Európai kitekintés

130

Demográfiai folyamatok és következményeik
az Európai Unióban
Gábos András – Kopasz Marianna

1. Bevezetés
Miközben a Föld lakossága jelentıs ütemben növekszik, az európai kontinens
népességében az elkövetkezı évtizedekben abszolút és relatív értelemben is
csökkenés várható – amennyiben legalábbis nem feltételezünk radikális változást a bevándorlás gyakorlatában.1 Ezzel párhuzamosan, az európai társadalmak számottevı mértékben öregszenek, vagyis nı az idısebb korcsoportok létszáma és népességen belüli aránya. Tanulmányunkban e demográfiai
folyamatok fıbb meghatározóit, vagyis a termékenység és a halandóság alakulását vizsgáljuk, valamint foglalkozunk e folyamatok közvetlen és tovagyőrőzı következményeivel is.
A demográfiai folyamatok kihatnak a társadalmakat jellemzı háztartásszerkezetre, melynek átalakulása – mikroszintő közvetítıként – hatással lehet
a gazdasági-társadalmi folyamatokra. Vizsgálatunk ezért arra is kiterjed,
hogy miként jelentkezik a makrofolyamatok hatása a háztartások szintjén, és
milyen eltérések figyelhetık meg e tekintetben az EU országai között. Empirikus elemzéseink az EU-SILC adatfelvétel 2005-ös keresztmetszeti hullámán alapulnak.2 A háztartási szintő elemzéssel célunk, hogy árnyaljuk a makrostatisztikai adatokból kirajzolódó európai demográfiai képet.

2. A termékenység trendjei
A népességnövekedés ütemének lassulása mögött döntıen a termékenységi
mutatók korábban elıre jelzettnél nagyobb ütemő visszaesése áll. Az álta1

A tanulmány a TÁRKI-UniCredit Európai Társadalmi Jelentés 2008 részét képezı demográfiai
fejezet egy részének rövidített, szerkesztett változata (Tóth szerk. 2008).
2
Az empirikus elemzések az EU-SILC 2005/2 felhasználói adatbázis 2007. június 27-én megjelent verziójának felhasználásával készültek (Európai Bizottság, Eurostat, EU-SILC UDB 2005/2
ver 2007/06/27). (Adat-szerzıdés: EU-SILC 2006/23. Az elemzés a szerzı, és nem az Eurostat
álláspontját tükrözi.)
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lános európai tendencia ugyanakkor számottevı országonkénti eltéréseket
takar. Jelenleg a kontinens régiói két nagyobb csoportba sorolhatók: a magasabb termékenységő nyugat- és észak-európai régió alkotja az egyiket, míg az
alacsony termékenységő dél- és kelet-európai a másikat. A helyzet kialakulása mögött eltérı forgatókönyvek húzódnak meg. A nyugat- és észak-európai országok mintái a második demográfiai átmenet idıszakának (Lesthaeghe
1983; van de Kaa 2001) hullámzását követıen elváltak egymástól: NyugatEurópában a nyolcvanas évtized a csökkenésé, a kilencvenes viszont a növekedésé volt, míg Észak-Európában a nyolcvanas évek stagnálását a kilencvenes évek enyhe hullámvölgye követte. A 2000-es évektıl kezdıdıen mindkét
régiót a lassú növekedés jellemzi, és az elırejelzések szerint ez a trend várható az elıttünk álló idıszakban is.
A dél- és kelet-európai régiók az 1950-es években magasabb termékenységőek voltak, mint az észak- és nyugat-európai országok, a helyzet azonban
mostanra megfordult.3 A csökkenés mindkét országcsoport esetében gyakorlatilag folyamatos, ám csak a vizsgált idıszak elején és végén érnek össze, a
köztes idıszakban a trend eltérı alakot mutat. Az államszocialista berendezkedéső kelet-európai országok viszonylag stabil termékenységi mintát mutattak a hatvanas és a nyolcvanas évek vége közötti idıszakban, a politikai és
gazdasági rendszerváltást követı évtizedben azonban egy rendkívül gyors
csökkenési fázis látható. Ezzel szemben a dél-európai országokban a termékenység összességében azonos mértékő csökkenése egyetlen hosszú, elnyújtott trend eredménye volt.
Az Európai Unió két, a naptári éves termékenységi mutatók alapján elkülönülı országcsoportot takar, ám külön-külön is érvényes az a megállapítás,
hogy a gyermekvállalási hajlandóság elmarad az egyszerő reprodukciót biztosító 2,1-es szinttıl. Az elsı csoportba döntıen az északi és nyugati-európai
országok tartoznak, az Eurostat legfrissebb, 2006-os adatai szerint a teljes
termékenységi arányszám (TTA) 1,7–2,0 értéke körül. A legmagasabb termékenység Franciaországot (2,0) és Írországot (1,9) jellemzi, míg a TTA 1,7es értékénél alacsonyabb mutatót figyelhetünk meg Németország (1,32),
Ausztria (1,4) és Luxemburg (1,65) esetében. A másik csoportot a mediterrán
és a volt államszocialista országok alkotják, a TTA 1,2–1,5 közötti értékeivel.
3

