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Lendületben az ipar
Az idei első fél évben 5,4 százalék-
kal nőttek Romániában az új ipari 
megrendelések a tavalyi év azonos 
időszakához mérten – közölte teg -
nap az Országos Statisztikai 
Intézet (INS). A növekedés főleg a 
tartós használati ipari cikkeknek 
volt köszönhető, amelyek eseté-
ben a megrendelések 8,9 százalék-
kal bővültek. Ugyanakkor június-
ban az új ipari megrendelések 2,8 
százalékkal csökkentek a tavalyi 
év hatodik hónapjához képest. 
Havi bontásban 9,5 százalékos 
visszaesést jegyeztek májushoz 
viszonyítva. A statisztikai intézet 
szintén tegnap közölte, hogy az 
iparban tevékenykedő vállalatok 
árbevétele az idei első fél évben 
6,2 százalékkal nőtt a tavalyi 
év azonos időszakához mérten. 
Ugyanakkor júniusban a válla-
latok árbevétele 0,2 százalékkal 
mérséklődött a tavalyi év hatodik 
hónapjához viszonyítva. 
 
Érték és Minőség Nagydíj:
magas a színvonal
Minden várakozást felülmúlt az 
Érték és Minőség Nagydíj idei 
pályázatára a Kárpát-régió egész 
területéről beérkezett pályaművek 
magas színvonala, sokszínűsége – 
közölte a kiírói tanács az MTI-vel. 
A közleményben felidézik, az 
Érték és Minőség Nagydíj pályáza-
ti rendszer célja, hogy elismerje a 
termékek és szolgáltatások magas 
minőségi színvonalát, elősegítse a 
nemzetközi piacon versenyképes, 
kiemelkedő minőségű, magas 
hozzáadott szellemi értéket képvi-
selő áruk előállítását, ösztönözze 
a szolgáltatások fejlesztését. Az 
idén 39 főcsoport több mint 100 
témakörében hirdettek pályázatot 
a Kárpát-régió egész területén, 
az elismeréseket az Országház-
ban szeptember 10-én adják át. 
A kiírói tanács a közleményben 
kiemelte, hogy a pályamunkák 
mindegyikében az innovatív 
szemlélet, a minőségi, kreatív, in-
tegrált megoldások tükröződtek, a 
szolgáltatások fókuszában pedig 
az egyre gyakoribb komplex meg-
oldások, a többfunkciós termé-
kek, ötletes termék-szolgáltatás 
rendszerek állnak.  A pályázatot 
a védjegyalapítók megbízásából a 
szervező és lebonyolító szervezet, 
a DIAMOND Szervezőiroda Bt. 
továbbá a Hajnal Húskombinát 
Kft ., a Legrand Magyarország 
Villamos Rendszerek Zrt., a Po-
li-Farbe Vegyipari Kft ., a Profes-
sionCert Kft ., valamint az erdélyi, 
mezőcsávási székhelyű SSM & SIU 
Kft . írta ki, és valósítja meg. Az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat 
eseményeinek fővédnöke Latorcai 
János, az Országgyűlés alelnö-
ke, a pályázati rendszer kiemelt 
támogatója a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkársága, külhoni támogatója 
az RMDSZ.

A ROMÁNIAIAK A LEGELÉGEDETLENEBBEK A KÖZLÉTESÍTMÉNY-HÁLÓZATTAL

Elviselhetetlen infrastruktúra

Elhanyagolt infrastruktúra. A romániai lakosság mindössze 8 százaléka elégedett a vasúti hálózattal

Romániában a legalacsonyabb 
az infrastruktúrával való ál-
talános elégedettség az Ipsos 
Mori nemzetközi felmérése 
szerint, amely a világ 28 or-
szágában több mint húszezer 
válaszadó megkérdezésével 
készült. A romániai lakos-
ság mindössze öt százaléka 
értékelte pozitívan a közléte-
sítmény-hálózatot, leginkább 
az autópályák, a közutak és 
az árvízvédelmi beruházások 
hiányosságait kifogásolták.  
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A világ minden kontinenséről 
beválogatott 28 ország közül 
Romániában a legalacso-

nyabb az infrastruktúrával való ál-
talános elégedettség, a romániaiak 
mindössze öt százaléka értékelte 
kedvezően – derül ki az Ipsos Mori 

globális piackutató intézet legújabb, 
a közlétesítmény-hálózatot vizsgáló 
felméréséből, amelyben 20 286 sze-
mélyt kérdeztek meg. A 16 és 64 év 
közötti válaszadók a tavalyi év végén 
fejtették ki véleményüket a témában, 
a felmérés kivonatát pedig nemrég 
tették közzé a piackutató román nyel-
vű oldalán.

Az elégedetlenség fő okai
A kutatásban rámutattak: a romániai 
lakosság 76 százaléka nagyon vagy 
nagyrészt elégedetlen a hazai infra-
struktúrával, miközben a globális 
átlag csupán 30 százalék körül mo-
zog. Az autópályák (93%), a közutak 
(87%), az árvízvédelem (86%), a vas-
úti hálózat (85%), illetve a víz- és csa-
tornahálózat (74%) az öt legnagyobb 
elégedetlenséget kiváltó tényező Ro-
mániában. A lakosság 78 százaléka 
úgy véli, az ország nem tesz eleget 
azért, hogy a közlétesítmény-háló-
zattal szemben támasztott igényeket 
kielégítse, pedig 75 százalékuk sze-

rint az ezzel kapcsolatos beruházá-
sok kulcsfontosságúak lennének a 
gazdasági fejlődés szempontjából is.

