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Jelentősen csökkent a születé-
sek száma tavaly Romániában, 
erdélyi szinten a legnagyobb 
csökkenés a Székelyföldön ta-
pasztalható. De nem jelenthető 
ki bizonyosan, hogy a negatív 
tendencia a világjárvány hatása, 
teljes képet csak jövőre kapunk 
minderről – állapította meg a 
Krónikának Barna Gergő szocio-
lógus. A járvány a szülészeteken 
alkalmazott protokollokra is 
negatívan hatott, megkeserítve 
sok kismama életét.

 » PAP MELINDA

Ö t-hat százalékkal csökkent 
tavaly a születések száma Ro-
mániában – derül ki az Orszá-

gos Statisztikai Intézet (INS) előzetes 
adataiból. Ezek alapján Barna Gergő 
szociológus felhívta a fi gyelmet, a sta-
tisztikát részben módosíthatja, hogy 
a tavaly tavaszi karanténidőszakban 
felborult a regisztrációs folyamat, így 

pontos képet csak jövőre fogunk kap-
ni a tavalyi demográfi ai adatokról.

A statisztikai intézet előzetes ada-
tai szerint 2020-ban több mint 40 
ezer gyerekkel született kevesebb 
Romániában, mint az előző eszten-
dőben. A csökkenés azonban nem 
írható a világjárvány rovására, en-
nek befolyása csak a pandémia kitö-
résétől számított 9. hónapban, azaz 
decemberben született gyerekeknél 
tapasztalható. A tavalyi év utolsó 
hónapjában nőtt a születések száma 
mind 2019 decemberéhez, mind no-
vemberéhez viszonyítva. Utóbbihoz 
viszonyítva a 2020 decemberében 
született 15 857 csecsemő jelentős 
növekedést jelent, 2103-mal többet, 
mint például az előző év novembe-
rében, de decemberhez viszonyítva 
is 433 gyerekkel több baba született.

„Azt, hogy drasztikusan csökken-
tek volna a születésszámok, szerin-
tem még nem lehet kijelenteni, sőt 
nagyon valószínű, hogy nem ez tör-

tént. A korábbi adatokhoz viszonyítva 
5–6 százalékos csökkenés valószínű-
síthető” – értékelte a Krónikának a 
statisztikai intézet nemrég közzétett 
adatait Barna Gergő szociológus. 
Rámutatott, ezek nem végleges, csu-
pán előzetes adatok, melyeket utólag 
többször is korrigálnak. Jellemzőjük, 
hogy a demográfi ai eseményeket a 
regisztráció időpontjához kötik, és 
nem az esemény megtörténtéhez, 
holott a regisztrációs folyamatot fel-
borította a világjárvány, főleg a tava-
szi karanténidőszakban volt nehéz 
iktatni a születéseket, haláleseteket. 
„A legnagyobb gond az volt, hogy a 
járvány miatt felborult a regisztrációs 
folyamat, április–májusban nagyon 
kevés születésszám volt rögzítve, és 
ezeket valamikor év közben egészí-
tették ki” – mondta Barna Gergő, 
emlékeztetve, hogy a szükségállapot 
és a lezárások idején a központi és a 
helyi adminisztráció is akadozott. Így 
az akkor született gyerekeket később 
regisztrálták, ami jól látszik a megyei 
adatokból. Ezek az adatok sem tekint-
hetők véglegesnek, kiegészítik a tava-
lyi születésszámot. „Egészen ponto-

san egy év múlva fogjuk tisztán látni, 
hogy mi is történt 2020-ban, amikor 
meglesznek a végleges adatok, ame-
lyek már az esemény bekövetkeztére 
rögzítik a demográfi ai folyamatokat” 
– mondta a társadalomtudós.

