
 

Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη γηα ηε κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 

ηνπ δηπιψκαηνο  

ΜΠ «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ»  

απφ  

ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ, 2009 

  

Τα ζχέδια δεν είναι ηίποηα, 

ο ζχεδιαζμός είναι ηα πάνηα. 

 

Dwight D. Eisenhower 



Η Ρύθμιςη των Διατραπεζικών Προμηθειών Παντςίδησ Παράςχοσ (ΜΟΕ/0720) 
 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ | Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική» − Ακαδημαϊκό Έτοσ 2008-2009 - 1 - 

 

 

 

 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

ηίηινπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ «Οηθνλνκηθή & 

Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεηξαηψο. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε γλψκνλα ην παξφλ αληηθείκελν εξγαζίαο κνπ 

(ηξαπεδηθφο ππάιιεινο), ζε ζπλδπαζκφ κε ην αληίζηνηρν ησλ πξνπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ ζην Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα θαζεκεξηλφ δήηεκα πνπ αθνξά ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζπλάςεη 

πειαηεηαθή ζρέζε κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Μέζα απφ απηήλ ηε κειέηε, ν αλαγλψζηεο 

ζα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη θαη ηη ζα έπξεπε, βάζεη θνηλνηηθψλ 

νδεγηψλ θαη δηαηάμεσλ, λα ηζρχεη, ηδίσο ζηε ρψξα καο, ζρεηηθά κε ηηο δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γηαλλέιε 

Γεκήηξην, ηφζν γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, φζν θαη γηα ην 

ζπκβνπιεπηηθφ ηνπ ξφιν θαη ηελ ππνκνλεηηθή ηνπ θαζνδήγεζε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα, 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπγγξαθήο έσο θαη ηελ πεξάησζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

Σέινο, νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, φρη κφλν γηα ηελ 

εζηθή ζπκπαξάζηαζή ηεο θαηά ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, 

αιιά θαη γηα ηελ θαζνιηθή ζηήξημή ηεο απφ ηελ αξρή ηνπ ελ ιφγσ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο.
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Γισζζάξην 

ΑΣΜ  : Απηφκαηε Σακεηνινγηζηηθή Μεραλή 

   (Automated Transaction Machine) 

Γ.Γ.Α.  : Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ 

Γ  : Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ΔΔ  : Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ΔΔΣ  : Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 

ΔΚΣ  : Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

ΔΟΥ  : Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο 

ΔΔΔ  : Δζληθή πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ 

Δ.Α.  : Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

Δ.Δ.  : Δπξσπατθή Έλσζε 

ΖΠΑ  : Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

ΠΓΠ  : Πνιπκεξείο Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο 

(MIF  : Multilateral Interchange Fees) 

πλζΔΚ : πλζήθε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ΥΤΔ  : Υξέσζε Τπεξεζίαο ησλ Δκπφξσλ 

(MSC  : Merchant Service Charge) 

PJSC  : Parliamentary Joint Statutory Committee 

SEPA  : Single Euro Payments Area 
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Πξόινγνο 

θνπφο ηεο παξνχζεο κειέηεο είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αλαγλψζηεο λα 

θαηαλνήζνπλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ θαη λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία θαη ηελ 

νξζφηεηα, ή κε ησλ ιεγφκελσλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ήηνη ησλ επηπιένλ 

επηβαξχλζεσλ πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ίδηνπο ε ζρέζε ηνπο κε ηα δηάθνξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Μάιηζηα, ε θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ελ ιφγσ πξνκεζεηψλ 

απφ ην Γίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ απνηειεί πξφθιεζε θη έρεη ππξνδνηήζεη έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ, δηαθσλίεο θαη αληηπαξαζέζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα κεηαμχ 

αθαδεκατθψλ, λνκηθψλ θαη νηθνλνκνιφγσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζεξηλψλ ηνπ δηαθνπψλ, έλαο θαηαλαισηήο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί θάπνηα επηπιένλ ρξήκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα «ηξαβήμεη» απφ 

ΑΣΜ ηεο ηξάπεδαο πνπ ηνλ εμππεξεηεί θη έρεη εθδψζεη πξνο απηφλ ηε ζρεηηθή θάξηα 

αλάιεςεο κεηξεηψλ. Ωζηφζν, εάλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα δελ ιεηηνπξγεί ΑΣΜ ή νχηε θαλ ππνθαηάζηεκα, ν θαηαλαισηήο ζα 

αλαγθαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ΑΣΜ κηαο άιιεο ηξάπεδαο. Απηή ε θίλεζε, φκσο, 

επηθέξεη κηα επηβάξπλζε γηα ηνλ ελ ιφγσ θαηαλαισηή, ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηεί 

θάξηα δηαθνξεηηθνχ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ΑΣΜ. ηελ νπζία, 

δειαδή, ν θαηαλαισηήο «ηηκσξείηαη» επεηδή ε ηξάπεδα κε ηελ νπνία έρεη ζπλάςεη 

πειαηεηαθή ζρέζε δελ δηαζέηεη κέζν εμππεξέηεζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε επξχηεξε 

πεξηνρή, αληί λα «ηηκσξείηαη» ε ίδηα ε ηξάπεδα γηα ηελ αλεπάξθεηα ηεο γεσγξαθηθήο 

ηεο θάιπςεο. 

Γηα ην ιφγν απηφλ, ε παξνχζα κειέηε έρεη δνκεζεί κε ηξφπν ηέηνηνλ, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ηελ νκαιή εμνηθείσζή ηνπ κε απηφ θαη ηελ άλεπ 
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δπζθνιηψλ εθ κέξνπο ηνπ παξαθνινχζεζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ ζπγγξάκκαηνο. 

Καηαξρήλ, ηεο αλάιπζεο ηνπ θπξίνπ ζέκαηνο πξνεγείηαη έλα εηζαγσγηθφ 

θεθάιαην, φπνπ εξρφκαζηε ζε κηα πξψηε επαθή κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηηο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ ζε απηφλ, θαη ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Δλ ζπλερεία, ζην πξψην 

θεθάιαην ηνπ παξφληνο αλαιχεηαη εθηελψο ν φξνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, νη 

ζπληζηψζεο ηνπ θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην, έπεηαη 

ζρνιηαζκφο ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ επί ηνπ ζέκαηνο απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο («ε Δπηηξνπή») θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηνκεαθήο έξεπλαο γηα ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. Πξνρσξψληαο ζην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέκα ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ θη εθηφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ, ζηελ Απζηξαιία θαη ηηο 

ΖΠΑ, φπνπ γίλεηαη κλεία ζε παξφκνηεο θη εμίζνπ ζεκαληηθέο ππνζέζεηο . Αθφκε, ζην 

ηέηαξην θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή θαηαγξαθή ηεο 

ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πην 

πξφζθαησλ εμειίμεσλ. Σέινο, ην πέκπην θεθάιαην θαηαγξάθεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία εμήρζεζαλ απφ απηήλ ηελ εξγαζία θαη παξαζέηεη ηδέεο-πξνηάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ θαη νξηδφλησλ αλαθνξηθά κε ην κέιινλ ησλ ζπλζεθψλ 

αληαγσληζκνχ ζηνπο θφιπνπο ηνπ πην αληαγσληζηηθνχ, ηαρίζησο θη επξέσο 

αλεπηπγκέλνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο καο. 

Ήδε, απφ ην 1992, φηαλ ην δήηεκα ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ ηξάβεμε γηα 

πξψηε θνξά ηελ πξνζνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ θαηαγγειίεο 

εκπφξσλ θαηά ησλ δηαζπλνξηαθψλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ θαη κεηά ηελ απφθαζε-

νξφζεκν Visa II ην 2002, έρνπλ εθδνζεί πνιιέο απνθάζεηο απφ Δζληθέο Αξρέο 

Αληαγσληζκνχ θη έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο επίζεκεο έξεπλεο ζηνλ αληίζηνηρν ηνκέα 
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αγνξάο (sector inquiries), ηφζν ζε θνηλνηηθφ
1
, φζν θαη ζε εζληθφ

2
 επίπεδν. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο απηφο αλαδσππξψζεθε φηαλ ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ εμέδσζε ηελ απφθαζε “MasterCard” ην Γεθέκβξην ηνπ 2007 θαη θίλεζε 

επίζεκεο δηαδηθαζίεο θαηά ηεο Visa Europe Limited ην Μάξηην ηνπ 2008. 

Παξφια απηά, θη ελψ θαλείο ζα πεξίκελε φηη, έπεηηα απφ 16 ρξφληα ζπδεηήζεσλ, 

απνθάζεσλ, θαηαγγειηψλ, ελζηάζεσλ θη εξεπλψλ, νη Αξρέο Αληαγσληζκνχ ζα είραλ κηα 

μεθάζαξε ηδέα γηα ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, δελ 

είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο, βξηζθφκαζηε 

αθφκε ζην ζθνηάδη.  

                                                           
1
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γειηίν Σχπνπ IP/07/114, Competition: Commission sector inquiry finds 

major competition barriers in retail banking (January 1, 2007), δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/114&format=HTML

&aged=1&language=EN&guiLanguage=en . 

2
 Βι. ελδεηθηηθά Οπγγξηθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, Γειηίν Σχπνπ: «Έξεπλα Σξαπεδηθνύ 

Σνκέα», (5 Φεβξνπαξίνπ 2007), δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=2&pg=154&m129_doc=4413 . 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/114&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/114&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=2&pg=154&m129_doc=4413
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Δηζαγσγή : Οη Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζε έλα απειεπζεξσκέλν θαη 

αληαγσληζηηθφηεξν, πιένλ, πεξηβάιινλ. Οη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην δηεζλή 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ε ππνρξέσζε πηνζέηεζεο απφ ην εθάζηνηε Δζληθφ Γίθαην 

ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή άξζε ησλ πάζεο θχζεσο 

πεξηνξηζκψλ. 

Δίλαη εκθαλέο, άιισζηε, φηη ε παξνπζία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απμάλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Σν θξάηνο θαη ε θνηλσλία, ζε γεληθέο γξακκέο, 

έρνπλ ζπκθέξνλ απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ηα ηδξχκαηα απηά γηαηί, ζε άιιε 

πεξίπησζε, π.ρ. πηψρεπζεο, ζα ππήξραλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηηο εηαηξείεο φζν 

θαη ζηνπο ηδηψηεο.  

Οη ιηαληθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πεξηιακβάλνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ηηο πιεξσκέο, ηα πξνζσπηθά δάλεηα, ηηο ππνζήθεο, ηηο 

απνηακηεχζεηο, ηηο ζπληάμεηο, ηηο επελδχζεηο θαη νξηζκέλα αζθαιηζηηθά πξντφληα. 

Γηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκία, παξέρνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα γηα καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ θαη, παξάιιεια, ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ 

απξφβιεπηεο θαηαζηάζεηο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαηαβιήζεθαλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εληαίαο αγνξάο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δ.Δ., πιελ, φκσο, ε ελνπνίεζε ησλ 

ιηαληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαίλεηαη λα κελ έρεη αθφκε αμηνπνηήζεη ηηο 

πξνζθεξφκελεο δπλαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα απφ ηα νθέιε ηεο εληαίαο αγνξάο ζα 

πξέπεη λα είλαη ν κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο αγνξέο, ν 

αληαγσληζκφο δελ είλαη νπζηαζηηθφο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο φπσο νη πιεξσκέο θαη νη 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ νη 
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θαηαλαισηέο λα επσθειεζνχλ απφ πςειήο πνηφηεηαο ή θζελφηεξεο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζε θάπνηα άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ. Δάλ δελ θαηαβιεζνχλ πεξηζζφηεξεο 

πξνζπάζεηεο, νη επξσπατθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο ζα εμαθνινπζήζνπλ, θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα, λα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλεο. 

χκθσλα κε ηελ ΔΔ, ε πνιππφζεηε ελνπνίεζε ησλ αγνξψλ ιηαληθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί: 

 δηαζθαιίδνληαο φηη νη ππαγφκελεο ζε θαηάιιειεο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, αλνηθηέο 

αγνξέο θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζα πξνζθέξνπλ πξντφληα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, παξέρνληαο επξείεο δπλαηφηεηεο επηινγήο, αμία θαη 

πνηφηεηα, 

 εληζρχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ, κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο φηη νη 

θαηαλαισηέο πξνζηαηεχνληαη θαηαιιήισο θαη νη παξέρνληεο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

ππεξεζίεο δηαζέηνπλ νηθνλνκηθή επξσζηία θαη αμηνπηζηία, 

 δίλνληαο ζηνπο θαηαλαισηέο ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλνπλ νξζέο απνθάζεηο, 

αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Οη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ κηα εηδηθή πεξίπησζε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πειαηψλ ηνπο κπνξεί λα 

απνδπλακψζεη ηελ παξφξκεζε ηνπ θαηαλαισηή λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο κεραληζκνχο 

αληαγσληζκνχ· απμάλεη, επίζεο, ηελ ηζρχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, γεγνλφο ην 

νπνίν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαζνξίδεη πςειφηεξεο ηηκέο. Σν πξφβιεκα είλαη φηη, 

εθκεηαιιεπφκελεο απηήλ ηε ζέζε ηζρχνο, νη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ εκπνξηθά 

κέηξα, ηα νπνία θαζηζηνχλ δαπαλεξή γηα ηνπο πειάηεο ηε ιήμε ηεο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπο κε ηελ ηξάπεδα ή ηα νπνία δπζρεξαίλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα θαηαλνήζεη 

θαη λα ζπγθξίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ αγνξά. 
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Σν γεγνλφο φηη ζε απηήλ ηελ ίδηα αγνξά ππάξρνπλ πνιινί θάηνρνη ηξερνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ πνπ δηαζέηνπλ ειάρηζηε ή θακία, απνιχησο, πιεξνθφξεζε, θαίλεηαη φηη 

έρεη επηηξέςεη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζε νξηζκέλεο ρψξεο, λα επσθειεζεί απφ απηήλ 

ηελ αζπκκεηξία ηεο πιεξνθφξεζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφλ είλαη ζαθψο ζεκαληηθή ε θηλεηνπνίεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν 

γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο. Μέζα απφ 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εθπαίδεπζεο θη ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κπνξεί 

επίζεο λα απμεζεί ε θηλεηηθφηεηα ηεο δήηεζεο, κεηαβάιινληαο θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην 

ζεκεξηλφ ηζνδχγην κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, ην νπνίν απνηειεί ηππηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ απνηξέπεηαη θαη λα κελ παξεκπνδίδεηαη, κε θαλέλαλ 

ηξφπν, ε κεηαζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε άιινπο παξφρνπο. Μηα αγνξά, κε θαιά 

ελεκεξσκέλνπο θαη θηλεηηθνχο θαηαλαισηέο, σζεί ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε 

αληαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο πξνζειθχζνπλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αθνζίσζή 

ηνπο. 

  



Η Ρύθμιςη των Διατραπεζικών Προμηθειών Παντςίδησ Παράςχοσ (ΜΟΕ/0720) 
 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ | Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική» − Ακαδημαϊκό Έτοσ 2008-2009 - 11 - 

 

Κεθάιαην 1 : Οη Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο 

1.1. Πώο πξνθύπηνπλ νη Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο; 

Σα ζπζηήκαηα θαξηψλ πιεξσκψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ (θαη ζηηο επηρεηξήζεηο λα απνδέρνληαη) ηηο θάξηεο σο κέζνλ πιεξσκήο. 

Σα ζπζηήκαηα θαξηψλ πιεξσκήο, φπσο ε MasterCard θαη ε Visa, πεξηιακβάλνπλ έλα 

δίθηπν πνιιψλ ρηιηάδσλ ηξαπεδψλ κειψλ ζηελ Δπξψπε θαη είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθέξνπλ πξντφληα πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιν ην δίθηπν γηα εγρψξηεο θαη δηαζπλνξηαθέο αγνξέο. 

ην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, παξαηεξήζεθε φηη ιίγνη κφλν θαηαλαισηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή ησλ εθάζηνηε ππεξεζηψλ. Σα 

«εκθαλή» έμνδα, φπσο ε εηήζηα ζπλδξνκή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάξηαο καο, νη 

ζπλαιιαγκαηηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο θάξηαο ζην εμσηεξηθφ ή νη 

απνπιεξσκέο ηφθσλ ηηο νπνίεο νθείινπκε (π.ρ. κε θάπνηα πηζησηηθή θάξηα), είλαη 

γλσζηά φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πηζησηηθή δηεπθφιπλζε. Τπάξρνπλ, σζηφζν, ηα 

«άδεια» έμνδα ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ πνιινί θαηαλαισηέο. Σα ελ ιφγσ έμνδα είλαη 

«θξπκκέλα» ζηε ιηαληθή ηηκή ηνπ πξντφληνο πνπ έρνπκε αγνξάζεη θαη είλαη 

απνηέιεζκα ελφο κεραληζκνχ ηηκνιφγεζεο ν νπνίνο είλαη γλσζηφο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θχθινπο σο «δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο»
3
. 

Οη «δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο» ζπκθσλνχληαη ζπιινγηθά απφ ηα κέιε ελφο 

νξγαληζκνχ θαξηψλ πιεξσκήο θη έρνπλ, γεληθά, εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. Γηα θάζε 

αγνξά κε θάξηα πιεξσκήο Visa ή MasterCard, νη ηξάπεδεο ρξεψλνπλ ηνπο εκπφξνπο κε 

                                                           
3
 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δλεκεξσηηθά Γειηία γηα ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο: FIN-

FOCUS Αξηζ. 3 − Μάηνο 2007, ζει.4, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus3/finfocus3_el.pdf . 

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/finfocus/finfocus3/finfocus3_el.pdf
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κία δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ε νπνία 

πξνζνκνηψλεηαη κε έλα είδνο «θφξνπ» επί ησλ πσιήζεσλ. 

Γηα ηηο ηξάπεδεο κέιε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, νη ελ ιφγσ αθαλείο επηβαξχλζεηο 

παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα φηη απνθξχπηεηαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ θαξηψλ 

πιεξσκήο πνπ επηβαξχλεη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, ηφζν εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

κεηξεηά φζν θαη ηνπο ρξήζηεο θαξηψλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη άδειεο απηέο 

επηβαξχλζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα λα επηδνηήζνπλ ηηο εθπηψζεηο θαη ηηο 

δηάθνξεο πξηκνδνηήζεηο (φπσο δσξεάλ αεξνπνξηθά κίιηα), πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο κέιε ησλ ζπζηεκάησλ ζηνπο ρξήζηεο πηζησηηθψλ θαξηψλ. Ο θιάδνο ησλ 

θαξηψλ πιεξσκήο πξνβάιιεη πνιινχο ιφγνπο γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ χπαξμε ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ Δπηηξνπή δηεμήγαγε ηνκεαθή έξεπλα
4
 πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλήζεη ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη άιια δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ 

αλεζπρίεο απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ θαξηψλ πιεξσκήο. 

Ζ ηνκεαθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη, κέρξη πξφηηλνο, ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα 

θαξηψλ πιεξσκήο, φπσο Bancontact/Mr. Cash ζην Βέιγην, PIN ζηηο Κάησ Υψξεο, 

Pankkikortti ζηε Φηλιαλδία, Dankort ζηε Γαλία, Bancomat ζην Λνπμεκβνχξγν θαη 

BAX ζηε Ννξβεγία, ιεηηνπξγνχλ ρσξίο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη ηφζν νη 

θαηαλαισηέο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο επσθεινχληαη απφ ρακειέο επηβαξχλζεηο ζηηο 

ρψξεο απηέο. Ζ θαηάζηαζε απηή πξφθεηηαη, φκσο, πηζαλψο λα αιιάμεη. 

ηελ πξννπηηθή ηνπ SEPA (Δληαίνο Υψξνο Πιεξσκψλ ζε Δπξψ), νη θάξηεο 

πιεξσκψλ πξέπεη λα γίλνπλ «SEPA ζπκβαηέο». Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ: νη ηξάπεδεο κπνξνχλ (i) λα ζπλδπάζνπλ ην ινγφηππν Visa/MasterCard 

                                                           
4 Ζ ηνκεαθή έξεπλα είλαη έλα κέζν κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή κπνξεί λα ιάβεη αλαιπηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηα εκπφδηα γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη λα δηεμαγάγεη ηνκεαθή έξεπλα εάλ 

ππάξρνπλ θφβνη φηη ν αληαγσληζκφο δελ ιεηηνπξγεί φπσο ζα έπξεπε. 
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κε κηα εγρψξηα ρξεσζηηθή θάξηα, απηφ θαιείηαη «ζπλδπαζκέλε ρξήζε ζεκάησλ»· (ii) 

λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκκαρία κεηαμχ εγρψξησλ ζπζηεκάησλ ρξεσζηηθψλ θαξηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ηε δηαζπλνξηαθή ρξήζε ησλ θαξηψλ απηψλ θαη (iii) λα 

θαηαξγήζνπλ πιήξσο ηα εγρψξηα ζπζηήκαηα ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

αληηθαηαζηήζνπλ είηε κε Visa είηε κε MasterCard. Φαίλεηαη φηη, κέρξη ηψξα, νη 

ηξάπεδεο ηείλνπλ λα πξνηηκνχλ ηελ ηειεπηαία επηινγή. 

Τπάξρεη, επνκέλσο, θίλδπλνο νη ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

SEPA πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηηο απμήζεηο ησλ επηβαξχλζεσλ πνπ, αθελφο, δελ 

ζπλδένληαη κε ην SEPA θαη, αθεηέξνπ, δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο πιεξσκψλ κέζσ θαξηψλ. Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ, εηδηθφηεξα, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ SEPA σο πξφθαζε γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

θαζηέξσζε «δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ», πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αχμεζε ησλ 

ιηαληθψλ ηηκψλ. Οη θαηαλαισηέο ηνπ Benelux θαη ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φζνλ αθνξά ηηο εμειίμεηο ζην πεδίν απηφ θαηά ηνπο 

επφκελνπο κήλεο ή ηα επφκελα ρξφληα. 

1.2. Έλλνηα & Πιαίζην ησλ Γηαηξαπεδηθώλ Πξνκεζεηώλ 

ήκεξα, ε αγνξά θαξηψλ ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδεη κεγάιν βαζκφ 

θαηαθεξκαηηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν. Τπάξρνπλ πνιιά ηεηξακεξή θαη ηξηκεξή εζληθά 

ζπζηήκαηα. Σα ηεηξακεξή ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηξάπεδεο πνπ εθδίδνπλ 

θάξηεο γηα θαηφρνπο θαξηψλ, ηηο ηξάπεδεο πνπ απνδέρνληαη ηηο ζπλαιιαγέο κε θάξηα 

γηα ηνπο εκπφξνπο, θαζψο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ θαη ηνπο εκπφξνπο 

(ππάξρνπλ επίζεο δπλαηφηεηεο έκκεζεο ζπκκεηνρήο πνπ δελ πεξηγξάθνληαη εδψ). Απηά 

δηαθέξνπλ απφ ηα ηξηκεξή ζπζηήκαηα ζηα νπνία, εθηφο απφ ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ θαη 
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ηνπο εκπφξνπο, κεηέρνπλ εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ θάξηεο θαη απνδέρνληαη ηηο πιεξσκέο 

κε θάξηα. 

Οη Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο ζπλαληψληαη ζηα «αλνηθηά» ή «ηεηξακεξή» 

ζπζηήκαηα θαξηψλ (open/four-party card payment systems), πνπ απνηεινχληαη απφ 

ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζπκβαηηθά γηα ην ζθνπφ απηφλ. Πξφθεηηαη γηα έλα πνζφ 

πνπ θαηαβάιιεη ε ηξάπεδα πνπ έρεη ζπκβιεζεί κε έλαλ έκπνξν γηα ηελ απνδνρή ηεο 

θάξηαο «Υ», ζηελ ηξάπεδα πνπ εμέδσζε ηελ θάξηα «Υ» ζηνλ θαηαλαισηή, γηα θάζε 

ζπλαιιαγή πνπ απηφο θάλεη κε απηήλ ηελ θάξηα. Αληηζέησο, ηα «κνλνκεξή» ή 

«θιεηζηά» ζπζηήκαηα (unitary/closed card payment systems) δελ έρνπλ δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο θαζαπηέο, αιιά ρξεψλνπλ επζέσο ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο θαηφρνπο 

θαξηψλ, θαζνξίδνληαο κνλνκεξψο ηελ ηηκή γηα θάζε νκάδα. 

ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα, ε ηξάπεδα πνπ εμππεξεηεί ηνλ έκπνξν νλνκάδεηαη 

«απνθηψζα» (acquirer) ή, ζπαλίσο, «εθθαζαξηζηήο θαξηψλ», ελψ απηή πνπ εμππεξεηεί 

ηνλ ρξήζηε ηεο θάξηαο «εθδφηξηα» (issuer). Ζ δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα θαζνξίδεηαη κε 

κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθδνηξηψλ θαη ησλ απνθησζψλ ηξαπεδψλ. ηα ζπζηήκαηα 

κεγάιεο θιίκαθαο ζπκκεηέρεη κεγάινο αξηζκφο εθδνηξηψλ θαη απνθησζψλ ζε απηέο ηηο 

ζπκθσλίεο θαη νη πξνκήζεηεο πνπ πξνθχπηνπλ θαινχληαη «Πνιπκεξείο Γηαηξαπεδηθέο 

Πξνκήζεηεο» (Multilateral Interchange Fees). Οη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνλ αληαγσληζκφ 

μεθηλνχλ ζε απηφ αθξηβψο ην ζεκείν, θαζψο κηα ηέηνηα ζπκθσλία είλαη θαηλνκεληθά 

κηα νξηδφληηα ζπκθσλία κεηαμχ αληαγσληζηψλ, σο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε «ηηκή», θάηη 

πνπ νη αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, γεληθψο, θαηαδηθάδνπλ. Παξφια απηά, ην 

γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα θαξηψλ είλαη κηα αγνξά κε δχν πιαηθφξκεο (two-sided 

platform market) δηαθνξνπνηεί πνιινχο παξάγνληεο σο πξνο ηηο ζπλήζεηο ππνζέζεηο θαη 

αμηνινγήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ηέηνηα 
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αγνξά ππνρξεψλνπλ ηηο Αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο απφ κηα θαηλνχξηα θαη δηαθνξεηηθή νπηηθή. 

Σα ηεηξακεξή ζπζηήκαηα θαξηψλ ππνδηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

(i) Σα εζληθά ηεηξακεξή ζπζηήκαηα, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο εζληθέο αγνξέο. ηε δψλε 

ηνπ επξψ ππάξρεη έλα, ηνπιάρηζηνλ, εζληθφ ζχζηεκα θαξηψλ αλά ρψξα (π.ρ. ην Cartes 

Bancaires ζηε Γαιιία, ην Electronic Cash ζηε Γεξκαλία θαη ην COGEBAN ζηελ 

Ηηαιία, ελψ ε Ηζπαλία είλαη εηδηθή πεξίπησζε, αθνχ εθεί ιεηηνπξγνχλ ηξία εζληθά 

ζπζηήκαηα). Σα εζληθά ζπζηήκαηα θαξηψλ αλήθνπλ, θπξίσο, ζηηο ηξάπεδεο, άκεζα ή 

έκκεζα. Οη θάξηεο πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην εζληθψλ ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν εληφο ηεο ρψξαο έθδνζεο, κε ειάρηζην αξηζκψλ εμαηξέζεσλ. ε 

ζρεηηθά ιίγεο ρψξεο, εζληθέο ρξεσζηηθέο θάξηεο εθδίδνληαη απφ ηε Visa (Visa Electron 

ή V-Pay) θαη ηε MasterCard (Maestro), αιιά απηφ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο 

θαξηψλ ζε εζληθά ζπζηήκαηα αθνξά πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 

παξά ηελ αγνξά πηζησηηθψλ θαξηψλ. 

(ii) Σα δηεζλή ηεηξακεξή ζπζηήκαηα θαξηψλ, δειαδή ε Visa θαη ε MasterCard, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο εληφο ή εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο, ηα εζληθά ζπζηήκαηα θαξηψλ ζπκπξάηηνπλ κε ηα δηεζλή ζπζηήκαηα 

θαξηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη θάξηεο θέξνπλ θαη ηηο δχν επσλπκίεο. ηαλ ν 

θάηνρνο θάξηαο εθηειεί πιεξσκή ζηε ρψξα έθδνζεο ηεο θάξηαο, ελεξγνπνηείηαη ε 

εζληθή επσλπκία, ελψ φηαλ ν θάηνρνο θάξηαο εθηειεί πιεξσκή ζε άιιε ρψξα εθηφο ηεο 

ρψξαο έθδνζεο, ελεξγνπνηείηαη ε δηεζλήο επσλπκία. Μέρξη πξφζθαηα, ε Visa θαη ε 

MasterCard ήηαλ ελψζεηο κειψλ θαη αλήθαλ ζε ηξάπεδεο. κσο, ε MasterCard εηζήρζε 

ζην ρξεκαηηζηήξην, ελψ ε Visa είρε αλαθνηλψζεη επίζεο παξφκνηεο πξνζέζεηο (αλ θαη ε 

Visa Europe ζα δηαηεξήζεη ηε δνκή έλσζεο κειψλ). 
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1.3. Οη Αγνξέο κε Γύν Πιαηθόξκεο 

Σα ηεηξακεξή (ή «αλνηθηά») ζπζηήκαηα θαξηψλ ιεηηνπξγνχλ σο ζπκπξάμεηο 

ηξαπεδψλ. Κάζε ζχκπξαμε νξγαλψλεη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα, ζέηεη ηνπο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζνξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ-κειψλ, 

πξνσζεί ην ζήκα, θαη ηειηθά θαζνξίδεη ηελ δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα πνπ νη απνθηψζεο 

πιεξψλνπλ ζηηο εθδφηξηεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο απφ 

ηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο-κέιε δελ κπνξνχλ λα απνθιίλνπλ, νη ηειεπηαίεο είλαη 

ειεχζεξεο λα αληαγσλίδνληαη ε κία ηελ άιιε σο πξνο ηηο ρξεψζεηο ηνπο ζηνπο θαηφρνπο 

θαξηψλ, ή ηηο ρξεψζεηο ηνπο ζηνπο εκπφξνπο, ην χςνο ηνπ επηηνθίνπ θαη άιιεο 

παξακέηξνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη πνιχ 

ηδηαίηεξε: δελ ππάξρεη κφλν κία νκάδα πειαηψλ ζηελ νπνία ην ζχζηεκα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, αιιά αληίζεηα δχν δηαθνξεηηθέο αιιά αιιεινεμαξηψκελεο νκάδεο, 

δειαδή νη ρξήζηεο θαξηψλ θαη νη έκπνξνη. Ζ αμία ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη φζν 

πεξηζζφηεξνη πειάηεο απφ θάζε νκάδα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ: ην ζχζηεκα θαξηψλ 

απνθηά κεγαιχηεξε αμία γηα ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ φζν πεξηζζφηεξνη έκπνξνη 

απνδέρνληαη ηελ θάξηα ηνπο θαη νη έκπνξνη ζεσξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

πνιπηηκφηεξν φζν πεξηζζφηεξνη πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αληίζηνηρε θάξηα γηα ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο. Με άιια ιφγηα, νη θαηαλαισηέο ζα επηιέμνπλ λα έρνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θάξηα, εάλ γλσξίδνπλ φηη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεξψζνπλ κε απηή ζε κεγάιν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ θαη, αληίζηνηρα, νη έκπνξνη ζα 

επηιέμνπλ λα απνδερζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε θάξηα, αλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

πειαηψλ πνπ πξνηηκά λα ηε ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο πιεξσκέο ηνπ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 

ζχζηεκα παξνπζηάδεη δηθηπαθά θαηλφκελα (network effects) ή «απνηειέζκαηα ζεηηθήο 

αλάδξαζεο» (positive-feedback effects) θαη, ζπλεπψο, ε επηηπρία ηνπ ζα εμαξηεζεί απφ 
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ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζχκπξαμεο λα ζπληνλίζεη ηε δήηεζε απηψλ ησλ 

αιιεινεμαξησκέλσλ πειαηεηαθψλ νκάδσλ θαη λα εζσηεξηθεχζεη ηηο έκκεζεο 

εμσηεξηθφηεηεο (indirect externalities). 

