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Evropska komisija je predlagala Uredbo o medbančnih provizijah, ki bi omejevala tako poslovne prakse
kartičnih plačil kot tudi tudi najvišjo raven medbančne provizije za debetne in kreditne kartice--0,20%
vrednosti transakcije debetnih kartic in 0,30% za kreditne kartice.
Izkušnje Španije, Združenih državah Amerike in Avstralije pričajo, da administrativno nižanje najvišjih
dovoljenih medbančnih provizij ne privede do prelitja stroškov od trgovcev na potrošnike, medtem ko smo
na drugi strani priča višjim tekočim provizijam za uporabo kartic in višjim obrestnim meram za kreditne
transakcije, s čimer izdajatelji kartic nevtralizirajo izpad prihodkov zaradi nižjih medbančnih provizij.
Burger in Porčnikova ocenjujeta, da bi predlagana regulativa v Sloveniji:


Znižala prihodke izdajateljev kartic za 35 milijonov €.



Povečala provizije za imetnike kartic med 0 in 3 € na kartico.



Znižala stroške trgovcev med 26 in 30 milijonov € v prvem letu implementacije.



Znižala blaginjo potrošnikov med 0 in 50 milijonov €.

Posredni učinki bi lahko bili:


Upočasnitev bančnega prestrukturiranja zaradi izpada dela prihodkov bank izdajateljic.



Znižanje rasti uporabe kartičnih plačil in prehod na intenzivnejšo uporabo gotovine.



Omejevanje investicij v R&R in inovacije na področju storitev brezgotovinskega plačevanja.



Negativen vpliv na razvoj spletne prodaje.



Povečanje sive ekonomije in zmanjšanje proračunskih prihodkov iz naslova davk
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Executive Summary
The aim of this study is to evaluate how the European Commission's Proposal for a Regulation on Multilateral
Interchange Fees (MIFs) would impact the Slovenian card payments market. A review of empirical studies on
the effects of MIFs capping in the US, Spain and Australia reveals that such an administrative ceiling on fees
generates a transfer of costs from merchants to cardholders. Namely, merchants did not pass on enough of
their cost savings from lower merchant fees by way of lower consumer prices; whereas cardholders
experienced a sharp increase in card costs, a rise in interest rates for credit transactions and a decrease in
cardholder benefits. These changes on the consumer side were implemented by card issuing entities in order
to neutralize their loss of MIF revenues.
We estimate that the proposed capping of MIFs to 0,2% on debit card and 0,3% on credit card transactions
would bring the following changes in Slovenia:


Net effect on the consumers between 0 and -50 million euros, corresponding to an increase in
cardholder cost from 0 to 3 euros per card in the first year or from 0 to 12 euros per card by 2020.



Decrease in interchange fee revenues from acquirers to issuers by 16 million euros for debit cards, 19
million euros for credit cards and 35 million euros altogether in the first year of the regulation
implementation.



Decrease in merchant service charges of 26 to 30 million euros in the first year following the cap on
MIFs.



Scenario analysis of merchants translating around 17 million euros of their cost reduction to consumers
in the form of lower prices in the first year following the cap on MIFs.

Based on the experiences in other countries, second-order effects of the proposed MIFs regulation could also
include:


Slowing of the pace of Slovenian banking sector restructuring due to a reduction of interchange fee
revenues on the issuing side of business.



Inhibition of the spread of card use for retail payments and an increase in the prevalence of costly cash.



Reduction of investment in R&D and innovation activities in cashless payments.



Hinderance to further development of e-commerce in Slovenia.



Decrease in the number of officially recorded transactions, which could boost the underground
economy and reduce government tax revenues.
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The policy recommendation that emerges from literature review and empirical analysis is that any potential
abuse of market power materialized in excessive MIFs should be acted against within antitrust regulation on a
case-by-case basis rather than through systemic regulation. More theoretical and, above all, empirical research
is necessary, and caution should be applied before producing sweeping claims about the social benefits that
the regulation of MIFs will create.
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1. Uvod
Kartična plačila so eden izmed treh prioritetnih področij desetletje trajajočega procesa Enotnega območja plačil
v evrih (Single Euro Payments Area, v nadaljevanju skrajšano SEPA). SEPA je projekt zakonodajalcev,
regulatorjev, centralnih bank in akterjev v plačilnem prometu, da se evropski

1

plačilni promet majhnih

vrednosti integrira v enotni trg, zlasti na področjih bančnih nakazil, neposrednih obremenitev in plačil s
karticami. Evropska zakonodaja je za prvi dve področji (bančna nakazila in neposredne obremenitve) že določila
skrajne roke za prehod na SEPA bančna nakazila in SEPA neposredne obremenitve v evro območju do 1.
februarja 2014, medtem ko so kartična plačila v precej zgodnejših fazah harmonizacije in i ntegracije. Ločitev
kartičnih shem od obdelave plačil je ključni element spodbujanja konkurence in učinkovitosti v kartičnih plačilih.
To vprašanje se trenutno naslavlja v kontekstu predloga Evropske komisije (EK) o regulaciji medbančnih provizij
za kartične plačilne transakcije iz julija 2013 (ECB 2014, str. 5).
Kompleksne tehnične zahteve kartičnih plačil, število in vloga tržnih udeležencev ter njihovi večplastni in včasih
nasprotujoči si poslovni interesi predstavljajo velik izziv za vzpostavitev SEPA za kartice. Slednje je pomemben
cilj tudi glede na dejstvo, da so kartična plačila za gotovinskimi plačili najpomembnejše plačilno sredstvo z
izrazito naraščajočim trendom obsega in deleža (ECB 2014, str. 25, Slika 4). Najpomembnejše ovire v proces u
integracije kartičnih plačil v enoten evropski trg so prisotne pri vseh udeležencih na tem trgu. Z vidika imetnika
kartice je omejitev v prenizki razširjenosti možnosti plačevanja s karticami glede na učinkovitost, varnost in
prikladnost v primerjavi z gotovinskim plačilom. Kartice so v nekaterih sektorjih še vedno redko ali sploh niso
sprejete v plačilo, imetniki določenih SEPA-skladnih kartic pa ne morejo plačevati na lokacijah, kjer sprejemajo
druge, konkurenčne SEPA-skladne kartice. Z vidika trgovca so ovire v stroških poslovanja s karticami, v tehničnih
omejitvah, v omejeni izbiri pridobiteljev in v omejitvah pri izboru tujega pridobitelja. Mednarodno aktivni
trgovci se na različnih trgih soočajo z različnimi poslovnimi praksami, zakonodajami, varnostnimi in tehničnimi
standardi. Z vidika pridobiteljev so pogoste omejitve restriktivni pogoji članstva ali licenciranja kartičnih shem.
Omenjene težave dokazujejo, da je potrebno uvesti še veliko sprememb, preden dosežemo SEPA za kartice.
(ECB 2014, str. 7-8)

1 Uporabljen je

pridevnik evropski, ker SEPA pokriva tako evro območje kot ostale članice Evropske unije ter tudi Islandijo,
Liechtestein, Monako, Norveško, San Marino in Švico.
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1.1 Ukrepi Evropske komisije: kršitve protimonopolne zakonodaje
Trgi kartičnih plačil so bili večkrat pod drobnogledom nacionalnih organov za varstvo konkurence in Evropske
komisije na supranacionalni ravni. V Evropi namreč več kot 20 milijard kartičnih transakcij letno opravimo z
lokalnimi kartičnimi shemami (povprečna letna rast znaša 6,7%) in 12 milijard v okviru EU shem (rast na tem
segmentu ja višja, in sicer 9% na leto) (ECB 2014, str. 30). Omenjena rast relativne pomembnosti regi onalnih
shem glede na lokalne, skupaj z dejstvom, da lokalne kartične sheme vztrajno izginjajo s trga 2, sproža resne
skrbi o zmanjševanju konkurence na evropskem trgu plačil s karticami. Protimonopolne institucije skrbi zlasti
kolektivno določanje medbančne provizije s strani bank, ki bi privedlo do ekstrakcij rent od trgovcev, te rente
pa bi se nadalje uporabilo za spodbujanje kupcev k uporabi dražjih plačilnih instrumentov. Takšno
argumentacijo je uporabila Centralna banka Avstralije za regulacijo svojega trga kartičnih plačil (Reserve Bank
of Australia, 2008). Nekateri ekonomisti so utemeljevali tudi tezo, da preveč konkurence na ravni izdajanja
kartic lahko popači spodbude v smeri bolj stroškovno neučinkovitih instrumentov (ECB 2009, str. 6). 3 Komisija
je vsled tega dogajanja na trgu obravnavala več primerov domnevnih kršitev položaja na tem trgu, zlasti pa so
bile v ospredju medbančne provizije. Dosedanje odločitve Komisije napeljujejo k ugotovitvi, da Komisija
komercialno politiko določanja medbančnih provizij uvršča med kršitve člena 101(1) Pogodbe o delovanju
Evropske unije, kljub temu, da bi bila načeloma lahko upravičena do izvzetja po določilih člena 101(3) iste
pogodbe. Pogoj za izjemo je, da se dokaže, da ima tovrstno multilateralno določanje provizij neto pozitivne
učinke na inovacije in učinkovitost trga, pri čemer morajo biti končni potrošniki deležni primernega deleža teh
koristi. (ECB 2014, str. 22)
Komisija je v primeru proti družbi Visa Europe (COMP/29.373) julija 2002 ugotovila, da multila teralne čezmejne
medbančne provizije pod okriljem sheme Visa izpolnjujejo pogoje za izvzetje po določilih člena 81(3) Pogodbe
o Evropski skupnosti in zato dovolila posamično izvzetje, ki je trajalo do 31. decembra 2007. Aprila 2009 je
Komisija izdala ugovor proti Visa Europe, v katerem je v skladu z odločitvijo v primeru MasterCard iz leta 2007
navedla preliminarno stališče, da so multilateralne čezmejne in notranje medbančne provizije sheme Visa
škodovale konkurenci med bankami izdajateljicami, trgovcem povečevale stroške plačilnega prometa s
karticami in v končni fazi privedle do povečanja končnih cen za potrošnike. V odziv na ugovor Komisije je Visa

2 Od

28 držav članic EU jih 17 nima več nobene lokalne debetne ali kreditne kartične sheme, več kot eno lokalno shemo
pa imajo samo še Španija, Francija, Malta in Slovenija (ECB 2014, str. 30).
3 Podoben argument sta predstavila Donze in Dubec (2009) z utemeljitvijo, da kolektivno določanje provizij v kombinaciji
z močno konkurenco pri ponudbi storitev bančnih avtomatov lahko vodi do suboptimalne presežne ponudbe bančnih
avtomatov.
6

Europe znižala maksimalno tehtano povprečje provizij za potrošniške debetne kartice na 0,2% za vse čezmejne
in notranje transakcije v vseh tistih državah Evropskega gospodarskega območja, kjer je provizije določena
neposredno. Komisija je zavezo Visa Europe sprejela z odobravanjem, saj je sklenila, da je predlagana višina
provizij skladna s testom trgovčeve indiference, odprla pa je možnost, da se povprečna vrednost medbančnih
provizij spremeni, v kolikor pride do sprememb pri stroških poslovanja s karticami v primerjavi s poslovanjem z
gotovino.
Nekaj let po prvi obravnavi primera Visa Europe je Komisija sprožila postopke tudi proti MasterCardu za
čezmejne transakcije z MasterCard in Maestro potrošniškimi kreditnimi in debetnimi karticami v Evropskem
gospodarskem prostoru. V odločitvi je Komisija navedla, da je bila politika določanja medbančnih provizij
MasterCarda v nasprotju z določili člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj naj bi omejevala
konkurenco med pridobiteljicami in povečevala stroške trgovcev pri sprejemanju kartic v plačilo, ne da bi vodila
do dokazanih izboljšav v učinkovitosti v okviru člena 101(3) Pogodbe. MasterCard se je na odločitev Komisije
pritožil na Splošno sodišče. Čakajoč na razsodbo je v vmesnem obdobju znižal čezmejne provizije na 0,3%
vrednosti transakcije za kreditne kartice in na 0,2% za debetne transakcije. Maja 2012 je Splošno sodišče
pritrdilo odločitvi Komisije, MasterCard pa je vložil pritožbo na Sodišče Evropske unije. Aprila 2013 je Komisija
začela nov postopek proti MasterCardu, v katerem mu očita omejevanje konkurence na področju medbančnih
provizij za plačila nerezidentov Evropskega gospodarskega prostora (EGP) znotraj EGP, omejevanja izbire
pridobitelja iz druge države EGP in druga vprašljiva pravila in prakse (npr. zahteva, da trgovec sprejema vse tipe
kartic MasterCard).4 (ECB 2014, str. 21-24)

1.2 Stališča Komisije v zvezi s kršitvami protimonopolne zakonodaje
Trg plačilnih kartic, predvsem nekateri modeli zaračunavanja provizij in poslovne prakse, je pod drobnogledom
protimonopolnih organov tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Komisija je izvedla protimonopol ne
preiskave na trgu plačilnih kartic, ki so predvsem bile usmerjene na večstranske medbančne provizije (angl.:
Multilateral Interchange Fees - MIFs). V plačilnih sistemih kot sta Visa in MasterCard so medbančne provizije
dogovorjene med bankami članicami. Visa je v bran svoje večstranske medbančne provizije navedla, da le-ta
vzpostavlja uravnoteženje nasprotujočih si interesov med trgovci in imetniki kartic s tem, da porazdeli stroške
sistema med obe skupini uporabnikov in to na podlagi mejnih koristi vsakega od uporabnikov sistema, kar
obenem povečuje skupno uporabo sistema. (ECB: Börestam in Schmiedel, 2011)

4 Natančen

vpogled v druge primere pred Komisijo in na nacionalni ravni je na voljo v ECN 2012 (Information Paper on
Competition Enforcement in the Payments Sector) in ECB (Börestam in Schmiedel, 2011).
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Mnenje Komisije je, da bi večstranske medbančne provizije lahko imele za svoj cilj omejevanje konkurence med
bankami. Ker je večstranska medbančna provizija pomemben del stroškov za plačilne transakcije s kartico, ima
le-ta vpliv na ceno proizvodov in storitev, ki jo plača kupec. Ker obstajajo plačilne sheme brez večstranske
medbančne provizije, Komisija meni, da večstranske medbančne provizije niso nujni pogoj za obstoj plačilnih
kartic. Po mnenju Komisije bi večstranske medbančne provizije lahko omejevale konkurenco, definirano v člena
101(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.5 Hkrati pa bi večstranske medbančne provizije lahko bile upravičene
do izjeme iz člena 101(3) omenjene pogodbe samo v primeru, da se dokaže, da imajo na splošno pozitivne učinke
na inovacije in učinkovitost ter omogočajo prenos pravičnega deleža teh koristi na potrošnike.6
Komisija ne izključuje, da večstranske medbančne provizije povečujejo uporabo kartic, ki so učinkovitejši način
plačila od alternativ kot je gotovina. V primeru, da se te učinkovitosti dokumentirajo, bi Komisija to upoštevala
v sklopu pravil o konkurenci. Mnenje Komisije je, da za zagotavljanje pravičnega deleža koristi tako za imetnike
kartic kot za trgovce, ki nastanejo ob večji uporabi kartic, je nujno, da so večstranske medbančne provizije dovolj
nizke, kar bi zagotovilo, da stroški trgovca pri posamezni plačilni transakciji s kartico v povprečju ne presegajo
njegovih koristi ob uporabi kartice za to transakcijo.
Za oceno stopnje večstranskih medbančnih provizij, ki sta jih MasterCard in Visa predlagali, so se vpletene strani
– tako MasterCard in Visa kot Evropska komisija – odločile uporabiti tako imenovani test trgovčeve indiference
(angl.: merchant indifference test - MIT). Ta metodologija določa kapico za večstranske medbančne provizije,
pri kateri je trgovec indiferenten med transakcijo s kartico in transakcijo z gotovino. Ker je provizija prenesena
na imetnika kartice, kapica na večstransko medbančno provizijo zagotavlja, da imetniki kartic sprejmejo
odločitev učinkovite uporabe plačilnih instrumenov. Za izvedbo testa trgovčeve indiference je potrebna tako
ocena stroškov denarnih transakcij kot tudi ocena stroškov kartičnega poslovanja. Stroški, kateri so uporablje ni
v testu, so stroški opreme, dela in storitev. Komisija se je odločila izvesti test trgovčeve indiference, z namenom,
da oblikuje lastno oceno predlagane ravni večstranske medbančne provizije.

1.3 Splošno o plačilih s karticami
Razen ocen ni podatkov o uporabi gotovine v plačilnem prometu. Obstaja pa konsenz, da glede na število plačil
le-ta prednjači pred vsemi ostalimi negotovinskimi oblikami plačil. Po podatkih Evropske centralne banke (ECB)
je v letu 2012 od 95 milijard negotovinskih plačil skoraj 40 milijard plačil potekalo s karticami, 26 milijard z
5 Pogodba

o
delovanju
Evropske
unije, člen
101(1):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:EN:NOT.
6 Pogodba

o
delovanju
Evropske
unije, člen
101(3):
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E101:EN:NOT.
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bančnimi nakazili, 23 milijard z neposrednimi obremenitvami, 4 milijarde s čeki in 2 milijardi z elektronskim
denarjem. Od slabih 40 milijard plačil s karticami se jih 23 milijard (59%) opravi z debetnimi karticami, preostalo
s kreditnimi karticami. Od leta 2000 se delež plačil z debetnimi karticami povečuje. ECB (Schmiedel, Kostova in
Ruttenberg, 2012) ocenjuje, da je strošek plačilnega prometa majhnih vrednosti v povprečju 1% BDP (med 0,8%
in 1,2% za posamezne države članice), pri čemer plačevanje z gotovino obsega polovico teh stroškov.
Na povprečno transakcijo je strošek plačila z gotovino 0,42€, kartičnega plačila 0,70€ in plačila s čekom 3,55€.
V petih od 13 držav vključenih v analizo je strošek plačila s kartico že nižji od gotovinskega plačila, saj stroški
transakcije padajo s številom transakcij in na trgu plačilnega prometa tudi na drugih segmentih deluje
ekonomija obsega. Ekonomija obsega je zelo pomembna na trgu plačil majhnih vrednosti. Ker nekateri stroški
nastajajo ne glede na število in vrednost transakcij opravljenih z določenimi instrumentom, stroški na enoto
padajo z razširjenostjo plačilnega sistema. Plačilne kartice izkazujejo intenzivnejšo ekonomijo obsega, saj so za
primerljive nivoje uporabe 7 stroški na enoto precej nižji od gotovinskih stroškov na enoto, poleg tega se
znižujejo hitreje od stroškov na enoto pri gotovini. Gotovina je relativno drag plačilni instrument, merjeno kot
delež stroškov na vrednost transakcije, saj mnogo stroškov gotovinskega plačilnega sistema narašča z rastjo
vrednosti plačil (npr. stroški distribucije in zbiranja gotovine). Ta učinek se velikokrat pomotoma zabriše, ko
primerjamo stroške na enoto, saj ima povprečna transakcija nizko monetarno vrednost.

1.4 Prednosti kartic
Plačila s karticami prinašajo koristi plačnikom in prejemnikom plačila. Potrošnikom omogoča jo izvedbo nakupa,
ki morda ne bi bil opravljen ali bi bil opravljen z nižjo ravnjo zadovoljstva. Podobno plačila s karticami trgovcem
omogoča sklenitev posla, ki se brez te možnosti morda ne bi zgodil. Prednosti kartičnih plačil v pirmerjavi z
alternativnimi oblikami plačevanja so v tem, da zmanjšajo likvidnostno omejitev kupcev (odločitev za nakup ni
več odvisna od gotovine v denarnici), da so približno dvakrat hitrejša od plačil z gotovino, da zmanjšajo potrebe
po varnostnih ukrepih (sefi, varovanje, prevoz gotovine, preprečevanje zlorab pri rokovanju z gotovino) ter da
omogočajo trgovcem outsourcati stroške in tveganje ponudbe lastnih storitev kreditiranja kupcev.
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Stroški na enoto (transakcijo) in stroški na evro prodaje ne more jo biti pokazatelj relativne učinkovitosti plačilnih
instrumentov. Indikatorja stroškov sta izračunana na različnih nivojih razširjenosti instrumentov, zato na primer identični
fiksni stroški učinkujejo v manjši meri na pogosteje uporabljenih plačilnih sredstvih. Dodaten problem je dejstvo, da so
stroški ocenjeni za različne povprečne vrednosti. Instrumenti z nižjimi povprečnimi vrednostmi transakcij (npr. gotovina)
bodo zato boljši z vidika stroškov na enoto, vendar slabši z vidika stroškov na evro prodaje.
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1.5 Stroški zlorab kartic
Zlorabe kartic po podatkih ECB (2014a, str. 9) so v letu 2012 znašali 1,33 milijarde € oz. 0,038% vrednosti
kartičnih transakcij v SEPA državah. Največji delež teh zlorab se pripeti pri plačilih, kjer kartica ni fizično prisotna
(angl.: card-not-present), kot na primer e-trgovina. Kljub velikemu povečanju uporabe kartic v zadnjem času se
je delež zlorab v vrednosti transakcij zmanjševal, kar se pripisuje predvsem uvajanju EMV tehnologije namesto
magnetnega zapisa. (Ardizzi, 2012) Glede na obseg transakcij s karticami so stroški zlorab kartic zelo majhni,
vsekakor pa nižji od stroškov zlorab plačil z gotovino.