Hozzátette, eléggé valószínű, hogy 
a születésszám mélyponton lesz 
2020-ban, hiszen ha megvizsgáljuk 
az elmúlt tíz évet, átlagban 205–206 
ezer gyerek született évente „Va-
lószínűleg a 2020-as év a 200 ezer 
születés alatt fog maradni a végleges 
adatokkal is, viszont ez nem kirívó 
eset. Ilyen mértékű csökkenés még 
volt a korábbi években is, de 2011-
ben is csak 196 ezer gyerek született 
Romániában” – hívta fel a fi gyelmet 
a szociológus. Hozzátette, ekkor je-
lentkezett a 2008-as gazdasági vál-
ság begyűrűzése, így várhatóan a 
pandémia születésekre gyakorolt ha-
tása is későbbre várható. A bizony-
talan anyagi helyzet miatt vélhetően 
sokan nem mernek majd gyereket 

vállalni a következő években, de 
már az esküvők elmaradása miatt is 
kevesebb gyerekáldás várható.

Elmaradt a lakodalmas menet
Az Erdélystat statisztikai portál nem-
rég közzétett elemzése szerint mi-
közben az elhalálozások száma re-
kordot döntött tavaly Romániában, 
az élve születések száma mélypontot 
jelenthet az elmúlt 31 év tekinteté-
ben. Rámutatnak: a 2019-es és 2020-
as előzetes adatok összevetése alap-
ján kalkulált, 5,3 százalékos apadás 
jelentős, de nem kirívó az elmúlt 
évekhez képest, és valószínűsíthető-
en a 2020-as születésszám végleges 
korrekciókkal együtt is 200 ezer alatt 
marad majd. „Legutóbb 2011-ben tör-
tént ilyen, akkor 196 242 születést (fe-
lülvizsgált adat) regisztráltak Romá-
niában” – olvasható a jelentésben.

A házasságkötések száma ellen-
ben extrém módon csökkent: az 
előzetes adatokban szereplő 81 209 
házasságkötés 36,8 százalékkal ma-
rad el a 2019-es előzetes adatoktól. 
„Ez szintén abszolút negatív rekord 
lesz a modern Románia történeté-

ben – 2020-ig még nem volt olyan év, 
amelyben kevesebb mint százezer 
házasság köttetett volna az ország-
ban” – mutat rá a jelentés. Az erdélyi 
szintű kimutatás szerint 2020-ban 62 
713 gyermek jött világra a régióban, 
ami 3 906 fővel, azaz 5,9 százalékkal 
múlta alul az egy évvel korábbi szü-
letésszámot. A házasságkötések szá-
ma ennél drasztikusabban csökkent 
a járványügyi korlátozások hatására: 
Erdélyben tavaly 27 716 házasságot 
kötöttek, 36 százalékkal kevesebbet, 
mint 2019-ben.

Székelyföldi negatív rekord
A megyei statisztikai hivatalok elő-
zetes adatai alapján készített régi-
ós összesítés szerint Székelyföldön 
az előzetes adatok szerint csupán 
4890 gyermek jött a világra, ami 
424 gyermekkel kevesebb, vagyis 8 
százalékkal alacsonyabb az előző év 
ugyanilyen adataihoz viszonyítva. 
A házasságkötéseket tekintve még 

A SZÜLETÉSEK SZÁMÁRA ÉS A SZÜLÉS FOLYAMATÁRA IS NEGATÍVAN HATOTT A JÁRVÁNY – VISSZAVETETT CSALÁDTERVEZÉSI KEDV

Kevesebb kisbaba látta meg a napvilágot tavaly

Ritkuló gólyahír. Becslések szerint 5-6 százalékkal kevesebb gyermek jött a világra tavaly a korábbi évekhez képest Romániában
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az erdélyi trendeknél is valamivel 
kedvezőtlenebbek a székelyföldi 
adatok: 1648 pár mondta ki a bol-
dogító igent, ami csaknem 40 szá-
zalékos visszaesés.