Έλα άιιν θξίζηκν νηθνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνκεραλίαο ησλ θαξηψλ είλαη 

φηη ππάξρεη θνηλή αιιεινεμαξηψκελε δήηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ θαξηψλ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηνπο εκπφξνπο. Μηα ζπλαιιαγή κε θάξηα εθηειείηαη κφλν αλ θαη ν 

θαηαλαισηήο θαη ν έκπνξνο ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα θαη, επηπιένλ, εάλ επηιέμνπλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα λα εθηειέζνπλ κηα ζπλαιιαγή. πσο ν 

θάηνρνο ηεο θάξηαο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θάξηα ηνπ αλ ν έκπνξνο δελ ηελ 

απνδέρεηαη, έηζη θαη ν έκπνξνο δελ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ην ζχζηεκα αλ ν 

πειάηεο δελ θαηέρεη θαη δελ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάξηα γηα ηηο αγνξέο ηνπ. Με 

άιια ιφγηα, ε δήηεζε απφ ηε κηα νκάδα δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί ρσξίο δήηεζε θαη 

απφ ηελ άιιε. Γεδνκέλεο απηήο ηεο θνηλήο δήηεζεο θαη ηνπ θνηλνχ νθέινπο γηα ηηο 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ, έλα ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη ην θφζηνο ηνπ θαη 

λα επηηχρεη θέξδνο κφλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ εκπφξσλ θαη θαηφρσλ 

θάξηαο. 

Οη αγνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ 

νλνκαζηεί ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία σο «αγνξέο δχν πιεπξψλ» (two-sided markets), ή 

«αγνξέο κε πιαηθφξκεο δχν πιεπξψλ» (markets with two-sided platforms). Ζ 

αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηηο δχν απηέο πιαηθφξκεο ηεο αγνξάο επεξεάδεη ζεκαληηθά 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηελ αθξίβεηα, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηηκήο γηα ηε κηα πιεπξά ηεο αγνξάο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ην 

έκκεζν απνηέιεζκα πνπ απηή ζα έρεη ζηελ άιιε πιεπξά ηεο αγνξάο θαη λα ππνινγίζεη 

αληίζηνηρα πνηα είλαη ε ηηκή εθείλε πνπ ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο γηα ην πξντφλ 

(profit-maximizing price). Σν επίπεδν ηηκήο πνπ κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο εμαξηάηαη, 
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θπξίσο, απφ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο, ηελ επαηζζεζία ηηκήο 

(price sensitivity) θάζε νκάδαο θαη ηα έκκεζα δηθηπαθά θαηλφκελα (indirect network 

effects) κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νκάδσλ. Αληίζηνηρα, ε δνκή ηεο ηηκήο πνπ κεγηζηνπνηεί 

ην θέξδνο πεξηιακβάλεη, γεληθψο, ην θφζηνο, ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο θαη ηα 

δηθηπαθά θαηλφκελα κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο αγνξάο. Λφγσ απηψλ ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ, πνιιέο θνξέο ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ζε αγνξέο δχν 

πιαηθφξκσλ είλαη ηδηαίηεξα αζχκκεηξνο, κε ηε κία νκάδα πειαηψλ λα ρξεψλεηαη θνληά 

ζην νξηαθφ θφζηνο ή αθφκα θαη θάησ απφ απηφ, θαη κε ηελ άιιε λα επηβαξχλεηαη 

ζρεδφλ κε ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη θαη ζηηο δχν 

νκάδεο. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηειηθφο ζθνπφο είλαη λα επηηεπρζεί ε 

θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δχν πιαηθφξκσλ ηεο αγνξάο, δειαδή λα 

ζπγθεληξσζνχλ αξθεηά κέιε θαη κάιηζηα ζηε ζσζηή αλαινγία, ψζηε λα απμεζεί ε 

ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο φθεινο θαη ησλ δχν νκάδσλ. Αλ ε κηα πιεπξά ηεο 

αγνξάο δελ εθπξνζσπείηαη αξθεηά, είλαη ινγηθφ λα ρακειψζεη ε ηηκή γηα απηήλ ηελ 

νκάδα (πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα είλαη πην επαίζζεηε σο πξνο ηηο ηηκέο), πξνθεηκέλνπ 

λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξνη πειάηεο θαη λα απμεζεί ε βάζε ηεο. Απηφ ινγηθά ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα ρξεσζεί ε άιιε νκάδα πεξηζζφηεξν (ε νπνία θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα δελ είλαη ηφζν επαίζζεηε σο πξνο ηηο ηηκέο), αιιά ηειηθά ζα απμεζεί ε 

ζπλνιηθή αμία ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ ησλ εγγελψλ δηθηπαθψλ θαηλνκέλσλ. πλεπψο, 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ν βέιηηζηνο θαζνξηζκφο ηηκήο ζε απηέο ηηο αγνξέο 

επηηπγράλεηαη κε απηφ πνπ είλαη γλσζηφ ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία σο «ζηαπξνεηδήο 

ρξεκαηνδφηεζε» (cross-subsidization) απφ ηε κία πιαηθφξκα ηεο αγνξάο πξνο ηελ 

άιιε – ρσξίο, φκσο, απηφ λα ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηελ χπαξμε δεζπφδνπζαο ζέζεο 

ή έιιεηςεο αληαγσληζκνχ. 
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Κεθάιαην 2 : Οη Δμειίμεηο ζηελ Δπξώπε 

2.1. Απνθάζεηο – Οξόζεκα ηεο ΔΔ 

ην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ θιάδνπ θαξηψλ πιεξσκήο δηαθηλνχληαη πνζά χςνπο 

€ 1,35 ηξηζ. εηεζίσο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα εηζπξάηηνπλ, ζχκθσλα κε 

ππνινγηζκνχο, πξνκήζεηεο € 25 δηζ. Ο θιάδνο ησλ θαξηψλ πιεξσκήο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή ζπγθέληξσζε, ζηνηρείν πνπ εμαζθαιίδεη πςειέο πξνκήζεηεο θαη θέξδε. 

ηνλ θιάδν ησλ θαξηψλ πιεξσκήο ππάξρνπλ δχν ηχπνη δηθηχσλ κε 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Τπάξρνπλ νη πιαηθφξκεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (not-

for-profit associations) θαη νη πιαηθφξκεο θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (proprietary 

platforms). Μηα πιαηθφξκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έρεη σο ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν ηειηθψλ ρξεζηψλ. Σέηνηνπ 

ηχπνπ πιαηθφξκαο απνηεινχλ ε Visa θαη ε MasterCard, δχν ηδησηηθέο εηαηξίεο πνπ 

εθηηκάηαη φηη δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 8.000 ηξάπεδεο κέιε αλά ηνλ θφζκν. 

Οη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δπνπσιίνπ Visa-MasterCard θαη ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ κε θάξηα πνπ 

εθαξκφδνπλ νη θπξηφηεξεο εζληθέο ηξάπεδεο, πξνθαινχλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ. 

Σφζν ε Visa φζν θαη ε MasterCard θαηεγνξήζεθαλ φηη απνηεινχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κία θαη κφλε νληφηεηα, δεκηνπξγψληαο έηζη ζπλζήθεο αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη αζθψληαο πεξηνξηζηηθέο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ζε πνιιέο θνηλνηηθέο 

ρψξεο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηξαπεδηθψλ ηνπο πξνκεζεηψλ. Απηέο νη πξνκήζεηεο 

δελ ζεσξνχληαη απφ κφλεο ηνπο παξάλνκεο. Ωζηφζν, ην δίθηπν θαηεγνξήζεθε – θη 

επίζεκα, θηφιαο, απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνλ Αληαγσληζκφ Δπξσπαία Δπίηξνπν Neelie 

Kroes – φηη δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θη εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ, δηνγθψλεη ην θφζηνο απνδνρήο ησλ θαξηψλ πιεξσκήο απφ ηνπο εκπφξνπο 
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θαη, ηέινο, απμάλεη ηηο ηηκέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Μάιηζηα, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο, ηηο νπνίεο νη δχν εηαηξείεο αξλνχληαλ, θαη νη δχν 

πηζησηηθέο θάξηεο ειέγρνληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα ηξαπεδψλ, θαηέρνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπληξηπηηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Δπίζεο, ππνζηεξηδφηαλ ε άπνςε φηη νη θαλφλεο 

πνπ είραλ πηνζεηήζεη νη δχν νξγαληζκνί, νπζηαζηηθά, δελ επέηξεπαλ ζηηο ηξάπεδεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιια δίθηπα πηζησηηθψλ θαξηψλ, φπσο ε 

American Express θαη ε θάξηα Discover ηεο Morgan Stanley Dean Witter & Co. 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ θαηαλαισηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ζηηο ακέζσο επφκελεο ελφηεηεο, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο δχν απνθάζεηο-ζηαζκνχο ηεο Δπηηξνπήο ζηηο αληίζηνηρεο πνιχθξνηεο 

ππνζέζεηο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ ησλ δχν παξαπάλσ εηαηξεηψλ θνινζζψλ 

(Visa, MasterCard). Μάιηζηα, ζα επεθηαζνχκε ζηνλ απφερν απηψλ ησλ απνθάζεσλ 

(θξηηηθή, πξνβιεκαηηζκνί, πξνηάζεηο, αληηδξάζεηο) ζηε δηεζλή ζθελή, θαη φρη κφλν, 

θαζψο θαη ζηηο ηειεπηαίεο θαη πην πξφζθαηεο εμειίμεηο. 

2.1.1. Ζ Απόθαζε VISA International (VISA II) 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή Κνηλνηηθή απφθαζε, Visa II
5
, έθαλε ζαθέο φηη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε κε ηηο ΠΓΠ (MIF), θαζψο έθξηλε φηη είραλ αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν (ΔΟΥ). Καζψο ζην δεδνκέλν ρξνληθφ ζεκείν (2002) δελ ππήξραλ επαξθείο 

απνδείμεηο ή ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ επαθξηβψο ηε θχζε θαη ην κέγεζνο απηήο 

ηεο ππνηηζέκελεο «δεκίαο» ζηνλ αληαγσληζκφ, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε κηα κάιινλ ήπηα 

ζηάζε απέλαληη ζηηο ΠΓΠ. Παξφηη ζεψξεζε φηη νη ΠΓΠ απνηεινχζαλ, νπζηαζηηθά, κηα 

                                                           
5
 Case No. COMP/29.373 – VISA International – Multilateral Interchange Fee, 2002 O.J. 

(L318) 17 [Visa II], δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0914:RO:NOT . 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0914:RO:NOT
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ζπκθσλία επί ηεο ηηκήο πνπ πεξηφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ θαη παξαβίαδε ην άξζξν 81(1) 

πλζΔΚ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, έθαλε δεθηνχο ηνπο ηζρπξηζκνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο Visa θαη ηεο παξαρψξεζε ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 81(3) πλζΔΚ, ππφ ηνλ φξν φηη 

ε Visa ζα κείσλε ην επίπεδν ησλ ΠΓΠ θαη ζα ηηο θαζφξηδε βάζεη ηνπ θφζηνπο ησλ 

εθδνηξηψλ ηξαπεδψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή δέρζεθε φηη ε ζπκθσλία ησλ ΠΓΠ πξνσζνχζε έλα 

δηεζλέο ζχζηεκα πιεξσκψλ επξείαο θιίκαθαο κε ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο δηθηχνπ 

(positive network externalities), φηη σθεινχζε ηφζν ηνπο εκπφξνπο
6
 φζν θαη ηνπο 

θαηφρνπο
7
 θαξηψλ, θαη φηη ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (αλ φρη γηα ηελ χπαξμή ηνπ), θαζψο επέηξεπε ζηηο εθδφηξηεο λα 

αλαιακβάλνπλ ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ ζηνπο εκπφξνπο, αθφκα θαη 

ρσξίο λα ππάξρεη ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Σέινο, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο επί ησλ ΠΓΠ δελ απέθιεηε ηνλ 

αληαγσληζκφ νχηε κεηαμχ ησλ εθδνηξηψλ, εθφζνλ απηέο κπνξνχζαλ λα θαζνξίδνπλ 

ειεχζεξα ηηο ρξεψζεηο πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο (θαηφρνπο θάξηαο), νχηε κεηαμχ ησλ  

απνθησζψλ, εθφζνλ νη ΠΓΠ ήηαλ έλα κφλν ζπζηαηηθφ ηεο Υξέσζεο Τπεξεζίαο ησλ 

Δκπφξσλ (Merchant Service Charge – MSC) θαη, ζπλεπψο, νη απνθηψζεο ηξάπεδεο 

κπνξνχζαλ λα αληαγσλίδνληαη ζε φια ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηεο ΥΤΔ. πλεπψο, ε 

Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη πιεξνχληαλ θαη νη ηέζζεξεηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ Άξζξνπ 81(3) πλζΔΚ. 

                                                           
6 Ωθεινχζε ηνπο εκπφξνπο επεηδή νη ΠΓΠ δελ ζα κπνξνχζαλ λα ππεξβνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

φξην, πνπ αληηζηνηρνχζε ζην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείρε ε εθδφηξηα πξνο άκεζν ή 

έκκεζν φθεινο ησλ εκπφξσλ. 

7 Ωθεινχζε ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ επεηδή έδηλε θίλεηξα ζε πεξηζζφηεξνπο εκπφξνπο λα 

απνδερζνχλ ηελ θάξηα Visa, θαη κπνξνχζε αθφκε λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ιηαληθήο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ εκπφξσλ. 
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ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007, ε παξαπάλσ εμαίξεζε ηνπ ά. 81(3) πλζΔΚ έιεμε. ηηο 

26 Μαξηίνπ 2008 ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε φηη έρεη μεθηλήζεη επίζεκεο δηαδηθαζίεο θαηά 

ηεο Visa Europe Ltd «ζε ζρέζε κε ηηο πνιπκεξείο δηαηξαπεδηθέο ηεο πξνκήζεηεο (ΠΔΠ) 

γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο ζηα ζεκεία πώιεζεο εληόο ηνπ ΕΟΧ κε ηε ρξήζε ησλ 

θαηαλαισηηθώλ θαξηώλ πιεξσκήο Visa, θαη ηνλ “Καλόλα-Απνδνρήο-Όισλ-Σσλ-

Καξηώλ” (Honour-All-Cards-Rule) όπσο απηόο εθαξκόδεηαη ζηηο ζπλαιιαγέο απηέο. Οη 

δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ σο ζθνπό λα δηαπηζησζεί αλ νη πξαθηηθέο απηέο ζπληζηνύλ 

παξαβηάζεηο ηνπ Άξζξνπ 81 ηεο πλζήθεο ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ηνπ Άξζξνπ 

53 ηεο πλζήθεο ΕΟΧ, πνπ απαγνξεύνπλ ηηο πεξηνξηζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο 

όπσο ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηηκώλ
8
.» Δίλαη πνιχ ακθίβνιν, έσο απίζαλν, λα κελ εθδψζεη ε 

Δπηηξνπή κηα λέα απφθαζε επί ησλ παξνπζψλ ΠΓΠ ηεο Visa, δεδνκέλνπ φηη απφ ην 

2002 πνπ εμέδσζε ηελ πξψηε ηεο απφθαζε έσο ηελ αλαθνίλσζε απηή, είρε ζηε δηάζεζή 

ηεο φιν ην ρξφλν γηα λα δηεμάγεη έξεπλεο θαη λα ζπιιέμεη ζηνηρεία γηα ηηο παξνχζεο θαη 

δπλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ΠΓΠ ζηελ αγνξά, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία 

άιισλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ θαξηψλ ζε εζληθέο αγνξέο, θάπνηα απφ ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ ρσξίο ΠΓΠ. 

                                                           
8
 Γειηίν Σχπνπ MEMO/08/170, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Antitrust: Commission initiates formal 

proceedings against Visa Europe Limited (Mar. 26, 2008), δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/170&format=H

TML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/170&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/170&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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2.1.2. Ζ Απόθαζε MasterCard 

Έλαο αθφκε ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηε Visa Europe είλαη ην λνκηθφ πξνεγνχκελν 

πνπ δεκηνχξγεζε ε απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ ππφζεζε MasterCard
9
, 

θαη ε νπνία εθδφζεθε ιίγν πξηλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Visa Europe. 

Οη ΠΓΠ ηεο MasterCard είλαη κηα επηβάξπλζε πνπ επηβάιιεηαη γηα θάζε πιεξσκή 

ζε εκπνξηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο. Ζ επηβάξπλζε απηή θπκαίλεηαη κεηαμχ 

0,4% ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο, πξνζαπμεκέλνπ θαηά €0,05, θαη 1,05%, 

πξνζαπμεκέλνπ θαηά €0,05, γηα ηηο πιεξσκέο κε ηηο ρξεσζηηθέο θάξηεο Maestro θαη 

κεηαμχ 0,80% θαη 1,20% γηα ηηο ζπλαιιαγέο κε ηηο πηζησηηθέο θάξηεο "θαηαλαισηή" 

ηεο MasterCard. Ζ πξνκήζεηα εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ηνπ πειάηε (εθδφηξηα) θαη 

ρξεψλεηαη ζηελ ηξάπεδα ηνπ εκπφξνπ (απνδέθηξηα), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηεο απηφ 

ην ζηνηρείν θφζηνπο ζηηο ηηκέο πνπ εθαξκφδεη έλαληη ησλ εκπφξσλ. Ζ ΠΓΠ ηεο 

MasterCard εθαξκφδεηαη ζην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ δηαζπλνξηαθψλ πιεξσκψλ κε θάξηα 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΔΟΥ θαη ζηηο εγρψξηεο πιεξσκέο κε θάξηα ζην Βέιγην, ηελ Ηξιαλδία, 

ηελ Ηηαιία, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηε Λεηνλία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Μάιηα θαη ηελ 

Διιάδα. Σν 45% πεξίπνπ φισλ ησλ θαξηψλ πιεξσκήο ζηνλ ΔΟΥ θέξνπλ ην ινγφηππν 

MasterCard ή Maestro, θαη νη θάξηεο MasterCard είλαη απνδεθηέο ζην 85% πεξίπνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δέρνληαη ρξεσζηηθέο θάξηεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΔΟΥ. 

ε κηα εθηελή θαη ιεπηνκεξέζηαηε απφθαζε, ε Δπηηξνπή απέξξηςε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ είρε παιαηφηεξα θάλεη 

δεθηνχο ζηελ ππφζεζε Visa: απέξξηςε ην επηρείξεκα ηεο MasterCard φηη νη ΠΓΠ 

                                                           
9
 Απφθαζε Δπηηξνπήο 19/XII/2007 of 19 December 2007, Cases COMP/34.579 MasterCard, 

COMP/36.518 EuroCommerce, and COMP/38.580 Commercial Cards (not yet reported) 

[hereinafter MC Decision], δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/34579/provisional_nc_decision.

pdf (provisional non-confidential version). 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/34579/provisional_nc_decision.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/34579/provisional_nc_decision.pdf
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βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ θαξηψλ, ζεσξψληαο 

φηη: «δελ ππάξρεη θαλέλα ηεθκήξην όηη νη ΠΔΠ γεληθώο βειηηώλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαξηώλ […] αιιά νη απνηειεζκαηηθόηεηεο ησλ 

ΠΔΠ ζα εμαξηεζνύλ από ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνδείμεηο πνπ ζα πξνβιεζνύλ από ηα κέξε», 

θάηη πνπ, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ε MasterCard απέηπρε λα θάλεη. Δπηπιένλ, ε 

Δπηηξνπή έθξηλε φηη, παξφηη νη ΠΓΠ είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ δηθηπαθψλ 

θαηλνκέλσλ πξνο φθεινο ησλ εθδνηξηψλ ηξαπεδψλ, ην φθεινο απηφ δελ κπνξνχζε λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ δεκία πνπ θαηά ηεθκήξην πξνθαινχληαλ ζηνπο θαηαλαισηέο απφ ηελ 

πξνθχπηνπζα αχμεζε ζηηο ρξεψζεηο ζηελ Υξέσζε Τπεξεζίαο ησλ Δκπφξσλ («ΥΤΔ»). 

Δπνκέλσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ επσθεινχληαλ φινη νη θαηαλαισηέο απφ ηηο ΠΓΠ, ε 

πξνυπφζεζε κεηαθχιηζεο «δίθαηνπ ηκήκαηνο απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο» πνπ απαηηεί ην ά. 81(3) πλζΔΚ ζεσξήζεθε φηη δελ κπνξνχζε λα 

ηθαλνπνηεζεί. ε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνυπφζεζε «αλαγθαηφηεηαο» ησλ ΠΓΠ, ε Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη ε MasterCard «δελ απέδεημε ζηνλ αλαγθαίν βαζκό όηη νη παξνύζεο ΠΔΠ είλαη 

πξάγκαηη αλαγθαίεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζρεηηθώλ αληηθεηκεληθώλ απνηειεζκαηηθνηήησλ», πξνβάιινληαο σο 

επηρείξεκα φηη δηάθνξα ζπζηήκαηα θαξηψλ κέζα ζηνλ ΔΟΥ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη 

επηηπρψο ρσξίο ΠΓΠ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ά. 81(3) πλζΔΚ δελ κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη 

δηέηαμε ηελ MasterCard λα απέρεη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηξαπεδηθψλ ηεο 

πξνκεζεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΟΥ, θαηαιχνληαο, νπζηαζηηθά, θάζε πξνθαζνξηζκέλν 

ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ ηεο αγνξάο (εθδφηξηεο θαη απνθηψζεο ηξάπεδεο). 

ηελ πξάμε, σζηφζν, κηα ηέηνηα επηινγή νπζηαζηηθά έζεζε ηηο ΠΓΠ ζε κεδεληθφ 

επίπεδν, θαζψο νη εθδφηξηεο θαη νη απνθηψζεο ππνρξεψζεθαλ λα αληαγσλίδνληαη γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο φισο, αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε. 
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Δίλαη πξνθαλέο απφ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο φηη ε πξνζέγγηζή ηεο σο πξνο ηε 

ξχζκηζε ησλ ΠΓΠ ήηαλ πνιχ πην δξαζηηθή απφ φ,ηη ην 2002. Ζ Δπηηξνπή δελ 

απνθάζηζε απιψο λα επέκβεη γηα λα ξπζκίζεη ηηο ΠΓΠ γηα κηα αθφκε θνξά – γεγνλφο 

πνπ απφ κφλν ηνπ απνηειεί ζεκαληηθή απφθαζε – αιιά, επηπιένλ, πήξε κηα κάιινλ 

αθξαία ζηάζε απέλαληί ηνπο: επέβαιε πξαθηηθά ηε κείσζε ηνπ χςνπο ηνπο ζην κεδέλ. 

Μπνξεί λα είλαη αιήζεηα φηη ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα εληππσζηαθή πνζφηεηα 

ζηνηρείσλ, ή θαη απνδείμεσλ, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επηινγή ηεο, σζηφζν, είλαη εμίζνπ 

αιήζεηα φηη παξακέλνπλ αθφκε πνιιέο ακθηβνιίεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηφζν δξαζηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο ζηηο ΠΓΠ. 

Πάλησο, ζηηο 12 Ηνπλίνπ 2008, ε MasterCard αλαθάιεζε, πξνζσξηλά, ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ΠΓΠ ηεο, ελψ αλέιαβε, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009, ηηο εμήο δεζκεχζεηο: 

a) Να ππνινγίδεη ηε δηαζπλνξηαθή ΠΓΠ ζχκθσλα κε κεζνδνινγία πνπ εμαζθαιίδεη 

φηη ε ελ ιφγσ πξνκήζεηα αληαλαθιά ηα ζπλαιιαθηηθά νθέιε πνπ έρνπλ νη έκπνξνη πνπ 

δέρνληαη θάξηεο πιεξσκήο αληί κεηξεηψλ. Ο ππνινγηζκφο απηφο ζα νδεγήζεη ζε πνιχ 

κεησκέλν αλψηαην ζηαζκηθφ κέζν επίπεδν ΠΓΠ: 0,30% αλά ζπλαιιαγή γηα πηζησηηθέο 

θάξηεο θαη 0,20% αλά ζπλαιιαγή γηα ρξεσζηηθέο θάξηεο. πγθξηηηθά, αλαιφγσο ηεο 

θάξηαο, νη ΠΓΠ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο MasterCard θπκαίλνληαλ κεηαμχ 

0,80% θαη 1,90% ην 2007. Οη ΠΓΠ δηαζπλνξηαθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην ζχζηεκα 

Maestro θπκαίλνληαλ απφ 0,40% θαη άλσ έσο 0,75% θαη άλσ. 

b) Να αλαθαιέζεη ηηο απμήζεηο ηεο βαζηθήο πξνκήζεηαο πνπ είρε εμαγγείιεη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2008. 

c) Να πηνζεηήζεη νξηζκέλα κέηξα αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζε θαηαλαισηέο θη εκπφξνπο λα θάλνπλ επηινγέο, έρνληαο θαιχηεξε γλψζε 

ησλ πξαγκάησλ φζνλ αθνξά ζηα κέζα πιεξσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δέρνληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, νη θαλφλεο ηεο MasterCard ζα ηξνπνπνηεζνχλ, ψζηε λα πξνζθέξνληαη θαη 
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λα ηηκνινγνχληαη ζηνπο εκπφξνπο δηαθνξεηηθέο πξνκήζεηεο, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο θάξηαο, θαη φρη νκνηφκνξθεο πξνκήζεηεο. 

Τπφ ην πξίζκα απηψλ ησλ δεζκεχζεσλ θη επεξρφκελσλ αιιαγψλ, θαη κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο επί ηνπ παξφληνο ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ αγνξέο, ε 

Δπηηξνπή δελ πξνηίζεηαη λα θηλήζεη δηαδηθαζία θαηά ηεο MasterCard γηα κε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ απφθαζή ηεο ή γηα παξάβαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ιφγσ 

ηεο αχμεζεο ησλ βαζηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο ή ηεο επαλεηζαγσγήο πξνκεζεηψλ ΠΓΠ γηα 

δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο. 

Αληηζέησο, φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο Visa ζηελ αγνξά θαξηψλ 

πιεξσκψλ, ε Δπηηξνπή ζα ζπλερίζεη ηελ έξεπλά ηεο, βάζεη ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ, θαη ζα παξαθνινπζήζεη ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ θνξέσλ ηεο αγνξάο, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη ππάξρεη απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά απηή 

πξνο φθεινο ησλ εκπφξσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

2.2. Καζνξηζκόο ησλ ΠΓΠ ζε Μεδεληθό Δπίπεδν 

Ζ πξψηε παξαηήξεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ΠΓΠ ζε κεδεληθφ επίπεδν 

είλαη φηη θάηη ηέηνην απνηειεί έλαλ εμίζνπ «ζπιινγηθφ θαζνξηζκφ ηηκήο», φπσο 

νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ θαηαιήγεη ζε άιια επίπεδα ηηκήο. πλεπψο νη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνλ αληαγσληζκφ παξακέλνπλ. Αθφκα θαη αλ νη ηδησηηθά 

θαζνξηζκέλεο ΠΓΠ ζεσξεζνχλ έλαο δπζκελήο «θαζνξηζκφο ηηκψλ», πξέπεη λα γίλεη 

δεθηφ φηη, ηνπιάρηζηνλ, ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ινγηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

«επίπεδν ηηκήο», δειαδή ν ζπλδπαζκφο ηνπ θφζηνπο, ησλ ζπλζεθψλ δήηεζεο, ηνπ  

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εθδνηξηψλ θαη ησλ απνθησζψλ ηξαπεδψλ, ησλ 

εμσηεξηθνηήησλ κεηαμχ ησλ εκπφξσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ θαη άιια. Αληηζέησο, ν 

θαζνξηζκφο ηηκήο απφ ηελ Δπηηξνπή ζην «κεδέλ» δε θαίλεηαη λα απέρεη θαη πνιχ απφ 
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κηα αφξηζηε ηδέα φηη «φζν ρακειφηεξε ε ηηκή ηφζν ην θαιχηεξν». ζν ζσζηή φκσο θαη 

αλ είλαη απηή ε ηδέα ζαλ γεληθή ζχιιεςε, κπνξεί λα θαηαιήμεη λα είλαη κηα κάιινλ 

απιντθή ζθέςε, εάλ δελ ιεθζνχλ ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ΠΓΠ θαη ην πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν απηέο ιεηηνπξγνχλ. 

Αλ εζηηάζνπκε ζην ξφιν ησλ ΠΓΠ ζε κηα αγνξά κε δχν πιαηθφξκεο, φπσο απηή 

ησλ θαξηψλ, θαη ζην γεγνλφο φηη νη ΠΓΠ δελ είλαη κηα απιή ηηκή, αιιά έλα 

εμηζνξξνπεηηθφ φξγαλν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δχν πιαηθφξκσλ ηεο 

αγνξάο, ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ δηθηπαθψλ 

θαηλνκέλσλ, είλαη πξνθαλέο φηη ην επίπεδν ησλ ΠΓΠ θαζνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ, θαη ζπλεπψο κπνξεί λα είλαη ζεηηθφ, αξλεηηθφ, αθφκα θαη κεδεληθφ – 

αιιά απηφ ζα είλαη ιφγσ ησλ ζπγθπξηψλ. 

Ζ νηθνλνκηθή ζεσξία θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη ηα παξαπάλσ. Αθφκα θαη αλ 

δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά κνληέια, κε δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο θαηαιήγνπλ ζε 

δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο νξζφηεξεο ΠΓΠ (είηε σο πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο, είηε σο πξνο ηα θνηλσληθά ηνπο νθέιε
10

), φινη θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ 

απφιπηα ζε έλα ζεκείν: νη βέιηηζηεο ΠΓΠ θαηά θαλφλα δελ είλαη κεδεληθέο. ε φ,ηη 

αθνξά ζην επηρείξεκα ηεο Δπηηξνπήο φηη είλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ νη ΠΓΠ ζην κεδέλ, 

φπσο θάλνπλ θάπνηα εζληθά ζπζηήκαηα θαξηψλ (ή φπσο έθαλε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

Federal Reserve ησλ ΖΠΑ κε ηηο επηηαγέο), ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ην θξίζηκν 

εξψηεκα δελ είλαη αλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ ή φρη, αιιά εάλ κηα ηέηνηα επηινγή είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ παξνχζα. Μπνξεί άξαγε ε Δπηηξνπή λα εγγπεζεί φηη νη 

κεδεληθέο ΠΓΠ ζα είλαη φλησο πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο ηδησηηθά θαζνξηζκέλεο; 

Δίλαη πνιχ ακθίβνιν φηη κπνξεί λα ην θάλεη. 

                                                           
10

 J.-C. ROCHET & JEAN TIROLE, TWO-SIDED MARKETS: AN OVERVIEW (Institut d‟ 

Economie Industrielle, IDEI Working Paper, 2004), δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=122003 . 

http://isis.ku.dk/kurser/blob.aspx?feltid=122003
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Οη κεδεληθέο ΠΓΠ κπνξνχλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηπηψζεηο γηα ην ζχζηεκα 

ησλ θαξηψλ απφ φ,ηη θαληάδεηαη θάπνηνο. Δθφζνλ ε αληαιιαγή κεηαμχ ησλ εθδνηξηψλ 

θαη ησλ απνθησζψλ ηξαπεδψλ ζα γίλεηαη κε αλαινγία «έλα πξνο έλα» (exchange at 

par), ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα βξεη έλαλ άιιν ηξφπν γηα λα αλαιάβεη ην θφζηνο γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ, γηαηί δηαθνξεηηθά ζα έρεη δεκία. Ζ πην πξνθαλήο ιχζε θαίλεηαη λα είλαη 

ε αλάιεςε ηνπ θφζηνπο απηνχ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ θαξηψλ. Οη ππνζηεξηθηέο απηήο 

ηεο ελαιιαθηηθήο ηζρπξίδνληαη φηη είλαη δίθαην λα πιεξψλνπλ απεπζείαο νη θάηνρνη 

θάξηαο ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκήο πνπ ηνπο παξέρνληαη θαη, παξφηη απηφ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο ζπλδξνκέο, ζα θάλεη ηηο ηηκέο πην 

δηαθαλείο θαη ζα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα ζηηο ηξάπεδεο λα αλαδεηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεηεο, λα ρακειψζνπλ ην θφζηνο ηνπο θαη λα αληαγσληζηνχλ επηζεηηθά 

επί ησλ ηηκψλ
11

. Δπνκέλσο, ηζρπξίδνληαη, ζα πέζεη έηζη θαη ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο 

Υξέσζεο Τπεξεζίαο ησλ Δκπφξσλ θαη, ζπλαθφινπζα, ν κέζνο φξνο ησλ ιηαληθψλ 

ηηκψλ πξνο φθεινο φισλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε 

ελαιιαθηηθή απηή, ην ζχζηεκα ζα πξέπεη επηπιένλ λα θαηαξγήζεη θάπνηνπο θαλφλεο 

ηνπ δηθηχνπ πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εκπφξνπο, φπσο ε απαγφξεπζε ππεξρξέσζεο (no-

surcharge rule) γηα ηε ρξήζε θάξηαο αληί άιισλ κέζσλ πιεξσκήο θαη ε απαγφξεπζε 

δηαθξίζεσλ (non-discrimination rule) κεηαμχ θαξηψλ δηαθνξεηηθνχ ζήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαζηξεβιψλνληαη νη ελδείμεηο πεξί ησλ ηηκψλ (price signals) πνπ 

θζάλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Παξφηη κπνξεί λα θαίλεηαη «εζηθά» δίθαην θάζε θαηαλαισηήο λα θέξεη άκεζα ην 

αθξηβέο θφζηνο ηνπ κέζνπ πιεξσκήο πνπ απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη, απηφ είλαη 

θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ζρεδφλ πνηέ ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο. Αθφκα θαη νη 

                                                           
11

 David Balto, The Problem of Interchange Fees: Costs Without Benefits?, 21(4) EUR. 

