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Μια κύρια διάσταση του δημογραφικού ζητήματος είναι η μακροβιότητα. Οι γονείς
μας ζουν περισσότερο από τους δικούς τους και φαίνεται ότι οι millenians θα φτάνουν
κατά μέσον όρο τα 100 χρόνια ζωής.
Η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης επιφέρει ήδη τεράστιες αλλαγές στις ζωές των
ανθρώπων, στις επιχειρήσεις , στις πόλεις, στις οικονομίες και στα έθνη. Οι
κυβερνήσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές τους στην αγορά εργασίας,
στο ασφαλιστικό σύστημα, στην δια βίου εκπαίδευση , στο σύστημα υγείας και στο
κοινωνικό κράτος.
Ο καθένας και η καθεμία από εμάς θα πρέπει να αναδιαμορφώσουμε την ζωή μας , να
«υπερασπιστούμε» την υγιή γήρανση και την ενεργή συμμετοχή μας στην οικονομία
και στην κοινωνία.
Η ψηφιακή εποχή και οι εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής της φροντίδας στο σπίτι και
των νέων μοντέλων εργασίας, αλλάζουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
Το να αγνοούμε επιδεικτικά την πραγματικότητα σημαίνει ότι θα πληρώσουμε ακριβά
το μέλλον!
Ο ηλικιακός ρατσισμός είτε αφορά τους νέους , είτε αφορά τους ηλικιωμένους
δημιουργεί συγκρούσεις, αδικίες και δεν βοηθά μία χώρα να χρησιμοποιήσει σωστά
όλες της τις δυνάμεις.
Το Δίκτυο ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια με αφιέρωμα στο silver economy (οικονομία
των γκρίζων μαλλιών) και συνεχίζει σταθερά να αναδεικνύει προτάσεις πολιτικής
ώστε η μεγάλη ομάδα των 60+ να γίνει θετική ευκαιρία και όχι απειλή, για την χώρα
μας ως σύνολο και για τον καθένα προσωπικά.

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Πρόεδρος, ΔΙΚΤΥΟ για τη ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
στην Ελλάδα και την Ευρώπη
Πρώην Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρώην Υπουργός
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Συμμετέχουν:
Ο Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής
στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιά. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του
Πρωθυπουργού από το 1996 ως το 2004. Συμμετείχε ήδη στις
πρώτες συζητήσεις για την ίδρυση της Έρευνας για την Υγεία και
Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE). Με το SHARE ασχολείται εξ
αρχής ως Αναπληρωτής Συντονιστής της Ελληνικής Ομάδας.

Ο George Leeson είναι Διεθυντής στο Oxford Intsitite of Population
Ageing του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Διετέλεσε επίσης
διευθυντής της πρώτης Δανέζικης επιδημιολογικής μελέτης που
εστιάζει στις μεγαλύτερες ηλικίες και είναι κύριος ερευνητής στη
διεθνή μελέτη για τη γήρανση «Global Ageing Study». Είναι
υπέυθυνος για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτο στη Λατινική
Αμερική, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η Μαρία Καραγιαννίδου είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μελέτης
Κοινωνικών Υπηρεσιών (CPEC) του London School of Economics
(LSE). Εργάστηκε ως σύμβουλος στην Παγκόσμια Εταιρεία
Alzheimer’s (ADI), ως επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης και ως ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο King’s College
London. Υπήρξε από τους βασικούς συντάκτες της Παγκόσμιας
Έκθεσης για την άνοια (2016) με τίτλο: “Improving healthcare for
people living with dementia: Coverage, quality and costs now and in
the future”. Έχει εκπονήσει επίσης μελέτες για το Υπουργείο Υγείας
της Αγγλίας με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών πρόληψης στη
μέση ηλικία.

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στη Χρηματιστηριακή Β. Ελλάδος
(1991-93) και στην Εθνική Ασφαλιστική (1993-99), Διοικητής του ΙΚΑ
(1999-2004) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος (1993-96) και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών
Οργανισμών (2000-2004). Πρ. Μέλος της επιτροπής για την
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος (2015).
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Ο David Bloom είναι Clarence James Gamble Καθηγητής
Οικονομικών και Δημογραφίας στη σχολή Δημόσιας Υγείας του
Harvard (Harvard T.H Chan School of Public Health). Είναι
Διευθυντής του προγράμματος Παγκόσμια Δημογραφία για τη
Γήρανση του Harvard. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης
στο Εθνικό Συμβουλίου Οικονομικών Ερευνών των Η.Π.Α.

Ο David Canning είναι Saltonstall Καθηγητής Οικονομικών και
Διεθνούς Πολιτικής Υγείας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του
Harvard (Harvard T.H Chan School of Public Health).

Η Αντιγόνη Λυμπεράκη είναι Καθηγήτρια οικονομικών στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και Γενική Διευθύντρια στη MKO
«SolidarityNow» που δραστηριοποιείται με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ευάλωτων συνανθρώπων μας. Ήταν
συντονίστρια και βασική συντάκτρια των τριών Εθνικών Σχεδίων
Δράσης για την Απασχόληση 2001-3. Ως εμπειρογνώμονας έχει
συμμετάσχει σε πολυεθνικές ομάδες στο πλαίσιο προετοιμασίας
εκθέσεων για το φύλο και την κρίση για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον ΟΗΕ.

