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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σήµερα, η χρήση µετρητών µειώνεται, εφόσον οι µισθοί, τα επιδόµατα και οι λογαριασµοί 
των οργανισµών κοινής ωφελείας πληρώνονται όλο και περισσότερο µέσω τραπεζικών 
λογαριασµών. Ο τραπεζικός λογαριασµός παίζει ρόλο πύλης, δεδοµένου ότι αποτελεί 
ουσιαστικής σηµασίας εργαλείο για την πρόσβαση σε άλλες βασικές χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες, που καλύπτουν όλο το φάσµα από τις ηλεκτρονικές πληρωµές ως τα 
καταναλωτικά δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια και τις ασφάλειες ζωής1. Η πρόσβαση σε 
τραπεζικό λογαριασµό, που προσφέρει ένα συνολικό φάσµα βασικών πράξεων ηλεκτρονικών 
πληρωµών, έχει καταστεί το κλειδί για την πλήρη συµµετοχή στην εσωτερική αγορά και τη 
διευκόλυνση της χρήσης του δικαιώµατος ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. 

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2.1. Προβλήµατα 

2.1.1. ∆ιαστάσεις του προβλήµατος 

Αν και η πρόσβαση σε βασικές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες έχει καταστεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την πλήρη συµµετοχή στην οικονοµική και κοινωνική ζωή µιας σύγχρονης 
κοινωνίας, από τα στοιχεία2 φαίνεται ότι πρέπει ακόµη να καταβληθούν σηµαντικές 
προσπάθειες σε όλη την ΕΕ προκειµένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση για όλους σε 
τραπεζικές υπηρεσίες συναλλαγών. Σήµερα, λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά 
µέσα πληρωµών, πολλά άτοµα δεν µπορούν να αποκοµίσουν όλα τα οφέλη που µπορεί να 
προσφέρει η εσωτερική αγορά, και επιβαρύνονται µε υψηλά κόστη λόγω της αποκλειστικής 
χρήσης µετρητών. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη διαιώνιση των ανισοτήτων στην 
κοινωνία, που είναι πιθανό να οδηγήσουν στο χρηµατοοικονοµικό ή κοινωνικό αποκλεισµό 
σηµαντικού αριθµού πολιτών της ΕΕ3. 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, 7% του συνόλου των καταναλωτών της ΕΕ, δηλαδή 30 
εκατοµµύρια ευρωπαίοι άνω των 18 ετών, δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασµό4. Από αυτά 
τα 30 εκατοµµύρια πολιτών «χωρίς τράπεζα», εκτιµάται ότι περίπου 6,4 εκατοµµύρια στην 
πραγµατικότητα στερούνται ή φοβούνται να ζητήσουν τραπεζικό λογαριασµό παρά το 
γεγονός ότι θα επιθυµούσαν να ανοίξουν έναν.5 Η κατάσταση στην ΕΕ όσον αφορά την 
έλλειψη τραπεζικού λογαριασµού είναι πολύ διαφοροποιηµένη και παρουσιάζει σηµαντικές 
αντιθέσεις µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ12 και της ΕΕ15: κατά µέσον όρο, το 91% του 
ενήλικου πληθυσµού στην ΕΕ12 έχει τραπεζικό λογαριασµό, έναντι 97% για την ΕΕ15. Στην 

                                                 
1 Έκθεση του 2008 για την ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική ενοποίηση, SEC(2009) 19 τελικό. 
2 Παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και πρόληψη του χρηµατοοικονοµικού αποκλεισµού, Γ∆ 

Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008, Μελέτη για 
το κόστος και τα οφέλη των δράσεων πολιτικής στον τοµέα της εξασφάλισης πρόσβασης σε βασικό 
τραπεζικό λογαριασµό, Γ∆ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, εφεξής: 
µελέτη CSES. 

3 Έκθεση του 2008 για την ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική ενοποίηση, SEC(2009) 19 τελικό. 
4 Έκτακτο Ευρωβαρόµετρο 282, Απόψεις καταναλωτών σχετικά µε την αλλαγή παρόχων, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, έκδοση προσεχώς. 
5 Το µέγεθος αυτό δεν λαµβάνει υπόψη τον κινητό πληθυσµό που ενδέχεται να αντιµετωπίζει δυσκολίες 

όσον αφορά το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού σε διασυνοριακή βάση, δηλαδή σε κράτος µέλος 
άλλο από το κράτος διαµονής τους. 
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περίπτωση της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας, περίπου το ήµισυ των ερωτηθέντων δεν έχει 
τραπεζικό λογαριασµό. 