Az ENSZ adatai alapján (UN Population Division 2006). Regionális besorolás. Észak-Európa:
Dánia, Észtország, Finnország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Svédország,
Egyesült Királyság; Nyugat-Európa: Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Luxemburg, Hollandia, Svájc; Dél-Európa: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Görögország, Olaszország, Málta, Montenegró, Portugália, Szerbia, Szlovénia, Spanyolország, Macedónia; Kelet-Európa: Fehéroroszország, Bulgária, Csehország, Magyarország, Lengyelország,
Moldova, Románia, Oroszország, Szlovákia, Ukrajna.
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E csoporton belül a legmagasabb termékenységő tagállamok Észtország
(1,55) és Ciprus (1,47), a legalacsonyabb mutatóval pedig Szlovákia (1,24) és
Lengyelország (1,27) rendelkezik. Magyarországon a teljes termékenység
mutatója az utóbbi években 1,3 körül stabilizálódott (2006-ban 1,34), amivel
hazánk az alacsony termékenységő európai országok közé sorolható.
Az ENSZ elırejelzésének közepes variánsa szerint 2050-ig a termékenységi trendek konvergenciájára lehet számítani az európai országok esetében, a
TTA 1,6-os értéke körül. Ettıl várhatóan kismértékben elmarad majd a keleteurópai országok átlagos termékenysége, ám a TTA ebben a régióban is 1,6
felett lesz majd4 (EC 2007).
A gyermekvállalási trendek alakulásának meghatározói összetettek. A
közvetlen, jellemzıen demográfiai természető okok között említhetjük például a szülések idızítését. A gyermekvállalási hajlandóság mind Kelet- és DélEurópában, mind pedig Észak- és Nyugat-Európában elmarad az egyszerő
reprodukciót biztosító 2,1-es szinttıl. Egyes feltételezések szerint azonban a
tényleges termékenységi helyzet jobb, mint ami a most megfigyelt naptári
éves termékenységi mutatókból látszik.5 A nyolcvanas évek közepe óta tartó
trend szerint a szülıképes korú nık egyre késıbbre halasztják az elsı gyermek vállalásának idıpontját, és folyamatosan növekszik a gyermekvállalás
átlagos életkora is. A szülési életkor kitolódása miatt a naptári éves termékenység gyors csökkenése ugyanakkor nem feltétlenül jár együtt a végsı
gyermekszám csökkenésével. Elképzelhetı, hogy mindössze a szülések idızítése kerül késıbbre a propagatív életszakaszon belül. Ezzel ellentétes várakozásaink lehetnek akkor, ha arra számítunk, hogy az idızítésbeli változások
a végsı gyermekszámot is befolyásolják. Könnyen belátható ugyanis, hogy
minél késıbb születik meg az elsı gyermek, annál kevesebb idı marad további gyermekek vállalására (Frejka–Calot 2001; Lutz–Skirbekk–Testa
2005).
A termékenységcsökkenés mögött azonban alapvetıen a gyermekvállalás
és gyermeknevelés költségének növekedése áll. E költségeket olyan, az elmúlt évtizedeket jellemzı társadalmi-gazdasági természető folyamatok határozták, illetve határozzák meg, mint az intergenerációs szolidaritáson alapuló
jóléti rendszerek kialakulása, a humán tıke szerepének jelentıs felértékelıdése, vagy a nıi reálbérek és – ezzel összefüggésben – a nıi foglalkoztatottság növekedése (pl. Willis 1973; Becker 1981; Easterlin 1980). A gyermekvállalás és -nevelés költségének legfontosabb összetevıje az anya kiesı
munkajövedelme, amit a nık foglalkoztatottsága és munkakeresete határoz
4

