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EGYRE TÖBB VÁLLALAT SZÁMÁRA JELENT PRIORITÁST A DIGITALIZÁCIÓ, LEGFŐKÉPPEN A MUNKAERŐHIÁNY MIATT

Elkezdődött a negyedik ipari forradalom

 » „ A humán erőforrás nem 
kizárható, de az embereket fo-
lyamatosan képzeni kell” – vallja 
a szakember.

 » SIMON VIRÁG

Évi húszszázalékos utaslétszám-növeke-
dést szeretnének elérni a marosvásárhe-

lyi reptéren, illetve azt, hogy legalább 2024-
ig kifi zetődő legyen a légikikötő működése. 
Azért 2024-ig, mert azután semmiféle állami 
támogatást nem kaphatnak a repülőterek.

Tavaly csupán fél évet működött a ma-
rosvásárhelyi reptér, és az utaslétszám 63 
ezer volt. Mivel minden évben legalább 
húsz százalékkal több utassal szeretné-
nek számolni, az idei cél 153 ezer utas, 
amit Peti András reptérigazgató szerint 
teljesíteni is tudnak. Különösen azért, 
mert a nyári idényben charterjáratok is 
működnek.

A marosvásárhelyi reptéren folyamato-
san terveznek és dolgoznak, jelenleg készül 
a vendéglő és bisztró, illetve napokon belül 
megérkezik az a lift , amellyel mozgáskor-
látozott személyeket tudnak beemelni a 
repülőgépbe. Több nagylélegzetű munkálat 
iratcsomóját már előkészítették, amelyek 
szakhatósági engedélyezésre várnak – sze-
retnék bővíteni a repülőgép-parkolót és a 
kifutópályát, valamint új utasfogadó termi-
nált építenének. A tervezett beruházások 
értéke eléri az 50 millió eurót. 

Jelenleg azonban a meglévő, beterve-
zett utaslétszám nem teszi lehetővé, hogy 
a marosvásárhelyi légikikötő önfenntartó 
legyen, így a törvények értelmében álla-
mi támogatást kért. Az érvényes jogsza-

bály lehetővé teszi, hogy azok a repterek, 
amelyek nem tudják fedezni a működési 
költségeket, támogatásban részesüljenek. 
Az országban legalább hét ilyen légikikötő 
van, a marosvásárhelyi mellett többek kö-
zött a nagyváradi, nagybányai, szatmárné-
meti és aradi is.

Mint Peti András elmondta, a Maros me-
gyei önkormányzattól kértek, és a közgyű-
lés költségvetésében jóvá is hagytak 4,8 
millió lejt, amivel a reptér fedezni tudja az 
idei költségvetési hiányt. Románia uniós 
engedéllyel 2024-ig tud állami támogatást 
nyújtani a kis repülőtereknek működési 
költségekre. Peti András szerint a maros-
vásárhelyi reptér is addig kaphat állami 
segítséget, azután viszont meg kell állnia 

a saját lábán. Ehhez pedig az éves utas-
forgalom legalább 700 ezer kell hogy le-
gyen. Ami az újdonságokat illeti, érdemes 
fi gyelembe venni, hogy szeptemberben két 
hétre átirányítják a memmingeni járatot, 
hiszen a németországi légikikötőn munká-
latokat fognak végezni. Marosvásárhelyről 
ez idő alatt a friedrichshafeni repülőtérre 
lehet utazni, amely a Boden-tó mellett ta-
lálható, nagyon közel Svájchoz, Ausztriá-
hoz, festői környezetben és ideális helyen, 
hogy oda repülve onnan különböző kirán-
dulásokat szervezzenek az érdeklődők. 
Peti András szerint ha elég érdeklődő és 
utas lenne, akkor kezdeményeznék, hogy 
ez a járat is megmaradjon a memmingeni 
járat újraindulása után.