1.6 Predlog Evropske komisije
Julija 2013 je Komisija sprejela stališče o dveh predlogih. Prvič, Komisija je sprejela Predlog za prenovljeno
direktivo o plačilnih storitvah. 8 S tem predlogom je Komisija želela povečati preglednost tako stroškov kot
uporabe najbolj učinkovitih plačilnih instrumentov. V predlogu je bilo izpostavljeno, da države članice EU in
ponudniki plačilnih storitev v EU ne smejo preprečiti prejemniku plačila, da za uporabo določenega plačilnega
instrumenta zaračuna provizijo plačniku. Slednje upošteva določba Direktive o varstvu potrošnikov, ki je bila
prenesena v nacionalno zakonodajo 13. decembra 2013, ki trgovcem preprečuje zaračunavanje provizije
potrošnikom, »ki presega stroške, ki jih je trgovec utrpel pri zagotavljanju te storitve ter posledično provizija
trgovca, ki je sprejel plačilni instrument, ne sme biti nerazumna.« 9 Omenjeno naj bi vodilo do uporabe
najcenejšega plačilniga sredstva.
Drugič, Komisija je predstavila Predlog uredbe o medbančni proviziji za plačilne transakcije s karticami, ki bi
urejala tako število poslovnih praks na področju kartičnih plačil kot tudi najvišjo raven medbančne provizije za
debetne in kreditne kartice.10 Kapica naj bi obveljala za transakcije preko državnih meja tako v primerih, ko
imetnik kartice uporablja svojo kartico v drugi državi, kot v primerih, ko trgovec uporablja imetnika licence
plačilne kartice v drugi državi. Po prehodnem obdobju 22 mesecev bi kapice začele veljati tudi za transakcije
znotraj države oziroma v domačem prometu. Kapice so bile določene pri 0,20% vrednosti transakcije debetnih
kartic in pri 0,30% za kreditne kartice. Za kartice brez kapic — predvsem komercialne kartice in kartice
tripartitnega sistema, kot sta American Express in Diners, ki ne uporabljajo licenc — bi trgovci lahko zaračunali

8

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plačilnih storitvah na notranjem trgu ter o spremembi Direktiv
2002/65/EC,
2013/36/EU
in
2009/110/EC
ter
razveljavitvi Direktive
2007/64/EC:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0547:EN:NOT.
9 Direktiva 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov.
10 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za transakcije s karticami:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013PC0550:EN:NOT.
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doplačilo ali odklonili kartico. Na ta način naj bi stroški dražjih kartic bili preneseni na imetnike kartic, ki imajo
koristi od slednjih, namesto da so jih primorani pokriti vsi potrošniki.
Poleg predloga Komisije o omejitvi medbančnih provizij je glavna pobuda v okviru vzpostavitve Kartičnega
okvira SEPA (SEPA Cards Framework - SCF, oblikovanega s strani Evropskega sveta za plačila - EPC) tudi zahteva,
da mora shema ločiti upravljanje in vodenje blagovnih znamk kartične sheme SEPA od operacij, ki jih morajo
izvesti ponudniki storitev in infrastruktur (tj. avtorizacija, kliring in poravnava), brez kakršnekoli možnos ti
navzkrižnega subvencioniranja. Omenjena zahteva temelji na tem, da morajo imeti izdajatelji in pridobitelji
prosto izbiro pri izbiri operaterja avtorizacije, kliringa in poravnave, kar bi naj pripomoglo k večji konkurenci na
trgu plačil s karticami. V praksi je način razvezave namreč bil pogosto deležen negodovanja konkurenčnih shem
in procesorjev.
Stališče Eurosistema o medbančnih provizijah ostaja nevtralno, saj je to področje v pristojnosti generalnega
direktorata za konkurenco pri Evropski komisiji in zakonodajnih organov EU. Vendar Eurosistem meni, da
medbančne provizije ne bi smele voditi do negativnih cenovnih signalov tako za plačnike kot za prejemnike
plačil, kar bi odvračalo od uporabe učinkovitejših plačilnih instrumentov. Zato naj višina medbančnih provizij
predvsem odraža stroške, ki so neposredno povezani z implementacijo plačilne transakcije (npr. stroški
sprejema, preklapljanje in avtorizacije/varnostni ukrepi). Stroški, ki niso neposredno vezani na implementacijo
plačilne transakcije, naj bodo stvar razmerja med banko izdajateljico in imetnikom kartice (npr. stroški odprtja
in vzdrževanje plačilnega računa, stroški zagotavljanja kreditnih linij, stroški zagotavljanja zavarovanja), ali stvar
razmerja med imetnikom licence plačilne kartice in trgovcem (npr. najemnina za POS terminal). (ECB 2014b,
str. 7)

1.7 Študija Evropske komisije
Med letoma 2009 in 2010 je Komisija oblikovala prvi osnutek metodologije zbiranja podatkov, s katerimi je
želela izvesti test trgovčeve indiference. Ker je pilotni vprašalnik zagotovil zelo malo odgovorov, ki so tudi bili
slabe kvalitete, je prišlo do sprememb v metodologiji in tudi v samem vprašalniku, ki so tokrat bili izvedeni
osebno. Obenem je Komisija pri dokončanju metodologije prosila za vse vpletene strani. Nato je Komisija i)
zbrala podrobne podatke za 500 velikih trgovcev v 10 državah članicah EU (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija,
Italija, Nizozemska, Poljska, Španija, Švedska in Velika Britanija), ki imajo najvišjo vrednost maloprodajnih
transakcij v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) ter ii) zbrala podatke o vrednosti in količini plačil veliko
večje skupine maloprodajnih trgovcev vseh velikosti v istih državah. V obeh primerih je bilo zbiranje podatkov
zaupano Deloitte Consulting, ki je leta 2013 izvedel tudi analizo.
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Deloitte je osebno kontaktiral 2.300 trgovcev iz 10 držav, od katerih je le 465 potrdilo sodelovanje v raziskavi.
Pri 254 trgovcih je nato uspelo zbrati vse potrebne podatke. Za vsakega od teh 254 trgovcev je bilo zbranih več
kot 1.000 podatkov (EK, 2014, str. 7). Študija je zajela le velike trgovce, saj imajo ti običajno bolj podrobne
evidence svojih dejavnosti in obenem je tako bil pokrit velik del trga (10% vseh transakcij s kreditnimi karticami
v EU). Upoštevane so bile samo transakcije iz oči v oči. Spletne transakcije niso bile upoštevane, saj ni jasno ali
je test trgovčeve indiference primeren za večstranske medbančne provizije za spletne transakcije.
Rezultati na izbranem vzorcu kažejo na raven indiferentnosti velikih trgovcev, ki ne presega nivoja, ki ga je
Komisija predlagala v Predlogu uredbe o medbančnih provizijah objavljenem julija 2013 ter trenutno v razpravi
v Evropskem parlamentu in svetu (Schwimann 2014, str. 2). Ker pa so ti rezultati omejeni na izbrani vzorec
trgovcev, Komisija še ni podala zaključkov analize. Komisija pričakuje, da bo končno poročilo objavila jeseni leta
2014. Ko bo končno poročilo objavljeno, ga bodo kartične sheme in banke trgovcev v posameznih državah lahko
uporabile za ocenitev njihove skladnosti s pravili EU o konkurenci. Glede na rezultate na izbranem vzorcu,
Komisija ne vidi razloga za spremembo predlagane najvišje ravni medbančne provizije za debetne in kreditne
kartice. Končno poročilo bo odgovorilo na vprašanje ali plačilni sistemi kreditnih kartic imajo argumente v
povezavi s členom 101(3).
Pomembno je zipostaviti, da bodo zaveze o provizijah debetnih kartic, ki so postale zavezujoče za Visa Europe
leta 2010, se iztekle konec leta 2014, zakar si EU prizadeva za implementacijo Uredbe o medbančnih provizij
do konca leta 2014.

1.8 Ocene višine dopustnih medbančnih provizij, ki zadovoljujejo test trgovčeve indiference
Septembra 2012 je ECB objavila študijo o privatnih in družbenih stroških plačil majhnega obsega v Evropi (ECB:
Schmiedel, Kostova in Ruttenberg, 2012). Študija temelji na anketnih podatkih iz 13 EU držav na
reprezentativnem vzorcu trgovcev iz različnih sektorjev. Novembra 2012 je Banka Italije (BDI) objavila svojo
študijo na podlagi podatkov, zbranih na italijanskem vzorcu 344 podjetij, 42 intervjujev in vseh naj večjih
finančnih posrednikov v Italiji (63% bančnega sektorja) (Ardizzi in Giucca, 2012). Študiji sta ugotovili, da je pri
obstoječi uporabi analiziranih plačilnih instrumentov strošek povprečne transakcije z gotovino nižji od
povprečne transakcije s karticami. Strošek na enoto za gotovinsko plačilo namreč znaša v povprečju za obe
študiji 0,37€, za plačilo z debetno kartico 0,72€ in 2,15€ za kreditno transakcijo. Študiji nadalje ugotavljata, da
je družbeni strošek plačila z gotovino na evro (2,15% v povprečju za obe študiji) višji od družbenega stroška
debetnih kartic (1,23%) in v Italiji celo višji od družbenih stroškov plačila s kreditnimi karticami (1,95%).
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Povprečna gotovinska transakcija je torej relativno poceni, medtem ko je vsak evro kupnine z gotovino relativno
drag, saj se gotovina uporablja v velikem številu transakcij majhnih vrednosti.
Študija ECB (2012) poroča, da je za trgovce najcenejša oblika plačil debetna kartica tako z vidika stroškov na
enoto (0,27€) kot tudi na evro prodaje (0,53%). Plačilo z gotovino trgovce stane v povprečju 0,29€, medtem kot
je strošek na evro prodaje 1,61%. V Italiji so debetne kartice ugodnejše s stališča stroškov na evro prodaje
(0,54% za debetne kartice proti 1,07% za gotovino), medtem ko je pri trenutni razširjenosti plačilnih
instrumentov strošek povprečne transakcije za obe vrsti plačila približno enak. Kreditne kartice so izmed treh
najpogostejših plačilnih instrumentov najdražje plačilno sredstvo za trgovce, razen z vidika stroškov na evro v
vzorcu ECB (2012) študije.
Cilj obeh študij je bil izračunati maksimalno višino medbančne provizije, ki še zadosti testu trgovčeve
indiference. Višina medbančne provizije v tem primeru za povprečnega trgovca ustvari enake stroške v primeru
povprečnega plačila s kartico kot v primeru, da to plačilo prejme v obliki gotovine. Bazzucchi in Condorelli (2013)
sta z uporabo identične metodologije na podatkih obeh študij ponovila in razširila izračun maksimalne
medbančne provizije s proučitvijo dveh scenarijev. V prvem scenariju sta uporabila ECB in BDI podatke o višini
stroškov na evro prodaje vključujoč stroške procesiranja. V drugem scenariju pa sta predpostavila enake stroške
procesiranja plačila z gotovino in kartico, in sicer ne glede na višino transakcije. V prvem scenariju j e referenčna
vrednost za debetno kartico 0,63% (BDI) in 0,65% (ECB), za kreditno kartico pa 0,50% (BDI) in 0,63% (ECB). V
drugem scenariju je referenčna vrednost za debetno kartico 0,33% (BDI) in 0,34% (ECB), za kreditno kartico pa
0,14% (BDI) in 0,26% (ECB).
Bazzucchi in Condorelli (2013) nato navedeta pomembne metodološke omejitve izračuna referenčne
medbančne provizije, ki ustreza testu trgovčeve indiference. Obe originalni študiji temeljita na podatkih
reprezentativnega vzorca trgovcev, vendar bi bilo potrebno za izračun provizije vključiti le tiste trgovce, ki
sprejemajo plačilo s karticami. Glede na to, da se za sprejemanje kartic odločajo trgovci z relativno višjimi stroški
gotovinskega poslovanja, obe ECB in BDI študiji podcenjujeta stroške gotovins kih plačil pri trgovcih, ki
sprejemajo kartice. Obe študiji ocenjujeta stroške trgovcev za vse oblike plačil, torej tudi spletnih nakupov. To
pomeni, da obe študiji precenjujeta stroške plačil s karticami (še posebej kreditnih kartic), glede na dejstvo, da
spletna trgovina nosi višje provizije. Študiji temeljita na predpostavki, da trgovci plačujejo vse stroške, ki
nastanejo na njihovi strani gotovinskega poslovanja. Ravno BDI študija pa ugotavlja, da trgovci plačujejo le
majhen delež celotnih stroškov, ki jih banke realizirajo v gotovinskem poslovanju z njimi. BDI študija navaja, da
trgovci povrnejo le okrog 10% vseh privatnih stroškov, ki bremenijo banke, ko zagotavljajo storitve gotovinskega
prometa trgovcem. Ta subvencija na strani gotovine se bankam povrne preko neto donosov na ostale plačilne
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instrumente (BDI 2012, str. 22-23) ali preko višjih cen storitev za svoje komitente. Stroški gotovinskega
plačevanja v obeh študijah so močno odvisni od spremenljivk, ki jih je empirično težko oceniti. Takšna je vrednos t
agregatnih transakcij z gotovino, ki se ocenjuje na podlagi vrednosti dvigov na bankomatih. Če uvedemo
predpostavko, da se nezanemarljivi del dvigov porabi za sivo ekonomijo, to bistveno poveča stroške
gotovinskega plačevanja na evro plačila, s tem pa se poveča tudi referenčna provizija testa. Anketni podatki, ki
so bili podlaga ECB in BDI študij, ne omogočajo ocene funkcije stroškov, ki je odvisna od kratkoročno in
dolgoročno fiksnih stroškov, variabilnih stroškov glede na število transakcij, variabilnih stroškov glede na
vrednost transakcij, stopnjo izkoriščenosti tehničnih in človeških kapacitet, razširjenosti plačilnega sredstva v
ekonomiji, itd.
Preostanek študije ima naslednjo strukturo. V poglavju 2 predstavimo osnovne sheme trga kartičnih pla čil, kjer
predstavimo entitete na trgu in njihove vloge v sistemu. Temu sledi pregled teoretičnih modelov in ugotovitev
glede ekonomike trga kartičnih plačil s poudarkom na štiripartitnih trgih. V poglavju 3 predstavimo pregled
empiričnih študij učinkov znižanja medbančnih provizij v ZDA, Španiji in Avstraliji. Naslednje poglavje vsebuje
empirično analizo ocene učinkov predlagane regulacije medbančnih provizij v Sloveniji na podlagi petih
scenarijev, ki temeljijo na različnih predpostavkah o stopnjah in dinamiki prelivanja stroškov na cene (passthrough učinki). Empirični del predstavi simulacijo učinkov na prihodke izdajateljev, stroške pridobiteljev in
trgovcev, končne cene za potrošnike in stroške za imetnike kartic. Poglavje zaključimo z razpravo o priča kovanih
učinkih drugega reda. Poglavje 5 je namenjeno pregledu dodatnih potencialnih tveganj uvedbe regulative
medbančnih provizij v Sloveniji na podlagi empiričnih ugotovitev iz držav, ki so podobne administrativne
omejitve višine medbančnih provizij uvedle v preteklosti. Poglavje 6 strne ugotovitve študije in predlaga ukrepe
za oblikovalce javnih politik.

14

2. Medbančne provizije v štiripartitnem sistemu
2.1 Struktura trga
Trg plačil s karticami je primer t.i. dvostranske tržne strukture (angl.: two-sided market structure). 11 Kot
dvostranske trge označujemo tiste trge, kjer je ponudba in povpraševanje na eni strani trga določena s ponudbo
in povpraševanjem na drugi strani trga. Poleg kartičnih plačil so primeri dvostranskih tržnih struktur trg
časopisov in revij (ki morajo privabljati tako bralce kot oglaševalce), avkcijske hiše (ki morajo privabiti kupce in
prodajalce) ter spletne strani za zmenke (ki morajo privabiti tako ženske kot moške). Dvostranski trgi tipično
temeljijo na eni ali več platformah (sheme kartic), ki omogočajo interakcijo med končnimi uporabniki (imetniki
kartic in trgovci) in usklajujejo potrebe in omejitve obeh strani z izbiro ustreznih provizij na vsaki strani.12
Na trgu plačil s karticami sodelujejo različni ekonomski akterji, največkrat naslednji: imetniki kartic (plačniki;
angl.: cardholder), prejemniki plačila s kartico (trgovci; angl.: card payment acceptor/merchant), izdajatelji
kartic (ponavadi, vendar ne nujno je to poslovna banka imetnika kartice; angl.: card issuer) in pridobitelj
kartice (angl.: card acquirer). Imetnik kartice pridobi kartico od izdajatelja, sporazum med njima pa mu
omogoča uporabljati kartico v plačilnem prometu (dvig gotovine, plačilo z neposredno obremenitvijo, odloženo
plačilo, garancija, itd.) v zameno za plačilo kartične provizije. Slednja je lahko fiksna (mesečna ali letna
pristojbina) ali variabilna (stroški dvigov gotovine na bankomatih). Prejemnik plačila s kartico sklene pogodbeni
odnos s pridobiteljem, ki mu omogoča sprejemanje plačil s karticami in prenos sredstev z računa kupca na svoj
račun. Tehnični in komercialni sporazum med naštetimi udeleženci se imenuje kartična shema (angl.: card
scheme). To je nabor funkcij, postopkov, dogovorov, pravil in naprav, ki omogočajo imetniku kartice izvedbo
plačila ali druge transakcije s tretjo stranko (npr. trgovcem). Vsaka kartična shema mora imeti upravljavca
(angl.: governance authority), ki zagotavlja spoštovanje pravil s strani vseh udeležencev v shemi. Tehnično
procesiranje plačil s karticami običajno izvajajo podjetja za procesiranje plačilnih instrumentov (angl.:
processing entity), ki za izdajatelja in pridobitelja procesirajo kartično poslovanje, poslovanje bankomatov,
POS-poslovanje, SEPA kreditna plačila, SEPA direktne obremenitve, izvajajo avtorizacije transakcij v imenu
izdajatelja, posredujejo avtorizacije do preklopnika/routing centra (angl.: switch), vodijo klicne centre in POSservise za banke in opravljajo druge storitve, povezane z delovanjem kartične sheme. V poglobljenem pregledu

11 Za

bolj poglobljeno analizo teh trgov glejte Armstrong (2006), Caillaud in Jullien (2003), Jullien (2001), Rochet in Tirole
(2006), Rysman (2009) in Weyl (2009).
12 Za bolj poglobljeno teorijo dvostranskih trgov priporočamo monografijo Evans, Dav id: Essays on the Economics of TwoSided Markets - Economics, Antitrust and Strategy, 2010, še posebej poglavja 11-13, ki govorijo o plačilnih karticah.
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kartičnih procesorjev v Evropi, ki ga je ECB izvedla v letih 2011-12, je 28 od 31 procesorjev ustrezalo zahtevam
o ločenosti procesiranja od kartične sheme. Vsi procesorji opravljajo storitve tako za Visa Europe in MasterCard
kot tudi za domače kratične sheme. Nekateri procesorji opravljajo storitve tudi za domače sheme iz sosednjih
držav in druge mednarodne kartične sheme, kot so Amex, Diners in JCB (ECB 2014, str. 68). Kliring in obračun
sredstev med izdajateljem in pridobiteljem pogosto opravlja (avtomatizirana) klirinška hiša (angl.: clearing
house). Opisani akterji na trgu kartičnih plačil so shematsko prikazani na s liki 1 (ECB 2014, str. 17-18).
Slika 1: Akterji na trgu plačilnega prometa s karticami
Upravljavec sheme
Imetnik kartice

Prejemnik plačila

Izdajatelj kartice

Pridobitelj kartice
Klirinška hiša

Procesor na strani
izdajatelja

Procesor na strani
pridobitelja
Preklopnik

Proizvajalec kartic
(proizvodnja, personalizacija)

DOMENA PRIDOBITELJA

DOMENA IZDAJATELJA
Vir: ECB 2014, str. 18.

