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Öregedő társadalom
Románia lakosságának közel 30 százaléka 65 év fölötti lehet 2050-re
• Egyre inkább
érezhetővé válik a
népesség elörege-
dése Európa-szerte:
az Európai Unió sta-
tisztikai hivatala, az
Eurostat felmérése
szerint 2018-ban a
tagállamok lakosságá-
nak 19,7 százaléka 65
év fölötti volt, 2050-re
pedig ez az arány 28,5
százalékra emelked-
het. Romániában még
rosszabb a helyzet, az
előrejelzések szerint
az ország lakosságá-
nak 29,9 százaléka
lesz 65 évnél idősebb
három évtized múlva.

ISZLAI KATALIN

A termékenységi arány tar-
tós csökkenése és a várható 
élettartam meghosszabbo-

dása következtében a lakosság elö-
regedése világszinten egyre inkább 
érezhetővé vált az elmúlt években. 
Nincs ez másként Európában sem 
– derül ki az Eurostat idősekről ké-
szült 2019-es átfogó felméréséből ,
amelyben 2018-ig terjedő adatokat
dolgoztak fel. Mint ebből kiderült , a
28 tagállamban 2018-ban 101,1 mil-
lió 65 évnél idősebb személy élt, ami 
a teljes lakosság 19,7 százalékának
felel meg. Az előrejelzések szerint
a következő három évtizedben az
elöregedés tovább fog fokozódni, és
2050-re már 149,2 millió idős lakója
lesz az EU-nak, akik a teljes lakos-
ság 28,5 százalékát teszik majd ki.

Életkörülmények

Az idősek életkörülményeiről ké-
szült elemzésben tagállamokra 
bontva is bemutatták a következte-
téseket. Romániában a 65 év fölötti 
lakosság aránya alacsonyabb, mint 
az EU-ban, pontosabban a teljes la-

kosság 18,2 százaléka volt idős (azaz 
65 év fölötti) 2018-ban. Az elörege-
dés azonban egyre fokozottabbá vá-
lik az országban, hiszen az előrejel-
zések szerint 2050-re a lakosság 29,9 
százaléka lesz 65 év fölötti, miköz-
ben 2001-ben ez az arány mindössze 
13,5 százalékos volt. Elkeserítő adat 
ugyanakkor, hogy még mindig ma-
gas azoknak az időseknek a száma, 
akik nem tudták kellően kifűteni 
a lakásaikat: 2018-ban ez az egye-
dül lakók 17,2 százalékára, illetve 
a párban élők 11,1 százalékára volt 
igaz Romániában (az EU-s átlag 
előbbiek esetében 10%, utóbbiaknál 
pedig 6,6%). A várható élettartam 
szempontjából is a sereghajtók kö-
zött helyezkedik el Románia: míg az 
összesített átlag szerint 65 éves korá-
ban egy európai férfi  átlagosan vár-
hatóan 18,1, egy nő pedig 21,4 évet 
fog még élni, Romániában a férfi ak 
mindössze 14,7, a nők pedig 18,3 
évre számíthatnak. A hazai 65 év-
nél idősebb lakosság 23,4 százaléka 
gondolja úgy, hogy jó vagy nagyon 
jó egészségügyi állapotnak örvend 
(az EU-s átlag 41,4%), a legtöbben, 
54,7 százalékuk viszont csak kielé-
gítőnek tartja egészségét (az EU-ban 

40,1 százalék). A fennmaradó 21,9 
százalék továbbá rossznak vagy na-
gyon rossznak tartja egészségügyi 
állapotát, az EU-ban ez az idősek 
18,5 százalékára igaz. Szintén ag-
gasztó, hogy Románia a második 
abban a rangsorban, amelyben a 
különböző fogyatékossággal élő 
idősek számát vizsgálták az egyes 
tagállamokban. A 65 év fölöttiek 
esetében ez az arány 80,8 százalék 
az országban. A legtöbbjüknek, az-
az az idősek 66,7 százalékának ne-
hézséget okoz a járás, 51,9 százalé-
kuk látásproblémákkal küzd (ezzel 
egyébként első az ország a tagál-
lamok között), 46,7 százalékuknak 
pedig a hallásával vannak gondok. 
A 65 év fölötti korosztály esetében a 
fő halálokot a keringési rendszer be-
tegségei jelentik Romániában, majd 
a rosszindulatú daganatok, a légző-
rendszeri betegségek és a mentális 
betegségek, viselkedési zavarok kö-
vetkeznek a sorban.

