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Földünk hatmilliárd fõt meghaladó népessége 
több mint kétszerese az 1950-es és négy-
szerese az 1900-as népességszámnak. Ha-
sonló mértékû növekedésre az elkövetkezõ 
évtizedekben nem számíthatunk; elõrejel-
zések szerint 2050-re kilenc-tízmilliárd fõ 
él majd bolygónkon, mely elõreláthatólag 
egyben a népesség számának a maximumát is 
jelenti. Az évszázad második felében – a népes-
ség-elõreszámítások becslései szerint – enyhe 
csökkenés várható. 

A népességszám növekedése több tényezõ 
együtthatásának tekinthetõ: lényegesen 
megváltoztak az életkörülmények, a higi-
énés viszonyok és az egészségügyi ellátás, 
ennek következtében pedig csökkent a 
halandóság általában, és specifikusan a 
csecsemõhalandóság. A születéskor és az 
egyes életkorokban várható élettartam egy-
aránt megnövekedett. A hosszabb életnek 
tulajdoníthatóan – a világ minden részében 
tendenciáját tekintve csökkenõ termékeny-
ség ellenére – a népes, szülõképes korban 
lévõ kohorszoknak köszönhetõen növekszik 
a világ népessége.

Az európai országokban megfigyelhetõ 
demográfiai folyamatok az elmúlt évszázad-
ban és – minden bizonnyal – az elkövetke- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zendõ évtizedekben is, a világ többi részén 
tapasztalható népesedési történésektõl 
eltérõen alakulnak. Európa nyugati felén 
a népesedési folyamatok tekintetében 
konvergencia tapasztalható, a rendszerváltó 
országokban azonban nem ilyen egyértelmû 
a helyzet: „Keleten… a végkifejlet nem jósol-
ható meg, és a keletkezett zavarok iszapossá 
tették a demográfiai vizeket is” (Coleman, 1998. 
p. 197). 

Jelen írás az európai országok népesség-
számának alakulását vázolja2  és az ebbõl 
fakadó társadalmi-gazdasági okok és a várható 
következmények megfogalmazására tesz 
kísérletet. 

Vizsgálatunk az Európai Unióhoz koráb-
ban tartozó tizenöt, valamint a 2004 májusá-
ban csatlakozó tíz állam, és a várhatóan 
2007-ben csatlakozó két ország népességére 
vonatkozik.3
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 1 Az írás az OTKA T-42908 kutatás keretében a Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíj támogatásával készült. A szerzõ 
ezúton is köszönetet mond Cseh-Szombathy Lászlónak 
az íráshoz fûzött megjegyzéseiért.

 2 Az 1950 és 2050 közötti népességszámra vonatkozó 
adatok a U.S. Bureau of the Census Nemzetközi adat-
bázisából származnak. Az ábrák az említett adatforrás 
felhasználásával a szerzõ saját számításai alapján ké-
szültek.
 3 A tizenöt EU-tagország: Ausztria, Belgium, Dánia, Finn-
ország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, 
Luxemburg, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, 
Portugália, Spanyolország, Svédország. A 2004-ben 
csatlakozó országok: Ciprus, Csehország, Észtország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Szlovákia, Szlovénia. Bulgária és Románia várhatóan 
2007-ben csatlakozik majd.
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A népességszám alakulása
a XX. században

A magas halandóságról és termékenységrõl 
való áttérés az alacsonyra, azaz a demográfiai 
átmenet tekintetében a folyamatok konver-
genciája figyelhetõ meg a világ különbözõ 
régióiban (Wilson, 2001). A demográfiai át-
menet nagy kiterjedésû terület és népesség 
vonatkozásában elõször a világon Európá-
ban következett be a társadalmi, gazdasági, 
technológiai fejlõdés következményeként. 
Több évtizedes eltolódással hasonló folyama-
tok mennek végbe társadalmilag, kulturálisan 
teljesen eltérõ, Európán kívüli országokban is 
(Das Gupta, 1998).