Ο Kenneth Howse είναι υψηλόβαθμος ερευνητής στο
Ινστιτούτο Ερευνών για τη Γήρανση του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης. Είναι επίσης συντονιστής στο πρόγραμμα IARU του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που στοχεύσει στη διεθνή
συνεργασία των Πανεπιστημίων για την προώθηση της
έρευνας στη γήρανση. Συμμετέχει επίσης ως ειδικός στην
επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU/UNECE) για τον
σχεδιασμό των δεικτών υγιούς γήρανσης.
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"Πλανήτης Μακροβιότητα"
Ευκαιρία για απογείωση της
Ελλάδας;

Ο Πλάτων Τήνιος είναι οικονομολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Στην Ελλάδα μιλάμε για προβλήματα, και μάλιστα άλυτα, ποτέ για ευκαιρίες. Το
‘Κυπριακό’ συναντά σε καθημερινή βάση το συγκοινωνιακό (πρόβλημα), το
ασφαλιστικό (πρόβλημα), το δημογραφικό (πρόβλημα). Την δεκαετία του 1990, αυτό
που τελικά αποδείχθηκε αναπτυξιακή ώθηση, είχε χαρακτηριστεί ως ‘μεταναστευτικό’
(πρόβλημα). Η φοβικότητα έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο. Πώς μπορεί η
πραγματικότητα να είναι πρόβλημα, προτού μάλιστα αυτή προλάβει να εμφανιστεί; Αν
μας έτυχε η μοίρα να έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, είναι τάχα πρόβλημα που δεν
είμαστε στην Δανία;
Το μέλλον δεν μπορεί να είναι πρόβλημα – πριν ακόμη το γνωρίσουμε. Μπορεί εξίσου
να είναι ευκαιρία και μάλιστα μεγάλη. Πρέπει να αποικίσουμε το μέλλον – όσο και αν
βολεύει πολλούς να ζουν στη σιγουριά του παρελθόντος. Τώρα που ξαναμοιράζεται η
τράπουλα ίσως το νέο χαρτί να είναι καλύτερο από το παλιό – φτάνει να παίξουμε
σωστά.
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Εξερεύνηση ενός άγνωστου τοπίου
Στην παλιά τηλεοπτική σειρά Star Trek, η αδρεναλίνη ανέβαινε όταν τα ραντάρ έδειχναν να
πλησιάζει ένας νέος, άγνωστος, πλανήτης. Το πλήρωμα έπρεπε να ερευνήσει αν ο άγνωστος
κόσμος αποτελούσε ευκαιρία ή παγίδα. Στα καλύτερα επεισόδια, η καλή ή η κακή εκδοχή
προέκυπταν από ενέργειες και τις αρετές του πληρώματος.
Ο κόσμος τώρα αντικρύζει μια αντίστοιχη κατάσταση. Γνωρίζουμε, σχεδόν μετά
βεβαιότητος, ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν δεκαετίες περισσότερο από τους παππούδες τους.
Θα το κάνουν σε ένα κόσμο όπου η τεχνολογία – ψηφιακή αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο εργασίας, την στιγμή που οι όροι εμπορίου μετατοπίζουν την
παραγωγή.
Η
σύμπτωση
μακροβιότητας,
ψηφιακού
μετασχηματισμού
και
παγκοσμιοποίησης μετατρέπει ριζικά το τοπίο της εργασίας: ποιος δουλεύει, πώς δουλεύει
και πού δουλεύει. Μαζί με την εργασία, οφείλει να αλλάξει σχήμα και η ζωή. Για να γίνουν τα
περισσότερα υγιή χρόνια ευλογία και όχι κατάρα, πρέπει η ζωή του καθενός να
απεγκλωβιστεί από ηλικιακά και κοινωνικά στερεότυπα.
Έτσι, το ότι ο κόσμος εμπρός μας – ο Πλανήτης Μακροβιότητα – είναι ριζικά διαφορετικός
είναι σίγουρο. Η τράπουλα ευημερίας ανακατεύεται ξανά. Το σχετικά δυσμενές χαρτί που
είχαμε στην Ελλάδα το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα – στις παρυφές της οικονομικής
ανάπτυξης – μπορεί να αλλάξει. Αν αυτό είναι προς θετική ή αρνητική κατεύθυνση
εξαρτάται από το θάρρος, την εφευρετικότητα και την φιλοπατρία του επιτελείου του
γαλανόλευκου διαστημόπλοιου.
Το άρθρο αυτό ιχνηλατεί τη θετική εκδοχή: Η Ελλάδα έχει καλούς οιωνούς. Όμως, η
ευκαιρία συνοδεύεται και με παγίδες. Το πλήρωμα πρέπει πρώτο να αδρανοποιήσει νάρκες
πριν προχωρήσει στη λεωφόρο.
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Ο νέος κόσμος ευκαιρία για την Ελλάδα
Το νέο τοπίο αναιρεί πολλά από τα μειονεκτήματα της Ελλάδας στη βιομηχανική εποχή:
Το μικρό μέγεθος, η απόσταση, η απειρία σε βιομηχανική παραγωγή ελάχιστα μετράνε
πιά. Αντιθέτως, το ότι υπάρχει ήδη εξειδίκευση σε θέματα που απαιτούν προσωπική
παρουσία, όπως ο τουρισμός και οι υπηρεσίες, αποτελεί ασπίδα στις νέες συνθήκες. Η
Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει η Φλόριντα της Ευρώπης πιο πειστικά ίσως από την
Ισπανία ή την Πορτογαλία, βασιζόμενη στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
υψηλή ποιότητα προσωπικών υπηρεσιών. Πρόοδοι στις επικοινωνίες και την
πληροφορική μετασχηματίζουν τα μειονεκτήματα της απομόνωσης και επιτρέπουν
κρίσιμα πλεονεκτήματα – όπως γλωσσομάθεια, ευρύτερη εκπαιδευτική βάση και
ανοικτοί ορίζοντες – να ‘μετρήσουν’.

Τα πλεονεκτήματα αυτά τονώνουν το ηθικό– η μάχη δεν είναι χαμένη. Όμως ο κρίσιμος
παράγοντας επιτυχίας είναι αλλού: Σε θέματα που επηρεάζουν όλες τις χώρες εξίσου –
η μακροβιότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, η παγκοσμιοποίηση δεν αναγνωρίζουν σύνορα
– το πλεονέκτημα το κατέχουν οι πρωτοπόροι. Όποιος προλάβει πρώτος να αποικίσει
τον Πλανήτη Μακροβιότητα θα αποκτήσει το αποφασιστικό και μόνιμο πλεονέκτημα.
Η θέση του πρωτοπόρου δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί. Η Εσθονία απέδειξε τη
σημασία της στρατηγικής που επενδύει πρώτη σε ένα κρίσιμο θέμα. Μια μικρή χώρα
που ξαφνικά έχασε την μεγαλύτερη αγορά της, επένδυσε στον ψηφιακό
μετασχηματισμό και επανεφευρέθηκε χάρις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την
προσαρμοστικότητα. Όταν οι προκλήσεις ακόμη διαμορφώνονται, στο πολύ ευρύτερο
ζήτημα του ανασχηματισμού της ζωής και εργασίας το ‘πλασάρισμα’ βρίσκεται σε
εξέλιξη.
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Όταν η τράπουλα ξαναμοιράζεται για όλους,
το κεντρικό πλεονέκτημα θα το έχει όποιος
προσαρμοστεί και αλλάξει πρώτος. Η κούρσα
είναι ορθάνοικτη.
Εκεί ισχύουν τα εξής παράδοξα: Μια χώρα που
αρχίζει από πίσω – που τρέχει στον εσωτερικό
διάδρομο - έχει ακόμη περιθώρια να
ενεργοποιήσει πόρους που σχόλαζαν παλιά.
Επίσης, αν βγαίνει από βαθιά κρίση έχει
λιγότερα
βαρίδια
–μικρότερο
κόστος
αποκοπής από παλιές δομές.

Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλα αναξιοποίητα αποθέματα ανάπτυξης – πόρους που μπορεί να
ενεργοποιήσει. Οι Ελληνίδες έχουν μεγάλα περιθώρια να δουλέψουν περισσότερο. Όταν στην
Δανία οι γυναίκες εργάζονται όσο οι άνδρες (80%), στην Ελλάδα εργάζονται μόνο το 56%. Το
ίδιο ισχύει για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους και τους νέους, που ακόμη και τις καλές
εποχές ήταν στα αζήτητα. Η ενεργοποίηση αυτών των εφεδρειών δεν γίνεται, όμως αυτόματα.
Απαιτεί παρεμβάσεις στην κοινωνική πολιτική και στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχο είναι το
θέμα του brain drain. H ύπαρξη μεγάλου αριθμού νέων προσοντούχων στο εξωτερικό
σημαίνει ότι η ελληνική ανάπτυξη θα τύχει επιβράβευσης όταν αρχίσουν να επιστρέφουν – υπό
προϋποθέσεις βεβαίως.
Αλλά και η δεκαετία της κρίσης που κόστισε το ένα τρίτο του εισοδήματος στον ενεργό
πληθυσμό θα έπρεπε να έχει και θετική πλευρά. Η Ελλάδα – μόνη από τις δυτικές χώρες –
διαπίστωσε το αδιέξοδο παλαιών δομών και υλοποίησε φιλόδοξο και πολυεπίπεδο
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Όσο και αν οι αλλαγές ήταν επώδυνες, η Ελλάδα του 2020 έχει
προβεί σε αλλαγές σε όλα τα κρίσιμα πεδία: στην δημόσια διοίκηση, στις κοινωνικές υποδομές,
στην υγεία, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το σύστημα δικαιοσύνης.
Ακόμη και αν
προτιμούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο, είναι δύσκολο να μην διαπιστώσει ότι η Ελλάδα
προέβη σε αλλαγές τις οποίες η Γαλλία πασχίζει τώρα να κάνει και εκκρεμούν ακόμη στην
Ισπανία.
Αν η επιτυχία εξαρτάται από τον απεγκλωβισμό από το παλιό, η μεσολάβηση μιας χρεοκοπίας
και μιας βαθειάς κρίσης εκλαμβάνεται ως πολύτιμο μάθημα.
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Παγίδες εν όψει;
Αν η κρίση θα μπορούσε να είναι
ευκαιρία, μπορεί να αποδειχθεί και
παγίδα. Το πρόβλημα δημιουργείται από
τον τρόπο που έγιναν οι αλλαγές. Αντί να
είναι καρπός αυτογνωσίας, πολλοί είδαν
τις μεταρρυθμίσεις ως κάτι που
επιβλήθηκε και που δεν αναιρεί το
επιθυμητό της προκατακλυσμιαίας (προ
2010) κατάστασης. Ακόμη χειρότερα,
συχνά οι μεταρρυθμίσεις τοποθέτησαν
την έμφαση στη συνέχεια (διατήρηση
δομών και συνηθειών) και όχι σε τομές.
Κατά συνέπεια το κράτος, αντί να
ενθαρρύνει και να πρωτοστατεί στις
αλλαγές, αποτελεί συχνά τον ισχυρότερο
ανασχετικό παράγοντα στο γύρισμα
σελίδας.
Η πιο επικίνδυνη παγίδα έγκειται στον
συντηρητισμό -στην ανάλωση σε μάχες
οπισθοφυλακών. Ο συντηρητισμός αυτός
εμφιλοχωρεί σε δομές και νοοτροπίες και
έτσι αποτρέπει πολλές θετικές εξελίξεις.
Το πιο επικίνδυνο παράδειγμα έχει να
κάνει με τον τομέα-κυματοθραύστη της
μακροβιότητας – τις συντάξεις. Η Ελλάδα
στην δεκαετία του 2000 εισέπραξε πρώτη
τις συνέπειες ενός συστήματος συντάξεων
που,
κρύβοντας
συστηματικά
το
πρόβλημα της μακροβιότητας, κατέληξε
να το μεγεθύνει το κόστος της. Όταν
γραφτεί η πλανητική ιστορία της
μακροβιότητας, η Ελλάδα πιθανότατα θα
καταγραφεί
ως
το
πρώτο
της
δημοσιονομικό θύμα.

