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Jó vagy rossz döntés?
Egyelőre nem emelik meg a nyugdíjkorhatárt Romániában

ISZLAI KATALIN

F lorin Cîţu miniszterelnök ar-
ról beszélt a napokban egy 
interjúban, hogy dolgoznak 

ugyan a nyugdíjrendszer átalakítá-
sán, mivel az a jelenlegi formájában 
fenntarthatatlan, de egyelőre nem 
tárgyalnak a nyugdíjkorhatár eme-
léséről vagy a várható élettartam 
meghosszabbodásához való igazí-
tásáról. A téma kapcsán az Adevă-
rul napilap egy átfogó összeállítást 
készített, amelyben az európai 
országokban meghatározott nyug-
díjkorhatárt, a ledolgozandó évek 
számát és a várható élettartamot 
vizsgálták.

Hol mennyi az annyi?

Mint az elemzésből kiderült, a 
hazai nyugdíjkorhatár (nőknél 
63, férfiaknál 65 év) átlagosnak 
mondható, számos másik tagál-
lamban hasonló a helyzet, de van-
nak alacsonyabb és jóval maga-
sabb értékek is. Franciaországban 
például az 1955 után születettek 
nemtől függetlenül már 62 éves 
korukban kérhetik a nyugdíjazá-
sukat, Ausztriában egyelőre a nők 
60 éves korukban vonulhatnak 
nyugdíjba, Bulgáriában ez az ér-
ték 61 év és négy hónap, a férfi-
ak esetében 64 év és két hónap, 
Finnországban pedig mindkét 
nem esetében 63 év. A hangsúly 
azonban az „egyelőre” határozó-
szón van, a fő különbség ugyan-
is Románia és az egyéb országok 
között az, hogy míg nálunk to-
vábbra sem készülnek a nyugdíj-
korhatár megemelésére, máshol 
már konkrét tervek léteznek erre. 
A már említett Ausztriában a nők 
nyugdíjkorhatárát a férfiakéval 
egyenlő szintre (65 év) emelik 
2024 és 2033 között, Bulgáriában 
mindkét nem esetében 66 évre és 
hat hónapra nő az érték 2030-ig, 
Finnországban pedig 65 évre. De 
vannak ezeknél jóval magasabb 
értékek is: Dániában a jelenlegi 
65 éves nyugdíjkorhatárt 2022-ben 
67, 2030-ban pedig 68 évre eme-
lik, Németországban 2029-ben 
növelik 67 évre, Írországban még 
idén, 2028-ban pedig már 68 évre. 
Mi több, számos országban már 
jelenleg is 67 év a nyugdíjkorhatár 
mindkét nem esetében, ezek közé 
tartozik például Izland, Olaszor-
szág és Hollandia, ahol további 
emelésre készülnek.

Csökkent a várható élettartam

A munkaerőpiacon eltöltendő évek 
tekintetében is jelentős különbsé-
gek fi gyelhetők meg: míg Olaszor-
szágban átlagosan mindössze 31,8 
évet kell a munkaerőpiacon tölteni, 
Svédországban ez az érték 41,9 év. 
Romániában a várható munkaidő 
hossza 33,5 év, ennél alacsonyabb 
értéket csak az Európai Unió hét 
tagállamában jegyeztek. Fontos 
ugyanakkor megjegyezni, hogy 

a ledolgozandó évek számának 
kiszámításakor nem a nyugdíj-
korhatárt veszik alapul, hanem a 
születéskor várható élettartamot és 
foglalkoztatási arányt. Tehát nem 
kimondottan a munkával eltöltött 
évek számát nevezik meg, hanem 
a munkaerőpiaci jelenlét hosszát a 
várható élettartam függvényében. 
Ez az oka annak, hogy Romániában 
alacsony a ledolgozandó évek szá-
ma, a várható élettartam tekinteté-
ben ugyanis nem áll jól az ország. 
Bulgária után nálunk a legalacso-
nyabb ez az érték az EU-ban: 74,2 

év a 2020-as adatok szerint (2019-
ben még 75,6 év volt).

Eltérő szemléletmódok

Amikor a nyugdíjkorhatár intéz-
ményét bevezették, annak szintje 
nagyjából megegyezett a lakosság 
várható élettartamával – mutatott 
rá megkeresésünkre Szabó Árpád 
közgazdász. Ez azt jelentette, hogy 
az emberek mintegy fele még azelőtt 
elhunyt, hogy nyugdíjba vonulha-
tott volna, és akik megérték a nyug-
díjazásukat, átlagosan mindössze 
öt-tíz évig élvezhették a nyugdíjjal 
járó előnyöket. Mára megnőtt a vár-
ható élettartam, 80 évet vagy még 
szebb kort is sokan megérnek, ez 
pedig azt jelenti, hogy 15–20 évig 
is jogosult a nyugdíjra egy-egy sze-
mély. „Ezt azonban nem bírják el az 
állami nyugdíjrendszerek. A nyu-
gati országokban jobb a helyzet, ott 
ugyanis államkötvényekbe fektetik 

a hozzájárulásokat, amelyek így az 
évtizedek során folyamatosan gya-
rapodnak, és a nyugdíjba vonulást 
követően ebből fi zetik az életjára-
dékokat. A volt kommunista orszá-
gokban viszont úgy működik a rend-
szer, hogy az aktív munkavállalók 
befi zetéseiből utalják ki a nyugdíja-
kat. A gond az, hogy egyre kevesebb 
a munkavállaló, miközben a nyug-
díjasok száma nő, ezáltal nincs az 
állami nyugdíjalapnak annyi bevé-
tele, hogy fedezni tudja a nyugdíjak 
kifi zetését. Persze megoldják úgy, 
hogy máshonnan elvesznek pénzt, 

de előbb-utóbb már nem lesz, ahon-
nan” – vetítette előre Szabó Árpád.

