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Január elsején 122 ezer emberrel kevesebb élt 

az országban, mint egy évvel korábban – derül 

ki az Országos Statisztikai Hivatal legfrissebb 

adataiból. Hargita megyében 2009 és 2016 kö-

zött minden évben természetes fogyást regiszt-

ráltak: átlagban 218 fővel haltak meg többen, 

mint ahányan születtek. A népességcsökkenés 

a negatív természetes szaporulat mellett az 

elvándorlással magyarázható. 

Románia népességének 
aggasztó csökkenése el-
sősorban a negatív termé-

szetes szaporulatnak tudható 
be, a másik fő ok pedig a mig-
ráció (többen távoznak hosszú 
távra külföldre, mint ahányan 
visszatérnek az országba) – de-
rül ki az Országos Statisztikai 
Hivatal (INSSE) által nemrég 
közölt adatokból. Ezek szerint 
2016. január 1-jén 19,76 mil-
lió lakosa volt Romániának, ez 
azonban egy évvel később 19,63 
millióra csökkent, vagyis idén 
az év első napján 122 ezer em-
berrel kevesebb élt az ország-
ban, mint egy évvel korábban. 

Magukért beszélő számok

A statisztikai hivatal ada-
tai szerint tavaly 68 061 fővel 
csökkent az ország lakossága 
a negatív természetes szapo-
rulat következtében, azaz eny-
nyivel többen hunytak el, mint 
ahányan születtek. Az elván-
dorlási mutató még rosszabb 
képet fest, az adatok szerint 
ugyanis tavaly 76 208 emberrel 
több döntött úgy, hogy külföldön 
folytatja életét, mint ahányan 
hazatértek. Az adatok szerint 
71 371 férfi és 61 877 nő ér-
kezett az országba (összesen 
133 248), ugyanakkor 116 095 
férfi és 93 361 nő (összesen 
209 456) hagyta el hosszú táv-
ra (legalább egy évre) Romá-
niát. Emellett tavaly 22 807-en 
döntöttek úgy, hogy véglegesen 
elhagyják az országot, közü-
lük legtöbben a fővárosban él-

tek (3634), a sorban pedig Temes 
(1323), Iaşi (1289) és Brassó (934) 
megye következik. Az ellenkező 
oldalon Kovászna megye az első 
(113), tehát az innen származók 
hagyták el legritkábban végle-
gesen az országot, majd Hargi-
ta (115) és Szilágy (132) megye 
következik. Legtöbben Spanyol-
országban (5361), Németország-
ban (3959) és Olaszországban 
(3575) telepedtek le. Az adatok-
ból továbbá kiderül, a migráció 
által okozott probléma mellett 
az is hozzájárul a népesség 
csökkenéséhez, hogy a kiván-
dorlók főleg a gyermekvállalás 
szempontjából fontos 25–29 év 
közötti korosztályból kerültek 
ki. A kedvezőtlen statisztikai 
adatok mellett azonban érde-
kességet is közöltek: tavaly 1716 
száz év feletti személy élt az or-
szágban, 509 férfi és 1207 nő. 

Hargita megyében is hasonló

Az adatok szakmai értelme-
zésének céljából Bálint Gyöngy-
vért, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíksze-
redai Kara Társadalomtudo-
mányi Tanszékének oktatóját, 
demogr áfiai szakértőt kerestük 
fel. A szociológusnak nem volt 
ismeretlen a téma, elmondása 
szerint több fórumon is olvasta 
az elmúlt hetekben, hogy a sta-
tisztikai hivatal augusztus 23-ai 
adatkiigazítását követően az or-
szág év eleji lakónépessége 122 
ezer fővel csökkent 2016-hoz 
képest. Mint mondta, a csök-
kenés mértéke (2016-hoz ké-

pest 0,62%-os) kicsit magasabb, 
mint amit 2016-ban regisztrál-
tak 2015-höz képest (0,58%-os, 
azaz mínusz 115 228 fő), és jó-
val magasabb, megközelítőleg 
másfélszerese az ezt megelő-
ző évinek (mínusz 77 547 fő). 
A szakember szerint a lakóné-
pességbeli fogyás mértéke Har-
gita megyére nézve is hasonló 
képet mutat: 1940 fővel csök-
kent (0,63%-os) 2016-hoz ké-
pest, 2016-ban pedig 1581 fővel 
csökkent (0,51%-os) 2015-höz 
képest. „Az Országos Statisz-
tikai Hivatal adatai szerint az 
idei csökkenés mind országos, 
mind megyei szinten elsősor-
ban a városi lakosságot érinti, 
és valamivel nagyobb mérték-
ben a férfiakat, mint a nőket. 
Egy terület népességszáma, il-
letve ennek időbeni változá-
sa két demográfiai tényezőtől 
függ: egyrészt a természetes 
szaporodástól vagy fogyástól, 
másrészt a vándorlástól (migrá-
ciótól). A természetes szaporo-
dás vagy fogyás nem más, mint 

az élve születések és az elhalá-
lozások különbsége: ha többen 
születnek egy bizonyos terüle-
ten egy adott időtartam alatt, 
mint ahányan meghalnak, ter-
mészetes szaporodásról be-
szélünk, ha pedig kevesebben, 
akkor természetes fogyásról” – 
magyarázta az oktató. 