Az Eurostat által készített demográfiai elırejelzések nagyban átfednek az ENSZ becsléseivel
(EC 2007).
5
A vitát Bongaarts és Feeney (1998) tanulmánya indította el.
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meg. A nıi reálbérek emelkedése növeli a nık foglalkoztatottságát és csökkenti termékenységüket. A nıi foglalkoztatottság és a termékenység kapcsolatának elıjelérıl azonban az elmúlt években vita alakult ki a szakirodalomban. A kutatók egy része – keresztmetszeti és makroszintő adatokra épülı
korrelációszámítások alapján – amellett érvel, hogy az elmélet alapján várt
negatív kapcsolat az 1980-es évek végétıl kezdıdıen megfordult.6 Ezt az
eredményt gyakran úgy interpretálják, mintha az a két tényezı közötti oksági
kapcsolatra is kiterjeszthetı lenne. Az alternatív – aggregált adatok idısorelemzésével, valamint egyéni adatok vizsgálatával nyert – empirikus eredmények szerint a kapcsolat továbbra is negatív, de ereje csökkent a vizsgált
idıszakban.7 Ebben a csökkenésben jelentıs szerepe van a kormányzati programoknak, mindenekelıtt a szülési szabadság intézményében bekövetkezı
változásoknak, a háztartáson kívüli gyermekgondozás bıvülésének és a munkaerıpiacok rugalmasságának. Nem várhatjuk tehát, hogy a nık munkaerıpiaci részvételének növekedése egyben a termékenységet is növelje, de egyidejő növekedésük – harmadik változó hatásaként – lehetséges. E feltételek
között említhetjük a háztartáson kívüli gyermekgondozáshoz való hozzáférés
lehetıségét, amennyiben annak költsége alatta marad a nı által elérhetı reálbér-növekménynek, vagy annak költsége társadalmi finanszírozás révén
csökkenthetı.

3. A halandóság trendjei
A II. világháború után a fejlettebb észak-európai és a kevésbé fejlett dél- és
kelet-európai országok között nagy különbségek voltak a népesség születéskor várható élettartamában. Az 1950-es és az 1960-as évek folyamán ezek a
különbségek jelentısen mérséklıdtek. A halandóság javulása a hatvanas
években megtorpant, de a hetvenes években ismét folytatódott. Ez idı tájt
néhány nyugat-európai, illetve dél-európai ország (Svájc, Franciaország,
Görögország, Spanyolország) felzárkózott az északi országokhoz. A keleteurópai országok halandósági trendjei ugyanakkor ettıl eltérıen alakultak. A
hetvenes évektıl kezdve a legtöbb államszocialista országban – köztük Magyarországon is – stagnált vagy csökkenni kezdett a születéskor várható élettartam (Meslé 1996).