Παρά ταύτα, το ισχυρό αυτό πάθημα δεν
φαίνεται να έχει γίνει μάθημα.
Η χρεοκοπία προκλήθηκε εξαιτίας του
κεντρικό ρόλου που το σύστημα
συντάξεων ανέθετε στο Κράτος. Έτσι
αναβλήθηκαν
οφθαλμοφανείς
προσαρμογές
του
συστήματος
και
εμποδίστηκαν ακόμη και αυτόνομες
αντιδράσεις που επιθυμούσαν άτομα.
Μετά το 2010 το σύστημα διορθώθηκε
βίαια– αλλάζοντας παραμέτρους όπως
όρια ηλικίας και με περικοπές στις
συντάξεις – διατηρώντας όμως την αρχική
του φιλοσοφία. Έτσι οι κρίσιμες
αποφάσεις εξακολουθεί να ανατίθενται το
Κράτος που εξακολουθεί να εμποδίζει το
άτομο να προσαρμοστεί– ακόμη και όταν
το επιθυμεί. Ακόμη και με τον ασφαλιστικό
νόμο του 2020, η Ελλάδα προτιμά να
αντιμετωπίζει
τις
επιπτώσεις
της
μακροβιότητας λίγο-λίγο, αντί να γυρίζει
σελίδα. Έτσι παραμένει εγκλωβισμένη
στην παλιά προβληματική και κινδυνεύει
να μην καταλάβει ότι ο κόσμος αλλάζει.
Οδηγεί με την προσοχή μόνο στον
καθρέφτη.
Μια θετική στρατηγική θα έπρεπε να
βλέπει την
ύπαρξη έμπειρων και
μορφωμένων ατόμων άνω των 50 ως
δυνητικό πλεονέκτημα και να προσπαθεί
να το αναδείξει.
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Επανακατάρτιση, ευέλικτη λειτουργία της αγοράς εργασίας και
ευκαιρίας επιχειρηματικότητας για τα άτομα αυτά θα τους δώσει
την δυνατότητα να βρεθούν εκεί όπου θα προσφέρουν
περισσότερα. Αντ’ αυτού αντιμετωπίζονται με όρους της
δεκαετίας του 1980 - ως πρόβλημα που πρέπει να αποσταλεί στην
αποστρατεία το ταχύτερο. Όταν κάπως καταπολεμείται ο
σεξισμός, η ‘ηλικιοφοβία’ (ageism) κυριαρχεί ανερυθρίαστα.
Παρά το ότι η Ελλάδα είναι θεωρητικά υπέρ της ενεργού
γήρανσης, το 2020 νέοι νόμοι περιορίζουν την εργασία νέων σε
ηλικία συνταξιούχων (και αφού περικόψαμε τις συντάξεις τους…).
Κυριαρχεί η πλάνη ότι οι μεγαλύτεροι παίρνουν δουλειές από τους
νεαρούς – μια εκδοχή της ‘Πλάνης του Σταθερού Αποθέματος
Εργασίας’, δηλαδή ότι συνωστίζονται διεκδικητές ενός δεδομένου
όγκου εργασίας, η δουλειά σαν παιχνίδι με μουσικές καρέκλες.
Σε ένα από τα επεισόδια του Star Trek, τα όργανα είχαν υποστεί
βλάβη, με συνέπεια το Αστερόπλοιο Εντερπράιζ να προσεγγίζει το
άγνωστο, νομίζοντας ότι είναι σε ταξίδι ρουτίνας σε γνώριμη
περιοχή. Σε εκείνο το επεισόδιο, βέβαια, η αυτοθυσία και
εφευρετικότητα του πληρώματος έσωσαν την κατάσταση (για να
είναι έτοιμοι για νέες περιπέτειες).
Στη δική μας σειρά, η Ελλάδα προσεγγίζει τον Πλανήτη
Μακροβιότητα με παρόμοιο πρόβλημα αντίληψης: πορεία προς το
μέλλον με το βλέμμα στο παρελθόν. Το πώς εξελίσσεται η πλοκή
στο δικό μας αστερόπλοιο - αν κάποιοι διορθώσουν τα όργανα
εγκαίρως, αν εισακούγεται η Κασσάνδρα ή το πώς η αποκάλυψη
της πλάνης θέτει σε κίνδυνο το πλήρωμα - δεν είναι γνωστό σε
κανένα.
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02 Η δαιμονοποίηση των ηλικιωμένων
Ο Dr. George Leeson είναι διευθυντής στο Oxford Institute of Population
Ageing του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Τη στιγμή που πιστεύεις πως ζεις σε μια
ανοιχτόμυαλη κοινωνία του 21ου αιώνα,
διαβάζεις το άρθρο του Phillip Inman στον
«Observer» υπό τον τίτλο: «Οι ηλικιωμένοι
αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο βάρος
αλλά είναι οι νέοι αυτοί που τελικά πρέπει να
σηκώσουν αυτό το βάρος?». Για να είμαστε
δίκαιοι, ο Inman στο άρθρο του παραθέτει
κάποιες σημαντικές απόψεις στη συζήτηση
για το τι πραγματικά χρειάζεται να γίνει σε
μια χώρα που γερνά αλλά ο τρόπος που
διατυπώνει πολλά από τα επιχειρήματά του,
όπως «Τι πραγματικά σκέφτονται αυτοί οι
άνθρωποι όταν κρατιούνται ακόμη στη
σκηνή και σπρώχνουν τους νέους που
προσπαθούν να ανέβουν?», απογοητεύει
βαθιά και αποσπά αρνητικά την προσοχή
μας από την ουσία του κειμένου.

Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο
αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση και τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας τον 21ο αιώνα
έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα. Αιτία αυτού
του φαινομένου είναι πολλά και άκαμπτα ως
σήμερα δομικά εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση,
μοιάζει να έχουμε χάσει το νόημα της γήρανσης
και της μακροβιότητας.
Η διάχυτη αίσθηση για τους ηλικιωμένους και
ευρύτερα για τους ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας
είναι
ότι
συνδέονται
με
την
συνταξιοδότηση. Το πρώτο συνταξιοδοτικό
σχήμα που επέτρεπε την «απόσυρση» από την
παραγωγική οικονομία εισήχθη με το χρονικό
όριο των 65-70 ετών και παράλληλα με πολλούς
περιορισμούς. Εκείνη την περίοδο, τέλος του
19ου/αρχές του 20ου αιώνα το προσδόκιμο
επιβίωσης άγγιζε περίπου τα 50 έτη.

Μπορείτε να φανταστείτε τη χρήση
παρόμοιας γλώσσας και επιχειρημάτων για
θέματα όπως η φυλή, η θρησκεία, το φύλο,
η σεξουαλικότητα? Προσωπικά, δεν μπορώ
ούτε να φανταστώ τον εαυτό μου να
αναπαράγει τα ερωτήματα του Inman υπό το
πρίσμα όλων των παραπάνω θεμάτων.
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η μακροβιότητα του
πληθυσμού μας είναι κάτι για το οποίο θα
έπρεπε να γιορτάζουμε καθώς όλο και
περισσότεροι
από
εμάς
ζούμε
για
μεγαλύτερο διάστημα και πολλοί με σχετικά
καλή υγεία. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η
μακροβιότητα ούτε και οι άνθρωποι που
έχουν την τύχη να ζουν περισσότερα χρόνια
(σε λίγο θα ανήκουμε όλοι σε αυτήν την
κατηγορία…και εγώ και εσείς που τώρα
διαβάζετε αυτό το άρθρο).