COMPETITION L. REV. 223 [2000]. 
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θαηαλαισηέο πνπ πιεξψλνπλ ηνηο κεηξεηνίο, δελ θέξνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απηνχ 

ηνπ κέζνπ, θαζψο νη ρξεκαηνδνηήζεηο (subsidizations) θαη νη ζηαπξνεηδείο 

ρξεκαηνδνηήζεηο (cross-subsidizations) είλαη κηα νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ πιεξσκήο. Πέξα φκσο απφ απηφ, κηα ηέηνηα πξαθηηθή ζα 

κπνξνχζε λα έρεη δεκηνγφλα απνηειέζκαηα γηα ηελ έθδνζε θαη ρξήζε ησλ θαξηψλ θαη, 

ηειηθψο, λα θαηαιήμεη ζε κείσζε ηεο πιαηθφξκαο ησλ θαηφρσλ θάξηαο ζηε ζρεηηθή 

αγνξά. Ζ επηινγή απηή, ε νπνία είλαη ηθαλή λα πξνθαιέζεη κηα ηέηνηα δεκία ζην 

κέγεζνο ηνπ δηθηχνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα γίλεη 

απνδεθηή, αλ ππήξραλ επαξθείο απνδείμεηο φηη, ηαπηφρξνλα, νδεγεί ζε νθέιε πνπ 

κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ πξνθιεζείζα δεκία. Οη απνδείμεηο πνπ ππάξρνπλ είλαη, 

φκσο, ειάρηζηεο. 

Καηά πξψηνλ, ππάξρεη ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο, ζην νπνίν πξέπεη λα ππνβιεζνχλ νη 

έκπνξνη, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο αλάινγα κε ην κέζνλ 

πιεξσκήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαη είλαη φισο αβέβαην αλ είλαη πξαθηηθφ ή, έζησ, 

πξνζνδνθφξν γηα ηνπο εκπφξνπο λα θάλνπλ θάηη ηέηνην. Δμάιινπ, νη έκπνξνη, γεληθά, 

δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αθνινπζήζνπλ απηήλ ηε ιχζε, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ην θάλνπλ. Παξαδείγκαηα φπνπ ε ππεξρξέσζε επεηξάπε, αιιά 

ζπάληα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξάμε, ππάξρνπλ ζηηο ΖΠΑ, ηελ Οιιαλδία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηε νπεδία, θαη φια θαίλεηαη λα επηβεβαηψλνπλ ηνλ ζρεηηθφ ηζρπξηζκφ. 

Αιιά αθφκα θαη αλ νη έκπνξνη ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ππνβιεζνχλ ζε επηπξφζζεην 

θφζηνο ζπλαιιαγήο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη, 

ηειηθά, επέιεγαλ ηε ιχζε ηεο ππεξρξέσζεο, νη αλακελφκελεο απνηειεζκαηηθφηεηεο 

παξακέλνπλ αβέβαηεο, θαζψο πξνυπνζέηνπλ ηέιεην αληαγσληζκφ ζε φιεο ηηο πιεπξέο 

ηεο αγνξάο θαη απηφ θπζηθά δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε. πσο 

παξαηεξνχλ νη Evans θαη Schmalensee (2005): «Χσξίο ηέιεην αληαγσληζκό παληνύ, ε 
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θαηάξγεζε ηνπ θαλόλα πνπ απαγνξεύεη ηελ ππεξρξέσζε δελ νδεγεί γεληθώο ζε 

απνηειεζκαηηθόηεηα. Μάιηζηα, ν αηειήο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ εθδνηξηώλ έρεη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε ηελ ηάζε λα νδεγεί ζε ππν-παξνρή ησλ ππεξεζηώλ θαξηώλ, ελώ νη 

έκπνξνη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξρξέσζε σο κεραληζκό γηα 

απζαίξεηε δηάθξηζε ηηκώλ (price discrimination). Η νηθνλνκηθή επεκεξία κπνξεί λα 

θαηαιήμεη λα είλαη κηθξόηεξε από ό,ηη ζε κηα ηζνξξνπία κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλόλα απαγόξεπζεο ηεο ππεξρξέσζεο - αθόκα θαη αλ ε ρξήζε θαξηώλ 

γίλεη ππεξβνιηθή ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε»
12

. 

Με άιια ιφγηα, δελ είλαη κφλν ακθίβνιν εάλ κηα ηέηνηα πξαθηηθή απμάλεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία, αιιά κπνξεί, αληηζέησο, λα έρεη θαη σο 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, αλ νη έκπνξνη δελ κεηαθπιήζνπλ ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο κε ηελ αληίζηνηρε κείσζε ζηηο ιηαληθέο ηνπο ηηκέο, νη 

θαηαλαισηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ θάξηεο δελ πξφθεηηαη λα σθειεζνχλ, νη ρξήζηεο 

θάξηαο ζα δεκησζνχλ (θαζψο ζα πιεξψλνπλ πςειφηεξεο ζπλδξνκέο) θαη, ηειηθά, ε 

θνηλσληθή επεκεξία ζα κεησζεί, εθφζνλ νη έκπνξνη θαηαιήμνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ππεξρξέσζε γηα λα πξνβαίλνπλ ζε αληη-αληαγσληζηηθή δηάθξηζε ησλ ηηκψλ (anti-

competitive price discrimination). 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ΠΓΠ ζε 

κεδεληθφ επίπεδν δελ είλαη απιψο κηα κε-πξαθηηθή ιχζε, αιιά είλαη πνιχ πηζαλφ απηφο 

λα βιάςεη ηελ αγνξά ησλ θαξηψλ, έρνληαο ιίγεο, έσο θαζφινπ, εγγπήζεηο γηα ην φηη ζα 

παξάγεη νθέιε ηθαλά λα επαλνξζψζνπλ απηήλ ηε δεκία. Δμάιινπ, ην λα ηεζνχλ νη ΠΓΠ 

ζε κεδεληθφ επίπεδν κπνξεί λα έρεη, επίζεο, σο ζπλέπεηα λα εμαλαγθαζηνχλ ηα αλνηθηά 

ζπζηήκαηα λα κεηαηξαπνχλ ζε κνλνκεξή (ή έζησ λα ζπλάςνπλ ζπκβάζεηο franchise) 

                                                           
12

 Evans, S. David and Schmalensee, Richard, “The Economics of Interchange Fees and their 

Regulation: An Overview” (May 23, 2005). MIT Sloan Working Paper No. 4548-05, δηαζέζηκν 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://ssrn.com/abstract=744705 . 
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πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ κνλνκεξψο κηα ππνθξππηφκελε «δηαηξαπεδηθή 

πξνκήζεηα», ρσξίο θαλέλαλ έιεγρν απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ. Δίλαη, φκσο, ζαθέο φηη 

ζηελ πξάμε ειάρηζηεο ηξάπεδεο ζα έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ 

ηα δηθά ηνπο κνλνκεξή ζπζηήκαηα θαη, ζπλεπψο, θάηη ηέηνην ζα αθήζεη πηζαλφηαηα ηελ 

αγνξά κε ειάρηζηεο εθδφηξηεο, παξαβιάπηνληαο πξνθαλψο ηνλ αληαγσληζκφ. 

2.3. Πηζαλή Αζηνρία ζηελ Αγνξά 

Μπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε θχξηα ζθέςε πνπ δηαηξέρεη ηελ απφθαζε 

MasterCard (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηελ απφθαζε Visa II) είλαη ε ππφζεζε φηη νη 

θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη «ππεξβνιηθά» θαη απηφ, θαηλνκεληθά, απνηειεί κηα «αζηνρία 

ζηελ αγνξά» (market failure). Δμάιινπ, φηαλ δελ ππάξρεη θάπνηα αζηνρία ζηελ αγνξά, 

νη εζληθέο επηηξνπέο αληαγσληζκνχ δελ έρνπλ ιφγν λα παξεκβαίλνπλ θαη λα ξπζκίδνπλ 

ηελ αγνξά.  

Ζ γεληθή ζεψξεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηηο ΠΓΠ θαίλεηαη λα είλαη 

φηη, εθηφο απφ ην φηη είλαη κάιινλ πεξηηηέο, είλαη θαη ππεξβνιηθά πςειέο θαη απηφ 

παξνηξχλεη ηηο εθδφηξηεο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θάξηεο ππεξβνιηθά, θαη απηή ε ππεξ-πξνκήζεηα θαξηψλ 

ζεσξεηηθά ζπληζηά κηα «αζηνρία» ζηελ αγνξά. ε απηφ ην ζεκείν, φκσο, ζα κπνξνχζε 

θαλείο λα πξνβάιεη ηελ αληίξξεζε φηη, πξψηνλ, δελ ππάξρνπλ επαξθείο (ή θαζφινπ) 

απνδείμεηο γηα ην αλ νη θάξηεο, φλησο, ρξεζηκνπνηνχληαη «ππεξβνιηθά» επί δεκία ησλ 

άιισλ κέζσλ πιεξσκήο θαη, δεχηεξνλ, αθφκα θαη αλ ίζρπε θάηη ηέηνην, αλ απηφ ζα 

ζπληζηνχζε «αζηνρία» ζηελ αγνξά. Απηφ ζα ζπλέβαηλε αλ φια ηα θνηλσληθά θφζηε θαη 

νθέιε θάζε κέζνπ πιεξσκήο είραλ ζηαζκηζηεί θαη, ζπγθξίλνληαο ηα αληίζηνηρα 

απνηειέζκαηα, κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί κε βεβαηφηεηα φηη ην έλα κέζν είλαη 

θαιχηεξν απφ ην άιιν. ηελ παξνχζα θάζε, φκσο, ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία κπνξνχλ, 
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ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, λα παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ην θνηλσληθφ θφζηνο θάζε κέζνπ 

πιεξσκήο θαη, εζηηάδνληαο κφλν ζε απηφ, ίζσο είλαη αιήζεηα φηη νη θάξηεο είλαη έλα 

ζρεηηθά αθξηβφ κέζν πιεξσκψλ. ην βαζκφ, φκσο, πνπ νη θνηλσληθέο ηνπο σθέιεηεο 

δελ έρνπλ ππνινγηζηεί, δελ κπνξεί θαλείο λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα 

ην αλ ε «εθηεηακέλε ρξήζε» θαξηψλ είλαη ηθαλή λα βιάςεη ή λα σθειήζεη ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία. Δπνκέλσο, πξέπεη θαλείο λα είλαη πνιχ δηζηαθηηθφο ζην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο ππνηηζέκελεο «ππεξβνιηθήο ρξήζεο» θαξηψλ σο «αζηνρίαο ζηελ 

αγνξά», ψζηε λα είλαη απαξαίηεηε ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε θαη, κάιηζηα, ζε έλαλ ηφζν 

αθξαίν βαζκφ, φζν ν θαζνξηζκφο ησλ ΠΓΠ ζε κεδεληθφ επίπεδν.  

Οχηε ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηελ ππφζεζε Visa II, νχηε εθείλε ζηελ ππφζεζε 

MasterCard έιαβαλ ππφςε γηα ηηο αμηνινγήζεηο ηνπο ην δηαζεκαηηθφ αληαγσληζκφ 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κέζσλ πιεξσκήο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη 

νηαδήπνηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο ησλ θαξηψλ σο ζηνηρείν απαξαίηεην, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ νη θάξηεο λα αληαγσληζηνχλ ηα κεηξεηά ή ηηο επηηαγέο, 

κέζα πιεξσκήο πνπ ακθφηεξα ρξεκαηνδνηνχληαη. 

2.4. Πνξίζκαηα Σνκεαθήο Έξεπλαο 

Ζ Δπηηξνπή έρεη επαλεηιεκκέλα ραξαθηεξίζεη ηηο ΠΓΠ σο εκπφδηα ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη, θαηά ζπλέπεηα, έρεη δεηήζεη απφ ηνλ θιάδν ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Ζ 

ηνκεαθή έξεπλα πνπ μεθίλεζε ε ΔΔ ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2005 εληφπηζε πνιιά θαη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ 

πιεξσκψλ κε θάξηα, ηα νπνία επηβεβαηψλνπλ ηελ αλάγθε λα εθαξκνζηεί απζηεξά ε 

λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ, ζην πιαίζην ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε εζληθέο αξρέο 

αξκφδηεο γηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ. Ζ ΔΔ έρεη ήδε ιάβεη κέηξα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο MasterCard θη εθείλε ηεο Groupement des Cartes Bancaires. 
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Οη έξεπλεο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα εληφπηζαλ πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ππνδειψλνπλ φηη ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηψκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ 

έλα πξφβιεκα αληαγσληζκνχ. Πξψηνλ, o ηξαπεδηθφο θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνηθίινπο πηζαλνχο θξαγκνχο εηζφδνπ ζηελ αγνξά. Οη θξαγκνί απηνί ελδέρεηαη λα 

ζπλίζηαληαη ζε απαηηήζεηο δηθηχσλ θαη ηππνπνίεζεο φζνλ αθνξά νξηζκέλεο ππνδνκέο, 

ή λα είλαη θξαγκνί θαλνληζηηθήο θχζεσο ή λα αθνξνχλ ζπκπεξηθνξέο. Απφ άπνςε 

πνιηηηθήο αληαγσληζκνχ, ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαινχλ νη θξαγκνί εηζφδνπ πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπκπεξηθνξέο, φπσο γηα παξάδεηγκα, νη θξαγκνί πξφζβαζεο ζε 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, νη νπνίνη ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο – π.ρ. απφ δεζπφδνλ δίθηπν – ή απφ ζπληνληζκέλεο πξαθηηθέο απφ ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζνπλ λενεηζεξρφκελνπο. 

Γεχηεξνλ, ε ίδηα ε παξνρή ιηαληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ δεκηνπξγεί έλα πεδίν 

επίζεκεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο. Δλδέρεηαη λα απαηηεζνχλ 

νξηζκέλα είδε ζπλεξγαζίαο (π.ρ. δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θνηλψλ πξνηχπσλ θαη 

πιαηθνξκψλ ππεξεζηψλ) έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα. Δληνχηνηο, 

εάλ ε ζπλεξγαζία επεθηαζεί ζηηο ζηξαηεγηθέο ή ηηο πνιηηηθέο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηηο ηηκέο 

θαη ηηο πσιήζεηο, ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε αζέκηηε ζχκπξαμε θαη λα πεξηνξίζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ ή/θαη λα απνθιείζεη ηξίηνπο. 

Δίλαη ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή, ζηελ ηνκεαθή ηεο έξεπλα, εζηίαζε ηελ 

πξνζνρή ηεο ζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ηνκέα, φπσο νη 

ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο, δηφηη απεπζχλεηαη 

ζε νηθνγέλεηεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη δηφηη εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν επηκέξνπο ηνκέα ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δ.Δ., 

απφ άπνςε αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο. 
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Ζ έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα είλαη ακθηζβεηήζηκε, φζνλ αθνξά ζε 

νξηζκέλεο απφ ηηο κεζνδνινγηθέο επηινγέο πνπ πηνζεηεί γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δηαθφξσλ 

πξαγκαηηθνηήησλ ησλ αγνξψλ θαη ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ, αιιά παξνπζηάδεη κηα 

πνιχ αθξηβή θαη ξεαιηζηηθή εηθφλα, δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, 

επηζεκαίλνληαο ηηο θχξηεο ειιείςεηο ηεο θη εμεηάδνληαο πψο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κέζσ ησλ θαλφλσλ ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2.4.1. εκαληηθέο Απνθιίζεηο ζε Πξνκήζεηεο γηα Κάξηεο ζηελ Δ.Δ. 

Οη νπζηαζηηθέο απνθιίζεηο, φζνλ αθνξά ζηηο πξνκήζεηεο πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο 

εκπφξνπο, ηα ηέιε ρξήζεο ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ θαη ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 

(ΠΓΠ) απφ ην έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, ππνγξακκίδνπλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο 

αγνξάο. Καηά ην 2004, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο ησλ 

δηθηχσλ Visa θαη MasterCard ζηελ Πνξηνγαιία ήηαλ ππεξδηπιάζηεο ζε ζρέζε κε 

εθείλεο ζηελ ινβαθία. Παξάιιεια, νη πξνκήζεηεο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο εκπφξνπο 

γηα ηνλ ίδην ηχπν θαξηψλ ζηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Σζερία ήηαλ ππεξηξηπιάζηεο ζε 

ζρέζε κε εθείλεο ζηε Φηλιαλδία θαη ηελ Ηηαιία. Μνινλφηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ, θαηά 

θαλφλα, αξθεηά δηαθνξεηηθφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν, νη δηαθνξέο ηνπ κεγέζνπο απηνχ ζα 

κπνξνχζαλ λα αηηηνινγεζνχλ απφ ηελ χπαξμε εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Οη δηαπηζησζείζεο πνιπκεξείο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Σα δίθηπα θαξηψλ πιεξσκψλ 

ηζρπξίδνληαη φηη, δεδνκέλεο ηεο ζπλήζνπο δηάηαμεο ησλ κεραληζκψλ πιεξσκήο κε 

θάξηα, νη θνξείο έθδνζεο θαξηψλ επηβαξχλνληαη, θαηά θαλφλα, κε ηα βαζηθά έμνδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εζφδσλ εηζπξάηηεηαη απφ ην 

θνξέα πξνζέιθπζεο ππφ κνξθή πξνκεζεηψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο εκπφξνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα δίθηπα θαξηψλ πιεξσκψλ ηζρπξίδνληαη φηη ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ε 
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ηζνξξνπία σο πξνο ην θφζηνο, κέζσ ελφο κεραληζκνχ δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο, 

δειαδή κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο απφ ηνπο θνξείο πξνζέιθπζεο ζηνπο θνξείο έθδνζεο 

θαξηψλ. Δληνχηνηο, απνδεηθλχεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα δίθηπα εζληθψλ ρξεσζηηθψλ 

θαξηψλ πξνβιέπνπλ αηζζεηά ρακειφηεξεο (ή αθφκα θαη κεδεληθέο) δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνκήζεηεο δηεζλψλ δηθηχσλ γηα ζπλαιιαγέο κε θάξηα 

ρξέσζεο, κε απνηέιεζκα λα είλαη θαηά θαλφλα ρακειφηεξεο νη πξνκήζεηεο πνπ 

επηβαξχλνπλ ηνπο εκπφξνπο. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγνξά δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

έξεπλα θαηαδεηθλχεη φηη ε έθδνζε θαξηψλ θαη κφλν (δειαδή ρσξίο δηαηξαπεδηθή 

πξνκήζεηα) παξάγεη θέξδε ζε είθνζη θξάηε κέιε
13

. Δπί ηνπ παξφληνο ζπδεηείηαη θαηά 

πφζνλ νη κεραληζκνί ησλ πνιπκεξψλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ είλαη πξαθηηθά 

απαξαίηεηνη ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δηθηχσλ θαξηψλ πιεξσκψλ· εθφζνλ δε νη ελ ιφγσ πνιπκεξείο δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο είλαη αλαγθαίεο, είλαη ζθφπηκν λα δηεπθξηληζηνχλ νη φξνη ηνπο νπνίνπο ζα 

πξέπεη απαξαηηήησο λα πιεξνχλ. 

2.4.2. Γηαξζξσηηθά Δκπόδηα ζε Γίθηπα Καξηώλ Πιεξσκώλ 

ε πνιιά θξάηε κέιε, ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πινπνηνχληαη κε Visa θαη/ή MasterCard πξαγκαηνπνηείηαη απφ κνλνπσιηαθφ θνξέα. Οη 

ελ ιφγσ θνξείο πξνζέιθπζεο ελεξγνχλ σο θνηλέο επηρεηξήζεηο ήδε εγθαηεζηεκέλσλ 

ηξαπεδψλ πνπ εθδίδνπλ, παξάιιεια, θάξηεο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά. Ζ θαηάζηαζε απηή 

κπνξεί λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθδίδνληεο θάξηεο λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή 

                                                           
13

 Ζ Πνξηνγαιία, ε Λεηνλία, ε Δζζνλία, ε Σζερία θαη ε Ηηαιία έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο, ηα πςειφηεξα επίπεδα απνδνηηθφηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ έθδνζεο (κε κηθηφ 

πεξηζψξην θέξδνπο, ζε ζρέζε κε ην θφζηνο, ηνπιάρηζηνλ 60%) πηζησηηθψλ θαξηψλ, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα έζνδα απφ δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο. 
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ηζρχ ζηελ αγνξά θαη, επνκέλσο, ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή κε αληαγσληζηηθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηνπο εκπφξνπο. 

2.4.3. Ρπζκίζεηο ρεηηθέο κε Πξόζβαζε θαη Γηαθπβέξλεζε 

ηα δηεζλή δίθηπα (Visa θαη MasterCard), θαζψο θαη ζε εζληθά ζπζηήκαηα 

θαξηψλ πιεξσκψλ ζην Βέιγην, ηε Γαλία, ηε Φηλιαλδία, ηελ Γαιιία, ηελ Οπγγαξία, ηελ 

Ηξιαλδία, ηελ Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ 

Ηζπαλία, νη θαλφλεο έληαμεο ζην ζχζηεκα πιεξσκψλ κε θάξηεο πξνβιέπνπλ ην 

δηθαίσκα έθδνζεο θαη πξνζέιθπζεο εκπφξσλ απφ πηζησηηθά ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ηδξχκαηα, ή απφ κηα νληφηεηα ειεγρφκελε άκεζα απφ ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα. Μνινλφηη 

ζα κπνξνχζε λα πξνβιεζεί ν ηζρπξηζκφο φηη ε πξνυπφζεζε απηή αηηηνινγείηαη γηα 

ιφγνπο επνπηείαο ή ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, πεξηνξίδεη, σζηφζν, ηε 

ζπκκεηνρή εκπφξσλ θαη κεηαπσιεηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο έθδνζεο θαη πξνζέιθπζεο, 

ππνλνκεχνληαο, σο εθ ηνχηνπ, ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ δηθηχσλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο. 

Αλάινγνη πξνβιεκαηηζκνί δεκηνπξγνχληαη φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζε ππνδνκέο
14

. 

ηελ Ηξιαλδία, ηηο Κάησ Υψξεο θαη ηελ Πνξηνγαιία, νη θαλφλεο ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ απαηηνχλ ηελ επηηφπηα παξνπζία μέλνπ αληαγσληζηή, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπηθνχ ππνθαηαζηήκαηνο ή/θαη ζπγαηξηθήο. Ζ απαίηεζε απηή απμάλεη ην 

θφζηνο εηζφδνπ μέλνπ αληαγσληζηή, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ δηθηχσλ. 

χκθσλα κε νξηζκέλεο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζην 

γαιιηθφ θαη ην ηζπαληθφ εζληθφ ζχζηεκα θαξηψλ πιεξσκψλ, θαζψο θαη ζηα δίθηπα 

Visa θαη MasterCard, ηα ζπλδεδεκέλα κέιε ππνρξενχληαη λα αλαθνηλψλνπλ επαίζζεηεο 

                                                           
14

 Ζ απαίηεζε λα είλαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ελδέρεηαη, σζηφζν, λα κελ ηζρχεη πιένλ φηαλ 

εθαξκνζηεί ε πξνηεηλφκελε νδεγία γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ. 
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επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζηα βαζηθά κέιε, ρσξίο ακνηβαία θνηλνρξεζία 

δεδνκέλσλ. Σνχην ππνλνκεχεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ζπλδεδεκέλσλ κειψλ θαη 

κεηψλεη ηελ αζθνχκελε, απφ βαζηθά κέιε, αληαγσληζηηθή πίεζε. 

2.4.4. Καλόλεο Γηθηύνπ θαη Πξνκήζεηεο Μειώλ 

Οη θνξείο πξνζέιθπζεο εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο κείμεο
15

 γηα ηα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, ηφζν ζηα εγρψξηα φζν θαη ζηα δηεζλή ζπζηήκαηα θαξηψλ 

πιεξσκψλ. Φνξείο πξνζέιθπζεο ζηε Γαιιία, ην Βέιγην, ηε Γαλία, ηελ Οπγγαξία, ηελ 

Ηξιαλδία θαη ηελ Πνξηνγαιία αλαθέξνπλ πιήξε (100%) κείμε φζνλ αθνξά ζηηο 

ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινπλ νη έκπνξνη γηα ηηο θάξηεο Visa θαη MasterCard, ελψ ζηελ 

Ηζπαλία, ηε νπεδία θαη ηε Μάιηα, ε πξαθηηθή ηεο κείμεο αλαθέξεηαη ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ ην 60% ησλ πεξηπηψζεσλ. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο επηζεκαίλνπλ φηη ε κείμε 

ησλ ηηκψλ ελδέρεηαη λα απνδπλακψζεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ κεηαμχ δηθηχσλ, κε 

άκεζν επαθφινπζν ηελ θαηαβνιή πςειφηεξσλ πξνκεζεηψλ απφ ηνπο ιηαλνπσιεηέο. 

Οη θαλφλεο ηεο απφ θνηλνχ πξνψζεζεο ζήκαηνο
16

, ηνπο νπνίνπο εθαξκφδνπλ 

νξηζκέλα δίθηπα, δχλαληαη, επίζεο, λα εκπνδίζνπλ ή, ηνπιάρηζηνλ, λα δπζρεξάλνπλ ηελ 

είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ. Ζ απαγφξεπζε ηεο απφ θνηλνχ πξνψζεζεο ζήκαηνο κε 

δίθηπα πνπ ζεσξνχληαη αληαγσληζηηθά θαη κε άιινπο θνξείο, εθηφο ησλ ηξαπεδψλ, 

ελδέρεηαη λα πεξηνξίζεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ δηθηχσλ, θαζψο θαη κεηαμχ 

ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ. 

                                                           
15

 „Μηθηή‟ είλαη κηα πξαθηηθή ησλ ηξαπεδψλ πξνζέιθπζεο λα ρξεψλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο
 
κηα 

ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ απνδνρή θαξηψλ δηαθφξσλ εηδψλ θαη/ή εθδνζεηζψλ απφ δηάθνξα δίθηπα, 

ρσξίο λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ
.
 

16
 Ο νξηζκφο ηεο 'απφ θνηλνχ πξνψζεζεο ζήκαηνο' ελδέρεηαη λα πνηθίιιεη κεηαμχ ησλ δηθηχσλ 

θαξηψλ. Καηά θαλφλα, εκθαλίδεηαη ν ινγφηππνο ελφο δηθηχνπ θαξηψλ θη έλαο δεχηεξνο 

ινγφηππνο (άιινπ δηθηχνπ ή κε ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ) ζηελ εκπξφζζηα φςε ηεο θάξηαο. 
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Δπίζεο, ε απαγφξεπζε λα ρξεψλνπλ νη έκπνξνη ζηνπο πειάηεο ζπκπιεξσκαηηθά 

ηέιε
17

 ρξήζεο, ζε πνιιά δίθηπα, ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ κέζσλ πιεξσκήο, δεδνκέλνπ φηη ηα πξαγκαηηθά έμνδα 

απνθξχπηνληαη ζηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ δηαζηαπξνχκελσλ επηρνξεγήζεσλ. 

Δλψ νη ζπλδξνκέο γηα ηηο ηξάπεδεο πνηθίιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηα δίθηπα ηεο 

Δ.Δ., ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε (π.ρ. ην Βέιγην, ηε Γαλία θαη 

ηε Φηλιαλδία) επηβάιινπλ ηδηαίηεξα πςειέο ζπλδξνκέο, απνζαξξχλνληαο, σο εθ 

ηνχηνπ, άκεζα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα εληαρζνχλ ζηνλ θχθιν ησλ κειψλ. Απφ ηελ 

αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ πξνθχπηεη φηη ην ζεκαληηθφ χςνο 

ησλ ζπλδξνκψλ έληαμεο/κειψλ δελ ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα αηηηνινγεζεί κφλν 

απφ ην κέγεζνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

2.4.5. Πξνηηκεζηαθέο Γηκεξείο πκθσλίεο γηα Σέιε 

πλάπηνληαο θη εθαξκφδνληαο πξνηηκεζηαθέο ζπκθσλίεο γηα δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο, νη κνλνπσιηαθνί θνξείο, πνπ αζθνχλ, ζπγρξφλσο, δξαζηεξηφηεηεο έθδνζεο 

θαη πξνζέιθπζεο, ελδέρεηαη λα έρνπλ εκπνδίζεη, εκκέζσο, ηελ πξφζβαζε ζε λένπο 

αληαγσληζηέο, κελ εθαξκφδνληαο ηνπο ίδηνπο επλντθνχο φξνπο γηα λενεηζεξρφκελνπο, 

κ‟ απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην θφζηνο εηζφδνπ ηνπο. Γηκεξείο πξνηηκεζηαθέο 

ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ (δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 'on-us')
18

 

εθαξκφδνληαη, ηνπιάρηζηνλ, ζηελ Πνξηνγαιία, ην Βέιγην, ηελ Απζηξία, ηελ Ηζπαλία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Μεηά απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο 

                                                           
17

 Σα 'ζπκπιεξσκαηηθά ηέιε' αλαθέξνληαη ζηελ επηινγή ησλ εκπφξσλ λα δεηνχλ έλα επηπιένλ 

πνζφ γηα ηε ρξήζε αθξηβφηεξσλ κέζσλ πιεξσκήο. 

18
 Οη ζπλαιιαγέο ζην πιαίζην πξνηηκεζηαθψλ ζπκθσληψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο είλαη, επίζεο, 

γλσζηέο σο ζπλαιιαγέο “on-us”, δειαδή ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο ν θνξέαο έθδνζεο θαη ν 

θνξέαο πξνζέιθπζεο είλαη ν ίδηνο ή αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. Αληίζεηα, νη ζπλαιιαγέο “off-us” 

είλαη εθείλεο, ζηηο νπνίεο νη ελ ιφγσ δχν θνξείο είλαη δηαθνξεηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 
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Δπηηξνπήο γηα ηηο θάξηεο πιεξσκψλ, ηνλ Απξίιην 2006, νη ηξάπεδεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ελ ιφγσ ρψξεο άξρηζαλ λα επαλεμεηάδνπλ ηηο ζπκθσλίεο ηνπο γηα ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη ην γεγνλφο απηφ ζεσξήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή σο πξψηε 

ζεηηθή εμέιημε ζηηο ελ ιφγσ αγνξέο. 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία θαη ηε Φηλιαλδία, ε χπαξμε δηκεξψλ 

ζπκθσληψλ ζπκςεθηζκνχ κεηαμχ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ θαζηζηά δπζρεξέζηεξε ηελ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά. Καηά θαλφλα, νη λενεηζεξρφκελνη ρξεηάδνληαη, γηα ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ, κηα ρνξεγφ ηξάπεδα, ε νπνία ζπλήζσο δελ είλαη 

πξφζπκε λα βνεζήζεη δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο. 

Αμηνζεκείσην είλαη, πάλησο, ην γεγνλφο φηη ζηα θξάηε κέιε ζηα νπνία ππάξρνπλ 

ζπκθσλίεο γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, νη επηβαξχλζεηο απηέο ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κέζσλ πιεξσκήο, 

θαζψο θαη αληαγσληζκφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πιεξσκήο ζηνπο πειάηεο. Ο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ κέζσλ πιεξσκήο ελδέρεηαη λα λνζεπηεί, εθφζνλ νη ηξάπεδεο 

έρνπλ ζπκθέξνλ λα πξνσζήζνπλ ηε ρξήζε ησλ κέζσλ πιεξσκήο πνπ ζπλεπάγνληαη 

πςειέο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο. 
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Κεθάιαην 3 : Σν Εήηεκα ησλ Γηαηξαπεδηθώλ 

Πξνκεζεηώλ εθηόο Δ.Δ. 

3.1. Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο & Γίθηπα Πηζησηηθώλ Καξηώλ 

3.1.1. Απζηξαιία 

ηελ Απζηξαιία ππάξρνπλ ηξεηο εηαηξίεο ηεζζάξσλ κεξψλ (θαηαλαισηήο, 

έκπνξνο, εθδφηξηα, απνθηψζα), ε Visa, ε MasterCard θαη κία ηνπηθή, ε Bankcard, νη 

νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε Reserve Bank of Australia, δηέζεηαλ θαλνληζκνχο νη νπνίνη 

επεξέαδαλ αξλεηηθά ηνπο κεραληζκνχο ηεο αγνξάο.  