Η έλλειψη τραπεζικού λογαριασµού προκαλεί σηµαντική ζηµιά στους καταναλωτές χωρίς 
τράπεζα, λόγω του υψηλότερου κόστους που δηµιουργείται από την περιστασιακή χρήση 
υπηρεσιών πληρωµών και την έλλειψη πρόσβασης σε φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες 
µέσω διαδικτύου στο εσωτερικό της χώρας ή σε διασυνοριακή βάση. Οι καταναλωτές χωρίς 
τράπεζα µπορεί επίσης να αντιµετωπίσουν προβλήµατα όσον αφορά την απασχόληση, την 
ενοικίαση ακινήτων και την είσπραξη µισθών ή κοινωνικών παροχών. Τα άτοµα που 
µετακινούνται διασυνοριακά για σπουδές, περιόδους µαθητείας, ή (προσωρινή) απασχόληση 
µπορούν να αντιµετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήµατα επειδή είναι πιθανό να αρνηθούν οι 
τράπεζες να τους ανοίξουν λογαριασµό για το λόγο ότι δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι. 

2.1.2. Λόγοι για την έλλειψη πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

Οι λόγοι για την έλλειψη πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασµό µπορεί να 
αναζητηθούν τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και στην πλευρά της ζήτησης. Από την 
πλευρά της ζήτησης, οι άνθρωποι αποθαρρύνονται από την πρόσβαση και τη χρήση 
τραπεζικών υπηρεσιών συναλλαγής για µια σειρά από ψυχολογικούς, πολιτισµικούς και 
εκπαιδευτικούς λόγους. Πολλοί από αυτούς µπορούν να εξηγηθούν από την έλλειψη βασικών 
χρηµατοοικονοµικών γνώσεων ή την έλλειψη συνειδητοποίησης σχετικά µε τα 
πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρήση τραπεζικών υπηρεσιών. 

Από την πλευρά της προσφοράς, η οξύτητα του προβλήµατος συνδέεται σε κάποιο βαθµό µε 
το επίπεδο ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα: στις λιγότερο ευηµερούσες οικονοµικά 
κοινωνίες, όπου το επίπεδο ανάπτυξης του τραπεζικού τοµέα είναι λιγότερο προηγµένο, 
υπάρχουν γενικά χαµηλότερα επίπεδα πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασµούς. Ωστόσο, 
ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονοµικής η χρηµατοπιστωτικής ανάπτυξης στην ΕΕ, υπάρχει 
περιορισµένη διαθεσιµότητα προϊόντων για τους πελάτες που δεν θεωρούνται εµπορικά 
ελκυστικοί. Τα προϊόντα µπορούν επίσης να είναι υπερβολικά ακριβά για τους πελάτες αυτής 
της κατηγορίας, αλλά οι «κινητοί» πελάτες µπορούν επίσης να θιγούν όταν τους 
προσφερθούν διαφορετικές –υψηλότερες– τιµές από τους εγχώριους πελάτες. Επιπλέον, η 
έλλειψη σαφών πληροφοριών σχετικά µε το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων για έναν 
λογαριασµό και τις συναφείς υπηρεσίες του µπορεί να αποτρέψει ορισµένους καταναλωτές 
από το να ζητήσουν το άνοιγµα λογαριασµού. Σε ορισµένους καταναλωτές αποκλείεται η 
πρόσβαση σε λογαριασµό επειδή δεν πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις επιλεξιµότητας, 
κάποιες από τις οποίες απορρέουν από νοµικές απαιτήσεις (π.χ. έλεγχος ταυτότητας) ή από 
πρακτικές του τοµέα (προϋποθέσεις µόνιµης διαµονής, αποδεικτικά εισοδήµατος, 
κερδοφορία, αξιολόγηση των κινδύνων, πιστωτικό ιστορικό κτλ.). Από πολλά άτοµα που 
υποβάλλουν αίτηση για τραπεζικό λογαριασµό απαιτείται επίσης να δηλώσουν ισχύουσα 
διεύθυνση ή να προσκοµίσουν αποδεικτικό µόνιµου κατοίκου στην οικεία χώρα. Αυτό 
αποτελεί πρόβληµα για τους πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωµά τους για ελεύθερη 
µετακίνηση µε σκοπό την εργασία ή τις σπουδές σε κράτος µέλος άλλο από αυτό όπου 
διαµένουν µόνιµα και αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απόκτηση τραπεζικού 
λογαριασµού στο κράτος υποδοχής. 