Najbolj razširjen model kartičnih shem v Evropi je t.i. štiripartitna kartična shema (angl.: four-party card
scheme), v kateri ima imetnik kartice pogodbeni odnos z izdajateljem, pridobitelj pa pogodbeni odnos s
prejemnikom plačila. Ta model se pomembno razlikuje od tripartitinih kartičnih shem (angl.: three-party card
scheme), kjer upravljavec opravlja vlogo tako izdajatelja kot pridobitelja in ima neposredno pogodbeno
razmerje z imetnikom kartice in prejemnikom plačila. Tripartitne kartične sheme v EU so na primer American
Express, Diners Club International in nekatere nacionalne sheme kreditnih kartic, medtem ko med štiripartitne
sheme sodijo Visa Europe, MasterCard in večina nacionalnih kartičnih shem. Tripartitne sheme kartic so v
pretežni meri sheme kreditnih kartic, štiripartitne sheme pa so tako debetne kot kreditne kartične sheme. Slika
2 prikazuje osnovno strukturo obeh kartičnih modelov (ECB 2014, str. 18-19).

Slika 2: Štiripartitna (levo) in tripartitna (desno) kartična shema
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Upravljalec sheme

Izdajatelj kartice

Pridobitelj kartice

Imetnik kartice

Prejemnik plačila

Upravljalec sheme
(izdajatelj in pridobitelj)
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Vir: ECB 2014, str. 19.

Večina izdajateljev lokalnih kartičnih shem so hkrati tudi člani ene ali več evropskih ali globalnih shem, njihove
kartice pa so sopodpisane (angl.: co-branded) za uporabo v tujini. Šest mednarodno uveljavljenih kartičnih
shem je prisotnih v večini držav članic z mediansko vrednostjo štiri sheme na državo. Vodilni shemi sta
MasterCard (upravljavec sheme je MasterCard Inc.) in Visa (upravljavec sheme v EU je Visa Europe), sledita
American Express in Diners. JCB in Union Pay sta prisotni v le nekaterih članicah. Večina evropskih lokalnih
kartičnih shem kot tudi Visa Europe imajo upravljavsko strukturo organizirano na način, da so člani sheme
(izdajatelji in pridobitelji) hkrati tudi »delničarji« upravljavca (angl.: user-governed structure). V drugih primerih
so delničarji upravljavca le večji člani sheme. Nekatere sheme imajo odprto lastništvo in kotirajo na borzi
(American Express Company, MasterCard Inc. in Visa Inc. kotirajo na NYSE) (ECB 2014, str. 31-32).
V tripartitnih kartičnih shemah, kjer sta vlogi izdajatelja in pridobitelja združeni v eni entiteti, lahko slednja
določa tako ceno, ki jo zaračuna trgovcu, kot ceno za imetnika kartice, saj ima neposredno pogodbeno razmerje
z obema. Cenovna politika štiripartitnih kartičnih shem je bolj kompleksna, ponavadi se kot ključna cena v
sistemu uporablja medbančna provizija. Gre za transfer sredstev od ene stranke do druge ob vsakokratni
transakciji. Katz (2005, str. 123) navaja le eno izjemo od tega pravila, medtem ko Börestam in Schmiedel (2011)
navajata, da so leta 2006 štiri evropske države imele nacionalne kartične sheme brez medbančne provizije. V
vseh ostalih primerih medbančne provizije potekajo od pridobitelja k izdajatelju. Multilateralno provizijo za vse
izdajatelje in pridobitelje ponavadi določi upravljalec (ECB 2014, str. 20). V mnogih državah članicah domače
kartične sheme bilateralno ali multilateralno določijo medbančne provizije. Ponavadi provizijo določa kartično
združenje, ki je v solastništvu izdajateljev in pridobiteljev (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 13).13 Kjer domačih
shem ni, trg obvladujejo mednarodne sheme. V shemah, upravljanih s strani Visa Europe in MasterCard,
provizije za domače transakcije določajo bodisi nacionalna združenja bank bodisi omenjeni dve mednarodni
13 V

večini primerov so vsi pridobitelji tudi izdajatelji kartic, vendar pa mnogo izdajateljev ni obene m tudi pridobiteljev
kartic.
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shemi. Visa Europe in MasterCard določata tudi čezmejne medbančne provizije, ki kot privzete veljajo za
domača plačila, v kolikor ne obstajajo bilateralni ali multilateralni dogovori za transakcije znotraj članic EU. Za
debetne transakcije znaša provizija za 10€ znesek med 0,01€ in 0,30€, za 100€ znesek pa med 0,01€ in 1,55€.
Medbančne provizije se usklajujejo periodično, največkrat enkrat ali dvakrat na leto (ECB, 2014b, str. 45). Pri
določanju medbančne provizije se upoštevajo najmanj naslednji stroški izdajatelja kartice: i) operativni stroški
(stroški procesiranja, kliringa, poravnave in obračunavanja), ii) stroški plačilne garancije za trgovca in iii) stroški
varnosti (stroškov preprečevanja zlorab). Za sheme kreditnih kartic se upošteva tudi dodatne stroške
kreditiranja (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 23).
Poleg medbančne ali shemske provizije se v štiripartitnem sistemu pojavlja še pet drugih tipov pristojbin (Slika
3). Pridobitelj zaračuna prejemniku plačila (trgovcu) provizijo na prodajnem mestu (angl.: merchant service
charge), ki je pristojbina za kompenzacijo stroškov opravljenih storitev zanj in za povračilo medbančne provizije.
Izdajatelj nato zaračuna imetniku kartice provizijo za uporabo (angl.: cardholder fee), ki vključuje letno
članarino, mesečne stroške vodenja, provizije za dvige na bankomatih, stroške mesečnega pregleda stanja in
podobno. Nadalje upravljavec zaračuna sistemsko provizijo (angl.: scheme fee) izdajatelju in pridobitelju, ki
služi za članstvo v kartični shemi in je odvisna od števila izdanih kartic in/ali števila izvedenih transakcij. Višina
teh provizij največkrat ni javno dostopna.14 Izdajatelji in včasih celo imetniki kartic so v določenih primerih
deležni promocijskih plačil oz. spodbudnin (angl.: incentive payment), kot zadnjo pristojbino pa omenimo
dodatno nadomestilo (angl.: surcharge), ki jo prejemniki plačila (trgovci) znotraj zakonskih in komercialnih
omejitev smejo zaračunati imetniku kartice za uporabo specifičnega plačilnega sredstva (ECB 2014b, str. 20).
Provizija na prodajnem mestu se včasih določa kot provizija pridobitelja plus pripadajoča medbančna provizija,
ki je odvisna od blagovne znamke kartice, tipa kartice, vrste transakcije in drugih faktorjev (npr. značilnost
trgovca, panoge). Ta način cenovne politike je poznan pod imenom »interchange plus pricing« in je pogost med
pogodbenimi odnosi med izdajatelji in velikimi trgovci. Za os tala komercialna razmerja, zlasti med manjšimi
trgovci, je značilen sistem zaračunavanja enotne vseobsegajoče provizije. Z »blended rate pricing« pridobitelj
ne razlikuje med različnimi znamkami in tipi kartic (Evans in Mateus 2011, str. 8-9).
Z zaračunavanjem dodatnih provizij trgovci lahko usmerjajo kupce k bolj učinkovitemu plačilnemu sredstvu,
lahko pa takšna cenovna politika na drugi strani privede do zlorab tega instrumenta. Korsgaard (2014) na
teoretičnem modelu pokaže, da učinki zaračunavanja dodatnih nadomestil plačnikom s karticami niso

14

FED za ZDA poroča, da upravljavci v povprečju zaračunavajo pridobiteljem 4,1 centa na transakcijo in 4,5 centov
izdajatelju, medtem ko je bila povprečna medbančna provizija 44 centov.
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enoznačni. Pri nizkih vrednostih medbančne provizije je blaginja največja v primeru nezaračunavanja dodatnih
nadomestil, blaginja v njegovem teoretičnem modelu pa je najvišja v primeru negativnih medbančnih provizij
in pozitivnih dodatnih nadomestil.
Model še pokaže, da možnost zaračunavanja dodatnih nadomestil znižuje višino privatno optimalni h provizij.
Podobno Prager et al. (2009) pokažejo, da empirično dejstvo, da samo majhno število trgovcev uporablja
dodatna nadomestila še ni dokaz, da ta nadomestila na splošno niso pomembna. Sama možnost zaračunavanja
dodatnih nadomestil namreč lahko služi kot pomembna grožnja, ki omejuje previsoke medbančne provizije.
Direktiva o plačilnih storitvah zato članicam dovoljuje, da se lahko same odločijo prepovedati ali omejiti takšno
prakso, če je to po njihovem mnenju upravičeno zaradi neprimernega oblikovanja cen ali morebitnih negativnih
posledic takšnega oblikovanja cen za uporabo določenega plačilnega instrumenta (ECB 2009, str. 2, Referenčni
okvir za skladnost kartičnih shem z zahtevami SEPA). 14 držav članic, ki tvorijo polovico prebivalstva EU, je
prepovedalo dodatna nadomestila. Danska jih dovoli le za kreditne kartice, preostale države nimajo omejitev
pri zaračunavanju dodatnih nadomestil plačnikom (EC 2013, Study on the Impact of Directive 2007/64/EC on
Payment Services in the Internal Market and on the Application of Regulation (EC) No 924/2009 on Cross border Payments in the Community). 15 Rabati ali negativna nadomestila služijo kot substitut dodatnim
nadomestilom, vendar se v praksi redno uporabljajo. V zvezi z dodatnimi nadomestili je potrebno poudariti, da
je alternativa nadomestilu dvig cen končnih dobrin trgovca za vse vrste plačil, kar pa prinaša negativne učinke
na blaginjo prodajalca in potrošnika. V tem primeru namreč plačniki brez kartic subvencionirajo potrošnike s
karticami (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 25).

Slika 3: Shema provizij med udeleženci na trgu kartičnih plačil (štiripartitna shema)

15 Razlogi

za prepoved in dopustitev dodatnih nadomestil omenjenih v študiji dokazuje nedorečenost učinkov dodatnih
nadomestil na blaginjo potrošnikov. Navedeni razlogi za prepoved so na primer: izogibanje distorziji med učinkovitimi
kartičnimi plačili in neučinkovitim gotovisnkim plačilo, zaščita potrošnikov, preprečitev dodatne kompleksnosti za trgovce
in zagotavljanje enakih pogojev poslovanja. Razlogi držav, ki dopuščajo dodatna nadomestila so na primer: prepoved
nepotrebna zaradi majhne uporabe instrumenta v praksi, preprečiti razvoj bolj učinkovitih plačilnih sredstev, da se ne
omejuje konkurence med shemami, da se ne prikriva stroške različnih kartic pred potrošniki. Več o ekonomiki prednosti
in slabosti dodatnih nadomestil v Economides in Henriques (2011).
19

Spodbudnina

Sistemska
provizija

Upravljavec
sheme

Sistemska
provizija

Izdajatelj kartice

Pridobitelj kartice

Medbančna provizija
Spodbudnina

Provizija
za
uporabo

Provizija na
prodajnem
mestu
Dodatno nadomestilo

Imetnik kartice

Prejemnik plačila

Vir: ECB 2014, str. 21.

Poleg zgoraj opisanega modela medbančnih provizij Börestam in Schmiedel (2011, str. 22) navajate še tri
alternativne, sicer redko uporabljene, modele: 1) model enotnega pridobitelja (angl.: single acquirer model),
kjer kartična shema deluje preko zgolj enega pridobitelja; 2) model neposredne provizije (angl.: direct fee
model), kjer transakcija steče mimo banke trgovca, slednja pa pride na vrsto šele v sklepni fazi kliringa; in 3)
model izravnane participacije (angl.: balanced participation model), kjer je poslovni delež vsake od bank enak
na strani izdajanja in pridobivanja.
Po pregledu strukture trga, kjer smo predstavili ključne akterje in njihove poslovne povezave, prehajamo na
opis ekonomike štiripartitnega trga. Namen naslednjega podpoglavja je predstaviti kratek pregled literature o
ekonomskih mehanizmih delovanja trga plačil s karticami s poudarkom na vlogi medbančne provizije, ki jo leta igra na njem.

2.2 Ekonomika štiripartitnega trga plačil s karticami
Trg kartičnih plačil najbolj zaznamujeta naslednji dve značilnosti: i) potreba upravljavca sheme po servi siranju
dveh skupin strank (imetnike kartic in prejemnike plačil) in ii) mrežne eksternalije zaradi pozitivnih učinkov
dodatnega uporabnika na eni strani trga na obstoječe uporabnike na drugi strani trga. Osrednje vprašanje
ekonomske literature z vidika teorije in perspektive regulatorjev je bilo določiti, ali so obstoječi vzorci določanja
medbančnih provizij družbeno optimalni, oziroma ali bodo določeni plačilni instrumenti prekomerno ali
premalo intenzivno uporabljeni glede na družbeni optimum (Prager et al. 2009). Teoretična literatura trga

20

plačilnih kartic ponuja naslednjih pet ključnih zakonitosti v zvezi s vprašanjem določanja medbančne provizije
in njenega vpliva na blaginjo (povzeto po Katz, 2005). 16
1)

Spremembe medbančnih provizij, oziroma natančneje, spremembe neto stroškov transakcij za

izdajatelje in pridobitelje bodo prenesene na potrošnike na način, ki obenem vpliva na obseg transakcij plačil s
karticami. Pri nespremenjenih sistemskih provizijah bo sprememba v medbančni proviziji vplivala na stroške
pridobitelja, zato bo prišlo do prenosa na provizijo na prodajnem mestu. Slednje bo vplivalo na odločitev
trgovcev o sprejemanju kartice v plačilo in o pribitku na končno ceno dobrine. Na drugi strani trga sprememba
v medbančni proviziji pri nespremenjenih sistemskih provizijah vpliva na spodbude izdajatelja za izdajanje
novih kartic, vključujoč spodbude pri cenovni politiki in promocijski strategiji do obstoječih in potencialnih
imetnikov kartic. Provizija ima zato poleg neposrednega vpliva na blaginjo posameznih entitet na trgu tudi
posredni vpliv preko razširjenosti uporabe kartic (posedovanja in sprejemanja v plačilo). Ob določenih
predpostavkah o obliki konkurence na trgih nekateri teoretični modeli (npr. Gans in King, 2003) pokažejo na
nevtralnost medbančnih provizij v okvirju prostega določanja rabatov izdajateljev in dodatnih nadomestil
pridobiteljev. Višja medbančna provizija omogoči izdajatelju višji rabat za imetnike kartic, kar poveča uporabo
kartic. Obenem pa višja provizija na drugi strani trga poveča dodatno nadomestilo za uporabo kartic s strani
trgovca, kar nevtralizira učinke višjih rabatov. Ob bolj realističnih predpostavkah strukture trga, na primer
oligopolnega trga pri izdajanju in pridobivanju kartic, se zaradi strateških interakcij (npr. grožnja cenovne
vojne), posledično prelomljene krivulje povpraševanja in stabilnih cen, ki sledijo, prosto določanje rabatov in
dodatnih nadomestil ne zagotavlja nevtralnosti medbančne provizije.
2)

Sistem provizij, ki privede do maksimalnega celotnega presežka vseh udeležencev na trgu plačil s

karticami je odvisen od pogojev povpraševanja. Za trg plačil s karticami je značilno, da zaradi različnih oblik
eksternalij optimalne odločitve posameznih agentov na trgu ne zagotavljajo hkrati tudi optimalnosti celotnega
sistema. Pomembna ugotovitev teoretične literature je, da je družbeno optimalna analiza tehtanja učinkov
(trade-off) odvisna od stroškov transakcij, kot tudi od koristi za vsako skupino udeležencev (pogoji
povpraševanja). Iz tega vidika kakršnokoli izključno na stroških temelječe določanje provizij (na primer
postavljanje cene povzročitelju stroškov na višini mejnih stroškov) skoraj nikoli ne privede do družbeno
optimalne učinkovitosti na trgu.

16 Dodatni

viri o ekonomiki medbančnih provizij so navedeni v pregledih literature v študijah Chakravorti (2003) in Verdier
(2011), medtem ko Börestam in Schmiedel (2011) ponujata pregled institucionalnih značilnosti trgov kartičnih plačil.
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3)

Tudi v primeru konstantnih stroškov na enoto so provizije, ki maksimizirajo celotni presežek, v splošnem

pod višino stroškov. Na enostranskih trgih s konstantnimi stroški na enoto cenovna politika, ki postavlja ceno
na raven mejnih stroškov, zagotavlja učinkovito ceno. Na dvostranskih trgih pa odločitev za sklenitev
transakcije ustvari ne le privatne koristi, ampak tudi koristi za ostale udeležence, vendar posamezniki teh
eksternalij ne znajo in/ali nočejo internalizirati (Rochet, 2003). Zato bi v idealnem scenariju cene, s katerimi se
soočajo posamezne entitete na trgu in ki maksimizirajo celoten presežek, morale biti nižje od mejnih stroškov,
da bi se eksternalije internalizirale. Ker prejemniki plačila in plačniki poslujejo posredno preko pridobiteljev in
izdajateljev, je potrebno upoštevati tudi strukturo trga slednjih. Če izdajatelji in pridobitelji delujejo v
nepopolnih tržnih strukturah so njihove cene načeloma postavljene nad mejnimi stroški. Predpostavljajmo, da
imamo popolno konkurenco na pridobiteljski strani, medtem ko izdajatelji posedujejo tržno moč in postavljajo
svoje cene nad mejnimi stroški, kot v svoji analizi predpostavljata Rochet in Tirole (2002). V tem primeru bi bilo
optimalno znižati cene, ki jih plačujejo izdajatelji (to bi znižalo njihove mejne stroške in znižalo njihovo ceno na
optimalno raven), in povišati cene, ki jih plačujejo pridobitelji, kar bi odpravilo nesorazmerja, ki izhajajo iz
različnih pribitkov na stroške v teh dveh segmentih trga. Poleg pribitkov na stroške omenjenih dveh subjektov,
bi bilo potrebno v analizo vključiti tudi tržno strukturo trgovcev in njihove marže. Tako Vickers (2005, str. 239)
ugotavlja, da je argument v prid državnega uravnavanja medbančnih provizij šibek in da je boljša alternativa
politika spodbujanja konkurence na vseh segmentih trga plačil s karticami.
4)

Sistem provizij, ki maksimizira dobiček sheme, se praviloma razlikuje od sistema cen, ki maksimizira

celoten presežek udeležencev na trgu. To odstopanje lahko deluje v obe smeri. Zaradi monopolne moči
upravljavca sheme, ki se odrazi na višjih cenah za svoje storitve, in glede na to, da upravljavec pri optimiziranju
provizij ne upošteva različnih družbenih koristi za končne uporabnike (plačnike in trgovce), so cene določene
na suboptimalnih nivojih. Tudi trgovci pri svojih odločitvah ne upoštevajo eksternalij na druge trgovce in včasih
množica trgovcev sprejema v plačilo kartice, čeprav bi bilo s kolektivnega stališča bolje, da nihče izmed njih ne
bi prevzel sheme. Omenjena odsotnost trgovčeve nepripravljenosti na prevzem kartične sheme v plačilo se
odrazi na provizijah, ki so bolj v korist izdajatelju, saj upravljavec s tem poskrbi za čim večjo uporabo in
razširjenost svoje kartice (Katz 2005, str. 128-129).
5)

Sistem provizij, ki maksimizira tehtano povprečje dobička izdajatelja in pridobitelja se v splošnem

razlikuje od družbeno optimalnega sistema cen. Teorija razlaga, da so privatno določene medbančne provizije
(ob predpostavki fiksnih in majhnih sistemskih provizij) lahko bodisi nad bodisi pod višino družbeno optimalnimi
provizijami, kar je odvisno od specifičnih uteži, ki jih upravljavec daje na izdajatelja nasproti pridobitelju, in od
stopenj pretoka (pass-through) provizij navzdol po tržni verigi (Wright, 2004). Evans in Mateus (2011, str. 11)
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opozarjata, da je optimizacija višine medbančne provizije odvisna od lastniške strukture sheme, ki potem
določa specifične uteži v maksimizaciji dobičkov izdajateljev in pridobiteljev. Literatura teorije trga kartičnih
plačil izhaja iz podmene, da medbančna provizija predstavlja izravnalni mehanizem, ki usklajuje ponudbo in
povpraševanje na obeh straneh trga, torej na strani imetnikov kartic in na strani trgovcev, prejemnikov plačil
(Baxter, 1983 in Rochet in Tirole, 2002). Na trgu se odvije proces, kjer ena stran subvencioni ra drugo stran,
rezultat pa je večja korist za obe. Kot primer navedimo situacijo, kjer imetniki kartic realizirajo relativno majhne
koristi od plačevanja s kartico glede na gotovinsko plačevanje, medtem ko prejemniki plačil (trgovci) uživajo
velike stroškovne prihranke od sprejemanja kartic. Če potemtakem večina stroškov transakcije bremeni banko
izdajateljico, za njih ne bo smiselno procesirati takega obsega kartičnih plačil, kljub temu da skupne koristi
plačnikov in prejemnikov plačila presegajo skupne stroške bank. Medbančna provizija je učinkovit način
razrešitve opisanega problema (Korsgaard, 2014, str. 2).
Številne študije trdijo, da navkljub multilateralnemu določanju provizije s strani bank, ta ne učinkuje kot
monopolna cena (na primer Schmalensee, 2002 in Wright, 2004). Vzrok temu leži ravno v dvostranskosti trga
plačil s karticami (Korsgaard, 2014, str. 2). Če je namreč provizija previsoka, trgovci ne bodo zainteresirani za
sprejemanje kartičnih plačil in bodo preklopili na cenejše alternative, kot je gotovina. Razširjenost plačevanja s
karticami se bo zmanjšala, kar bo znižalo prednosti plačevanja s karticami za potrošnike, trg pa bo zaradi
ekonomij obsega soočen z višjimi stroški poslovanja s karticami. Po drugi strani pa velja, da v primeru pre nizko
zastavljene provizije izdajatelji ne dobijo zadostne spodbude za izdajanje kartic, iskanje novih strank in uvajanje
inovacij, kar zmanjša pojavnost imetnikov kartic, poveča povprečne stroške transakcij v shemi in zmanjša
trgovčevo povpraševanje po kartičnih plačilnih storitvah. Izdajatelji so poleg tega soočeni s konkurenčnimi
ponudbami drugih kartičnih shem, ki jih lahko izberejo v primeru prenizke medbančne provizije (Börestam in
Schmiedel, 2011, str. 13). Korsgaard (2014) v svojem teoretičnem modelu predpostavlja, da banke imetnikom
kartic ne zaračunavajo mejnih, temveč fiksne (mesečne ali letne) stroške uporabe kartice, zato so mejni stroški
dodatne transakcije s kartico za potrošnika enaki nič, medbančna provizija pa nima neposrednega vpliva na
odločitev potrošnika o načinu plačila. Rezultat tega je, da banke lahko efektivno izvajajo svojo monopolno moč
do trgovcev in postavljajo previsoke provizije glede na družbeno optimalno raven. 17
Previsoke medbančne provizije imajo lahko dva negativna učinka. Prvi je alokacijski učinek: ko se trgovci
odločajo o sprejetju kartične sheme, ne upoštevajo zgolj svojih koristi, kot je na primer znižanje stroškov v
primerjavi z gotovinskim poslovanjem, ampak vzamejo v obzir tudi koristi za potrošnike, kot je na primer