6

Lásd Ahn–Mira (2002), Rindfuss–Guzzo–Morgan (2000), Billari et al. (2002), Del Boca et al.
(2003), d’Addio–d’Ercole (2005).
7
Lásd Engelhardt–Kögel–Prskawetz (2001), Engelhardt–Prskawetz (2002), Kögel (2004, 2006).
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Az EU országaiban a születéskor várható átlagos élettartam a férfiak esetében 1980 és 2004 között 69,8 évrıl 75,3 évre, míg a nıknél 76,8-ról 81,5
évre emelkedett. A két nem születéskor várható átlagos élettartamában fennálló különbség idıközben némileg mérséklıdött. A régi tagállamokban továbbra is lényegesen magasabb a születéskor várható élettartam, mint a 2004ben csatlakozott államokban. Az EU-10 tagállamokban a férfiaknak 70,1, a
nıknek 78,3 életévre van kilátásuk születésük pillanatában (ugyanezek az
adatok az EU-15 tagállamokban: férfiaknál 76,4, nıknél 82,2 év). A két nem
életkilátásai közötti különbség a magas halandóságú országok csoportjában
markánsabb, mint az alacsony halandóságú országokéban.
Az EU-n belül a balti államokban a legmagasabb a népesség halandósága.
A férfiak esetében Lettország, Észtország, Litvánia és Magyarország adatai
mutatkoznak a legkedvezıtlenebbnek. A legmagasabb születéskor várható
átlagos élettartam ezzel szemben Svédországot és Spanyolországot jellemzi.
A nık életesélyei Lettországban, Magyarországon és Észtországban a legrosszabbak, míg Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban és
Svédországban a legjobbak.
A születéskor várható átlagos élettartam emelkedése az elırebecslések
szerint tovább folytatódik, bár a növekedés üteme, illetve mértéke tekintetében nincs konszenzus a demográfusok között. Az Eurostat elırejelzései szerint 2050-re az EU-25 országaiban a férfiak átlagos születéskor várható élettartama 81,8 évre, a nıké 86,9 évre emelkedik (EC 2005). Jelentıs különbségek vannak azonban az egyes tagállamok között az életkilátások várható
javulásában. A legnagyobb javulásra mind a férfiak, mind a nık esetében az
új tagországok számíthatnak. Ezzel az új és a régi tagállamok közti különbség
szőkülni fog, de teljesen nem tőnik el.
A várható élettartam jövıbeni emelkedése nagyrészt az idıskori halandóság javulásából fog származni. Az EU-25 országaiban a 65 éves férfiak jelenleg további 15,9, az ugyanilyen korú nık 19,5 életévre számíthatnak (2004-es
adatok). A prognózisok szerint a 65 éves korban várható átlagos élettartam a
század közepéig a férfiaknál 4,6, a nıknél 4,4 évvel emelkedik. Az EU-10
országokban az elırejelzés idıszakában a férfiak nagyobb javulásra számíthatnak, mint az EU-15 országokban, míg a nık esetében a helyzet fordított.
Nem elhanyagolható kérdés, hogy a várható élettartam jövıbeni növekedésébıl ténylegesen milyen hosszú idıt tesz ki az egészségben eltöltött évek
száma. Ezen múlik, hogy az idıskorúak mennyire képesek hosszabb ideig
aktívak maradni a munkaerıpiacon.
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4. A demográfiai folyamatok társadalmi-gazdasági
következményei: a népesség csökkenése és idısödése
A fentebb bemutatott tendenciák – tartósan alacsony, a reprodukciós szint
alatti termékenység, emelkedı várható élettartam – következtében az EU népességében hosszú távon csökkenés várható, a népesség számottevı mértékben öregszik, vagyis nı az idısebb korcsoportok létszáma és népességen belüli aránya.
A népesség hosszú távon várható csökkenése. Az EU népessége az alapítás óta eltelt idıszakban fıként az új tagállamok sorozatos belépésének köszönhetıen növekedett, míg a demográfiai folyamatok (termékenység, mortalitás és migráció) csak jóval kisebb mértékben járultak hozzá a népesség
gyarapodásához (Monnier 2004). A múltban a természetes növekedés (a születések és halálozások különbsége) volt a népességnövekedés fı hajtóereje,
míg az utóbbi idıben a bevándorlás (Monnier 2004).
Az EU népessége az elırebecslések szerint a 2004-es 457 millióról 2025ig 470 millióra nı, majd ezt követıen csökkenni kezd, s 2050-ig 454 millióra
apad, ami a teljes idıszakot tekintve 1%-os népességfogyást jelent majd.
Miközben az EU-15 országok népessége 2050-ig 1%-kal nı, addig az új
tagállamoké 12%-kal csökken (EC 2006). Jelentıs népességfogyásra számíthat az elkövetkezı évtizedekben az összes posztszocialista ország. Magyarország népessége 2050-ig az Eurostat elırebecslései szerint 8,9 millióra csökken, vagyis 12%-kal lesz kisebb, mint 2004-ben.
A népesség öregedésének trendjei. Gazdasági szempontból a népességszám csökkenésénél lényegesebb változások következnek be a népesség korszerkezetében. A termékenység hanyatlása és a születéskor várható élettartam
folyamatos emelkedése a népesség elöregedéséhez vezet. Ez a tendencia minden tagállamra jellemzı, habár különbözı mértékben. Az új tagállamok népessége jellemzıen fiatalabb, mint az EU-15 országok népessége, és jelenlegi
korelınyük várhatóan 2035-ig meg is marad (SSO 2005).
Az EU 14 év alatti népessége 2050-ig az elıreszámítások szerint 18%-kal
lesz kisebb, mint 2004-ben. Ezen belül a régi tagországokban 15, az új tagállamokban pedig 30%-os lesz a létszám apadása. Az EU-25-ben a fiatalkori
eltartottsági ráta – a fiatal népesség aránya a munkaképes korú népességhez
viszonyítva – mindazonáltal enyhén emelkedni fog, a jelenlegi 24%-ról 26%ra. Az új tagországok fiatalkori eltartottsági rátája az elkövetkezı években
nagyobb ingadozást fog mutatni, mint az EU-15 országoké, de 2050-ig mindvégig az alatt marad.
A munkaképes korú (15–64 éves) népesség csökkenése elıreláthatólag
2010 körül, a baby boom nemzedék nyugdíjba vonulásával kezdıdik el. A fo136

