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Milyen a vállalkozói szféra?
A Világbank 190 országot vizsgáló tanulmányában Románia az 55-ik 

ISZLAI KATALIN

A Világbank évente összeál-
lítja Doing Business nevű 
elemzését, amelyben részle-

tesen vizsgálják számos ország vál-
lalkozói környezetét. A legfrissebb, 

2020-ra vonatkozó elemzés-
ben a világ 190 országát ele-
mezték, és noha Románia 
a kedvezőnek számító 55. 
helyen végzett, egyes kate-
góriákban nagyon rosszul 

teljesített. Vállalkozást indí-
tani például viszonylag egyszerűen 
lehet az országban, az elektromos 
áram bevezetése vagy az építkezési 
engedély beszerzése azonban már 
rengeteg időbe és pénzbe kerül.

Vegyes eredmények

A Világbank elemzésében tíz 
szempont mentén vizsgálták 
meg, mennyire könnyű egy adott 
országban vállalkozni. Az első 
szempont a cégalapítás folyamata 
volt, ebben a tekintetben Románia 
a 91. helyen végzett a 190 ország 
közül. A jónak számító eredmény 
annak köszönhető, hogy a cégala-
pításhoz mindössze hat lépés, 153 
lej és húsz nap szükséges az or-
szágban. Egy építkezési engedély 
megszerzése ezzel szemben jóval 

nehézkesebb, ebben a kategóriá-
ban Románia eredménye csak a 
147. helyhez volt elég. A felmérés
szerint 24 lépés, 46 405 lej és 260
nap szükséges az engedély meg-
szerzéséhez. Nem jobb a helyzet az 
elektromos áram bevezetése terén
sem, ebben a kategóriában Romá-
nia még rosszabb eredményt ért el,
és a 157. helyen végzett. A villamos 
hálózatra való csatlakozás a Világ-
bank számításai szerint 9 procedú-
ra végigjárását feltételezi, és több
tízezer lej mellett 174 napba telik.
A tulajdonjog bejegyzése már egy-
szerűbben működik az országban,
ebben a tekintetben Románia a 46. 
helyen végzett. A folyamat hat lé-
pésből áll, amelyek végigjárása
mindössze 14 és fél napba telik.
Ugyancsak jó eredményt ért el az
ország a hitelfelvétel esetében is: a 
25. hely arról árulkodik, hogy Ro-
mániában könnyű banki kölcsön-
höz hozzájutni.

Van, amiben elsők vagyunk

A kisebbségi befektetők védelmét il-
letően már gyengébb eredményt ért 
el az ország, ami csupán a 61. helyre 
volt elég. Meglepően kedvező helye-
zés született viszont az adófi zetés 
kategóriájában, amelyben Románia 
a 32. helyen végzett. A felmérés sze-
rint egy hazai cég évente 14 befi ze-
tésre köteles, és az éves profi tjának 

átlagosan 20 százalékát fordítja 
adókra és illetékekre. Külkereskede-
lem tekintetében kiválóan teljesített 
az ország: a lehető legmagasabb 
pontszámot elérve – más országok-

kal megosztottan – az első helyen 
végzett. A jogérvényesítés kategó-
riájában ugyancsak kedvező ered-
ményt ért el Románia: a 19. helyezés 
azt bizonyítja, hogy gördülékenyen 
rendezhetők a vitás kérdések jogi 
úton az országban. Ez egyébként 
a kutatás szerint 512 napba telik, 
amelyből 365 napot tesz ki a tár-
gyalás és az ítélethirdetés. Szintén 
kedvező, hogy a bírósági eljárások 
minőségét 14-esre ítélték egy nul-
lától 18-ig terjedő skálán. Az utolsó 
kategóriában a fi zetésképtelenség 
rendezésének módját vizsgálta a Vi-
lágbank, ebben a tekintetben az 56. 
helyen végzett Románia. 

A tíz szempont mentén összeál-
lított rangsorban Magyarország egy 
kevéssel megelőzve Romániát az 52. 

helyen végzett. Az első helyeken 
Új-Zéland, Szingapúr és Hongkong 
szerepel, a lista végén pedig Ve-
nezuela, Eritrea és Szomália.

