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VÁLLALKOZÓKEDVŰ FIATALOKKAL OSZTJÁK MEG A TAPASZTALATOKAT HÁROMSZÉKEN

Áfabegyűjtés:
Románia az utolsó
A számított és a ténylegesen
beszedett áfa összegének különbözete jelentette áfakiesés évek
óta csökken, 2017-ben 137 milliárd
euró volt az uniós országokban
– közölte az Európai Bizottság
csütörtökön. Pierre Moscovici, a
gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős
biztos a jelentés bemutatásakor
közölte, az áfabevétel-kiesés 2017ben 8 milliárd euróval csökkent,
ami nagyságrendileg megegyezik
a 2016-ban regisztrált 7,8 milliárd
eurós csökkenéssel. Az áfahiány
2017-ben az összes uniós áfabevétel 11,2 százalékát, míg 2016-ban
a 12,2 százalékát tette ki. Ez a
csökkenő tendencia már az ötödik
egymást követő éve tart. Tájékoztatása szerint az áfarés – amely
annak a fokmérője, hogy mennyire
hatékonyak az áfabefizetésre és az
adószabályoknak való megfelelésre vonatkozó intézkedések az egyes
tagállamokban – Romániában volt
a legnagyobb, ahol 2017-ben a várt
áfabevétel 36 százaléka nem folyt
be az államkasszába. Romániát
Görögország (34) és Litvánia (25)
követte. Az áfarés Svédországban,
Luxemburgban és Cipruson volt a
legalacsonyabb: ezek az országok
a tervezett áfabevételnek csak az
1 százalékától estek el. Abszolút
értelemben Olaszországban mérték
a legmagasabb áfabevétel-kiesést
(33,5 milliárd eurót).
Indul a regionális részvényindex
Új részvényindexet indítanak
CEEplus néven a kelet-közép
európai tőzsdék, a V4-országok,
valamint Horvátország, Románia
és Szlovénia tőzsdéi. A kezdeményezés intézmények és a lakosság
számára nyithatja meg az utat a
régiós befektetésekhez. Az indexkosár a régió legnagyobb tőzsdei
forgalmú vállalatainak részvényeit, több mint 100 papírt tartalmaz.
A kosárba a legalább napi 90 ezer
eurós forgalmat bonyolító cégek
kerülhetnek. Az index értékét a
Varsói Értéktőzsde számolja napi
szinten a helyi valutákban, valamint euróban és amerikai dollárban. A CEEplus indexre az egyik
vezető lengyel pénzügyi szolgáltató, a PZU Csoport egy passzív,
az indexkosárban szereplő cégek
részvényárfolyam-változásait
követő befektetési alapot is létrehozott, amellyel a háztartások,
lakossági befektetők is egyszerűen
és költséghatékonyan kamatoztathatják megtakarításaikat a régió
vállalataiban.

Kiképeznek a bürokrácia elleni harcra
A tavalyi sikeren felbuzdulva
újra indul vállalkozói iskola Háromszéken. Diákok, egyetemisták és olyan fiatalok jelentkezését várják, akik már dolgoznak,
de fontolgatják, hogy saját céget
alapítanak.
» BÍRÓ BLANKA
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bürokrácia leküzdhető – vallják a háromszéki vállalkozói
iskola kezdeményezői, ezért
már második alkalommal szervezik
meg a képzést, amelyen az elméleti
és gyakorlati tudnivalók mellett erre
is megpróbálják megtanítani a jövő
cégvezetőit. A Háromszéki Ifjúsági
Tanács (Hárit) valamint a Kovászna
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
október 1–22. között szervezi meg a
vállalkozói iskolát, amelyre szeptember 22-ig jelentkezhetnek diákok, egyetemisták és olyan fiatalok,
akik már dolgoznak, de fontolgatják,
hogy saját céget alapítanak.
Mint Kelemen Szilárd, a Hárit
elnöke a csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta,
a középiskolában 11. osztályban
tanulnak közgazdaságtant a diákok, ezzel befejeződik az ilyen irányú képzésük, hacsak nem ezen
a területen folytatják a tanulmányaikat. A vállalkozói iskola ezt
a hiányt pótolja, megismertetik a
fi atalokkal a háromszéki gazdasá-

gi lehetőségeket, az intézmények,
gazdasági szervezetek működését,
megtanulhatják a cégalapítás és
-működtetés, a különböző engedélyek beszerzésének ügyintézését, a
gazdaságélénkítő projektek megpályázását.

alapítanak céget, mert akivel dolgoznak, inkább üzleti szerződést
köt, mintsem alkalmazza őket, de
ezekből is lehetnek sikertörténetek, hiszen menet közben kiderülhet, hogy másnak is el tudják adni
ugyanazt a szolgáltatást.