17

Rezultat je podoben modelu Rochet in Tirole (2002), vendar zaradi drugačnega mehanizma delovanja.
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sprejemanje kartice v plačilo. Internalizacija koristi za imetnike kartic zato implicira, da sheme lahko določijo
visoke provizije, ne da bi pri tem ogrozile sprejemanje kartic. Rochet in Tirole (2002, 2011) pokažeta, da to
shemam omogoča, da v sistem uvedejo skrite stroške. Ko je namreč transakcija opravljena s kartico z visoko
medbančno provizijo, plačnik ustvari negativno eksternalijo za trgovca. Imetniki kartic so spodbujeni k uporabi
dražjih kartic, saj višja medbančna provizija zanj pomeni nižje stroške in večje ugodnosti. Pri tem pa ne
upoštevajo dejanskih višjih stroškov za prejemnika plačila in posledično ostale kupce. Drugi negativni učinek je
distributivni učinek: prelitje (pass-through) medbančne provizije od izdajateljev na imetnike kartic je na nižji
stopnji kot prelitje provizije od pridobiteljev na prejemnike plačil. Ta razlika v stopnjah prelivanja stroškov
zahteva ustrezno strukturo cen, ki maksimizira skupni presežek izdajateljev in pridobiteljev. Osnovna logika
takšne privatno optimalne strukture cen je, da se poveča provizijo z namenom povečati prihodke na tisti strani
trga, ki ima nizko stopnjo prelivanja stroškov (izdajanje kartic), medtem ko se stroški prevalijo na tisto stran
trga, ki ima višjo stopnjo prelivanja (pridobivanje) (Böres tam in Schmiedel, 2011, str. 15).
Medbančna provizija je torej mehanizem, ki uravnava povpraševanje končnih uporabnikov, vpliva pa tudi na
ponudbo vmesnih členov (izdajateljev in pridobiteljev) in oblikuje višino stroškov transakcij. Slednji so
podvrženi močnim mrežnim eksternalijam in ekonomijam obsega. Mrežne eksternalije se na trgu kartičnih
plačil pojavijo zaradi naraščajoče privlačnosti vstopa v mrežo (pridobitev kartice s strani imetnika) in
naraščajoče privlačnosti ponudbe sprejemanja plačil s kartico, ki se ji povečuje število strank (imetnikov in
prejemnikov plačila). Mrežne eksternalije s širitvijo sheme povečajo koristnost za obe strani končnih
uporabnikov, hkrati pa za izdajatelje znižajo stroške pridobivanja novih imetnikov kartic (razen v bližini
zasičenja). Ekonomije obsega se na trgu plačil s karticami pojavljajo zaradi visokih začetnih investicij v shemo
in visokih stroškov inovacij, ki pa z razpršitvijo po večjem številu končnih uporabnikov tako na strani imetnikov
kot na strani prejemnikov plačila znižajo stroške na povprečno transakcijo. V teoretičnem modelu, ki nadgrajuje
modela Wright (2004) in Rochet in Tirola (2006) s heterogenimi potrošniki in trgovci, Verdier (2006) proučuje
zvezo med medbančno provizijo in kvaliteto plačilnih storitev. Model napove, da je pri določanju optimalne
provizije nujno potrebno upoštevati kvaliteto storitev, saj višje provizije bankam omogočajo pokritje investicij
v varnost in inovacije. Medbančna provizija ima torej kompleksen vpliv na dvostransko tržno strukturo trga
plačil s karticami in še zdaleč ne služi zgolj pokrivanju operativnih stroškov v kartični shemi, saj predstavlja tudi
pomemben vzvod za spodbujanje izdajateljev k povečevanju mreže in plasiranju inovativnih storitev. V
nekaterih državah, na primer v Franciji, izračun za sprejemljivo medbančno provizijo upošteva ne le stroškovno
osnovane postavke, ampak tudi stroške mehanizmov spodbud (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 23).
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Nezanemarljiv element trga je tudi heterogenost imetnikov kartic in trgovcev.

18

Koristi od uporabe kartice so

med plačniki različne in so odvisne od številnih dejavnikov, kot so dohodek, število transakcij na trgu, vrsta
nakupov na trgu, lokacija, preference, itd. Odločitev za uporabo kartice je torej endogena, odvisna ne le od
pogojev na trgu in aktivnosti izdajatelja, ampak tudi od omenjenih značilnosti posameznika. Ostaja pa pravilo,
da je potencialni imetnik kartice, ki je trenutno še ne uporablja, bistveno drugačen kot prvi ali povprečni imetnik
kartice ter je potrebno vložiti večje in drugačne napore, da se ga privabi v mrežo. Medbančna provizija mora
torej odsevati tudi te večje stroške spodbud za pridobivanje potencialnih komitentov, ki niso proporcionalni
stroškom obstoječih strank. Prav tako imajo trgovci heterogene koristi od sprejemanja plačil s kartico, ki je
odvisna od velikosti podjetja, obsega prometa, števila in povprečne velikosti plačil, tipa storitev oz. proizvoda,
itd. Odločitev za sprejem kartične sheme v plačilo je endogena tudi na strani podjetja, saj ni odvisna le od
pogojev na trgu, ampak tudi od omenjenih značilnosti prejemnika plačila. Potencialni novi prejemnik plačila, ki
trenutno kartice še ne ponuja med plačilnimi instrumenti, je bistveno drugačen od prve ali povprečne stranke
izdajatelja. Za sklenitev pogodbenega odnosa z njim je potrebno vložiti drugačne in praviloma večje napore,
zato mora medbančna provizija odsevati tudi ta vidik. Previsoka provizija se prelije v višjo provizijo na
prodajnem mestu, kar odvrača potencialne prejemnike plačila s to kartico. Prenizka provizija pa zmanjša
spodbude na izdajateljski strani, kar zopet posredno negativno vpliva na potencialne prejemnike plačila. Skupni
problem modelov medbančnih provizij je torej v tem, da četudi pokažemo, da privatno določene provizije
odstopajo od optimalnih, je višina slednjih vedno tudi funkcija neopaženih spremenljivk, kot so zgoraj opisane
porazdelitve heterogenih koristi imetnikov kartic in prejemnikov plačila.
Evans in Schmalense (2005) v pregledu teoretičnih prispevkov v literaturi ekonomike medbančnih provizij
zaključita, da zaenkrat niti v teoretičnih niti v empiričnih študijah ne obstajajo osnove za trditev, da je v
splošnem mogoče izboljšati družbeno blaginjo z opaznim znižanjem privatno dogovorjenih provizij. Skratka, če
bi protimonopolne oblasti ali drugi regulatorji hoteli dokazati, da njihova intervencija izboljšuje blaginjo, tega
trenutno ne morejo storiti. Konsenz v literaturi glede upravičenosti državne intervencije na trg je povzet v
naslednjih dveh vprašanjih: 1) Ali je stanje na obravnavanem trgu znatno suboptimalno? in 2) Ali obstaja
praktična regulatorna politika, ki z razumno gotovostjo znatno izboljšuje tržni rezultat? Katz (2005) v
komentarju odmevne študije Evans in Schmalense (2005) sicer pritrdi številnim ugotovitvam njune študije,
vendar zavzame manj strogo verzijo osrednjega vprašanja, ki se glasi, »Ali značilnosti specifičnega trga pod

18 Teoretični model

v Korsgaard (2014) sicer vsebuje heterogenost potrošnikov in trgovcev, vendar predpostavlja, da vsi
potrošniki že imajo kartico (in da ni stroškov pristopa v shemo), poleg tega pa model združi izdajatelje in prevzemnike v
eno entiteto (pod predpostavko popolne konkurence na strani prevzemanja kartic).
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drobnogledom opravičujejo državno intervencijo, od katere lahko pričakujemo izboljšanje ekonoms ke
blaginje?«. Po njegovem mnenju suboptimalen rezultat trga ne zagotavlja, da bo regulacija uspešna, saj
moramo dokazati, da bo intervencija targetirala identificirani problem, pri čemer moramo v analizi upoštevati
tudi stroške in nenamerne sekundarne učinke intervencije (Katz 2005, str. 122-123).
Katz (2005) opozarja tudi na pretiran poudarek regulatorjev na višino medbančne provizije. Kot je prikazano na
Sliki 3 so plačila med izdajateljem in upravljavcem sheme obojesmerna, pridobitelja pa poleg medbančne
provizije plačuje tudi sistemsko provizijo. Katz (2005, str. 123) nedoločenost neto učinka zgolj medbančne
provizije prikaže na naslednjem primeru. Označimo medbančno provizijo z IFS, z Wp označimo sistemsko
provizijo, ki jo shema ali operater plačilne mreže zaračunava pridobitelju, Wi pa naj predstavlja sistemsko
provizijo, ki jo shema ali operater plačilne mreže zaračunava izdajatelju. V tej notaciji bo neto strošek
transakcije za pridobitelja enaka Wp+IFS, neto strošek transakcije za izdajatelja pa bo Wi-IFS. Neto stroški so
tudi relevantne cene v analizi ekonomskih vzpodbud na strani izdajatelja in pridobitelja, ne pa samo višina IFS.
Tabela 1: Medbančne provizije, sistemske provizije in neto strošek kartičnih transakcij
Wp

IFS

Wi

Neto strošek

Neto strošek

za pridobitelja

za izdajatelja

0,5%

1,0%

0,5%

1,5%

-0,5%

1,0%

1,0%

0,0%

2,0%

-1,0%

0,0%

1,5%

1,0%

1,5%

-0,5%

Vir: Katz 2005, str. 124.

Kot prikazuje Tabela 1, informacija o višini IFS ne pove ničesar o bistvenih ekonomskih kategorijah
institucionalnega okvira, torej neto stroški za pridobitelja in izdajatelja. Razlog je v dejstvu, da sistemska
provizija lahko omili ali okrepi tokove na podlagi medbančne provizije. Prva in druga vrstica pokažeta, da
prikazujeta, da je identične neto stroške za pridobitelja in izdajatelja mogoče doseči z različnimi višinami
medbančne provizije, tako da upravljavec ustrezno prilagodi višini Wp in Wi.
Če nosijo trgovci pri plačilih s karticami tudi fiksne stroške, Korsgaard (2014) pokaže, da optimalna medbančna
provizija ni več zgolj funkcija stroškov, zato praktični pristopi empiričnega določanja optimalne ali zgornje meje
za provizijo (kot je na primer test trgovčeve indiference) niso več zanesljivi. Njegov model tudi izpostavi
nedoločljivost optimalne medbančne provizije v primeru, da trgovci smejo plačnikom zaračunavati dodatno
nadomestilo za plačilo s kartico. Tudi empirične študije dokumentirajo, da praks a zaračunavanja dodatnih
nadomestil plačnikom v državah, kjer je to dovoljeno, ni uniformna (Bolt et al. 2010 in Jonker, 2011). Če
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teoretske predpostavke zrahljamo z vpeljavo heterogenih koristi za plačnike in prejemnike plačil s karticami in
stroške vzdrževanja primernih spodbud za izdajatelje, pridobitelje in trgovce, je orientacijska vrednost testa
trgovčeve indiference vprašljiva.
Börestam in Schmiedel (2011, str. 14) opozarjata na dinamični razvoj trga kartic, med katerim se učinkovita
struktura cen znotraj sistema spreminja v skladu s spremembami elastičnosti povpraševanja na obeh straneh
končnih uporabnikov in evolucije mrežnih eksternalij zaradi spremenjene razširjenosti mreže med plačniki in
prejemniki plačil. Na začetku je elastičnost povpraševanja po karticah s strani potrošnikov in trgovcev visoka,
saj je potreba po članstvu v neuveljavljeni shemi nižja od obdobja večje razširjenosti sheme. Z uveljavitvijo
sheme se poveča tudi možnost dviga medbančne provizije. Višja provizija omogoča izdajateljem zaračunavanje
nižjih stroškov uporabe kartice za imetnike, kar še dodatno poveča razširjenost in pozitivne mrežne eksternalije.
Po naši oceni pa avtorja študije spregledata najmanj tri nasprotujoče tendence, ki ublažijo opisani
samookrepitveni mehanizem. Prvič, heterogenost na strani potrošnikov in prejemnikov plačil povečuje mejne
stroške pridobivanja novih strank, kar nevtralizira mrežne eksternalije. Drugič, še vedno obstaja konkurenca
med kartičnimi shemami, ki lahko koristi mrežnih eksternalij in s tem povezane nižje povprečne stroške
transakcij prelijejo v bolj ugodne pogoje tudi za trgovce in pridobitelje, tako da neto stroške transakcij za
izdajatelja in pridobitelja ustrezno prilagodijo s spremembo sistemskih provizij. 19 Neto cena za izdajatelja se
namreč lahko ohrani, neto cena za pridobitelja pa zniža, tako da se zniža medbančna provizija in ustrezno
prilagodi obe sistemski proviziji, kot je to nakazano v Tabeli 1 zgoraj. Tretjič, tudi trg plačilnega prometa je
podvržen stalnim tehnološkim inovacijam, ki konkurirajo in sčasoma izpodrivajo uveljavljene metode
plačevanja (plačevanje s pametnimi telefoni, urami).
V praksi je struktura cen znotraj sistema kartičnega trga takšna, da prejemniki plačila nosijo večji del celotnih
stroškov kartičnih transakcij v primerjavi z imetniki kartic. Imetniki kartic včasih celo uživajo neto subvencije za
uporabo kartice (promocijske cene, bonitete) (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 12). V tem trg kartičnih plačil
ne odstopa od drugih dvostranskih trgov. Medijske hiše na primer prodajajo izdelke in storitve včasih celo pod
proizvodno ceno, saj večino prihodkov pridobijo od oglaševalcev. Prevalitev bremena stroškov na eno ali drugo
stran je torej lahko povsem legitimna in ekonomsko upravičena poslovna praksa, ki jo določa vrsta razmer na

19 Bolt in Schmiedel (2011b)

ugotavljata, da povečana konkurenca med kartičnimi shemami znižuje provizije na prodajnem
mestu in povečuje razširjenost kartice.
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trgu (zasičenost na obeh straneh uporabnikov, njihova cenovna elastičnost 20 , stopnja konkurence na obeh
trgih, relativna moč mrežnih eksternalij, itd.)
Zgoraj omenjene ugotovitve ekonomske teorije potrjujejo dejstvo, da je določitev optimalnega sistema cen
med akterji na trgu plačilnih kartic izredno kompleksna in zahtevna naloga za regulatorja. Ugotovitev 3 (glej str.
22 te analize) o učinkovitosti nastavljanja cen pod stroški celo implicira, da se morajo regulatorji že v samem
začetku sprijazniti z drugo najboljšo izbiro, saj prve najboljše rešitve ni mogoče doseči zaradi posledične
nerentabilnosti upravljavcev v primeru družbeno optimalne cenovne politike. Ekonomska teorija ne daje
enoznačnih odgovorov na vprašanje, ali bo porazdelitev stroškov od potrošnikov k trgovcem povečala,
zmanjšala ali ohranila obseg in vzorec uporabe kartic. Medtem ko znižanje medbančnih provizij spodbuja
trgovce k sprejemanju plačil s karticami, višji stroški in nižja kvaliteta storitev imetnike kartic odvra ča od
uporabe tega plačilnega instrumenta v korist cenejših ali bolj kvalitetnih alternativ (Carbo Valverde et al. 2009).
Zaradi teoretske nedorečenosti ravnotežij in odvisnosti simulacije intervencijskih ukrepov regulatorjev na trgu
od številnih predpostavk in vrednosti parametrov je edina ustrezna pot po mnenju Evans in Schmalense (2005),
da se obstoječe teorije podvrže empiričnim testom. V naslednjem poglavju zato predstavimo kratek pregled
empiričnih študij, ki so analizirale vplive sprememb medbančnih provizij na trgu plačilnih kartic.

POVZETEK 2. POGLAVJA
Teoretična literatura trga kartičnih plačil razkriva, da so sistemi plačil s karticami izjemno kompleksne mreže,
ki ne omogočajo enoznačnih rešitev določanja optimalne višine medbančnih provizij. Analiza ekonomike
štiripartitnega trga kartic je pokazala, da medbančne provizije določajo strukturo cen in ne nivoja cen v
sistemu, saj igrajo izravnalno vlogo na dvostranskem trgu: višja provizija pomeni višjo ceno za eno stran trga
(trgovce) in nižjo ceno za drugo stran (imetnike kartic). Upravitelj sheme je zato glede višine medbančne
provizije omejen tako navzgor kot tudi navzdol, saj mora uskladiti povpraševanje na obeh straneh trga hkrati,
obenem pa poskrbeti za ustrezne spodbude za izdajatelje in pridobitelje. Na trgu so prisotne tudi naslednje
eksternalije, katerih obseg določa tudi medbančna provizija: trgovec z odklonitvijo plačila s kartico znižuje
uporabnost tega plačilnega instrumenta in s tem blaginjo imetnika kartice; odločitev za plačilo z

20 Novejše študije zaznavajo višjo cenovno občutljivost potrošnikov,

npr. Amromin et al. (2005), Ching in Hayashi (2008),
Humphrey et al. (2001) in Zinman (2008). Bolt et al. (2010) identificirajo cenovno elastičnost nizozemskih potrošnikov v
povezavi s povpraševanjem po storitvah debetnih kartic. Po drugi strani elastičnost trgovcev do storitev kartičnih plačil
empirično še ni bila proučevana (Börestam in Schmiedel, 2011, str. 12), kar pa je bistvena informacija za regulatorja, ki bi
skušal dokazati zlorabo monopolne moči upravljavca.
28

instrumentom, ki prinaša trgovcu višje stroške glede na alternative, pomeni negativno eksternalijo za trgovca,
ki pa je plačnik ne internalizira; povečanje števila imetnikov kartic poveča vrednost sprejemanja kartične
sheme v plačilo; in povečanje sprejemanja kartic v plačilo s strani trgovcev povečuje uporabnost kartice
imetniku. V relevantnem razponu višine medbančne provizije ena eksternalija narašča vzporedno z
zmanjševanjem druge eksternalije. Odnosi med entitetami na trgu kartic so preveč kompleksni, da bi
družbeno optimalno višino medbančne provizije lahko določali zgolj na podlagi stroškovnih elementov.
Regulativna intervencija mora biti upravičena z rigoroznimi odgovori na naslednja vprašanja:


Kaj natančno je dejanska tržna nepravilnost in ali je dovolj velika, da opravičuje poseganje?



Ali ima regulator dovolj informacij in ustrezne instrumente za popravo identificirane nepravilnosti?



Ali bodo stroški poseganja na trg v dovoljšnji meri kompenzirani z dvigom blaginje?

