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A viszonylag jobb eredmények olyan cégeknek köszönhetők, mint például a francia tulajdonban lévő Dacia

A  beruházás nyomán már nem dízelszerelvények közlekednének
Kolozsvár és Nagyvárad között
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 » PAP MELINDA

Sikerült beszerezni a Kolozsvár 
és Biharpüspöki közötti vasút-

vonal villamosítását és felújítását 
célzó projekthez szükséges enge-
délyeket. A Bihar megyei prefek-
túra tájékoztatása szerint még a 
környezetvédelmi engedélyre vár-
nak és közvitára bocsáthatják a 
megaberuházást. A Magyarország 
és Erdély közötti vasúti közleke-
désnek is szerves részét képező Bi-
harpüspöki–Kolozsvár vasútvonal 
villamosításához és felújításához 
eddig 82 engedélyt szereztek be – 
írta közleményében a Bihar megyei 
prefektúra. A kommüniké szerint 
február 4-én a környezetvédelmi 
engedélyért is benyújtották a szük-
séges dokumentációt, ennek meg-
szerzésével pedig az illetékes szak-
bizottságok elé, illetve 30 napos 
közvitára bocsáthatják a projektet. 
Ezután a fi nanszírozáshoz és kivi-
telezéshez szükséges dokumentá-
ció kidolgozása van hátra.

„Ennek a vasúti szakasznak a 
korszerűsítése és villamosítása 
döntő szerepet játszik Bihar me-
gye gazdasági és társadalmi fej-
lődésében” – idézte a közlemény 
Dumitru Ţiplea prefektust. Emlé-
keztetett, hogy a 7,3 milliárd lejes 
beruházást az Európai Unió és 
Románia kormánya támogatja, és 
ez a legnagyobb vasúti beruházás 
az ország nyugati részében. A 166 
kilométeres vasúti szakasz villa-
mosítása és korszerűsítése mellett 
a projekt valamennyi vasúti meg-
álló, állomásépület felújítását is 
magában foglalja, peronostól, par-
kolóstól. A projektben az is szere-
pel, hogy Nagyvárad és Mezőtelki 
között a jelenlegi egy helyett két 

vasúti sín is lesz, míg Kolozsváron, 
a Törökvágásnál felüljáró épül.

Az összességében tíz év alatt futó 
projekt kivitelezése mintegy négy 
évig tart majd, ennek eredménye-
ként a Révi-szorost is magábana 
foglaló szakasz 60 százalékán a 
vonatok 100 km/óránál nagyobb 
sebességgel közlekedhetnek majd, 
így a jelenlegi közel három óra he-
lyett a jövőben két óra alatt meg 
lehet majd tenni a Nagyvárad–Ko-
lozsvár-távot.

Lucian Bode korábbi szállí-
tásügyi miniszter egyébként tavaly 
ilyenkor a témában úgy nyilatko-
zott, hogy a tervezési szakasz 2021 
márciusáig tartana, és április–má-
jusban elkezdődhetne a tulajdon-
képpeni munka. Innen a kivitele-
zőknek 42 hónap, azaz három és 
fél év áll a rendelkezésünkre, hogy 
gyakorlatba ültessék a terveket.

Ha minden jól halad, 2024 végé-
re készülnének el, és óránként 160 
kilométeres sebességgel lehetne 
közlekedni a forgalmas vasúti pá-
lyán. Ezt egyébként négy szakasz-
ra osztották – Kolozsvár–Egeres, 
Egeres–Kissebes, Kissebes–Élesd, 
Élesd–Biharpüspöki –, és minde-
nik szakaszra külön közbeszerzési 
eljárást hirdetnek. Bode akkor arra 
is felhívta a fi gyelmet, hogy ez a 
projekt nem azonos a magyar kor-
mány azon tervével, mely szerint 
nagy sebességű vasútvonallal köt-
né össze Budapestet Kolozsvárral.

Az Osztrák–Magyar Monarchia 
idején épült Nagyvárad–Kolozsvár 
vasútvonal azóta sincs villamosít-
va, bár tavaly ősszel ünnepelték 
elkészültének 150. évfordulóját. Az 
alkalomból a kolozsvári vasútállo-
máson emléktáblát is avattak kizá-
rólag román nyelven. 

Sínen a vasútfelújítás

H I R D E T É S

AZ EGYETEMI KÉPZÉS TERÉN ELÉRT JÓ EREDMÉNY IS CSALÓKA LEHET

Van még hová fejlődni

A felsőoktatás hatékonysága 
terén jól teljesít Románia a 
Bloomberg innovációs rang-
sorában, a kutatásfejlesztés 
intenzitása szempontjából 
viszont majdnem utolsó a 
vizsgált 60 ország közül. 
Szabó Árpád közgazdász 
szerint a 32. hely összessé-
gében nem rossz eredmény, 
ám a kutatók számának 
szempontjából elért 50. és a 
kutatásfejlesztés intenzitása 
terén jegyzett 57. hely nem 
ad okot büszkeségre.