Fejlesztési láz a marosvásárhelyi repülőtéren

A jövő megérkezett. Egyre több vállalkozó várja a hatékonyság növekedését a digitalizációtól

Az anyagiak és a megfelelő infra-
struktúra hiánya is akadályozza a 
romániai ipari vállalkozásokat ab-
ban, hogy gyorsan kiaknázhassák a 
digitalizáció nyújtotta lehetőségeket. 
De a folyamat már elkezdődött, és 
egyre nő azoknak az aránya, akik a 
fokozódó munkaerőhiány miatt prio-
ritásként kezelik a jövő technológiáit.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A romániai vállalkozók kétharmada 
kész jelentős összeget befektetni 
a digitalizációba az elkövetkező 

három évben olyan körülmények között, 
hogy 80 százalékuk szakképzett mun-
kaerő hiányával küzd – derül ki az Ipari 
Akadémia megrendelésére a Cult Market 
Research által készített, A romániai ipari 
vállalkozások digitalizációja című kutatás 
következtetéseiből.

A felmérés szerint a cégek nagy része (74 
százalék) gondolja úgy, hogy az új techno-
lógiák – mint a robotika, a felhőszolgál-
tatások, az intelligens rendszerek és a big 
data – nyújtotta digitalizáció növelheti a 
tevékenységük hatékonyságát. 61 százalék 
hisz ugyanakkor abban is, hogy a korszerű-
sítés, valamint a munkaerőképzés is növel-
heti a termelékenységet.

A megkérdezettek 49 százaléka mondta 
azt, hogy a digitalizáció a gyártási folyama-
tok átszervezését jelentené, 25 százalék a 
munkakörülmények javítását látja benne, 
15 százalék automatizálná a termelést.

Új prioritás, új forradalom
A digitalizáció különben új prioritás a 
vállalatok számára, nagyjából három éve 
kezdett körvonalazódni. Előtérben a nagy, 
több mint 1000 alkalmazottat foglalkoz-
tató vállalatok vannak, amelyeknek egy-
úttal jelentős anyagi erőforrások állnak 
a rendelkezésükre. Ők 79 százalékban a 
gyártási folyamatot digitalizálnák, 50 szá-
zalékban a tevékenység ellenőrzését és 46 
százalékban a tervezést.

„Az Ipar 4.0-ként emlegetett negyedik 
ipari forradalom az út elején van még 
Romániában. Ugyan még a digitalizá-
ció terén kezdeti stádiumban vannak, 
az iparban tevékenykedő vállalatok úgy 
tekintenek a digitalizációra, mint a fő 
megoldásra a vállalat hatékonyságának 
növelésére. A cégek azonban mégsem 
használják ki maximálisan az új techno-

lógiákat” – vonja le a következtetést az 
idézett kutatás.

Az okok pedig más ágazatokban is is-
mertek: nem áll a vállalatok rendelkezésé-
re elégséges anyagi erőforrás, illetve nem 
megfelelő a jelenlegi infrastruktúrájuk 
újítások bevezetéséhez. Pedig egyre ége-
tőbb szükségük van digitalizációra, mivel a 
munkaerőhiány egyre égetőbb.

Megkerülhetetlen a digitalizáció
Az informatikai szakemberek évek óta 
hangoztatják, hogy a digitalizáció meg-
kerülhetetlen – szögezte le megkeresé-
sünkre Bihari Béla, a székelyföldi IT Plus 
informatikai klaszter elnöke. Mint hang-
súlyozta, a klaszter képviselői minden 
konferencián arra törekednek, hogy ne 
informatikusok beszéljenek informatiku-
soknak, ezért hívják a vállalkozókat is, 
mert egy ideje egyértelmű, hogy a digita-
lizáció a megoldás. Hiszen a munkaerő 
megtartása hamarosan annyira kritikussá 
válik, hogy ha nem tudnak a vállalkozók 
kompetens eszközökkel, megfelelő pro-
jektekkel versenyképes termékeket előál-
lítani, egyszerűen elveszítik a meglevő al-
kalmazottaikat is, mert nem tudnak nekik 
versenyképes béreket biztosítani.