Πξψηνλ, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο πνπ πιήξσλαλ νη απνθηψζεο ζηηο εθδφηξηεο 

ήηαλ αξθεηά πςειέο (0,95% ηεο αμίαο ζπλαιιαγήο). Οη πιεξσκέο απηέο ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθπιχνληαλ ζηνπο εκπφξνπο θαη, ηέινο, ζηηο ηειηθέο ηηκέο, βιάπηνληαο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο.  

Γεχηεξνλ, ε MasterCard θαη ε Visa (αιιά φρη ε Bankcard) έζεηαλ πεξηνξηζκνχο, 

φζνλ αθνξά ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ εκπφξσλ (ν γλσζηφο θαλφλαο “no-surcharge rule”). 

Οη έκπνξνη, επνκέλσο, αληηκεηψπηδαλ έλα “φια ή ηίπνηα” ζηελ απφθαζή ηνπο γηα 

απνδνρή ηεο θάξηαο θαη δελ είραλ άιιελ επηινγή, παξά λα κεηαθπιήζνπλ ην θφζηνο 

ηνπο ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο, βιάπηνληαο θαη ηνπο ρξήζηεο κεηξεηψλ.  

Σξίηνλ, θαη νη ηξεηο εηαηξίεο έζεηαλ θάπνηα ειάρηζηα πξφηππα φζνλ αθνξά ζην 

πνηεο ηξάπεδεο ήηαλ ηθαλέο λα κπνπλ ζην δίθηπν. Δπίζεο, ε MasterCard θαη ε Visa 

απαγφξεπαλ ζηηο ηξάπεδεο-κέιε ηνπο λα δξνπλ κφλν σο απνθηψζεο θαη ε MasterCard 

θαη ε Bankcard επέβαιαλ πνηλέο ζε εθείλεο ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπκπεξηθέξνληαλ 

πεξηζζφηεξν σο απνθηψζεο απ‟ φ,ηη σο εθδφηξηεο. Οη πεξηνξηζκνί απηνί, φπσο θαη νη 

πνηλέο πνπ εθαξκφδνληαλ απφ ηηο ηξεηο απηέο εηαηξίεο, απνζάξξπλαλ ηελ παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλσλ απνθησζψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 
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ζηελ αγνξά ηεο πξνζέιθπζεο εκπφξσλ θαη, ελ ζπλερεία, λα ελδπλακψζνπλ ηελ 

αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ Απζηξαιία νη ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαηείραλ 

ην 90% ησλ ζπλαιιαγψλ κε πηζησηηθή θάξηα πνπ γίλνληαλ απφ ηηο απνθηψζεο θαη ην 

89% ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εθδνηξηψλ.  

πσο ηνλίδεη ζηελ έθζεζή ηεο ε Reserve Bank of Australia ην 2002, “νη 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δελ θαζνξίδνληαη κέζα απφ κία αληαγσληζηηθή αγνξά 

(εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ιφγσλ) θη επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αθακςία – δελ άιιαμαλ 

γηα 27 ρξφληα κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2001 ζηελ Bankcard θαη άιιαμαλ κφλν κία θνξά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 ζηελ MasterCard θαη ηε Visa”. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε αδηαθάλεηα 

θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, θαζψο θη έιιεηςε 

αληηθεηκεληθφηεηαο ζηνλ ηξφπν θαζνξηζκνχ ηνπο.  

Έηζη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2002, ε Reserve Bank of Australia πξνρψξεζε ζε 

θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο, κεηά απφ αλάιπζε ησλ επηδξάζεψλ ηνπο ζηα άκεζα 

εκπιεθφκελα κέξε θαη, ζχκθσλα κε απηέο, έπξεπε λα ππάξμνπλ:  

• Υακειφηεξα merchant discounts, σο άκεζε ζπλέπεηα ησλ κεηψζεσλ ζηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, νη νπνίεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ, θαηά κέζν φξν, ηα 

έμνδα. Απηφο ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ ζεσξήζεθε 

αληηθεηκεληθφο. Ζ πεξίνδνο εθαξκνγήο ήηαλ αξθεηά κεγάιε γηα ηηο εηαηξίεο, έηζη ψζηε 

λα ηνπο δνζεί ρξφλνο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ζηα επίπεδα ησλ 

εμφδσλ ηνπο. Δπίζεο, ππήξρε επειημία, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη εηαηξίεο λα 

ππνινγίζνπλ μαλά ηα έμνδά ηνπο κέζα ζε ηξία ρξφληα, εάλ πίζηεπαλ φηη έρνπλ ππάξμεη 

αιιαγέο ζηα έμνδα ή ζε άιινπο παξάγνληεο. Σέινο, νη εηαηξίεο ππνρξενχληαλ λα 

δεκνζηεχζνπλ ηα επίπεδα ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Οπφηε, ν θαζνξηζκφο ηνπο 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ δηαθάλεηα.  
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• Διεπζεξία ησλ εκπφξσλ λα ηηκνινγήζνπλ δηαθνξεηηθά ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ απφ 

ηνπο ρξήζηεο κεηξεηψλ (θαηάξγεζε ηνπ “no-surcharge rule”, ζε αληίζεζε κε ηελ 

απφθαζε πνπ πάξζεθε ζηελ ΔΔ).  

• Διεπζεξία ζε νπνηνδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλν “deposit-taking” ίδξπκα, 

πεξηιακβάλνληαο θαη ηε λέα ηάμε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ηδξπκάησλ ζηηο πηζησηηθέο 

θάξηεο, λα ζπκκεηέρεη. Δπηπιένλ, ππήξμε απαγφξεπζε ησλ πεξηνξηζκψλ ή/θαη ησλ 

πνηλψλ πνπ εθήξκνδαλ νη εηαηξίεο ζηα κέιε πνπ ελεξγνχζαλ πην πνιχ σο απνθηψζεο 

απ‟ φ,ηη σο εθδφηξηεο (ζε αληίζεζε κε φ,ηη ζπλέβε ζηελ ΔΔ, φπνπ νη πεξηνξηζκνί απηνί 

δελ θαηαξγήζεθαλ).  

3.1.2. ΖΠΑ 

3.1.2.1. Ζ Τπόζεζε Visa – MasterCard  

ηηο ΖΠΑ, φπνπ ππάξρνπλ ηέζζεξηο κεγάιεο εηαηξίεο θαξηψλ πιεξσκήο (Visa, 

MasterCard, AMEX θαη Discover), ππήξμε ε ππφζεζε ηεο θπβέξλεζεο ελαληίνλ ησλ 

VISA USA INC. ("Visa USA"), VISA INTERNATIONAL CORP. ("Visa 

International" ή απιά "Visa") θαη MASTERCARD INTERNATIONAL INC. 

("MasterCard") ην επηέκβξην ηνπ 2001 κε ην ζθεπηηθφ φηη παξαβίαδαλ ηελ Δλφηεηα 1 

ηνπ Sherman Antitrust Act, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη “νπνηνδήπνηε ζπκβφιαην, 

ζπλδπαζκφο ηχπνπ ηξαζη ή ζπλνκσζία, πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξίνπ 

θαζίζηαηαη παξάλνκε πξάμε”. Πην αλαιπηηθά, νη δχν παξαβάζεηο ζπλνςίδνληαλ ζηα 

εμήο:  

• “Governance duality”: ζην ζπκβνχιην ησλ ηξαπεδψλ-κειψλ παίξλνπλ κέξνο 

άλζξσπνη θαη ηεο Visa θαη ηεο MasterCard, κε απνηέιεζκα νη απνθάζεηο γηα 

νπνηεζδήπνηε ζηξαηεγηθέο ησλ δχν απηψλ εηαηξηψλ λα παίξλνληαη απφ θνηλνχ . 
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• Καλνληζκνί ησλ Visa θαη MasterCard, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο, νη ηξάπεδεο-κέιε 

ηεο κίαο εηαηξίαο επηηξέπεηαη λα εθδίδνπλ θάξηεο γηα ηελ άιιε εηαηξία, αιιά δελ 

κπνξνχλ λα εθδίδνπλ θάξηεο ησλ άιισλ δχν κεγάισλ εηαηξηψλ, ηεο Amex θαη ηεο 

Discover.  

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε θαηεγνξία, ε θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη νη δηεπζπληέο 

ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ ειάρηζην θίλεηξν λα επελδχζνπλ ή λα εθαξκφζνπλ 

αληαγσληζηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ λα εληζρχζνπλ ην κεξίδην αγνξάο 

ηεο κηαο εηαηξίαο (εηο βάξνο ηεο άιιεο), θαζψο δελ ζέινπλ λα επεξεάζνπλ ηε δήηεζε 

ηεο άιιεο θάξηαο, ηελ νπνία επίζεο εθδίδνπλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε Visa θαη ε 

MasterCard λα κελ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε αληαγσληζηηθά πιαίζηα θαη, ζπλεπψο, λα 

πεξηνξίδνληαη ε θαηλνηνκία θαη νη επελδχζεηο ζε λέα θαη βειηησκέλα πξντφληα. Παξά 

ηηο θαηεγνξίεο, ε θπβέξλεζε δελ θαηάθεξε λα απνδείμεη φηη, φλησο, ε πξαθηηθή απηή 

ησλ Visa θαη MasterCard έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία 

ζηνλ θιάδν ησλ θαξηψλ πιεξσκήο, νπφηε δελ δηθαηνινγείηαη θακία απφθαζε θαηά 

απηψλ. Δπηπιένλ, απφ ην 1999 νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ 

θη εθδφηξηεο πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ έρνπλ επηιέμεη λα εθδίδνπλ θάξηεο 

κφλν κίαο εηαηξίαο, ηεο Visa ή ηεο MasterCard, κε ηελ νπνία έρνπλ ππνγξάςεη 

ζπκβφιαηα (ηα ιεγφκελα “dedication agreements”). Οπφηε, ζχκθσλα θαη κε ηελ έθζεζε 

ηνπ επηεκβξίνπ 2001, ην “governance duality” ζηαδηαθά εμαιείθεηαη ηειείσο.  

ζνλ αθνξά ζηε δεχηεξε θαηεγνξία, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ηζρπξίζηεθε φηη 

ε Visa θαη ε MasterCard, κε ηελ απαγφξεπζε ζηηο ηξάπεδεο-κέιε ηνπο λα εθδίδνπλ 

θάξηεο γηα ηηο AMEX θαη Discover, εκπφδηδαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

θιάδν ησλ θαξηψλ πιεξσκήο. πγθεθξηκέλα, ε θπβέξλεζε ππνζηήξημε φηη νη ηξάπεδεο-

κέιε ησλ Visa θαη MasterCard αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θφζηνο φηαλ εθδίδνπλ θάξηεο 

ησλ AMEX θαη Discover (εμαηηίαο ησλ πνηλψλ πνπ δέρνληαη), κε ζπλέπεηα λα είλαη 
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πξαθηηθψο αδχλαην γηα ηηο ηειεπηαίεο λα πείζνπλ ηηο ηξάπεδεο λα εθδψζνπλ θάξηεο 

ηνπο. Οη θαηεγνξνχκελεο εηαηξίεο ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ απηψλ θαη ησλ AMEX θαη Discover, ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ θηλήηξσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν ηειεπηαίεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ πσο, αθνχ ε έθδνζε θαξηψλ δχν εηαηξηψλ απφ κία 

ηξάπεδα (duality), ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ, ε έθδνζε 

θαξηψλ ηξηψλ (triality) ή θαη ηεζζάξσλ (quadrality) εηαηξηψλ ζα έθαλε ηα πξάγκαηα 

ρεηξφηεξα. 

κσο, παξά ηελ άπνςε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ απέδεημε 

φηη νη πξαθηηθέο απηέο ησλ Visa θαη MasterCard ζηελ πξάμε κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη βιάπηνπλ ηνπο θαηαλαισηέο εμαηηίαο ηνπ φηη:  

(i)  Μεηψλνπλ ην πξντφλ ησλ AMEX θαη Discover.  

(ii)  Πεξηνξίδνπλ ηελ δχλακε ησλ AMEX θαη Discover, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

απνδνρήο ησλ θαξηψλ ησλ δχν απηψλ εηαηξηψλ απφ ηνπο θαηαζηεκαηάξρεο θαη ηεο 

πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαλείκνπλ λέα πξντφληα, φπσο 

είλαη ηα smart cards.  

(iii)  Δκπνδίδνπλ ηηο AMEX θαη Discover λα αληαγσληζηνχλ σο πξνο ηελ έθδνζε 

ρξεσζηηθψλ θαξηψλ off-line (off-line debit cards), νη νπνίεο ζχληνκα ζα ζπλδεζνχλ κε 

ηηο πηζησηηθέο θάξηεο ζε κία εληαία θάξηα (smart card).  

(iv) ηεξνχλ ηε δπλαηφηεηα απ‟ ηνπο θαηαλαισηέο λα επηιέμνπλ κεηαμχ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ θαξηψλ πιεξσκήο απφ παξαπάλσ απφ δχν εηαηξίεο, αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθή πνηφηεηα, δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθή 

θήκε.  
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Δπίζεο, νη πεξηνξηζκνί απηνί ησλ Visa θαη MasterCard πεξηφξηδαλ ηε δπλαηφηεηα 

ησλ εθδνηξηψλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο νη εθδφηξηεο δελ 

κπνξνχζαλ λα εθδψζνπλ θάξηεο ησλ AMEX θαη Discover.  

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ην ακεξηθαληθφ δηθαζηήξην εμέδσζε απφθαζε ην 

επηέκβξην ηνπ 2001, ζχκθσλα κε ηελ νπνία:  

•  απαγνξεχηεθαλ νη ζπγθεθξηκέλνη θαλνληζκνί ησλ Visa θαη MasterCard θαη  

•  επεηξάπε ζηηο ηξάπεδεο λα εθδίδνπλ θάξηεο AMEX θαη Discover, εάλ ην ζέινπλ, 

ρσξίο πνηλέο.  

3.1.2.2. Ζ Πεξίπησζε ηεο NaBanco 

ηαλ ε BankAmericard, ν πξφδξνκνο ηεο Visa, ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο πηνζεηήζεθαλ γηα λα παξέρνπλ ζηα 

ελδερφκελα κέιε θάπνηα αίζζεζε ησλ δαπαλψλ ζην ζχζηεκα. Οη Σξάπεδεο ζα 

κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε, κφλνλ έρνληαο θάπνηα 

πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε ησλ δαπαλψλ ηνπο θαη ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ήηαλ 

αλαθηήζηκεο. Ζ δηακάρε ζρεηηθά κε ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο έθηαζε ζην 

απνθνξχθσκά ηεο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 κε ηελ πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην 

κεηαμχ ηεο NaBanco, ελφο κεγάινπ εκπνξηθνχ επεμεξγαζηή, θαη ηεο Visa. Απφ φηαλ 

μεθίλεζαλ νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, ηφζν ε έθδνζε θαξηψλ φζν θαη ε εκπνξηθή 

επεμεξγαζία, εθηεινχληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο. Δπεηδή νη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο εθηεινχζαλ θαη ηηο δχν δηαδηθαζίεο, ε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα 

εμειήθζε απφ πνιινχο παξαηεξεηέο απιψο σο κηα νπδέηεξε πιεξσκή κεηαθνξάο. Ζ 

NaBanco, έλαο απ' ηνπο πξψηνπο κε ηξαπεδηθνχο εκπνξηθνχο επεμεξγαζηέο ζπλαιιαγήο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηζρπξίζηεθε αθελφο φηη ε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα ήηαλ 

παξάλνκνο θαζνξηζκφο ηηκψλ θαη δήηεζε απφ ην δηθαζηήξην ηελ θαηάξγεζή ηεο. 

Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ην επηρείξεκα ηεο NaBanco γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 
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1. Η αλάγθε λα αλαθηεζνύλ νη δαπάλεο. Σν δηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη ε 

δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα πξννξηδφηαλ γηα λα απνδεκηψλεη ηηο εθδφηξηεο ηξάπεδεο γηα 

νξηζκέλεο δαπάλεο πνπ λα κελ είλαη εηδάιισο αλαθηήζηκεο. Δθείλεο νη δαπάλεο 

πεξηειάκβαλαλ ηνλ θίλδπλν απάηεο θαη απψιεηαο, ηελ επηπιένλ ξνή θαη ηηο δαπάλεο ηεο 

έθδνζεο θαξηψλ. Σφηε, νη δηάθνξνη θαλνληζκνί απέηξεπαλ ηηο εθδφηξηεο ηξάπεδεο απφ 

ην λα αλαθηνχλ πνιιέο απφ απηέο ηηο δαπάλεο άκεζα απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ θαξηψλ. 

2. Ρπζκηζηηθά κέζα θαζνξηζκνύ δαπαλώλ. Δπηπιένλ, ην δηθαζηήξην έλησζε έλαλ 

νξηζκέλν βαζκφ αζθάιεηαο φηη ε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα δελ ήηαλ αληη-

αληαγσληζηηθή, επεηδή ην επίπεδφ ηεο έδεημε λα ππνζηεξίδεηαη απφ κηα αλεμάξηεηε 

ινγηζηηθή αλάιπζε ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ έθδνζε 

πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηελ εκπνξηθή επεμεξγαζία. 

3. Κακία ιηγόηεξν πεξηνξηζηηθή ελαιιαθηηθή ιύζε. Σν δηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη δελ 

ππήξρε δηαζέζηκε θάπνηα ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. Σφηε, 

απαγνξεπφηαλ ζηηο εθδφηξηεο ηξάπεδεο λα ρξεψλνπλ δηάθνξεο πξνκήζεηεο ζηνπο 

θαηαλαισηέο, γεγνλφο πνπ θάλεθε λα εληζρχεη ην επηρείξεκά ηνπο γηα ζπιινγή ησλ 

πξνκεζεηψλ απφ ηνπο εκπφξνπο. 

Θα κπνξνχζαλ, φκσο, λα ππάξμνπλ κεκνλσκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ηξαπεδψλ έθδνζεο θαξηψλ γηα απηέο ηηο πξνκήζεηεο, αληί 

ηνπ ζπιινγηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ; Σν δηθαζηήξην αλέιπζε πξνζεθηηθά ηελ πξννπηηθή 

γηα δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, αιιά ηελ απέξξηςε σο κε πξαθηηθή επεηδή ε Visa 

αξηζκνχζε κεηαμχ 10.000-15.000 κειψλ θαη, επνκέλσο, νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ δεπγαξηψλ εκπνξηθψλ θη εθδνηξηψλ ηξαπεδψλ ζα ήηαλ ηφζν 

νπζηψδεηο πνπ ζα θαζίζηαλην απαγνξεπηηθέο. Δπηπιένλ, εάλ θάπνηεο απφ απηέο ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απνηχγραλαλ, έλαο έκπνξνο ζα κπνξνχζε λα δερηεί κεξηθέο θάξηεο 

Visa θαη φρη άιιεο (θαη φιεο), θη έηζη ε θαζνιηθή απνδνρή ηεο θάξηαο λα θαηαξξηθζεί. 
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Σέινο, εάλ δελ ππήξρε θακία πξνθαζνξηζκέλε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα, κηα 

εκπνξηθή ηξάπεδα κπνξεί λα αληηκεηψπηδε πξφβιεκα "hold-up" απφ ηελ εθδφηξηα. 

Μφιηο ν έκπνξνο απνδερφηαλ ηε ζπλαιιαγή ζα αληηκεηψπηδε κφλν κηα κεκνλσκέλε 

εθδφηξηα, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεψζεη νηηδήπνηε ζειήζεη. πλεπψο, κηα 

πξνζρεδηαζκέλε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα απέηξεπε θαηξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηηο 

εθδφηξηεο ηξάπεδεο. 

4. Αληίθηππνο ζηνλ αληαγσληζκό. Σν δηθαζηήξην ππνζηήξημε φηη ν πξαγκαηηθφο 

αληίθηππνο ηεο δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο ζηνλ αληαγσληζκφ ζα ήηαλ ειαθξχο, γηα δχν 

ιφγνπο. Πξψηνλ, θαζφξηδε ηε ζρεηηθή αγνξά σο ην ζχλνιν φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πιεξσκήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ησλ ATM, ησλ επηηαγψλ 

θαη ησλ κεηξεηψλ. Ζ επίπησζε απηήο ηεο εχξεζεο ήηαλ φηη, εάλ ε Visa αχμαλε ηε 

δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα ζε έλα αληη-αληαγσληζηηθφ επίπεδν, νη έκπνξνη ή νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα ζηξαθνχλ ζε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πιεξσκήο. Γεχηεξνλ, 

ην δηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα δελ ήηαλ πξαγκαηηθά 

«ππνρξεσηηθή», αθνχ κεκνλσκέλα νη ηξάπεδεο κπνξνχζαλ λα πξνβνχλ ζε 

ελαιιαθηηθέο ζπκθσλίεο. Γειαδή ζα κπνξνχζαλ λα παξαθάκςνπλ ην ζχζηεκα 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ ηεο Visa. Πξάγκαηη, έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ, 

πεξίπνπ ην 1/3, φλησο παξέθακςε ηελ Visa κέζσ δηκεξψλ ζπκθσληψλ. 

5. Η αληαιιαγή ήηαλ απιά κηα «πιεξσκή κεηαθνξάο» πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηνύηαλ 

ζηξαηεγηθά. Σν δηθαζηήξην ραξαθηήξηζε ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο σο «πιεξσκή 

κεηαθνξάο" πνπ εμηζνξξφπεζε ηηο δαπάλεο θαη ηα θέξδε κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ θαη ησλ 

εθδνηηθψλ κεξψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ, ζρεδφλ, ησλ κειψλ ηεο Visa, ζπκκεηείραλ ηφζν ζηελ έθδνζε θαξηψλ φζν θαη 

ζηελ εκπνξηθή πηπρή ηεο επηρείξεζεο. Γη‟ απηέο ηηο ηξάπεδεο, ε ζπλαιιαγή ήηαλ απιψο 

κηα πιεξσκή κεηαθνξάο, φρη έλα θέληξν θέξδνπο (profit center). Καηά ζπλέπεηα, 
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θαηλφηαλ απίζαλν νη ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα 

ζηξαηεγηθά, π.ρ. δηνγθψλνληαο ηηο δαπάλεο ή πξνζπαζψληαο λα εμάγνπλ ππεξ-

αληαγσληζηηθά θέξδε, δεδνκέλνπ φηη, σο άκεζνη πιεξσηέο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ζα βιάπηνληαλ θαη νη ίδηνη σο έλα βαζκφ. Δπηπιένλ, ην ζπκβνχιην ηεο 

Visa πνπ θαζφξηδε ηελ πξνκήζεηα είρε ηζρπξνχο αληηπξνζψπνπο, κε ελδηαθέξνληα φρη 

κφλν ζηελ έθδνζε θαξηψλ, αιιά θαη ζηελ εκπνξηθή επεμεξγαζία. Έηζη, ην δηθαζηήξην 

θαηέιεμε ζην φηη «ε Visa έρεη θάζε θίλεηξν λα θαζνξίδεη ηελ πξνκήζεηα ζε επίπεδν πνπ 

εγθαζηδξχεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ εθδφηε θαη ησλ εκπνξηθψλ πιεπξψλ ηεο 

επηρείξεζεο» θαη απηφο ν βαζκφο ηζνξξνπίαο θαηεχλαδε ηηο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληη-αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά. 

3.2. Γηαηξαπεδηθέο Πξνκήζεηεο & Γίθηπα ΑΣΜ  

3.2.1. Απνθάζεηο NaBanco & First Texas 

Ζ ππφζεζε NaBanco θαζηέξσζε νπζηαζηηθά έλα ζρεδφλ ξπζκηζηηθφ πξφηππν γηα 

ηελ απνθπγή ησλ αληαγσληζηηθψλ θηλδχλσλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. ηαλ 

δηακνξθψζεθαλ ηα δίθηπα ησλ ATM, αθνινχζεζαλ ηηο «δηδαρέο» NaBanco αιιά κε ηα 

ιηγφηεξν ζαθή απνηειέζκαηα. ην πεξηβάιινλ δηθηχσλ ATM, ηξάπεδεο πνπ εθδίδνπλ 

θάξηεο θαηαβάιινπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ ATM κηα πξνκήζεηα σο αληηζηάζκηζε γηα ηηο 

δαπάλεο ρξήζεο ησλ ATM. πσο κε ηε Visa, απηά ηα δίθηπα ζεψξεζαλ φηη ζα 

κπνξνχζαλ λα βξνπλ κηα αληηκνλνπσιηαθή δψλε αζθαιείαο, ζηεξίδνληαο ηηο 

πξνκήζεηεο ζηα θφζηε (απηά θαζνξίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο ινγηζηέο). Απηέο νη 

ακνηβέο πξνθάιεζαλ ιίγεο αλεζπρίεο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο εμέδηδαλ θάξηεο θαη θαηειάκβαλαλ ATM, ιίγεο είδαλ ηε 

ζπλαιιαγή σο κειινληηθφ θέληξν θέξδνπο). Απηφ άιιαμε πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '80 ζην Σέμαο, φηαλ ε First Σέμαο, κέινο ηνπ PULSE – ελφο εθ ησλ εγεηηθψλ 
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Οξγαληζκψλ Γηθηχσλ ΑΣΜ ζηηο ΖΠΑ –, μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί ρακεινχ φγθνπ, 

απνκαθξπζκέλα ATM. Δθείλε ε δξάζε αχμεζε ηηο κέζεο δαπάλεο ηνπ ATM θαη 

πξφηεηλε ηελ αλάγθε γηα κηα νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Αιιά 

ην Γ ηνπ PULSE απνθξίζεθε αλη‟ απηνχ κε ηελ πξνζπάζεηα λα κεησζεί ε 

δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα, ίζσο βαζηζκέλν ζε κηα αίζζεζε φηη νη πειάηεο ηνπο 

επηθξνηνχζαλ ηελ ππεξβνιηθά επηζεηηθή ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ελφο κέινπο ηνπ. 

Ζ First Texas θαηέθπγε ζηελ αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία, ηζρπξηδφκελε φηη ε 

πξνηεηλφκελε κείσζε ηεο δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο ήηαλ ε παξάλνκε δξάζε ελφο 

θαξηέι πνπ εμέδηδε θάξηεο θαη πνπ ζθφπεπε λα βιάςεη έλα ζεκαληηθφ ρξήζηε ATM. Ωο 

πξνο ην ξφιν ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ε First Texas βεβαίσζε φηη νπνηεζδήπνηε 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο απνηέιεζαλ παξάλνκν θαζνξηζκφ ηηκψλ. Πξφηεηλε λα 

θαηαξγεζεί ζπλνιηθά ε πξνκήζεηα θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα ζχζηεκα "ειεχζεξεο 

αγνξάο", ζην νπνίν νη ηδηνθηήηεο ηνπ ATM ζα ρξέσλαλ ηνπο θαηαλαισηέο άκεζα. Ο 

αληηκνλνπσιηαθφο δηαηηεηήο ήξζε εμαηξεηηθά θνληά ζην λα θεξχμεη ηηο δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο παξάλνκεο: "φπνπ ηα νθέιε κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ρσξίο κηα νπζηαζηηθή εμαζζέληζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο δελ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο ινγηθφο." εκείσζε δε φηη ν ζπλνιηθφο θαζνξηζκφο ηεο 

δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο κπνξεί λα ήηαλ απαξαίηεηνο θη επηηξεπηφο ζηελ έλαξμε ηνπ 

δηθηχνπ, αιιά εθείλε ε αηηηνιφγεζε απεξξίθζε, θαζψο ην δίθηπν ζηε ζπλέρεηα πέηπρε 

θπξηαξρία θαη ε αγνξά σξίκαδε. Ο δηαηηεηήο επέιεμε λα κελ θαηαδηθάζεη ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ζπλνιηθά επεηδή θάλεθε φηη έλα ζχζηεκα ειεχζεξεο αγνξάο 

κπνξεί λα πξνθαινχζε θαηαλαισηηθή ζχγρπζε θαη αχμεζε ησλ δαπαλψλ αλαδήηεζεο, 

κε απνηέιεζκα πηζαλφ «ζθάςηκν» ηηκψλ, νπζηαζηηθέο ηερληθέο δαπάλεο κεηαηξνπήο, 

δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα, ή ηελ αλάγθε γηα επηπξφζζεηε εθπαίδεπζε 

ησλ πειαηψλ. 
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Ο δηαηηεηήο δηαπίζησζε φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ παξαβίαζαλ ηνπο αληηκνλνπσιηαθνχο λφκνπο. Μεηά απφ 

κηα εθηελή θξίζηκε αλαζεψξεζε ηνπ κεραληζκνχ κειεηψλ ηνπ θφζηνπο, βξέζεθε φηη 

δελ ππνζηήξηδαλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γ. Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη νη κειέηεο δαπαλψλ 

έδεηρλαλ φηη νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο πξέπεη λα απμεζνχλ, φρη λα κεησζνχλ. 

Δπηπιένλ, ε δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ εθδνηψλ θαξηψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ATM ζην 

PULSE απνθάιππηε φηη ηα κέιε ηνπ Γ είραλ ελεξγήζεη επθαηξηαθά. 

3.2.2. Σν Φαηλόκελν ησλ Πξνζαπμήζεσλ (Τπεξρξεώζεσλ) 

Οη ηξάπεδεο ζέινπλ θαη είλαη ινγηθφ λα απνδεκηψλνληαη γηα ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ATM. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ιακβάλνπλ δχν ακνηβέο γηα θάζε 

ζπλαιιαγή ηνπ ATM. Ζ πξψηε είλαη κηα “bank-to-bank” ακνηβή, ε ιεγφκελε 

δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα. Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζε έλα δίθηπν ATM, κηα ηξάπεδα 

ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη κηα δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα φηαλ νη πειάηεο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ATM πνπ αλήθεη ζε κηα άιιε ηξάπεδα ζην ζχζηεκα. Οη 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ηίζεληαη απφ ην δίθηπν ζε έλα πνζνζηφ (ραξαθηεξηζηηθά 

$0.50 ζε $1.50) ζρεδηαζκέλν λα θαιχςεη ηηο ίδηεο δαπάλεο ATM θαη ζπρλά αθφκε λα 

παξάγεη έλα θέξδνο. Οη πξνζαπμήζεηο είλαη κηα δεπηεξεχνπζα, θαη πεξηηηή, ακνηβή γηα 

ηελ ίδηα ζπλαιιαγή. Οη θαηαλαισηέο πιεξψλνπλ κηα πξνζαχμεζε θάζε θνξά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ATM πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα ηξάπεδα άιιε απφ ηε δηθή ηνπο. 

Οη πξνζαπμήζεηο απνζχξνληαη άκεζα απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλαιιαγήο. Μηα ραξαθηεξηζηηθή πξνζαχμεζε $1.50 ζα πξνζζέζεη κηα 

δαπάλε 7.5% ζε κηα αλάιεςε $20. Οη πξνζαπμήζεηο/ππεξρξεψζεηο επηβάιινληαη 

ζρεδφλ ζε θάζε ATM ζηηο ΖΠΑ. Οη Ακεξηθαλνί πνιίηεο πιεξψλνπλ εηεζίσο πάλσ απφ 

$2.1 δηζ. ζηηο πξνζαπμήζεηο. 
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Οη πξνζαπμήζεηο ραξαθηεξίδνληαη, δηθαίσο, αληη-αληαγσληζηηθέο, θαζψο 

επηηξέπνπλ ζηηο κεγάιεο ηξάπεδεο λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο αληαγσληζηέο 

ηνπο ζε αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, κηα νκάδα 

κεγάισλ ηξαπεδψλ θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ATM. Π.ρ., κφλν δχν ηξάπεδεο 

θαηέρνπλ ην 75% ησλ ATM ζην αλ Φξαλζίζθν. Με ηελ επηβνιή ησλ πξνζαπμήζεσλ, 

απηέο νη ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ έλα θίλεηξν γηα ηνπο πειάηεο ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ θαη 

ησλ πηζησηηθψλ ελψζεσλ λα κεηαθέξνπλ ην ινγαξηαζκφ ηνπο ζε κηα απφ ηηο θπξίαξρεο 

ηξάπεδεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ πξνζαχμεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φζν 

πςειφηεξε είλαη ε πξνζαχμεζε, ηφζν κεγαιχηεξν θαζίζηαηαη ην θίλεηξν γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο λα κεηαθέξνπλ ην ινγαξηαζκφ ηνπο. Απηφ αλέξρεηαη ζε κνξθή 

αληαγσληζκνχ ηηκψλ. Πνηα άιιε επηρείξεζε κπνξεί λα θεξδίζεη λένπο πειάηεο κε ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο; 

Ζ ππέξκαρε ησλ πξνζαπμήζεσλ πιεπξά είρε ππνζηεξίμεη φηη ρσξίο πξνζαπμήζεηο 

ζα ππήξραλ ιηγφηεξα ΑΣΜ. Κάηη ηέηνην, σζηφζν, δελ ηζρχεη. Ζ Ατφβα, γηα παξάδεηγκα, 

κηα πνιηηεία πνπ δελ έρεη επηηξέςεη πνηέ ηηο πξνζαπμήζεηο, έρεη ηνλ ίδην αξηζκφ ATM 

θαηά θεθαιήλ κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 2/3 ησλ ATM ζε 

ιεηηνπξγία ζε εζληθφ επίπεδν εγθαηαζηάζεθαλ πξηλ απφ ην 1996, ηε ρξνληά πνπ νη 

ηξάπεδεο άξρηζαλ ηηο πξνζαπμήζεηο. Αθφκε θη ειιείςεη ησλ πξνζαπμήζεσλ, νη 

ηξάπεδεο είλαη πξφζπκεο λα εγθαηαζηήζνπλ ATM, επεηδή παξάγνπλ ηηο δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο θαη είλαη αηζζεηά ιηγφηεξν αθξηβέο απφ ηνπο tellers. χκθσλα κε ην 

Ακεξηθάληθν Γξαθείν Δπίβιεςεο Απνηακηεχζεσλ, ην κέζν θφζηνο κηαο ζπλαιιαγήο 

ηνπ ATM είλαη $0.27, έλαληη $2.93 γηα κηα ζπλαιιαγή πνπ ππνβάιιεηαη ζε 

επεμεξγαζία απφ έλαλ teller. 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζηηο ΖΠΑ νη πνιηηείεο θαη 

νη πφιεηο ηελ εμνπζία λα απαγνξεχζνπλ ηηο πξνζαπμήζεηο. Οη πνιηηείεο έρνπλ 
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δηαδξακαηίζεη πάληα έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηελ πξνζηαζία θαηαλαισηψλ θαη ηνλ 

ηξαπεδηθφ θαλνληζκφ. ηαλ πξσηνεκθαλίζηεθαλ ηα ATM ζηε δεθαεηία ηνπ '70, ην 

Κνγθξέζν πέξαζε ηνλ ειεθηξνληθφ λφκν κεηαθνξάο Σακείσλ, ν νπνίνο ζέζπηζε 

«βαζηθφ πιαίζην» λνκνζεζίαο γηα ηα δίθηπα ATM. Ο λφκνο εμνπζηνδνηεί ξεηψο ηηο 

πνιηηείεο λα ξπζκίδνπλ ηα ATM, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα πξνζηαζίαο 

θαηαλαισηψλ. 