2.2. Συνέπειες 

Τα επισηµανθέντα προβλήµατα έχουν τις εξής συνέπειες για τους καταναλωτές, τη 
βιοµηχανία και τις δηµόσιες διοικήσεις. 
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2.2.1. Συνέπειες για τους καταναλωτές 

Περιορισµένη επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών 

Όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες προσφέρονται µέσω διαδικτύου. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η έλλειψη πρόσβασης σε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµών για ορισµένους 
καταναλωτές είναι ιδιαίτερα επιζήµια, δεδοµένου ότι οι εν λόγω καταναλωτές δεν µπορούν 
να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά· ουσιαστικά, 
αντιµετωπίζουν λιγότερες δυνατότητες επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών και συχνά 
υψηλότερες τιµές. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να υπάρξει πρόσβαση σε αγορές µέσω 
διαδικτύου (ηλεκτρονικό εµπόριο) χωρίς µέσα ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Υψηλότερο κόστος 

Η περιστασιακή χρήση τραπεζικών υπηρεσιών είναι πιο δαπανηρή από το να είναι κάποιος 
τακτικός πελάτης τράπεζας. Ένας καταναλωτής χωρίς τραπεζικό λογαριασµό µπορεί να 
χρειαστεί να καταβάλει τέλη ή να χρησιµοποιήσει έναν ενδιάµεσο για να εξαργυρώσει µια 
επιταγή, για τον οποίο η προµήθεια µπορεί να φτάσει το 3% του ποσού της επιταγής. Αν ένας 
τέτοιος καταναλωτής επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µια πληρωµή, π.χ. να πληρώσει έναν 
λογαριασµό υπηρεσιών κοινής ωφελείας ή για αγαθά ή υπηρεσίες, µπορεί να χρειαστεί να 
αγοράσει µια επιταγή ή να χρησιµοποιήσετε µια υπηρεσία διαβίβασης πληρωµών που µπορεί 
να κοστίζει πολύ ακριβά. Οι διασυνοριακοί ή εποχιακοί εργαζόµενοι που έχουν µετακινηθεί 
σε άλλο κράτος µέλος µπορεί να χρειαστεί να στείλουν χρήµατα στην πατρίδα τους, και αν το 
κάνουν αυτό εκτός του τραπεζικού συστήµατος, θα επιβαρυνθούν µε υψηλό κόστος για το 
έµβασµα. Επιπλέον, οι εκπτώσεις που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών κοινής 
ωφελείας για τις ηλεκτρονικές πληρωµές θα είναι απροσπέλαστες για τους καταναλωτές 
χωρίς τράπεζα. 

Χρηµατοοικονοµικός αποκλεισµός, κοινωνικός αποκλεισµός και παγίδα φτώχειας 

Ένας καταναλωτής χωρίς πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασµό µπορεί να αντιµετωπίσει 
προβλήµατα πρόσβασης σε άλλες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, και µπορεί κατά συνέπεια 
να αντιµετωπίσει χρηµατοοικονοµικό αποκλεισµό. Ένας τέτοιος καταναλωτής είναι επίσης 
πολύ πιθανό να βρεθεί σε µειονεκτική θέση σε άλλους τοµείς της καθηµερινής ζωής, 
δεδοµένου ότι σήµερα οι µισθοί καταβάλλονται όλο και περισσότερο σε τραπεζικούς 
λογαριασµούς και οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι πάροχοι υπηρεσιών κοινής ωφελείας όλο και 
περισσότερο απαιτούν ηλεκτρονικές πληρωµές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε χώρες όπου η χρήση 
µετρητών είναι λιγότερο συνηθισµένη. Ωστόσο, οι καταναλωτές στα κράτη µέλη όπου οι 
τραπεζικές υπηρεσίες δεν είναι ακόµα τόσο ευρέως διαδεδοµένες, είναι πολύ πιθανό να 
αντιµετωπίσουν προβλήµατα τα επόµενα έτη. 

Αν και ο χρηµατοοικονοµικός αποκλεισµός µπορεί να αποτελεί αιτία µη συµµετοχής στην 
κοινωνία, δηλαδή κοινωνικού αποκλεισµού, ο κοινωνικός αποκλεισµός µπορεί µε τη σειρά 
του να οδηγήσει σε χρηµατοοικονοµικό αποκλεισµό, όταν οι µειονεκτούσες οµάδες δεν 
µπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασµό, είτε λόγω της τιµής του τελευταίου είτε λόγω 
των κριτηρίων επιλεξιµότητας που ορίζουν οι τράπεζες. 

Εµπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

Η άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της ΕΕ δεν θα 
πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από δυσκολίες όπως αυτές που αφορούν το άνοιγµα τραπεζικού 
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λογαριασµού. Πράγµατι, ο ενιαίος χώρος πληρωµών σε ευρώ (ΕΧΠΕ) στοχεύει στη 
διασφάλιση ότι ένας τραπεζικός λογαριασµός θα είναι αρκετός για την πραγµατοποίηση όλων 
των εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών. Ωστόσο, ο ΕΧΠΕ ισχύει µόνο για τις 
πληρωµές σε ευρώ εντός του ΕΟΧ και δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Επίσης, αφορά µόνο τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Όταν οι καταναλωτές µετακινούνται προσωρινά σε κάποιο άλλο 
κράτος µέλος, εάν αυτό δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ, µπορεί ακόµα να είναι πιο συµφέρον 
για αυτούς να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασµό στο εν λόγω κράτος µέλος. 

2.2.2. Συνέπειες για τη βιοµηχανία 

Όλο και περισσότεροι πάροχοι προσφέρουν εκπτώσεις για τις ηλεκτρονικές πληρωµές ή 
προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους µέσω διαδικτύου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
έλλειψη πρόσβασης σε αυτά τα µέσα πληρωµής από ορισµένους καταναλωτές σηµαίνει ότι 
τόσο οι προµηθευτές όσο και οι καταναλωτές δεν µπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις 
ευκαιρίες που δηµιουργούνται από την εσωτερική αγορά. Οι καταναλωτές έχουν λιγότερες 
επιλογές σε προϊόντα και υπηρεσίες και συχνά πληρώνουν υψηλότερες τιµές, ενώ οι 
προµηθευτές χάνουν ευκαιρίες για πωλήσεις. 

Για τους παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι σχέσεις µε καταναλωτές χωρίς τραπεζικό 
λογαριασµό είναι επίσης πιο δαπανηρές. Επιπλέον, τους αποτρέπουν από το να προτείνουν 
την άµεση χρέωση ως µέσο πληρωµής, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα εξασφάλισης των 
ταµειακών ροών τους6, διευκολύνοντας έτσι τη διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων τους. 

2.2.3. Συνέπειες για τις δηµόσιες διοικήσεις 

Όπως προκύπτει από τις µελέτες7, υπάρχει υψηλή συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου του 
εισοδήµατος και της κατάστασης του ατόµου χωρίς τράπεζα, δηλαδή αυτοί που έχουν χαµηλό 
εισόδηµα (υπάρχουν 84 εκατοµµύρια ατόµων που αντιµετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας στην 
ΕΕ), τα άτοµα µε αναπηρία, οι άνεργοι ή οι µονογονεϊκές οικογένειες είναι πιο πιθανό να 
είναι χωρίς τράπεζα. Οι οµάδες αυτές είναι και οι πιο πιθανοί δικαιούχοι κοινωνικών 
παροχών. Επιπλέον, υπάρχει συσχέτιση της κατάστασης του ατόµου χωρίς τράπεζα και της 
ηλικίας, µε αποτέλεσµα τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή εκείνοι που λαµβάνουν 
συντάξεις (κυρίως στην ΕΕ12) να είναι χωρίς τράπεζα. 

Τα κράτη µέλη που δεν πληρώνουν τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης ή τις συντάξεις µε 
ηλεκτρονικά µέσα, π.χ. µε µεταφορά πίστωσης, επιβαρύνονται µε υψηλότερο κόστος για τα 
εµβάσµατα. ∆εδοµένου ότι πολλά κράτη µέλη αντιµετωπίζουν επί του παρόντος σοβαρούς 
δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, η µείωση του κόστους των συναλλαγών µε τη χρήση 
ηλεκτρονικών πληρωµών στη θέση των φυσικών µέσων θα πρέπει να αποκτήσει όλο και 
µεγαλύτερη σηµασία. Αυτό προϋποθέτει την απαραίτητη υποδοµή για να καταβάλλονται και 
να εισπράττονται πληρωµές µέσω τραπεζικών λογαριασµών στο επίπεδο των διοικητικών 
οργάνων των κρατών µελών. Επιπλέον, ο στόχος του ψηφιακού θεµατολογίου και της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την πλήρη ψηφιοποίηση της σχέσης µεταξύ των πολιτών 
και των δηµόσιων αρχών δεν θα µπορέσει να επιτευχθεί, εάν οι δικαιούχοι των κοινωνικών 
παροχών δεν είναι σε θέση να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασµό. 