Kakršnakoli regulacija provizij mora upoštevati številne dejavnike, med drugim funkcije koristnosti imetnikov
kartic (kupcev) in prejemnikov plačila (trgovcev), ki so med seboj soodvisne zaradi obojesmernih pozitivnih
mrežnih eksternalij; stroške izdajanja in pridobivanja kartic; strateške interakcije sprejemanja kartic med
trgovci; tržna moč in stopnja konkurence med izdajatelji in pridobitelji; način določanja višine medbančne
provizije (bilateralna ali multilateralna); konkurenca med kartičnimi shemami ter med plačili s karticami in
alternativami; cenovna diferenciacija med različnimi oblikami plačil; prisotnost subvencioniranja uporabe
alternativnih oblik plačil (zlasti uporabe gotovine).
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3. Izkušnje regulacije medbančnih provizij
V nadaljevanju na kratko opisujemo izkušnje in učinke regulacije medbančnih provizij v v ZDA, Španiji in Avstraliji,
ki so se odločile za njihovo administrativno zniževanje.

3.1 Regulacija v ZDA
Finančna kriza je regulatorje finančnih trgov v ZDA spodbudila k obsežni prenovi regulatorne zakonodaje, ki je
med drugim vključevala tudi medbančne provizije na trgu plačilnih kartic. Durbinov amandma na Dodd-Frank
sveženj finančnih reform je 11. oktobra 2011 omejil navzgor medbančne provizije za kartične plačilne
transakcije s potrošniškimi debetnimi karticami za banke z aktivo nad 10 milijard $. Provizije za transakcije s
kreditnimi in predplačniškimi karticami so ostale neregulirane. Kapica na medbančne provizije je znižala
povprečne pristojbine v prizadetih bankah iz 0,50$ na 0,24$ na transakcijo (Hayashi, 2012). Namen zakonodaje
je bilo znižanje stroškov bank pridobiteljic za trgovce (prejemnike plačil), ki naj bi jih v naslednjem koraku prelili
v nižje cene za potrošnike.

3.1.1 Vplivi na kartična plačila in bančni sektor
Kljub željam je v realnosti prilagoditev stekla precej drugače. Izgubo prihodkov z naslova medbančnih provizij
v višini 6,6 do 8 milijard $ (Hubbard, 2013) so banke izdajateljice kompenzirale z:
▪ Zmanjšanjem ponudbe transakcijskih računov brez pristojbin za vodenje računa. Število bank ponudnic
provizij-prostih računov se je v obdobju 2009-2013 zmanjšalo za 50%, medtem ko se je ta segment trga
povečal v skupini bank izven domene Durbinovega amandmaja (Bell, 2011; 2012; Sullivan, 2013).
▪ Več kot podvojitvijo minimalnega mesečnega stanja na računu, potrebnega za brezplačno vodenje računa
med 2009-2012, in sicer z 250$ na preko 750$ (Zywicky et al. 2013).
▪ Dvigom mesečnih provizij za vodenje računa s 6 na 12$ (povprečno) v obdobju 2009-2013 (Zywicky et al.
2013).
▪ Višjimi stroški za komitente ali nižjo razpoložljivostjo storitev plačilnega prometa (Getter, 2014; Barrington,
2012).
Zywicky (2013) ugotavlja, da manjša razpoložljivost transakcijskih računov brez stroškov vodenja in višje
provizije na ostale storitve skoraj popolno korelirajo z uveljavitvijo Durbinovega amandmaja in ju ne moremo
pojasniti z ostalimi dejavniki, kot so recesija in bančna kriza. V istem obdobju je namreč prišlo celo do znatnega
znižanja pristojbin za uporabo konkurenčnih predplačniških kartic, ki so izvzete iz regulative. Kay et al. (2014)
podobno ugotavljajo, da so se od zadnjega četrtletja 2010 (pred uveljavitvijo Durbinovega amandmaja) do
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zadnjega četrtletja 2011 (prvo četrtletje po uveljavitvi amandmaja) prihodki od medbančnih provizij znižali za
34%, medtem ko so se v izvzetih bankah isti prihodki v tem obdobju povečali za skoraj 10%. Obenem ugotovijo,
da so z zakonom obvezane banke uspele 30% omenjene izgube z naslova medbančnih provizij kompenzirati z
višjimi stroški za vodenje depozitnih računov. Temu takojšnjemu kompenzacijskemu dvigu pristojbin je sledilo
postopno povečevanje in uvajanje novih provizij v naslednjih letih. S podražitvijo stroškov uporabe debetnih
kartic, tako absolutno kot relativno glede na alternativne plačilne instrumente, je Durbinov amandma povzročil
premik potrošnikov k cenejšim alternativam. Leta 2011 se je na primer v ZDA promet s kreditnimi karticami
povečal za skoraj 30%, medtem ko se je z debetnimi znižal za skoraj 25%. Podobno je prišlo v letu 2012 do 7,7
milijarde $ vrednega premika plačil iz debetnih na kreditne kartice (Zywicky et al. 2013). Zamenjava debetnih
kartic s kreditnimi je še posebej presenetljiva glede na dejstvo, da je med 2009 in 2012 delež prebivalcev ZDA
s kreditno kartico upadel za 5% (CFPB, 2013). Uporaba kreditnih kartic kot plačilnega instrumenta je naraščala
navkljub padcu števila kreditnih kartic. Podobne trende je bilo moč opaziti na segmentu predplačniških kartic,
kjer se je število transakcij z njimi na letni ravni povečevalo za 33,5%, daleč hitreje kot katerikoli drug
negotovinski plačilni instrument (Fitch Ratings, 2014).

3.1.2 Vpliv na potrošnike
Veliko dokazov napeljuje k ugotovitvi, da so potrošniki utrpeli škodo zaradi s prememb Durbinovega
amandmaja. V ZDA obstaja zelo malo primerov, ko so trgovci del prihrankov z naslova nižjih provizij prelili na
nižje cene blaga za potrošnike. Veliki trgovci z nižjimi stroški so se v veliki meri odločili za prelitje prihrankov v
višje marže in ne v nižje cene. Zywicky in drugi (2013) ocenjujejo, da je Durbinov amandma povzročil transfer
med 1 in 3 milijardami $ na leto od gospodinjstev z nižjimi dohodki k lastnikom velikih trgovcev. Druge študije
ugotavljajo, da je učinek amandmaja izredno regresiven, saj cenovne kontrole medbančnih provizij za kartične
plačilne transakcije skupaj z novo regulacijo v zvezi s prekoračitvijo sredstev pretežni delež komitentov z nižjimi
dohodki naredi nedonosne. To banke prisili v zviševanje pristojbin, omejevanje storitev ali pa v odklanjanje
nedonosnih strank (Fitzpatrick in Enrich 2012; Iacobuzio 2010).
Učinek Durbinovega amandmaja se je pokazal tudi v obliki nižje kvalitete bančnih storitev. Slednje vključuje
zapiranje več kot 9.000 poslovalnic od leta 2009 (Chaudhuri, 2014)—nadproporcionalno v območjih z nizkimi
povprečnimi dohodki (Seay, 2014) in v večji meri s strani velikih bank--zapiranje programov zvestobe na
debetnih karticah z namenom kompenzacije izpada provizijskih prihodkov (Kay in drugi, 2014) in zastoja v
uvajanju bolj kakovostnih storitev, kot so debetne kartice z boljšimi varnostnimi elementi (Zywicki, 2011). V
nekaterih primerih lahko omejevanje programov zvestobe in ostale podražitve elektronskega plačevanja
privedejo do večje uporabe gotovine v plačilnem prometu (Ching in Hayashi, 2006). Posredni dokaz slednjega
ponuja Federal Reserve (2013), kjer identificirajo upad rasti uporabe debetnih kartic po uveljavitvi Durbinovega
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amandmaja. Zywicki (2011) dokumentira, da so regulirane banke kot odziv na amandma okrepile trženje
kreditnih kartic kot substitut debetnim, hkrati pa začele uvajati nove produkte v obliki predplačniških kartic.

3.1.3 Vpliv na trgovce
Učinek na prejemnike plačila (trgovce) je bil heterogen, pri čemer so največ koristi pridobili veliki trgovci, mali
trgovci pa so nasprotno doživeli znaten dvig stroškov. Dvajset največjih trgovcev v ZDA je bilo v povprečju
deležno znižanja stroškov provizij v višini 0,7% prometa (Elgar, Dunn and Company). Za male in srednje velike
trgovce je bilo znižanje stroškov provizij v povprečju samo 0,024%. Izračun za trgovca s 3 milijoni $ letnih
prihodkov in povprečnim znižanjem provizije, ki se zaračuna trgovcu, pokaže znižanje stroškov zgolj za 730$ na
leto. Veliki trgovci so bili torej deležni kar 30-krat večjega relativnega zmanjšanja stroškov kot posledice
Durbinovega amandmaja.
Zywicki in drugi (2014) na podlagi podatkov o 1.000 trgovskih podjetij v 23 sektorjih gospodarstva (ti so
reprezentativni, saj pokrijejo 95% vseh MasterCardovih transakcij) ugotovijo, da je povprečna provizija na
prodajnem mestu padla z 1,99% na 1,97%, torej zgolj za 0,02% točki. Slednje utemeljujejo z dejstvom, da kljub
znižanju povprečne medbančne provizije od 1,07% na 0,74% (podatek velja za njihov vzorec), so skoraj celotno
razliko (93%) obdržale banke pridobiteljice, zgolj 7% pa je bilo preneseno na nižje prodajne pristojbine za
trgovce. Vsled temu so pridobitelji povečali maržo v povprečju za 0,31% (z 0,58% na 0,89%). Naslednji razlog je
v tem, da se provizije na prodajnem mestu zaračunavajo drugače za velike trgovce kot za manjše trgovce. Na
podlagi podatkov je mogoče trditi, da je odzivnost provizije na prodajnem mestu veliko večja na spremembe
medbančne provizije za skupino velikih trgovcev. Čez čas je verjetno smiselno pričakovati, da se bo nižja
medbančna provizija prelila tudi v nižje trgovske provizije, vendar je odprto vprašanje tako obdobja prilagajanja
kot tudi obsega prenosa (pass-through-ja). Wang (2012) navaja, da so kot odziv na omejitev medbančne
provizije za debetne plačilne transakcije kartične mreže odpravile popuste za manjše transakcije, tako da so
vse transakcije (razen s karticami izvzetih izdajateljev) plačevale maksimalno predpis ano provizijo. Za trgovce z
nizkimi povprečnimi zneski plačil, je sprejemanje debetnih kartic kot obliko plačila podražilo za 2 do 3-krat.
Strockoz (2012) ugotavlja, da so se debetne medbančne provizije za trgovce s povprečnimi zneski pod 10$
povečale za 12% (v ta segment uporabnikov so vključena tudi velika podjetja, kot so McDonalds in Redbox) ,
medtem ko so se za tiste z povprečnimi zneski nad 200$ znižale za 64%.
Po navedbah Zywicki in drugi (2014) je za razliko od manjših trgovcev izrazito pozitiven učinek na velike trgovce
po uveljavitvi Durbinovega amandmaja mogoče pojasniti z naslednjimi razlogi. Prvič, svojo večjo pogajalsko
moč so uspeli izkoristiti za precej večje znižanje trgovskih provizij kot je to uspelo malim trgovcem. Drugič,
znatno večja tržna moč velike trgovce ne spodbuja k prenosu nižjih stroškov z naslova trgovskih provizij na
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končne cene za kupce. Tretjič, glede na to, da mali trgovci niso uspeli doseči skoraj nobenega znižanja trgovskih
provizij, tudi nimajo prostora za zniževanje cen in ogrožanje tržne moči velikih trgovcev. Hubbard (2013) navaja,
da se je v DRF anketi kar 41% maloprodajnih trgovcev opredelilo, da v nobeni meri ne bodo prenesli nižjih
trgovskih provizij na svoje kupce, kar je skladno z očitki, da so glavni dobitniki kapice na medbančne provizije
trgovci in ne potrošniki. Podobno McGinnis (2013) v svoji študiji učinkov Durbinovega amandmaja na cene za
potrošnike ugotavlja, da od več kot 1 milijarde $ možnih prihrankov za trgovce z gorivi, nič od teh nižjih stroškov
ni bilo prelitega v nižje cene goriv, ki bi se sicer samo na račun tega lahko pocenile za 3 centa na galono.

3.2 Regulacija v Španiji
Španija je zgodovinsko imela nižjo stopnjo uporabe kreditnih in debetnih kartic kot mnoge druge EU članice. V
letu 2010 je povprečno prebivalec Španije letno izvedel 47 kartičnih transakcij, medtem ko je na ravni EU-15 to
povprečje bilo 90 transakcij. Španija je leta 2005 tudi imela največji delež bankomatov na prebivalca v Evropi,
in to skoraj dvakrat več kot bolj razvite evropske države (Iranzo in drugi , 2012).
V Španiji je regulativo medbančne provizije za plačilne transakcije s karticami, ki se je nanašala na obdobje
2006-2009, sprejel Urad za varstvo konkurence (špa.: Tribunal de Defensa de la Competencia - TDC) na podlagi
pogajanj med Ministrstvom za gospodarstvo in konkurenco, Ministrstvom za industrijo, turizem in trgovino ter
protimonopolnega urada. Do teh pogajanj je prišlo kot posledica zahteve Evropske komisije iz maja 2003, ki je
utemeljevala postavitev medbančne provizije glede na stroške poslovanja in goljufij. Decembra 2003 je španski
Urad za varstvo konkurence odpravil dovoljenje, ki je omogočalo kolektivno določanje medbančnih provizij.
Decembra 2005 so se zaključila usklajevanja med špansko Vlado, kartičnimi mrežami in trgovci v Španiji, da se
postopno znižajo medbančne provizije v obdobju 2006-2008. Sprejet dogovor je temeljil na mehanizmu, ki je
določil letne zgornje meje na medbančne provizije. Tabela 2 prikazuje letne zgornje meje za kreditne in debetne
kartice.

Tabela 2: Medbančne provizije (agrerirano povprečje) v Španiji, 2006-2010
Prihodki bank
izdajateljic
0-100 m €

2006
Kredit | Debet
1.40% 0.53€

2007
Kredit | Debet
1.30% 0.47€

2008
Kredit | Debet
1.10% 0.40€

100-500 m €

1.05%

0.36€

0.84%

0.29€

0.63%

0.25€

0.53%

0.21€

0.53%

0.21€

> 500 m €

0.66%

0.27€

0.66%

0.25€

0.54%

0.21€

0.45%

0.18€

0.45%

0.18€

Povprečje

1.01%

0.32€

0.96%

0.29€

0.81%

0.26€

0.71%

0.24€

0.61%

0.22€

Vir: Iranzo in drugi (2012) in Banka Španije.
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2009
Kredit | Debet
0.79% 0.35€

2010
Kredit | Debet
0.79% 0.35€

Regulatorni poseg v medbančne provizije je v Španiji prenehal decembra 2010, kar je omogočilo, da španske
kartične sheme svobodno izbirajo raven medbančnih provizij, ki so s to spremembo ponovno izpostavljene
konkurenci. Kljub temu, da od decembra 2010 medbančne provizije niso regulirane, je njihova raven še naprej
padala. Trenutno le-te na povprečni ravni znašajo 0,61 odstotka za kreditne kartice in 0,22€ na debetne kartice
(Tabela 2).

3.2.1 Vplivi na kartična plačila in bančni sektor
Uvedba zgornje meje na medbančne provizije za plačilne transakcije s karticami je v Španiji pripeljala do padca
prihodkov od medbančnih provizij za banke izdajateljice – leta 2005 so znašali okoli 1,1 milijarde evrov in leta
2010 okrog 600 milijonov evrov. Obenem je delež prihodkov od kartičnega poslovanja (brez obresti) bank
izdajateljic v Španiji padel iz 21 odstotkov leta 2005 na 18 odstotkov po uvedbi regulative. Prišlo je tudi do
znižanja provizije na prodajnih mestih, ki pa ni bilo enako celotni vrednosti znižanja medbančnih provizij za
plačilne transakcije s karticami, kar pomeni, da učinek prelitja (pass-through) ni bil popoln.
Med letoma 2002 in 2005, torej v obdobju pred uvedbo kapice na medbančne provizije, je povprečna provizija
na prodajnih mestih v Španiji znaš ala 1,52 odstotka. Leta 2005 so medbančne provizije v povprečju znašale 1,55
odstotka. Provizije na prodajnih mestih so se v času regulative medbančnih provizij sicer znižale, vendar
počasneje od znižanja medbančnih provizij. Leta 2010 so provizije na prodajnih mestih pristale znašale 0,74
odstotka, medtem ko so medbančne provizije v povprečju dosegle 0,64 odstotka (Slika 4).

Slika 4: Povprečne medbančne provizije in povprečne provizije na prodajnih mestih v Španiji, 2005-2010
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

MSC

1.52%

1.13%

1.02%

0.88%

0.81%

0.74%

IF

1.55%

0.94%

0.91%

0.81%

0.77%

0.64%

Razlika

-0.03%

0.19%

0.11%

0.07%

0.04%

0.10%

-0.05%

Vir: Europe Economics (2014, str. 23) in Iranzo in drugi (2012).

Razlika med povprečno medbančno provizijo in povprečno provizijo na prodajnih mestih je v Španiji bila največja
(0,19 odstotka) leta 2006, kar je prvo leto po uvedbi kapice na medbančne provizije. Razlika med provizijama je
bila najnižja v letu 2009 in sicer 0,04 odstotka. V obdobju regulative medbančne provizije se je ta znižala za 0,91
odstotne točke, medtem ko se je v istem obdobju provizija na prodajnih mestih znižala za 0,78 odstotne točke.
Primerjalno gledano so se v obdobju 2005-2010 medbančne provizije znižale za 59 odstotkov in provizije na
prodajnih mestih za 51 odstotkov.
Ker se je v Španiji po uvedbi administrativnega znižanja medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami
razlika med slednjimi in provizijami na prodajnih mestih počala, so banke izdajateljice pričele ustvarjati nove
donose, kar je razvidno iz Tabele 3. V obdobju petih let so skupni donosi bank izdajateljic iz tega naslova bili
okoli 450 milijonov evrov.
Tabela 3: Bančni prihodki iz naslova kreditnih kartic v Španiji

2006
2007
2008
2009
2010
Skupaj

Prihodki od provizij na prodajnih
mestih bank prevzemnic (m €)

Prihodki od medbančnih
provizij bank izdajateljic (m €)

Razlika za banke
prevzemnice (m €)

894.00
911.84
830.84
737.71
704.36

743.68
813.50
764.75
701.28
609.18

150.32
98.34
66.09
36.43
95.18

4,078.75

3,632.40

446.36

Vir: Europe Economics (2014, str. 24) in Banka Španije.
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Obenem so nekatere banke izdajateljice povečala provizije za trgovce za namestitev POS-terminalov, kar je
povečalo stroške trgovcev, ki sprejemajo kartice. Višje stroške poslovanja s karticami so veliko bolj kot veliki
trgovci občutila mala in srednje velika podjetja, ki so dvig pristojbin za POS-terminale porazdelili na manjše
število transakcij in nižjo povprečno vrednost transakcij. Kot pokažeta Evans in Mateus (2011), se višji stroški
trgovcev v celoti prelijejo v višje cene za potrošnike, zlasti v visoko konkurenčnih sektorjih, ki imajo konstantne
donose obsega.

