
Románia

Hatékony felsőoktatás? Sokan végeznek 
egyetemet, a megszerzett tudás viszont 
hiányos lehet 
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Ezúttal nem sereghajtó
Hogyan teljesít Románia az innováció, azaz a fejlesztés, újítás terén?
• A korábbi kiadáshoz 
hasonlóan ismét a 32. 
helyen végzett Romá-
nia a Bloomberg inno-
vációs rangsorában. Az 
adatok szerint a fel-
sőoktatás hatékonysá-
ga terén jól teljesít az 
ország, a kutatás-fej-
lesztés intenzitása 
szempontjából viszont 
majdnem utolsók 
vagyunk a vizsgált 60 
ország közül.

ISZLAI KATALIN

Számos tényező fi gyelembevé-
telével készíti el évente inno-
vációs rangsorát a Bloomberg 

amerikai gazdasági szaklap, a 
legfrissebb, 2021-es eredményeket 
pedig a napokban hozták nyilvá-
nosságra. Az elemzés módszertana 
szerint a vizsgált kritériumokat hét 
nagy csoportra osztják, amelyek 
mentén pontozzák az országokat. 
Ezek közé tartozik a kutatás-fej-
lesztés intenzitása, a gyártás hoz-
záadott 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-Korea 
végzett az első helyen, második 
lett Szingapúr, a harmadik helyet 
pedig Svájc szerezte meg. Az Euró-

pai Unió tagállamai közül Német-
ország, Svédország, Dánia, Finnor-
szág, Hollandia és Ausztria kapott 
helyet az első tízben. Magyaror-
szág a 27. helyet szerezte meg, Ro-
mánia pedig a 32. lett a rangsorban 
szereplő 60 ország közül.

Egyszer fent, egyszer lent

Az ország 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 kategóri-
ákban jobban, másokban nagyon 
gyengén szerepelt az ország, így 
kerülhetett be összességében a 
középmezőnybe. A legjobb ered-
ményt a felsőoktatás hatékonysá-
ga terén érte el Románia, ebben a 
kategóriában a 20. lett a 60 ország 
közül. Fontos megjegyezni, hogy a 
módszertan szerint nem az orszá-
gokban működő egyetemek mi-
nőségét vizsgálták, hanem olyan 
szempontokat, mint például a fel-
sőoktatásba beiratkozott hallgatók 
száma vagy a felsőfokú végzettség-

gel rendelkezők aránya. Szintén jó 
eredményt ért el az ország a high-
tech vállalatok száma (például légi 
és védelmi ipar, biotechnológia, 
hardver és szoft ver, internetes 
szoft vereket és szolgáltatásokat 
fejlesztő vagy megújuló energeti-
kai cégek) és a gyártás hozzáadott 
értéke tekintetében, ezekben a ka-
tegóriában a 22. helyen végzett. A 
termelékenység szempontjából a 
30., a bejegyzett szabadalmakéból 
pedig a 40. lett az országok kö-
zött. Két kategóriában ugyanakkor 
gyenge eredményt ért el: a kutatók 

számának szempontjából az 50., a 
kutatás-fejlesztés intenzitása terén 
pedig mindössze az 57. helyet sze-
rezte meg Románia.