Konfliktusokat okozhat

Hozzátette, mindez várhatóan nagy 
feszültségeket fog szülni, generá-
ciós konfl iktusok alakulhatnak ki. 
Ezt a nyugdíjkorhatár emelése vagy 
annak a lehetőségnek a megadása, 
hogy valaki opcionálisan tovább 
maradhasson a munkaerőpiacon, 
csak tovább erősítheti. A fi atalok 
ugyanis úgy érezhetik majd, hogy 
nem tudnak elhelyezkedni vagy 
előrelépni a ranglétrán, mivel idős 
személyek töltik be a pozíciókat. A 
nyugdíjkorhatár emelésével emel-
lett más problémák is lehetnek az 
országban. Figyelembe kell venni 
például, hogy Románia a lakosság 
egészségi állapotának tekintetében 
is az utolsók között van az Európai 
Unióban. „Hiába emeljük meg a 
nyugdíjkorhatárt, ha az emberek 

olyan rossz egészségi állapotban 
vannak, hogy már nem képesek 
dolgozni. Ha megtörténne az eme-
lés, sokan betegnyugdíjba vonul-
nának, egyesek azért, mert valóban 
nem tudnak dolgozni, mások pedig 
– ha nem seperjük a szőnyeg alá a 
tényeket – korrupció által” – mu-
tatott rá a szakember. Arra is kitért 
továbbá, hogy a rendőröket, kato-
nákat és egyéb rendvédelmi vagy 
nemzetbiztonsági szerveknél dol-
gozókat akár már 40 éves korukban 
nyugdíjazzák, ezen is változtatni 
kellene.

A munkaerőpiacon eltöltendő 
évek tekintetében is jelentős 
különbségek figyelhetők meg  
az Európai Unióban

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

• Miközben számos európai országban a nyugdíjkor-
határ emelése várható a következő években, Románi-
ában a miniszterelnök friss nyilatkozata szerint nem 
készülnek hasonló intézkedésre. Azt viszont elismer-
te, hogy változásra van szükség, a nyugdíjrendszer 
ugyanis jelenlegi formájában tényleg fenntarthatatlan.

Népzenei koncert
Évadzáró népzenei koncertjét 
tartja hétfőn, május 31-én az 
Udvarhelyi Népzeneműhely. A 
20 órakor kezdődő esemény 
nyilvános, de csupán online 
követhető. A közvetítés linkje 
a Kaszaj Kulturális Egyesület 
Facebook-oldalán érhető el.

Erdély és környéke
Székely Árpád Erdély és kör-
nyéke című kötetét június 2-án, 
szerdán 19 órától Székelyud-
varhelyen a Művelődési Ház 
koncerttermében, június 8-án, 
kedden 19 órától Kolozsváron a 
Farkas utcai református temp-
lomban, június 9-én, szerdán 
18 órától Marosvásárhelyen 
a Deus Providebit Tanulmányi 
Házban mutatják be. Az Erdély 
és környéke című természetjá-
ró kalauz 25 természetföldrajzi 
kistáj (hegység, dombság) 
több mint 30 természeti érté-
két és túraútvonalát, valamint 
Erdély és a vele szomszédos 
történeti-földrajzi tájak leg-
magasabb csúcsait mutatja be 
fotókkal, átfutó képekkel, tér-
képekkel és 3D-domborzatmo-
dellekkel kiegészítve, mindezt 
nagyobbrészt őszi és tavaszi 
színekben. A kötettel együtt 
jelenik meg az azonos címet vi-
selő interaktív gyakorlókönyv, 
ami egy természetjárási és 
honismereti tudáspróba. 

Reptéri oltóközpont
Románia első reptéri oltóköz-
pontja nyílt meg pénteken 
17 órakor a marosvásárhelyi 
légikikötőnél – számol be a 
Libertatea.ro hírportál. Az 
egydózisú Johnson&Johnson 
vakcinát képzett egészségügyi 
személyzet adja be az igénylők-
nek. A védőoltást előjegyzés 
nélkül kérhetik a járatok utasai, 
az őket kísérők, illetve az átuta-
zók. Az oltóközpont „nyitva-
tartási ideje” az egyes érkező, 
illetve induló kereskedelmi 
repülőjáratokhoz igazodik.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
június 2-án 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszenttamáson a 272–278., 
300–325., 338–357., 431–450. 
házszámok alatt, illetve Csík-
szentdomokoson a 82–126. 
házszámok alatt.

Könyvbemutató
Gyurka Csaba 90 éve jégen 
című kötetét június 3-án 18 
órától Csíkszeredában, a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
előadótermében mutatják be. 
A szerző mellett Boda Jenő, a 
csíki jégkorong jeles szakér-
tője és Szikszai Tamás, a Csík-
szeredai Sportklub Szurkolók 
Egyesületének képviselője 
fogja bemutatni a könyvet.
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