1700 és 1900 között a népesség lélekszámát 
tekintve Európa – ha a bevándorlás nyomán 
keletkezett népességtöbbletet is figyelembe 
vesszük – a világ leggyorsabban növekvõ 
régiója volt (Ness – Ciment, 1999). A XVIII. 
század végén számos európai országban 
csökkent a halandóság, a termékenység a 
XIX. század utolsó évtizedében a legtöbb 
európai országban csökkent. Bizonyos 
társadalmi csoportokban a fertilitás csökke-
nése már a XVII. században elkezdõdött; a 
halandóság csökkenése már 1790-tõl igaz 
Franciaországra (Rallu – Blum, 1993).

A XX. század elején néhány országban 
– skandináv országok, Németország, Nagy-Bri-
tannia, Hollandia – alacsony halandósághoz 
viszonylag magas fertilitás társult, ami magas 
népességnövekedési ütemet eredményezett. 
A leggyorsabban azonban néhány kelet-eu-
rópai országban – Lengyelország, Románia, 
Bulgária – nõtt a népesség. A közép-európai 
országokban viszonylag magas mortalitáshoz 
alacsony fertilitás társult, aminek alacsony 
népességszámnövekedés volt az eredmé-
nye. A legkisebb mértékû növekedés a múlt 
század elején a viszonylag magas halandó-
ságnak, az alacsony termékenységnek és az 
elöregedõ népességnek köszönhetõen Fran-
ciaországban volt (Rallu – Blum, 1993).

Az I. világháború minden európai ország-
ban a halandóság megnövekedése mellett 
a születések számában is radikális csökke-
nést hozott, amit azonban a háborút követõ 
idõszak átmeneti születésszám-növekedése 
ellensúlyozott.

A két világháború közötti idõszakban 
szinte minden országban a reprodukcióhoz 
szükséges szint alá csökkent a termékenység 
Európában. A II. világháború szintén a ferti-
litás csökkenését eredményezte, majd némi 
növekedés után az 1940-es évek végén és 
a következõ évtized kezdetén csökkenés 
következett. Az 1950-es évektõl kezdve az 
1960-as évek közepéig jelentõsen növekedett 
a születési ráta (az ún. baby-boom generáció), 
majd az évtized közepén radikális csökke-
nés volt megfigyelhetõ a nyugat-európai 
országokban. Ez után, az 1970-es években 
folytatódott a gyorsuló ütemû termékenység-
csökkenés; a teljes termékenységi arányszám 
több országban a reprodukcióhoz szükséges 
szint alá esett. A termékenység csökkenése 
szinte minden nyugat-európai országban 

– átmeneti növekedési idõszakok mellett 
– folytatódott az 1980-as években is egészen 
napjainkig, egyértelmû kivételt Írország, vala-
mint néhány olyan ország (Svédország, Fran-
ciaország) jelent, ahol hatásos családpolitikai 
intézkedések és a nõk számára biztosított – a 
gyerekvállalást segítõ – kedvezõ munkaerõ-
piaci környezet hatására sikerült a csökkenõ 
termékenységet megfordítani.

A szovjet befolyási övezetben lévõ kelet-kö-
zép-európai országokban a II. világháborút 
követõ években tapasztalható növekedés 
után a termékenység három országban 
is (Bulgária, Magyarország, Románia) az 
1960-as évek közepére a reprodukciós szint 
közelébe csökkent (Festy, 1991).

Az erõszakos kormányzati beavatkozá-
sok hatását legjobban Románia példája 
mutatja: az 1966-ban bevezetett drasztikus 
abortusztilalom hatására, ami a modern 
fogamzásgátló eszközök hozzáférhetetlensé-
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gével is párosult, az 1,9-es teljes termékeny-
ségi arányszám egy év leforgása alatt 1967-re 
3,7-re növekedett. Fordított irányú hatást 
figyelhetünk meg Lengyelországban, ahol a 
népesedési kérdést nem kísérte semmiféle 
politikai intervenció, a termékenység lassú, 
folyamatos csökkenése volt megfigyelhetõ: 
a teljes termékenységi arányszám 3,7-rõl az 
1980-as évek végére 2-re csökkent.

