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> Piacot vesztettek a nagybiztosítók. 
657,1 millió eurós díjbevétellel zárták az 
idei első félévet a legnagyobb európai biz-
tosítási csoportok romániai leányvállalatai, 
ami viszont 8,6 százalékkal alacsonyabb az 
előző év azonos időszaki eredményénél. 
Ezzel a teljes díjbevételen belül a nagy biz-
tosítótársaságok részesedése a 2009-ben 
mért szintre, 68,5 százalékra csökkent a 
tavalyi 69,2 százalékról. A nagybiztosí-
tók közül a legnagyobb mértékben, 2 szá-

zalékponttal a Generali piacrészesedése 
csökkent, miközben az osztrák Vienna 
Insurance Group ugyanilyen mértékben 
29,9 százalékra tudta növelni piacrészese-
dését, megőrizve ezzel piacvezető helyét. 
A csoport idei első félévi díjbevétele meg-
haladta a 287,2 millió eurót.

A második helyen az Allianz végzett 
11,4 százalékos piacrészesedésével, amely 
azonban a tavalyi 12,5 százalékhoz képest 
több mint egy százalékpontos csökkenést 
mutat. A társaság díjbevétele 15,7 szá-
zalékkal, 109,4 millió euróra csökkent. 

A harmadik helyre azonban 83,9 millió 
eurós díjbevételével a francia Groupama 
zárkózott föl, amelyek romániai leányvál-
lalata a három társaság: az ASIBAN, BT 
Asigurări és az OTP Garancia összeolva-
dásából jött létre.

A Generali PPF Holdinghoz tartozó 
Generali Románia, amely nemrégiben jött 
létre a Generali Asigurări és az Ardaf egye-
sülésével, 63,5 millió eurós díjbevételével 
6,62 százalékot szelt ki a román piacból, 
szemben a 2010 első félévi 8,7 százalékkal. 
A Generali díjbevétele euróban kifejezve 

ugyanakkor közel 30 százalékkal csökkent, 
amely a legnagyobb visszaesés a romániai 
biztosítótársaságok körében. A visszaesé-
sért főleg a gépjárműszegmens volt felelős. 
A hatodik legnagyobb európai biztosítói 
csoport a román piacon az Uniqa, amely 
a tavalyihoz hasonló, 5 százalékos piaci ré-
szesedéssel fejezte be az idei első félévet. A 
társaság idei első hathavi díjbevétele 8,14 
százalékkal, 47,8 millió euróra csökkent. 
A kisebb biztosítók ugyanakkor még így 
is jelentős, a hazai biztosítási piac összesen 
32 százalékát birtokolják.
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Tőzsdei NyílT Napok

Pénzre váltható tudás

Ma délután, 18 és 21 óra között második alkalom-
mal rendezi meg az Imperium Divitiarum Kft. a 
Tőzsdei Nyílt Napot a csíkszeredai Paris Bistró-

ban. Jelentkezni bárkinek lehetősége van, aki betekintést 
szeretne nyerni a pénzvilág működésébe és meg szeretné 
tekinteni, hogy miként váltható pénzre a gyakorlati tudás.

„Mai világunkban a jól képzett, letisztult gondolatokkal 
és modern, hatékony pénzügyi tapasztalatokkal rendelkező 
embereké a siker. A tőzsde ma már nem egy megfoghatatlan 
eszköz. Mindenkinek elérhető, és az is sikeres tőzsdei keres-
kedő vagy befektető lehet, akinek az eddigiekben nem volt 
előzetes tudása a tőzsdéről és a világpiac fogalmáról. Célunk, 
hogy olyan lehetőségekkel ismertessük meg az érdeklődőket, 
amelyeket a hagyományos iskolai képzéseken nem tanítanak. 
Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a sikeres emberek gondol-
kodásmódjának elsajátítására, hiszen bármibe is fogunk az 
üzleti világban, annak sikere vagy kudarca a fejünkben dől 
el. Csak úgy lehetünk sikeresek, ha megismerjük a pénzvilág 
működését, törvényeit és játékszabályait. Mi hisszük és valljuk, 
hogy csak a gyakorlati tudás váltható pénzre” – fogalmazott 
a csíkszeredai Tőzsdei Nyílt Napok kapcsán Antal Hajnal, az 
Imperium Divitiarum ügyvezető igazgatója.

