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 » Az előrejelzés adatain csak a 
hirtelen történő, nagyszámú beván-
dorlás változtathatna, a szocioló-
gus azonban úgy véli, a mi szűkebb 
régiónkban ez a lehetőség nem 
áll fenn, Románia ugyanis csak a 
saját nemzetiségű bevándorlóinak 
befogadására nyitott.

Sajátos az elöregedés folyamata Ro-
mániában: viszonylag rövid idő alatt 
óriási népességcsökkenést „sikerült 
elérnie” az országnak, ennek követ-
keztében pedig európai viszonylatban 
a „legöregebb” államok kategóriájába 
sorolható. Veres Valér szociológust a 
jelenség okairól és várható következ-
ményeiről kérdeztük. A szakember 
arra is kitért, mit kellene tenni a folya-
mat helyénvaló kezelése érdekében.

 » OLÁH ESZTER

A z Országos Statisztikai Hivatal nem-
rég közzétett adatai szerint egy a 
négyhez a nyugdíjasok aránya a fel-

nőtt lakosság körében Romániában. Becs-
lések szerint ötven éven belül ez az arány 
akár meg is duplázódhat, 2070-re 100 fi atal 
lakosra 189 nyugdíjas juthat. Veres Valér 
szociológust arról kérdeztük, milyen okok 
húzódnak meg a folyamat mögött, és hogy 
mennyire hihetünk a becsléseknek. Az elö-
regedést okozó tényezőkön túl a szakember 
az „idősödés” gazdasági következményeit 
is felvázolta, valamint azokat a lehetséges 
lépéseket, melyekkel felkészülhetünk rá-
juk. Csodákban nem hisz, a kisebb mértékű 
változtatások hosszú távú eredményeiben 
viszont annál inkább.

Okok és következmények
A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetem Magyar Szociológia és Szociális 
Munka Intézetének igazgatója a Króniká-
nak felvázolta, hogy egy országon belül a 
népességfogyás két fő okra vezethető visz-
sza, és ezzel függ össze az elöregedés is. 
Az egyik – ami nálunk is igazán jelentős 
mértékű – a születések számának a csök-
kenése, amelyhez – bár nem olyan számot-
tevően, de – a halandóság is hozzájárul. A 
születéscsökkenés Romániában az 1980-
as évek közepétől fogva érzékelhető, a ‘90-
es évek közepén csúcsosodott ki, azóta 
pedig alacsony mértékben ugyan, de stabil 
csökkenést mutat. A második meghatáro-
zó tényező, mely az ország elöregedését 
nagymértékben felgyorsította, az főként a 

fi atalkorú felnőtt lakosság kivándorlásá-
ra vezethető vissza. Igazolva a statisztikai 
adatokat, Veres Valér hozzáteszi, ez a fo-
lyamat nem egységes országos szinten. Ab-
ban, hogy egy-egy megye milyen szinten 
tart az elöregedésben, az is közrejátszik, 
hogy volt-e bevándorlás a kommunizmus 
idején az adott területen – ott ugyanis nem 
olyan akut a helyzet. Bizonyos régiókban, 
például Arad és Temes megyében, az ala-
csony termékenység következtében igen 
korán elkezdett öregedni a térség.

A becslések valóságalapját megerősít-
ve az egyetemi tanszékvezető elmondta, 
hogy a demográfi ai előrejelzések követ-
keztetéseit pontos felmérések alapján ké-
szült korösszetételi adatokból vonják le. 
„Elég pontosan meg lehet mondani, hogy 
milyen mértékben fog csökkenni az adott 
népesség, a szakanyagokban megjele-
nő előrejelzések nagyon reálisak” – tette 
hozzá Veres Valér. A korösszetétel adatai 
tartalmazzák a születési számokat, me-
lyek ismeretében a szakemberek tudják, 
hány idős emberrel számolhatnak ötven 
év múlva. A korösszetételben szereplő 
halandóságnak ugyancsak kiszámítható 
korspecifi kus adatai vannak, melyből kö-
vetkeztetni lehet annak nagyságrendjére. 
Az ún. korfákon szerepelnek az egyes év-
járatok idős, középkorú, illetve fi atal fel-

nőtt lakosainak száma. Az egyes évjáratok 
korfáinak összehasonlításával így jól lát-
hatóan kirajzolódnak a korcsoport-össze-
tételbeli változások. Az előrejelzés adatain 
csak a hirtelen történő, nagyszámú beván-
dorlás változtathatna, a szociológus azon-
ban úgy véli, a mi szűkebb régiónkban ez a 
lehetőség nem áll fenn, Románia ugyanis 
csak a saját nemzetiségű bevándorlóinak 
befogadására nyitott.