Σήμερα, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι 80 έτη
στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη αλλά τα
συνταξιοδοτικά σχήματα εξακολουθούν να
λειτουργούν με ηλικιακά όρια που ελάχιστα
έχουν μεταβληθεί από τότε που σχεδιάστηκε και
ξεκίνησε να εφαρμόζεται το καινοτόμο σύστημα
συνταξιοδότησης.
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Πέρα από κάθε αμφιβολία δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ ηλικιακών ορίων και
προσδόκιμου επιβίωσης καθώς εξακολουθούμε να διατηρούμε λύσεις που δόθηκαν στις
αρχές του 20ου αιώνα για να απαντήσουμε σε ζητήματα του 21ου και 22ου αιώνα.
Ίσως θα ήταν προτιμότερο από το να κάνουμε στερεότυπες διατυπώσεις, που θεωρούν
βάρος το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος του πληθυσμού, να δώσουμε έναν σύγχρονο ορισμό
στον όρο «ηλικιωμένος/η» που θα οριοθετείτε στην περίοδο πριν τον θάνατο καθώς οι
άνθρωποι πριν από αυτό το διάστημα συνεισφέρουν με κάθε τρόπο στις οικογένειές
τους, στην κοινότητά τους, στην οικονομία και στην κοινωνία.

Πότε όμως το θέμα της γήρανσης απέκτησε ενδιαφέρον?
Υπάρχουν
τρεις
τουλάχιστον
διαρθρωτικές δομές που μέσα στο
πέρασμα των χρόνων όρισαν τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ως
ξεχωριστή ομάδα του πληθυσμού. Αυτές
οι τρεις δομές είναι οι οίκοι φιλοξενίας
απόρων, τα συνταξιοδοτικά συστήματα
που αναπτύχθηκαν ραγδαία στη Δυτική
Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και η
ανάπτυξη της γηριατρικής ως ξεχωριστή
ιατρική ειδικότητα.
Από τον 18ο αιώνα οι οίκοι φιλοξενίας εξελίχθηκαν από δομές για φτωχούς όλων των
ηλικιών (με τους ηλικιωμένους να αποτελούν ουσιαστικά ένα ελάχιστο μερίδιο) σε δομές
σχεδόν αποκλειστικά για ηλικιωμένους (αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης της φτώχιας
στο υπόλοιπο κομμάτι του πληθυσμού). Αυτό δυστυχώς σήμανε και την ομογενοποίηση
των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας σε μια ομάδα, αυτή των ηλικιωμένων. Η υπάρχουσα
και περίπλοκη ανομοιογένεια αυτού του πληθυσμού είχε πια χαθεί. Ως αποτέλεσμα, οι
οίκοι φιλοξενίας εξελίχθηκαν σε έναν οριοθετημένο κοινωνικά χώρο για τους
ηλικιωμένους.
Τα συνταξιοδοτικά σχήματα έθεσαν ηλικιακά όρια χρησιμοποιώντας έναν κοινωνικό
ορισμό για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Πράγματι, όρισαν ως ηλικιακό όριο για
τη συνταξιοδότηση την ηλικία που οι πολίτες γίνονται εξαρτώμενοι και διαχωρίζονται από
το νεότερο παραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού.
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Έτσι ένα νέο τμήμα του πληθυσμού, υπό τον
όρο
«ηλικιωμένοι»
εδραιώθηκε
στις
δικαστικές και διοικητές δομές της κοινωνίας.
Η
συλλογική
αντίληψη
του
όρου
«ηλικιωμένοι»
ως
μια
χρονολογικά
προσδιορισμένη
περίοδο
της
ζωής
εμφανίζεται συνεπώς για πρώτη φορά στα
μισά του 19ου αιώνα. Οι στατιστικές
προϋποθέσεις που ήταν αναγκαίες για να
ορισθούν νομικά οι ηλικιωμένοι, ως
ξεχωριστό τμήμα του πληθυσμού, βρίσκονται
σε μια φράση ενός Βέλγου στατιστικολόγου
το 1835 στο επιστημονικό περιοδικό
«Quetelet»:
«Ο
άνθρωπος
γεννιέται,
μεγαλώνει και πεθαίνει σύμφωνα με
συγκεκριμένους νόμους, που δεν έχουν
διερευνηθεί εις βάθος…….» (Quetelet 1835).
Αυτή η τοποθέτηση αποτέλεσε τη θρυαλλίδα
για τον ακριβή ορισμό των ηλικιωμένων ως
μια ξεχωριστή μερίδα του πληθυσμού βάση
στατιστικών πιθανοτήτων. Αυτό με τη σειρά
του έδωσε την ευκαιρία στην πολιτεία να
αντιμετωπίζει και να κατανοεί τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας συλλογικά,
ως μια ομάδα δηλαδή με συγκεκριμένα και
προκαθορισμένα ηλικιακά όρια.