gyás mértékét, a 2004 és 2050 közötti idıszakra, az Eurostat 16%-ra becsüli.
Az újonnan csatlakozott országokban nagyobb (27%-os) csökkenés várható,
mint a régi tagállamokban (13%). Magyarországon az aktív korúak száma az
elırejelzés szerint negyedével lesz alacsonyabb 2050-re.
A 65 év fölöttiek számában a század közepéig jelentékeny emelkedés várható. Az idısebb korcsoportba tartozók az EU-25-ben 77, az EU-15-ben 75,
az EU-10-ben pedig 88%-kal lesznek többen, mint 2004-ben. A népesség
legmeredekebben növekvı szegmensét mindazonáltal a 80 év fölöttiek fogják
jelenteni.
Az idıs népesség eltartottsági rátája az EU-ban 24,5%, vagyis jelenleg
négy aktív korú állampolgár jut minden 65 év fölöttire (2004-es adat). Az
elırejelzések szerint az eltartottsági ráta 2050-ig megduplázódik (51,4%),
vagyis akkorra a mostani négy aktív korú helyett már csak kettı jut minden
65 év fölötti egyénre. Az eltartottsági ráta minden tagállamban romlani fog,
jóllehet nem egyforma mértékben. A század közepére az EU-15 és EU-10
országok közti jelenlegi különbség gyakorlatilag eltőnik (EC 2005).
Magyarországon az idıs népesség eltartottsági rátája az 1990-es évek óta
növekszik, vagyis nı a 65 év feletti népességnek a munkaképes korú népességhez viszonyított aránya. Az idıs eltartottsági ráta 2004-ben 22,6% volt, és
az elırebecslések szerint a század közepéig eléri a 48,3%-ot.
A népesség korösszetételében várható kedvezıtlen tendenciák mélyreható
gazdasági, költségvetési és társadalmi következményeket vonnak maguk után
az elkövetkezı évtizedekben. Az alábbiakban röviden összegezzük az EU
Gazdaságpolitikai Bizottságának (EPC) elırejelzéseit a népesség öregedésével összefüggı hatásokról (EC 2006).
• Munkaerı-piaci következmények: A népesség öregedésének kedvezıtlen munkaerı-piaci hatásaival a Gazdaságpolitikai Bizottság elırejelzése
szerint várhatóan 2018-tól szembesülnek majd az EU országai. Ugyan a
munkaképes korú népesség csökkenése már ennél korábban megkezdıdik, de
ennek hatását idılegesen ellensúlyozni fogja a foglalkoztatottság növekedése.
Utóbbit nagyobbik részben a nıi foglalkoztatás, és kisebb részben az idısebb
korúak foglalkoztatásának bıvülı tendenciája magyarázza. A nık foglalkoztatási rátája a 2004-es 55%-ról 2025-re várhatóan 65%-ra nı annak révén,
hogy az alacsony foglalkoztatási rátájú idısebb nıket fokozatosan felváltják
a magasan iskolázott fiatalabbak. Az összfoglalkoztatás várható bıvülése
másfelıl annak köszönhetı, hogy az idıskorúak foglalkoztatási rátája az
elırejelzések szerint a 2004-es 40%-ról 2010-re 47%-ra, majd 2025-re 59%ra nı. Jelenleg az idısebb munkavállalók adják az EU-beli foglalkoztatásbıvülés háromnegyedét, melyben egyrészt a munkaerıpiacról való korai kivonulás korábban megfigyelt növekvı trendjének megfordulása, másrészt a már
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életbe léptetett nyugdíjreformok pozitív hatásai játszanak fontos szerepet (EC
2007). Ezt az átmeneti idıszakot követıen azonban a népesség öregedésének
hatása fog dominálni. A prognózisok szerint 2017 és 2050 között a foglalkoztatottak összlétszáma mintegy 30 millió fıvel lesz kevesebb (EC 2006).
• Gazdasági növekedés: A Gazdaságpolitikai Bizottság elırejelzése szerint a jelenlegi trendek és politikák változatlansága mellett az EU-25 országokban az éves átlagos potenciális GDP-növekedés a 2004 és 2010 közötti
2,4%-ról a 2031–2050 közötti idıszakban 1,2%-ra esik vissza. A régi tagországokban a potenciális GDP-növekedési ütem 2,2%-ról 1,3%-ra mérséklıdik a fenti idıszakban. Ennél sokkal meredekebb, 4,3%-ról 0,9%-ra történı
visszaesésre kell számítani az EU-10 országokban. Mindemellett a gazdasági
növekedés forrásai is megváltoznak: a foglalkoztatás hozzájárulása a gazdasági növekedéshez rövidesen nulla közeli lesz, majd 2030 után negatívvá
válik. A munkatermelékenység válik a növekedés meghatározó forrásává (EC
2006).
• Jóléti kiadások: A népesség idısödése a hosszú távú elırejelzések szerint 2050-re – a jelenlegi politikák fennállása mellett – a közkiadások jelentıs
növekedéséhez fog vezetni a legtöbb EU-tagországban. A várható kiadásnövekedés nagy részét a nyugdíjak, az egészségügyi és a tartós ápolási kiadások
teszik majd ki. Az öregedés költségvetésre gyakorolt hatása a legtöbb tagországban 2010-tıl kezdve fog nyilvánvalóvá válni. A legjelentısebb kiadásnövekedést a 2020 és 2040 közötti idıszakra vetítik elıre a prognózisok (EC
2006).