3.2.2 Vpliv na potrošnike
Brez vpliva na končne cene: Eden od predvidenih učinkov določitve zgornje meje medbančnih provizij za plačilne
transakcije s karticami v Španiji so bile nižje cene blaga in storitev za potrošnike. Iranzo et al. (2012) pokažejo,
da kljub znižanju provizij na prodajnih mestih kot posledice znižanja medbančnih provizij ni prišlo do znižanja
cen blaga in storitev za potrošnike, kot tudi ne do izboljšanja kakovosti ponujenih izdelkov.
Višje provizije za imetnike kartic: V Španiji so banke izdajateljice padec prihodkov medbančnih provizij
nadomestile z dvigom provizij za imetnike kartice in zmanjšanjem ugodnosti imetnikov. Iranzo et al. (2012)
navajajo, da so se do izteka regulacije leta 2010 letne provizije za kreditne kartice povišale za 50 odstotkov (iz
22.94€ na 34.39€) in za debetne kartice 56 odstotkov (iz 11.12€ na 17.3€). Banke izdajateljice so posledično
povečale prihodke od provizij (letno zavarovanje in obnovitvene provizije) za imetnike kartic za 855 milijonov
evrov (iz okoli 1,1 milijarde evrov v letu 2005 na okoli 2 milijarde evrov v letu 2010). Za celotno obdobje
regulacije medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami v Španiji so se celotni stroški imetnikov kartic
pri bankah izdajateljicah povišali za skoraj 2,5 milijarde evrov.
Carbo-Valverde et al. (2013) ugotavljajo, da je povečanje pristojbin najbolj prizadelo ranljive komitente z nizkimi
dohodki in manjšim številom transakcij, saj se za njih povprečni strošek na transakcijo poveča bolj kot za
komitente z večjim številom in vrednostjo transakcij. Večji poudarek na fiksnih stroških uporabe kartice tudi
popači relativne stroške alternativnih načinov plačila in bodisi odvrača potencialne komitente od prevzema
kartice bodisi spodbuja imetnike kartic k prekomerni uporabi tudi v primerih, ko to ni racionalno.21

21

Analogen primer je prehod iz zaračunavanja uporabe avtocest po prevoženem kilometru na sistem vinjet. Mejni
uporabniki se odločijo, da vinjete ne bodo kupili, četudi bi občasno uporabljali avtocesto v primeru sprotnega plačila.
Obstoječe lastnike vinjet pa popačena cena napeljuje k prekomerni uporabi avtocest, kljub temu, da v določenih primerih
obstajajo cenejše alternative (vlak, delitev prevoza, lokalne ceste).
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Hkrati so Carbo-Valverde et al. (2013) ugotovili, da so imetniki kartic neelastični na višino letnih pristojbin, saj
kljub višjim stroškom kreditnih kartic niso reagirali z zmanjšanjem števila kreditnih kartic, in drugič, da je študija
uspela pokazati eksternalije obeh strani končnih uporabnikov drug na drugega. Slednje je potrditev večine
teoretičnih modelov, da je skupna korist plačnikov odvisna od deleža trgovcev, ki prejema kartico v plačilo, in
obratno, da je skupna korist prejemnikov plačil s kartico odvisna od deleža potrošnikov, ki poseduje in uporablja
kartico.
Višje obrestne mere na kreditne kartice: Nižanje medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami v Španiji
je obenem tudi privedlo do višjih obrestnih mer na kreditne kartice. Iranzo et al. (2012) ugotavljajo, da so se v
obdobju regulacije medbančnih provizij za plačilne transakcije s kreditnimi karticami povprečne obrestne mere
v Španiji povišale iz 6,27 odstotka leta 2005 na 6,35 odstotka leta 2010. Prihodki iz naslova obrestnih mer na
kreditne kartice so se v obdobju 2005-10, po ocenah Iranzo et al. (2012), povečala iz okoli 700€ na skoraj 1
milijardo €.
Trgovci bolj pripravljeni sprejeti plačilo s karticami: Carbo-Valverde et al. (2013) ugotavljajo, da so nižje
medbančne provizije vodile v povečano pripravljenost sprejemanja plačil s karticami pri trgovcih. Frekvenca
uporabe tako debetnih kot kreditnih kartic pri trgovcih se je s sukcesivnimi regulativami v času povečala.
Upočasnitev zamenjave kartic za gotovino: Čeprav se je volumen zamenjave gotovinskih plačil s plačili s
karticami v Španiji v obdobju regulacije medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami nadaljeval (iz
1,60 odstotka leta 2005 na 3,01 odstotka leta 2006), je hkrati prišlo do upočasnitve rasti novih debetnih kartic
(iz 14 odstotkov leta 2005 na 10 odstotkov leta 2006), kot posledice dviga provizij za imetnike kartice in
zmanjšanja ugodnosti imetnikov kartic, kar je imelo negativne posledice za potrošnike, ki niso izkoristili polnega
obsega ugodnosti poslovanja s plačilnimi karticami. Iranzo et al. (2012) hkrati ugotavljajo, da je regulacija
medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami vodila v zmanjšanje povprečne vrednosti transakcij s POS
terminali, ki je bila 52€ leta 2005 in 44€ leta 2010. Nasprotno se je tem obdobju povprečna vrednost dviga na
bankomatih dvignila iz v 91€ na 117€ (Slika 5).
Slika 5: Stopnja rasti povprečne transakcijske vrednosti
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Vir: Europe Economics (2014) in Banka Španije.

3.2.3 Vpliv na sivo ekonomijo in davčne prilive
Ob tem, da je regulacija medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami v Španiji upočasnila rast
poslovanja s karticami, je prišlo do zmanjšanja števila uradno evidentiranih transakcij, kar je med drugim tudi
zmanjšalo proračunske prihodke iz naslova davkov. Ocenjeno je, da so ti premiki povzročili povečanje sive
ekonomije, katera naj bi trenutno predstavljala približno 20 odstotkov španskega bruto domačega proizvoda
NERA (2011) .

3.3. Regulacija v Avstraliji
Leta 2003 je Banka Avstralije (RBA) uvedla kapico na plačilne transakcije s karticami znotraj štiripartitnega
sistema, kar je pomenilo njeno znižanje z 0,95A$ na 0,55A$ na transakcijo. Kapica, katero se vsaka tri leta
preračuna, je določena glede na tehtano povprečje IF za vsak posamezni kartični sistem.22 Kapice na IF kartičnih
shem MasterCard23, Visa in EFTPOS24 so še danes v veljavi.
Dodatno je leta 2006 Banka Avstralije spremenila kapico za debetne kartice iz 0,53% na 0,12A$ na transakcijo,
medtem ko so kapico za transakcije EFTPOS debetnih kartic znižali iz 0,20A$ na transakcijo na 0,04A$ do
0,055A$ na transakcijo.25

3.3.1 Vplivi na kartična plačila in bančni sektor
Povprečna provizija na prodajnih mestih v Avstraliji je v letu uvedbe regulative iz začetnih 1,40 padla na 0,97
odstotka, čemur je sledil nadaljnji padec na 0,79% v letu 2007. Ker sta tako povprečna medbančna provizija

22
23
24

25

RBA (2012) “Developments in Retail Payments Systems”
MasterCard je prostovoljno sprejela kapico.
V Australiji je 85% transakcij z debetnimi karticami narejenih na EFTPOS terminalu. V teh transaksijah so medban čne
provizije uvedene v nasprotni smeri, kar pomeni, da jih banka izdajatel jica plača banki članici (acquiring bank).
EFTPOS sistem se uporablja v Avstraliji za procesiranje domačih transakcij debetnih kartic EFTPOS debetne kartice so
najpogosteje uporabljene debetne kartice v Avstraliji.
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kot povprečna provizija na prodajnih mestih v prvem letu regulative padli v povprečju za približno 0,40
odstotka, je prišlo do popolnega prelitja spremembe stroškov v bančnem sistemu (pass-through učinek).
Banke izdajateljice so kot posledico znižanja medbančnih provizij utrpele upad prihodkov, ki je samo v letu
2006 znašal 647 milijonov avstralskih dolarjev. Tako kot v Španiji, so se banke v Avstraliji odzvale na znižanje
medbančnih provizij s povišanjem provizij na poslovanje s plačilnimi karticami, npr. povišanje letnih provizij na
plačilne kartice je v letu 2006 za banke izdajateljice v Avstraliji na letni ravni predstavljalo približno 480
milijonov avstralskih dolarjev novih prihodkov. Banke izdajateljice so tako samo s povečanjem letnih provizij
na plačilne kartice pokrile 74 odstotkov izgubljenega prihodka od znižanja medbančnih provizij.

3.3.2 Vpliv na potrošnike
Brez vpliva na končne cene: CRA International (2008, str. 31) ugotavlja, da se je provizija na prodajnih mestih v
povprečju znižala za 0,16 odstotkov, kar je samo za leto 2008 za trgovce pomenilo 1.1 milijarde avstralskih
dolarjev prihrankov na stroških poslovanja s plačilnimi karticami. Kljub temu—tako kot v Španiji—v Avstraliji
niso zaznali znižanja končnih cen kot posledice znižanja medbančnih provizij.26
Višje provizije za imetnike kartic: Nižanje medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami v Avstraliji je
privedlo do višjih provizij na plačilne kartice, kar je ponazorjeno v Tabeli 4.

26

CRA International (2008) “Regulatory intervention in the payment card industry by the Reserve Bank of Australia,
Analysis of the evidence”.
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Tabela 4: Provizije na plačilne kartice v Avstraliji, 2001-2006
2001

2002

2003

2004

2005

2006

∆ 2001-2006

$6

$13

$25

$28

$29

$30

↑ 400%

$20

$21

$23

$29

$29

$31

↑

1.0%

1.0%

1.3%

1.5%

2.4%

2.4%

Prekoračitev limita
Zamudne obresti
Poslovanje v tuji valuti

55%

↑ 140%

Vir: CRA International 2008, str. 15 in lastni izračuni.

Imetniki plačilnih kartic v Avstraliji so kot posledico znižanja medbančnih provizij bili soočeni s povečanjem
raznolikih provizij na poslovanje s karticami, kar odraža tabela 5.
Tabela 5: Letne provizije na kartice, Avstralija, 2001-2006
2001

2002

2003

2004

2005

2006

∆ 2001-2006

Standardna kartica

23

25

27

28

28

28

↑ 22%

Standardna kartica z ugodnostmi

48

61

76

85

85

85

↑ 77%

Zlata kartica z ugodnostmi

87

98

128

128

134

140

↑ 61%

Vir: CRA International 2008, str. 15 in lastni izračuni.

Manjše ugodnosti imetnikov kartic: CRA International (2008, str. 15-16) obenem ugotavlja, da se je znižanje
medbančnih provizij odrazilo tudi v zmanjšanju nagradnih točk imetnika kartice ugodnosti za porabljeno vsoto
avstralskih dolarjev. Leta 2003 je bilo za pridobitev kupona v vrednosti 100A$ potrebno pridobiti 12.400 točk,
medtem ko leta 2006 kar 16.000 točk.

POVZETEK POGLAVJA
V ZDA je Durbinov amandma na Dodd-Frank sveženj finančnih reform oktobra 2011 omejil navzgor
medbančne provizije za kartične plačilne transakcije s potrošniškimi debetnimi karticami za banke z aktivo
nad 10 milijard $. Ukrep je povzročil dvig mesečnih provizij za vodenje računa, več kot podvojitev
minimalnega mesečnega stanja na računu, potrebnega za brezplačno vodenje računa,zmanjšanje ponudbe
transakcijskih računov brez pristojbin za vodenje računa, višje stroške za komitente ali nižjo razpoložljivost
storitev plačilnega prometa, preliv potrošnikov k cenejšim alternativam plačevanja.
Največ koristi so pridobili veliki trgovci, mali trgovci pa so nasprotno doživeli znatne poraste stroškov
prejemanja plačil s karticami. Vpliv na končne cene je bil zanemarljiv, saj so banke pridobiteljice skoraj
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celotno znižanje provizije obdržale zase, veliki trgovci z nižjimi stroški pa so se v veliki meri odločili za prelitje
prihrankov v višje marže in ne v nižje cene.
V Španiji je Urad za varstvo konkurence izpeljal postopno znižanje medbančne provizije v obdobju 20062009. Uvedba zgornje meje na medbančne provizije za plačilne transakcije s karticami je v Španiji pripeljala
do padca prihodkov od medbančnih provizij za banke izdajateljice in znižanja provizije na prodajnih mestih,
ki pa ni bilo enako celotni vrednosti znižanja medbančnih provizij za plačilne transakcije s karticami, kar
pomeni, da učinek prelitja (pass-through) ni bil popoln. Nekatere banke izdajateljice so povečala provizije
za trgovce za namestitev POS-terminalov, višje stroške poslovanja s karticami pa so veliko bolj kot veliki
trgovci občutila mala in srednje velika podjetja. Do znižanja cen blaga in storitev za potrošnike ni prišlo, do
izteka regulacije leta 2010 so se letne provizije za kreditne kartice povišale za 50% in za debetne kartice
56%, imetnikom kreditnih kartic pa so se zvišale obrestne mere. Ugotovljena je bila tudi upočasnitve rasti
novih debetnih kartic in povečana uporaba gotovine.
V Avstraliji je leta 2003 Banka Avstralije uvedla kapico na plačilne transakcije s karticami znotraj
štiripartitnega sistema, leta 2006 pa še dodatno znižala medbančne provizije za debetne kartice. V prvem
letu regulative sta tako povprečna medbančna provizija kot povprečna provizija na prodajnih mestih padli v
povprečju za približno 0,40 odstotka, torej je prišlo do popolnega prelitja spremembe stroškov v bančnem
sistemu. Na znižanje medbančnih provizij so se banke izdajateljice odzvale s povišanjem provizij na
poslovanje s plačilnimi karticami, s čemer so pokrile 74 odstotkov izgubljenega prihodka od znižanja
medbančnih provizij. Tudi v Avstraliji niso zaznali znižanja končnih cen dobrin kot posledice znižanja
medbančnih provizij, prišlo pa je do opaznega zmanjšanja dodatnih ugodnosti za imetnike kartic.
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4. Regulacija medbančnih provizij v Sloveniji:
Analiza scenarijev
Namen empirične analize je oceniti vpliv predlaganega znižanja medbančnih provizij na neto prihodke različnih
skupin na trgu kartičnih plačil, s poudarkom na blaginji potrošnikov. Empirična metodologija, ki smo jo v ta
namen uporabili je ekonomika stopnje prelitja spremembe stroškov v cene (angl.: pass-through). Ker v Sloveniji
ni opravljenih ocen pass-through stopenj za trg izdajanja kartic, trg pridobivanja kartic in maloprodajni trg,
bomo v simulacijah upoštevali stopnje ocen iz drugih držav, zlasti pa tistih, v katerih je bila podobna regulativa
omejevanja medbančnih provizij že vpeljana (Španija, ZDA, Avstralija). Dokaz, da bi EK regulativa najverjetneje
povečala blaginjo potrošnikov, bi potrdila smiselnost omejevanja provizij, medtem ko bi nasprotni dokazi
sprožili vprašanja o ustrezni višini maksimalnih provizij ali celo o smiselnosti intervencije nasploh. 27
Administrativno znižanje medbančnih provizij ima vpliv na vseh pet pogodbenih odnosov med udeleženci na
trgu:
1) odnos med pridobiteljem in trgovcem kot posledica znižanja stroškov za pridobitelja,
2) odnos med trgovcem in potrošnikom kot posledica znižanja stroškov trgovca,
3) odnos med izdajateljem in imetnikom kartice kot posledica znižanja prihodkov izdajatelja,
4) kartično mrežo in pridobiteljem kot posledica znižanja stroškov pridobitelja,
5) kartično mrežo in izdajateljem kot posledica znižanja prihodkov izdajatelja.
Analiza učinkov znižanja medbančnih provizij bi morala proučiti vplive na vseh pet pogodbenih odnosov, v
vsakem izmed petih relacij pa se lahko prilagodi tako cena kot tudi kvaliteta in obseg storitev. Ekonomika
cenovne politike kartičnih mrež v literaturi še ni bila obravnavana, zato se v nadaljevanju osredotočamo na
pogodbene odnose 1) do 3), za sistemske provizije pa predpostavljamo nespremenjene višine tudi po uveljavitvi
nižjih medbančnih provizij.28 Analizi scenarijev sledi tudi razprava o učinkih drugega reda, kjer to predpostavko

27

Pogoj za od odstopanje od člena 101(3) Pogodbe o delovanju EU je ravno zahteva, da horizontalni dogovor, primer
katerega je tudi multilateralno določanje medbančnih provizij, zagotavlja zadostno povečanje blaginje za potrošnike.
28
Breme znižanja medbančnih provizij bodo predvidoma delno absorbirale tudi kartične mreže, kar je odvisno od pogojev
povpraševanja na B2B in B2C trgih. Če predpostavljamo višjo elastičnost povpraševanja na strani izdajateljev, bo mreža
del izgub prihodkov izdajatelja kompenzirala z zaračunavanjem nižjih sistemskih provizij, na strani pridobiteljev pa to
izgubo nadomestila z nekoliko višjo sistemsko provizijo za pridobitelje. Izpad prihodkov za izdajatelje bo torej nekoliko
nižji, znižanje stroškov za pridobitelje, s tem pa tudi za trgovce in na koncu kupce nekoliko manjše. Potrošniki bodo torej
deležni nekoliko manjšega povečanja stroškov kartice in nekoliko manjšega znižanja cen potrošnih dobrin.
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odpravimo. Sprememba medbančnih provizij torej spremeni stroške in prihodke različnih skupin na trgu, za
analizo teh sprememb pa bomo v empiričnem delu uporabili ekonomiko prelivanja cen (angl.: pass -through).
V idealnem primeru popolne konkurence in konstantnih mejnih stroškov je pass -through 100%: znižanje
(zvišanje) stroškov (npr. provizije) za enak znesek zniža (zviša) ceno za potrošnika. V primeru nepopolne
konkurence z variabilnimi mejnimi stroški teorija ne ponuja enoznačnih napovedi prenosa spremembe cen na
potrošnika. Odstotek spremembe stroškov, ki se prenese na potrošnika, je odvisna od podrobnih značilnosti
trga, kot so tržna struktura, diferenciacija produktov, konkurenčne interakcije med ponudniki, natančna oblika
krivulje povpraševanja v bližini trenutne cene, obseg outputa pred spremembo, ovire vstopa v panogo, itd.29 V
splošnem velja, da v tem primeru le določen delež spremembe stroškov ponudniki prenesejo na cene
potrošnikov, preostalo pa nosijo sami bodisi z nižjimi maržami (ali dobički) ali z izstopi dela ponudnikov s trga.
Stopnja prelitja je torej empirično vprašanje.
Pregled empiričnih študij višine prelitja stroškov na cene na dolgi rok podaja razpon stopenj med 22%-74% z
mediano 50%, za empirične raziskave v evropskih državah pa 19%-66% z mediano 53%. V empiričnem delu
bomo za stopnjo prelivanja stroškov v cene na strani trgovcev za Slovenijo predpostavili mediansko vrednos t
53%. Sorodna skupina empiričnih študij je proučevala tudi lepljivost cen, torej kako dolgo traja, da podjetja
prilagodijo cene na spremembe v stroških. Evans in Mateus (2011, str. 16) v pregledu empirične literature o
lepljivost cen navajata, da trgovci ne prilagajajo cen hitro, pač pa cene v povprečju ostajajo stabilne eno leto ali
več, še posebej pa so cene lepljive v Evropi. Vse analizirane študije proučujejo relativno velike spremembe cen
(okrog 10%), zato niso dobra referenca za napoved cenovnega odziva trgovcev na zelo majhne spremembe v
stroških. Ker gre v primeru znižanja medbančnih provizij za majhne spremembe v stroških trgovcev tako v
relativnem smislu (tipično za manj kot 0,5%) kot tudi v absolutnem smislu (tipično za 4 cente na 50€ nakup
potrošnika), kar z vidika stroškov spreminjanja cen (angl.: menu cost) pomeni, da podjetja vsaj na kratek rok ne
bodo prelila majhnih znižanj stroškov v nižje cene. Zelo malo empiričnih š tudij obravnava učinek majhnih
sprememb stroškov na hitrost in obseg prelitja v cene, predvidevamo pa lahko, da bo prenos precej počasnejši
kot v primeru večjih sprememb Evans in Mateus (2011, str. 18).
Pomemben element znižanja medbančne provizije na dvostranskem trgu je tudi to, da to za izdajatelja pomeni
efektivno zvišanje stroškov, za pridobitelja pa efektivno znižanje stroškov poslovanja. Literatura pass -through
učinkov stroškov na cene prevladujoče ugotavlja, da je na večini trgov prenos stroškov izrazito asimetričen
glede na smer spremembe stroškov (glej na primer Pelzman, 2000; Toolsema in Jacobs, 2007; Hoffstetter in

29 Za

pregled ekonomike pass-through glejte Weyl in Fabinger (2013).
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Tovar, 2010; Mirza in Bergland, 2012; Müller in Ray, 2007). Hitrost prilagoditve višjim stroškom je precej
hitrejša od prilagoditve znižanju stroškov, na dolgi rok pa je večja tudi sama magnituda prilagoditve cen na
višje stroške (Misra et al. 2010). Glede na empirične študije asimetrije in dinamike prelitja stroškov v cene lahko
torej pričakujemo, da bodo pridobitelji na znižanje medbančnih provizij odreagirali hitreje in v večji meri s
kompenzatornimi ukrepi, kot so povečanje stroškov za imetnike kartic. Na drugi strani bodo pridobitelji
verjetno nižje stroške z naslova nižjih medbančnih provizij prelili v nižje provizije na prodajnem mestu počasneje
in ne v tolikšni meri kot izdajatelji. Pričakujemo lahko heterogene odzive, ki so odvisni od strukture trga,
elastičnosti povpraševanja, relativno pomembnost izdajanja in prevzemanja subjekta, idr.
Spremembe višine medbančne provizije povzročijo efektivno spremembo stroškov za izdajatelje in pridobitelje.
Ko se provizija zniža, prihodki izdajatelja s tega naslova padejo, kar je s stališča izdajatelja ekvivalentno zvišanju
stroškov storitev za imetnike kartic. Vprašanje prelivanja stroškov v cene za izdajatelje je torej naslednje: koliko
povečanja stroškov servisiranja imetnikov kartic uspe izdajatelj prenesti na imetnike kartic? Nižja provizija po
drugi strani pomeni znižanje stroškov poslovanja za pridobitelje. V njihovem primeru ste relevantni dve
vprašanji: koliko tega znižanja stroškov pridobitelj prenese na trgovce in koliko trgovci teh nižjih stroškov
prenesejo naprej na potrošnike?
Pri odgovoru na vprašanje prenosa nižjih prihodkov medbančnih provizij na cene storitev za imetnike kartic si
lahko pomagamo z analizo stopnje konkurence na trgu, analizo ekonomij obsega in empiričnimi izkušnjami iz
držav, ki so že uvedle podobne omejitve višine medbančnih provizij.
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Tabela 6: Indikatorji tržne koncentracije v bančnem poslovanju po državah in letih
HHI za kreditne institucije (celotna aktiva)