Egy másik érdekességre is rámu-
tattak a felmérésben: tízből heten 
úgy gondolják, hogy a lakosság vé-
leményét nem veszik számításba az 
illetékesek, pedig a megkérdezettek 
több mint fele szeretné, ha a beru-
házási tervekkel kapcsolatban meg-
hallgatnák a helybéliek véleményét, 
még akkor is, ha ez valamelyest las-
sítaná a folyamatot. Visszatérve az 
elégedetlenséget kiváltó főbb ténye-
zőkre, a romániaiak mindössze öt 
százaléka volt elégedett az autópá-
lyákkal, ami jócskán elmarad az 50 
százalékos globális átlagtól. A köz-
utak állapotát a megkérdezettek 12 
százaléka találta kedvezőnek, ez is 
jóval alacsonyabb a globális átlag-
nál, ami 41 százalékos.

Szintén kedvezőtlen eredmény 
született a vasúti hálózat tekinteté-
ben is: a hazai lakosság mindössze 8 
százaléka elégedett ezzel, miközben 
a globális átlag 41 százalék. Az árvíz-
védelmi intézkedésekkel a lakosság 

10 százaléka volt megelégedve, ez 
az érték pedig globális szinten sem 
túl magas, 28 százalékos. A víz- és 
csatornahálózattal szintén a romá-
niaiak a legelégedetlenebbek, négy-
ből csupán egy személy ítélte jónak. 
A negatív mutatók tömkelege között 
azonban egy kedvező adatot is talál-
tunk: a digitális infrastruktúra üdí-
tő kivételt jelent, hiszen az internet 
gyorsasága miatt a romániaiak 62 
százaléka elégedettségét fejezte ki 
ezzel kapcsolatban, ami az 54 száza-
lékos globális átlagnál is magasabb.

Jogos is, meg nem is
A kutatásban szereplő számottevő 
elégedetlenség egyes kategóriákban 
jogos, másokban azonban kevésbé 
Gászpor István, a Develo Group (DG) 
Consulting Kft . ügyvezetője szerint. 
A szakember érdeklődésünkre el-
mondta: igaz, hogy van még tenni-
való, a közutak állapota azonban lát-
ványos fejlődésen ment keresztül az 
elmúlt tíz-tizenöt évben mind orszá-

gos, mind helyi szinten. „Székely-
földön szinte csak infrastrukturális 
fejlesztések történtek, minden pol-
gármesteri hivatal, minden intéz-
mény erre törekedett: betonoztak, 
aszfaltoztak, utat, járdát építettek, 
csatornahálózatokat telepítettek. 
Egyes településeken lassan a mezei 
utak is le vannak aszfaltozva, ami 
Magyarországhoz képest is kiemel-
kedőnek számít. Persze vannak el-
szigetelt települések, ahol mindez 
hiányzik, ott azonban gazdaságilag 
nem kifi zetődők ezek a munkála-
tok” – mutatott rá Gászpor.

Az autópályákkal kapcsolatosan 
arra is kitért, hogy e tekintetben 
is előrelépések fi gyelhetők meg, 
hiszen több szakaszon is meg-
épültek már, csak nincsenek még 
összekötve. Összességében tehát 
a korábbi állapotokhoz képest fej-
lődést, előrelépést lát a szakember 
az utak tekintetében, vannak azon-
ban olyan területek is, ahol ennek 
nyoma sincs. Problémát jelent 
például szerinte is az árvízvédelmi 
beruházások elmaradása, hiszen 

ezért történhet meg, hogy néha kis 
patakok is óriási károkat okoznak. 
A másik fekete folt pedig a vasúti 
infrastruktúra, amely „szörnyű és 
katasztrofális” Gászpor meglátása 
szerint. Mint mondta, az elmúlt 
50 évben nem történt számottevő 
vasúti fejlesztés, sem a hálózatok, 
sem a szerelvények tekintetében 
nem volt semmilyen előrelépés. 
„Ez rányomja a bélyegét a közúti 
közlekedésre is, hiszen ha megfele-
lően működne a vasúti hálózat, az 
áruszállítás egy részét meg lehetne 
oldani általa, így kevesebb teher-
autó rontaná az utakat, bénítaná 
a forgalmat. Emellett a lakosság is 
gyakrabban venné igénybe, ezzel 
is tehermentesítődne az igencsak 
zsúfolt közúti hálózat” – emelte ki. 
Zárásként arra is kitért: meglátása 
szerint Románia nincs lemaradva 
az infrastruktúra terén Közép-Ke-
let-Európától, a nyugati állapotok 
azonban természetesen még min-
dig utópiának számítanak. 

 »  „Ha megfe-
lelően működne 
a vasúti hálózat, 
az áruszállítás 
egy részét meg 
lehetne oldani 
általa, így keve-
sebb teherautó 
rontaná az uta-
kat, bénítaná a 
forgalmat. Emel-
lett a lakosság 
is gyakrabban 
venné igénybe, 
ezzel is teher-
mentesítődne az 
igencsak zsúfolt 
közúti hálózat” 
– emelte ki a 
szakember.

 » Az autópá-
lyák (93%), a 
közutak (87%), 
az árvízvédelem 
(86%), a vasúti 
hálózat (85%), 
illetve a víz- és 
csatornaháló-
zat (74%) az 
öt legnagyobb 
elégedetlenséget 
kiváltó tényező 
Romániában. 
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 1 euró       4,7265
1 dollár      4,2265
 1 svájci frank 4,3428
1 font sterling 5,1009
100 forint 1,4559

Valutaváltó




