
Piata cardurilor - inca multe de facut
In Romania sunt emise 4 milioane de carduri bancare, aproximativ egal impartite intre Visa si
Mastercard, cele doua mari asociatii bancare internationale. Circa 80 % sunt carduri de debit, dar destul
de multe permit descoperit de credit, asadar structurarea carduri de credit / debit devine tot mai neclara. In
medie, lunar apar peste 100.000 de noi carduri pe piata, la nivelul intregii tari, circa 20. 000 revenind
Capitalei. Astfel, avem una dintre cele mai mari rate de crestere din Europa in domeniul emiterii,
volumului si numarului de tranzactii, dar plecam de la o baza destul de mica, pentru o populatie de 22 de
milioane de locuitori. 2003 va aduce un volum tranzactionat de cel putin 1,5 miliarde de dolari (automate
bancare, comercianti, tranzactii ale nerezidentilor si ale cetatenilor romani in strainatate). Mobilizarile
atrase de carduri sunt in medie de circa 100 -150 de milioane de dolari, la nivelul intregului sistem
bancar. Alte elemente de infrastructura sunt cele aproximativ 1700 de automate bancare instalate si circa
4-5000 de cititoare de carduri electronice la un numar de aproximativ 8000 de comercianti acceptatori.
Trei banci (BCR, BRD si BancPost) au fiecare circa 30% din piata. Comisioanele aplicate aduna de la
fiecare tranzactie si card venituri insemnate. Investitiile au fost mari, de aceea afacerea este inca la
indemana bancilor puternice. Din pacate, CEC-ul, singura banca de economii din regiune, nu are carduri
emise nici pana in prezent. Toate bancile de acest tip din regiune sunt lideri bancari dar lideri si pe piata
de carduri. In urmatorii zece ani, Romania va avea cresteri substantiale superioare oricarei piete vecine.
Bancile romanesti vor dezvolta produse din ce in ce mai sofisticate pentru clientii persoane fizice. Piata
este destul de puternic competitionala deja, dar cu mult loc pentru o adancire a concurentei, in special in
zona produselor de credit, cele mai profitabile produse, dar si cele mai riscante. In zona creditului de
retail suntem la inceput, si nici nu se putea altfel in conditiile unei economii inca puternic inflationiste.
Functia de credit a cardului este inca departe de a fi exploatata - aceasta este principala certitudine a
pietei, in prezent. Parcul de automate are o crestere anuala de 500 de noi aparate, in urmatorii ani. In
domeniul acceptarii cardurilor la comercianti, mai ales daca legea devine operabila si se aplica, cu toate
imperfectiunile ei, s-ar impulsiona tranzactiile, in beneficul tuturor, inclusiv al comerciantilor. Plata cu
card pe Internet se lasa asteptata mult in Romania pentru ca nu exista inca o banca acceptatoare care sa fie
capabila sa gestioneze acest risc. Estimarile arata ca in anul 2007, Romania va dispune de aproximativ 10
milioane de carduri.
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