„A nyílt nap remek alkalom arra, hogy olyanok is felis-
merjék a lehetőséget, akik ez idáig vacillálva nézték végig, 
hogy társaik igenis sikereket tudnak elérni tőzsdei tranzak-
cióik során. El szeretnénk oszlatni a hiedelmeket, és minél 
emberbarátibbá szeretnénk tenni a tőzsde világát. Ez is egy 
szakma, amit kellő kitartással, gyakorlással és gondolkodás-
mód-váltással el lehet sajátítani. Aki kihasználja a lehetőséget 
és betekint ebbe a csodálatos világba, megismer többféle 21. 
századi befektetési technikát és stratégiát, kellő gyakorlással 
képes lesz önálló befektetési döntéseket hozni, ezáltal akár 
átlagon felüli hozamokat is elérni, önkontrollra és sikerori-
entált gondolkodásmódra tesz szert, valamint folyamatosan 
információs, technikai és gyakorlati támogatásban részesül” 
– magyarázta Antal Hajnal.

A ma délután megrendezendő nyílt napon a szakember 
ígérete szerint az érdeklődők betekintést nyerhetnek az online 
tőzsdei kereskedésbe, stratégiák bemutatására, megtudhatják, 
mi a különbség a tőzsdei befektetés és kereskedés fogalmai kö-
zött, megismerhetik a különféle tőzsdéket, azok mozgásirányait, 
bemutatásra kerülnek bizonyos tőzsdei termékek és technikai 
eszközök és sor kerül a nemzetközi és a román tőzsde közötti 
különbségek bemutatására is.

azaz ilyen ütemben három év alatt 
a programnak még 10 százaléka 
sem fog megvalósulni.

Ami a 2010-es lakásépíté-
si „térképet” illeti, az új lakások 
mintegy 60 százaléka az ország tíz 
megyéjére koncentrálódik. A lista-
vezető 6721 új lakással továbbra is 
Bukarest–Ilfov megye maradt, ám 
a 2009-hez mért visszaesés még a 
főváros és környéke esetében is 17 
százalékos volt. A második helyet 
Suceava megye foglalta el 3668 be-
fejezett lakással, megelőzve az évek 
óta a második helyet elfoglaló, ám 
a tavalyi évben 2009-hez képest 53 
százalékos visszaesést elszenvedő 
Kolozs megyét is. Egyes ingatlan-
piaci szakértők meglepőnek tartják 
Suceava „előretörését”, mint ahogy 
azt is, hogy ott alig 9 százalékkal 
épült kevesebb lakás, mint 2009-
ben. Amúgy egyes elemzők szerint 
Kolozsvár és környékének nagy-
arányú lakásépítkezése a megelőző 
esztendők erőltetett, „mestersé-
ges” folyamata volt, ami viszont 
2010-ben be is bizonyosodott: le-
bénultak az építkezések, pang a la-
káspiac – legalábbis az új lakások, 
házak tekintetében. Suceava eseté-
ben az ingatlanszakértők másképp 
vélekednek: továbbra is kedvező a 
konjunktúra, évek óta sikerült tar-
tani a 3750–3600-as „szintet”, míg 
Kolozs megyében túl soknak bizo-
nyult az éves 4800–4600-as lakás-
volumen. Visszatérve a suceavai 
jelenségre: az építkezések ilyensze-
rű alakulásában az elemzők szerint 
annak is nagy szerepe volt, hogy 

a zónájában nagyarányú külföldi 
beruházásra került sor – főleg a fa-
iparban –, valamint annak is, hogy 
igen sok a külföldön dolgozó, s 
onnan pénzt hazaküldő lakosok 
száma.