Μάιηζηα, εθηφο απφ ηελ Ατφβα, πνπ δελ έρεη επηηξέςεη πνηέ ηηο πξνζαπμήζεηο, 

δχν πφιεηο ηεο Καιηθφξληα, ε άληα Μφληθα θαη ην αλ Φξαλζίζθν, ζέζπηζαλ ηηο 

απαγνξεχζεηο πξνζαχμεζεο ησλ ATM ην 1999. Οη απαγνξεχζεηο ησλ πφιεσλ είραλ γηα 

έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηαιεί, ελ αλακνλή ηεο έθβαζεο κηαο δίθεο πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηηο δχν κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηεο πνιηηείαο. Πιένλ, αξθεηέο αθφκα 

πνιηηείεο θαη πφιεηο εμεηάδνπλ ηψξα ην ελδερφκελν λα επηβάιινπλ δηθέο ηνπο 

απαγνξεχζεηο. 

Βέβαηα, ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην γεγνλφο φηη κηα 

απαγφξεπζε πξνζαχμεζεο δελ ζα ίζρπε γηα φια ηα ATM κηαο πφιεο ή πνιηηείαο. Οη 

απαγνξεχζεηο πξνζαχμεζεο απαιιάζζνπλ ζπλήζσο ATM πνπ αλήθνπλ ζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα (π.ρ. πνιπθαηαζηήκαηα). Δπεηδή απηέο νη επηρεηξήζεηο 

δηαλέκνπλ κφλν ηα κεηξεηά θαη εηδάιισο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, 

νη πξνζαπμήζεηο ζηα ATM ηνπο δελ απνηεινχλ αληη-αληαγσληζηηθή απεηιή γηα ηα 

κηθξά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Παιαηφηεξα, είρε δηαηππσζεί ε άπνςε φηη νη ηξάπεδεο ίζσο εκπνδίζνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε κε πειάηεο ζηα ATM ηνπο, εάλ δελ ηνπο επηηξαπεί λα πξνζαπμάλνπλ ηηο 

πξνκήζεηεο ησλ ΑΣΜ. Οη θαλφλεο δηθηχσλ ησλ ATM απαηηνχλ φηη νη ηξάπεδεο-κέιε 

θαζηζηνχλ ηα ATM ηνπο δηαζέζηκα ζηνπο πειάηεο φισλ ησλ άιισλ ηξαπεδψλ ζην 

δίθηπν. Μεξηθά δίθηπα επηηξέπνπλ ζε κηα ηξάπεδα-κέινο λα απνζπλδέζεη κεξηθά απφ 
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ηα ATM ηεο απφ ην δίθηπν, πνπ ζεκαίλεη φηη νη πειάηεο άιισλ ηξαπεδψλ δελ κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο απφ ηα ζπγθεθξηκέλα κεραλήκαηα. Απηή 

ε ειεπζεξία επέηξεςε ζηελ Wells Fargo θαη ηελ Bank of America λα απαγνξεχζνπλ ζε 

κε πειάηεο ηνπο ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ATM ηνπο ζηε άληα Μφληθα, φπνπ θαη νη δχν 

ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ιίγα κφλν ATM. Δάλ θάπνηα ηξάπεδα επηζπκνχζε λα 

απνζπλδέζεη απφ ηα πθηζηάκελα δίθηπα έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ ATM ηεο (π.ρ. ζην αλ 

Φξαλζίζθν), νη ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα ηεξκαηίζνπλ ηε ζπλδξνκή δηθηχνπ. Απηφ ζα 

ζήκαηλε φηη νη πειάηεο ησλ Wells Fargo θαη Bank of America δελ ζα ήηαλ ζε ζέζε, 

πιένλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ATM πνπ ιεηηνπξγνχληαη απφ άιιεο ηξάπεδεο. Δπεηδή νη 

θαηαλαισηέο απαηηνχλ ηψξα ηελ παγθφζκηα πξφζβαζε ησλ ATM, νη δχν ηξάπεδεο είλαη 

απίζαλν λα δηαθηλδπλεχζνπλ απψιεηα πειαηψλ, ηεξκαηίδνληαο ηε ζχλδεζή ηνπο ζηα 

δίθηπα. 

3.3. Δπαλαμηνιόγεζε ησλ Απνθάζεσλ NaBanco & First Texas 

Δλ νιίγνηο, αθφκα θαη φηαλ εθδφζεθαλ, νη απνθάζεηο NaBanco θαη First Texas, 

παξείραλ ιηγφηεξν απφ κηα ζαθή λνκηθή επηθχξσζε ηνπ ζπιινγηθνχ θαζνξηζκνχ ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Κάζε απφθαζε αλαγλψξηζε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

αληηκνλνπσιηαθψλ λφκσλ γηα ηελ εμαηνκηθεπκέλε ιήςε απνθάζεσλ. ηελ πεξίπησζε 

ηεο First Texas, πεξηζζφηεξν απφ ηεο NaBanco, ν δηαηηεηήο αλαγλψξηζε πψο νη 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληη-αληαγσληζηηθά. 

Αιιά θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα επαλαμηνινγήζνπκε πψο νη αιιαγέο ζηελ 

αγνξά ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηελ αμηνιφγεζε πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηε 

λνκηκφηεηα ησλ πξνκεζεηψλ. 

Αο δνχκε πξνζεθηηθά ηα  ζεκέιηα ηεο απόθαζεο NaBanco: 
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1. Ζ αλάγθε λα αλαθηεζνχλ νη δαπάλεο. Πνιιά έρνπλ αιιάμεη απφ ηελ απφθαζε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθπγήο ζην δηθαζηήξην, νη ζπλαιιαγέο πηζησηηθψλ θαξηψλ 

βαζίδνληαλ ηππηθά ζε ραξηί. Αξθεηέο εκέξεο ζα παξέξρνληαλ κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ 

ζπλαιιαγήο ζην ζεκείν πψιεζεο θαη ηεο παξαιαβήο ηεο δαπάλεο ζπλαιιαγήο απφ ηελ 

ηξάπεδα έθδνζεο θαξηψλ. Σν ζρεηηθφ πνζφ θηλδχλνπ θαη ε επηπιένλ ξνή ζην ζχζηεκα 

ήηαλ σο εδψ νπζηαζηηθφηεξα απφ φ,ηη είλαη ζήκεξα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

θαη ε έθδνζε θαξηψλ θαη ε εκπνξηθή επεμεξγαζία ήηαλ πνιχ κε ζπγθεληξσηηθέο 

αγνξέο. Ζ ζρέζε ελφο εκπφξνπ πθίζηαην πηζαλψο κε ηελ ηνπηθή ηξάπεδά ηνπ, θαη νη 

ζπλαιιαγέο κε απφκαθξεο ηξάπεδεο ήηαλ ζρεηηθά ζπάληεο θη ελδερνκέλσο πην 

επηθίλδπλεο.  

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ αλάιπζε ηεο NaBanco είλαη ε δηαπίζησζε ηνπ 

δηθαζηεξίνπ φηη νη ζεκαληηθέο δαπάλεο επηιακβάλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα έθδνζεο 

θαξηψλ, πξσηίζησο ν θίλδπλνο απψιεηαο θαη ε επηπιένλ ξνή. Αιιά εθείλεο νη δαπάλεο 

έρνπλ αιιάμεη νπζηαζηηθά. Ο θίλδπλνο απψιεηαο είλαη καθξάλ ιηγφηεξν νπζηαζηηθφο 

ζηηο πηζησηηθέο θάξηεο απφ φ,ηη ήηαλ δεθαεηίεο πξηλ. Οη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο θη 

εγθξίζεηο ζεκαίλνπλ φηη ε ηξάπεδα έθδνζεο θαξηψλ μέξεη ζρεδφλ ακέζσο εάλ κηα 

ζπλαιιαγή ηζρχεη ή φρη. Ζ ειεθηξνληθή επεμεξγαζία έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

επηπιένλ ξνή θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ππάξρνπλ πνιχ ιηγφηεξα ξπζκηζηηθά εκπφδηα 

πνπ απνηξέπνπλ ηηο ηξάπεδεο έθδνζεο θαξηψλ απφ ην λα αλαθηήζνπλ απηέο ηηο δαπάλεο 

άκεζα απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σέινο, δελ ππάξρεη θακηά επηπιένλ ξνή θαη είλαη πνιχ 

κηθξφηεξνο ν θίλδπλνο απψιεηαο ζην ATM θαη online ξχζκηζεο ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 

φπνπ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαη ζρεδφλ ζηηγκηαία. 

Ζ κειέηε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαπίζησζε φηη ε 

αηηηνιφγεζε δαπαλψλ γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο έιεηπε απφ πνιιέο απφςεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, δηαπίζησζε φηη ηα πνζά πνπ αλαθηήζεθαλ γηα ηελ απάηε ήηαλ νπζηαζηηθά 
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κεγαιχηεξα απφ ηηο πξαγκαηηθέο απψιεηεο, νη νπνίεο θέξνληαη ζπρλά απφ ην 

ιηαλνπσιεηή ή εκπνξηθφ αγνξαζηή. Ζ έθζεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

παξάγνληεο, εθηφο απφ ην θφζηνο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

πνζνζηψλ αληαιιαγήο, θαη φηη νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο είλαη νπζηαζηηθά 

πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ ηε ζεκηηή αλάθηεζε 

θφζηνπο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη απηέο νη 

πξνκήζεηεο είλαη εμαηξεηηθά αδηαθαλήο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο θαη ππφθεηηαη ζε 

θαηάρξεζε. 

2. Ρπζκηζηηθά κέζα θαζνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο. Ζ NaBanco είλαη ζρεδφλ κνλαδηθή 

πεξίπησζε ζηελ αληηκνλνπσιηαθή λνκνινγία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ θαζνξηζκνχ κηαο 

ηηκήο βαζηζκέλεο ζε κηα ηζρπξνπνηεκέλε ινγηζηηθή ησλ δαπαλψλ. Σα αληηκνλνπσιηαθά 

δηθαζηήξηα θαη νη αληηπξνζσπείεο επηβνιήο ζπάληα, αλ πνηέ, δέρνληαη ππνζρέζεηο φηη ε 

ξχζκηζε ησλ ηηκψλ ζα είλαη "βαζηζκέλε ζην θφζηνο" ζαλ ιφγν λα επηηξαπεί ν 

ζπιινγηθφο θαζνξηζκφο ηηκψλ. Τπάξρνπλ δηάθνξνη πγηείο πνιηηηθνί ιφγνη γηα απηφ. 

Καηαξρήλ, πψο κπνξεί έλα αληηκνλνπσιηαθφ δηθαζηήξην ή έλαο ξπζκηζηήο λα ξπζκίζεη 

απνηειεζκαηηθά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ; Πνηνο ζα ήιεγρε ηε ξχζκηζε ηηκψλ; Πνηεο 

δαπάλεο ζα επηιέγνληαλ; Σέηνηα δεηήκαηα είλαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δξάζεηο 

αληηηξάζη ακεηάβιεηα πξνηηκνχλ ηνλ αληαγσληζκφ παξά ηε ζπιινγηθή ξχζκηζε ηηκψλ 

πνπ βαζίδεηαη ζε κηα ππφζρεζε φηη ν ζπιινγηθφο θαζνξηζκφο ηηκψλ επηθέξεη ηελ 

"νξζή" ηηκή. Ζ κειέηε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δηαπίζησζε 

φηη ν ηδησηηθφο θαζνξηζκφο ηεο αληαιιαγήο ήηαλ ιηγφηεξν απνδνηηθφο ηφζν απφ ηε 

ξχζκηζε φζν θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Δπηπιένλ, φπσο νη δεθαεηίεο αλεπηηπρνχο θπβεξλεηηθήο ξχζκηζεο έρνπλ 

θαηαδείμεη, ν βαζηζκέλνο ζην θφζηνο θαζνξηζκφο ηηκψλ δεκηνπξγεί ζπρλά ιαλζαζκέλα 

θίλεηξα γηα ηελ αγνξά. Δάλ ε ηηκή είλαη βαζηζκέλε ζην θφζηνο, κπνξεί λα ππάξμνπλ 
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αλεπαξθή θίλεηξα γηα κηα επηρείξεζε ή ηα κέιε ηεο γηα λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηψζνπλ 

ηηο δαπάλεο, επεηδή μέξνπλ φηη ζην ηέινο ηεο εκέξαο φιεο εθείλεο νη δαπάλεο ζα 

αλαθηεζνχλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζην Σέμαο, ε βαζηζκέλε ζην θφζηνο δνκή 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ έδσζε ζηε First Texas ην θίλεηξν γηα θαηαιάβεη "κε 

θεξδνθφξα" ATM ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηειηθά νη πξνκήζεηεο ηνπ ATM πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο δαπάλεο ηνπο ζα απμάλνληαλ. Ζ κειέηε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ παξαηήξεζε φηη, επηηξέπνληαο ζηνπο εθδφηεο λα αλαθηήζνπλ ηηο 

δαπάλεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο, "απνδπλακψλνληαη ηα θίλεηξα γηα πεξηθνπέο δαπαλψλ 

κέζσ ηεο κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο. Οη δηνγθσκέλεο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ αλεπαξθψλ πξνκεζεπηψλ απφ ηνλ ηέιεην 

(πιήξε) αληαγσληζκφ. 

Ζ ηζηνξία ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ απεηθνλίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα βαζηζκέλν ζην θφζηνο (cost-based) κεραληζκφ. πσο αλακέλεηαη κε 

νπνηνδήπνηε ηχπν "ξπζκηζκέλνπ" θαζνξηζκνχ ηηκψλ, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 

πξψηηζηα έρνπλ κφλνλ απμεζεί. Οη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επέθηαζε ελφο δηθηχνπ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκήο. Μφιηο θαζηεξσζεί ην δίθηπν ησλ εκπφξσλ ή ATM, απηνί είλαη 

απνηειεζκαηηθά «παγηδεπκέλνη» ζε απηφ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη ζρεηηθά ρακειφ 

θίλεηξν γηα ην δίθηπν λα κεηψζεη ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, αθφκε θαη σο απάληεζε 

ζηηο κεησκέλεο δαπάλεο. πσο πξνηείλεηαη απφ ηελ πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην PULSE, 

απηφ ην πξφβιεκα επηδεηλψλεηαη φπνπ ην δίθηπν ειέγρεηαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο 

ηξάπεδεο έθδνζεο θαξηψλ, νη νπνίεο βιέπνπλε φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε ζπλαιιαγή σο 

ζεκαληηθή πεγή εηζνδήκαηνο. 

3. Αλππαξμία ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθήο ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Σν ζεκαληηθφ ζεκείν 

είλαη φηη ε ζπλαιιαγή είλαη εχινγα απαξαίηεηε ιφγσ ησλ δαπαλψλ νπνηαζδήπνηε 
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ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθήο ελαιιαθηηθήο ιχζεο, φπσο νη δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο. Ση 

γίλεηαη φκσο κε ην επηρείξεκα ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο; Καηαξρήλ, ζηηο ρψξεο φπνπ 

ππάξρνπλ ζρεηηθά ιίγεο εηαηξίεο ζε κηα αγνξά, ε απνηακίεπζε ζηηο δαπάλεο 

ζπλαιιαγψλ δελ ζα είλαη νπζηαζηηθή θαη ην επηρείξεκα δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο. 

Αθεηέξνπ, αθφκε θαη φπνπ ππάξρεη έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηαηξηψλ, κπνξεί 

λα ππάξμεη κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηηο δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο. ηηο ΖΠΑ, ζηελ αγνξά 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, ηφζν ε εκπνξηθή επεμεξγαζία φζν θαη ε έθδνζε θαξηψλ 

παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απφ φ,ηη 20 έηε πξηλ. Απηήλ ηελ ζηηγκή, 

10 ηξάπεδεο εθδίδνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 60% ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, θη έλαο 

νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί πεξηζζφηεξν απφ ην 35% ηεο εκπνξηθήο επεμεξγαζίαο. Αλ 

θαη απηφ δελ ζεκαίλεη φηη νη δαπάλεο ζπλαιιαγήο είλαη ηεηξηκκέλεο, είλαη καθξάλ 

ιηγφηεξν νπζηαζηηθέο απ' φ,ηη ζην παξειζφλ. Οη πξφνδνη ζηηο κεηαθνξέο δεδνκέλσλ 

έρνπλ κεηψζεη ηα θάπνηε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα δαπαλψλ ελφο θεληξνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο εθθαζάξηζεο πιεξσκψλ. 

Σν επηρείξεκα ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγψλ θαληάδεη αθφκα σο ν ηζρπξφηεξνο 

ελαπνκέλσλ ζηχινο ζηα ζεκέιηα ηεο NaBanco. Ο Alan Frankel, έλαο αμηφινγνο 

νηθνλνκηθφο εκπεηξνγλψκνλαο ζηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, έρεη παξαηεξήζεη 

εληνχηνηο φηη απηφ ην επηρείξεκα πξνυπνζέηεη φηη θάπνηα δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. «Δάλ θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζεζκηθφ ζπκβαιιφκελν κέξνο ζηε ζπλαιιαγή κπνξεί λα αλαθηήζεη ηηο δαπάλεο άκεζα 

απφ ηνπο πειάηεο, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δελ είλαη πηζαλψο απαξαίηεηεο θαζφινπ 

γηα ηελ απνδνηηθφηεηα. Ίζσο, ηα παξαδείγκαηα ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη άιια ζπζηήκαηα 

πιεξσκήο αλαδεηθλχνπλ φηη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη εηαηξεηψλ είλαη ζε ζέζε λα 



Η Ρύθμιςη των Διατραπεζικών Προμηθειών Παντςίδησ Παράςχοσ (ΜΟΕ/0720) 
 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ | Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική» − Ακαδημαϊκό Έτοσ 2008-2009 - 58 - 

 

ππεξθεξάζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα δαπαλψλ ζπλαιιαγψλ ρσξίο λα θαηαθχγνπλ ζε έλα 

κεραληζκφ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Αθφκα θη αλ νη δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο 

θξίλνληαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα, δελ ππήξρε ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ φιεο νη 

ηξάπεδεο ζα έπξεπε λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ε κηα κε ηελ άιιε. Μάιινλ, κηα ινγηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ έλα ζχζηεκα αληαπνθξηλφκελσλ ηξαπεδηθψλ ζρέζεσλ, κε 

κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ ηξαπεδψλ λα ζπλδέεηαη πξαγκαηηθά άκεζα κε έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ άιισλ νξγάλσλ. 

4. Ζ πξννπηηθή γηα ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ απφθαζε NaBanco βαζίζηεθε πιήξσο ζε 

κηα άπνςε φηη ηα δίθηπα πηζησηηθψλ θαξηψλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε επεηδή ζπκκεηείραλ ζε κηα αγνξά «νιηθνχ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ» 

πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή, κε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ λα 

αληαγσλίδνληαη ελεξγά πξνο ρξήζε απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Δλψ 

απηφ κπνξεί λα θάληαδε αιεζηλφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 (φηαλ νη 

πηζησηηθέο θάξηεο ήηαλ αθφκα κηα αλεξρφκελε αγνξά), δελ είλαη ζαθψο αιεζηλφ 

ζήκεξα. Οη VISA θαη MasterCard θαηέρνπλ πάλσ απφ 70% ηεο αγνξάο ησλ ΖΠΑ. Οη 

πηζησηηθέο θάξηεο είλαη κηα θπξίαξρε κνξθή πιεξσκήο, θαη νη θαηαλαισηέο θαη νη 

έκπνξνη δελ ζα ζηξαθνχλ εχθνια ζε άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Ζ επηηπρήο είζνδνο ζηα πθηζηάκελα δίθηπα είλαη ζπάληα 

θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηα λέα δίθηπα είλαη νπζηαζηηθά. Ζ επηθξαηνχζα ρξήζε ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην αλαδπφκελν δηαδηθηπαθφ εκπφξην απιά εληζρχεη ηελ 

ππάξρνπζα πξαγκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ.  

Απφ κηα αληηκνλνπσιηαθή πξννπηηθή, ην εξψηεκα είλαη εάλ νη έκπνξνη, σο 

απάληεζε ζε κηα αχμεζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ζα κπνξνχζαλ 

απνηειεζκαηηθά λα ηελ ππεξληθήζνπλ ή λα ηελ απνηξέςνπλ, πξνζπαζψληαο λα 

νδεγήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο επηηαγέο ή ηα κεηξεηά. Τπάξρνπλ ιίγα ζηνηρεία φηη 
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απηέο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ελψζεσλ λα απμήζνπλ ηηο 

ηηκέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα θη αλ νη έκπνξνη έηεηλαλ λα πξάμνπλ έηζη, ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα νδεγήζνπλ ηνπο πειάηεο ζε ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζπζηήκαηα 

πιεξσκήο πεξηνξίδεηαη ζπρλά απ‟ ηνπο ζπκβαηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηηο ελψζεηο πηζησηηθψλ θαξηψλ πνπ απνηξέπνπλ ηνπο εκπφξνπο λα νδεγνχλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζε άιιεο κεζφδνπο ή δίθηπα πιεξσκήο. 

Οη offline ρξεψζεηο, παξέρνπλ αδηάζεηζηεο απνδείμεηο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Visa λα 

αζθεί αγνξαζηηθή δχλακε. Βάζεη ησλ ακεξηθαληθψλ αληηκνλνπσιηαθψλ λφκσλ, ε 

δπλαηφηεηα κηαο εηαηξίαο λα απμάλεη επηθεξδψο ηηο ηηκέο θαηά πεξηζζφηεξν απφ 5% 

αληηκεησπίδεηαη σο απφδεημε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Σν γεγνλφο φηη ε Visa ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ηε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα ησλ offline ρξεψζεψλ ηεο θαηά πνιχ 

πάλσ απφ 10%, ρσξίο απψιεηα ηνπ νπζηαζηηθνχ φγθνπ, θαηαδεηθλχεη ηφζν φηη ε 

ρξέσζε είλαη κηα μερσξηζηή αγνξά φζν θαη φηη ε Visa θαηέρεη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε 

ζε εθείλε ηελ αγνξά. 

Σν δηθαζηήξην ζηελ απφθαζε NaBanco ζηεξίρζεθε επίζεο ζηελ πηζαλφηεηα νη 

ηξάπεδεο ή νη έκπνξνη πνπ ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ην επίπεδν ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ ηεο Visa, ζα κπνξνχζαλ λα παξαθάκςνπλ ηε Visa θαη λα εηζέιζνπλ ζε 

ρσξηζηέο ζπκθσλίεο κε άιιεο ηξάπεδεο. Με άιια ιφγηα, εάλ ε Visa επέβαιιε αληη-

αληαγσληζηηθέο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, ηα κεκνλσκέλα κέιε ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ εθ λένπ ηελ πξνκήζεηα. Ζ παξάθακςε είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ζε φιεο ηηο ζπκθσλίεο θνηλνπξαμίαο θαη, φπνπ πθίζηαηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαλνληθή βάζε, κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πξνζηαζία ελάληηα ζηελ άζθεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

Αλ θη εθείλν ην επηρείξεκα ήρεζε θαιφ ζεσξεηηθά, απηέο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

έρνπλ απνδεηρζεί πξαγκαηηθά αλχπαξθηεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 
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ιίγεο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξάθακςε ζπλαιιαγήο. Πξψηνλ, κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ άιινη θαλφλεο ησλ ελψζεσλ θαξηψλ πνπ θάλνπλ ηελ παξάθακςε θάηη πνιχ 

ιηγφηεξν απφ κηα πξαθηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. Π.ρ., νη ελψζεηο κπνξνχλ λα ρξεψζνπλ 

κηα ρσξηζηή πξνκήζεηα γηα ηηο παξαθακθζείζεο ζπλαιιαγέο πνπ κπνξεί λα ηζνχηαη ή λα 

πξνζεγγίδεη ηε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα, απνζαξξχλνληαο έηζη ην θίλεηξν γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ παξάθακςε. Δπηπξνζζέησο, εάλ κηα ηξάπεδα έθδνζεο θαξηψλ 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη εμαζθαιίδεη κηα πνιχ πξνζνδνθφξα δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα, ζα 

έρεη ιίγα θίλεηξα γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ελάληηα ζηελ ίδηα ηεο ηελ νληφηεηα θαη λα 

εηζέιζεη ζε κηα ζπκθσλία παξάθακςεο. Ο εθδφηεο πνπ ζπκθσλεί λα ιάβεη ην 

ρακειφηεξν έζνδν ζπλαιιαγήο δελ ζα θεξδίζεη θακία πξφζζεηε επηρείξεζε σο 

απνηέιεζκα ηεο πεξηθνπήο ηηκψλ ηνπ, επεηδή νη πειάηεο ηνπ δελ ζα ιάβνπλ θαλέλα 

„bonus‟ ηηκψλ απφ ηνπο εκπφξνπο, ζπγθξηηηθά κε πειάηεο ηξαπεδψλ πνπ ιακβάλνπλ ηελ 

θαλνληθή, πςειφηεξε δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα. 

Οη αληηκνλνπσιηαθέο αληηπξνζσπείεο εθαξκφδνπλ ξεαιηζηηθφηεξα πξφηππα ζην 

δήηεκα ηεο παξάθακςεο. Δπηηξέπνπλ ην ζπιινγηθφ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ, φπνπ κπνξεί 

λα ππάξμεη κηα απεηιή ηεο ρξήζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο, κφλνλ εθεί φπνπ νη 

εηαηξίεο πξαγκαηηθά επηηπρψο ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξάθακςε θαη απηή αζθεί 

αληαγσληζηηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αγνξά. Κάησ απφ εθείλα ηα πξφηππα, νη δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο ζα απνηχγραλαλ λα πεξάζνπλ κε επηηπρία απφ ηελ αληηκνλνπσιηαθή 

δηεξεχλεζε. 

5. Μηα "νπδέηεξε πιεξσκή κεηαθνξάο". ήκεξα, πνιινί παξάγνληεο ππνδεηθλχνπλ 

φηη ε δηαηξαπεδηθή ζπλαιιαγή έρεη αιιάμεη απφ κηα νπδέηεξε πιεξσκή κεηαθνξάο ή 

έλα "εμηζνξξνπεηηθφ κεραληζκφ", ζε έλα πηζαλφ νπζηαζηηθφ θέληξν θέξδνπο γηα ηηο 

ηξάπεδεο πνπ επηδηψθνπλ ηηο κεηαθνξέο πινχηνπ απφ ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ εκπνξηθή 
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επεμεξγαζία, ε κεγάιε πιεηνςεθία ηεο νπνίαο εθηειείηαη ζηελ παξνχζα θάζε απφ ηνπο 

αλεμάξηεηνπο εκπνξηθνχο επεμεξγαζηέο. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη ηψξα γεληθά πνιχ 

ιηγφηεξε ηζνξξνπία ή αληηπξνζψπεπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εκπφξσλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο. Ζ δπλαηφηεηα γηα ηελ θαηξνζθνπηθή 

ζπκπεξηθνξά, φπσο ν ηχπνο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ απφθαζε ηεο First Texas, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφηεξε. 

Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ, ηψξα, πξσηαξρηθά ζηελ 

έθδνζε θαξηψλ, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξα θίλεηξα λα απμήζνπλ ηελ πξνκήζεηα φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θαη λα απνθνκίζνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ έζνδν απφ ηνπο 

εκπφξνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Ο αληαγσληζκφο είλαη δηαζηξεβισκέλνο ππέξ ηνπ 

δηθηχνπ κε κηα ηερλεηά πςειή δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα. Δπηπιένλ, ρσξίο ζαθέζηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ εκπφξσλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνκήζεηαο, ππάξρεη κεγαιχηεξε 

δπλαηφηεηα λα εηεξνθαηεπζπλζνχλ νη δαπάλεο ψζηε λα απμεζεί ε πξνκήζεηα. 

Μηα επαλαμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο δηθηχσλ ATM καξηπξά ηα πην 

εχζξαπζηα ζεκέιηα ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο First Texas, ν 

δηαηηεηήο δελ εμάιεηςε ηηο πξνκήζεηεο επεηδή ην PULSE δηαθψλεζε φηη ζα 

πξνθαινχηαλ ράνο εάλ νη ηδηνθηήηεο ATM ρξέσλαλ απεπζείαο ηνπο θαηαλαισηέο
19

. 

Πάλσ απφ ην 90% ησλ ακεξηθαληθψλ ηξαπεδψλ επηβάιινπλ πξνζαπμήζεηο θαη νη 

πξνθιεζείζεο αλεζπρίεο - θαηαλαισηηθή ζχγρπζε, ζθάςηκν ηηκψλ, θ.ιπ. - εκθαλίδνληαη 

                                                           
19

 Αληηζέησο, ε έξεπλα ηεο PJSC ζηελ Απζηξαιία έδεημε φηη ε άκεζε ρξέσζε γηα ρξήζε μέλσλ 

ATM ζα ήηαλ κηα πξνηηκφηεξε ιχζε απφ ηηο ζπκθσλίεο δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Σα νθέιε 

ηεο άκεζεο ρξέσζεο είλαη φηη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε πξνκήζεηεο πεξηζζφηεξν ζπλαθείο 

κε ηηο δαπάλεο θαη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα. Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηνθηήηεο ATM ζα είραλ άκεζε 

νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηνπο θαηφρνπο θαξηψλ, ε νπνία ζα επέηξεπε ζηνπο θαηαλαισηέο λα 

επεξεάζνπλ άκεζα ηελ ηηκνιφγεζε. Θα απέθεπγε επίζεο ηελ παξνχζα θαηάζηαζε φπνπ ε ίδηα 

δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα θαηαβάιιεηαη γηα φιεο ηηο αλαιήςεηο ATM απφ έλαλ εθδφηε, πξάγκα 

πνπ εμππεξεηεί ηδηνθηήηεο ρακεινχ θφζηνπο ΑΣΜ ζε αθξηβέο-εκπνξηθέο ηνπνζεζίεο. 
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ζεκαληηθά έληνλεο. Οη δαπάλεο δηθηχσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζαπμήζεσλ 

αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ ζην 1/10 ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ. Οη πξνζαπμήζεηο ππάξρνπλ 

θαη αθκάδνπλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην PULSE είλαη ζρεηηθά 

δεπηεξεχνληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην PULSE είλαη ηψξα έλαο απφ ηνπο θχξηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηεο ρξήζεο ησλ πξνζαπμήζεσλ. 