Η στατιστικοποίηση των ηλικιωμένων
παρείχε μια επιστημονική πλατφόρμα για τον
σχεδιασμό και την εισαγωγή πολιτικών
κοινωνικής στήριξης.
Αυτή η εξέλιξη με τη σειρά της συνδέεται
στενά με την τελευταία διαθρωτική δομή-την
«ιατρικοποίηση» των ηλικιωμένων και του
σώματός τους. Η Γηριατρική γεννιέται ως
ξεχωριστή ιατρική ειδικότητα περίπου το
1840 και έχει ως κύριο πλαίσιο αναφοράς το
επιστημονικό περιοδικό «Quetelet».
Η ιατρική βέβαια ήρθε για να κατακτήσει
σχεδόν αποκλειστικά τη γήρανση-πρόκειται
ουσιαστικά για μια προσπάθεια ορισμού της
γήρανσης αλλά ακόμη και του θανάτου. Η
«ιατρικοποίηση» της γήρανσης-βοηθούμενη
και από την δομική οριοθέτηση που
προηγήθηκε και η οποία περιγράφεται
παραπάνω-οδήγησε
στην
επικρατούσα
εικόνα για τους ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας ως κουρασμένους, με ένα σώμα που
χάνει συνεχώς τις δυνάμεις του. Αυτή η
αντίληψη παρέμεινε δεσπόζουσα στην
κοινωνία αλλά κυρίως στην επιστημονική
έρευνα για τους ηλικιωμένους μέχρι τα μισά
του 20ου αιώνα. Τι συνέβη όμως μετά?
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Αυτό που συνέβη ήταν η δημιουργία της γεροντολογίας.
Η γεροντολογία είναι ξεχωριστό κομμάτι από την γηριατρική, η οποία αποτελεί τμήμα της
ιατρικής που ειδικεύεται στη θεραπεία των νοσημάτων των ηλικιωμένων και επίσης είναι
διαφορετική και από την γερατολογία, που αποτελεί τμήμα της βιολογικής επιστήμης και
μελετά τη γήρανση ως εξέλιξη της ζωής. Οι γεροντολόγοι αποτελούν μια ομάδα επιστημόνων
που ερευνά τη γήρανση πολύπλευρα και περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στα παρακάτω
πεδία: δημογραφία, βιολογία, νοσηλευτική, ιατρική, εγκληματολογία, οδοντιατρική,
κοινωνικές υπηρεσίες, οικονομικά, πολιτικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, φαρμακευτική,
δημόσια υγεία, ανθρωπολογία. Το 1940 ο πρωτοπόρος επιστήμονας James Birren ξεκίνησε
να διαχωρίζει τη γεροντολογία από την γηριατρική με αποτέλεσμα το 1945 να δημιουργηθεί η
Αμερικάνικη Γεροντολογική Εταιρεία. Ακολούθησε η δημιουργία της Βρετανικής
Γεροντολογικής Εταιρείας το 1971.
Παράλληλα με αυτές τις εξελίξεις στην ιατρική και την επιστήμη, η κοινωνία κατέγραφε τα
δικά της βήματα προόδου. Το σύγχρονο κράτος κοινωνικής πρόνοιας απλωνόταν σταδιακά
σχεδόν σε κάθε άκρη της γης. Ο ρόλος του κοινωνικού κράτους πρόνοιας βέβαια δεν
περιορίζεται μονάχα στην παροχή στήριξης στους αδύναμους. Είναι κυρίως ένας μοχλός
βελτίωσης της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πλέον ζουν κατά πολύ
περισσότερο και συνταξιοδοτούνται πολύ νωρίτερα. Τα πρώτα συνταξιοδοτικά σχήματα στις
δεκαετίες του 1970 και 1980 στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική αναπτύχθηκαν με κύριο
στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας για τους νεότερους και βασίστηκαν
στον επαναπροσδιορισμό της γήρανσης (που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια) και στις
εδραιωμένες τότε αντίληψης για τη γήρανση. Εδώ τέθηκαν και τα επίσημα θεμέλια και στον
επαναπροσδιορισμό του χρόνου και του χώρου των ηλικιωμένων στις κοινωνίες.
Το πρόβλημα είναι βέβαια πως ένας άνθρωπος σήμερα στα 60 του έτη κατατάσσεται στην
ομάδα των ηλικιωμένων και «φορτώνεται» όλα τα στερεότυπα που δημιουργήθηκαν για τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας 150 χρόνια πριν.
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Η δυναμική της μακροβιότητας
Δεδομένης της αύξησης του προσδόκιμου
επιβίωσης και της μακροβιότητας οι
άνθρωποι έχουν εν δυνάμει τη δυνατότητα
να συνεισφέρουν για μεγαλύτερο διάστημα
στις οικογένειές τους, στην κοινωνία μέσα
στην οποία ζούνε και στην οικονομία. Βασική
προϋπόθεση όμως για όλα τα παραπάνω
είναι να σπάσουμε και να ξεπεράσουμε τα
διοικητικά και νομικά όρια που σήμερα
τίθενται από τη νομοθεσία και να ορίσουμε
εκ νέου τι σημαίνει γήρανση.
Η συνειδητοποίηση και η απελευθέρωση της δυναμικής των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
δεν σημαίνει μονάχα να βρεθούν ρόλοι ικανοποιητικοί για τους ηλικιωμένους, ενώ την ίδια
στιγμή θα συνεχίζουμε να θέτουμε στο περιθώριο μαζικά τους 60+. Συνειδητοποίηση και
απελευθέρωση της δυναμικής των ηλικιωμένων σημαίνει κυρίως επαναπροσδιορισμός και
επανορισμός της «γήρανσης». Σημαίνει επέκταση της ενεργού ζωής μας, όπως ο καθένας ορίζει
τη ζωή του ως ενεργή, στα 70, 80 ακόμη και στα 90 έτη, όπου δηλαδή πραγματικά αρχίζει να
μειώνεται η δυναμική των ανθρώπων.
Η συνειδητοποίηση και απελευθέρωση της δυναμικής των ηλικιωμένων απαιτεί επίσης
επίγνωση της αξίας της ζωής που ζούμε καθώς και της μακροβιότητα αυτής.
Παρόλο που τα χρόνια σε μεγαλύτερη ηλικία των γονιών μας και των παππούδων μας δεν είχαν
δομικές διαφορές μεταξύ τους, η ραγδαία εξέλιξη της ζωής σε όλα τα επίπεδα τα τελευταία 50
χρόνια σημαίνει πως η δική μας γήρανση θα είναι πολύ διαφορετική. Η αναγνώριση και
αποδοχή αυτής της νέας πραγματικότητας οδηγεί αναπόφευκτα στην αυγή μιας νέας εποχής,
για την οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν ταχύτερα αναφορικά με το
εργασιακό περιβάλλον, την οικονομία, την κοινωνία.
Θα ήθελα πραγματικά-διαβάζοντας ξανά το άρθρο του Inman-να πιστέψω ότι κατά βάθος
πιστεύει και αυτός ότι η γήρανση και η μακροβιότητα είναι όλα τα παραπάνω αλλά οι φράσεις
του («Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ένα συνεχώς αυξανόμενο βάρος…») και τα «δηλητηριώδη»
βέλη που εξαπολύει («Τι πραγματικά σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι όταν κρατιούνται ακόμη
στη σκηνή και σπρώχνουν τους νέους που προσπαθούν να ανέβουν?») δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο ότι κάτι έχει καταλάβει λάθος.
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Δημογραφικό, αγορά εργασίας,
οικονομική ανάπτυξη:
Ο ρόλος της καινοτομίας και της αυτοματοποίησης
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Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος είναι Καθηγητής του τμήματος Στατιστικής και
Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς
Το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πολύπλευρο, δεν
συνοψίζεται στη χαμηλή γεννητικότητα και δεν αρκεί η αύξηση των γεννήσεων για να
αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού. Οι δημογραφικές
εξελίξεις θα θέσουν σε κίνδυνο την αναπτυξιακή προοπτική και την κοινωνική συνοχή,
χωρίς την άμεση εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, που προϋποθέτουν ευρεία
συνεργασία και συντονισμό μεταξύ διαφορετικών τομέων πολιτικής. Στην πρώτη
ενότητα θα αναφερθούμε σε πολιτικές αύξησης των γεννήσεων. Στην δεύτερη ενότητα
θα αναπτύξουμε τις πολιτικές αύξησης του εργατικού δυναμικού, καθώς και τις
πολιτικές ενεργού γήρανσης. Στην τρίτη ενότητα θα κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση
της βιβλιογραφίας της οικονομικής ανάπτυξης σε περιβάλλον μείωσης του εργατικού
δυναμικού, με την ένταξη των νέων παραμέτρων της καινοτομίας και της
αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Ι.