Erdély másik, nagyobb arányban 
magyarlakta régiójában, a Bihar, 
Szatmár és Szilágy megyékből ösz-
szesített Partiumban 2020-ban a 
születésszám 10 888 volt, amely 
5,5 százalékos csökkenés egy év 
alatt. Erdély harmadik jelentősebb 
magyar lakosságot tömörítő régió-
jában, a Kolozs és Maros megyéből 
álló Közép-Erdélyben tavaly 12 126 
gyermek született, ami 387 gyer-
mekkel kevesebbet jelent a 2019-es 
év hasonló adatközléséhez viszo-
nyítva, így a csökkenés „csak” 3,1 
százalékos, mutat rá az Erdélystat. 
A házasságkötések száma ellenben 
itt is jelentős, 5 017 volt, a visszaesés 
mértéke tehát 35,7 százalékos.

Nem volt leányálom
Még ha a születések számát draszti-
kusan nem is befolyásolta, a kisma-
mák életét jelentősen megváltoz-
tatta a világjárvány. „A legnagyobb 
félelmem szülés előtt az volt, ne-
hogy megfertőződjek koronavírus-
sal, és a kórházi beutaláskor kide-
rüljön, pozitív vagyok. A pandémia 
miatt bevezetett új eljárás szerint 
ugyanis ilyenkor a szülés után el-
választhatják a csecsemőt az édesa-
nyjától, és csak két hétre rá láthatja 
viszont” – mesélte lapunknak A. 
Sz. besztercei kismama, aki tavaly 
novemberben hozta világra kisfi -
át. Mint mondta, ez nem a járvány 
„szülöttje”, óvodás kislányuk mellé 
férjével mindenképp szerettek vol-
na második gyereket.

A Németországban élő, erdélyi 
származású Sz. Sz. ellenben nem 
véletlenül a pandémia alatt váran-
dós második gyermekével. Évekig 
minden nyáron exotikus vidéken 
nyaraltak a szűkebb baráti társa-
sággal, hol Thaiföld, hol Bali volt 
az úti cél, és bár szerettek volna 
második gyereket 7 éves kislányuk 
mellé, egyre tolódott a babapro-
jekt. Végül a járvány volt az, ami 
véget vetett az utazásnak, és a csa-
lád bővítésére sarkallta őket, má-
sodik kislányukat áprilisra várják.

A járványhelyzet miatt bevezetett 
újszerű kórházi eljárások egyébként 
nemcsak a kismamákat, hanem a 
szülészorvosokat, bábákat, egész-
ségügyi dolgozókat is megviselte. 
Răzvan Socolov, a jászvásári szü-
lészet főorvosa a Szabad Európa 
Rádiónak úgy nyilatkozott, hogy 
számukra is nehéz volt végignézni, 
ahogy az újszülöttet el kell válasz-
tani a pozitív kismamától, holott 
az együtt töltött első időszak lét-
fontosságú mind a gyerek fejlődése 
szempontjából, mind az anya szá-
mára. Rámutatott, bár a járvánnyal 
együtt járó új szabályozást nem néz-
te mindenki jó szemmel, és olykor 
az anyák vagy családtagjaik is szót 
emeltek ellene, súlyosabb inciden-
sekre nem került sor. Úgy vélte, a 
pandémiával együtt maga a jelen-
leg alkalmazott, könyörtelennek 
mondható eljárás is feledésbe vész.

 » A bizony-
talan anyagi 
helyzet miatt 
vélhetően sokan 
nem mernek 
majd gyereket 
vállalni a követ-
kező években, de 
már az esküvők 
elmaradása miatt 
is kevesebb gye-
rekáldás várható.

 » A kismamák 
életét jelentősen 
megváltoztatta a 
világjárvány, az 
új eljárás szerint 
a szülés után 
elválaszthatják 
a csecsemőt az 
édesanyjától, és 
csak két hétre rá 
láthatja viszont.