Οη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ησλ ATM επέδεζαλ επίζεο ηεο αληηκνλνπσιηαθήο 

θαηαδίθεο επεηδή ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ηδηνθηεηψλ ATM γηα ηελ 

παξαρψξεζε ησλ ΑΣΜ ηνπο. Σψξα πνπ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ATM ιακβάλεη ηηο 

πξνζαπμήζεηο, απηή ε αηηηνιφγεζε θαίλεηαη ειιηπήο. Τπφ ην θαζεζηψο ησλ 

πξνζαπμήζεσλ, ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ATM είλαη ζπλαξπαζηηθή. Δπηπιένλ, νη 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ATM εκθαλίδνληαη αλεπαξθείο θαη ν κεραληζκφο 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ έρεη παξαιχζεη. Αλ θαη νη δαπάλεο επέθηαζεο ησλ ATM, 

νη δαπάλεο επηθνηλσληψλ, νη ηειηθέο δαπάλεο, θ.ιπ. έρνπλ κεησζεί θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ATM δελ έρνπλ αιιάμεη. Δλψ ηα δίθηπα ATM 

έρνπλ κεηψζεη ηηο ακνηβέο δηαθνπψλ ηνπο θαηά πεξίπνπ 18% ηα ηειεπηαία ηέζζεξα 

ρξφληα σο απάληεζε ζηα ρακειφηεξα θφζηε, ην γεγνλφο φηη νη δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο ATM δελ έρνπλ κεησζεί θαίλεηαη ζαλ κηα ελνριεηηθή αλσκαιία. 

Αληί λα κεηψζνπλ ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, επεηδή νη πξνζαπμήζεηο 

παξέρνπλ επαξθή απνδεκίσζε γηα ηελ θαηάιεςε ελφο ATM, ηα δίθηπα ATM 

εκθαλίδνληαη έηνηκα λα επαλαιάβνπλ ηνλ «πφιεκν ζπλαιιαγψλ» ησλ δηθηχσλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. Πνιιά δίθηπα ATM, εμάιινπ, έρνπλ ήδε ηαρζεί ππέξ ηεο αχμεζεο 

ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξεο 

ζπλαιιαγέο. 

Μέρξη πξφηηλνο ζηηο ΖΠΑ νη ηδηνθηήηεο ΑΣΜ ζπλέιεγαλ πάλσ απφ $5 δηζ. απφ 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη $3 δηζ. απφ πξνζαπμήζεηο. Απηέο νη δηπιέο δαπάλεο 
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έρνπλ απμήζεη πνιχ ηηο δαπάλεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ATM. Απφ κηα νηθνλνκηθή 

άπνςε, ε ηαπηφρξνλε χπαξμε πξνζαπμήζεσλ θαη δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ θαίλεηαη, 

ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πεξηηηή θαη, ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε, αλαπνηειεζκαηηθή. 

ηαλ δχν εηαηξίεο ζέηνπλ κηα ηηκή, θαη νη δχν πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ έλα φζν 

ην δπλαηφλ πςειφηεξν πεξηζψξην θέξδνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, ε ζπλδπαζκέλε ηηκή ζα 

είλαη πςειφηεξε απφ φ,ηη ζα ήηαλ αλ κηα κφλν εηαηξία θαζφξηδε ηελ ηηκή. Απηφ ην 

πξφβιεκα θαιείηαη "δηπιή πεξηζσξηνπνίεζε (ή νξηνπνίεζε) θέξδνπο"  επεηδή δχν 

εηαηξίεο πξνζπαζνχλ λα ζέζνπλ ην ίδην πεξηζψξην θέξδνπο. Απφ κηα νηθνλνκηθή 

πξννπηηθή, ην πην απνδνηηθφ απνηέιεζκα ζα ήηαλ γηα κηα εηαηξία, είηε ηνλ ηδηνθηήηε 

ηνπ ATM είηε ην δίθηπν ATM, λα κπνξεί λα θαζνξίδεη ηελ ηηκή. 
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Κεθάιαην 4 : Ζ Καηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

4.1. Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ – Απνζηνιή & Αξκνδηόηεηεο 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (Δ.Α.) είλαη ζεκαηνθχιαθαο ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θη εγγπάηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Αληαγσληζκνχ. H 

Δ.Α. ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή θη έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. 

Γεληθνχο ζηόρνπο ηεο Δ.Α. απνηεινχλ νη εμήο: 

 Γηαηήξεζε ή απνθαηάζηαζε ηεο πγηνχο αληαγσληζηηθήο δνκήο ηεο αγνξάο. 

 Πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θαηαλαισηή. 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δ.Α. γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζηφρσλ ηεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα αθφινπζα: 

 Καηαπνιέκεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ή λνζεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

θαηαιήγνπλ ζε βιάβε ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Καηαπνιέκεζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ειεχζεξε 

θαη αλνηρηή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Οη όξνη-πξνυπνζέζεηο πνπ ζπλάγεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δ.Α. είλαη: 

 πλεξγαζία θαη θνηλά πξφηππα κε ηηο άιιεο Δπξσπατθέο Αξρέο Αληαγσληζκνχ θαη 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

 Οξζνινγηθή παξέκβαζε. 

Σα ζθνπνύκελα απνηειέζκαηα εζηηάδνληαη ζηελ επίηεπμε ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. Ζ έλλνηα απηή πεξηιακβάλεη: 

 Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ησλ επελδχζεσλ, ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 
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 Μείσζε ησλ ηηκψλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ εχξνπο ησλ παξερνκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε επαθφινπζα, αθελφο κελ ηε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο ηνπο δχλακεο, αθεηέξνπ δε ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο ελ γέλεη. 

H Δ.Α. είλαη ην φξγαλν, ην νπνίν έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 

703/77 "Πεξί Διέγρνπ ησλ Μνλνπσιίσλ θαη Οιηγνπσιίσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ". Με ην λ. 2996/95 ε Δ.Α. απέθηεζε ηε κνξθή αλεμάξηεηεο 

αξρήο κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ελψ κε ην λ. 2837/2005, απέθηεζε θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα. Σέινο, κε ην λ. 3373/2005 ε Δ.Α. απέθηεζε δηαθεθξηκέλε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα πνπ ηεο επηηξέπεη λα παξίζηαηαη απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηεο, ελψ παξάιιεια ηεο αλαγλσξίζηεθε 

αξκνδηφηεηα θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (άξζξν 5 λ. 

703/77). Δπηπιένλ, δηεπξχλζεθαλ νη ειεγθηηθέο ηεο εμνπζίεο, φπσο θαη νη αξκνδηφηεηέο 

ηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Καλνληζκνχ 1/2003. 

Ζ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηεο ξπζκίδνληαη 

απφ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Δηδηθφηεξα, ε Δ.Α.: 

 Γηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ή 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ (άξζξν 1 παξ. 1 λ. 703/77).  

 Απνθαζίδεη ηελ απαιιαγή ζπκπξάμεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, αιιά 

έρνπλ ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, είλαη πξνο φθεινο ηνπ θαηαλαισηή, δελ 

δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο θαηάξγεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη δελ δεζκεχνπλ 

ππέξκεηξα ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο (άξζξν 1 παξ. 3 λ. 703/77).  

http://www.epant.gr/content.php?Lang=gr&id=16
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 Γηαπηζηψλεη ηελ θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά επηρεηξήζεσλ κε δεζπφδνπζα ζέζε 

ζηελ αγνξά (άξζξν 2 λ. 703/77).  

 Γηαπηζηψλεη ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε, απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 

ηεο ζρέζεο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη πξνο απηήλ ή απηέο κία 

επηρείξεζε, ε νπνία θαηέρεη ζέζε πειάηε ή πξνκεζεπηή, αθφκε θαη πξνο έλα νξηζκέλν 

είδνο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη δελ δηαζέηεη ηζνδχλακε ελαιιαθηηθή ιχζε (άξζξν 2α 

λ. 703/77).  

 Διέγρεη πξνιεπηηθά ηελ επίδξαζε ζηνλ αληαγσληζκφ ζπγθεληξψζεσλ επηρεηξήζεσλ 

(άξζξα 4 - 4ζη λ. 703/77).  

 Δπηβάιιεη θπξψζεηο ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 703/77.  

 Λακβάλεη αζθαιηζηηθά κέηξα, φηαλ πηζαλνινγείηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 1, 2, 2α 

θαη 5 λ. 703/77.  

 Δμεηάδεη, κεηά απφ αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ή απηεπάγγειηα, ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη, εθφζνλ δηαπηζηψζεη φηη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ 

ππάξρνπλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, κπνξεί, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζή ηεο, λα ιάβεη θάζε απνιχησο αλαγθαίν θαλνληζηηθφ κέηξν πνπ αθνξά ηε 

δηάξζξσζε ηεο αγνξάο θαη απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ ζπλζεθψλ.  

 Γλσκνδνηεί επί ζεκάησλ αληαγσληζκνχ φηαλ ηεο δεηεζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Αλάπηπμεο ή νπνηνλδήπνηε άιιν αξκφδην Τπνπξγφ ή απφ ελψζεηο επηκειεηεξίσλ, 

βηνκεραληθψλ θη εκπνξηθψλ ζπιιφγσλ.  

 Δθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 θαη 82 ηεο πλζΔΚ.  

 πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ ησλ 

άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 
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 Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ.Α., ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζβνιήο ησλ 

πξνεγνχκελσλ απνθάζεσλ.  

Ζ Δ.Α. δελ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 146/1914 πεξί 

αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ. 

4.2. Ση Ίζρπε ζηε Υώξα καο 

Με ηελ έληαμε ζην δίθηπν «ΓΗΑΝΔΣ» ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ θξαηηθψλ 

θαη ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ κηθξψλ, νη θάηνρνη θαξηψλ αλαιήςεσλ 

κπνξνχλ, πιένλ, λα εμππεξεηνχληαη γηα βαζηθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο απφ 

νπνηαδήπνηε απ‟ ηηο ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζην δίθηπν. Δλψ νξηζκέλεο ηξάπεδεο 

ρξεψλνπλ ηνπο πειάηεο γηα θάζε ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζην γθηζέ απφ έλαλ 

αξηζκφ ζπλαιιαγψλ θαη πάλσ, ζηηο θάξηεο δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο δσξεάλ 

ζπλαιιαγψλ. Πέξαλ ησλ βαζηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη πειάηεο κηαο ηξάπεδαο κπνξνχλ λα 

θάλνπλ θαη άιιεο απφ ηα ΑΣΜ, φπσο λα κεηαθέξνπλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ ρξήκαηα ζε ινγαξηαζκφ άιιεο ηξάπεδαο πιεξψλνληαο έηζη π.ρ. ην ελνίθην 

ή άιιεο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δμάιινπ, κπνξνχλ κε πάγηα εληνιή λα πιεξψλνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ΓΔΚΟ (ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ) θαζψο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

πηζησηηθψλ ηνπο θαξηψλ θαη ησλ δαλείσλ ηνπο θαη ζε άιιεο ηξάπεδεο εθηφο εθείλσλ 

πνπ έρνπλ εθδψζεη ηελ θάξηα ηνπο ή ηνπο έρνπλ ρνξεγήζεη ην δάλεην. Απηέο νη 

ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη απφ ηα ζπζηήκαηα «DIASTRANSFER» θαη «DIASDEBIT» 

πνπ έρεη εθαξκφζεη ε εηαηξεία δηαρείξηζεο δηαηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ «Γηαηξαπεδηθά 

πζηήκαηα ΓΗΑ ΑΔ», πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ησλ ηξαπεδψλ.  
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Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, φκσο, πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ ε δηεπθφιπλζε απηή 

θνζηίδεη. ιεο νη κεγάιεο ηξάπεδεο θαη θάπνηεο απφ ηηο κηθξφηεξεο ρξεψλνπλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ ΑΣΜ άιιεο ηξάπεδαο γηα λα «ζεθψζνπλ» ή λα 

θαηαζέζνπλ ρξήκαηα ή λα πιεξνθνξεζνχλ ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο, ηηο 

βαζηθέο απφ ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ 

θάλεη ηα ΑΣΜ ησλ ηξαπεδψλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Καη νη κεγάιεο ηξάπεδεο, 

απηέο δειαδή πνπ δηαζέηνπλ κεγάια δίθηπα θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζία ζε φιε ηε 

ρψξα, ρξεψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, φπσο εμεγεί ηξαπεδηθφ ζηέιερνο, «γηαηί δελ ζέινπλ 

λα ηνπο νδεγήζνπλ ζε άιιεο ηξάπεδεο θαη λα ρξεσζνύλ νη ίδηεο ηε δηαηξαπεδηθή 

πξνκήζεηα, ηελ πξνκήζεηα δειαδή πνπ ρξεώλεη ε κηα ηξάπεδα ηελ άιιε γηα ζπλαιιαγέο 

ηνπ πειάηε ηεο». Σελ πξνκήζεηα απηή νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ηε κεηαθπιχνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν επφκελνο πίλαθαο, ζηνλ νπνίνλ παξαηίζεληαη νη 

πξνκήζεηεο
20

 (πνζά ζε €) πνπ ρξεψλνληαη νη θαηαλαισηέο γηα αλάιεςε κεηξεηψλ θη 

εξψηεζε ππνινίπνπ ζε ΑΣΜ άιιεο ηξάπεδαο, δίλνληάο καο κηα ζαθή εηθφλα σο πξνο 

ην ηη καο θνζηίδνπλ ηα «μέλα» ΑΣΜ. 

ΣΡΑΠΔΕΑ 

Αλάιεςε Μεηξεηώλ από 

ΑΣΜ Άιιεο Σξάπεδαο 

(Αλαιόγσο Πνζνύ) 

Δξώηεζε Τπνινίπνπ ζε 

ΑΣΜ Άιιεο Σξάπεδαο 

(Αλά πλαιιαγή) 

Alpha Bank 1,50 - 3,50 0,50 

Aspis Bank 1,50 - 3,00 0,50 

Citibank 2,50 0,70 

EFG Eurobank 1,50 - 3,00 0,50 

Emporiki Bank 0,91 - 3,00 0,50 

Geniki Bank 1,50 - 3,00 0,60 

Αγξνηηθή Σξάπεδα 0,91 - 2,97 0,47 

Δζληθή Σξάπεδα 1,50 + 5‰ ηνπ πνζνχ 0,44 

Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 0,88 - 2,94 0,44 

Σξάπεδα Κχπξνπ 1,95 0,65 

Σξάπεδα Πεηξαηψο 1,10 - 3,00 0,55 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο 
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 Βιέπε Παξάξηεκα, ζει. 98-99, αλαιπηηθφ πίλαθα εμφδσλ θαη πξνκεζεηψλ ΑΣΜ. 
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Ζ ΔΔ έρεη θξίλεη θαη δηαπηζηψζεη φηη, φλησο, ππάξρνπλ πςειέο ρξεψζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα (ζε δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη 

θάξηεο). πγθεθξηκέλα, „νη πξνκήζεηεο ζηελ Ειιάδα γηα ηηο κεηαθνξέο πηζηώζεσλ θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο πιεξσκώλ κε θάξηα είλαη από ηηο πςειόηεξεο ζηελ Επξσδώλε’, ηνλίδεη ε 

Οιιαλδή Δπίηξνπνο ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα αληαγσληζκνχ Neelie Kroes. Δπίζεο, ε θ. Kroes 

επεζήκαλε φηη νη πςειέο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο
21

 πνπ παξαηεξνχληαη ζηε ρψξα καο 

νθείινληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, ζην ρακειφ φγθν ησλ ζρεηηθψλ δηαηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κε θάξηα, δεδνκέλνπ φηη, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΔ, νη 

Έιιελεο θαηαλαισηέο πξαγκαηνπνηνχλ κεηά βίαο ην 10% ησλ αληίζηνηρσλ εηήζησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο. Αμίδεη, ηέινο, λα αλαθεξζεί 

φηη ε Διιάδα θαηέρεη ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο κέζσλ πιεξσκήο πιελ 

κεηξεηψλ ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ.. 

4.3. Ζ Τπόζεζε ησλ Γηαηξαπεδηθώλ Πξνκεζεηώλ   

ηε ρψξα καο, νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο αγνξάδνπλ αθξηβφηεξα κηα ζεηξά 

απφ ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πξνθαλψο, απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ Διιάδα 

είηε δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ν αληαγσληζκφο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά είηε ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεζκηθέο αγθπιψζεηο. Γηα λα ππάξμεη, βεβαίσο, απνηέιεζκα θαη λ‟ 

αληηκεησπηζηεί ε θαηάζηαζε, νθείινπκε λα παξαδεηγκαηηζηνχκε απφ ηνλ ηξφπν 

πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ γίλεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη λα δξάζνπκε  κε 

αλάινγε ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα θαη ζηε ρψξα καο, ελεξγνπνηψληαο ηα 

αληίζηνηρα ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα, φπσο είλαη απηφ ηεο Δ.Α.. 

Έηζη, ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2008 μεθίλεζε ζηελ Οινκέιεηα ηεο Δ.Α. ε εθδίθαζε 

ηεο ππφζεζεο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, κηαο ππφζεζεο πνπ γηα πξψηε, ίζσο, 
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 Βιέπε Παξάξηεκα, ζει. 97, ρξεψζεηο γηα αλάιεςε κεηξεηψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο. 
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θνξά έζεζε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αληηκέησπν κε ηελ θαηεγνξία ηνπ θαξηέι, απφ ηα 

πιένλ επίζεκα ρείιε. ηε ζπδήηεζε είραλ λνκίκσο θιεηεπζεί θαη παξέζηεζαλ δηα ησλ 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ή/θαη πιεξεμνπζίσλ δηθεγφξσλ ηνπο: 

 ην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηελ 

επσλπκία Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ (ΔΔΣ), θαη 

 νη αλψλπκεο ηξαπεδηθέο εηαηξείεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα κε ηηο επσλπκίεο: 

 Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

 Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. 

 Άιθα Σξάπεδα Α.Δ. (Alpha Bank) 

 Σξάπεδα Πεηξαηψο Α.Δ. 

 Δκπνξηθή Σξάπεδα Α.Δ. 

 Citibank International Plc. 

 Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

 Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Α.Δ. 

 Σξάπεδα Αηηηθήο Α.Δ. 

 Σξάπεδα Κχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ 

 Proton Σξάπεδα Α.Δ. 

 Σξάπεδα Probank Α.Δ. 

 HSBC Bank Plc. 

 Παλειιήληα Σξάπεδα Α.Δ. 

 FBB – Πξψηε Δπηρεηξεκαηηθή Σξάπεδα Α.Δ. 

 Bayerische Hypo – Und Vereinsbank AG 

 Σξάπεδα Millennium Bank Α.Δ. 

 Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Α.Σ.Δ. 

 Aspis Bank Α.Σ.Δ. 

 Διιεληθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ 

 ABN AMRO Bank N.V. 

 Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ. 

 Bank of America, National Association 

 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Γσδεθαλήζνπ ΤΝ.Π.Δ. 
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 πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Ησαλλίλσλ ΤΝ.Π.Δ. 

Γελ παξέζηεζαλ, αλ θαη λνκίκσο θιεηεπζέληα, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα American 

Express Bank Α.Δ., American Bank of Albania, Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα 

ΤΝ.Π.Δ. θαη πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Λακίαο ΤΝ.Π.Δ., γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο 

έθαζην. 

εκεηψλεηαη φηη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ δηεμήγαγε απηεπάγγειηε 

έξεπλα γηα ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ γηα δηαπίζησζε ηπρφλ παξάβαζεο ηνπ Ν. 703/77 "Πεξί 

Διέγρνπ ησλ Μνλνπσιίσλ θαη Οιηγνπσιίσλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Διεχζεξνπ 

Αληαγσληζκνχ" (ΦΔΚ 278/Α/1977). 

χκθσλα κε ηε Γ.Γ.Α., ην εληαίν ύςνο ησλ δηαηξαπεδηθώλ πξνκεζεηώλ 

πεξηφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο ειαρηζηνπνηνχζε ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα 

θαζνξίδνπλ απηφλνκα ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή. Ζ έξεπλα ηεο Γ.Γ.Α. εζηηάζηεθε 

ζηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ηξηψλ ζπζηεκάησλ: 

i. Σνπ Γηαηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο Μαδηθψλ Δηζπξάμεσλ (DIAS DEBIT), ην νπνίν 

εμππεξεηεί ηηο καδηθέο εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, 

κε ρξέσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ νθεηιεηψλ – πειαηψλ ηνπο. 

ii. Σνπ Γηαηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο Γηαζχλδεζεο ΑΣΜ (DIAS ATM), ην νπνίν 

πξνζθέξεη ζηνπο θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ θη 

εξψηεζεο ππνινίπνπ απφ νπνηνδήπνηε ΑΣΜ, νπνηαζδήπνηε ηξάπεδαο. 

iii. Σνπ Γηαηξαπεδηθνχ πζηήκαηνο Κίλεζεο Κεθαιαίσλ (DIAS TRANSFER), ην 

νπνίν εμππεξεηεί εληνιέο πειαηείαο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηελ 

ηξάπεδα ηνπ εληνιέα ζηελ ηξάπεδα ηνπ δηθαηνχρνπ, γηα πίζησζε ινγαξηαζκνχ ή 

πιεξσκή ζε κεηξεηά. 
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Σν χςνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ ζηα σο άλσ ζπζηήκαηα θαζνξηδφηαλ 

απφ δηαηξαπεδηθέο ζπκθσλίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ 25 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Απφ 

ηελ έξεπλα ηεο Γ.Γ.Α. πξνθχπηεη ε κεηαθχιηζε ηεο δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο θαη ηεο 

ακνηβήο ηεο ΓΗΑ Α.Δ. ζηνλ θαηαλαισηή. Κάπνηεο ηξάπεδεο, κάιηζηα, απνδέρηεθαλ ηε 

κεηαθχιηζε ηεο ελ ιφγσ δηαηξαπεδηθήο πξνκήζεηαο θαη ηεο ακνηβήο ηεο ΓΗΑ Α.Δ. 

ζηελ πξνκήζεηα ηελ νπνία ρξεψλνπλ ηνλ θαηαλαισηή. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο Γ.Γ.Α., ην εληαίν χςνο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε πεξηφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ, δηφηη αθελφο 

πεξηφξηδε ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα θαζνξίζνπλ απηφλνκα ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο 

πνιηηηθή θαη αθεηέξνπ, δηφηη ζπλάγεηαη φηη είρε αξλεηηθή επίπησζε ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

ην ζέκα είρε αλαθεξζεί ζηελ Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο θαη ν 

πξφεδξνο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, πχξνο Εεζηκφπνπινο.  

4.4. Απνθάζεηο Δ.Α. & Γεζκεύζεηο Σξαπεδώλ 

Σειηθψο, νη ηξάπεδεο πξνρσξνχλ ζηε κείσζε θαηά 50% ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο, θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θάξηαο 

ηνπο θαη ησλ ΑΣΜ, έπεηηα θαη απφ ηελ παξέκβαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 

Δπηπιένλ, ππνρξεψλνληαη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ην εάλ ε ζπλαιιαγή 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλεπάγεηαη πξφζζεηε γηα απηνχο επηβάξπλζε. 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ νινθιήξσζε ηελ απηεπάγγειηε έξεπλά ηεο γηα ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο DIAS ATM, DIAS DEBIT θαη DIAS TRANSFER, θάλνληαο 

δεθηή, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29/07/2008, ηε βειηησκέλε πξόηαζε δεζκεύζεσλ 

πνπ ππέβαιαλ νη ηξάπεδεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αηηηάζεσλ, ηηο νπνίεο πεξηειάκβαλε 

ε εηζήγεζε ηεο Γ.Γ.Α., αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. 
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Μέρξη ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ρξέσλαλ 1% επί ηνπ πνζνχ αλαιήςεσο 

κεηξεηψλ ζην ΑΣΜ κέζσ ΓΗΑ, εθαξκφδνληαο ειάρηζηε ρξέσζε € 0,79 θαη κέγηζηε € 

3,50. Μεηά ηε κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ, ην πςειφηεξν πνζφ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

παξαθξαηνχλ είλαη € 1,75. Γηα ηελ εξψηεζε ππνινίπνπ, θαηά κέζν φξν, ε ρξέσζε είλαη 

€ 0,50, ελψ ε αθξηβφηεξε είλαη € 0,70. 

Σα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ, απφ θάζε ινγήο πξνκήζεηεο, αλήιζαλ πέξπζη 

ζηα € 2 δηζ., θαζψο ππνινγίδεηαη φηη θαζεκεξηλά εηζπξάηηνπλ πεξί ηα € 8 εθαη. απφ 

δηάθνξα έμνδα πνπ επηβάιινπλ ζηηο ζπλαιιαγέο. Σν 2007, κέζσ ΓΗΑ, δηελεξγεζήθαλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 74 εθαη. ζπλαιιαγέο, απφ ηηο νπνίεο 19,574 εθαη. αθνξνχζαλ 

θηλήζεηο ζηα ΑΣΜ. πλνιηθά, ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ μεπέξαζε ηα € 186 δηζ.. 

Με ηηο δεζκεχζεηο απηέο νη ηξάπεδεο, φρη κφλν αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

κεηψζνπλ δξαζηηθά ην χςνο ησλ κεηαμχ ηνπο δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, πνπ 

απνηεινχζαλ θαη ην αληηθείκελν ηξηβήο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Δ.Α., αιιά 

πξνρψξεζαλ θαη πέξαλ απηψλ, απνδερφκελεο λα κεηψζνπλ αλαιφγσο θαη ην χςνο ησλ 

πξνκεζεηψλ πνπ εηζέπξαηηαλ γη' απηέο ηηο ππεξεζίεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

πγθεθξηκέλα, κε ην απφ 29/07/2008 «πκπιεξσκαηηθφ Τπφκλεκα γηα ηελ 

Αλάιεςε Γεζκεχζεσλ» ησλ ελδηαθεξνκέλσλ σο άλσ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ: 

1) Παχεη ε εθαξκνγή ησλ πεξί δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ φξσλ ηνπ ηζρχνληνο 

Καλνληζκνχ DIASATM. Οη δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο αλάιεςεο κεηξεηψλ θη 

εξψηεζεο ππνινίπνπ ζα ζπλερίζνπλ λα εθθαζαξίδνληαη κέζσ ηεο ΓΗΑ ΑΔ, ε νπνία ζα 

εθαξκφδεη (κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 πην θάησ) ηηο εμήο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο: 

ΠΟΟ 

ΑΝΑΛΖΦΖ 

ΓΗΑΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

ΠΛΔΟΝ ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΑΔ 

ΔΡΧΣΖΖ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ 

≤ €50 € 0,73 

€ 0,15 
€51 - €100 € 0,85 

€101 - €110 € 0,95 

>  €110 € 1,00 
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2) α. Οη Σξάπεδεο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ έλαληη ησλ 

πειαηψλ ηνπο ηηκνιφγεζε γηα ηηο δηαηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζε ΑΣΜ, ζηελ ίδηα σο άλσ 

πξνζεζκία, ψζηε λα πξνθχςεη αλάινγε ππέξ απηψλ σθέιεηα απφ ηελ θαηά ηελ παξ. 1 

αλσηέξσ κείσζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Δθφζνλ, θαηά ηε κεηάπησζε ζηηο 

θαηά ηελ παξ. 1 αλσηέξσ δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, πξνθχπηεη αχμεζε ησλ 

εθαξκνδφκελσλ ζήκεξα δηαηξαπεδηθψλ ρξεψζεσλ, νη Σξάπεδεο δεζκεχνληαη λα κελ 

απμήζνπλ ηελ έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο αληίζηνηρε ηηκνιφγεζε.  

β. Σξάπεδεο πνπ ηηκνινγνχλ ζήκεξα ηνπο πειάηεο ηνπο κε ηηκέο ίζεο ή κηθξφηεξεο απφ 

ηηο λέεο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, κεηά ηελ θαηά ηελ παρ. 1 

αλσηέξσ κείσζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, λα δηακνξθψλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε 

πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο, ψζηε λα πξνθχςεη εχινγε ππέξ ησλ πειαηψλ σθέιεηα.  

γ. Δίλαη απηνλφεην φηη νη δεζκεχζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ α απηήο ηεο παξαγξάθνπ δελ 

θαηαιακβάλνπλ ηηο Σξάπεδεο πνπ ηηκνινγνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο κε ηηκέο ίζεο ή 

κηθξφηεξεο απφ ηηο σο άλσ πξνηεηλφκελεο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο. 

3) Ζ πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ έλαξμε 

εθαξκνγήο ηεο σο άλσ λέαο ηηκνιφγεζεο ζα νινθιεξσζεί εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο ηεο Δ.Α., πνπ είλαη ν 

απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ. 

4) Οη Σξάπεδεο, κε ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε 

λα πξνζαξκφζνπλ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ ΓΗΑ ΑΔ ηα πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηά 

ηνπο, ψζηε νη πειάηεο ηνπο λα πιεξνθνξνχληαη πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

δηαηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο ζε ΑΣΜ, κέζσ ηνπ ΑΣΜ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, φηη ε 

ζπλαιιαγή απηή, ίζσο, ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζή ηνπο απφ ηελ Σξάπεδά ηνπο ιφγσ ηνπ 

δηαηξαπεδηθνχ ραξαθηήξα ηεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζα έπξεπε λα έρεη πινπνηεζεί κέρξη 
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ηέινπο ηνπ 2008, πνπ είλαη ν ειάρηζηνο απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

απαξαίηεησλ πξνζαξκνγψλ ησλ ζπζηεκάησλ θάζε Σξάπεδαο, θαζψο θαη ηεο ΓΗΑ ΑΔ. 

5) Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε παξάιεηςεο ζην κέιινλ νπνηαζδήπνηε ζπκθσλίαο, 

πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δελ πιεξνί ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ θαη 

ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. 

6) Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα DIASDEBIT θαη DIATRANSFER, έρνληαο ππφςε 

φηη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2008 νη κεηαθνξέο πηζηψζεσλ ή θεθαιαίσλ αληίζηνηρα 

πξαγκαηνπνηνχληαη είηε κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

πιαίζην ηεο SEPA (SEPA Direct Debit θαη SEPA Direct Transfer), είηε ζην πιαίζην 

δηκεξψλ δηαηξαπεδηθψλ ζπκθσληψλ γηα ηνπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο φξνπο, δελ 

ηίζεηαη, νχηε ζα ηεζεί ζην κέιινλ ζέκα εληαίαο ηηκνιφγεζεο γηα ηελ παξνρή ησλ 

αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, εθηφο εάλ ππάξμεη εληαία ξχζκηζε ζην πιαίζην ηεο SEPA. 

7) ρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα DIASDEBIT θαη DIATRANSFER, νη Σξάπεδεο, κε ηελ 

επηθχιαμε θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 2560/2001 «ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο ζε επξψ», αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα κεηψζνπλ ηηο 

ηπρφλ κεηαμχ ηνπο δηκεξείο πξνκήζεηεο ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ εθείλν πνπ ίζρπε 

βάζεη ησλ θαηαξγεζεηζψλ πνιπκεξψλ δηαηξαπεδηθψλ ζπκθσληψλ θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηελ έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπο ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ψζηε λα πξνθχπηεη 

αλάινγε ππέξ ησλ πειαηψλ ηνπο σθέιεηα απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ κεηαμχ ηνπο 

πξνκεζεηψλ. 

8) Οη πξναλαθεξφκελεο δεζκεχζεηο έρνπλ ηζρχ έσο ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 2010. 

Δπηπιένλ, ην απφ 6 Ηνπλίνπ 2008 «πκπιεξσκαηηθφ Τπφκλεκα γηα ηελ αλάιεςε 

δεζκεχζεσλ» ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, έρεη σο εμήο: 
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I. ε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΔΔΣ, ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην εηζεγήζεθε 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πεξί ζθνπνχ άξζξνπ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζην νπνίν:  

 ζα εληαρζεί ε πξνψζεζε ηνπ πγηνχο θη ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, 

 ζα απνθιεηζζεί ξεηά ε εμέηαζε, ζπδήηεζε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε ιήςε 

απφθαζεο ζε νπνηαδήπνηε φξγαλν ηεο ΔΔΣ, θαηαζηαηηθφ ή ad hoc, νπνηνπδήπνηε 

ζέκαηνο αθνξά ζε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ κειψλ ηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ άκεζνπ 

ή έκκεζνπ θαζνξηζκνχ ηηκψλ.  

Μέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, κε ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε ζηα φξγαλα ηεο 

ΔΔΣ ζέκαηνο πνπ ζα αθνξά, άκεζα ή έκκεζα, ζε θαζνξηζκφ ηηκψλ. 

II. Ζ ΔΔΣ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δεζκεχηεθε λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν 

κέζν, ψζηε λα εληαρζεί ζηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κνλάδσλ θαλνληζηηθήο 

ζπκκφξθσζεο ησλ ηξαπεδψλ ε πξφιεςε θαη ε απνθπγή θάζε αληη-αληαγσληζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ηξαπεδψλ.  

