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H I R D E T É S

Tovább nőtt 
a mérleghiány

Az idei év első hét hónapjában 
28 százalékkal, 12,864 milliárd 

euróra nőtt Románia külkereske-
delmi mérlegének hiánya a tavalyi 
év azonos időszakához mérten 
– közölte csütörtökön az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS). A 
vizsgált időszakban a román kivitel 
24,5 százalékkal, 42,511 milliárd 
euróra nőtt, míg a behozatal 25,4 
százalékkal, 55,375 milliárd euróra 
emelkedett. Júliusban a kivitel 14,6 
százalékkal, 6,361 milliárd euróra 
nőtt a tavalyi év hetedik hónapjá-
hoz képest, ugyanakkor a behoza-
tal 24,3 százalékkal, 8,547 milliárd 
euróra bővült, így júliusban 
a román külkereskedelmi mérleg 
defi citje 2,185 milliárd euró volt.   
Románia külkereskedelme mintegy 
háromnegyedét az Európai Unió 
tagállamaival bonyolítja le. Külke-
reskedelmi mérlegének defi citje 
tavaly egész évben 18,387 milliárd 
euró volt, ami 1,088 milliárd euró-
val haladta meg a 2019-es adatot. 
A kivitel 2020-ban 9,9 százalékkal, 
62,175 milliárd euróra csökkent, a 
behozatal 6,6 százalékkal, 80,562 
milliárd euróra mérséklődött.

BAJBAN A LEGNAGYOBB ROMÁNIAI TÁRSASÁG, A CITY INSURANCE A TŐKEEMELÉS ELMARADÁSA MIATT

Drágulást hozhat a biztosító csődje
A gépjármű-felelősségbizto-
sítások újból jelentősen meg-
drágulhatnak, ha valóban le-
húzza a redőnyt a nagyjából 
3 millió ügyféllel rendelkező 
City Insurance. Tőkeemelés 
híján pedig elkerülhetetlen-
nek tűnik a csőd.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

C sődközelbe került a június 
óta hatósági felügyelet alá 
vont legnagyobb románi-

ai biztosító, a City Insurance, 
miután a holland I3CP Holding 
BV kisebbségi tulajdonos nem 
fi zette ki a remélt 150 millió 
eurót a román hatóságok által 
elvárt tőkeemeléshez. A Ziarul 
Financiar című gazdasági napi-
lap csütörtökön felidézte, hogy 
ez idő alatt a biztosítónak élet-
képes üzleti tervet kellett volna 
bemutatnia, hogy bizonyítsa, 
rendelkezik elegendő fedezet-
tel a további működéséhez, va-
lamint a biztosítások alapján 
keletkező károk kifi zetésére. 
A pénzügyi felügyelet közölte, 
hogy szeptember 6-ig a kisebb-
ségi tulajdonos nem járult hoz-
zá a tőkeemeléshez.

A hatóság egyelőre annyit 
közölt, hogy a törvényes elő-
írásoknak megfelelően a kö-
vetkező időszakban megteszi 
a szükséges lépéseket, de nem 
részletezték, hogy melyek lesz-
nek azok. 

Az újság emlékeztetett, hogy 
amennyiben a részvényesek 
nem hoznak elég pénzt a tő-
keemeléshez, akkor a City In-
surance lehet a negyedik biz-

tosító, amelyik csődbe kerül 
a román piacon. 2015-ben és 
2016-ban a két legnagyobb ro-
mán biztosító, az Astra és a Car-
patica, tavaly pedig a CertAsig 
ment tönkre. A City Insurance 
az elmúlt években gyorsan nö-
vekedett, kihasználva az addig 
két legnagyobb biztosító csőd-
jét. A cég főleg a gépjármű-fele-
lősségbiztosítások piacára össz-
pontosított, ahol 45 százalékos 

részesedést szerzett, de a teljes 
biztosítási piacon is elsőnek 
számít 20 százalékos részese-
déssel.

A ZF szerint amennyiben a 
biztosítónak nem sikerül elke-
rülnie a csődöt, akkor főleg a 
gépjármű-felelősségbiztosítá-
sok újból jelentősen megdrá-
gulhatnak, ami az Astra és a 
Carpatica csődje utáni helyzet 
megismétlődését jelentené.

 » B. E.

Kétszázszoros a különbség az 
elektromos töltőállomásokkal 

való lefedettség terén az Európai 
Unió legfejlettebb és legelmara-
dottabb országai között. Az Eu-
rópai Autógyártók Szövetségének 
(ACEA) összesítése szerint jelen 
pillanatban Hollandiában a leg-
jobb a lefedettség, ott 47,5 elekt-
romos töltőállomás jut az ország 
úthálózatának minden 100 kilo-
méterére. Luxemburg a második 
34,5-tel, miközben a bronzérmes 
messze lemaradva, 100 kilomé-
terenként 19,4 töltőállomással 
Németország. Az első ötbe még 
Portugália (14,9) és Ausztria (6,1) 
fért bele.

Az utolsó ötben viszont olyan 
uniós tagállamokat találunk, ahol 
100 kilométerenként legtöbb fél 
töltőállomás várja az elektromos 
autóval utazókat. A sereghajtók 
közül Litvánia (0,2) és Görögország 
(0,2) áll a legrosszabban, de nem 
sokkal jobb a helyzet Lengyelor-
szágban (0,4), Lettországban (0,5) 
és Romániában (0,5) sem.

Az Európai Autógyártók Szö-
vetségének következtetése sze-
rint ezekben az országokban egy 
elektromos autó tulajdonosának 
átlagosan több mint 200 kilomé-
tert kell utaznia, hogy találjon 
egy töltőállomást, amíg pedig 
ilyen siralmas a helyzet, nem 
sokan akarnak elektromos autót 
vásárolni.

Kevés az e-töltőállomás

Fehér holló. Romániában egyelőre igen gyér az e-töltőállomások hálózata

Gondok a piacvezetőnél. Nagyjából 3 millió romániai sofőrnek van biztosítása a csőd szélén álló társaságnál
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 1 euró                     4,9482
1 dollár                  4,1824
 1 svájci frank       4,5494
1 font sterling      5,7796
100 forint              1,4098

Valutaváltó