Bürokrácia, munkaerőhiány

A kutatás főbb következtetéseit 
Bakcsy Tünde, a Csíki Vállalkozók 
Egyesületének ügyvezető igazgató-
ja is megerősítette, az adóbefi zetés 
terén elért jó eredményt azonban 
nem támasztotta alá. Mint mond-
ta, egy új vállalkozás bejegyzése 
valóban egyszerű, mivel ma már 
bárki alapíthat céget akár egyedül 
is, viszonylag kevés utánajárással. 
A problémák ezt követően kezdőd-
nek, hiszen az engedélyek beszer-
zése vagy éppen az áram beveze-
tése nagyon sok időbe telik. Ennek 
két oka van az igazgató szerint: 
az egyik a nagyfokú bürokrácia, 
a másik pedig a munkaerőhiány. 
A hosszas procedúrák ráadásul a 
gazdaság fellendülését is akadá-
lyozzák, rengeteg jó ötlet azért nem 
valósul meg, mert sokan elbátorta-
lanodnak vagy elveszítik kezdeti 
lelkesedésüket. Bakcsy Tünde to-
vábbá arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy a legnagyobb fejtörést a folya-
matosan változó jogszabályok és 
az adóbefi zetés jelenti a vállalko-
zóknak. „Az építkezési engedélye-
ket egy idő után megkapják, és az 
áramot is előbb-utóbb bevezetik, 
de a hosszú távú, valódi kihívást a 
vállalkozások működtetése jelenti. 
A magánvállalkozók rengeteg aka-
dályba ütköznek, egyre magasabb 
összegű adókat kötelesek befi zetni, 
az újabb és újabb előírások pedig 
könnyítés helyett tovább bonyolít-
ják a dolgukat” – nehezményezte 
az ügyvezető igazgató.
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• Az elektromos áram bevezetése átlagosan 174, egy építkezési engedély megszer-
zése pedig 260 napba telik Romániában – derül ki a Világbank friss, 2020-as Doing
Business nevű elemzéséből, amelyben szinte az összes, 190 ország vállalkozói
környezetét vették górcső alá tíz szempont alapján. A hosszas ügyintézés ráadásul
tetemes összegek befizetésével társul, így ebben a két kategóriában Románia az
utolsók között szerepel a közel kétszáz ország rangsorában.
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Azt vizsgálták, 
hogy mennyire könnyű 
egy adott országban 
vállalkozni. 

Könyvbemutató 
a városházán
A Honfoglalás előttől az 

Európai Unió utánig előadásso-

rozat keretében január 17-én, 

pénteken 18 órától Nagy József 

hadtörténész A határvédelem 

évszázadai a Székelyföldön 

címmel tart könyvbemuta-

tó-előadást Csíkszeredában a 

városházán.

Gerinctúra Kárpátalján
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát 

Egyesület szervezésében január 

16-án, csütörtökön 18 órától a 

csíkszeredai József Attila Általá-

nos Iskola dísztermében Kedves 

Zsuzsanna és Kedves Ferenc 

Gerincvándorlás Kárpátalján: 

a Fehér-Tisza forrásától a Ta-

tár-hágóig címmel tart előadást. 

Az előadás témája a Tiszabog-

dány – Láposmező – Fehér-Tisza 

forrása – Asztag – Csornahorai 

Pop Ivan csúcs – Hoverla csúcs 

– Tatár-hágó útvonalú ötnapos

gyalogtúra, amelynek célja 

a Kárpátok Bércein Vándorút 

további kijelölése volt.

Régészeti előadás
Január 16-án, csütörtökön 19 

órától a csíkszépvízi polgár-

mesteri hivatal pincetermében 

Botár István régész Sír, temető, 

templom címmel a csíkszent-

miklósi templom régészeti 

kutatásainak jelentőségéről 

tart előadást. 

Hangverseny 
a Csíki Moziban
Nagyszabású hangversennyel 

lép színre a Csíki Kamaraze-

nekar vasárnap 18 órától a 

Csíki Moziban. Műsoruk mintegy 

kétszáz évet ölel át, szólistás és 

zenekari művekkel, Vivalditól 

Schubertig. Jegyeket a www.

bilete.ro oldalon, illetve a Csíki 

Mozi jegypénztárában lehet 

megvásárolni.

Néptánchagyomány 
Gyergyóban
Az Arbor szövetség és a gyer-

gyószentmiklósi Szent István 

plébánia által szervezett „Jó ha 

tudunk róla” – ismeretterjesztő 

előadássorozat következő ven-

dége Danguly Ervin néptáncok-

tató lesz. A Néptánchagyomány 

Gyergyóban című előadásra a 

Szent István plébánia nagyter-

mében ma este 7 órától kerül sor.

Novellák 
a könyvtárban
A Gyergyószentmiklósi Városi 

Könyvtárban ma 17 órától 

Panigay Róbert válogatott no-

velláit mutatják be. A Székely 

Könyvtár sorozat 79. kötetét 

Borsodi L. László, a Székely-

föld folyóirat főszerkesztője 

és szerkesztőtársa, Molnár 

Vilmos író ismerteti. 
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