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Megterhelő volt a járvány éve
Anyagi nehézségek, magány, haláltól való félelem – sokaknak így telt 2020
• Nehéz évet tudha-
tunk magunk mögött a 
koronavírus-járvány és 
az ehhez kapcsolódó 
megszorítások miatt, 
ez pedig az emberek 
lelki- és egészségi 
állapotán, szociális 
életén és pénztárcáján 
is meglátszik.

ISZLAI KATALIN

T öbb elemzést is közzétett az 
elmúlt időszakban a korona-
vírus évéről a Román Elemző 

és Stratégiai Intézet (IRES). Ezekből 
kiderül, hogyan érintette a világjár-
vány a hazai lakosságot lelkileg és 
anyagilag, illetve miként alakultak 
a mindennapjaik.

Sokakat megviselt

Az IRES első elemzése a hazai la-
kosság lelki- és egészségi állapotát 
vizsgálta az elmúlt nehéz év tükré-
ben, és mint kiderült, a világjárvány 
kedvezőtlen hatásai több területen 
is érezhetők voltak. Noha a megkér-
dezettek mindössze nyolc százaléka 
fertőződött meg a koronavírussal, 29 
százalékuknak volt olyan ismerősük, 
aki átesett a betegségen. A lakosság 
közel fele, 42 százaléka gondolt tavaly 
a halálra, és 57 százaléka tartott attól, 
hogy ő vagy szerettei életüket veszít-
hetik. A lakosság negyede továbbá 
magányos volt 2020-ban, és szin-
tén közel negyede (23%) érezte úgy, 
hogy beszélgetésre lenne szüksége, 
de nem volt, akivel. Negyven száza-
lékra tehető ugyanakkor azoknak az 
aránya, akikből stresszt váltottak ki 

a korlátozások. A járvány a lakosság 
mindennapjaira és szociális életére 
is hatással volt, ezeket vizsgálta má-
sodik elemzésében az IRES. Eszerint 
a lakosság csak kevéssel több mint 
fele, 51 százaléka utazott tavaly au-
tóbusszal, mindössze 17 százalékuk 
vonattal, és 11 százalékuk repülőgép-
pel. Templomban 69 százalékuk járt 
a múlt évben, étteremben vagy kocs-
mában viszont csak 47 százalékuk. 
Esküvőkön, keresztelőkön a lakosság 
mindössze 22 százaléka vett részt, a 
születésnapját ugyanakkor 58 szá-
zalékuk megünnepelte. Szintén be-
szédes adat, hogy az elemzés szerint 
a lakosság 71 százaléka sírt tavaly, 
kedvező viszont, hogy „csak” 32 szá-
zalékuk dohányzott, alkoholos italo-
kat pedig 53 százalékuk fogyasztott. 
Előadáson a lakosság mindössze 10 
százaléka volt tavaly, könyvet 38 
százalékuk vásárolt, és 61 százalé-
kuk el is olvasott egy könyvet, mo-
ziban viszont csak hat százalékuk 
járt. A vásárlásokkal kapcsolatosan 
kiderült, hogy a lakosság 57 száza-
léka szerzett be valamilyen 1000 lej-
nél többe kerülő terméket.

Kevesebben takarékoskodnak

Utóbbi viszont nem jelenti azt, hogy 
kiegyensúlyozott a lakosság anyagi 
helyzete, erről árulkodik az IRES har-
madik tavalyi évre vonatkozó kutatá-
sa is, amelyet a Román Bankszövetség 
megbízásából állítottak össze. Esze-
rint tavaly tíz romániaiból négynek si-
kerül megtakarítani (39%), miközben 
a világjárvány előtt még a lakosság 
kétharmada (68%) tudott félretenni 
havonta. Nagyobb mértékben a férfi -
aknak és a városon élőknek sikerült 
takarékoskodniuk tavaly. Az elemzés-
ből az is kiderült, mire fordítana a la-
kosság, ha rendelkezne egy nagyobb 
összeggel: 28 százalékuk saját vagy 
családtagjai oktatásába fektetne, 23 
százalékuk bankba tenné a pénzét, 
16 százalékuk vállalkozásba fogna, 10 
százalékuk valutát vásárolna, a többi-
ek pedig más célokra használnák fel 
az összeget. Érdekesség, hogy a lakos-
ságnak már csak 9 százaléka tartaná 
„a matrac alatt” a pénzét. Arról, hogy 
ez miért nem jó ötlet és milyen meg-
oldásokat érdemes választani inkább, 
ha takarékoskodni szeretnénk, Szász 