Egyenes következmény 
a munkaerőhiány
Gazdasági értelemben az elöregedés a 
munkaképes korú népesség csökkené-
sét jelenti, ennek egyenes következmé-
nye a munkaerőhiány. A vállalkozók sok 
esetben nemzetközi versenyt folytatnak 
a munkadíjak terén, így gyakran fennáll 
annak lehetősége, hogy a munkaerőhiány 
miatt nem találnak alkalmazottakat bizo-
nyos teendők elvégzésére. A munkaválla-
lók alacsony száma ugyanakkor az ország 
pénzügyi egyensúlyára is kihatással van. 
A magas mértékű és nagyságrendű nyug-
díjak kifi zetése az állam hatáskörébe tarto-
zik, ám mivel ezeket nem minden esetben 
fedezik az erre szánt források, az állami 
költségvetésből kell pótolni a hiányt. „Mi-
nél elöregedettebb a népesség és minél 
több a nyugdíjas, annál nagyobb nyomás 
nehezedik az ország költségvetésére” – 
summáza Veres Valér.

Az idős népesség arányának növekedé-
se nemcsak gazdasági, hanem a szociális 
ellátást érintő következményekkel is jár. A 
növekvő számok következtében egyre na-
gyobb nyomás nehezedik az egészégügy-
re, valamint az idősellátásról is említést 
kell tenni: ez a feladat újabban részben 
átcsúszik az államra vagy a civil szférára. 
Románia ilyen téren nem áll annyira rosz-
szul, hiszen léteznek szervezetek, mint 
a Diakónia vagy a Caritas, amelyek mini-
mális költségekkel végeznek beteg-, illetve 
idősgondozási szolgáltatásokat. A jövőre 
való tekintettel azonban az államnak meg 
kell erősítenie és ki kell bővítenie ezen in-
tézmények körét, ugyanis az elöregedés 
következtében ezek egyre inkább igénybe 
lesznek véve.

Mire számíthatnak a jövő nyugdíjasai?
Európa viszonylatban Románia a legelöre-
gedettebb országok csoportjába tartozik. 
Az egyetemi oktató elmondta, sajátos a 
helyzet, ugyanis a többi országhoz képest 
itt viszonylag rövid ideje – megközelítőleg 
30 éve – indult el ez a folyamat, azonban 
a nagymértékű elvándorlás jelentősen fel-
gyorsította az ország elöregedését. Európa 

észak-nyugati részén kevésbé elöregedettek 
az egyes országok, míg a dél-nyugati, medi-
terrán térség országai hasonlóképpen küz-
denek a jelenséggel. Romániában bizonyos 
tekintetben azonban még a dél-európai or-
szágoknál is rosszabb a helyzet, ugyanis itt 
a bevándorlás sem pótolja valamelyest az 
aktív népességet. Az országba bevándorlók 
száma ugyanis nem számottevő.

Veres Valér – aki többek között a Max 
Weber Társadalomkutató Alapítvány elnö-
ke is – azt tapasztalja, hogy a fi atalabb ge-
nerációk körében él egyfajta pesszimizmus 
a jövőbeli nyugdíjak folyósítását illetően. 
Ami érthető is, ha valaki átlátja az elöre-
gedés mögött húzódó összefüggéseket. A 
szakember úgy véli, nem kell tartanunk 
attól, hogy ötven év múlva egyáltalán nem 
lesz nyugdíj, a nyugat-európai jóléti nyug-
díjrendszerre azonban ne számítsunk: ez 
ugyanis csak a lakosság csekély rétegének 
lesz elérhető, az idős társadalom nagy ré-
szének sokkal szűkösebb anyagi keretek-
ből kell majd boldogulnia. „Éhen halni 
nem fognak, de hogy mire futja majd be-
lőle, az már másik kérdés” – vélekedett a 
szociológus.

Folyamatlassító lehetőségek
Egyébként Romániában és Magyarorszá-
gon számos intézkedést hoztak az elmúlt 
tizenöt évben a termékenység növekedésé-
re. A gyermekvállalás azonban értékrend-
beli vonatkozással is rendelkezik, amelyet 
nehéz külső intézkedések által felülírni. 
Az értékrendbeli meghatározókat nem le-
het lényegesen megváltoztatni, ezzel pedig 
a kormányoknak is számolniuk kell. Az 
átlagosan 2 gyermeket vállaló családok 5 
gyereket már nem biztos, hogy vállalnak. 
„A kismértékű változtatás is sokat ér, és a 
kormányok tudják is, hogy ezeken dolgoz-
niuk kell, viszont hogy ezt ki mennyire ve-
szi komolyan és következetesen, és, kinek 
mennyire sikerül, az országonként válto-
zik” – részletezte az egyetemi oktató.