5. A demográfiai változások közvetítıi: a háztartásszerkezet
A népmozgalmi folyamatok (termékenység, mortalitás, migráció), a korszerkezet változása és az olyan más demográfiai folyamatok, mint a házasodás,
együttélés és válás, kihatnak a háztartásméret és a háztartásszerkezet alakulására is (RAND 2004). A háztartásszerkezet megváltozása pedig mikroszintő
közvetítıként hatással lehet a gazdasági-társadalmi folyamatokra.
A háztartások abszolút száma az EU-15 országokban 1960 és 2001 között
jóval nagyobb mértékő növekedést mutatott (90%), mint a népességszám
(30%). Ez azt is jelzi, hogy a háztartások átlagosan egyre kisebb létszámúak
lettek, illetve lesznek. Az EU-15 országaiban az 1960-ban jellemzı 3,2 fıs
átlagos háztartásméret 2001-re 2,4 fıre apadt (SSO 2005).
Az EU-SILC felmérésben szereplı 24 tagállamban az átlagos háztartásméret 2,4 fı (2004-es adat). A háztartások átlagos létszáma Cipruson, Szlovákiában, Lengyelországban, Írországban és Spanyolországban a legmaga138

sabb (2,8–3,0 fı). A skála másik végén Dánia, Svédország, Németország és
Finnország foglalnak helyet (2,0–2,2 fıs átlagos háztartásmérettel). Magyarországon 2,5 fı az átlagos háztartáslétszám.
A legjelentısebb változást összességében az egyszemélyes háztartások
súlyában részben eddig bekövetkezett, részben pedig a jövıben várható növekedése jelenti. Részarányuk 1960 és 2001 között 16%-ról 28%-ra gyarapodott, miközben visszaszorult az ötfıs vagy annál nagyobb háztartások aránya
(SSO 2005). Ezért az alábbiakban részletesen is tárgyaljuk az egyedül élık
szociodemográfiai jellemzıit és jövedelmi helyzetét.
1. ábra. A háztartások méret szerinti összetétele az Európai Unió 24 tagországában8 (%)
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.
Megjegyzés: A jelenlegi 27 tagállam közül Málta – és az adatfelvétel idıpontjában még nem
tagállam – Bulgária és Románia maradt ki.

8

A tagállamok neveinek rövidítésére tanulmányunkban az EU-ban alkalmazott kétkarakteres
jelölést használjuk: BE – Belgium, CZ – Cseh Köztársaság, DK – Dánia, DE – Németország,
EE- Észtország, EL – Görögország, ES – Spanyolország, FR – Franciaország, IE – Írország, IT –
Olaszország, CY – Ciprus, LV – Lettország, LT – Litvánia, HU – Magyarország, MT – Málta,
NL – Hollandia, AT – Ausztria, PL – Lengyelország, PT – Portugália, SI – Szlovénia, SK –
Szlovákia, FI – Finnország, SE – Svédország, UK – Egyesült Királyság, BG – Bulgária, RO –
Románia, HR – Horvátország, TR – Törökország.
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Az egyszemélyes háztartások az EU-ban az összes háztartás 30%-át teszik
ki. Az átlag azonban jelentıs országonkénti eltéréseket takar. Dániában és
Svédországban tíz háztartásból valamivel több mint négy egyszemélyes. A
másik végletet Ciprus, Spanyolország és Portugália képviseli, ahol mindössze
16% körüli (1. ábra) az egyszemélyes háztartások aránya. A nagy, legalább
ötfıs háztartások aránya az EU-ban kevesebb, mint 7%. Az ilyen háztartások
Írországban, Lengyelországban és Szlovákiában fordulnak elı az átlagnál
jóval gyakrabban (14–15%). Magyarországon szők 8% a legalább ötfıs háztartások száma.
Az EU-ban az összes egyszemélyes háztartás 59%-át alkotják nık. A tagországok adatai 50% (Írország) és 78% (Szlovákia) között szóródnak. Magyarországon az egyszemélyes háztartások 65%-át alkotják nık. Az újonnan
csatlakozott országokban átlag fölötti a nıi háztartások aránya az egyszemélyes háztartásokon belül (2. ábra). Ez összefügg azzal, hogy az új tagállamokban nagyobb a nık és a férfiak születéskor várható átlagos élettartama
közötti különbség, mint a régi tagállamokban.
2. ábra. Az egyszemélyes háztartások nemek szerinti összetétele az Európai Unió
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.
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Az egyszemélyes háztartások az esetek legnagyobb részében, mintegy
43%-ában, idısek (65 évesek és idısebbek) háztartásai. Ám e tekintetben
meglehetısen nagyok az Európai Unión belüli eltérések: a tagországok adatai
33 és 67% között szóródnak (3. ábra). Jól látszik, hogy néhány tagállamban
nem az idısebb korcsoportba tartozók alkotják az egyszemélyes háztartások
legnagyobb hányadát. Dániában, Luxemburgban és Hollandiában az egyszemélyes háztartások között a 25–49 éves korcsoportba tartozók többen vannak, mint a 65 év felettiek. A másik végletet Portugália jelenti, ahol az idısek
adják az egyszemélyes háztartások kétharmadát. Az összes új tagországban
átlag feletti az idısek aránya az egyszemélyes háztartások között. Magyarországon az egyszemélyes háztartások 49%-át 65 évesek vagy annál idısebbek
háztartásai teszik ki.
3. ábra. Az egyszemélyes háztartások korcsoportok szerinti összetétele az Európai
Unió 24 tagországában (%)
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.