Az 1990-es években a posztkommunista 
országokban a demográfiai folyamatok ala-
kulásában több-kevesebb diszkontinuitás 
tapasztalható, amit a rendszerváltás sokkja 
okozhatott; ugyanazok a népesedési folya-
matok mentek végbe, mint a nyugat-európai 
országokban, csak – a rendszerváltó országok 
többségében – lényegesen rövidebb idõ alatt 
(Kovács, 2003). A csökkenõ termékenységet 
a növekvõ élettartam nem kompenzálja, és 
ezen országok migrációs nyereséggel sem 
számolhatnak, inkább kivándorlás csökkenti 
a népességszámukat; így Kelet-Európa a világ 
egyetlen olyan – számottevõ népességgel 
rendelkezõ – térsége, ahol az elmúlt évszázad 
utolsó évtizedében csökkent a népesség lélek-
száma (Ness – Ciment, 1999).

Európa egészét tekintve a csökkenõ 
termékenység4  a népességszám alakulása 
tekintetében még nem érezteti hatását. A 
népesség száma a legtöbb európai ország-
ban nem csökkent az elmúlt évtizedekben, 
egyrészt a növekvõ élettartamnak köszönhe-
tõen, másrészt a bevándorlási többlet miatt. 
A korábbi tizenöt országot számláló Európai 
Unió tagállamai közül 2000-ben Németor-
szágban, Görögországban, Olaszországban 
és Svédországban csökkent a népesség szá-
ma 1999-hez viszonyítva; a csökkenés egyik 
országban sem érte el az egy százalékot. A 
népességszám-csökkenés elmaradásának 
okát a nyugat-európai országokban és a 
viszonylag alacsony csökkenést a rendszer-
váltó országokban a népes, szülõképes 

korban lévõ születési évjáratokban is keres-
hetjük.

A népességszám
várható alakulása 2050-ig

A vizsgált 27 ország közel felében a halálo-
zások száma meghaladta a születésekét az 
ezredfordulón;5 a természetes folyamatok 
következtében ezen országokban várható 
népességszám-csökkenést a külsõ vándorlás 
pozitív egyenlege azonban néhány országban 
kiegyenlítette. További négy országban a 
születések száma gyakorlatilag megegyezett 
a halálozások számával;6 a természetes demo-
gráfiai folyamatok tehát egyensúlyban voltak. 
(Council of Europe, 2002)

A népesség számának alakulása tekin-
tetében a 2000-tõl 2050-ig terjedõ idõszak-
ban a kibõvült Európai Unió országaiban 
csökkenés várható. Elõrebecslések szerint 
ezen országok lakosságszáma 2050-ben 6,4 
százalékkal, azaz több mint harmincmillió 
fõvel csökken a 2000-es év lélekszámához 
viszonyítva. A csökkenés nem egyformán 
érinti a tagállamokat: van olyan ország, ahol 
a népesség számának növekedése várható, 
az országok döntõ többségében azonban 
csökkenés valószínûsíthetõ. A népesség-
szám alakulása tekintetében a régi és az új 
tagországok közé demográfiai választóvo-
nalat lehet húzni: a régi EU-tagállamokban 
átlagosan 3,6 százalékkal csökken a né-
pesség száma, a 2004-ben, illetve 2007-ben 
csatlakozó országokban azonban 16,5 száza-
lékos csökkenés várható 2050-ig. A tizenöt 
korábbi EU-tagország 380 milliós lakossága 
közel 13,5 millióval lesz kevesebb; a 2004-
ben és 2007-ben csatlakozó összesen tizen-

4 Az európai országok termékenységének alakulása 
a szerzõ egy késõbbi írásának tárgya lesz.

 5 A születések száma nem érte el a halálozások számát 
Bulgáriában, Csehországban, Észtországban, Német-
országban, Görögországban, Magyarországon, Olasz-
országban, Litvániában, Lettországban, Romániában, 
Szlovéniában és Svédországban.
6 Gyakorlatilag azonos számú születést és halálozást 
regisztráltak az ezredfordulón Ausztriában, Lengyel-
országban, Szlovákiában és Spanyolországban.
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két ország jelenleg 105 milliós népessége 17 
millióval lesz kevesebb ötven év múlva.