Tržni delež (v %) 5 največjih kreditnih
institucij (celotna aktiva)

Avstrija
Belgija

2009
414
1622

2010
383
1439

2011
423
1294

2012
395
1061

2013
405
979

2009
37.2
77.1

2010
35.9
74.9

2011
38.4
70.8

2012
36.5
66.3

2013
36.7
64.0

Bolgarija
Ciper

846
1089

789
1124

766
1027

738
996

730
1486

58.3
64.9

55.2
64.2

52.6
60.8

50.4
62.5

49.9
62.6

Češka Republika
Nemčija

1032
206

1045
298

1014
317

999
307

999
266

62.4
25.0

62.5
32.6

61.8
33.5

61.5
33.0

62.8
30.6

Danska
Estonija
Španija

1042
3090
507

1077
2929
528

1192
2613
596

1130
2493
654

1160
2483
757

64.0
93.4
43.3

64.4
92.3
44.3

66.3
90.6
48.1

65.6
89.6
51.4

68.4
89.7
56.2

Finska
Francija

3120
605

3550
610

3700
600

3010
545

3080
551

82.6
47.2

83.8
47.4

80.9
48.3

79.0
44.6

84.1
45.9

Velika Britanija
Grčija
Hrvaška

467
1184

523
1214

519
1278

527
1487

525
2136
1384

40.8
69.2

42.5
70.6

43.5
72.0

42.8
79.5
73.9

43.7
94.0
72.9

864
714

828
700

848
647

873
632

836
674

55.2
52.6

54.6
49.9

54.6
46.7

54.0
46.4

51.9
47.8

Italija
Litva

298
1693

410
1545

407
1871

410
1749

406
1892

31.0
80.5

39.8
78.8

39.5
84.7

39.7
83.6

39.6
87.1

Luksemburg
Latvija
Malta

310
1181
1250

343
1005
1181

346
929
1203

345
1027
1313

357
1037
1458

29.3
69.3
72.8

31.1
60.4
71.3

31.2
59.6
72.0

33.1
64.1
74.4

33.7
64.1
76.5

Nizozemska
Poljska

2034
574

2049
559

2067
563

2026
568

2104
586

85.1
43.9

84.2
43.4

83.6
43.7

82.1
44.4

83.8
45.2

Portugalska
Romunija
Švedska

1150
857
899

1207
871
860

1206
878
863

1191
852
853

1196
821
876

70.1
52.4
60.7

70.9
52.7
57.8

70.8
54.6
57.8

69.9
54.7
57.4

70.6
54.4
58.3

Slovenija
Slovaška

1256
1273

1160
1239

1142
1268

1115
1221

1045
1215

59.7
72.1

59.3
72.0

59.3
72.2

58.4
70.7

57.1
70.3

Madžarska
Irska

Netehtano
povprečje
1095
1091
1095
1056
1123
59.3
59.1
59.2
59.6
60.8
Opomba: HHI je oznaka za Herfindahl–Hirschmanov indeks, ki ima v primeru popolnega monopola maksimalno vrednost 10000.
Vir: Banking structural statistical indicators (ECB): http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9484387.

Kot je razvidno iz Tabele 6, je evropski bančni sektor zmerno koncentriran na nacionalnem nivoju, kar dokazujeta
relativno nizka vrednost HHI indeksa 1123 in delež petih največjih bank na višini 61%. Po zadnjih podatkih je
Slovenija nekoliko pod evropskim povprečjem v obeh indeksih koncentracije bančnega trga, saj je prišlo v času
krize do prečiščenja trga. Bikker in Haaf (2002) analizirata konkurenco v bančnem sektorju z indikatorjem tržne
moči Bresnahana in zaključita, da mera konkurence iz Bresnahanovega modela pokaže na visoko stopnjo
konkurence na analiziranih trgih. Podobne zaključke z razširitvijo nabora indikatorjev konkurence in
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kontroliranjem za specifične dejavnike države imata tudi Carbo et al. (2009). Glede stroškov bank študije
ugotavljajo konstantne donose obsega za velike banke in naraščajoče donose za manjše banke.

30

Pod naštetimi

predpostavkami lahko na podlagi teorije pričakujemo, da bodo banke velik del stroškov prelile v viš je kartične
pristojbine za imetnike kartic in/ali zmanjšanje ugodnosti in storitev.
Empirične analize učinkov podobnih znižanj medbančnih provizij potrjujejo teoretične napovedi. V Avstraliji so
banke prelile 30%-40% upada prihodkov z naslova provizij na imetnike kartic že v prvem letu uveljavitve
regulative. Tudi na daljši rok se je prelivanje nadaljevalo in Evans in Mateus (2011, str. 28) navajata, da je prišlo
do popolne kompenzacije izpada prihodkov s pomočjo višjih pristojbin, pri čemer velja omeniti tudi dejstvo, da
je avstralski bančni trg veliko bolj koncentriran od evropskega (Deloitte Access Economics, 2014, str. 27). Za ZDA
Evans et al. (2011) pokažejo, da so banke na zvišanje debetnih medbančnih provizij reagirale z znižanjem
stroškov vodenja kartic za imetnike, tako da leta 2009 približno tri četrtine bančnih komitentov ni plačevalo
praktično nobenih stroškov vodenja računov. Študija navaja tudi, da so administrativna znižanja provizij, ki jih je
prinesel Durbinov amandma, vodila v hiter dvig ali napovedi dvigov pristojbin za imetnike kartic. Evropska
komisija v svojem poročilu navaja pass-through stopnjo 25%, kar pa je zaradi resnih metodološ kih
pomanjkljivosti neustrezna ocena stopnje prelivanja stroškov na cene potrošnikov (Evans in Mateus, 2011, str.
31-32). Dosedanje analize prenosa stroškov na cene v izbranih državah in teoretske napovedi dajejo torej precej
zanesljive napovedi, da bo nižji prihodek z naslova medbančnih provizij hitro in v veliki meri prelit na višje cene
za imetnike kartc.
Na drug strani dvopartitnega trga smo soočeni z dvema prenosoma sprememb stroškov na cene: del nižjih
stroškov transakcij bo s pridobiteljev prenesen na nižje cene storitev za trgovce (provizija na prodajnem mestu),
v naslednji fazi pa bo del nižjih stroškov trgovcev prelit v nižje končne cene dobrin za potrošnike. Prenos od
pridobiteljev na trgovce je odvisen od vrste značilnosti posameznih trgov znotraj države, praviloma pa večji
trgovci zaradi svoje pogajalske moči uspejo doseči večje znižanje stroškov kot mali trgovci, ki imajo pogosto
sklenjene pogodbe s prikritimi provizijami (angl.: blended-rate merchant fee contracts). Ker ima Slovenija,
podobno kot Avstralija, zelo koncentrirano trgovino na drobno (Dmitrovič in Bodlaj, 2015), je pomembna
ugotovitev Centralne banke Avstralije, da so pridobitelji v okviru enega leta prenesli celotno znižanje stroškov
naprej na trgovce (RBI, 2006, str. 11-12). Evans et al. (2011) za ZDA ocenjujejo, da bo prenos spremembe
stroškov na cene trgovcev na višini 80%, saj na kratek rok manjši trgovci ne bodo deležni prelitja v nižje cene. Za

30 Za

pregled empiričnih študij glejte Evans in Mateus (2011, str. 26-27), za novejšo analizo ekonomij obsega v bančnem
sektorju v času pa Almanidis (2013).
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pričakovano stopnjo prenosa nižjih stroškov trgovcev na potrošnikove cene se sklicujemo na zgoraj navedene
empirične študije in predpostavljamo, da bo v povprečju čez celotno trgovino na drobno pass -through znašal
53%.
Znižanje medbančnih provizij lahko potrošnikom poveča ali zniža blaginjo, kar je odvisno od specifičnih
značilnosti na trgu izdajanja kartic, trgu pridobivanja kartičnih plačil in maloprodajnem trgu. Koristi bodo bolj
verjetne v primeru visoke koncentracije in tržne moči bank izdajateljic, majhne tržne moči in velike konkurence
na trgu bank pridobiteljic ter močne konkurence oz. majhne tržne moči na strani trgovcev. V tem primeru bodo
trgovci prejeli večino nižjih stroškov z naslova znižanja medbančnih provizij in jih v pretežni meri prelili v nižje
cene za svoje kupce. Na drugi strani pa bodo banke izdajateljice le v manjši meri prelile izgubljene prihodke z
naslova nižjih provizij na višje stroške za imetnike kartic.
Večja verjetnost za zmanjšanje blaginje za potrošnike bo v primeru močne konkurence na trgu izdajanja kartic,
velike tržne moči in majhne konkurence na trgu pridobivanja in nizke konkurence oz. visoke tržne moči na
maloprodajnem trgu. V tem primeru bodo banke izdajateljice prelile večino izgube svojih prihodkov na višje
stroške kartic za imetnike, medtem ko bodo trgovci deležni le majhnega znižanja stroškov provizij na prodajnem
mestu, kupci pa še manjšega prelitja v nižje cene končnih dobrin.
Za simulacijo učinkov predlagane omejitve medbančnih provizij EK bomo upoštevali tri scenarije:
i) osnovni scenarij (O) bo temeljil na naših najbolj realnih ocenah vrednosti parametrov, ii) minimalni scenarij
(L), ki predstavlja spodnjo mejo neto koristi za potrošnike, in iii) maksimalni scenarij (H), ki predstavlja zgornjo
mejo neto koristi za potrošnike.
Scenarij L: predpostavljamo, da ima Slovenija močno konkurenco na trgu izdajanja in pridobivanja kartic in
majhno število konkurenčnih trgovcev. Predpostavke so naslednje:
o Izdajatelji prevalijo 90% znižanja medbančnih provizij na imetnike kartic v obliki dražjih stroškov storitev.
o Pridobitelji prelijejo 100% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu velikih
trgovcev, ki ustvarijo 75% kartičnih plačil.31

31

Leta 2012 je v panogah Trgovina (G) in Gostinstvo (I) 3% največjih gospodarskih družb (470 podjetij) ustvarilo 75%
celotnih prihodkov teh dveh panog, 62 največjih podjetij pa 50% celotnih prihodkov. V Scenariju O predpostavljamo, da
se bo z izdajatelji za 100% prenos znižanja medbančne provizije na nižje provizije na prodajnem mestu uspelo spogajati
200 največjih podjetij (1 % populacije podjetij), ki ustvarijo 65% celotnega prometa. Glede na to, da sta trgovina in
gostinstvo panogi za največjo uporabo plačilnih kartic, zgornje distribucije prihodkov predpostavljamo tudi za celoten
obseg prometa s plačilnimi karticami v Sloveniji.
47

o Pridobitelji prelijejo 50% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu malih trgovcev,
ki ustvarijo 25% kartičnih plačil.
o Veliki trgovci prenesejo 50% svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce.
o Mali trgovci prenesejo 80% svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce.
Scenarij H: predpostavljamo, da ima Slovenija nizko konkurenco na trgu izdajanja in pridobivanja kartic in veliko
število konkurenčnih trgovcev. Predpostavke so naslednje:
o Izdajatelji prevalijo 50% znižanja medbančnih provizij na imetnike kartic v obliki dražjih stroškov storitev.
o Pridobitelji prelijejo 100% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu velikih
trgovcev, ki ustvarijo 50% kartičnih plačil.
o Pridobitelji prelijejo 50% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu malih trgovcev,
ki ustvarijo 50% kartičnih plačil.
o Veliki trgovci prenesejo 50% svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce.
o Mali trgovci prenesejo 80% svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce.
Scenarij O:
o Izdajatelji prevalijo v prvem letu 70% znižanja medbančnih provizij na imetnike kartic v obliki dražjih stroškov
storitev, v naslednjem 80%, v vseh ostalih pa 90%.
o Pridobitelji prelijejo 100% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu velikih
trgovcev, ki ustvarijo 65% kartičnih plačil.
o Pridobitelji prelijejo 50% znižanja medbančnih provizij na nižje provizije na prodajnem mestu malih trgovcev,
ki ustvarijo 35% kartičnih plačil, nato pa vsako dodatno leto še dodatnih 5%. Veliki trgovci prenesejo 50%
svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce, nato pa vsako dodatno leto še dodatnih 5% do končnih 80%.
o Mali trgovci prenesejo 80% svojih znižanih stroškov na nižje cene za kupce, nato pa naslednji dve leti še
dodatnih 5%.
Zgornje tri scenarije nato kombiniramo v pet variant, kjer spreminjamo predpostavke o posameznem segmentu
trga: LL je simulacija L, HH je simulacija H, LH predpostavlja učinek relacije izdajatelj-potrošnik iz simulacije L in
učinek relacije trgovec-potrošnik iz simulacije H, HL pa ravno obrnjeno kot v varianti LH.
Podatki o številu transakcij, vrednosti transakcij in številu kartic na letni ravni so bili pridobljeni od Banke
Slovenije (Bilten BS, Julij-Avgust 2014). Izračuni za prvo leto so narejeni za vrednosti v letu 2013. Vrednosti
medbančnih provizij za Visa in MasterCard smo pridobili iz javno dostopnih objav (Visa, 2014) in internih
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dokumentov MasterCarda. Obstoječe povprečne vrednosti medbančnih provizij za različne oblike kartic in za
različne sheme smo na podlagi teh podatkov določili na ravni 1,10% za kreditne kartice in 0,75% za debetne
kartice. Znižanje provizij pri teh izhodiščnih vrednostih znaša torej glede na predlog Komisije (0,2% kapica na
debetne in 0,3% kapica na kreditne kartice) za kreditne kartice -0,80%, za debetne pa -0,55%. Poleg učinka v
letu uveljavitve (ki je narejen na podatkih za leto 2013) ocenimo tudi neto sedanjo vrednost spremembe blaginje
za potrošnike do leta 2020, torej za obdobje 8 let. V tem obdobju predpostavljamo, da se vsako leto prenese še
nekaj dodatnih sprememb stroškov posameznih entitet naprej na cene, odvisno od predpostavk scenarija.
Vrednost kartičnih transakcij za debetne in kreditne kartice v letih 2014-2020 napovemo na podlagi ocene
regresijskega modela odvisne spremenljivke vrednosti letnih transakcij z debetnimi (kreditnimi) karticami v
odvisnosti od časovnega trenda polinoma tretje stopnje in nominalnega bruto domačega proizvoda. Diskontna
stopnja, ki jo uporabimo je 5%, vendar se vrednosti ocen spremenijo zelo malo, če predpostavimo nižjo ali višjo
stopnjo, kar smo preverili v ocenah robustnosti.
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Tabela 7: Učinki znižanja medbančnih provizij v Sloveniji v različnih scenarijih
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Tabela 8: Neto korist potrošnikov
Scenarij
L
H
LH
HL
O

Spremembe za potrošnike v letu uveljavitve
Stroški za imetnike
Cene za
Neto korist za
kartic
potrošnike
potrošnike
-31.0
17.4
-13.7
-17.3
16.8
-0.43
-31.0
16.8
-14.2
-17.3
17.4
0.11
-24.2
17.2
-7.0

NSV sprememb za
potrošnike do leta
2020
-29.9
-0.48
-30.6
0.24
-52.8

Vir: Lastni izračuni.

Kot prikazuje Tabela 7 in zgoščeno Tabela 8, se bodo stroški za imetnike kartic povečali v letu uveljavitve za 17
do 31 milijonov evrov, največ ob predpostavki L, torej da izdajatelji prevalijo 90% znižanja medbančnih provizij
na imetnike kartic v obliki dražjih stroškov storitev že v prvem letu. Prelitje nižjih medbančnih provizij in nižjih
provizij na prodajnem mestu v nižje končne cene za potrošnike bo v prvem letu znašalo okrog 17 milijonov v
vseh scenarijih. Neto koristi v prvem letu torej za potrošnike znašajo med +0,11 in -14,2 milijona evrov, pri čemer
je najbolj negativen učinek realiziran v scenariju LH, kjer pridobitelji prelijejo 100% (50%) znižanja medbančnih
provizij na nižje provizije na prodajnem mestu velikih (malih) trgovcev, ki ustvarijo 50% kartičnih plačil. Neto
sedanja vrednost letnih sprememb do 2020 znaša v razponu med +0,2 in -53 milijonov evrov, pri čemer je najbolj
negativen učinek napovedan v realističnem scenariju O, ki predpostavlja nepopolni prenos stroškov v nižje
končne cene tudi v srednjeročnem obdobju. Glede na empirične ugotovitve glede dinamike, magnitude in
asimetrije prenosa stroškov v cene, so predpostavke nevtralnega modela O najbolj realistične, zato menimo, da
ta scenarij predstavlja najboljšo oceno pričakovanih sprememb blaginje za potrošnike/imetnike kartic.
Zgornje ocene temeljijo na predpostavki, da se ostale cene v štiripartitnem sistemu ka rtičnih plačil ne
spremenijo. V resnici lahko pričakujemo, da bo administrativno znižana cene ene transakcije (medbančne
provizije) vplivala tudi na vse ostale cene v sistemu. V spodnji shemi ponovno prikazujemo povezave med
entitetami na trgu in najverjetnejše spremembe cen posameznih transakcij.
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Slika 6: Pričakovane spremembe cen po omejitvi višine medbančnih provizij

Spodbudnina
A

Upravljavec
sheme

Sistemska
provizija G

Sistemska
provizija

Izdajatelj kartice

F

Pridobitelj kartice

Medbančna provizija
Spodbudnina
B

Provizija
za
uporabo

C
D
Dodatno nadomestilo

Imetnik kartice

Provizija na
prodajnem
mestu

E

Prejemnik plačila

Pričakujemo lahko naslednje spremembe cen:
A: Spodbudnina izdajatelju kartice s strani upravljavca: zaradi znižanja medbančne provizije se bodo prihodki
izdajatelja znižali, v interesu upravljavca bo zato dvig spodbudnine za ohranitev vzpodbud za izdajanje kartic. Po
drugi strani nižji prihodki izdajatelja zahtevajo znižanje sistemske provizije, kar omeji kapaciteto upravljavca za
podeljevanje spodbudnin. Končni učinek na spodbudnino je torej nepredvidljiv.
B: Spodbudnina imetniku kartice s strani izdajatelja: zaradi znižanja prihodki izdajatelja z naslova nižje
medbančne provizije, bo izdajatelj izpad delno kompenziral tudi z zmanjšanjem ugodnosti za imetnike. V tem
primeru zgornje simulacije precenjujejo učinek na potrošnika, saj mu znižanje bonitet še dodatno zniža neto
koristi.
C: Provizija za uporabo kartice: nižji prihodki od medbančnih provizij se bodo delno prevalili v višje stroške za
imetnike kartic.
D: Dodatna nadomestila za plačevanje s karticami: če je bilo na prejemnike plačila preneseno dovolj znižanja
medbančne provizije, bodo lahko zmanjšali ali odpravili dodatna nadomestila za imetnike kartic, kar bo povečalo
njihovo blaginjo. V Sloveniji dodatna nadomestila niso razširjena, zato je pričakovati prenos na potrošnika v
obliki nižjih cen dobrin.
E: Provizija na prodajnem mestu: pridobitelji bodo del nižjih stroškov medbančnih provizij prelili v nižje provizije
na prodajnem mestu, predvsem za velike trgovce.
F: Sistemska provizija od pridobitelja k upravljavcu: slednji bo distorzirano ravnovesje spodbud skušal ponovno
vzpostaviti s pomočjo ponovne določitve višine sistemskih spodbud. Zvišanje sistemske provizije pridobiteljem
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bo omogočilo kompenzatorno znižanje provizije izdajatelju, kar bo ublažilo njegov izpad prihodkov. Stroški
pridobiteljev se zato ne bodo znižali za celotno znižanje medbančne provizije, zato bo tudi prelitje v nižje
provizije na prodajnem mestu in v končni fazi v nižje cene dobrin. V tem primeru zgornje simulacije precenijo
učinek na znižanje cen.
G: Sistemska provizija od izdajatelja k upravljavcu: zaradi prihrankov na strani pridobitelja in zaradi relativno
manjše elastičnosti na strani trgovcev v primerjavi s stranjo imetnikov kartic bo upravljavec optimiziral sistem
cen tako, da bo v kar največji meri nevtraliziral izpad izdajateljevih prihodkov. To bo storil z znižanjem sistemske
provizije, ki bo znižala njegove prihodke, zato bo ta izpad omejil z povečanjem sistemske provizije od pridobitelju
in z znižanjem spodbudnin.
Zgornji seznam predvidenih sprememb cen nakazuje, da arbitrarno znižanje ene izmed sistemskih cen vpliva na
vse ostale cene, poleg tega pa ne vedno enoznačno. Ponovno tudi izpostavlja specifičnosti dvopartitnih trgov,
kjer osrednja cena služi uravnavanju ponudbe in povpraševanja na dveh straneh trga. Na podlagi špekulacij o
odzivih posameznih segmentov trga kartičnih plačil lahko sklenemo, da bodo stroški in koristi znižanja
medbančne provizije verjetno absorbirani od vseh subjektov na trgu. Del bremena bo prevzel upravitelj sheme
z nižjimi sistemskimi provizijami za izdajatelje in višjimi za pridobitelje. Glede na to, da je predlagano znižanje
medbančne provizije veliko, se bo neto provizija za izdajatelje zagotovo znižala, zaradi konkurence na strani
pridobivanja pa upravljavci ne bodo mogli vsega znižanja medbančne provizije kompenzirati z višjo sistemsko
provizijo pridobiteljem. Možnost delne vzpostavitve sistema vzpodbud preko sprememb v sistemskih provizijah
sicer deluje pozitivno na imetnike kartic (stroški kartic se povečajo v manjši meri), hkrati pa še bol j intenzivno
negativno vpliva na imetnike kartic kot potrošnike. Zaradi nižje neto koristi pridobiteljev (medbančna provizija
+ sistemska provizija), bo tudi možnost za prelitje v nižje cene manjša. Dejstvo, da gre na tej strani trga za dvojno
transmisijo (pridobitelj-trgovec in trgovec-potrošnik) in da še nižji absolutni prihranki stroškov pri trgovcih
nadproporcionalno zmanjšajo intenziteto in verjetnost za prilagoditev končnih cen dobrin navzdol, implicira, da
so zgornji scenariji podcenili kratkoročni in srednjeročni negativni vpliv na potrošnike.

