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Egyre inkább érezhetővé válik 
a népesség elöregedése Eu-
rópa-szerte: az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat 
felmérése szerint 2018-ban a 
tagállamok lakosságának 19,7 
százaléka 65 év fölötti volt, 
2050-re pedig ez az arány 28,5 
százalékra emelkedhet. Románi-
ában még rosszabb a helyzet, az 
előrejelzések szerint az ország 
lakosságának 29,9 százaléka 
lesz 65 évnél idősebb három 
évtized múlva.

 » ISZLAI KATALIN

A termékenységi arány tartós 
csökkenése és a várható élet-
tartam meghosszabbodása 

következtében a lakosság elöregedé-
se világszinten egyre inkább érezhe-
tővé vált az elmúlt években. Nincs ez 
másként Európában sem – derül ki az 
Eurostat idősekről készült, 2019-es át-
fogó felméréséből, amelyben 2018-ig 
terjedő adatokat dolgoztak fel. Mint 
kiderült, a 28 tagállamban 2018-ban 
101,1 millió, 65 évnél idősebb személy 
élt, ami a teljes lakosság 19,7 száza-
lékának felel meg. Az előrejelzések 
szerint a következő három évtizedben 
az elöregedés tovább fokozódik, és 
2050-re már 149,2 millió idős lakója 
lesz az EU-nak, akik a teljes lakosság 
28,5 százalékát teszik majd ki.

Életkörülmények, kielégítő 
egészségi állapot
Az idősek életkörülményeiről készült 
elemzésben tagállamokra bontva 
is bemutatták a következtetéseket. 
Romániában a 65 év fölötti lakosság 
aránya alacsonyabb, mint az EU-ban, 
pontosabban a teljes lakosság 18,2 
százaléka volt idős (azaz 65 év fölöt-

ti) 2018-ban. Az elöregedés azonban 
egyre fokozottabbá válik az ország-
ban, hiszen az előrejelzések szerint 
2050-re a lakosság 29,9 százaléka 
lesz 65 év fölötti, miközben 2001-ben 
ez az arány mindössze 13,5 százalé-
kos volt. Elkeserítő adat ugyanakkor, 
hogy még mindig magas azoknak az 
időseknek a száma, akik nem tudták 
kellően kifűteni lakásukat: 2018-ban 
ez az egyedül 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 szempontjá-
ból is sereghajtók között helyezkedik 

el Románia: míg az összesített átlag 
szerint 65 éves korában egy európai 
férfi  átlagosan várhatóan 18,1, egy nő 
pedig 21,4 évet él még, 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 
egészségi állapotnak örvend (az EU-s 
átlag 41,4%), a legtöbben, 54,7 száza-
lékuk viszont csak kielégítőnek tartja 
egészségét (az EU-ban 40,1 százalék). 
A fennmaradó 21,9 százalék továbbá 
rossznak vagy nagyon rossznak tartja 
egészségi állapotát, az EU-ban ez az 
idősek 18,5 százalékára igaz. Szintén 
aggasztó, hogy Románia a második 
abban a rangsorban, amelyben a kü-
lönböző fogyatékossággal élő idősek 
számát vizsgálták az egyes tagálla-
mokban. A 65 év fölöttiek esetében 
ez az arány 80,8 százalék az ország-
ban. A legtöbbjüknek, azaz az idősek 
66,7 százalékának nehézséget okoz 
a járás, 51,9 százalékuk látásproblé-
mákkal küzd (ezzel egyébként első az 
ország a tagállamok között), 46,7 szá-
zalékuknak pedig a hallásával van-
nak gondok. A 65 év fölötti korosztály 

EGY FRISS FELMÉRÉS SZERINT AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK KÖZEL 30 SZÁZALÉKA 65 ÉV FÖLÖTTI LEHET 2050-RE 

Fokozódik a hazai társadalom elöregedése

Növekvő arány. Romániában a teljes lakosság 18,2 százaléka volt idős (azaz 65 év fölötti) 2018-ban
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esetében a fő halálokot a keringési 
rendszer betegségei jelentik Romá-
niában, majd a rosszindulatú daga-
natok, a légzőrendszeri betegségek 
és a mentális betegségek, viselkedé-
si zavarok következnek a sorban.

Nehéz megélhetés, hiányos 
digitális ismeretek
Az idősek munkaerőpiaci jelenlé-
tét is vizsgálta az Eurostat, és mint 
kiderült, ebben a tekintetben Ro-
mánia jól teljesít, főként a nők ese-
tében. Miközben az EU-ban az aktív 
lakosság egészéhez viszonyítja a 
65 évnél idősebb nők mindössze 
4,2 százaléka dolgozott 2018-ban, 
Romániában ez az arány 7,4 száza-
lék, ezzel pedig negyedik az ország 
a tagállamok között. A férfi ak ese-
tében sem sokkal rosszabb a hely-
zet, hiszen az EU-s 8,6 százalékos 
átlaghoz képest Romániában 10,4 
százalék ez az arány. A jövedelmi 
szegénységnek kitett idősek aránya 
azonban még mindig magas az or-
szágban: a 65 évnél idősebbek 20 
százalékának okoz gondot a megél-
hetés (például a közüzemi számlák 
befi zetése). Az Eurostat felmérése 
végén az idősek társas kapcsolatait 
és a kikapcsolódási lehetőségeket is 
vizsgálta. Mint kiderült, a 65 évnél 
idősebb romániaiak 19,3 százaléka 
napi kapcsolatot tart családtagja-
ival, ez szinte azonos a 19,2 száza-
lékos EU-s átlaggal. A másik véglet 
tekintetében azonban elkeserítőek 
az eredmények: Romániában a 
harmadik legmagasabb azoknak 
az időseknek az aránya, akik az el-
múlt évben nem tudtak kapcsolat-
ba 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 digi-
tális készségek terén ugyancsak 
rosszul állunk, Románia az utolsó 
helyen végzett e tekintetben, mivel 
az idősek mindössze 4 százaléka 
rendelkezik ilyen ismeretekkel. Et-
től 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 digitá-
lis készségek 
terén ugyancsak 
rosszul állunk, 
Románia az 
utolsó helyen 
végzett e tekin-
tetben, mivel az 
idősek mindösz-
sze 4 százaléka 
rendelkezik ilyen 
ismeretekkel. 
Ettől eltekintve a 
közösségi médi-
át mégis sokan 
használják, a 65 
és 74 év közöt-
tieknek például 
64 százaléka, 
miközben az 
EU-s átlag csak 
34 százalék. 

Közel ötmillió nyugdíjas, alacsony átlagjuttatás

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




