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Népességszám alakulása

Az Európai Unió statisztikai hivatalának
(Eurostat) elsõ becslése alapján ez év január
elsején az unió 27 tagállamában  494,7 millióan
éltek, 1,8 millióval többen, mint egy évvel
korábban. A három tagjelölt országgal:
Horvátországgal, Macedóniával és Törökország-
gal együtt az Európai Unió lakóinak száma
megközelítené az 575 milliót. A népesség
számának növekedése az elmúlt évekhez képest
szerényebb mértékû volt. A nemzetközi vándor-
lás pozitív egyenlege biztosította a növekedés
közel nyolctizedét, míg a fennmaradó rész a ter-
mészetes szaporodás eredménye. Az Európai
Unió legnépesebb országa Németország, 82,3
millióan élnek itt, az unió állampolgárainak közel
17%-a. Másrészt három tagországban –
Cipruson, Luxemburgban és Máltán – a népes-
ség száma a 800 ezer fõt sem éri el. Magyar-
ország lakóinak száma – Belgiumhoz, Cseh-
országhoz és Portugáliához hasonlóan – 2007.
január elsején 10 millió 66 ezer fõ volt, ami a 27
tagú Európai Unió össznépességének 2%-a.  

Születések 

Az Európai Unióban az élveszületések ezer la-
kosra jutó száma 10,5 ezreléket tett ki 2006-

ban, ez megegyezett az elmúlt két év átlagával.
Az unión belül az értékek a 9,1–15,1 ezrelékes
sávban mozogtak, Szlovéniában és
Litvániában a legalacsonyabb, míg Írország-
ban a legmagasabb az ezer lakosra jutó élve-
születések száma. Magyarországon ez a muta-
tó egy év alatt 9,7 ezrelékrõl 9,9 ezrelékre
nõtt. Az unió országai között hazánk a közepes
rátájú tagországok között található. A három
tagjelölt ország között kiemelkedik Török-
ország, ahol az ezer lakosra jutó élveszü-
letések száma 18,6 ezreléket tett ki 2006-ban.
Annak ellenére magas ez az érték, hogy az
elmúlt években folyamatosan csökkenés
következett be, és az ezredforduló óta 3,5
ezrelékponttal lett alacsonyabb az élveszü-
letések száma. 

Házasságon kívüli gyermekvállalás

A házasságon kívüli gyermekvállalás egyre elter-
jedtebb az unióban. A rendelkezésünkre álló leg-
frissebb, 2005-ös adatok alapján minden har-
madik gyerek házasságon kívül születik, és az
ezredforduló óta egyötödével nõtt ennek aránya.
Észtországban és Svédországban a leggyako-
ribb, a születések 55–59%-át teszi ki. Ezen kívül
igen magas a házasságon kívüli gyermekszülés
Bulgáriában (49%), Franciaországban (48%),

valamint Szlovéniában (47%). Továbbra is
jellemzõen két országban igen alacsony a
házasságon kívüli gyermekvállalás: Cipruson
(4%) és Görögországban (5%), bár az elmúlt
évek ezekben az országokban is emelkedést
hoztak. Magyarország a középmezõnyben foglal
helyet – Hollandiához és Ausztriához hasonló
szint jellemzi –, 2005-ben a születések 35%-a
tartozott ebbe a kategóriába. Mind
Horvátországban, mind Macedóniában kevéssé
elterjedt a házasságon kívüli gyermekvállalás,
míg a törökországi adatok nem állnak
rendelkezésünkre. 

Halálozás

2006-ban 4,8 millió ember halt meg az Európai
Unió 27 tagállamában. Az ezer lakosra jutó
halálozási ráta Lettországban volt a legmaga-
sabb, 14,6 ezrelék, miközben Írországban volt a
legalacsonyabb, 6,3 ezrelék, az unió átlaga 9,7
ezreléket tett ki. Magyarországon a halálozási
ráta Bulgária, Lettország és Litvánia után a
negyedik legmagasabb, 13,1 ezrelékes értéké-
vel. Törökországban és Macedóniában az unió
átlagát nem éri el a halálozási ráta, 6,2 és 9,0
ezrelék volt 2006-ban, és az ezredforduló óta
Törökországban 0,9 ezrelékponttal csökkent ez
az arány.
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Csecsemõhalandóság

A rendelkezésünkre álló legfrissebb adatok
alapján az Európai Unióban a két újonnan csat-
lakozott tagállamban, Bulgáriában és Románi-
ában kiemelkedõen magas – 10,4 és 15,0 ez-
relék – a csecsemõhalandóság.  Az EU-25-ben
Lettországban és Szlovákiában a legmagasabb

az arányszám (7,8 és 7,2 ezrelék), miközben
Svédországban, Luxemburgban és Finnország-
ban a legalacsonyabb, 3 ezrelék vagy az alatti.
Magyarországon a csecsemõhalálozási arány-
szám az eddigi legalacsonyabb értéket érte el,
5,7 ezrelék volt 2006-ban. Ennek ellenére ha-
zánkban még mindig magasabb a csecsemõha-
landóság, mint a 4,5 ezrelékes uniós átlag. Ezer
élveszülött közül Törökországban 23,6 nem

érte el az egy éves kort, Macedóniában pedig
12,8.