A 22-es csapdája
és a versenyképesség
„Ez olyan, mint a 22-es csapdája” – fogal-
mazta meg Bihari Béla kiemelve, ahhoz, 
hogy a cégek versenyképesek legyenek, 
elkerülhetetlen, hogy a folyamataikat, az 
adatfeldolgozást automatizálják, felgyor-
sítsák, hogy minél rövidebb idő alatt, 
minél jobb minőségben, minél kevesebb 
tévedési hányadossal  tudják a termékei-
ket előállítani.

„Most már Székelyföldön vagy Erdély-
ben sem fenntartható hosszú távon, hogy 
a gyártósoron, a termelésben minimálbé-
rért dolgoztassák az embereket. Előbb-
utóbb úgy kell a folyamatokat beállítani, 
hogy a számítógép asszisztált vagy má-
sodlagos erőforrás legyen a gyártósoron. 
A humán erőforrás nem kizárható, de az 
embereket folyamatosan képzeni kell” – 
részletezte a szakember.

Emlékeztetett, hogy a nyugati orszá-
gokban a nagy gyárakban, logisztikai 
központokban már egyre inkább a robo-
tika veszi át a vezénylést. A közeljövőben 
így már egyetlen területen sem dolgoz-
hatnak digitális analfabéták, ez a tudás 
bármilyen területen alapkompetencia 
kell hogy legyen, az oktatásban, az építé-
szetben, az egészségügyben vagy éppen 
a jogban is adatfeldolgozásra lesz szük-
ség – sorolta a példákat Bihari Béla.

Kitért ugyanakkor arra is, hogy a Szé-
kelyföldön jelentős ágazatnak számító 
mezőgazdaságban sem lehet már magas 
minőségű és hozamú terményt elérni a 
precíziós mezőgazdaság bevezetése nél-
kül. Mint illusztrálta, a traktorista ma 
már nem kalapáccsal és huzallal szereli 
a traktort, hanem joystickkel és érintő-
képernyővel kell dolgoznia. Hozzátette: 
altalajszenzorokra lesz szükség, olyan 
traktorokra, melyek adatokat dolgoznak 
fel, GPS-koordinátákkal meghatároz-
zák, hova kell műtrágya, hol szükséges 
az öntözés.

Támogatás fejlesztésekre
A szakértő szerint hosszú távon azért 
megkerülhetetlen a digitalizáció, mert 
a bérek megnőttek, és a romániai piacot 
elözönlötték a multinacionális cégek, 
melyek nagy digitalizációs tapasztalattal 
olcsón állítják elő a jó minőségű terméke-
iket. A jó hír, hogy jelenleg szinte minden 
pályázati kiírásnak van digitalizációs fe-
jezete, akár 95 százalékos támogatás is 
lehívható szoft ver-, gépvásárlásra, adat-
feldolgozásra, mérések végzésére vagy 
online boltok nyitására. A jövő munka-
helyei merőben át fognak alakulni, még 
a kereskedő, aki most a pénztárnál áll, 
és húzogatja az árut, arra ébredhet, hogy 
teljesen átalakult a munkája, mert áthe-
lyezték egy olyan részlegre, ahol e-keres-
kedelem zajlik.

„Bármelyik területen az lesz a nyerő, aki 
az egyetemen adatbányászatot, adatelem-
zést tanul, mesterségesintelligencia-alapú 
megoldásokban gondolkodik” – szögezte 
le Bihari Béla, aki szerint mindez odave-
zet, hogy javul az életminőség, az életen 
át tartó tanulás részesei lehetünk akár 
az eredeti szakmánkban vagy átképzés 
révén. „Nem lesz már szokatlan, hogy ha 
nem arról a területről vonulunk nyugdíj-
ba, amit az egyetemen megtanultunk, és 
amit pályakezdőként gyakoroltunk” – ve-
títette előre a nem is olyan távoli jövő ké-
pét a szakember.
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