III. Ζ ΔΔΣ δεζκεχηεθε φηη ζα εληάμεη έηη πεξαηηέξσ ηε ζεκαηνινγία πνπ άπηεηαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηα εθπαηδεπηηθά ηεο πξνγξάκκαηα γηα ηα 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ θαη ηδίσο ζηα πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ζηειέρε 

κνλάδσλ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο.» 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, βαζηθνί παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηεο 

πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο απνηεινχλ: 

(i) Οη πξνηεηλφκελεο κεηψζεηο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ζην κέηξν πνπ ηα 

κεγέζε ηνπο ζπγθιίλνπλ πξνο κεγέζε πνπ ην χςνο ηνπο έρεη ιάβεη σο ζεκείν αλαθνξάο 

δηεζλείο ηηκέο, πνπ είλαη απνηέιεζκα θνζηνινγηθψλ κειεηψλ.  
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(ii) Ζ απνδνρή απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο ηξάπεδεο κεηαθχιηζεο ησλ ελ ιφγσ κεηψζεσλ 

θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Γεδνκέλνπ φηη ζηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε νη ηξάπεδεο 

εγθαινχληαη κφλν γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ κεηαμχ ηνπο δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ, ε δέζκεπζε κεηαθχιηζεο ησλ φπνησλ βειηηψζεψλ ηνπο θαη ζην επίπεδν 

ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πξνο φθεινο ησλ ηειεπηαίσλ, 

πέξαλ απηψλ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε ζα κπνξνχζε λα επηβάιεη κε απφθαζή ηεο 

ε Δπηηξνπή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, ππήξμαλ θαη κέιε ηεο Δ.Α. πνπ εμέθξαζαλ ηελ 

γεληθφηεξε αληίζεζή ηνπο επί ηνπ ζεζκνχ ησλ δεζκεχζεσλ επεηδή ζεσξνχλ φηη 

ελζαξξχλνπλ, αληί λα πεξηνξίδνπλ, ηηο αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, απνξξίπηνληαο 

φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δεζκεχζεηο. Δηδηθφηεξα δε ζηελ πεξίπησζε ησλ Σξαπεδψλ 

θξνλνχλ φηη ε δηαπηζησζείζα ζηελ ππφ εμέηαζε ππφζεζε ζπκπεξηθνξά, επηβάιιεη ηελ 

ηηκσξία θαη θαηαδίθε ηνπο. Αθφκε, εθθξάζηεθε θαη ην ζθεπηηθφ φηη δελ ρσξεί ε 

απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνο αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο, νχηε ε 

απνδνρή ησλ πξνηεηλνκέλσλ πξνο αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ηελ ΔΔΣ, γηα ιφγνπο 

νπζηαζηηθήο θαη δηαδηθαζηηθήο επάξθεηάο ηνπο. Μάιηζηα, δεηήζεθε απφ ηελ Δ.Α. 

απηεπαγγέιησο λα θηλήζεη εθ λένπ ηε Γηαδηθαζία, θαζψο ηπρφλ απφθαζή ηεο απνδνρήο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεζκεχζεσλ ζα έρεη ζηεξηρζεί «ζε ειιηπείο, αλαθξηβείο ή 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο». 

Έηζη, ζπλεθηηκψληαο ην ζχλνιν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπήο:  

 αθνχ εμέηαζε ηηο ππνβιεζείζεο, απφ ηηο εγθαινχκελεο ζηελ κε αξηζ. πξση. 

4680/8.8.2007 εηζήγεζε ηεο Γ.Γ.Α. ηξάπεδεο, δεζκεχζεηο, ππφ ηελ κνξθή πνπ 

δηαηππψλνληαη αλσηέξσ, 
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 αθνχ δηαπίζησζε φηη νη δεζκεχζεηο απηέο ζέηνπλ ηέινο ζηηο πξνζαπηφκελεο, απφ 

ηελ πξναλαθεξζείζα εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, αηηηάζεηο, 

 θαη αθνχ ζηάζκηζε ηα νθέιε πνπ νη ελ ιφγσ δεζκεχζεηο ζπλεπάγνληαη άκεζα γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, 

γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο εμέδσζε απφθαζε ζηηο 29/07/2008, δηελεξγψληαο ηα εμήο: 

Α) Έθαλε δεθηέο ηηο ελ ιόγσ δεζκεύζεηο, ζέηνληαο ηέινο ζηελ απηεπάγγειηε έξεπλά 

ηεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο DIASDEBIT, DIASTRANSFER θαη 

DIASATM.  

Β) Έπαπζε ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηεο εηζήγεζεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ «Απηεπάγγειηε Έξεπλα γηα ηα Γηαηξαπεδηθά πζηήκαηα 

DIASDEBIT, DIASATM θαη DIASTRANSFER». 

Γ) Δληόο ηξηώλ (3) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο, θάζε ζπκκεηέρνπζα ζηηο δεζκεχζεηο Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

ζηελ Δ.Α. ηα κέηξα πνπ πηνζέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δεζκεχζεσλ. 

Γ) Δληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ απ‟ ηε ιήςε ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο ησλ 

δεζκεχζεσλ θάζε Σξάπεδαο, ε Γ.Γ.Α. θαιείηαη, αθνχ ηα κειεηήζεη, λα ππνβάιεη 

έθζεζε ζηελ Δ.Α. ζρεηηθά κε ην εάλ ηα κέηξα απηά αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαιεθζείζεο 

δεζκεχζεηο.  

Δ) Απνθάλζεθε φηη, ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξεηψλ 

θαη ηεο Δλψζεψο ηνπο πξνο ηηο πξναλαθεξζείζεο δεζκεχζεηο, ε Δ.Α. θηλεί άκεζα ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 9 παξ. 6 ηνπ Ν. 703/1977 επί παξαβάζεη δηαδηθαζία θαη ζε 

πεξίπησζε επηβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο ή πξνζηίκνπ, ε αζέηεζε ζηηο ελ ιφγσ 

δεζκεχζεηο ζα ινγηζζεί σο επηβαξπληηθφ ζηνηρείν. 
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4.5. Δπηρεηξεκαηνινγία Σξαπεδώλ & Δλαξκόληζε 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ηξαπεδψλ θπξηάξρεζε ην πςειφ θφζηνο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ΑΣΜ, ην νπνίν ζε κηα κεγάιε π.ρ. ηξάπεδα 

μεπεξλάεη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ηα € 50 εθαη. εηεζίσο. Σν πνζφ απηφ πεξηιακβάλεη 

κηα ζεηξά επηκέξνπο θφζηε, απφ ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ ρξεκάησλ κε 

ρξεκαηαπνζηνιέο κέρξη ην θφζηνο αδξάλεηαο ησλ ρξεκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

ην θφζηνο απηφ κεγηζηνπνηείηαη γηα ηα κηθξά λεζηά, φπνπ έρνπλ παξνπζία νη κεγάιεο, 

θπξίσο, ηξάπεδεο. Σξαπεδηθά ζηειέρε πνπ θιήζεθαλ ελψπηνλ ηεο Δ.Α., πξνθεηκέλνπ λα 

αληηθξνχζνπλ ηηο αηηηάζεηο γηα ρξέσζε πςειψλ πξνκεζεηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο κέζσ ΑΣΜ, θαηέζεζαλ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηα νπνία ην ηηκνιφγην κηαο 

εηαηξείαο ρξεκαηαπνζηνιψλ απφ € 16,50 ζηελ Αζήλα, θζάλεη ηα € 1.200 γηα ηε χξν 

θαη ηελ Πάξν θαη ηα € 1.800 γηα ηελ Πάηκν θαη ηε άκν. 

Βαζηθφ ζηνηρείν θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα ησλ ηξαπεδψλ, είλαη απηφ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ρξήκαηα πνπ «ιηκλάδνπλ» ζην κεράλεκα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ μεθηλάεη απφ ηξεηο θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηηο ηέζζεξηο εκέξεο. Γηα κηα π.ρ. 

κεγάιε ηξάπεδα, απηφ ζπλεπάγεηαη ηξηήκεξε αδξάλεηα ελφο πνζνχ απφ €100.000 έσο 

θαη  €200.000, αλάινγα κε ην πνχ είλαη ηνπνζεηεκέλν ην ATM, δαπάλε πνπ ζε κηα 

πεξίνδν ξαγδαίαο αλφδνπ ηνπ θφζηνπο ρξήκαηνο -ζαλ απηή πνπ δνχκε- έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηηο ηξάπεδεο. 

Ζ κείσζε ζα γίλεη κέζα απφ ηελ ελαξκφληζε ησλ πξνκεζεηψλ κε φ,ηη ηζρχεη ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, θάλνληαο ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ηεο Visa MasterCard, 

θαη αθνξά φιεο ηηο αλαιήςεηο πνπ γίλνληαη κέζα απφ ην ΑΣΜ θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΓΗΑ, φηαλ, δειαδή, ν θάηνρνο ηεο θάξηαο θάλεη αλάιεςε ρξεκάησλ φρη 

απφ ην ΑΣΜ ηεο δηθήο ηνπ ηξάπεδαο. Ζ κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ε κία ηξάπεδα 

ρξεψλεη ζηελ άιιε, ζηα επξσπατθά επίπεδα, εθηηκάηαη φηη ζα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε 
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ησλ πξνκεζεηψλ πνπ πιεξψλνπλ, ηειηθψο, νη θαηαλαισηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζχζηεκα ΓΗΑ. Αλ θαη νη ηξάπεδεο ππνζηήξημαλ φηη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο 

απηφ επηβαξχλεη ηηο ίδηεο, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη πξάγκαηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Probank, ε 

κείσζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ δελ κπνξεί παξά λα επηδξάζεη θαη ζην ηειηθφ 

θφζηνο γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ κέζσ ΑΣΜ, αθνχ, παξά ηηο εμαηξέζεηο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην θφζηνο απηφ κεηαθπιηφηαλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Έρνληαο, ήδε, σο φπιν ηελ ππαλαρψξεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο δηκεξείο ζπκθσλίεο, 

π.ρ. ηηο ρξεψζεηο πνπ εηζέπξαηηαλ νη ηξάπεδεο απφ ην ΗΚΑ, ε Δ.Α. θέξδηζε θαη ηε κάρε 

γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ επηβάιινπλ ε κία ζηελ άιιε γηα κηα ζεηξά ππεξεζίεο πνπ 

δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΗΑ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπγθέληξσζε ε Δ.Α., ην έζνδν γη‟ απηέο ηηο ππεξεζίεο δηακνξθψλεηαη απφ 0,77 έσο θαη 

2,79 επξψ αλά ζπλαιιαγή, ελψ ην κέζν έζνδν δελ μεπεξλά ην 1,5 επξψ. Ζ κείσζε ζην 

1 επξψ, ελαξκνλίδεη ην ζρεηηθφ θφζηνο κε φζα ρξεψλνπλ π.ρ. ε Visa θαη ε MasterCard 

ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ είλαη θαη ε ελαιιαθηηθή επηινγή κεηά ην ζχζηεκα ΓΗΑ. 

χκθσλα, επίζεο, κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ ηξαπεδψλ, ην είδνο απηψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, δειαδή νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ απφ ηα ΑΣΜ άιισλ ηξαπεδψλ, 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 11% ησλ ζπλνιηθψλ αλαιήςεσλ, δειαδή κφιηο 17 εθαηνκκχξηα 

ζην ζχλνιν ησλ 157 εθαηνκκπξίσλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ απφ ΑΣΜ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν. χκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, πεξηζζφηεξεο απφ 

140 εθαηνκκχξηα αλαιήςεηο κεηξεηψλ ηνλ ρξφλν, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 89% ησλ 

ζπλαιιαγψλ αλαιήςεσλ ησλ ATM, πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα δίθηπα ησλ ηξαπεδψλ, ζηηο 

νπνίεο ηεξείηαη ν θαηαζεηηθφο ινγαξηαζκφο θαη παξέρνληαη ρσξίο ρξέσζε. 
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Κεθάιαην 5 : πκπεξάζκαηα & Πξνηάζεηο 

5.1. Ζ πκβνιή ηνπ SEPA 

Ζ ηνκεαθή έξεπλα ηεο ΔΔ γηα ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο εληφπηζε πνιιά 

θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ ζηελ επξσπατθή αγνξά ζηνλ ηνκέα ησλ θαξηψλ 

πιεξσκψλ. Πνιιά απφ απηά ηα εκπφδηα ζα αληηκεησπηζηνχλ κε ηε δεκηνπξγία ηνπ 

SEPA θαη ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο πεξί ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ. Πξφθεηηαη γηα 

έλαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη, κφλν ην 2005, ν ζπλνιηθφο φγθνο ησλ 

αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ θαξηψλ ζηελ Δ.Δ. ππεξέβαηλε ην πνζφ ησλ 

1.350 δηζ. επξψ. 

ζνλ αθνξά ζηα δίθηπα πιεξσκψλ κε θάξηα, ν SEPA πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

λα εμαιεηθζνχλ πνιιέο απφ ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, φπσο ην θφζηνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ κεηαθνξψλ ή ην ρξνληθφ πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ. ζνλ αθνξά 

ζηηο θάξηεο πιεξσκψλ, ν SEPA ζα παξάζρεη ζηνπο θαηαλαισηέο απμεκέλεο 

δπλαηφηεηεο επηινγήο κεηαμχ παξφρσλ ππεξεζηψλ, εληζρχνληαο, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά κε πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζηελ Δπξψπε. 

Ζ κεηάβαζε ζηνλ SEPA δελ πξέπεη λα ζπλίζηαηαη κφλν ζηελ παξνρή πξφζβαζεο 

ζηηο εζληθέο ππεξεζίεο πιεξσκψλ απφ νιφθιεξε ηε δψλε ηνπ επξψ. Γεδνκέλνπ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πξνο ην ρξήζηε, ν SEPA ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα επθαηξία 

λα βειηησζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ν δπλακηζκφο ηεο επξσπατθήο αγνξάο 

θαξηψλ, νη επξσπατθέο πιεξσκέο πξέπεη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ππεξνρή 

ηνπο, ελψ πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα πξνζέγγηζε κε πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην κέιινλ. Ο 

αληαγσληζκφο ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ελψ ζα εληνπίδεηαη ζε 

ηξία επίπεδα: κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαξηψλ, κεηαμχ ηεο εθδφηξηαο ηξάπεδαο θαη ηεο 
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ηξάπεδαο πνπ απνδέρεηαη ζπλαιιαγέο κε θάξηα, θαη θαηά ηελ επεμεξγαζία πιεξσκψλ 

κε θάξηα. 

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ SEPA γηα ηνπο ρξήζηεο απνηεινχλ 

ηα αθφινπζα: 

 Οη θαηαλαισηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ πνηθίισλ αληαγσληδφκελσλ 

ζπζηεκάησλ θαξηψλ πνπ δελ ζα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε πξνηεξαηφηεηα ρξήζεο ζηα 

ηεξκαηηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα ζεκεία πψιεζεο (Point-Of-Sale – POS). 

 Ζ αγνξά θαξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ, 

ζα είλαη αληαγσληζηηθή, αμηφπηζηε θαη απνδνηηθή σο πξνο ην θφζηνο. 

 ιεο νη ηερληθέο θαη ζπκβαηηθέο δηαηάμεηο, νη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα 

πξφηππα πνπ παιαηφηεξα είραλ νδεγήζεη ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζε 

εζληθφ επίπεδν ζα έρνπλ εμαιεηθζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έκπνξνη ζα κπνξνχλ λα 

απνδέρνληαη απξφζθνπηα πιεξσκέο κε θάξηεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην Πιαίζην ηνπ 

SEPA γηα ηηο θάξηεο (SEPA Cards Framework – SCF). 

πκπεξαζκαηηθά, θαηαδεηθλχεηαη ζαθέζηαηα ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο 

αληαγσληζηηθφηεξνπ πεξηβάιινληνο κεηαμχ ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ, ηδίσο φζσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αγνξέο ιηαληθήο. Ζ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ζα βνεζήζεη 

ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο λα επσθειεζνχλ, πιήξσο, απ' ηελ εζσηεξηθή αγνξά. 

Σα απιά απηνξπζκηζηηθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ απνηεινχλ αλεπαξθέο εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ην ιφγν απηφλ, ζα ήηαλ επθηαία 

κηα επξσπατθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο αγνξάο θαη ζα δίλεη ζηνπο θαηαλαισηέο θαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηινγήο. Ζ 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη, ζπλεπψο, λα πηνζεηήζεη ηα θαηάιιεια κέηξα, εθαξκφδνληαο ηε 

λνκνζεζία πεξί αληαγσληζκνχ, θαζψο θαη αλαιακβάλνληαο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο. 
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5.2. Πνηνη Καηαλαισηέο Βιάπηνληαη από ηηο ΠΓΠ; 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ δελ θαηέζηε ζαθέο απφ ηελ απφθαζε MasterCard, αιιά ην 

νπνίν απνηειεί ηελ νπζία ηεο απαγφξεπζεο ηνπ άξζξνπ 81(1) πλζΔΚ, είλαη ε 

ηαπηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ππνηίζεηαη φηη βιάπηνληαη απφ ηηο ΠΓΠ. 

Δίλαη νη έκπνξνη πνπ ππνβάιινληαη ζε απμεκέλεο ρξεψζεηο ππεξεζίαο; Ζ 

απφθαζε θαίλεηαη λα θαηαιήγεη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, αιιά ακθηβάιιεη θαλείο αλ ε 

Δπηηξνπή έρεη πξάγκαηη ζηαζκίζεη απηέο ηηο θαηλνκεληθά «απμεκέλεο» ρξεψζεηο 

ππεξεζίαο πξνο ηνπο εκπφξνπο κε ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηα επηπξφζζεηα 

θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, ιφγσ ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο θαξηψλ, ηδηαίηεξα, κάιηζηα, 

απφ πειάηεο πνπ δελ ζα πξνέβαηλαλ ζε ηφζεο αγνξέο, αλ νη θάξηεο δελ ηνπο παξείραλ 

πηζηψζεηο θη επηβξαβεχζεηο. Δίλαη άξαγε ε Δπηηξνπή ζε ζέζε λα ππνινγίζεη ηελ 

δηαθνξά θέξδνπο-δεκίαο θαη λα απνδείμεη φηη νη έκπνξνη πξάγκαηη βιάπηνληαη; Ή 

κήπσο ε Δπηηξνπή εζηίαζε ζηα παξάπνλα ησλ εκπφξσλ γηα ην χςνο ησλ ρξεψζεσλ 

πξνο απηνχο θαη αγλφεζε ην γεγνλφο φηη νη έκπνξνη εμ νξηζκνχ θαη αλαπφθεπθηα 

επηδηψθνπλ έλαλ θαη κφλν ζηφρν: ρακειφ θφζηνο θαη πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο; Αιιά, 

αλ νη ρακειέο ηηκέο είλαη πξάγκαηη ε νπζία ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, νη αξρέο δελ ζα 

έκπαηλαλ θαλ ζηε δηαδηθαζία λα απαγνξεχζνπλ ηε ιεζηξηθή ππνηίκεζε, αιιά, 

αληηζέησο, ζα ηελ επηθξνηνχζαλ. 

Ίζσο, ηφηε, νη θαηαλαισηέο πνπ ππνηίζεηαη φηη βιάπηνληαη απφ ηηο ΠΓΠ είλαη νη 

θάηνρνη θαξηψλ. Αιιά θαη απηφ είλαη κηα κάιινλ απίζαλε ππφζεζε. Οη θάηνρνη θαξηψλ 

ιακβάλνπλ πίζησζε, ιακβάλνπλ επηβξαβεχζεηο (π.ρ. ζπιινγή πφλησλ, εθπηψζεηο, 

επηζηξνθή ρξεκάησλ), απνιακβάλνπλ πνιιά θνηλσληθά νθέιε θαη, θαηλνκεληθά, έρνπλ 

ηνπο ρξήζηεο ησλ άιισλ κέζσλ πιεξσκήο λα ηνπο «ρξεκαηνδνηνχλ». 

Σφηε, ίζσο είλαη νη ρξήζηεο ησλ ππφινηπσλ κέζσλ πιεξσκήο απηνί πνπ 

βιάπηνληαη. Δάλ απηφ ζπκβαίλεη, ηφηε αλαξσηηέηαη θαλείο πνηεο είλαη νη απνδείμεηο ηεο 
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Δπηηξνπήο γηα ην φηη νη ιηαληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ έρνπλ, πξάγκαηη, απμεζεί ιφγσ 

ησλ απμεκέλσλ ρξεψζεσλ ππεξεζίαο ζηνπο εκπφξνπο, ηηο νπνίεο απηνί κεηαθπινχλ, σο 

αχμεζε, ζηηο ζπλνιηθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή 

κπνξεί λα έρεη απνδείμεηο γηα ην επίπεδν ησλ ΠΓΠ ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα θαξηψλ 

(ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία είλαη εζληθά), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη, φλησο, 

ρακειφηεξν απφ απηφ ηεο MasterCard ή ηεο Visa, αιιά ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ κηα πξνθχπηνπζα κείσζε ζηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζε απηέο ηηο 

ρψξεο ιφγσ ησλ ρακειψλ ΠΓΠ ή ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπο; Δίλαη πξάγκαηη νη κέζεο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ ρακειφηεξεο απφ φ,ηη ζηηο ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ νη 

πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην ζχζηεκα ΠΓΠ; Μέρξη ζηηγκήο, ε Δπηηξνπή δελ έρεη 

παξνπζηάζεη ηέηνηεο απνδείμεηο. Καη ζε ηειηθή αλάιπζε, πνηεο είλαη νη απνδείμεηο πνπ 

ππάξρνπλ  ή, έζησ, ε θνηλή ινγηθή πνπ ζα ζηήξηδε ηνλ ηζρπξηζκφ φηη, εάλ κεησζεί ην 

θφζηνο γηα ηνπο εκπφξνπο, ιφγσ ησλ κεδεληθψλ ΠΓΠ, ηφηε εθείλνη ζα κεηαθπιήζνπλ 

απηή ηε κείσζε θφζηνπο ζηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο; Οη έκπνξνη 

επηδηψθνπλ ην θέξδνο επεηδή απηή είλαη ε πεκπηνπζία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ππάξρεη θαιχηεξνο ηξφπνο λα ην επηηχρνπλ απφ ην λα έρνπλ 

κηα ρακειή βάζε θφζηνπο θαη λα εμαθνινπζνχλ λα πσινχλ ζηηο ίδηεο ηηκέο πνπ 

πσινχζαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζε ησλ ΠΓΠ. 

Σέινο, ίζσο λα είλαη νη απνθηψζεο ηξάπεδεο νη «θαηαλαισηέο πνπ βιάπηνληαη». 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο − έζησ νη απνθηψζεο − είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ζεσξεζνχλ θαηαλαισηέο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 81(1) πλζΔΚ, πξέπεη λα έρεη 

θαλείο ππφςε ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο απνθηψζεο ηξάπεδεο είλαη ηαπηφρξνλα θη 

εθδφηξηεο, θαη νπνηαδήπνηε δεκία κπνξεί λα έρνπλ ιφγσ ηεο πιεξσκήο ησλ ΠΓΠ, ηελ 

αλαπιεξψλνπλ κε ηελ είζπξαμή ηνπο ζε άιιεο ζπλαιιαγέο. 
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5.3. Ση Πξέπεη λα Γίλεη; 

Οη ΠΓΠ είλαη έλα ηδηάδνλ δήηεκα. ην βαζκφ πνπ ππάξρνπλ αθφκα ακθηβνιίεο 

γηα ηελ νξζφηεηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ΠΓΠ ζε κεδεληθφ επίπεδν, ή αθφκε θαη γηα ηελ 

χπαξμε ηεο ππνηηζέκελεο αζηνρίαο ζηελ αγνξά θαη ηε δεκία ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ 

ησλ ΠΓΠ, αλαξσηηέηαη θαλείο εάλ πξάγκαηη είλαη αλαγθαία ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε 

ζηηο ΠΓΠ, πνιχ πεξηζζφηεξν αλ είλαη ζθφπηκε κηα παξέκβαζε ηφζν δξαζηηθή, φπσο 

απηή ζηελ απφθαζε MasterCard. 

Γεληθψο, ε ξπζκηζηηθή επέκβαζε είλαη απαξαίηεηε φηαλ έρεη δηαπηζησζεί θάπνηα 

δπζιεηηνπξγία ζηελ αγνξά, ε νπνία θαζηζηά κηα ηέηνηα ελέξγεηα αλαγθαία ή, 

ηνπιάρηζηνλ, επηζπκεηή. Τπνζέηνληαο φηη απηφ έρεη, φλησο, ζηνηρεηνζεηεζεί, ε 

παξέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν εάλ ππάξρνπλ απνδείμεηο ή, έζησ, θάπνηα 

ηεθκήξηα φηη απηή είλαη ηθαλή λα δηνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη, θπξίσο, φηη δελ ζα 

πξνμελήζεη κεγαιχηεξε δεκία απ‟ φ,ηη φθεινο. Δίλαη αξθεηά ακθίβνιν, φκσο, φηη 

ζήκεξα ππάξρνπλ, φλησο, ηέηνηεο εγγπήζεηο ζρεηηθά κε ηε ιχζε πνπ έδσζε ε ΔΔ ζην 

δήηεκα ησλ ΠΓΠ. Κάηη πνπ αλαπφδξαζηα νδεγεί ζην εξψηεκα: «Ση πξέπεη λα γίλεη;» 

Γεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ ηνπ δεηήκαηνο ησλ ΠΓΠ, ίζσο είλαη νξζφηεξν λα 

αλαξσηεζεί θαλείο: «Ση ζα κπνξνχζε λα γίλεη;». Ζ αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιεί ε 

πνιππινθφηεηα ησλ ΠΓΠ θαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα 

ζπληζηνχλ ιφγν απνρήο απφ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε, ηδηαίηεξα, κάιηζηα, ηε ζηηγκή 

πνπ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ αγνξά ησλ 

θαξηψλ ζηνλ ΔΟΥ. Παξφια απηά, πξέπεη λα παξαδερζεί θαλείο φηη νη ΠΓΠ δελ είλαη ε 

ξίδα ηνπ θαθνχ γηα φιεο ηηο ζηξεβιψζεηο ζηελ αγνξά. Δίλαη πην πηζαλφ ην πξφβιεκα λα 

πξνέξρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο θαη ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, κέζα ζηηο 

νπνίεο εθαξκφδνληαη νη ΠΓΠ θαη νη νπνίεο ηνπο επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

αλαπνηειεζκαηηθά, κε δεκία ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή επεκεξία. 
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πλεπψο, είλαη, κάιινλ, πξνηηκφηεξν νη αξρέο αληαγσληζκνχ λα επηθεληξψζνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο αγνξάο ησλ 

θαξηψλ, ην νπνίν είλαη θαζεαπηφ κηα αλαγθαηφηεηα, αθφκα θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηηο ΠΓΠ. Με άιια ιφγηα, νη αξρέο αληαγσληζκνχ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζπαζήζνπλ λα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά ησλ απνθηψζσλ ηξαπεδψλ, 

ε νπνία παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, κε ηνλ έιεγρν ησλ θάζεησλ 

ζπκθσληψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πεξηνξηζκψλ, θαζψο θαη κε ηνλ έιεγρν ησλ φξσλ θαη 

ζπκθσληψλ κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ νη ππάξρνπζεο ζπκπξάμεηο ησλ απνθηψζσλ 

ηξαπεδψλ. Αλ θαηαξγεζνχλ ή, έζησ, κεησζνχλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ησλ 

απνθηψζσλ ηξαπεδψλ θαη ν αληαγσληζκφο εληαζεί, νη ρξεψζεηο ζηνπο εκπφξνπο 

αλακέλεηαη λα πέζνπλ, ιφγσ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά επί ησλ ηηκψλ, θάηη πνπ είλαη 

πάληνηε πξνηηκφηεξν απφ νπνηνδήπνηε απζαίξεην «πιαθφλ» επί ησλ ΠΓΠ, πξάγκα πνπ 

έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε αλαπνηειεζκαηηθφ γηα ηε κείσζε ηφζν ησλ εκπνξηθψλ 

ρξεψζεσλ ππεξεζίαο φζν θαη ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ. 

Αληίζηνηρα, ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ησλ εθδνηξηψλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε 

λα απμεζεί κε ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλφλσλ πνπ ζηεγαλνπνηνχλ ηελ αγνξά, φπσο ε 

απαγφξεπζε δηάζεζεο πεξηζζφηεξσλ ζεκάησλ (co-branding) θαη ε πξαθηηθή ησλ 

απνθηψζσλ ηξαπεδψλ λα κε δηαθνξνπνηνχλ ηηο ηηκέο ηνπο αλάινγα κε ην δίθηπν ζην 

νπνίν αλήθεη ε θάξηα (blending practice), ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δηαζηξεβιψλνπλ ηηο 

ελδείμεηο επί ησλ ηηκψλ (θαη, ζπλεπψο, ηνλ αληαγσληζκφ επί ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά ησλ 

εθδνηξηψλ), εθφζνλ εμηζψλνπλ ην θφζηνο πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ νη έκπνξνη γηα 

φιεο ηηο θάξηεο, αθφκα θαη αλ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαθνξεηηθά δίθηπα. 

Δπηπιένλ, είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο λα ειεγρζνχλ απφ πιεπξάο αληαγσληζκνχ 

νη δηαθαλνληζκνί κε ηνπο νπνίνπο αζθείηαη ε εμνπζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηαηί, παξφηη θάπνηνη δηαθαλνληζκνί είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία 
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ελφο αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο ησλ θαξηψλ, ππάξρεη έλαο εγγελήο θίλδπλνο ηέηνηνπ είδνπο 

ζπκθσλίεο κεηαμχ αληαγσληζηψλ λα ππεξβνχλ ην αλαγθαίν κέηξν θαη, ηειηθά, λα έρνπλ 

ζνβαξέο επηπηψζεηο εηο βάξνο ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σέινο, παξφηη ε ππεξρξέσζε δελ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζηελ πξάμε, αθφκα θαη 

φηαλ απηή επηηξέπεηαη, θαη ε θαηάξγεζε ηνπ θαλφλα πεξί κε-ππεξρξέσζεο δελ αξθεί 

απφ κφλε ηεο γηα λα επηιχζεη ην πξφβιεκα, ε εμαθάληζή ηνπ κπνξεί λα επηθέξεη κφλν 

νθέιε. Αθελφο, νη έκπνξνη δελ ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ππεξρξεψλνπλ θαη, ζπλεπψο, 

δελ βιάπηνληαη κε θαλέλαλ ηξφπν. Αθεηέξνπ, απηνί πνπ ζα επηιέμνπλ λα 

ππεξρξεψζνπλ, αθφκα θαη αλ είλαη ιίγνη, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ 

δηαζεκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ζηέιλνληαο ηηο ζσζηέο ελδείμεηο ηηκψλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο. Σαπηφρξνλα, αθφκα θαη ε «απεηιή» φηη νη θάηνρνη θαξηψλ ζα 

αληηκεησπίζνπλ επηπξφζζεηα έμνδα γηα ηε ρξήζε ησλ θαξηψλ ζε θάπνηα θαηαζηήκαηα, 

ζα κπνξνχζε λα απνηξέςεη ηηο εθδφηξηεο απφ ηε ζέζπηζε ππεξβνιηθά πςειψλ ΠΓΠ. 

Παξφηη δελ ππάξρνπλ εγγπήζεηο φηη νη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα επηιχζνπλ φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη φηη ε αγνξά ησλ 

θαξηψλ ζα ειεπζεξσζεί απφ φιεο ηηο πηζαλέο ηεο ζηξεβιψζεηο, ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

ηεο αγνξάο πνπ αθήλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ζηελ ίδηα ηελ 

αγνξά είλαη, γεληθψο, πξνηηκφηεξεο απφ άθακπηεο ξπζκίζεηο ηηκνιφγεζεο. Μηα πην ήπηα 

θαη, κάιινλ, «έκκεζε» παξέκβαζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, πνπ ζθνπφ έρεη ηε 

δηφξζσζε ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ΠΓΠ, ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ γηα αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη, ηειηθά, ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηηο 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο λα «θαζνξίζνπλ» ηηο βέιηηζηεο ΠΓΠ, έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ νπνηαδήπνηε εμσγελή «δηαηαγή παχζεσο». 