                                                 
6 Θεωρητικά τουλάχιστον, γιατί µπορεί να υπάρχουν καταστάσεις όπου οι καταναλωτές µε χαµηλό 

εισόδηµα µπορεί να προτιµούν τις µεταφορές πίστωσης ή άλλα µέσα πληρωµής που τους επιτρέπουν 
πιο αυστηρό έλεγχο των οικονοµικών τους. 

7 Βλέπε υποσηµείωση 2. 
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2.3. ∆υναµικό βασικό σενάριο 

Πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισµένοι παράγοντες σε ένα δυναµικό βασικό σενάριο δεδοµένου 
ότι θα µπορούσαν να συµβάλουν εν µέρει στην αντιµετώπιση των προβληµάτων του χωρίς 
τράπεζα πληθυσµού της ΕΕ. Πρώτον, η ιδιαίτερη κατάσταση της Βουλγαρίας και της 
Ρουµανίας, όπου σχεδόν το ήµισυ του πληθυσµού είναι σήµερα χωρίς τραπεζικό λογαριασµό 
θα πρέπει να αναµένεται ότι θα βελτιωθεί, παράλληλα µε την αναµενόµενη οικονοµική 
ανάπτυξή τους και την ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα τους κατά τα επόµενα 15 έως 
20 χρόνια, ώστε να φθάσει στο επίπεδο της Ουγγαρίας. 

∆εύτερον, µπορεί να ανακύψει το ερώτηµα µήπως η παρούσα οικονοµική κατάσταση θα 
παρακινήσει τους παρόχους χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους ώστε να εκµεταλλευτούν όλες τις ευκαιρίες για κέρδος, συµπεριλαµβανοµένης της 
µερίδας των καταναλωτών µε χαµηλά εισοδήµατα που είναι πιθανό να αυξηθεί. Ωστόσο, δεν 
υπάρχει καµία εγγύηση ότι θα συµβεί αυτό δεδοµένου ότι οι πάροχοι θα µπορούσαν κάλλιστα 
να επιλέξουν µια πιο συντηρητική στρατηγική, προσπαθώντας να µεγιστοποιήσουν τη σχέση 
τους µε την υφιστάµενη βάση πελατών τους. 

Τρίτον, η πρωτοβουλία αυτορρύθµισης µε στόχο τη διαφάνεια και τη συγκρισιµότητα των 
τραπεζικών χρεώσεων που έχει αναλάβει ο τραπεζικός κλάδος αναµένεται ότι θα επιτρέψει 
στους καταναλωτές να λαµβάνουν αποφάσεις έχοντας πλήρη ενηµέρωση πράγµα το οποίο, σε 
συνδυασµό µε τις δυνατότητες που προσφέρονται από την αλλαγή τραπεζικού λογαριασµού 
σε εθνικό επίπεδο, θα βοηθήσει τους κατόχους λογαριασµού να επωφεληθούν από το 
υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισµού. Ο περιορισµός της πρωτοβουλίας αυτής είναι ότι 
εφαρµόζεται σε εθνικό και όχι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αφήνοντας αµετάβλητες τις 
εγχώριες διαρθρωτικές συνθήκες της αγοράς. 

Τέλος, αν και οι δράσεις σε επίπεδο ΕΕ ή σε επίπεδο κρατών µελών όσον αφορά τη 
χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση µπορεί διαχρονικά να αυξήσουν τα επίπεδα 
ευαισθητοποίησης µεταξύ των 30 εκατοµµυρίων καταναλωτών που είναι χωρίς τράπεζα 
σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα της κατοχής λογαριασµού πληρωµών, και ως εκ τούτου να 
οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού µε τραπεζικό λογαριασµό, δεν είναι 
πιθανό ότι οι εν λόγω ενέργειες από µόνες τους θα λύσουν το βασικό πρόβληµα, άποψη που 
συµµερίζονται πολλές οργανώσεις καταναλωτών. 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι γενικοί στόχοι της πρωτοβουλίας είναι, πρώτον, να προωθηθεί η πλήρης συµµετοχή όλων 
των πολιτών της ΕΕ στην εσωτερική αγορά, και δεύτερον, να προωθηθεί η 
χρηµατοοικονοµική ενσωµάτωση και η κοινωνική ενσωµάτωση. Ο ειδικός στόχος είναι να 
βελτιωθεί η πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών και σε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι επιχειρησιακοί στόχοι πρέπει να είναι οι εξής: 