Ενίσχυση των γεννήσεων

Η μείωση του πληθυσμού δεν είναι η μοναδική δημογραφική πρόκληση που καλούνται
να διαχειριστούν οι ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από το μέγεθος αλλάζει η δομή και
σύνθεση του πληθυσμού τους: σήμερα ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 ετών
ξεπερνά εκείνον των παιδιών κάτω των 15 ετών, ενώ οι άνω το 80 ετών αποτελούν την
ταχύτερα αυξανόμενη ηλικιακή ομάδα του πληθυσμού.
Η γήρανση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει μια νέα μη αναστρέψιμη
πραγματικότητα. Μπροστά στον κίνδυνο της μείωσης της στρατηγικής και
ανταγωνιστικής δύναμης τόσο της Ευρώπης στο σύνολό της όσο και των επί μέρους
κρατών, η ενίσχυση των γεννήσεων και η στήριξη της οικογένειας αναδεικνύονται σε
πρωταρχικό στόχο ακόμα και εκείνων των χωρών που μέχρι πρόσφατα δεν διέθεταν
καν δημογραφική πολιτική.
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Η επιλογή όμως της κατάλληλης δημογραφικής πολιτικής είναι πιο πολύπλοκη υπόθεση:
στόχος δεν είναι απλά η συγκυριακή βελτίωση των δεικτών αλλά η αναζήτηση του
σημείου ισορροπίας μεταξύ απαιτήσεων της οικονομίας, των αναγκών της κοινωνίας
και των μεταβολών του πληθυσμού.
Τα όποια κίνητρα ενίσχυσης των γεννήσεων και στήριξης του θεσμού της οικογένειας
πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αποφύγουν την αναπαραγωγή του
συντηρητικού μοντέλου της μη εργαζόμενης μητέρας. Με δεδομένη τη μείωση του
διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, η αύξηση των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών
απασχόλησης των γυναικών αποτελεί ένα από τα εργαλεία αντιμετώπισης των
συνεπειών της γήρανσης. Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη, η γυναικεία
απασχόληση δε σχετίζεται πλέον αρνητικά με τη γονιμότητα.
Η εμπειρία διαφόρων χωρών έχει εδώ και κάποιες δεκαετίες επισημάνει την
αντιστροφή του πρόσημου. Η Φινλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία είναι οι χώρες με
τη μικρότερη διαφορά σε ποσοστά απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών και
συγχρόνως έχουν τα υψηλότερα επίπεδα γονιμότητας.
Από την άλλη πλευρά, οι επιδοματικές πολιτικές δεν έχουν τα αναμενόμενα
αποτελέσματα αν δεν συνδυαστούν με ουσιαστικά μέτρα φροντίδας των παιδιών
βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, με μέτρα συμφιλίωσης της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, με κίνητρα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και κατοικίας. Η
ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι φιλικές προς την οικογένεια συνθήκες εργασίας –όχι
μόνο για τις γυναίκες αλλά και για τους άνδρες – αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση
για την απόκτηση περισσότερων του ενός παιδιών.
Η ενίσχυση των γεννήσεων δεν μπορεί να συμβεί παρά μέσα από τη δημιουργία ενός
υποστηρικτικού στην οικογένεια εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Ουσιαστική υποστήριξη των εργαζόμενων μητέρων πριν και μετά τον τοκετό,
πραγματική ισότητα στα δικαιώματα αδειών και επιδομάτων ανατροφής και για τους
δύο γονείς αλλά και ενεργή συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές δραστηριότητες
φαίνεται ότι είναι μερικά από τα σημεία κλειδιά που καθιστούν κάποιες χώρες
περισσότερο αποτελεσματικές στην προσπάθεια στήριξης των γεννήσεων.
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ΙΙ.

Πολιτικές αύξησης του Εργατικού Δυναμικού

Σύμφωνα με την Eurostat ο πληθυσμός της Ευρώπης που βρίσκεται σε ηλικία εργασίας
από 20 μέχρι τα 64 έτη, θα μειώνεται 0.4% ετησίως στην περίοδο 2010 – 2050. Αυτό θα
έχει επιπτώσεις στον ρυθμό μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης. Ο ρυθμός
ανάπτυξης εξαρτάται από την αύξηση του εργατικού δυναμικού, που ήταν θετικός σε
όλη την μεταπολεμική περίοδο, καθώς και από την βελτίωση της παραγωγικότητας της
εργασίας που ήταν θετικός 0.9% ετησίως στην τελευταία δεκαετία.
Μια αντίρροπη τάση προς την γήρανση θα είναι η αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό
δυναμικό (Labor Force Participation rate), διότι τα τρέχοντα επίπεδα συμμετοχής για
ορισμένες ομάδες είναι πολύ χαμηλά, όπως βλέπουμε στο παρακάτω διάγραμμα.