Komolyabban venni az oktatást

Noha a 32. hely összességében nem 
rossz eredmény, a lebontott adatok 
jól mutatják, hogy egyes területe-
ken bőven van még mit fejlődnie az 
országnak – mutatott rá megkere-
sésünkre Szabó Árpád közgazdász. 
Mint kiemelte, a kutatók számának 
szempontjából elért ötvenedik és a 
kutatás-fejlesztés intenzitása terén 
jegyzett 57. hely nem ad okot büsz-
keségre. A szakember meglátása 
szerint a gyártás hozzáadott érté-
ke terén elért jobb helyezés főként 
azoknak a multinacionális cégeknek 
köszönhető, amelyek termelőegy-
séget működtetnek az országban. 
Ide tartozik a francia tulajdonban 
lévő Dacia is, amely – a bankszek-
toron kívül – az ország legnagyobb 
forrásokat termelő vállalata. A jó-
nak tekinthető helyezéshez emellett 
hozzájárultak a csúcstechnológiai 
vállalatok, főként Erdélyben jelentős 
fejlesztések történtek az információ-
technológia (IT) terén. A szakember 
ugyanakkor arra is kitért, hogy a fel-
sőoktatás hatékonysága terén elért 
jó eredmény csalóka lehet, hiszen 
bár vannak valóban minőségi egye-
temek is az országban, szép szám-
mal találhatók „diplomagyárak” is. 
A hallgatók és az egyetemet végzet-
tek magas aránya tehát nem megle-
pő, a szaktudás viszont sok esetben 
megkérdőjelezhető, elég csak azokra 
a botrányokra gondolni, amelyek so-
rán közszereplőkről derült ki, hogy 
pénzért vásároltak diplomát. „Az 
első helyeken szereplő országok na-
gyon sokat fektetnek az oktatásba, 
illetve a kutatás-fejlesztésbe. Erre 
lenne szükség Romániában is, de az 
országban nem veszik eléggé komo-
lyan a felsőoktatási képzést, a kuta-
tást, és ennek meg is látszik az ered-
ménye” – emelte ki Szabó Árpád.

A legrosszabb időszak az év utol-
só három hónapja volt, ami-

kor az 52 ezret meghaladó negatív 
szaporulat csaknem akkora népes-
ségfogyást eredményezett, mint 
amekkorát a 2019-es év egészében 
regisztráltak. Ennek legfőbb oka az 
elhalálozások számának megugrá-
sa: decemberben már csaknem két-
szer annyian (36 ezren) haltak meg, 
mint az előző év decemberében. Ta-

valy decemberben több mint 400-
zal több (csaknem 16 ezer) gyermek 
született ugyan, mint 2019 utolsó 
hónapjában, de a statisztikai inté-
zet jelentését ismertető Hotnews.ro 
hírportál rámutatott: a 2020-as év 
folyamán az élve születések száma 
40 ezerrel elmaradt az előző évihez 
képest. A közlemény a világjár-
ványnak tulajdonítja, hogy tavaly 
februártól kezdődően hónapról hó-

napra nőtt a természetes népesség-
fogyás az előző év azonos hónapjá-
hoz képest, márciustól kezdődően 
pedig a házasságkötések száma is 
rendre elmaradt az előző évihez vi-
szonyítva.

1992 óta tart

Románia természetes népszapo-
rulata csaknem három évtizede, 

1992-ben került negatív tartomány-
ba, azóta egyre súlyosbodik a né-
pességfogyás. Az állandó lakosság 
2014-ben húszmillió alá csökkent, 
pedig a rendszerváltozás-
kor még több mint 22 millió 
volt. A demográfi ai adato-
kat az egészségügyi válság 
mellett az is kedvezőtlenül 
befolyásolja, hogy több 
mint négymillió román 
állampolgár él külföldön, 
akiknek zöme az aktív la-
kossághoz tartozik, vagyis 
közöttük sokan vannak olyanok, 
akik a gyermekvállalás szempont-
jából fontos 25–45 év közötti korosz-
tályhoz tartoznak.

Megduplázódott tavaly a népességfogyás az előző évhez képest
Háború és béke 
a Kaukázusban
A 2020-ban kirobbant kauká-
zusi háborúról, következmé-
nyeiről, az örmények jelenlegi 
helyzetéről tart vetített képes 
előadást a Jerevánban élő, 
marosvásárhelyi származású 
Dajbukát László 2021. február 
13-án, szombaton 16 órai 
kezdettel a marosvásárhelyi 
Deus Providebit Ház Szent 
Mihály-termében, a Marosvá-
sárhelyi Örmény-Magyar Kultu-
rális Egyesület szervezésében. 
A rendezvényre a járványügyi 
előírások szigorú betartásával 
kerül sor.

• RÖVIDEN 

• Megduplázódott tavaly a természetes népességfogyás Romániában az előző évhez 
képest: míg 2019-ben az elhalálozások száma 57 ezerrel haladta meg a születésekét, 
2020-ban a koronavírus-járvány közepette 118 587-tel több ember halt meg, mint 
ahány gyermek született – jelentette szerdán a statisztikai hivatal.