– να εξασφαλιστεί ότι προσφέρεται ένα κατάλληλο προϊόν για τους καταναλωτές που 
θεωρούνται µη κερδοφόροι εµπορικά (µη ελκυστικοί από εµπορική άποψη); 

– να εξασφαλιστούν ευνοϊκές συνθήκες για το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού για 
τους καταναλωτές που αντιµετωπίζουν προβλήµατα όσον αφορά την εκπλήρωση 
των όρων των τραπεζών για πρόσβαση (π.χ. όσον αφορά το εισόδηµα, την 
οικονοµική κατάσταση, το πιστωτικό ιστορικό ή το καθεστώς του µόνιµου 
κατοίκου). 
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4. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 

Τα επισηµανθέντα προβλήµατα οδηγούν, για ένα µέρος της κοινωνίας µας, σε επιζήµια 
αποτελέσµατα για τους καταναλωτές, λόγω της περιορισµένης επιλογής προϊόντων και 
υπηρεσιών, του υψηλού κόστους και των δυσκολιών σχετικά µε την έναρξη εργασίας και τη 
λήψη εισοδηµάτων. Αυτή τη στιγµή, η πλειονότητα των κρατών µελών δεν έχει 
αντιµετωπίσει το ζήτηµα της πρόσβασης σε βασικό λογαριασµό πληρωµών σε εθνικό 
επίπεδο, ενώ αυτά που το έχουν πράξει δεν προβλέπουν τη διασυνοριακή πρόσβαση για 
καταναλωτές από άλλα κράτη µέλη. Αυτή η απουσία δράσης σε εθνικό επίπεδο στα 
περισσότερα κράτη µέλη οδηγεί σε µη βέλτιστη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
δηµιουργεί περιττά εµπόδια για τη διασυνοριακή κινητικότητα. Επιπλέον, η δράση των 
κρατών µελών υπήρξε ανεπαρκής από τη σκοπιά της ΕΕ: η κατάσταση παραµένει 
ανοµοιογενής σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι απίθανο να αλλάξει η υφιστάµενη κατάσταση στο 
εγγύς µέλλον, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής 
αναταραχής και της συρρίκνωσης των εθνικών αγορών. 

Η εγγυηµένη πρόσβαση, σε όλη την ΕΕ, σε λογαριασµούς πληρωµών θα αποτελέσει ένα 
πρώτο βήµα ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι 
χρηµατοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. Η πρόσβαση σε λογαριασµό πληρωµών θα επιτρέψει 
επίσης στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τον ενιαίο χώρο πληρωµών σε ευρώ καθώς 
και από τα δικαιώµατα και την προστασία που θεσπίζονται µε την οδηγία για τις υπηρεσίες 
πληρωµών. Η καταβολή των κοινωνικών παροχών από τις δηµόσιες διοικήσεις θα είναι πιο 
εύκολη και πιο αποδοτική ως προς το κόστος. Επιπλέον, οι καταναλωτές που δεν διαθέτουν 
τραπεζικό λογαριασµό δεν µπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, 
ιδίως στην ηλεκτρονική διάσταση της. 

Η διασφάλιση της διαθεσιµότητας βασικών λογαριασµών πληρωµών για τους καταναλωτές 
θα οδηγήσει σε µια µακροπρόθεσµη κατάσταση που θα είναι επωφελής για όλους τόσο από 
εγχώρια όσο και από διασυνοριακή προοπτική. Οι παράγοντες που εµποδίζουν την πρόσβαση 
σε λογαριασµούς πληρωµών και κατά συνέπεια την πλήρη συµµετοχή των καταναλωτών της 
ΕΕ στην εσωτερική αγορά µπορούν να αντιµετωπιστούν µε κατάλληλες πρωτοβουλίες 
πολιτικής της ΕΕ. 

5. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Προσδιορίστηκαν ορισµένες επιλογές πολιτικής. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει 
συνοπτικά τις επιλογές αυτές. Οι προτιµητέες επιλογές είναι τονισµένες. Η ανάλυση απέδειξε 
ότι οι επιλογές αυτές είναι οι πιο αποτελεσµατικές και αποδοτικές όσον αφορά την επίτευξη 
των στόχων που περιγράφονται παραπάνω. 