A kis népességszámú, egymillió fõ alatti 
országok mindegyikében (Ciprus, Luxem-
burg, Málta) növekedés várható. A közepes 
vagy nagy népességszámú nyugat-európai 
országok közül Dániában, Franciaországban, 
Írországban, Hollandiában, Svédországban és 
Nagy-Britanniában várható a népesség növe-
kedése. A legnagyobb arányú, negyvenkét 
százalékos népességnövekedés – a kis orszá-
gokat leszámítva – Írországban várható, ahol 
2050-ben várhatóan több mint 1,6 millióval 
többen élnek majd, mint 2000-ben, ami egy-
részt a viszonylag magas termékenységébõl, 
másrészt a népesség fiatal kormegoszlásából 
adódik. Számosságát tekintve a legnagyobb 
népességnövekedés Nagy-Britanniában 
várható, ahol közel 4,5 millióval élnek majd 
többen 2050-ben, mint az ezredfordulón, 
részben a viszonylag magas, 1,7-es teljes termé-
kenységi aránynak, részben a bevándorlók 
magas számának köszönhetõen. Franciaor-
szágban, Dániában, Hollandiában és Svédor-
szágban a népesség növekedése az életkilá-
tások kedvezõ alakulása és a pozitív külsõ 
vándorlási egyenleg várható fennmaradása 
mellett a relatív magas születésszámmal ma-
gyarázható, ami a „gyermekbarát” társadalmi 
környezet következménye.

A régi EU-tagállamok többségében a 
népesség csökkenése valószínûsíthetõ. A 
jelenleg legalacsonyabb termékenységû 
országokban várható a legnagyobb mértékû 
népességcsökkenés: Olaszországban 12,7 %-
kal, Spanyolországban 11,2 %-kal, Németor-
szágban 10,4 %-kal kevesebb ember él majd 
2050-ben, mint 2000-ben. Olaszország 
jelenleg közel 58 milliós népessége 2050-re 
több mint 7,3 millió emberrel kevesebb lesz; 
Németország több mint 82 milliós népessége 
ötven év alatt 8,5 millióval fogyatkozik.

A csatlakozó rendszerváltó országok mind-
egyikében a XXI. század elsõ felében népes-
ségszám-csökkenés várható az igen alacsony 

teljes termékenység és a vándorlási egyenleg 
kedvezõtlen alakulása miatt; a várható élet-
kilátások az elkövetkezõ évtizedekben 
is elmaradnak a nyugat-európai átlagos 
értékektõl, ami szintén a népességcsökkenés 
irányába hat.

A legnagyobb arányú, több mint negyven 
százalékos (!) csökkenés Bulgáriában várható: 
a jelenleg közel nyolcmilliós ország népessége 
ötven év múlva alig haladja majd meg a 4,5 
milliót. Lettország népessége több mint 27 
százalékkal, Észtországé több mint 21 %-kal 
csökken. Arányait tekintve a legkisebb, 8,5 
%-os csökkenés Szlovákiában várható. Ma-
gyarország népességcsökkenése, akárcsak 
Csehországé vagy Romániáé, a középme-
zõnyben helyezkedik el: 2050-ben hozzáve-
tõleg 17 %-kal fog kevesebb ember élni 
ezekben az országokban, mint 2000-ben. 
Magyarországon és Csehországban – a közel 
azonos csökkenési ütem és a közel azonos 
népességszám miatt –  8,4-8,4 millió ember 
él majd 50 év múlva; Románia 22 milliós 
lakossága 18,6 millióra apad.

A XX. század elején Európa a világ né-
pességének 25 százalékát tette ki. 2000-re ez 
az arány 12 százalékra csökkent, és 2050-re 
az ENSZ elõreszámításának közepes válto-
zata szerint a világ népességének mindössze 
7 %-a él majd Európában (Demény, 2003).