Az egyszemélyes háztartások növekvı arányában a népesség öregedése
mellett fontos szerepet játszik a párkapcsolati minták módosulása is. Az egyszemélyes háztartásban élık családi állapot szerinti megoszlását tekintve az
országok két csoportja látszik elkülönülni egymástól. Az egyik csoportban az
egyedül élık legnagyobb hányadát a hajadonok és nıtlenek alkotják. Ide sorolhatjuk Ausztriát, Belgiumot, Németországot, Dániát, Finnországot, Fran141

ciaországot, Írországot, Luxemburgot, Hollandiát és Svédországot. A másik
csoportba azok az országok tartoznak, ahol az egyedül élık legnagyobb része
özvegy. Ezek közé tartoznak az újonnan csatlakozó országok (köztük Magyarország is) és a mediterrán országok (Görögország, Portugália és kisebb
mértékben Spanyolország, illetve Olaszország is). Az Egyesült Királyság
helyzete annyiban egyedi, hogy ott az egyszemélyes háztartások ugyanakkora
hányadát alkotják az el- vagy különváltak9, mint amekkorát a hajadonok és
nıtlenek. Az átlag fölötti még az el- vagy különváltak aránya az egyedül élık
körében Németországban és Lettországban is.
4. ábra. Az egyszemélyes háztartások családi állapot szerinti összetétele az Európai
Unió 24 tagországában (%)
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.

Az EU országaiban az egyedül élık átlagosan 40%-a foglalkoztatott. Nem
meglepı módon ennél nagyobb arányt képviselnek a munkával rendelkezık
Dániában, Luxemburgban és Hollandiában, ahol az egyedül élık legnagyobb
része aktív korú. Ezzel szemben nagyon alacsony a foglalkoztatottak aránya
az egyedül élık között Szlovákiában és Szlovéniában. Ezekben az országok9

A felmérésben külön válaszkategóriaként szerepelt az „elvált” és a „különvált”. Mivel azonban
a tagországok egy részében egyetlen válaszadó sem került a „különvált” kategóriába, ezért a két
kategóriát összevontuk az elemzésekhez.
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ban az egyszemélyes háztartások többségét a nyugdíjasok vagy korai nyugdíjasok alkotják (Szlovákiában 77%, Szlovéniában 71%).
Nemenként is megvizsgáltuk az egyszemélyes háztartások szociodemográfiai jellemzıit. Míg az egyedül élı férfiak legnagyobb hányada (45%) a 25–
49 éves korcsoportba tartozik, addig az egyedül élı nık több mint fele (54%)
65 éves vagy annál idısebb. Ez természetesen visszatükrözi a két nem születéskor várható élettartama közötti eltérést. Összefüggésben az életkori különbségekkel, az egyedül élı nık között sokkal alacsonyabb a foglalkoztatottak aránya, mint az egyedül élı férfiak között. Családi állapotukat tekintve az
egyedül élı férfiak között azok vannak a legnagyobb arányban (55%), akik
sosem voltak házasok, míg az egyedül élı nık között több az özvegy (42%),
mint a hajadon (31%).
Megvizsgáltuk az egyszemélyes háztartásoknak az összes háztartásokhoz
viszonyított relatív jövedelmi helyzetét is. A háztartástípusok relatív jövedelmi helyzetének bemutatásához az OECD2-skálával számított ekvivalens
háztartásjövedelmet öt kategóriába soroltuk, a mediánjövedelem százalékában kifejezve (<50%, 50–80%, 80–120%, 120–200%, >200%). Ezt követıen
országonként és háztartástípusonként kiszámítottuk a két felsı és a két alsó
kategóriába esı háztartásarányok hányadosát, majd azt az összes háztartás
figyelembe vételével kiszámított hányados arányában fejeztük ki. Az 5. és 6.
ábrát az így képzett mutató segítségével állítottuk össze. Mivel, mint az elızıekben láthattuk, az egyszemélyes háztartások (is) nagyon heterogének,
elemzésünk során a különbözı életkorú és nemő egyszemélyes háztartások
relatív jövedelmi helyzetét külön-külön is elemeztük (5–6. ábra).
Összességében elmondható, hogy az egyszemélyes háztartások relatív jövedelmi helyzete Luxemburg kivételével minden vizsgált tagállamban roszszabb az átlagosnál. Ez azt jelenti, hogy az egyszemélyes háztartások között
lényegesen kevesebben vannak a mediánjövedelem átlaga alatt, mint az a
felett élık. A nemek közötti különbségeket vizsgálva, megállapíthatjuk, hogy
a férfiak mindenhol relatíve kedvezıbb helyzetőek, mint a nık. A legkisebb
különbség az egyedül élı férfiak és nık között Lengyelországban van.
A 65 év alatti egyedül élık jellemzıen elınyösebb helyzetben vannak,
mint az annál idısebbek (5. ábra). Az elıbbiek az átlagos szintnél is jobb
helyzetben vannak Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban,
Luxemburgban és az Egyesült Királyságban, míg az átlagos mutató felét sem
érik el Szlovéniában, Szlovákiában, Dániában és Finnországban. Az idıs
egyedülállók csak Luxemburgban élnek az átlagosnál jobb jövedelmi körülmények között. Az is megfigyelhetı, hogy Luxemburgban az idıs egyedül
élık nemcsak az összes háztartáshoz, hanem a 65 év alatti egyedül élıkhöz
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képest is jobb helyzetben vannak, és ez utóbbi megállapítás Lengyelország
esetében is elmondható.
5. ábra. Az egyszemélyes háztartások jövedelmi helyzete életkor szerint az EU
24 tagországában
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.
Megjegyzés: Az ábrán a vastag vonallal jelzett 1,0-es érték az összes háztartás figyelembevételével számított átlagot mutatja.

