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Το «πλαστικό» χρήμα συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στην Ισπανία και να μειώνει 

τη Φοροδιαφυγή 

 

Η χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών κατά το έτος 2018, τόσο ως μέσο πληρωμής 

όσο και ως μέσο λήψης μετρητών από ΑΤΜ, κατέγραψε αύξηση σύμφωνα με στοιχεία της 

Τράπεζας της Ισπανίας. Όσον αφορά το πρώτο, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους 

υπήρξαν 3,9 δις συναλλαγές άμεσων πληρωμών με κάρτες, αξίας 147,4 δις ευρώ, που 

αντιπροσωπεύουν ετήσια αύξηση 13,8%, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2007. 

Αν και έκτοτε, υπήρξε κάποιος βαθμός συρρίκνωσης παράλληλα με την κατανάλωση, τα τρία 

τελευταία χρόνια παρατηρούνται διψήφιες αυξήσεις στον αριθμό των συναλλαγών, των 

οποίων η αξία είναι πολύ κοντά στην αξία των ίδιων των αγορών.  

Αναφορικά με τη λήψη μετρητών από ATM, το 2018 σημειώθηκε επίσης σημαντική άνοδος 

της τάξης του 1,9%, φθάνοντας τα 125 δις ευρώ, παρά τη μεγάλη μείωση του αριθμού των 

υπαρχόντων ΑΤΜ.  

Εν ολίγοις, μεταξύ των πληρωμών και της απόκτησης μετρητών, οι Ισπανοί πραγματοποίησαν 

ένα σημαντικό μέρος των ενεργειών τους μέσω των καρτών που εκδίδουν οι τράπεζες, το 

οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 275 δις ευρώ, ήτοι περισσότερο από το ένα τρίτο της 

εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης. Αυτή η σημαντική ανάκαμψη τα τελευταία χρόνια, η οποία, 

υπό κανονικές συνθήκες, θα συνεχιστεί και τα επόμενα, συνδέεται στενά με τις 

μεταβαλλόμενες συνήθειες των χρηστών του τραπεζικού συστήματος, οι οποίες όλο και 

περισσότερο γίνονται ψηφιοποιημένες και κάθε φορά πιο απαιτητικές αναφορικά με τη μείωση 

του χρόνου συναλλαγής. Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, όπως και το εμπόριο, ήταν σε θέση 

να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε αυτές τις απαιτήσεις, εξαλείφοντας την πρακτική των 

ελάχιστων ποσών για τη χρήση καρτών στις συναλλαγές. 

Επιπλέον, η επέκταση αυτής της χρηματοοικονομικής πρακτικής πληρωμής μέσω πιστωτικών 

καρτών αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίως στις 

δραστηριότητες λιανικών υπηρεσιών, όπου ελλοχεύει ο πειρασμός για τη συγκάλυψη του 

φόρου. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία εξακολουθεί να είναι μία από τις χώρες με τα χαμηλότερα 

φορολογικά έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) σε σχέση με το ΑΕΠ. Ωστόσο, η 

εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών πληρωμών πρόκειται να διορθώσει αυτή την κατάσταση 

δεδομένου του ότι όσο ευρύτερη είναι η πληρωμή με κάρτες, τόσο μικρότερο είναι το 

περιθώριο απάτης στο δημόσιο ταμείο. 
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