A népességszám-csökkenés okai

A népességszám alakulását a természetes 
folyamatokon kívül a vándorlás egyenlege 
határozza meg. Európa minden országában 
a termékenység az egyszerû reprodukció-
hoz szükséges szint alatt van, számottevõ 
változás nem várható. Hasonlóképpen nem 
várható jelentõs halandóságcsökkenés, kö-
vetkezésképpen olyan mértékû élettartam-növe-
kedés sem, amely a születések alacsony számát 
képes lenne kiegyenlíteni. A nemzetközi migrá-
ció csupán részlegesen képes ellensúlyozni 
a természetes folyamatok révén elõálló 
népességszám-csökkenést.
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1. ábra • A kibõvített EU országainak népes-
ségszám-változása 2000 és 2050 között (abszolút 
szám és a 2000. évhez viszonyított arányváltozás, 
százalékban)
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A lélekszámcsökkenés egyik oka tehát 
a termékenység csökkenése. A kevesebb 
gyermek vállalását rendkívül sok tényezõ 
motiválhatja. A nõk fizetõmunka-vállalásának 
általánossá válása, az iskolai végzettség 
növekedése, a fokozott urbanizáció mellett 
mélyebb társadalomlélektani okokkal, vala-
mint – különösen a kelet-közép-európai 
rendszerváltó országok esetében – materiális 
deprivációval is magyarázható a termékeny-
ség csökkenése.

A csökkenés másik oka az, hogy a ha-
landóság javulása nem tudja ellensúlyozni 
a termékenység csökkenését. A születéskor 
várható átlagos élettartam csak néhány or-
szág (például Svédország, Dánia) esetében 
haladta meg az ötven évet 1900-ban; a múlt 
század elején Magyarországon született fiú 
csecsemõ 36,6 életévre számíthatott, egy lány 
pedig 38,2 évre. Az elmúlt száz évben ezen 
mutatók lényegesen javultak: minden nyu-
gat-európai országban a férfiak születéskor 
várható átlagos élettartama hetven év fölé 
emelkedett, a nõké pedig nyolcvan fölé. A 
rendszerváltó országok ettõl még lényegesen 
elmaradnak, de esetükben is a hetven, illetve 
a nyolcvan évet alulról közelítõ értékeket 
figyelhetünk meg. 1950-tõl számítva ötven 
százalékkal nõtt a születéskor várható élet-
tartam (Bongaarts, 1998). Ezer csecsemõbõl 
a század elején száznál több egyéves kora 
elérése elõtt meghalt, napjainkban pedig 
kevesebb, mint tíz. Az elmúlt évszázadban 
tehát radikális javulás volt a halandóság 
alakulásában általában, és speciálisan a cse-
csemõhalandóságban. Hasonló mértékû 
élettartam-növekedésre nem számíthatunk, 
a csecsemõhalandóság csökkenése is közel 
van a minimálisan elérhetõ szinthez. Számot-
tevõ tartalékok tehát a halandóság javulásá-
ban sincsenek.

A csökkenõ születésszám és az élettartam 
növekedése következtében a népesség kor-
struktúrája is megváltozik, a népesség átlagos 
életkora is növekszik. A népesség elörege-

dése miatt is további csökkenés várható a szü-
letések számában, hiszen csökkenõ létszámú 
kohorszok kerülnek termékeny korba.

A jelenlegi alacsony születésszámot 
– a korai felnõttkorban való kedvezõbb 
lakáshoz és munkához jutás okán – a 
késõbbiekben, egyes szerzõk (Kohler et al., 
2002) a termékenység növekedésének gene-
rátoraként tartják számon; nem számolnak 
azonban a tudatos gyermektelenség, vala-
mint az alacsony gyermekszám-preferencia 
kulturális csatornákon átörökített „divatjának” 
terjedésével.

A népességszám alakulását befolyásoló 
harmadik tényezõ a nemzetközi vándorlás 
egyenlege. A Nyugat-Európára nehezedõ 
migrációs nyomás várhatóan megmarad, 
sõt tovább növekszik; egyes szerzõk szerint 
gyorsulás is elképzelhetõ (Salt, 1996). A kon-
tinensen belüli vándorláson kívül, más 
kontinensekrõl évente hivatalosan 250-300 
ezer ember vándorol be az EU-országok-
ba (Kaa, 1993). Ennél lényegesen több, 
hozzávetõleg egymillió legális, és félmillió 
illegális bevándorlóval számol Paul Demény 
(2003), ami megegyezik az Amerikai Egye-
sült Államokba évente érkezõ bevándorlók 
számával. A bevándorlók érkezése mellett 
ugyanakkor számolnunk kell Európából a 
vonzóbb lehetõségeket kínáló országokba 
történõ kivándorlással is, ahova elsõsorban 
a termékeny korban lévõ, fiatal, jól képzett 
szakemberek vándorolnak már napjainkban 
is, ezzel is gyengítve Európa versenyképes-
ségét. A jelenlegi EU-tagországok pozitív 
vándorlási egyenlege várhatóan hosszú 
távon megmarad, hozzájárulva a népesség-
szám-csökkenés ütemének mérsékléséhez 
illetve – néhány nyugat-európai országban 