Ne saját kárukon tanuljanak

Vannak eredmények

Édler András, a kereskedelmi kamara elnöke az eseményen rámutatott,
a tapasztalatok szerint sok vállalkozó egyik napról a másikra „felébred”, hogy ő a saját cége ügyvezetője, ami általában nem jár fizetéssel,
ám hatalmas felelősséggel annál
inkább. Ők gyakran saját kárukon,
tapasztalatból okulnak. Ezt a tanulóidőszakot lehet megspórolni egy
ilyen képzéssel. Rámutatott, gyakran a bürokrácia sem intézmény,
hanem alkalmazottfüggő, a hivatalnok az intézményben elbonyolíthatja az ügyintézést, ha egy nem
megszokott helyzettel szembesül.
„Sokszor csak rá kell vezetni a hivatalnokokat, hogy lehet másként,
egyszerűbben is, csak ehhez tudni
kell a megoldást” – mondta a kamara elnöke. Példaként említette,
előfordul, hogy az intézmények
kérik a cégtől, igazolja, ki az ügyvezető, holott ingyen hozzáférnek
a cégbíróság adataihoz és ott ellenőrizhetnék ezt, megspórolva a
cégvezetőnek az utánajárást és a 40
lejes illetéket. Édler András különben úgy látja, még mindig vannak
kényszervállalkozók, akik csak azért

Tavaly áprilisban húsz fi atal vett
részt a mentorprogramban, a két
legaktívabb „vállalkozótanoncot”
díjazták, és mint utólag kiderült,
eredményesen kamatoztatták a
megszerzett tudást, Pál Hunor azóta beüzemelte a nyomdáját, ahol
reklámtermékek
előállításával
foglalkozik, a középiskolás Szabó
Áron pedig eldöntötte, hogy gazdasági területen folytatja tanulmányait. Idén is díjazzák a résztvevőket, egy fiatal Winkler Gyula,
az Európai Parlament nemzetközi
kereskedelemért felelős szakbizottsága második alelnöke meghívására egyhetes brüsszeli tanulmányúton vehet részt, egy másik
díjazott pedig egy hétig gyakorolhatja a cégvezetést egy háromszéki
nagyvállalkozó mellett.
Gábor Balázs programfelelős
elmondta, a Hárit és a kereskedelmi kamara oldalán kitölthető a
jelentkezési lap, az érdeklődőkről
profi lt készítenek, ehhez igazítják
a képzést. A program két részből
áll, elméleti oktatásból és a vállalkozások, állami intézmények székhelyén zajló gyakorlatból.

»

Édler András
különben úgy
látja, még mindig vannak kényszervállalkozók,
akik csak azért
alapítanak céget,
mert akivel dolgoznak, inkább
üzleti szerződést
köt, mintsem
alkalmazza őket,
de ezekből is
lehetnek sikertörténetek.

Bécsben a legjobb élni, Damaszkuszban a legrosszabb
» KRÓNIKA
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dén is Bécs lett az első a világ legélhetőbb városainak toplistáján,
Budapest pedig a kelet-európai régió legélhetőbb városa a The Economist brit hetilap testvércége, az

Economist Intelligence Unit (EIU)
szerint. Az EIU idén is 140 nagyváros
életminőségét vizsgálta 30 pontból
álló szempontrendszer alapján, így
a politikai és társadalmi stabilitás,
a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a kör-
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Az első 10
közé még egy
európai város,
Koppenhága fért
be kilencedikként.

Valutaváltó
1 euró
4,7300
1 dollár 4,2827
1 svájci frank 4,3596
1 font sterling 5,2690
100 forint 1,4359

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok;
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápolnáson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej.
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

A legélhetőbb város. Bécs az elérhető 100 pontból 99,1 pontot kapott
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nyezet, valamint az infrastruktúra
szemszögéből.
Bécs az elérhető 100 pontból 99,1
pontot kapott, így az osztrák főváros lett idén is a legélhetőbb városa
a világnak. A második helyen Melbourne, a harmadikon pedig Sydney
végzett. Az első 10 közé még egy európai város, Koppenhága fért be kilencedikként. Budapest több mint 90
ponttal lett a kelet-európai mezőny
legjobbja, nagy fölénnyel megelőzve
Prágát és Moszkvát, amelyek a régió
legnépszerűbb utazási célpontjai.
Az első tízbe sikerült még bekerülnie két japán városnak, Oszakának a 4. és Tokiónak a 7. helyen,
valamint három kanadai városnak,
Calgarynak, amely az 5., Vancouvernek, amely a 6. és Torontónak, amely
Tokióval holtversenyben a 7. helyen
végzett. A top tízbe egy harmadik
ausztrál város is befért még: Adelaide a 10. helyen.
Ahogy az első, úgy az utolsó helyezett esetében sem történt változás
a tavalyi listához képest: idén is Damaszkusz a legkevésbé élhető város.
A háború sújtotta Szíria fővárosát
a nigériai Lagos és a bangladesi főváros, Dakka előzte meg. Az utolsó
tízben a líbiai Tripoli, a pakisztáni
Karacsi, Pápua Új-Guinea fővárosa,
Port Moresby, Zimbabwe fővárosa,
Harare, a kameruni Douala, Algír,
valamint Caracas, Venezuela fővárosa szerepel még.