A migráció kevésbé követhető 

A migráció szintén kétkompo-
nensű Bálint Gyöngyvér elmon-
dása szerint: a bevándorlások 
és a kivándorlások különbségé-
ből adódik. Míg a születések és 
elhalálozások számát elég pon-
tosan lehet regisztrálni, addig 
a migrációt, elsősorban a kül-
földre irányuló munkamigrá-
ciót sokkal kevésbé. „Ha tehát 
csak a természetes szaporo-
dást vagy fogyást nézzük, akkor 
azt látjuk, hogy Hargita megyé-
ben 2009–2016 között minden 
évben természetes fogyást re-
gisztráltak, átlagban 218,6 fővel 
haltak meg többen, mint ahá-

nyan születtek (-0,7‰). Romá-
niára nézve ez a negatív érték 
sokkal magasabb, ugyanerre a 
periódusra az átlag -52 581,3 fő 
(-2,3‰). Amennyiben az utol-
só rendelkezésre álló (2016-os) 
hivatalos adatokat vesszük fi-
gyelembe (-410 fő természe-
tes fogyás Hargita megyére és 
-66 523 fő Romániára vonat-
koztatva), azt kell mondanunk, 
hogy az idei népességcsökke-
nést Románia szintjén 50–60%-
ban, Hargita megye szintjén 
pedig 20–30%-ban a természe-
tes fogyás okozta, a többi pedig 
a hosszabb-rövidebb időtávú el-
vándorlás számlájára írható. 
Azt is mondhatjuk tehát, hogy 
igaz az a közvélekedés, amely 
szerint a térség népességcsök-
kenésének első számú motorja 
az elvándorlás, amely egyértel-
mű összefüggést mutat a gazda-
sági-társadalmi folyamatokkal 
és az életminőséggel” – vonta le 
a következtetést az oktató.
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Csak tavaly több mint 116 ezer férfi és több mint 93 ezer nő hagyta el az országot

Rohamosan csökkenő népesség

Románia népességének aggasztó csökkenése elsősorban a negatív természetes szaporulatnak tudható be

A juttatás értéke jelentős, de a sok papírmunka elriasztja az érdekelteket

Nyár eleje óta mindössze ket-
ten igényelték Hargita megyé-
ben azt a lakbértámogatást, 
amelyet a munkavállalás érde-
kében ötven kilométert meg-
haladó távolságra elköltöző 
regisztrált állástalanok kaphat-
nak meg az „Első lakbér” prog-
ramban. A juttatást még nem 
folyósították nekik, egyelőre 
csak a kéréseik kaptak kedvező 
elbírálást. Jánó Edit, a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező és 
Szakképző Ügynökség aligaz-
gatója szerint egyelőre nincs 
túl nagy érdeklődés a program 
iránt. Hozzátette, ez változ-
hat, ugyanis az a tapasztala-
tuk, hogy általában fél évre van 
szükség, amíg elterjed a támo-
gatás híre a potenciális jogosul-
tak körében. Úgy véli, jövő évtől 
nő majd az igénylők száma. 

A június 6-a óta igényelhe-
tő lakbértámogatás fedezi a 
lakhatási költségek – az al-
bérlet és a rezsi – 75 száza-
lékát, de nem lehet több havi 
900 lejnél. A juttatást havonta 
folyósítják, legfeljebb három 
évig. Az ügynökség vezetője, 
Tiberiu Pănescu az Udvarhelyi 
Híradónak korábban elmond-
ta, az igénylés sok papírmun-
kával jár, számtalan igazolást 
és más dokumentumot kell be-
szerezniük a kérelmezőknek. A 
szükséges dokumentumok lis-
tája nagyon hosszú, és kategóri-
ánként is több irat beszerzését 
írja elő. Ezek egy részét – szá-
mos igazolást és nyilatkozatot 
– a támogatás folyósítása idején 
havonta ismételten be kell nyúj-
tani az ügynökséghez. 
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Érdektelenség jellemzi az „Első lakbér” programot
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