Ζ Δπηηξνπή ζεσξείηαη ζθφπηκν λα εθδψζεη νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, 

ηηο νπνίεο ε αγνξά ζα κπνξέζεη λα πηνζεηήζεη θαηά ηε ζχλαςε ηέηνησλ ζπκθσληψλ, 



Η Ρύθμιςη των Διατραπεζικών Προμηθειών Παντςίδησ Παράςχοσ (ΜΟΕ/0720) 
 

Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ | Τμήμα Οικονομικήσ Επιςτήμησ 
ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρηςιακή Στρατηγική» − Ακαδημαϊκό Έτοσ 2008-2009 - 88 - 

 

νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ κε πεξηνξηζηηθέο. Θα ήηαλ, επίζεο, επηζπκεηφ νη 

αξρέο αληαγσληζκνχ λα μεθηλήζνπλ κηα δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, φκνηα κε εθείλε πνπ 

δηέπεη, επί ηνπ παξφληνο, φιεο ηηο επξσπατθέο ξπζκηζηηθέο δηαδηθαζίεο, νχησο ψζηε ε 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ ΠΓΠ, ε νπνία κέρξη ζηηγκήο εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο κε ελίνηε πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν, λα κπνξέζεη λα θαζνξηζηεί απφ ηελ 

Έλσζε θαη λα θαηαζηεί ηειηθά νκνηφκνξθε ζε επξσπατθφ επίπεδν. Μφιηο θαζνξηζηεί 

απηή ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί νκνηφκνξθα ζε φια ηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, εγρψξηα, παλεπξσπατθά ή δηεζλή. Μηα παξφκνηα ιχζε, σο 

ηζφηηκν κέζν, ζα ήηαλ θάζε ζχζηεκα πιεξσκψλ λα έρεη ηηο δηθέο ηνπ ΠΓΠ, ην επίπεδν 

ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηδφηαλ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα 

δεκηνπξγνχζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζα άλνηγε ηνλ 

δξφκν γηα ηελ επηηπρία ηνπ πιένλ απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

5.4. Ρπζκηζηηθή Πξνζέγγηζε  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 

είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ απαξαίηεηεο. Δάλ απηφ είλαη αιήζεηα, ην δεηνχκελν ηφηε 

είλαη ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ νη ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο γηα αληη-αληαγσληζηηθέο επηδξάζεηο: 

 Να επηηξέςνπλ δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο κφλν γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαηά ην ζηάδην δηακφξθσζεο ηνπ δηθηχνπ. Έλα κάζεκα απφ ηα 

παξαδείγκαηα ησλ NaBanco θαη First Texas είλαη φηη νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 

κπνξεί λα είλαη αλαγθαίεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ δηθηχνπ φπνπ νξηζκέλα κέιε πξέπεη λα 

πξνβνχλ ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα κελ απνδεκησζνχλ. Έηζη, 

κηα δηαηξαπεδηθή πξνκήζεηα κπνξεί λα βνεζήζεη ζην ζρεκαηηζκφ ελφο δηθηχνπ, 
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εμαζθαιίδνληαο ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο. Μφιηο ην δίθηπν εγθαηαζηαζεί, απηή ε 

αηηηνιφγεζε παχεη λα πθίζηαηαη.  

 Να ξπζκίζνπλ πξνζεθηηθά ηηο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο κε πιήξε απνθάιπςε 

ηνπ θφζηνπο θαη ηζνξξνπεκέλε ιήςε απνθάζεσλ. ηαλ νη αληηκνλνπσιηαθέο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο επηιέγνπλ λα επηηξέπνπλ ην ζπιινγηθφ θαζνξηζκφ ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ, ζα πξέπεη λα δερζνχλ ην «καλδχα» ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ 

θφζηνπο, θαη παξάιιεια λα δηεπθνιχλνπλ αληαγσληζηηθή παξάθακςε ζπκθσληψλ φπνπ 

απηφ είλαη δπλαηφλ. Οη ξπζκηζηηθέο αξρέο πξέπεη λα θαζηεξψζνπλ έλα ζχζηεκα ζην 

νπνίν ζα ιακβάλνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε κία απφ ηηο δαπάλεο θαζψο 

θαη θάζε ζθεπηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν επηρείξεκα γηα ηηο αιιαγέο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ. Δπηπιένλ, ζε κηα ηέηνηα ξχζκηζε κηα πξνζέγγηζε ζα ήηαλ ν κεραληζκφο 

θαζνξηζκνχ ησλ πξνκεζεηψλ λα κείλεη αλνηρηφο ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπφξσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Απηή είλαη κηα πξνζέγγηζε 

πνπ αθνινπζείηαη απφ θάπνηα δίθηπα ΑΣΜ ζηηο ΖΠΑ. Ζ ηξαπεδηθή κειέηε ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ππνδεηθλχεη φηη ε ξχζκηζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ πξέπεη 

λα είλαη δηαθαλήο γηα ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα βαζίδεηαη ζε 

"λφκηκεο δαπάλεο θαη λα πξνβιέπεη εθηθηέο κεηψζεηο θφζηνπο." Τπέδεημε, επίζεο, φηη ε 

κεζνδνινγία γηα ηηο πξνκήζεηεο θαη ηε ζπλνιηθή απφδνζε πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχληαη. 

Δπηηξέπνληαο ζε εκπφξνπο λα ζπκκεηάζρνπλ πξαγκαηηθά ζην κεραληζκφ θαζνξηζκνχ 

ησλ πξνκεζεηψλ θαη κε φια ηα έμνδα δηαθαλή, ππάξρεη, ηνπιάρηζηνλ, θάπνηα 

δπλαηφηεηα γηα απνζηνιή πην θαηάιιεισλ „κελπκάησλ‟ γηα ηηο ηηκέο κέζσ ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. 

 Να ξπζκίζνπλ ηα θφζηε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνκήζεηαο. 

Δάλ κηα βάζε δαπαλψλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

πξνκεζεηψλ, νη ηξαπεδηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηα θφζηε πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά «ζεκάδηα» ησλ ηηκψλ ζηελ 

αγνξά. Ζ πξνζέγγηζε ηεο βξεηαληθήο ηξαπεδηθήο κειέηεο παξέρεη έλα ρξήζηκν κνληέιν. 

πλέζηεζε ε αλάθηεζε λα πεξηνξίδεηαη ζε νξηζκέλεο ζαθψο θαζνξηζκέλεο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εθδφηεο πξνο ηνπο εκπφξνπο ιηαληθήο πψιεζεο, ην θφζηνο ηεο 

ξνήο λα απνθιεηζηεί θαη νη δηαθνξεηηθέο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο λα θαζνξηζηνχλ 

έηζη ψζηε λα παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηνπο εκπφξνπο λα κεηψλνπλ θφζηε, φπσο ε απάηε. 

Δπίζεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελφο "κειινληνζηξαθνχο ζηνηρείνπ" ζηε δηάξζξσζε ηνπ 

θφζηνπο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο εθδφηεο γηα λα κεηψζνπλ ηα θφζηε. 

 Να πεξηνξίζνπλ ηηο πξνκήζεηεο ρξεσζηηθψλ θαξηψλ ζε αλά ζπλαιιαγή 

πξνκήζεηεο, παξά θαη‟ αμία. Γηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμία ηεο 

ζπλαιιαγήο είλαη θαηάιιειεο κφλνλ φηαλ ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο απψιεηαο 

(δεκίαο). ε θαηαζηάζεηο, φπσο ε ρξέσζε, φπνπ ν θίλδπλνο ηεο απψιεηαο δελ είλαη 

νπζηαζηηθφο, ζα πξέπεη λα επηβάιιεηαη επίπεδε πξνκήζεηα αλά ζπλαιιαγή. Ζ δηαθνξά 

απηή είλαη ζεκαληηθή. Οη έκπνξνη είλαη επαίζζεηνη  κε ην θφζηνο δηαθίλεζεο απηψλ 

ησλ ζπλαιιαγψλ. Καη' αμία πξνκήζεηεο ελδέρεηαη λα απνζαξξχλνπλ νξηζκέλνπο 

εκπφξνπο λα δέρνληαη θάξηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δερηνχλ εάλ ππήξρε κφλν κηα 

επίπεδε πξνκήζεηα. 

 Να επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηεο παξάθακςεο. Οη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δελ ζα 

πξέπεη πνηέ λα είλαη ππνρξεσηηθέο. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα 

παξαθάκπηνπλ ην δίθηπν θαη λα ζπλάπηνπλ δηκεξείο ζπκθσλίεο. ν δίθηπν ζα πξέπεη λα 

απαγνξεπζεί ε πηνζέηεζε άιισλ θαλφλσλ, ηδίσο, πξφζζεησλ ηειψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα εκπνδίζνπλ ηελ παξάθακςε. 

 Να απνηξέπνπλ άιινπ είδνπο θαζνξηζκφ ηηκψλ. Άιιεο κνξθέο θαζνξηζκνχ ησλ 

ηηκψλ, φπσο ηα θαηαλαισηηθά ηέιε ή νη εκπνξηθέο πξνκήζεηεο, ζα πξέπεη λα 

απαγνξεχνληαη ξεηά. 
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 Να θαηαξγήζνπλ ησλ θαλφλσλ κε δηαρσξηζκνχ. Σα πξαγκαηηθά θφζηε ησλ 

δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ απνθξχπηνληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Οη θαλφλεο 

κε δηάθξηζεο κπνξνχλ λα επηδεηλψζνπλ ην πξφβιεκα απηφ, εκπνδίδνληαο ηνπο 

εκπφξνπο λα ζηξέςνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζε ιηγφηεξν δαπαλεξνχο κεραληζκνχο 

πιεξσκήο. Κάζε ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ζα πξέπεη λα 

εμαιείςεη θαλφλεο κε δηαθξίζεσλ, ψζηε νη έκπνξνη λα κπνξνχλ λα δίλνπλ θίλεηξα 

ζηνπο θαηαλαισηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν δαπαλεξά ζπζηήκαηα πιεξσκήο. Απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ ζα εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκήο.  

Ζ πην ζθαλδαιψδεο κνξθή θαλφλα κε δηάθξηζεο είλαη απηή πνπ απαηηεί απφ έλαλ 

έκπνξν λα δερηεί κηα θάξηα, δηφηη ν έκπνξνο απνδέρεηαη έλα άιιν πξντφλ απφ ην 

δίθηπν, γλσζηφ σο θαλφλα "απνδνρήο φισλ ησλ θαξηψλ". Γηα παξάδεηγκα, κηα νκάδα 

εκπφξσλ ησλ ΖΠΑ έρεη ακθηζβεηήζεη ηνλ θαλφλα απνδνρήο φισλ ησλ θαξηψλ ηεο 

Visa, επεηδή απαηηεί απφ απηνχο λα απνδερζνχλ ηελ αθξηβή offline ρξεσζηηθή θάξηα 

Visa σο φξν γηα ηελ απνδνρή ηεο πηζησηηθήο θάξηαο Visa. Απηνί νη θαλφλεο εκπνδίδνπλ 

ηνπο εκπφξνπο λα αξλεζνχλ λα δερζνχλ ηηο ελ ιφγσ θάξηεο, θάηη πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζα πηέζεη ηελ Visa λα αληαγσληζηεί πην επηζεηηθά γηα ηελ εκπνξηθή απνδνρή ηνπο.  

Σειηθά, ε πξαγκαηηθή ιχζε ζην δήηεκα ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ είλαη ν 

ελεξγφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δηθηχσλ. Μφλν φηαλ ηα δίθηπα πξαγκαηηθά 

αληαγσλίδνληαη θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο, ηηο εθδφηξηεο ηξάπεδεο θαη ηνπο 

εκπφξνπο, θαη νη έκπνξνη έρνπλ ην δηθαίσκα θαη ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο δηθηχσλ γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ζηνπο εθδφηεο θαξηψλ, ηφηε κφλν 

νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα είλαη βέβαηνη φηη νη δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο δελ είλαη 

κφλν έλαο θξπθφο θφξνο απφ ηνπο θαηαλαισηέο ζηηο ηξάπεδεο. Οη δηαηξαπεδηθέο 

πξνκήζεηεο παξέρνπλ ζεκαληηθά θίλεηξα. Σν δήηεκα, φκσο, είλαη εάλ ηα ελ ιφγσ 

θίλεηξα είλαη επσθειή γηα ην δεκφζην, θαη θαηά πφζνλ έλαο νηνλεί ξπζκηζηηθφο 
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κεραληζκφο ηνπ 20
νπ

 αηψλα παξέρεη ηα ζσζηά θίλεηξα γηα ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ 21
ν
 αηψλα. 

5.5. Δλεκέξσζε Καηαλαισηώλ 

Γηα λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ησλ ιηαληθψλ ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ 

λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηφ 

απαηηεί δξάζε ζε δηάθνξα επίπεδα: 

 ζαθή, θαηάιιειε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε, 

 παξνρή ζπκβνπιψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

 πξσηίζησο, ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ, γηα πξντφληα πνπ ζεσξνχληαη φηη 

έρνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνβαίλνπλ ζε 

επηινγέο πνπ αληαπνθξίλνληαη, κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

αλεμαξηήησο ηνπ παξφρνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Μνινλφηη ε απιή δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λ' απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε, δελ επαξθεί γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθήο ηζνξξνπίαο. Απηφ πνπ 

πξνέρεη είλαη ε πνηφηεηα απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην θαηά πφζνλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο κε πξαθηηθφ ηξφπν. Αλ ε ελεκέξσζε ηνπ 

θαηαλαισηή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη νη δαπάλεο γηα ηελ αλαδήηεζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ ππεξβαίλνπλ ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ηνπο, νη θαηαλαισηέο δελ ζα 

ελζαξξπλζνχλ λα πξνβνχλ ζε νηαδήπνηε αλαδήηεζε. Απφ ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ 

εθπνλήζεη ε ΔΔ θη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο, πξνθχπηεη φηη πνιιά ελεκεξσηηθά δειηία 

δελ αλαθέξνπλ ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ηξαπεδηθέο εληνιέο, ηε ρξήζε ησλ ΑΣΜ, ηηο 

ρξεψζεηο γηα ηελ αλάιεςε κεηξεηψλ απφ ηξάπεδα δηαθνξεηηθή απφ εθείλε φπνπ ηεξεί 
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θαλείο ινγαξηαζκφ, θιπ. Γελ ππάξρεη, ζπλεπψο, θάπνην πεξηεθηηθφ έγγξαθν πνπ λα 

αλαθέξεη ηηο ηππηθέο ρξεψζεηο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηε 

δηαρείξηζε ελφο ηξερνχκελνπ ινγαξηαζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφλ, είλαη απαξαίηεην λα 

παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζε εηήζηα βάζε ζηνπο θαηφρνπο ηξερνχκελσλ 

ινγαξηαζκψλ, ζρεηηθά κε ηηο πξαγκαηηθέο επηβαξχλζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απ' ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ηε κεηαβνιή ηνπο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε, ελδερνκέλσο, λα γίλεη κε ηππνπνηεκέλν ηξφπν ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, νχησο ψζηε νη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ εθαξκφδνπλ νη ηξάπεδεο λα είλαη 

νπζηαζηηθά ζπγθξίζηκνη ζε νιφθιεξε ηελ Δ.Δ., γεγνλφο πνπ ζα είρε επαθφινπζα νθέιε 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηελ άπνςε ησλ επηινγψλ. 

Σέινο, ζα ήηαλ επηζπκεηφ λα αλαπηπρζνχλ πεγέο πιεξνθφξεζεο – αιεζηλέο 

κεραλέο αλαδήηεζεο – νη νπνίεο ζα είλαη αλεμάξηεηεο απ' ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη δηάθνξεο 

ηξάπεδεο ζηελ Δπξψπε, σο ζεκαληηθφ βήκα αληηθεηκεληθήο, ππεχζπλεο, πνηνηηθήο θαη 

νινθιεξσκέλεο πιεξνθφξεζεο. 
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Δπίινγνο 

ηε ρψξα καο, ε απφθαζε ηεο Δ.Α. λα κελ επηβάιεη ρξεκαηηθέο θπξψζεηο ζηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γηα ηηο παξάλνκεο πξαθηηθέο πνπ εθήξκνζαλ επί ρξφληα ζε φ,ηη 

αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ θαη λα αξθεζηεί ζηηο 

δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηε κείσζε ηνπ χςνπο ησλ πξνκεζεηψλ πξνο φθεινο φζσλ θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ATM, φρη κφλν δελ έηπρε ηεο εθηίκεζεο θαη απνδνρήο ηεο ΔΔΔ, αιιά θαη 

πξνθάιεζε δπζάξεζηε έθπιεμε θαη δπζαξέζθεηα ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Ωο γλσζηφλ, νη ηξάπεδεο είραλ θαηεγνξεζεί γηα ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή ζην 

παξαπάλσ ζέκα, δειαδή φηη, απφ θνηλνχ, είραλ πξνζδηνξίζεη ην χςνο ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. Σφζν νη επηρεηξήζεηο φζν, θπξίσο, ν απιφο πνιίηεο, 

αλέκελαλ φηη, πέξα απφ ηα φπνηα κέηξα ιήθζεθαλ, νη αξκφδηεο αξρέο ζα επέβαιιαλ θαη 

πςειά πξφζηηκα ζηηο ηξάπεδεο. Γηα ην ιφγν απηφλ, νη απνθάζεηο ηεο Δ.Α. 

αληηκεησπίζηεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ απιψλ θαηαλαισηψλ σο «άθεζε 

ακαξηηψλ» θαη νη δεζκεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ ζαλ κία ππφζρεζε εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ 

θαη απνθπγήο παξάλνκεο ζχκπξαμεο. 

ίγνπξα, κε ηελ παξαπάλσ απφθαζε ηεο Δ.Α., ν πνιίηεο ζα έρεη θάπνηα 

ζεκαληηθά νθέιε απφ ηε κείσζε ησλ πξνκεζεηψλ πνπ ζα ηνλ ρξεψλνπλ νη ηξάπεδεο 

φηαλ ζπλαιιάζζεηαη κε απηέο κέζσ ησλ ΑΣΜ. Δπηπιένλ, εάλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 

δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ κεησζεί θαηά 50%, κία ηξάπεδα νχηε θεξδίδεη νχηε ράλεη ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, αθνχ έρεη ιηγφηεξν θφζηνο φηαλ πιεξψλεη απηήλ 

ηελ πξνκήζεηα θαη ιηγφηεξν θέξδνο φηαλ ε άιιε ηξάπεδα ηεο θαηαβάιιεη ηελ 

πξνκήζεηα. Γίλεηαη θαλεξφ, δειαδή, φηη κε απηήλ ηε δέζκε κέηξσλ δελ δεκηψλνληαη 

νχηε νη ηξάπεδεο νχηε νη θαηαλαισηέο. Μάιινλ, σζηφζν, ν πνιίηεο δελ πεξίκελε κφλν 

απηφ. Αθνχ ε Δ.Α. δελ επέβαιε ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηηο ηξάπεδεο ή πιηθή απνδεκίσζε 

ζηνπο πνιίηεο γηα ηελ δεκία πνπ ππέζηεζαλ φια απηά ηα ρξφληα, ζα πεξίκελε κηα εζηθή 
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ηθαλνπνίεζε, βαζηδφκελνο θαηά θχξην ιφγν ζην θνηλφ αίζζεκα πεξί δηθαηνζχλεο, ήηνη 

ηελ θαηαδίθε ηνπο. 

Βέβαηα, ε Δ.Α. ελαξκνλίζηεθε κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ, επηηπρψο κέρξη ζηηγκήο, 

επηβιεζεί δηεζλψο ζε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, ηφζν εληφο Δ.Δ. (απφθαζε MasterCard), 

φζν θη εθηφο (απνθάζεηο Visa, MasterCard θαη NaBanco ζε Απζηξαιία θαη ΖΠΑ). Γηα 

ην ιφγν απηφ, εμάιινπ, δελ επέβαιε πξφζηηκα, αιιά πξνέβε ζε κηα ζεηξά δξαζηηθψλ 

κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάιπζε θάζε είδνπο ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο θαηά ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Άιισζηε, εμαξρήο, ζθνπφο ηεο δελ ήηαλ λα ηηκσξήζεη θαη λα 

θαηαδηθάζεη ηηο ηξάπεδεο, αιιά λα ηηο ζπκκνξθψζεη κε ηνπο θαλφλεο ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ. 

Σν κνλαδηθφ, ίζσο, κειαλφ ζεκείν ηεο ππφζεζεο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ 

ζηε ρψξα καο είλαη ν ηεξκαηηζκφο ηεο έξεπλαο εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε νπνία 

αξθέζηεθε ζηηο δεζκεχζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαη δελ ζπλέρηζε ηελ έξεπλά ηεο, ε νπνία 

κπνξεί λα έθεξλε ζην θσο θη άιιεο «αηαζζαιίεο» πνπ ελδερνκέλσο λα έρξεδαλ 

ξχζκηζεο. Ωο κέηξν ζχγθξηζεο, εδψ, πξνβάιιεηαη ε πξψηε απφθαζε δεζκεχζεσλ ηεο 

Οιιαλδηθήο Αξρήο Αληαγσληζκνχ ηεο 6
εο

 Ηνπλίνπ 2008, κε ηελ νπνία εηαηξίεο 

ηξνθνδνζίαο ζρνιείσλ ππνρξεψζεθαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ακέζσο ηηο ζπκβάζεηο 

απνθιεηζηηθφηεηαο πνπ είραλ ζπλάςεη γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. Λφγσ ηνπ 

επείγνληνο, ε Οιιαλδηθή Αξρή Αληαγσληζκνχ έθαλε δεθηέο ηηο δεζκεχζεηο, ρσξίο, 

φκσο, λα ηεξκαηίζεη ηελ έξεπλα, ε νπνία θαη ζα ζπλερηδφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λέαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί θάπνηα πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε σο πξνο ην πνζνζηφ 

(κ.φ. 50%) ηεο κείσζεο ησλ δηαηξαπεδηθψλ πξνκεζεηψλ. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί εάλ ην πνζνζηφ απηφ αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή δεκία ησλ 

θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ ΑΣΜ φια ηα ηειεπηαία ρξφληα ή είλαη έλα ηδεαηφ θαη 
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νηθνλνκηθψο νξζνινγηθφ πνζνζηφ, κε βάζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο πνπ 

ηζρχνπλ ζε άιιεο ρψξεο. Γειαδή, ε ηδαληθή κείσζε ήηαλ έλα ρακειφηεξν πνζνζηφ (π.ρ. 

ηεο ηάμεσο ηνπ 40%), αιιά, ηειηθά, πξνηηκήζεθε ην 50%, δεδνκέλσλ ησλ ππέξνγθσλ 

ρξεψζεσλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ή, ηειηθψο, ην 50% αληηθαηνπηξίδεη κηα θαλνληθή 

θαη ινγηθή κείσζε; 

Δλ θαηαθιείδη, δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ 

επέβαιε ε Δ.Α. δελ είλαη νχηε δξαζηηθά θαη πξνο φθεινο ησλ θαηαλαισηψλ, νχηε 

άκεζα εθαξκφζηκα θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ. Άιισζηε, νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

ππεξβνιηθψλ κέηξσλ ίζσο έζεηε ζε θίλδπλν ηελ ηζνξξνπία νιφθιεξνπ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγψληαο έληνλεο θαη αθξαίεο θαηαζηάζεηο, εηο 

βάξνο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

ε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ βηβιίν πνπ γξάθηεθε πξφζθαηα, ηνπ θαηλνχξηνπ 

Γεκάξρνπ ηνπ Λνλδίλνπ, αλαθέξεηαη φηη, φηαλ ν Οθηαβηαλφο Αχγνπζηνο αλέιαβε 

απηνθξάηνξαο, δηεχζπλε ηελ απηνθξαηνξία ηνπ κε 130 δεκνζίνπο ππαιιήινπο απφ ηε 

Ρψκε. ηαλ ε δπηηθή Ρσκατθή απηνθξαηνξία «έπλεε ηα ινίζζηα», ζηε Ρψκε ππήξραλ 

30.000 δεκφζηνη ππάιιεινη! Φηάζακε ήδε ζε έλαλ αηειείσην αξηζκφ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ θη επνπηηθψλ αξρψλ, ρσξίο, δπζηπρψο, λα κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε 

ηθαλνπνίεζε γηα ηα απνηειέζκαηα. Διπίδνπκε ην κέιινλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα κελ 

θηλδπλεχζεη λα παξαιιειηζζεί κε ηελ ηζηνξία ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο… 
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Πεγή: Audio/Video Technology Portal, 

http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?p=80586  

 

 

http://www.avsite.gr/vb/showthread.php?p=80586
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ΕΞΟΔΑ ΙΑΘ ΠΡΟΛΗΘΕΘΕ ΑΣM 

ΣΡΑΠΕΖA 

Ανάληψη Λεηρηηών με Υρέωζη Αποηαμιεσηικού 

Κογαριαζμού μέζω ηοσ Δικηύοσ: 

Ερώηηζη Τπολοίποσ  

μέζω ηοσ Δικηύοσ: 

ηης 

Θδίας 

Άλλων Σραπεζών 

ζε Ελλάδα - Ε.Ε. 

Άλλων Σραπεζών  

ζε Σρίηες Υώρες 

ηης 

Θδίας 

Άλλων  

Σραπεζών 

AEGEAN BALTIC BANK Α.Δ. - - - - - 

ALPHA ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 0 

≤ €100: €1,50                                                                                                                             

> €100: €0,5+1%,  

max €3,50 

1% 

min €4,40 
0 € 0,50 

AMERICAN BANK OF ALBANIA 0 1%, min 1€ - max €3 0 0 0 

AMERICAN EXPRESS BANK, Η.Β.C. 0 
1%  

min €0,79 - max €2,79 
0 0 0 

ASPIS BANK 

ΑΛΩΛΤΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
0 

1% 

min €1,50 – max €3 

1% 

min €1,50 - max €3 
0 € 0,50 

BANK SADERAT IRAN - - - - - 

BNP  PARIBAS - 0 - - - 

BAYERISCHE HYPO UND VEREINSBANK AG - - - - - 

CETELEM - - - - - 

CITIBANK INTERNATIONAL PLC 0 €2,50 / ανάληυη €2,50 / ανάληυη 0 €0,70 / ανάληυη 

EFG EUROBANK ERGASIAS 0 €1,50 - €3 0,5% / ζσναλλαγή 0 € 0,50 

F.B.B. ΠΡΩΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΚΑΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 0 
€0,73 - €2,79  

+€0,15 (αποδίδεηαι ζηη ΓΗΑ) 
0 0 € 0,29 

FIDIS BANK GmbH           

F.C.E. BANK PLC - - - - - 

GMAC BANK - - - - - 

HSBC BANK PLC 0 € 3 € 3 0 0 

INSTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI 

TORINO SPA 
- - - - - 

MARFIN BANK Α.Δ. - - - - - 

NOVABANK Α.Δ. 0 1%, min €1,50 – max €3 € 3 0 € 0,60 

PROBANK Α.Δ. 0 €1,50 + 0,5% ζηο ποζό  €3 + 1% ζηο ποζό  0 € 0,47 
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PROTON ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. - - - - - 

SOCIETE GENERALE BANK AND TRUST - - - - - 

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC - - - - - 

UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A. - - - - - 

VOLKSWAGEN BANK GmbH - - - - - 

ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ 0 1%, min €0,73 - 0 € 0,29 

ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 0 1% + €0,15 x 1,19 1% 0 € 0,47 

ΔΓΛΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 0 € 2,50 €3,50 μέζφ VISA NET 0 € 0,50 

ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 0 
πάγιο €1,50 

+5‰ επί ηοσ ποζού 

πάγιο €1,50 

+5‰ επί ηοσ ποζού 
0 € 0,44 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΓΖΚΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΙΣΓ 
0 

1% επί ηοσ ποζού  

min €0,88 – max €2,94 

ALPHANET: Θαμία τρέφζη 

2% επί ηοσ ποζού 

min €3 
0 € 0,44 

ΔΚΠΟΡΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 0 €0,03 + 1% €3 + 1% 0 € 0,44 

ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΙΙΑΓΟ Α.Δ. 0 0 0 0 0 

ΙΑΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (ΔΙΙΑ) Α.Δ. 0 €1,50 Δλλάδα  1,25% επί ηοσ ποζού 0 € 0,45 

ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. - 
1% + €0,03  

(min €0,90 - max €2,97) 
2% + €1,25 - € 0,47 

ΣΑΥΤΓΡΟΚΗΘΟ ΣΑΚΗΔΤΣΖΡΗΟ 0 €0 - €3 €0 - €3 0 € 0,44 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΘΖ Α.Δ. 0 
Προμήθεια ΓΗΑ  

€0,88 - €2,94 
0 0 

Προμήθεια ΓΗΑ  

€0,44 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΤΠΡΟΤ ΓΖΚΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΙΣΓ 0 €1,85 €2,85 0 €0,65 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. - 

ALPHANET: 0,20% + €1, 

max€3 

ΓΗΑ: 1%  

min €1,10 - max €3 

Υώρες Δνηός Δσρφζώνης:1%  

min €1,10 - max €3 

Υώρες εκηός 

Δσρφζώνης: €5   

TIRANA BANK: €4 

-       

ALPHANET: €0,35 

ΓΗΑ: €0,55  

Υώρες Δνηός 

Δσρφζώνης: €0,55  

TIRANA BANK: €0,55  

Υώρες Δκηός 

Δσρφζώνης: €1 

ΩΚΔΓΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. 0 ΓΗΑ (Δλλάδα μόνο) - 0 0 

Πεγή: http://photo.kathimerini.gr/xtra/files/Bank/html/T4.htm   

http://photo.kathimerini.gr/xtra/files/Bank/html/T4.htm
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 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Απνθάζεηο Απηεπάγγειηεο Έξεπλαο γηα 

ηα Δηαηξαπεδηθά πζηήκαηα DIASDEBIT, DIASATM θαη DIASTRANSFER, δηαζέζηκεο 

ζηε δηεχζπλζε http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis350_1_1194268559.pdf .    

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Εηήζηεο Εθζέζεηο επί ηεο Πνιηηηθήο 

Αληαγσληζκνύ 2005, 2006, 2007, δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://ec.europa.eu/competition/annual_reports/ . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Δλεκεξσηηθά Γειηία γηα ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο: FIN-FOCUS Αξηζ. 3 − Μάηνο 2007, δηαζέζηκν ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/docs/finfocus/finfocus3/finfocus3_el.pdf . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Απφθαζε 19/XII/2007, Cases 

COMP/34.579 MasterCard, COMP/36.518 EuroCommerce, and COMP/38.580 

Commercial Card, ππνζέζεηο δηαζέζηκεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/34579/provisional_nc_d

ecision.pdf (provisional non-confidential version). 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Διιάδα/Δηδήζεηο: Αληηκνλνπσιηαθή 

Ννκνζεζία, 01/04/2009, άξζξν δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα 

http://ec.europa.eu/ellada/news/news/20090401antimonopolio_el.htm . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Πξαθηηθά: Έθζεζε ζρεηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ: Σνκεαθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

(2007/2201(INI)), 15/05/2008, δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2008-

0185&format=XML&language=EL#title2 . 
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 Γηθηπαθφο Σφπνο Γηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τπνζέζεηο: Case No. 

COMP/29.373 – VISA International – Multilateral Interchange Fee, 2002 O.J. (L318) 

17 [Visa II], δηαζέζηκε ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0914:RO:NOT. 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Γηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαθνηλψζεηο Δπηηξνπήο: 

Σνκεαθή έξεπλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ θαλνληζκνύ 1/2003, ζρεηηθά κε ηηο 

ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο (ηειηθή έθζεζε), 31/01/2007, δηαζέζηκε ζηε δηεχζπλζε  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0033:FIN:EL:DOC .  

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπηκειεηεξίνπ Καβάιαο. Γειηία Σχπνπ: Αληαγσληζκόο: Η 

ηνκεαθή έξεπλα ηεο Επηηξνπήο εληνπίδεη ζεκαληηθά εκπόδηα γηα ηνλ αληαγσληζκό ζηηο 

ιηαληθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, 26/02/2007, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.kcci.gr/?p=26 . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Γειηία Σχπνπ: MEMO/08/170, Antitrust: 

Commission initiates formal proceedings against Visa Europe Limited, 26 Μαξηίνπ 

2008, δειηίν ηχπνπ δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/170&format=HT

ML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γειηία Σχπνπ: Η Επηηξνπή ρνξεγεί 

απαιιαγή γηα ηηο πνιπκεξείο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο πνπ αθνξνύλ ηηο δηαζπλνξηαθέο 

πιεξσκέο κε θάξηα Visa, 24/07/2002, δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/1138&format=HTML&

aged=1&language=EL&guiLanguage=en . 

 Γηθηπαθφο Σφπνο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γειηία Σχπνπ: Αληαγσληζκόο: Η Επηηξνπή 

απαγνξεύεη ηηο πνιπκεξείο δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο ηεο MasterCard εληόο ηνπ ΕΟΧ, 

19/12/2007, δειηίν ηχπνπ δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1959&format=HTML&

aged=0&language=EL&guiLanguage=en . 

 US Department of Justice vs. Visa and MasterCard, ππνζέζεηο δηαζέζηκεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.usdoj.gov/atr/cases/f9800/9857.htm .  

 Ηζηφηνπνο New Rules Project. ATM Surcharge Fact Sheet (2000), δηαζέζηκν ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://www.newrules.org/banking/atm-surcharge-fact-sheet . 
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