Lenkét, az egyik országos biztosító és 
nyugdíjszolgáltató munkatársát kér-
deztük. Mint hangsúlyozta: amióta 
pénz létezik, az emberek igyekeztek 
többé-kevésbé takarékoskodni, és en-
nek számos formáját láthattuk az idők 
során: voltak, akik párnába vagy a 
matrac alá rejtették, mások földekbe, 
ingatlanba, nemesfémekbe fektették, 
de olyan időszak is volt, amikor min-
denki valutát vásárolt vagy bankba 
tette a pénzét. „Manapság is vannak 
még olyanok, akik azt vallják, hogy 
a legjobban akkor tudnak takaré-
koskodni, ha ők maguk vigyáznak a 
pénzükre és beteszik a fi ókba. Nem 
mondom, hogy ez nem jó, viszont 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
minden olyan takarékhoz, amihez 
hozzá tudunk nyúlni, az első nehéz-
ségnél hozzá is fogunk. Ha valahol 
nem üti a széle a hosszát vagy éppen 
valamit meg akarunk vásárolni, egy-
ből előkerül a félretett pénz, és ismét 
megtakarítás nélkül maradunk. Az 
is tény, hogy mivel az életszínvona-
lunk és a béreink alacsonyak, nálunk 
sokkal nagyobb kihívást jelent taka-
rékoskodni, ezért nagyon kevesen 

gondolkodnak úgy, hogy egyszer 
félretesznek egy kisebb összeget, és 
a maradékból gazdálkodnak. Inkább 
az jellemző, hogy ha a hónap végén 
marad, azt teszik félre, csak hát a leg-
többször nem marad semmi” – muta-
tott rá a szakember.

Hogyan érdemes félretenni?

Hozzátette: rövid távú takarék esetén 
jól működik az is, hogy betesszük a 
pénzünket a bankba, és egy-két év 
múlva kivesszük, a hosszú távúnak 
viszont pontosan az a lényege, hogy 
ne férjünk hozzá egykönnyen, így 
gyakorlatilag kötelezzük magunkat 
a takarékosságra. Így ha egy előre 
megtervezett, hosszú távú takarék-
ban gondolkodunk, az azt is jelenti, 
hogy fegyelemre szoktatjuk magun-
kat. Minden hónapban azt a bizo-
nyos összeget, amit megengedünk 
magunknak, félretesszük, akkor is, 
ha az adott hónap éppen nehezebb 
lesz, mint a korábbi. Ez a gyakorlat-
ban úgy működik, hogy a személy 
eldönti, a hónap melyik napján ve-
gyék le az adott összeget a 
számlájáról, és ez utána au-
tomatikusan működik, nincs 
semmi további teendő. „Az 
első hónapokban talán hiá-
nyozni fog az a pénz, egy idő 
után azonban természetessé 
válik, hogy az nincs, és csak 
a maradékból gazdálkodik az 
ember. Ez az első lépés abba az irány-
ba, hogy egyszer takarékoskodunk, 
és utána költekezünk” – emelte ki 
Szász Lenke. Arra is kitért továbbá, 
hogy kezdésként egy tanácsadóval 
érdemes mindenkinek leülni és átbe-
szélni, mire van szüksége, mit enged 
meg magának. Az így összeállított 
csomagnak a megtakarítás mellett 
további előnyei vannak. Az egyik 
az, hogy a pénz dolgozik, befekte-
tik az egyén kívánságai szerint, és a 
gazdaság alakulásának megfelelő-
en hozamok keletkeznek. Emellett a 
befektetési programok egy védelmi 
csomagot is tartalmaznak, amelyek 
segítségével egy nagyobb gond (pél-
dául baleset vagy betegség) esetén 
anyagi segítséghez is hozzájutunk.

Kevesen tudnak félretenni. A pénz hiánya mellett 
a hibás hozzáállás is problémát jelenthet
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T úlzsúfolt háztartásnak számít 
az Eurostat szerint, ahol nincs 

elég tér az adott ingatlanban ahhoz 
képest, hogy hányan laknak 
benne. Mint a most közzétett 
adatsorokból kiderül, Ro-
mániában a lakosság 45,8 
százaléka élt 2020-ban ilyen 
túlterhelt háztartásokban. 

A második helyen Lettországot ta-
láljuk 42,2 százalékkal, majd Bulgá-
ria (41,1%), Horvátország (38,5%) és 
Lengyelország (37,6%) következett. A 
lista másik végén található Cipruson 
a lakosok mindössze 2,2 százaléka élt 
túlzsúfolt háztartásokban. Írország-
ban eközben 3,2 százalékos, Máltán 
3,7 százalékos, míg Hollandiában 

4,8 százalékos ez az arány. Utóbbiak 
egyben azok a tagállamok is, ame-
lyekben a legtöbb ember él nagyobb 
ingatlanban, mint amekkorára szük-
sége lenne. Máltán ez az arány 72,6, 
Cipruson 70,5, Írországban pedig 
69,6 százalékos. Romániában van 
a legkevesebb olyan személy – a la-
kosság mindössze 7,7 százaléka –, 
aki nagyobb lakásban lakik, mint 
amennyire az Euro stat meghatározá-
sa szerint szüksége lenne. Lett ország 
és Görögország következik 9,6, illetve 
10,7 százalékkal.

Bálint Eszter

Túlzsúfolt háztartásokban él a romániai lakosság csaknem fele

Romániában a lakosság 45,8 százaléka él 
túlterhelt háztartásokban
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• Az Európai Unió 27 tagállamában élő polgárok 17,2 
százaléka lakott tavaly túlzsúfolt háztartásokban, Romá-
niában a legrosszabb a helyzet az EU statisztikai hivatala 
által tegnap nyilvánosságra hozott adatsorok szerint.