– a népesség lélekszámának növekedéséhez. 
A rendszerváltó országok vonzereje a beván-
dorlókat tekintve – a szerényebb gazdasági 
lehetõségek miatt – elmarad az Európa nyu-
gati részén lévõ fejlett országokhoz képest; 
ezen országok népességét a kivándorlás is 
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várhatóan jobban érinti, fõként a csatlakozást 
követõ szabadabb munkavállalási lehetõsé-
gek megnyílásával számolni kell a kontinen-
sen kívülre történõ vándorlás mellett a belsõ, 
nyugat-európai országok irányába mutat-
kozó – akár tömeges – migrációval is. 

Az európai országokba más kontinensekrõl 
folyó bevándorlás azonban számos kérdést vet 
fel: van-e olyan vonzereje a térségnek, hogy 
a gazdasági szükségleteknek megfelelõ 
képzettséggel rendelkezõ bevándorlót 
vonzzon? Képes-e a lakosság elfogadni az 
újonnan érkezõk eltérõ viselkedési normáit, 
szokásrendszerét? Tudnak-e a bevándorlók 
tömegei alkalmazkodni az eltérõ társadalmi, 
vallási környezet elvárásaihoz? E kérdésekre 
való válaszok keresése messze túlmutat ezen 
írás keretein; átfogó szociológiai elemzéseket 
igényel, amely a bevándorlás által várható 
gazdasági haszon mellett a társadalmi feszült-
ségeket is figyelembe veszi.

A népességszám-csökkenés következményei

A népesség lélekszámának csökkenése va-
lamely területen önmagában nem föltétlenül 
jelent problémát. A világ túlnépesedett területein 

(elsõsorban Kínában és Indiában) a népes-
ségszám csökkenése egyenesen kívánatos, 
ennek érdekében különbözõ – erõszakos 
vagy önkéntességen alapuló – antinatalista 
népesedéspolitikát alkalmaznak. 

Európa lakosságszám-csökkenése – amen-
nyiben eltekintünk a világ többi részének 
népesedési folyamataitól és azok követ-
kezményeitõl – önmagában szintén nem 
jelentene problémát. A világ növekvõ 
népességszámából azonban egyre kisebb 
arányt képvisel majd Európa, ami a gaz-
dasági, politikai súlyának csökkenésével is 
együtt járhat. 

A csökkenõ születésszám következtében 
a munkaerõpiacra lépõ fiatalok száma és 
aránya csökken, az élettartam kitolódásával 
az idõs, eltartott népesség száma és aránya 
viszont növekszik. A nyugdíjaskorú, eltartott 
népesség növekedésével az európai álla-
mok legtöbbjében mûködõ felosztó-kirovó 
nyugdíjrendszer, valamint az egészségügy 
növekvõ költségeinek fedezése az egyre 
csökkenõ létszámú aktív kohorszok és a 
jelenlegi nyugdíjba vonulási korhatárok 
fenntartásával lehetetlenné válik.

2. ábra • A kibõvített Európai Unió (a tizenöt régi, a 2004-ben csatlakozó tíz és a várhatóan 2007-ben 
csatlakozó két ország) és az Amerikai Egyesült Államok népességszám-alakulása 1950-tõl 2050-ig
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A csökkenõ számú aktív népesség és az 
eltartási terhek növekedése miatt az európai 
országok gazdaságának versenyképessége 
kerül veszélybe, ami stagnáláshoz, akár re-
cesszióhoz is vezethet. A gazdasági bizony-
talanság az egyén biztonságérzetét csökkenti, 
a jövõbe vetett bizalmát ingatja meg, ami a 
gyermekvállalási hajlandóság további csök-
kenése irányába hat.