Προϊόντα και υπηρεσίες 

1: ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης 

2: Εξασφάλιση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών προσφέρουν βασικές υπηρεσίες πληρωµών 

3: Εξασφάλιση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών προσφέρουν βασικές υπηρεσίες πληρωµών και 
κάρτα πληρωµών 
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4: Εξασφάλιση ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών προσφέρουν βασικές υπηρεσίες πληρωµών, κάρτα 
πληρωµών και δυνατότητα υπερανάληψης (πιστωτικό όριο)  

Τιµή βασικού λογαριασµού πληρωµών 

1: Καµία παρέµβαση σε επίπεδο ΕΕ 

2: Εξασφάλιση ότι όταν ένας βασικός λογαριασµός πληρωµών δεν παρέχεται δωρεάν, η τιµή είναι 
λογική 

3: ∆ωρεάν παροχή βασικού λογαριασµού πληρωµών  

Όροι πρόσβασης σε βασικό λογαριασµό πληρωµών  

1: ∆ιατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης 

2: Πρόσβαση σε βασικό λογαριασµό πληρωµών για νοικοκυριά χωρίς τράπεζα 

3: Απαίτηση να χορηγείται πρόσβαση σε βασικό λογαριασµό πληρωµών σε όλους τους 
καταναλωτές χωρίς τράπεζα  

3.1: Πρόσβαση µόνο για µόνιµους κατοίκους χωρίς τράπεζα στο κράτος µέλος διαµονής τους 

3.2: Πρόσβαση για µόνιµους κατοίκους και µη µόνιµους κατοίκους χωρίς τράπεζα  

4: Πρόσβαση σε βασικό λογαριασµό πληρωµών για κάθε καταναλωτή της ΕΕ 

4.1: Πρόσβαση µόνο για µόνιµους κατοίκους στο κράτος µέλος διαµονής τους  

4.2: Πρόσβαση για µόνιµους κατοίκους και µη µόνιµους κατοίκους  

6. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι προτιµητέες επιλογές αναµένεται ότι θα έχουν θετικές µακροπρόθεσµες επιπτώσεις για τη 
χρηµατοοικονοµική και την κοινωνική ενσωµάτωση και την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, 
ενθαρρύνοντας επίσης την κινητικότητα των καταναλωτών και διασυνοριακά. Η εφαρµογή 
των επιλογών θα έχει ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσµα για τους καταναλωτές, προωθώντας την 
πλήρη συµµετοχή τους στην εσωτερική αγορά µε τη βελτίωση της διαθεσιµότητας, της 
πρόσβασης και του προσιτού χαρακτήρα των βασικών λογαριασµών πληρωµών. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της πρόσβασης σε λογαριασµούς πληρωµών και σε 
ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Οι πάροχοι αναµένεται ότι θα έχουν έναν συνδυασµό οφελών και κόστους. Αυτά µπορούν να 
οδηγήσουν σε συνολικό αντίκτυπο µε διακυµάνσεις από ασθενώς θετικό ή ουδέτερο έως 
αρνητικό. Ο καθοριστικός παράγοντας εδώ είναι το επίπεδο στο οποίο θα οριστεί η τιµή και 
το εάν οι δυνητικές ζηµιές ανακτώνται πλήρως, εν µέρει, ή δεν ανακτώνται από άλλα µέρη. 

Ο συνολικός αντίκτυπος για τις διοικήσεις των κρατών µελών θα είναι επίσης απόρροια 
ορισµένων πιθανών στοιχείων κόστους και οφελών. Ένα µείζον ζήτηµα στο σηµείο αυτό 
συνδέεται µε το εάν και κατά πόσον τα κράτη µέλη θα καλύπτουν τις ζηµίες, αν υπάρχουν, 
που θα βαρύνουν τους παρόχους λόγω της προσφοράς βασικών λογαριασµών µε ζηµία. 
Αναµένεται ότι ο αντίκτυπος θα κυµαίνεται από µετρίως θετικό έως αρνητικό. 
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Ο σωρευτικός αντίκτυπος από ποσοτική άποψη είναι πιθανό να είναι σηµαντικά θετικός, 
δεδοµένου ότι οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών θα 
αντισταθµίζονται από τις ευρύτερες θετικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές (και τα κράτη 
µέλη, σε µικρότερο βαθµό). 