A lakásépítkezések visszaesé-
si arányszámát illetően öt olyan 
megye volt, amelyek esetében a 
szóban forgó arány meghaladta az 
országos 23 százalékos átlagot. A 
legnagyobb arányú – amint már 
arra utaltunk – Kolozs megyében, 
ezt követte Iaşi megye 37 száza-
lékkal és Hargita megye 32 száza-
lékkal. Egyébként tavaly az ország 
mindössze egyetlen megyéjében 
épült több lakás, mint 2009-ben: 
nevezetesen a Prahova megyében 
átadott 1843 lakás 4 százalékos 
növekedést jelent. Az építkezések 
ranglistájának első tíz helyét elfog-
laló megyék mindegyikében több 
mint 1350 lakás épült, két me-
gyében – Dolj és Vâlcea – pedig 
megközelítették az ezer új lakást. 
A névjegyzék utolsó tíz helyét el-
foglaló megyék – köztük Arad, 
Hunyad, Krassó-Szörény, Tulcea 
és Kovászna – egyikében sem épült 

490-nél több új lakás, a sereghajtó 
Tulcea és Mehedinţi megyében 
183-183.

Hargita megye esetében 32 szá-
zalékos „zsugorodást” jegyeztek. 
Így, míg 2009-ben 761 lakást adtak 
használatba, 2010-ben már csak 
518-at, ami viszont megyénket a 
lakásépítések terén továbbra is az 
országos középmezőnybe sorolja. 
De jelentősen csökkent a kibocsá-
tott építkezési engedélyek száma is: a 
2009-es esztendei 665-ről 2010-ben 
503-ra. Ugyanakkor Hargita megyé-
ben is megmutatkozott egy országos 
szinten is tapasztalható tendencia: a 
vidéken épült lakások részaránya to-
vább gyarapodik. Országos viszony-
latban a vidéki lakásépítkezések csak 
15 százalékkal estek vissza, míg a vá-
rosiak 30 százalékkal, s ilyenképpen 
az előbbiek részaránya a használatba 
adott új lakások összességében 53 
százalékra emelkedett. Megyénkben 
a vidéki új lakások számában nem 
következett be visszaesés, sőt ellen-
kezőleg: 2009-ben számuk 278-ról 
tavalyra 300-ra nőtt. Ez közel 8 szá-
zalékos növekedést jelent, míg váro-
son több mint 50 százalékos vissza-
esést jegyeztek. A „vidéki” részarány 
így 36,5 százalékról 57,9 százalékra 
emelkedett.

A lakásépítkezések tavalyi hely-
zetképe kapcsán érdemes utalni 
még néhány jelenségre. Az egy új la-
kásra jutó felület átlagosan 7 négy-
zetméterrel növekedett a megelőző 
évhez viszonyítva, ez pedig többek 
között annak tulajdonítható, hogy 
csökkent az új tömbházlakások, 
valamint 30 százalékkal a 2-3 szo-
bás új lakóházak száma, de csak 10 
százalékkal apadt a kiterjedtebb 
lakófelületű 4-5 szobásoké. De 
„fogyott” az egy lakásra jutó átla-
gos lakosszám: nevezetesen 2,6-ról 
2,5-re. Felerősödött ellenben az 
új építkezési anyagok használata, 
vidéken pedig a tégláé és a beto-
né, az ebből épült új falusi lakások 
részaránya elérte a 82,6 százalékot. 
Csökkent viszont a fa és egyéb ha-
gyományos anyagok használata, a 
tavaly csupán 1500 lakóház épült 
fából Romániában, 30 százalékkal 
kevesebb, mint 2009-ben. A vidéki 
építkezések viszonylatában sajnos 
továbbra is gond a közműszolgál-
tatások biztosítása. Így például a 
falun épült új lakásoknak csak alig 
40 százaléka volt rácsatlakozva a 
csatornahálózatra.

a HargiTa megyei lakóHázépíTések

a lakásépítési kedv

Hargita megyében – az 
országos tendenciához 
hasonlóan – a vidéken 
épült lakások részará-
nya közel 58 szá zalékra 
gyarapodott.