Kétséges, hogy képes lesz-e a huszonhét 
országot számláló, kibõvült Európai Unió 
versenyképességének megtartására például 
az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, 
ahol a XX. század elejétõl kezdve töretlen 
népességszám-növekedés folytatódásának 
következményeként a 2000. évhez viszo-
nyítva közel 50 százalékkal többen fognak 
majd élni.7

Jelenleg Európa a világ össztermelésének 
hozzávetõleg 18 %-át adja, ez 2050-re 10 %-
ra csökkenhet; ezzel szemben az Egyesült 
Államok jelenleg 23 %-os részesedése 50 
év múlva 26 %-ra növekedhet. Az európai 
országok gazdasági teljesítménye várható-
an – a népességcsökkenés és a világ többi 
részének gazdasági felzárkózása következté-
ben – egyre kisebb hányadát adja a világ 
össztermelésének. Európa gazdasági súlyá-
nak csökkenése és a várható migrációs 
nyomás miatt növekvõ biztonságpolitikai 
problémákat is elõrevetít.

A gazdasági teljesítõképesség romlása és a 
növekvõ egészségügyi és nyugellátásokból 
adódó terhek miatt a kultúra, mûvészet és tu-
domány közfinanszírozású intézményeinek 
fenntartása is veszélybe kerülhet.

Összegzés

A következõ fél évszázadban várható népes-
ségcsökkenés – a migrációt is figyelembe 
vevõ elõreszámítások alapján – nem nagy 
mértékû; a korfa aljáról hiányzó csökkenõ 

arányú fiatal népességet azonban sem gaz-
dasági, sem társadalmi értelemben nem 
pótolhatja a korfa tetején lévõ idõs népesség 
aránynövekedése.

A népességfogyás lehetséges ellensúlyozó 
tényezõi: gyermekvállalási hajlandóság nö-
vekedése, az élettartam meghosszabbodása, 
a külsõ vándorlási egyenleg pozitív irányú 
alakulása.

A termékenység jelentékeny növekedé-
sére a közeljövõben nem lehet számítani, 
hiszen nincs olyan gazdaságilag racioná-
lis népesedéspolitikai intézkedés, amely 
rövid távon érzékelhetõ eredményekkel 
kecsegtetne. Az élettartam további mar-
káns meghosszabbodása sem várható, a 
lassú élettartam-növekedés nem tudja majd 
ellensúlyozni a csökkenõ születésszámból 
adódó népességszám-csökkenést.

A népesség korstruktúrájának változása 
egy sor olyan kérdést vet fel az elkövetkezõ 
évtizedekben, amelyre a választ csak átfogó, 
hosszú távra tervezett, összehangolt, az euró-
pai országok konszenzusán alapuló család- 
és szociálpolitikát, az oktatás- és foglalkoz-
tatáspolitikát, valamint a migrációs politikát is 
magába foglaló koncepció kidolgozásával és 
megvalósításával lehet(ne) megtalálni.

Családpolitikai, népesedéspolitikai intéz-
kedések hatása rövid távon elhanyagolható, 
és hosszú távon is korlátozott, ezért a prona-
talista politika helyett társadalmi, gazdasági, 
kulturális, nevelési hatásokat egyaránt hor-
dozó társadalompolitikára lenne szükség, 
melynek demográfiai hatásai is valószínû-
síthetõek.

Az egyetlen, rövid távon számottevõ vál-
tozást elõidézõ tényezõ a külsõ vándorlási 
egyenleg pozitív irányú alakítása. A kérdés 
a migráció tekintetében egyfelõl az, hogy 
hogyan teremtsenek vonzó feltételeket az 
európai országok a fiatalok számára, hogy 
azok ne vándoroljanak el; másfelõl, a beván-
dorlást illetõen: kik akarnak bevándorolni, 
és kiket fogadjon be Európa? Van-e, lesz-e 

7 Az Amerikai Egyesült Államok népessége az ezred-
fordulón több mint 282 millió fõ volt, 2050-ben 48,8 
százalékkal többen, 420 millióan lesznek majd. 
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elegendõ potenciális migráns, akit az európai 
népesség képes integrálni? Az alacsony szü-
letésszám csak részben kompenzálható be-
vándorlással; mérlegelni kell az „õslakosok” 
ellenérzéseit és a bevándorlók adaptációs 
problémáit, illetve számolnunk kell azzal is, 
hogy más – az európai országoknál dinami-
kusabban fejlõdõ – régiók országai is a poten-
ciális bevándorlók célterületei lehetnek.