Kljub mehanizmu

prilagoditve neto cen (medbančna provizija ± sistemska provizija) bo prišlo do transfera od izdajateljev,
imetnikov kartic in delno upravljavcev sheme na pridobitelje in delno trgovce. S stališ ča razvoja storitev in širitve
uporabe kartic v plačilnem prometu je takšna redistribucija lahko problematična iz več vidikov, ki jih omenjamo
v naslednjem poglavju.

53

POVZETEK POGLAVJA
Administrativno znižanje medbančnih provizij ima vpliv na vseh pet pog odbenih odnosov med udeleženci na
trgu. Analiza učinkov znižanja medbančnih provizij bi morala proučiti vplive na vseh pet pogodbenih odnosov,
v vsakem izmed petih relacij pa se lahko prilagodi tako cena kot tudi kvaliteta in obseg storitev. Pregled
empiričnih študij višine prelitja stroškov na cene na dolgi rok podaja razpon stopenj med 22%-74% z mediano
50%, za empirične raziskave v evropskih državah pa 19%-66% z mediano 53%. Glede na empirične študije
asimetrije in dinamike prelitja stroškov v cene lahko pričakujemo, da bodo pridobitelji na znižanje medbančnih
provizij odreagirali hitreje in v večji meri s povečanjem stroškov za imetnike kartic, medtem ko bodo pridobitelji
in trgovci nižje stroške prenesli na cene počasneje in ne v polni meri. Pass-through analiza učinkov na podlagi
petih različnih scenarijev napoveduje neto koristi v prvem letu za potrošnike v razponu med +0,11 in -14,2
milijona evrov, neto sedanja vrednost letnih sprememb do 2020 pa znaša v razponu med +0,2 in -53 milijonov
evrov. Administrativno znižaje medbančne provizije bo vplivalo tudi na vse ostale cene v sistemu, kar pomeni,
da so obravnavani scenariji podcenili kratkoročni in srednjeročni negativni vpliv na potrošnike. Stroški in koristi
znižanja medbančne provizije verjetno absorbirani s strani vseh subjektov na trgu, prišlo pa bo do transfera
sredstev od izdajateljev, imetnikov kartic in delno upravljavcev sheme na pridobitelje in delno trgovce.
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5. Dodatna
potencialna
tveganja
uvedbe
regulative medbančnih provizij v Sloveniji
Glede na to, da je v Sloveniji in mnogih drugih državah uporaba kartic v porastu in neizkoriščenih še veliko
potenciala, je potrebno na cenovno politiko medbančnih provizij gledati z vidika dinamike procesa uveljavljanja
kartičnih plačil in izpodrivanja gotovinskega poslovanja. V tem tranzicijskem obdobju so potrebni dodatni napori
in s tem povezane spodbude akterjem na trgu, da povečajo uporabo in sprejemanje plačil s karticami na obeh
straneh trga. Doseganje minimalnega obsega strank za rentabilnost poslovanja sheme in kasnejše znižanje
stroškov transakcij za vse udeležence je zato v prehodnem obdobju povezano tudi z zelo nizkimi ali celo
negativnimi cenami za (nove) imetnike kartic in drugimi ugodnostmi (npr. povezovanjem z drugimi storitvami
(angl.: bundling), kot so zavarovanje, brezplačen WiFi, dostop do posebnih lož na letališčih, podaljšane garancije,
povračila odstotka kupnine, itd.). Slednje pa je potrebno kompenzirati z prehodno višjo medbančno provizijo,
ki zagotovi dovolj sredstev za izdajateljeva prizadevanja k širitvi trga.
Uveljavljenost plačil s karticami je v Sloveniji še vedno pod povprečjem EU. Število kartičnih plačil na prebivalca
na leto je v Sloveniji leta 2012 znašala 62 transakcij (EU povprečje 79, Švedska 230 transakcij), vrednost kartičnih
transakcij na prebivalca na leto pa je znašala 2.294€ (povprečje EU 4.055€, Švedska 10.245€) (ECB 2014, str. 2627). Po številu vseh kartic na prebivalca je Slovenija nekoliko pod povprečjem EU (159 kartic na 100 prebivalcev
v Sloveniji in 163 v EU). Zaostaja predvsem pri številu kreditnih kartic na prebivalca (5,5 na 100 prebivalcev v
Sloveniji in 21,5 v EU), medtem ko smo nad povprečjem EU (103 kartice na 100 prebivalcev) v številu debetnih
kartic na prebivalca (123 debetnih kartic na 100 prebivalcev) (ECB Statistical Data Warehous e:
http://sdw.ecb.europa.eu/ ). Slovenija nekoliko zaostaja za povprečjem EU tudi po številu POS terminalov na
prebivalca (1,72 terminala na 100 prebivalcev v Sloveniji, 1,86 v Evroobmočju in 1,79 v EU) in po številu transakcij
domačih kartic na POS terminal (3431 v Sloveniji in 4513 v EU) (ECB Statistica l Data Warehous e:
http://sdw.ecb.europa.eu/ ). Argument ECB, da »mogoče ne obstaja več potrebe po spodbujanju izdajanja
debetnih kartic s strani bank preko medbančne provizije, saj so debetne kartice že močno razširjene« (EC Impact
assessment, str. 185) torej v luči velike heterogenosti v številu in intenzivnosti uporabe kartic med članicami EU
ne zdrži. To stališče tudi ne pripoznava, da vloga medbančnih provizij ni le spodbujanje izdajanja, kar je glede na
nizko uporabo kartic v nekaterih državah članicah sicer še vedno zaželena aktivnost. Medbančne provizije
obstajajo tudi zato, da kompenzirajo večje tveganje in stroške na strani izdajanja v primerjavi s stranjo
pridobivanja. Dodatno tveganje uvedbe kapice na medbančne provizije je torej tudi to, da lahko vodi do
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nepovratnih izgub za izdajateljice ob nespremenjenih drugih pogojih (npr. povišanju stroškov za imetnike
kartic).
Glede na veliko variabilnost razširjenosti uporabe plačil s karticami na ekstenzivni in intenzivni meji med
posameznimi državami članicami, uvedba enotne zgornje višine medbančnih provizij lahko v državah, kjer se
kartično poslovanje še uveljavlja in med katere spada tudi Slovenija, zavre proces prehoda na stroškovno
učinkovitejše načine plačil majhnih zneskov. Razlike v razširjenosti kartic med državami za kartične sheme
predstavljajo zaradi ekonomij obsega, mrežnih eksternalij in stroškov trženja posledično različne stroške
kartičnih transakcij. Nadalje so tudi premije za tveganje različne med posameznimi trgi, kar v kombinaciji z
različnimi stroški zahteva od upravljavca različne medbančne in sistemske provizije. Mandatorna izenačitev
provizij ne glede na značilnosti trga lahko privede do izogibanja ali vsaj zmanjšanja aktivnosti kartičnih shem
v državah, kjer bo prišlo do znižanja provizije, in obratno v državah, kjer se bo provizija morda celo povečala.
Prenizko in v vseh državah enako določene maksimalne medbančne provizije lahko ogrozijo vstop novih
kartičnih shem. Kartice kupci (imetniki kartic) in prodajalci (prejemniki plačila) ne sprejemajo le na podlagi
sistemskih cen, ki jih posredno določa medbančna provizija, ampak med drugim tudi zaradi kvalitete storitev,
razvoja novih produktov, oglaševanja, itd. Omejitev provizije tudi za neuveljavljene nove sheme kartic zatorej
pomeni, da vstopniki ne bodo mogli uporabiti enega izmed pomembnih instrumentov za privabljanje strank na
obeh straneh dvopartitnega trga. Takšna likvidacije ene dimenzije konkurenčnih prednosti torej močno omeji
nabor instrumentov, s katerimi konkurenčne sheme tekmujejo za tržne deleže. Posledica tega bo zmanjšanje,
ne povečanje konkurence na trgu in povečanje in ne zmanjšanje ovir vstopa v panogo kartičnih plačil.
Glede na različno pogajalsko moč velikih trgovcev v primerjavi z malimi lahko pričakujemo tudi izboljšanje
pogojev na trgu za velike trgovce, saj bodo ti verjetno dosegli precej večje prelitje nižjih medbančnih provizij v
nižje provizije na prodajnem mestu. Izkušnje po znižanju medbančnih provizij v drugih državah to tezo potrjujejo:
v ZDA so po uveljavitvi Durbinovega amandmaja veliki trgovci uspeli znižati provizijo na prodajnem mestu za
0,7% od vrednosti prodaje, mali in srednje veliki trgovci pa zgolj za 0,024% (Zywicki et al., 2014, str. 23-25). V
ZDA so mali trgovci, ki večino kartičnih transakcij opravijo v zneskih nižjih od 10$, doživeli celo zvišanje provizij,
saj so banke in kartične mreže pogosto odpravile popuste za transakcije malih vrednosti (ibid). Dodatna
nevarnost uvedbe kapice na medbančne provizije je torej lahko diskriminatorno popačenje konkurence v prid
velikih trgovcev, kar za slovensko trgovino na drobno lahko pomeni pritiske na še večjo koncentracijo in
zmanjšanje konkurence na trgu.
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Implementacija Uredbe o medbančnih provizijah Evropske komisije ima lahko negativen vpliv na investicije v
inovacije. Kot je bilo opisano v prejšnjih poglavjih študije, prihodki medbančnih provizij niso namenjeni samo
zagotavljanju donosa lastnikom izdajateljev, ampak se iz njih financirajo tudi storitve in ugodnosti, ki so jih
deležni imetniki kartic. Ti produkti zahtevajo neprestane inovacije na področjih, kot so upravljanje s tveganji,
zagotavljanje varnosti, programi lojalnosti, razvoj novih storitev, informiranje uporabnikov. Regulativno znižanje
kreditnih in debetnih medbančnih provizij je v Avstraliji povzročilo upočasnitev prevzemanja novih tehnoloških
rešitev in zastoj v inovacijah (Hubbard, 2013, str. 44; Worthington, 2013), v ZDA pa je podobna reg ulativa
povzročila preklic uvedbe plačil z mobilnimi telefoni (Evans, 2011, str. 2-3). Zaradi izpada prihodkov na strani
izdajanja zato lahko tudi v Sloveniji pričakujemo manj investicij v inovacije, posledično pa zastaranje obstoječih
produktov in upočasnitev uvajanja novih tehnologij.
Rezultat znižanja provizij je lahko tudi zmanjšanje ugodnosti za imetnike kartic in znižanje kvalitete storitev , s
čimer bi izdajatelji nadomestili del izgube prihodkov od medbančnih provizij. Getter (2014) in Kay (2014) na
primer poročata, da je veliko bank v ZDA zmanjšalo ali odpravilo ugodnosti na debetnih karticah, kar je za njihove
imetnike pomenilo de facto povečanje stroškov kartice. Pričakovane višje cene storitev, pravkar omenjeno
zmanjšanje ugodnosti in znižanje kvalitete storitev lahko rezultira v prehodu potrošnikov na cenejše ali
kvalitetnejše alternativne oblike plačil. Ching in Hayashi (2008) kot alternativo kartičnim plačilom navajata
gotovino, Zywicki et al. (2014, str. 16) poročajo o prehodu na neregulirane in nove produkte (predplačniške
kartice) v ZDA, Worthington (2013) pa za Avstralijo dokumentira povečanje tržnega deleža iz regulative izločenih
konkurenčnih tripartitnih shem American Express in Diner's Club. Dodatna nevarnost znižanja provizij v
Sloveniji pomeni tudi morebitno povečanje uporabe gotovine in umetno privilegiranje iz regulative izločenih
konkurenčnih plačilnih sredstev, kot so tripartitne kartične sheme. Intenzivnejša uporaba gotovine lahko
omogoča porast sive ekonomije, kot kažejo izkušnje iz Španije (Europe Economics, 2013, str. 21-22).32

32

Schneider (2011 in 2013) ugotavlja, da imajo države z večjo uporabo elektronskega plačevanja nižji obseg sive
ekonomije.
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POVZETEK POGLAVJA
V Sloveniji in mnogih drugih državah uporaba kartic v porastu in neizkoriščenega še veliko potenciala.
Doseganje minimalnega obsega strank za rentabilnost poslovanja kartične sheme in kasnejše znižanje stroškov
transakcij za vse udeležence zato v prehodnem obdobju zahteva nizke cene za imetnike kartic, kar upravljavci
shem lahko dosežejo najučinkoviteje s prehodno nekoliko višjimi medbančnimi pr ovizijami. Medbančne
provizije so pomemne tudi zato, da kompenzirajo večje tveganje in stroške na strani izdajanja v primerjavi s
stranjo pridobivanja. Dodatno tveganje uvedbe kapice na medbančne provizije je torej tudi to, da lahko vodi
do nepovratnih izgub za banke izdajateljice. Mandatorna izenačitev provizij ne glede na značilnosti trga lahko
privede do izogibanja ali vsaj zmanjšanja aktivnosti kartičnih shem. Omejitev nabora instrumentov, s katerimi
konkurenčne sheme tekmujejo za tržne deleže lahko privede do zmanjšanja, ne povečanja konkurence na trgu
in povečanja in ne zmanjšanja ovir vstopa v panogo kartičnih plačil. Diskriminatorno popačenje konkurence v
prid velikih trgovcev, ki se je pojavilo v večini analiziranih držav, za slovensko trgovino na drobno lahko pomeni
pritiske na še večjo koncentracijo in zmanjšanje konkurence na trgu. Rezultat znižanja provizij je lahko tudi
zmanjšanje ugodnosti za imetnike kartic in znižanje kvalitete storitev. Zaradi izpada prihodkov na strani
izdajanja zato lahko tudi v Sloveniji pričakujemo manj investicij v inovacije, posledično pa zastaranje obstoječih
produktov in upočasnitev uvajanja novih tehnologij. Dodatna nevarnost znižanja provizij v Sloveniji pomeni
tudi morebitno povečanje uporabe gotovine in umetno privilegiranje iz regulative izločenih konkurenčnih
plačilnih sredstev, kot so tripartitne kartične sheme.
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6. Zaključki
V ekonomski literaturi je bilo na temo medbančnih provizij ustvarjenih veliko teoretičnih modelov, vendar
zaenkrat obstaja relativno malo empiričnih študij o tržnih praksah in učinkih sprememb provizij na pozitivne in
normativne kategorije trga kartičnih plačil. Medbančna provizija predstavlja izravnalni mehanizem, ki usklajuje
ponudbo in povpraševanje na obeh straneh trga, torej na strani imetnikov kartic in na strani trgovcev,
prejemnikov plačil. Če je namreč provizija previsoka, trgovci ne bodo zainteres irani za sprejemanje plačil s
karticami in bodo preklopili na cenejše alternative, kot je gotovina. Po drugi strani pa velja, da v primeru prenizko
zastavljene provizije izdajatelji ne dobijo zadostne spodbude za izdajanje kartic, iskanje novih strank in uvajanje
inovacij, kar zmanjša število imetnikov kartic, poveča povprečne stroške transakcij v shemi in zmanjša
povpraševanje po kartičnih plačilnih storitvah s strani trgovcev. Teorija trgov plačil s karticami navaja številne
ugotovitve, ki pomembno vplivajo na odločitev regulatorjev glede omejevanja višine medbančnih provizij.
Spremembe medbančnih provizij bodo prenesene na potrošnike na način, ki obenem vpliva tudi na sam obseg
transakcij plačil s karticami in nas torej oddalji od cilja povečanja razširjenosti kartičnih plačil. Izključno na
stroških temelječe določanje primernih provizij (na primer postavljajte ceno povzročitelju stroškov na višini
mejnih stroškov) skoraj nikoli ne privede do družbeno optimalne situacije na trgu. Argument v prid uravnavanj a
medbančnih provizij s strani države je šibek, boljša alternativa pa je politika spodbujanja konkurence na vseh
segmentih trga plačil s karticami.
Rezultati simulacij ob različnih predpostavkah glede intenzivnosti in hitrosti pass -through učinka sprememb
stroškov na cene nakazujejo, da lahko v Sloveniji pričakujemo neto učinek na imetnike kartic v razponu od 0 do
-50 milijonov evrov, kar znaša med 0 in 3 evri na kartico v prvem letu in med 0 in 12 evrov na kartico do 2020.
Močno povečanje stroškov za imetnike kartic, ki bi jih prineslo administrativno znižanje medbančne provizije, bi
lahko potrošnike zavedlo k uporabi manj učinkovitih plačilnih sreds tev in s tem ogrozilo cilje projekta SEPA.
Potencialni negativni učinki neustrezno določene maksimalne višine medbančnih provizij bi lahko v Sloveniji bili
naslednji: upočasnitev rasti uporabe kartic v plačilnem prometu, izkaz nepovratnih izgub za izdajateljice kartic
ob nespremenjenih drugih pogojih, zmanjšanje konkurence na trgu in povečanje ovir vstopa v panogo kartičnih
plačil zaradi resne omejitve nabora instrumentov, s katerimi konkurenčne sheme tekmujejo za tržne deleže,
privilegiranje velikih trgovcev z nižjimi provizijami na prodajnem mestu in posledično popačenje konkurence v
dejavnosti maloprodaje, zmanjšanje investicij v inovacije in upočasnitev uvajanja novih in bolj varnih tehnologij,
znižanje ugodnosti za imetnike kartic, omejitev obsega in kvalitete storitev s strani izdajateljev ter neupravičeno
privilegiranje iz regulative izločenih konkurenčnih plačilnih sredstev, kot so tripartitne kartične sheme.
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Predlog Evropske komisije glede omejevanja višine medbančnih provizij je po našem mnenju problematičen tudi
zaradi zmotnega pogleda na pomen medbančne provizije v štiripartitni strukturi kartične sheme. Stališče namreč
ignorira vlogo imetnikov kartic kot uporabnikov plačilnih storitev na istem nivoju pomembnosti kot trgovci.
Stališče ne upošteva niti najbolj ključne značilnosti trga plačil s karticami, to je dvostranskost trga z izrazitimi
mrežnimi eksternalijami, kar zahteva usklajevanje povpraševanja obeh skupin končnih uporabnikov. Za razliko
od provizij za storitve v vertikalno organiziranih dejavnostih, medbančne provizije ne določajo zgolj mejnih
stroškov trgovcev, ampak tudi število imetnikov kartic in uporabo le-teh v plačilih malega obsega.
Administrativno določena maksimalna višina medbančne provizije bi morala presegati nivo, določen z testom
trgovčeve indiference, saj bi morala upoštevati panožne donose in njihov dolgoročni vpliv na vstop, inovacije in
blaginjo končnih uporabnikov, poleg tega pa še negativne eksternalije, ki jih povzročajo alternativne oblike plačil
(utaje davkov, siva ekonomija, subvencioniranje uporabe gotovine). Predlagana zakonodaja neupravičeno
favorizira tripartitne sheme, za kar ne obstaja nobenega ekonomskega razloga. Regulatorji trga plačil s karticami
ne bi smeli usmerjati proti določenim organizacijskim oblikam, pač pa bi morali spodbujati razvoj najbolj
učinkovitih sistemov. Regulatorno določanje medbančne provizije, če sploh kakšno, bi torej moralo spodbujati
ekonomsko učinkovitost, upoštevajoč kompleksne odnose med vsemi stranmi na trgu plačilnih kartic kot tudi
zakonodajo na področju omejevanja konkurence.
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