
Elhanyagolt infrastruktúra. A hazai 
lakosság mindössze 8 százaléka 
elégedett a vasúti hálózattal
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• Romániában a leg-
alacsonyabb az infra-
struktúrával való álta-
lános elégedettség az
Ipsos Mori nemzetközi
felmérése szerint,
amely a világ 28 or-
szágában több mint
húszezer válaszadó
megkérdezésével ké-
szült. A hazai lakosság
mindössze öt százalé-
ka értékelte pozitívan
a közlétesítmény-há-
lózatot, leginkább az
autópályák, a közutak
és az árvízvédelmi
beruházások hiányos-
ságait kifogásolták.

A világ minden kontinenséről 
beválogatott 28 ország közül 
nálunk a legalacsonyabb az 

infrastruktúrával való általános elé-
gedettség, a romániaiak mindössze öt 
százaléka értékelte kedvezően – derül 
ki az Ipsos Mori globális piackutató 
intézet legújabb közlétesítmény-há-
lózatot vizsgáló felméréséből, amely-
ben 20 286 személyt kérdeztek meg. A 
16 és 64 év közötti válaszadók a tava-
lyi év végén fejtették ki véleményüket 
a témában, a felmérés kivonatát pe-
dig nemrég tették közzé a piackutató 
román nyelvű 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 
is, még akkor is, ha ez valamelyest 

lassítaná a folyamatot. Visszatérve 
az elégedetlenséget kiváltó főbb té-
nyezőkre, a romániaiak mindössze 
öt százaléka volt elégedett az autó-
pályákkal, ami jócskán elmarad az 
50 százalékos globális átlagtól. A 
közutak állapotát a megkérdezettek 
12 százaléka találta kedvezőnek, ez 
is jóval alacsonyabb a globális átlag-
nál, ami 41 százalékos. Szintén ked-
vezőtlen eredmény született a vasúti 
hálózat tekintetében is: a hazai la-
kosság mindössze 8 százaléka elége-
dett ezzel, miközben a globális átlag 
41 százalék. Az árvízvédelmi intéz-
kedésekkel a lakosság 10 százaléka 
volt megelégedve, ez az érték pedig 
globális szinten sem túl magas, 28 
százalékos. A víz- és csatornaháló-
zattal szintén a romániaiak a leg-
elégedetlenebbek, négyből csupán 
egy személy ítélte jónak. A negatív 
mutatók tömkelege között azonban 
egy kedvező adatot is találtunk: a 
digitális infrastruktúra üdítő kivételt 
jelent, hiszen az internet gyorsasága 
miatt a romániaiak 62 százaléka elé-
gedettségét fejezte ki ezzel kapcso-
latban, ami az 54 százalékos globális 
átlagnál is magasabb.

Jogos is, meg nem is

A kutatásban szereplő számotte-
vő elégedetlenség egyes kategóri-

ákban jogos, másokban azonban 
kevésbé Gászpor István, a Develo 
Group (DG) Consulting Kft. ügyve-
zetője szerint. A szakember érdek-
lődésünkre elmondta: igaz, hogy 
van még tennivaló, a közutak 
állapota azonban látványos fej-
lődésen ment keresztül az elmúlt 
tíz-tizenöt évben úgy országos, 
mint helyi szinten. „Székelyföl-
dön 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 me-
zei utak is le vannak aszfaltozva, 
ami Magyarországhoz képest is 
kiemelkedőnek számít. Persze 
vannak elszigetelt települések, 
ahol mindez hiányzik, ott azon-
ban gazdaságilag nem kifizetődők 
ezek a munkálatok” – mutatott rá 
Gászpor. Az autópályákkal kap-
csolatosan arra is kitért, hogy 
ebben a tekintetben is előrelépé-
sek figyelhetők meg, hiszen több 
szakaszon is megépültek már, 
csak nincsenek még összekötve. 
Összességében tehát a korábbi ál-
lapotokhoz képest fejlődést, elő-
relépést lát a szakember az utak 
tekintetében, vannak azonban 
olyan területek is, ahol ennek 

nyoma sincs. Problémát jelent pél-
dául 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 vas-
úti fejlesztés sem a hálózatok, sem 
a szerelvények tekintetében, nem 
volt semmilyen előrelépés. „Ez rá-
nyomja a bélyegét a közúti közle-
kedésre is, hiszen ha megfelelően 
működne a vasúti hálózat, az áru-
szállítás 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.
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Erdélyi Lajos tárlata 
és díjazása
Kettős kisebbségben címmel 
nyílik meg a 90. életévét be-
töltő Erdélyi Lajos fotóművész 
kiállítása augusztus 23-án 17 
órától Marosvásárhelyen, a 
Marx József Fotóklub várbeli 
kiállítótermében (Kádárok bás-
tyája, I. emelet). Marosvásár-

hely Polgármesteri Hivatala és 
önkormányzata képviseletében 
a város Pro Urbe díját Makkai 

Gergely alpolgármester adja 
át a kitüntetett alkotó két lá-
nyának. Erdélyi Lajos kiállított 
képeinek és fotóalbumainak 
látványvilágát Ungvári Zrínyi 
Ildikó egyetemi tanár méltatja. 
Másnap, augusztus 24-én, 
szombaton délelőtt 11 órától, 
ugyancsak a Fotóklub várbeli 
kiállítótermében könyvbe-
mutató lesz. Erdélyi Lajos 
Bennünk a nagyvilág. Portréfo-
tók és interjúk című fotóalbu-
mát a kötet két szerkesztője, 
Székely Sebestyén György 
kiadói igazgató és Szuszámi  

Zsuzsa rádióriporter ismerteti, 
Sebestyén-Spielmann Mihály 
bevezető előadását követően.

Továbbra is 
a használt a nyerő
Az év első hét hónapjában több 
mint 352 ezer személygépkocsit 
írtak forgalomba Romániában, 
azaz 0,9 százalékkal többet, 
mint a tavalyi év azonos idősza-
kában. A bejegyzett gépkocsik 
73,5 százaléka amúgy használt 
autó volt – derül ki a gépjármű-
vezetői engedélyeket kibocsátó 
és járműbejegyzési hivatal 
(DRPCIV) adatsorából. A január 
és július között bejegyzett gép-
kocsik közül 94 826 új volt, ami 
25,97 százalékos emelkedést 
jelent a tavalyhoz viszonyítva. 
A bejegyzett használt autók 
száma – 258 005 – viszont 
majdnem 6 százalékkal csök-
kent 2018 első hét hónapjához 
képest. A statisztikai adatok 
szerint január és július között 
az új autók listáját a Dacia 
márka vezeti összesen 28 618 
járművel, ami 34,91 százalékos 
emelkedést mutat 2018-hoz 
viszonyítva. Júliusban is vezet 
a román márka 7241 bejegyzett 
gépkocsival (+50,60% 2018 
júliusához képest), majd a Re-
nault következik 2359 autóval 
(+115,43%). Ami a használt gép-
kocsikat illeti, a listavezető a 
Volkswagen 63 400 gépkocsival 
(-8,15%), majd a BMW követke-
zik 26 055 (-0,50%) autóval.
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