Οι περισσότερες από τις επιπτώσεις των προτιµητέων επιλογών θα επιµερίζονται σε 
ολόκληρη την ΕΕ, έχοντας εξέχοντα αντίκτυπο στην ΕΕ12 και στην πλειοψηφία της ΕΕ15 
όπου προς το παρόν δεν προσφέρεται τέτοιος βασικός λογαριασµός πληρωµών. Τα οφέλη και 
το κόστος θα είναι αυξηµένα σε εκείνα τα κράτη µέλη τα οποία θα πρέπει να 
αναπροσαρµόσουν ουσιαστικά τους ισχύοντες κανόνες ή να θεσπίσουν ένα πλήρες 
κανονιστικό πλαίσιο. 

Για τις περισσότερες από τις προτιµητέες επιλογές είναι πιθανό ότι ο διοικητικός φόρτος θα 
είναι οριακός. 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ανάλυση οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η πιο αποτελεσµατική / προτιµητέα επιλογή 
συνίσταται στην εφαρµογή προοδευτικής προσέγγισης, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, µέσω σύστασης, θα ορίσει µια σειρά από αρχές και δράσεις τις οποίες τα κράτη 
µέλη αναµένεται να ακολουθήσουν ή να αναπτύξουν, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 
σε βασικό λογαριασµό πληρωµών για τους καταναλωτές οι οποίοι δεν διαθέτουν τραπεζικό 
λογαριασµό στη χώρα στην οποία επιθυµούν να ανοίξουν λογαριασµό. Η πρωτοβουλία αυτή 
θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
τραπεζικό λογαριασµό, ο οποίος θα προσφέρεται σε λογικές τιµές. 

Τα κράτη µέλη θα κληθούν να εξασφαλίσουν ότι ένας τουλάχιστον πάροχος υπηρεσιών 
πληρωµών θα προσφέρει βασικό λογαριασµού πληρωµών. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών δεν προσφέρουν µε τη θέλησή τους βασικούς λογαριασµούς 
πληρωµών, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίσουν έναν συγκεκριµένο πάροχο (όπως στην 
Αυστρία, όπου ιδρύθηκε ειδική τράπεζα για να προσφέρει υπηρεσίες πληρωµών 
«κοινωνικού» τύπου) ή να εξασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις για άνοιγµα βασικού λογαριασµού 
πληρωµών διαµοιράζονται µεταξύ των διαφόρων παρόχων (όπως στη Γαλλία) ή να 
υποχρεώσει όλους τους παρόχους να προσφέρουν βασικό λογαριασµό πληρωµών (όπως στο 
Βέλγιο, όπου όλες οι τράπεζες υποχρεούνται να προσφέρουν βασικό λογαριασµό πληρωµών). 

Ο συνδυασµός επιλογών πολιτικής αναµένεται να προωθήσει την πλήρη συµµετοχή όλων 
των καταναλωτών της ΕΕ, ιδίως εκείνων µε χαµηλό εισόδηµα, των χρηµατοοικονοµικά 
αποκλεισµένων ή των ευάλωτων, στην εσωτερική αγορά, και να προωθήσει τη 
χρηµατοοικονοµική και την κοινωνική ενσωµάτωση εν γένει. Θα βελτιώσει επίσης τη 
διασυνοριακή κινητικότητα, ιδίως των εργαζοµένων, των µαθητευοµένων και των φοιτητών. 

Η προτεινόµενη σύσταση θα προβλέπει την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του 
µηχανισµού όσον αφορά την πρόσβαση σε βασικούς λογαριασµούς πληρωµών, καθώς και 
την επανεξέταση της εφαρµογής του από τα κράτη µέλη όσον αφορά την εκπλήρωση των 
στόχων. 

Η σύσταση έχει το πλεονέκτηµα ότι στέλνει ένα γρήγορο και σαφές µήνυµα σχετικά µε το 
ποιες ενέργειες των κρατών µελών είναι αναγκαίες και αναµένεται να ληφθούν για να 
αντιµετωπιστούν οι σηµερινές ελλείψεις στην αγορά. Επίσης, θα λειτουργήσει ως καταλύτης 
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για την ανάπτυξη συνεπών αρχών που θα εφαρµόζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα 
προσφέρει στα κράτη µέλη έναν σαφή προσανατολισµό ώστε αυτά στη συνέχεια να µπορούν 
να επιβάλουν πιο εύκολα δεσµευτικές απαιτήσεις, εφόσον χρειάζεται. 