Európában az alacsony termékenység és 
a viszonylag magas munkanélküliségi ráta, 
valamint a lassú gazdasági növekedés jellem-
zõ. A gazdasági tendenciák a világgazdaság 
alakulása befolyásán kívül a természetes 
népesedési folyamatok és a migráció alakulá-
sának is függvényei. Az Amerikai Egyesült 
Államok gazdaságának növekedését is 
– részben legalábbis – a bevándorlók szellemi 
tõkéje táplálja; Ausztrália gazdaságának pros-
perálásához – akárcsak az Egyesült Államok-
ban – a bevándorlók által okozott „pezsgés” 
is hozzájárul. Japán gazdasága is addig virág-
zott amíg a népesség növekedett; Kína igen 
gyors ütemû gazdasági fejlõdése a magas 
népességszámnak is köszönhetõ, hiszen a 
hatalmas merítési bázis mind a kiemelkedõ 
szellemi teljesítmények eléréséhez, mind a 
fizikai munkához kellõ alapot nyújt.

Hová tart Európa? Hogyan alakul az elkö-
vetkezendõ évszázad(ok)ban a népesség 
száma? Képes lesz-e Európa politikai súlyát 
megõrizni, gazdasági prosperitását megtar-
tani? Tartós gazdasági stagnálás mellett a 
gazdag európai kulturális, mûvészeti értékek 
megõrizhetõek-e?

Megannyi kérdés vetõdik fel; a választ 
olyan átfogó, az egész kontinens összefogá-
sával létrejövõ stratégia kidolgozása jelenthe-
ti, amely csak részben tartozik a demográfia 
tudományának illetékességi körébe.

A népesedéstudományi kutatások ered-
ményei azonban hozzájárulhatnak, megala-
pozottá tehetik a demográfiai trendeket 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 
gazdasági, politikai döntések meghozatalát.

A fentiekben vázolt problémák kezelé-
sében, a megoldási lehetõségek feltárásá-
ban a népesedéstudományi kutatásoknak 
kiemelt szerep jut. A klasszikus demográfiai 
elemzések mellett szükség van az érintett 
társtudományok eredményeinek és szemlé-
letmódjának integrálására is. A demográfiához 
közvetlenül kapcsolódó szociológia és statisz-
tikai közelítésmódja mellett a problémakör 
komplex vizsgálatához nélkülözhetetlen más, 
a népesedési folyamatokhoz nem szorosan 
kapcsolódó tudományterület involválása is. 
Az exhausztivitás igénye nélkül néhány: az 
egyéni döntéseket feltérképezni tudó pszicho-
lógia a házasságkötéssel és gyermekvállalással 
kapcsolatos elhatározások mozgatórugóinak 
feltárását segíthetné; a társas és kognitív fo-
lyamatok egyénre gyakorolt hatását vizsgáló 
szociálpszichológia a csoportnormák népese-
dési folyamatokat befolyásoló hatásának vizs-
gálatához járulhatna hozzá; a kulturális vagy 
szociális antropológia tudáskészlete a társada-
lom vagy a kisebb közösségekben élõk párvá-
lasztással, házasodással, gyermekvállalással 
kapcsolatos normák kulturális csatornákon 
való átörökítési folyamatainak jobb megér-
tését tenné lehetõvé. A népesedési folyama-
tok hatásainak tanulmányozásában kiemelt 
szerepe van a népesség elöregedésébõl és az 
aktív népesség csökkenõ arányából fakadó 
problémák miatt a gazdaságtudománynak, 
illetve a népesség korstruktúrájának változá-
sából fakadó potenciális biztonságpolitikai 
kockázat miatt a hadtudománynak is. Nem 
feledkezhetünk meg az alternatív együttélési 
formák terjedése és a klasszikus házasságon 
kívüli párkapcsolatokból származó gyerme-
kek növekvõ aránya, valamint a várhatóan 
növekvõ mértékû nemzetközi vándorlás miatt 
a jogtudomány szerepérõl sem.

Kulcsszavak: demográfia, Európa, termé-
kenység, halandóság, vándorlás, népesség-
szám, társadalom, gazdaság, népesség, 
élettartam
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