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                                             Μαδρίτη, 1.07.2019  

        

 

Ανεξαρτητοποίηση ισπανικών τραπεζών από τα προϊόντα καρτών MasterCard 

και Visa 

 

Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο της Ισπανίας, οι τράπεζες της χώρας εξετάζουν τη 

δημιουργία ενός εθνικού τύπου τραπεζικών καρτών, τόσο χρεωστικών όσο και πιστωτικών, 

προκειμένου να μην εξαρτώνται από τους παραγωγούς MasterCard και Visa. Υπολογίζεται 

ότι, κατά προσέγγιση, συνολικά οι τράπεζες θα εξοικονομούν περί τα 100 εκ. ευρώ, 

δεδομένου ότι δεν θα είναι αναγκασμένες να πληρώνουν το αναγκαίο ποσοστό στις δύο 

αυτές εταιρείες.  

Παρόλα αυτά, προκειμένου οι τραπεζικές κάρτες να είναι λειτουργικές και εκτός Ισπανίας, 

καθώς επίσης και να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλα τα μηχανήματα ΑΤΜ αλλά και 

στις αγορές μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να συνεργαστούν με τις δύο προαναφερθείσες 

εταιρείες. Σύμφωνα με την εφημερίδα CincoDías, πηγές του χρηματοπιστωτικού τομέα 

δηλώνουν ότι ήδη έχουν δοκιμαστεί οι τεχνολογικές αυτές δυσκολίες της νέας κάρτας και τα 

αποτελέσματα είναι θετικά, επομένως, πιθανόν, να είναι λειτουργική και σε διεθνές επίπεδο.  

Σημειώνεται ότι στην Ισπανία, όλες οι εμπορικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη 

χώρα, εκτός της ING, χρησιμοποιούν την εφαρμογή Bizum, η οποία είναι η ισπανική 

εναλλακτική στη γνωστή εταιρεία διαδικτυακών πληρωμών Paypal, για πληρωμές μικρών 

ποσών μέσω κινητών τηλεφώνων. Με τη δημιουργία δικών τους καρτών, οι τράπεζες κάνουν 

ένα ακόμη βήμα ανεξαρτητοποίησης από τρίτες εταιρείες.  

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων μίας κοινής εθνικής τραπεζικής κάρτας είναι και η μείωση της 

απάτης, η οποία κατά μεγάλο ποσοστό συμβαίνει στη δημιουργία πλαστικών καρτών σε 

άλλες χώρες. Κατασκευάζοντας τις κάρτες στην Ισπανία, η εξαπάτηση γίνεται δυσκολότερη. 

Επιπλέον, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να συμπεριλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, 

προσωπικά τους στοιχεία, όπως λ.χ. αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για τη 

διεκπεραίωση των συναλλαγών τους. Η κυκλοφορία των πρώτων καρτών αναμένεται στα 

τέλη τ.έ..  
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