 » ISZLAI KATALIN

A korábbi kiadáshoz hason-
lóan ismét a 32. helyen 
végzett Románia a Bloom-

berg innovációs rangsorában. 
Az amerikai gazdasági szaklap 
számos tényező fi gyelembevéte-
lével készíti el évente innovációs 
rangsorát, a legfrissebb eredmé-
nyeket pedig a napokban hoz-
ták nyilvánosságra. Az elemzés 
módszertana szerint a vizsgált 
kritériumokat hét nagy cso-
portra osztják, amelyek mentén 
pontozzák az országokat. Ezek 
közé tartozik a kutatás-fejlesz-
tés intenzitása, a gyártás hozzá-
adott értéke, a termelékenység, 
a csúcstechnológiai vállalatok 
aránya, a felsőoktatás hatékony-
sága, a kutatók száma, illetve a 
szabadalmi aktivitás. Ezek men-
tén a 2021-es kiadásban Dél-Ko-
rea végzett az első helyen, má-
sodik lett Szingapúr, a harmadik 
helyet pedig Svájc szerezte meg. 
Az Európai Unió tagállamai kö-
zül Németország, Svédország, 
Dánia, Finnország, Hollandia 
és Ausztria kapott helyet az első 
tízben. Magyarország a 27. helyet 

szerezte meg, Románia pedig a 
32. lett a rangsorban szereplő 60 
ország közül.

Egyszer fent, egyszer lent
Románia egyébként a tavalyi 
listán is ugyanezen a helyen sze-
repelt, tehát nem tudott jelentős 
fejlődést felmutatni, ahogy szá-
mottevő visszaesés sem történt. 
Az adatok szerint egyes kate-
góriákban jobban, másokban 
nagyon gyengén szerepelt az 
ország, így kerülhetett be összes-
ségében a középmezőnybe. A 
legjobb eredményt a felsőoktatás 
hatékonysága terén érte el, eb-
ben a kategóriában a 20. lett a 60 
ország közül. Fontos megjegyez-
ni, hogy a módszertan szerint 
nem az országokban működő 
egyetemek minőségét vizsgál-
ták, hanem olyan szempontokat, 
mint például a felsőoktatásba 
beiratkozott hallgatók száma 
vagy a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya.

Szintén jó eredményt ért el 
az ország a hightech vállalatok 
száma (például légi és védelmi 
ipar, biotechnológia, hardver- és 
szoft ver-, internetes szoft vereket 
és szolgáltatásokat fejlesztő vagy 
megújuló energetikai cégek) és a 
gyártás hozzáadott értéke tekin-
tetében ezekben a kategóriában 
a 22. helyen végzett. A termelé-
kenység szempontjából a 30., a 
bejegyzett szabadalmakéból pe-
dig a 40. lett az országok között. 
Két kategóriában ugyanakkor 
gyenge eredményt ért el: a kuta-
tók számának szempontjából az 
50., a kutatásfejlesztés intenzitá-
sa terén pedig mindössze az 57. 
helyet szerezte meg Románia.

Komolyabban venni 
az oktatást
Noha a 32. hely összességében 
nem rossz eredmény, a lebon-
tott adatok jól mutatják, hogy 

egyes területeken bőven van 
még mit fejlődnie az országnak 
– mutatott rá megkeresésünkre 
Szabó Árpád közgazdász. Mint 
kiemelte: a kutatók számának 
szempontjából elért ötvenedik 
és a kutatásfejlesztés inten-
zitása terén jegyzett 57. hely 
nem ad okot büszkeségre. A 
szakember meglátása szerint 
a gyártás hozzáadott értéke te-
rén elért jobb helyezés főként 
azoknak a multinacionális cé-
geknek köszönhető, amelyek 
termelőegységet működtetnek 
az országban. Ide tartozik a 
francia tulajdonban lévő Dacia 
is, amely a – bankszektoron 
kívül – az ország legnagyobb 
forrásokat termelő vállalata. A 
jónak tekinthető helyezéshez 
emellett hozzájárultak a csúcs-
technológiai vállalatok, főként 
Erdélyben jelentős fejlesztések 
történtek az információtechno-
lógia (IT) terén.

A szakember ugyanakkor 
arra is kitért, hogy a felsőokta-
tás hatékonysága terén elért jó 
eredmény csalóka lehet, hiszen 
noha vannak valóban minősé-
gi egyetemek is az országban, 
szép számmal találhatók „dip-
lomagyárak” is. A hallgatók és 
az egyetemet végzettek magas 
aránya tehát nem meglepő, a 
szaktudás viszont sok esetben 
megkérdőjelezhető, elég csak 
azokra a botrányokra gondolni, 
amelyek során közszereplőkről 
derült ki, hogy pénzért vásárol-
tak diplomát.

„Az első helyeken szereplő 
országok nagyon sokat fek-
tetnek az oktatásba, illetve a 
kutatásfejlesztésbe. Erre lenne 
szükség Romániában is, de az 
országban nem veszik elég-
gé komolyan a felsőoktatási 
képzést, a kutatást, és ennek 
meg is látszik az eredménye” – 
emelte ki Szabó Árpád. 




