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Zhrnutie  
 
Európska komisia navrhla regulovať úroveň výmenných poplatkov, ktorými sa vydávajúcim bankám 
kompenzujú náklady a riziká spojené s umožnením transakcií pomocou platobných kariet. Európsky 
parlament tieto návrhy podporil a hlasovaním ich rozšíril o zahrnutie komerčných kariet a o oddelenie 
kartových schém od spracovania transakcií. Tieto zmeny môžu v praxi vyvolať niekoľko problémov. 
 
Návrh regulácie je totiž založený na mylnom chápaní trhu, v ktorom „obrátenie hospodárskej súťaže“ 
pôsobí ako bariéra k efektívnej súťaži. Návrh okrem toho neberie do úvahy iné zdroje súťažných tlakov 
na trhu, ktoré tlačia ceny a náklady smerom dole. 
 
Podobné nariadenia už boli zavedené v iných krajinách – v Španielsku, Austrálii a Spojených štátoch – 
a vždy boli spojené so znížením výnosov pre banky, zníženými nákladmi pre veľkých maloobchodníkov 
a s celkovým zvýšením nákladov pre spotrebiteľov, pretože banky na nich presúvajú zvýšené náklady 
v oveľa väčšej miere než maloobchodníci úspory (doteraz neexistuje evidencia o prenesení úspor). 
 
Za predpokladu, že takýto postup bude nasledovať aj na Slovensku, mohli by sme očakávať nasledujúce 
dopady: 

 banky pocítia celkový pokles príjmov z výmenných poplatkov v hodnote 15 miliónov eur, čo si 

vykompenzujú od spotrebiteľov inými poplatkami, 

 maloobchodníci pocítia pokles obchodníckych servisných poplatkov za bankové služby (MSC) 

v hodnote okolo 13 miliónov eur; táto úspora však pripadne zväčša alebo takmer úplne 

veľkým maloobchodníkom, 

 spotrebitelia pocítia zvýšenie bankových poplatkov v hodnote približne 15 miliónov eur alebo 

okolo 4 eurá na každého zákazníka s debetnou alebo kreditnou kartou; nepocítia zníženie 

cien. 

Ako dôsledok nárastu nákladov pre spotrebiteľov a poklesu výnosnosti pre vydávajúce banky sa môže 
oslabiť prienik elektronických platieb, obzvlášť u marginalizovaných spotrebiteľov, čo by vytvorilo 
množstvo širších dopadov: 

 pokles miery rozšírenia elektronických platieb, 

 nárast finančnej nestability pre nižšie príjmy vydávajúcich bánk, 

 problémy pre financovanie SZČO a mikropodnikov, 

 neistota v monetárnej politike, 

 nárast využívania menej obvyklých foriem financovania,  

 zhoršenie podmienok hospodárskej súťaže v kartovom sektore a zníženie motivácie pre 

vydavateľov inovovať bankové karty. 

Vo svetle týchto problémov by Veľká Británia a iné členské štáty EÚ mali ďalej preskúmať dôvod na 
reguláciu výmenných poplatkov alebo aspoň naliehať na dôkladnom odôvodnení radikálnejších 
opatrení, ako je zahrnutie komerčných kariet (ktoré by mohli malé a stredné podniky iba na Slovensku 
stáť 0,5 miliónov eur) a oddelenie kartových schém od spracovania transakcií. 
 
Štúdia je dostupná na: 
http://www.europe-economics.com/publications/economic_impact_of_if_regulation_-_slovakia.pdf 
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