Munka és szórakozás

Az idősek munkaerőpiaci jelenlétét 
is vizsgálta az Eurostat, és mint ki-
derült, ebben a tekintetben Románia 
jól teljesít, főként a nők esetében. 
Miközben az EU-ban az aktív lakos-
ság egészéhez viszonyítja, a 65 évnél 
idősebb nők mindössze 4,2 százalé-
ka dolgozott 2018-ban, Romániában 
ez az arány 7,4 százalék, ezzel pedig 
negyedik az ország a tagállamok kö-
zött. A férfi ak esetében sem sokkal 
rosszabb a helyzet, hiszen az EU-s 
8,6 százalékos átlaghoz képest Ro-
mániában 10,4 százalék ez az arány. 
A jövedelmi szegénységnek kitett 

idősek aránya azonban még min-
dig magas az országban: a 65 évnél 
idősebbek 20 százalékának jelent 
nehézséget a megélhetés (például a 
közüzemi számlák befizetése). Az 
Eurostat felmérése végén az idősek 
társas kapcsolatait és a kikapcso-
lódási lehetőségeket is vizsgálta. 
Mint kiderült, a 65 évnél idősebb 
romániaiak 19,3 százaléka napi 
kapcsolatot tart családtagjaival, 
ez szinte azonos a 19,2 százalékos 
EU-s átlaggal. A másik véglet te-
kintetében azonban elkeserítőek 
az eredmények: Romániában a 
harmadik legmagasabb azoknak 
az időseknek az aránya, akik az 
elmúlt évben nem tudtak kapcso-
latba lépni egyetlen rokonukkal 
sem (4,6 százalék). A barátok terén 
még rosszabb a helyzet, a hazai 
idősek mindössze 4,9 százaléka 
tart napi kapcsolatot ismerőseivel. 
A digitális készségek terén ugyan-
csak rosszul állunk, Románia az 
utolsó helyen végzett e tekintetben, 
mivel az idősek mindössze 4 száza-
léka rendelkezik ilyen ismeretekkel. 
Ettől eltekintve a közösségi médiát 
mégis sokan használják, a 65 és 74 
év közöttieknek például 64 százalé-
ka, miközben az EU-s átlag csak 34 
százalék. Online banki ügyintézésre 
(például számlák fi zetése interne-
ten) viszont a hazai idősek mindösz-
sze 3 százaléka használja az inter-
netet, ami jóval elmarad az EU-s 54 
százalékos aránytól.

A tavalyi év végén a romániai 
nyugdíjasok száma meghaladta a 
4,97 milliót
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Könyvbemutató
A Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban január 15-én, 
szerdán délután 17 órától 
Panigay Róbert válogatott no-
velláit mutatják be. A Székely 
Könyvtár sorozat 79. kötetét 
Borsodi L. László, a Székely-
föld folyóirat főszerkesztője 
és szerkesztőtársa, Molnár 
Vilmos író ismerteti. Felveze-
tőt tart és a szerkesztőkkel 
beszélget Bajna György.

Néptánchagyomány 
Gyergyóban
Az Arbor szövetség és a gyer-
gyószentmiklósi Szent István 
plébánia által szervezett „Jó ha 
tudunk róla” – ismeretterjesz-
tő előadás-sorozata követ-
kező vendége Danguly Ervin 
néptáncoktató lesz. A Néptánc 
hagyomány Gyergyóban című 
előadásra a Szent István 
plébánia nagytermében január 
15-én, este 7 órától kerül sor.

Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet és az Orbán Balázs Intézet 
által életre hívott Orbán Balázs 
Akadémia keretében kerül sor 
Dr. Bali János, a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet igazgató-
jának A székelység a magyar 
nemzet elválaszthatatlan része 
című előadására. Az előadást 
követően bemutatják  a Homo-
ród-mente viseletben és a Test-
véred minden magyar II. című 
kiadványokat. A rendezvény 
időpontja: ma 18 óra, helyszíne  

a székelyudvarhelyi Tamási 
Áron Gimnázium Nyírő József 
díszterme (Márton Áron tér 4. 
szám, a bentlakás épületében). 
A szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak.

Hangverseny 
Nagyszabású hangversennyel 
lép színre a Csíki Kamarazenekar 
vasárnap 18 órától a Csíki Mozi-
ban. Műsoruk mintegy kétszáz 
évet ölel át, szólistás és zenekari 
művekkel, Vivalditól Schubertig. 
Szólistaként előadnak a Kele-
men-művészcsalád tagjai: Kele-
men Barnabás, Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas hegedűművész, 
Kokas Katalin, Liszt Ferenc-dí-
jas hegedű- és brácsaművész, 
valamint Kelemen Gáspár György 
hegedűművész. Jegyeket a www.
bilete.ro oldalon, illetve a Csíki 
Mozi jegypénztárában lehet 
megvásárolni.

• RÖVIDEN

Közel ötmillió nyugdíjas Romániában
A tavalyi év végén a romániai nyugdíjasok száma meghaladta a 4,97 milli-
ót, közülük 397 808-an kizárólag a mezőgazdaságban dolgoztak – számolt 
be az Agerpres hírügynökség az Országos Nyugdíjpénztár adatai alap-
ján. A közel ötmillió nyugdíjas közül 3,849 millióan öregségi nyugdíjban 
részesültek, 508 982-en pedig rokkantnyugdíjasok. Özvegyi nyugdíjat 504 
513 személy kapott tavaly, szociális segélyben pedig 279 idős részesült. 
December végén egyébként az átlagnyugdíj értéke 1203 lej volt, ami 11,18 
százalékkal magasabb a korábbi év utolsó hónapjához képest.
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