Természetes szaporodás és fogyás

Az Európai Unióban az élveszületések és halá-
lozások egyenlegeként 0,8 ezrelék a természe-
tes népességszaporodás mértéke. Természetes
fogyás Magyarországon kívül még Németor-
szágot, a balti országokat, Lengyelországot és
Szlovákiát jellemezte, 0,1 és 5,1 ezrelék közötti
értékkel.  A népesség természetes szaporodása
Írországban a legkiemelkedõbb, 8,8 ezrelék,
ezen kívül az unió átlagát jelentõs mértékben
meghaladja Franciaországban (4,6 ezrelék),
Cipruson és Luxemburgban (egyaránt 4,4 ezre-
lék). Ebben a tekintetben Törökország ismétel-
ten kiemelendõ, mivel a 12,5 ezrelékes ter-
mészetes népességszaporodás valamennyi
uniós tagállamét felülmúlja. 2000-ben még
ennél is nagyobb, 15,1 ezrelék volt ez a mutató. 

Nemzetközi vándorlás

A nemzetközi vándorlás a természetes szapo-
rodást, illetve fogyást egyes országokban nö-
velte, máshol csökkentette. A nemzetközi ván-
dorlás legnagyobb nyertesei Írország és
Spanyolország voltak 2006-ban. Ezen kívül a
migráció jelentõs hányada irányul Ciprus,
Luxemburg, Málta és Svédország felé.
Hollandiából, Bulgáriából, a balti államokból és
Lengyelországból többen települtek ki, mint
amennyien bevándoroltak. A nemzetközi ván-
dorlásból adódó nyereség a közép- és kelet-
európai térségben Ausztriában, Csehországban
és Szlovéniában a legnagyobb, Magyarországon
1,9 ezreléket tett ki, amivel a középmezõnybe
tartozik. A három tagjelölt ország közül egyedül
Horvátország tud jelentõsebb nemzetközi ván-
dorlási nyereséget felmutatni, 1,9 ezreléket,
miközben Macedónia és Törökország esetében
a bevándorlás és kivándorlás kiegyenlíti
egymást. 

Információk, elérhetõségek:
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EU-27 10,5 9,7 0,8 2,9 3,7
Ausztria 9,2 9,0 0,2 3,4 3,6
Belgium 11,5 9,7 1,7 3,9 5,6
Bulgária 9,4 14,7 –5,3 –1,5 –6,8
Ciprus 11,2 6,8 4,4 8,1 12,4
Csehország 10,2 10,2 0,0 3,7 3,7
Dánia 12,0 10,3 1,6 1,7 3,4
Észtország 11,0 13,1 –2,1 –1,4 –3,6
Finnország 11,1 9,1 2,1 2,0 4,1
Franciaország 13,0 8,4 4,6 2,5 7,1
Görögország 9,7 9,4 0,3 3,7 3,9
Hollandia 11,3 8,4 2,9 –2,2 0,7
Írország 15,1 6,3 8,8 18,7 27,6
Lengyelország 9,7 9,9 –0,2 –1,2 –1,4
Lettország 9,5 14,6 –5,1 –1,1 –6,2
Litvánia 9,1 13,3 –4,2 –1,0 –5,2
Luxemburg 12,1 7,7 4,4 6,1 10,5
Magyarország 9,9 13,1 –3,2 1,9 –1,3
Málta 9,4 7,5 1,8 6,3 8,2
Nagy–Britannia 12,2 9,7 2,6 2,6 5,2
Németország 8,2 10,2 –2,0 0,5 –1,5
Olaszország 9,7 9,3 0,4 2,7 3,1
Portugália 10,4 9,7 0,8 2,9 3,7
Románia 10,2 12,0 –1,8 0,0 –1,8
Spanyolország 10,7 8,6 2,0 14,4 16,5
Svédország 11,6 10,1 1,5 6,4 7,9
Szlovákia 9,8 9,8 0,0 0,5 0,5
Szlovénia 9,1 9,2 –0,1 3,6 3,4
Tagjelölt országok
Horvátország 9,0 11,6 –2,6 1,9 –0,7
Macedónia 10,6 9,0 1,6 0,2 1,8
Törökország 18,6 6,2 12,5 0,0 12,5
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