Egy másik lehetséges út a hazacsalogató 
programok népszerűsítése, ám ezek haté-
konysága és költségigényessége több gaz-
dasági kérdést is felvet. Veres Valér szerint 
léteznek olyan visszatérő programok, me-
lyek számítanak az aktív népesség növe-
kedése szempontjából, hozzáteszi viszont, 
hogy ezektől sem lehet csodát várni. Az 
egyszerű vállalkozói támogatások is segít-
séget nyújthatnak a dolgozó lakosságnak, 
ám ezeknek is van egy kerete, amelynek 
arányosnak kell lennie a többi közrejátszó 
tényezővel. A szakember véleménye sze-
rint ezen lehetőségek variációjára, illetve 
újabb stratégiák bevezetésére van szükség 
ahhoz, hogy mérséklődjön az elöregedési 
folyamat. Ezen felül pedig fel lehet készül-
ni a várható következményekre: öregottho-
nok létesítésével, a szociális rendszer jobb 
kiépítésével, akár az idősgondozás szak-
mai megerősítésével. „Csodákat nem lehet 
tenni, de kisebb mértékű változtatások is 
eredményeket hozhatnak hosszú távon” 
– vélekedik a szociológus, aki szerint min-
den ország a saját lehetőségei szerint dönti 
el, milyen utat választ.

Gondoskodni kell rólu(n)k. Rohamosan nő az idősek száma Romániában

LESZ NYUGDÍJ, DE KI TUDJA, MENNYI – VERES VALÉR SZOCIOLÓGUS A TÁRSADALOM ELÖREGEDÉSÉNEK OKAIRÓL, KÖVETKEZMÉNYEIRŐL

Idejében fel kell készülni Románia „öregkorára”

Statisztikai adatok: négy felnőttből legalább egy nyugdíjas Erdélyben

Négy felnőttből legalább egy nyugdíjas Románia megyéinek túlnyomó többségében, 
csupán Ilfov és Iași megyében mérték valamivel 25 százalék alatt a nyugdíjba vonultak 
számarányát – derül ki az Országos Statisztikai Hivatal adataiból. A legkiszolgáltatottabb 
helyzetben Hunyad megye áll, ahol a felnőtt lakosság 40 százaléka nyugdíjas. A lista 
másik végén Iași és Ilfov található: Ilfov megyében a felnőtt lakosság kevesebb mint 20 
százaléka nyugdíjas, Iași megyében pedig ez az arány 24,4 százalék.  Az erdélyi-partiu-

mi-bánsági megyék közül jelenleg Temesben a legkisebb a nyugdíjasok aránya (26,48 
százalék), amivel országos szinten az ötödik „legdolgosabb” megye, Beszterce-Naszód 
(27,65) pedig a kilencedik helyen áll. A középmezőnyhöz tartozó Szatmár, Kovászna, 
Kolozs és Arad megyében szintén 30 százalék alatt van a felnőtt lakosság körében mért 
nyugdíjasok száma, ezt az értéket pedig néhány tized százalékkal haladják meg a Mára-
maros, Hargita, Bihar, Maros és Szeben megyében jegyzett adatok. A nyugdíjasok aránya 
31 százaléknál magasabb Krassó-Szörény megyében, a 32 százalék fölött álló Szilágy 
és Fehér megye pedig már az „alsóház” tagja. Brassó hátulról a negyedik a maga 33,31 
százalékával. A 39,14 százalékkal sereghajtó Hunyad megye leszakadása csaknem hat 
százalékos az utolsó előtti Vâlcea megyéhez képest. Becslések szerint a következő ötven 
évben az idősek száma az összlakosságon belül várhatóan 18,7-ről 28,6 százalékra fog 
emelkedni, ezzel párhuzamosan pedig a fi atal lakosok száma 15,7 százalékról 14,8 szá-
zalékra csökken majd, azaz felgyorsul a romániai lakosság elöregedési folyamata. 2070-
ben 100 fi atalra 189 időskorú lakos juthat. A megyék szintjén az idős lakosság aránya 
41,2 százalék (Gorj megyében) és 19,6 százalék (Vaslui megyében) között fog ingadozni 
az előrejelzések szerint. A „negyedik korcsoportba” és a „legidősebbek” – 80 év felettiek 
– csoportjába tartozók száma nagymértékben fog növekedni. Becslések szerint 2070-re a 

80 évnél idősebbek száma az itt élő lakosság körében átlagosan 655 000 fővel növeked-
het, más számítások szerint azonban ez a 789 000 fős értéket is elérheti.
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