Az idıs egyedül élık közül a férfiak – Luxemburg kivételével – mindenhol kedvezıbb jövedelmi helyzetben vannak, mint a nık (6. ábra), ami egyértelmően a munkaerı-piaci karrier hosszát és az életpálya-keresetet szintjét
tükrözı nyugdíj-különbségekre vezethetı vissza. Az egyedül élı idıs nık
jövedelmi helyzete nemcsak a hasonló korú férfiakéhoz, hanem az összes
háztartás átlagához viszonyítva is nagyon rossz. Csupán Luxemburgban élnek átlagos jövedelmi színvonalon az idıs nık, a relatív jövedelmi helyzetüket leíró mutató ezen kívül csak Lengyelországban haladja meg az átlagos
érték felét. A 65 évnél idısebb férfiak Lengyelországban, Ausztriában és
Hollandiában vannak az átlagosnál jobb, míg Luxemburgban és Magyarországon az átlagoshoz meglehetısen közeli relatív jövedelmi helyzetben.
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6. ábra. Az egyszemélyes idıs háztartások jövedelmi helyzete nemek szerint az EU
24 tagországában
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Forrás: Saját számítások az EU-SILC 2005-ös hulláma alapján.
Megjegyzés: Az ábrán a vastag vonallal jelzett 1,0-es érték az összes háztartás figyelembevételével számított átlagot mutatja.

6. Összefoglaló
Az európai társadalmak korábban nem tapasztalt demográfiai kihívás elıtt
állnak, melynek fı jellemzıi az öregedés és a várható népességcsökkenés. A
népességen belül az aktív korosztályok aránya egyre alacsonyabb lesz az
inaktívakhoz, elsısorban az idısekhez viszonyítva. Ezeket a folyamatokat
alapvetıen az alacsony termékenység és a magas, egyre növekvı várható
élettartam, pozitív vándorlási egyenleg mellett, együttesen határozza meg.
Az európai népesség öregedése és várható csökkenése nem marad társadalmi, gazdasági és politikai következmények nélkül. A demográfiai folyamatok hatása kiterjed a gazdasági fejlıdésre, a munkaerıpiacra, a nagy jóléti
rendszerekre is (nyugdíjrendszer, egészségbiztosítási rendszer, tartós ápolást
biztosító intézmények). Mindez maga után vonja nemcsak a nemzeti, hanem
az uniós szintő szakpolitikai beavatkozásokhoz kapcsolódó stratégiai gondolkodást is.
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A háztartások döntései egyszerre alakítják, és építik be a makroszintő
demográfiai folyamatokat, míg azok gazdasági-társadalmi következményeiken keresztül visszahathatnak ezekre a döntésekre. Létszámuk általában
gyorsabb ütemben növekszik, mint a népességszám, a háztartások átlagosan
egyre kisebb létszámúak lesznek. Ennek egyik oka, hogy domináns trenddé
vált az egyszemélyes háztartások súlyának növekedése: az EU-15 országokban arányuk 16%-ról 28%-ra gyarapodott 1960 és 2001 között. Az egyszemélyes háztartások aránya az EU tagországaiban 16 és 43% között szóródott
2004-ben.
Az európai társadalmak öregedése miatt egyre növekvı súlyú egyszemélyes háztartások relatív jövedelmi helyzete minden vizsgált tagállamban roszszabb az átlagosnál. Ezekben a háztartásokban a férfiak mindenhol relatíve
jobb jövedelmi helyzetben vannak, mint a nık. Az idıs egyedül élık közül a
férfiak szinte mindenhol jobb jövedelmi helyzetnek örvendenek, mint a nık.
Az egyszemélyes háztartásokon belül egyértelmően a 65 év feletti nık vannak a legrosszabb helyzetben.
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