Διαπιστώνουμε ότι στη τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών
στο εργατικό δυναμικό, και το ίδιο έχει συμβεί με την αύξηση της απασχόλησης στην
Τρίτη Ηλικία. Στο μέλλον η απασχόληση των ατόμων της τελευταίας ομάδας
νομοτελειακά θα αυξηθεί περαιτέρω. Τέλος, διαπιστώνεται ότι έχει μειωθεί η
συμμετοχή των ατόμων με χαμηλή μόρφωση καθώς και των μεταναστών.
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Ήδη, η ΕΕ έχει θέσει τον στόχο της αύξησης του LFPR στο 75% του εργατικού
δυναμικού μέχρι το 2020 και πέραν αυτού. Το επόμενο διάγραμμα απεικονίζει την
εξέλιξη του εργατικού δυναμικού μέχρι το 2040 (πράσινη γραμμή), καθώς και την
εξέλιξη του LFPR (περιλαμβάνει και τους ανέργους – γαλάζια γραμμή). Υποτίθεται ότι το
LFPR θα προσεγγίσει το 75% του εργατικού δυναμικού το 2020.
Δηλαδή, ένα από τα κύρια εργαλεία της ΕΕ για να αντιμετωπίσει το επερχόμενο
δημογραφικό πρόβλημα είναι να ενεργοποιήσει το αργούν τμήμα του εργατικού
δυναμικού, που τώρα ανέρχεται στο 23%. Ο στόχος είναι να παραμείνει θετικός ο
ρυθμός αύξησης του εργατικού δυναμικού όσον το δυνατόν περισσότερο, με την
περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των ατόμων χαμηλής μόρφωσης,
των συνταξιούχων, και των μεταναστών.

Η μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εξαρτάται από το κατάλληλο μίγμα των
παρακάτω πολιτικών στις αγορές εργασίας:
· Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε μακροχρόνια βάση: Αυτό απαιτεί επένδυση στο
ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, δεξιότητες) και προώθηση της έρευνας και της
καινοτομίας. Έμφαση στις τεχνολογίες της 4ης Β.Ε.
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· Κινητοποίηση αργούντος εργατικού δυναμικού: Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει πολιτικές
που θα κινητοποιήσουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα για να ενταχθούν
στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, πρέπει να βελτιωθούν οι πολιτικές διασυνοριακών
μετακινήσεων των εργαζομένων, ενώ τώρα μόλις το 4% των εργαζομένων της ΕΕ
διαβιούν σε κάποια άλλη χώρα.
· Ανάπτυξη Ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση: Απαιτείται μια κατάλληλα
σχεδιασμένη πολιτική για υποδοχή, εκπαίδευση, εξειδίκευση και πολιτιστική
αφομοίωση μεταναστών.
· Πολιτικές Ενεργού Γήρανσης: τα συστήματα συντάξεων σταδιακά θα θεσπίζουν
ρυθμίσεις αναβολής της συνταξιοδότησης ή την δυνατότητα εργασίας κατά την περίοδο
της συνταξιοδότησης. Οι ρυθμίσεις αυτές θα επιβληθούν, επιπλέον, και από την συνεχή
αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

ΙΙΙ. Μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης με φθίνοντα
πληθυσμό
Τα εμπειρικά δεδομένα δείχνουν ότι η γήρανση του πληθυσμού τα τελευταία 40 χρόνια
έχει αρνητική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη και την καινοτομία. Το βασικό
ζήτημα είναι εάν οι αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις θα συνεχίσουν να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις, ή μήπως αυτές συγκρατηθούν ή ανατραπούν από την
αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών με την αυξημένη χρήση ρομπότ και
τεχνητής νοημοσύνης.
Μια επισκόπηση των πρόσφατων ερευνών στα οικονομικά της ανάπτυξης διαπιστώνει
μια γενικότερη συναίνεση στην παραδοχή ότι καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο
και είναι σε καλή κατάσταση υγείας, η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να αυξάνεται
σταδιακά και να παρακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Ταυτόχρονα, η μείωση του εργατικού
δυναμικού αντισταθμίζεται σταδιακά από την έντονη αυτοματοποίηση των
παραγωγικών διαδικασιών, που οδηγούν σε πίεση των μισθών και αύξηση των
ανισοτήτων. Επομένως, δεν θεωρείται αρνητική εξέλιξη η μείωση του εργατικού
δυναμικού, διότι μια τέτοια μείωση μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για βελτίωση της
παραγωγικότητας και να συμβάλλει στην αύξηση των μισθών.
Ήδη έχουν αναπτυχθεί τα πρώτα οικονομικά μοντέλα με δύο παραγωγικούς τομείς: ο
πρώτος έχει τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά και είναι εντάσεως εργασίας, και ο
δεύτερος βασίζεται στα ρομπότ και την αυτοματοποίηση των παραγωγικών
διαδικασιών. Προστίθεται και ένας τομέας R&D, οποίος αντικατοπτρίζει την ενδογενή
τεχνολογία.
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Στα μοντέλα αυτά η κύρια πηγή ανάπτυξης
έγκειται στην καινοτομία, δηλαδή στη
σύλληψη νέων ιδεών που οδηγούν σε νέα
προϊόντα και σε νέες θέσεις εργασίας, αλλά η
αυτοματοποίηση
των
παραγωγικών
διαδικασιών μέσω των ρομπότ μειώνουν τις
θέσεις εργασίας. Δηλαδή, η βασική υπόθεση
είναι ότι οι νέες ιδέες (καινοτομία)
εξαρτώνται από τον αριθμό των ερευνητών,
και καθώς ο γενικός πληθυσμός μειώνεται θα
μειωθούν και οι ερευνητές, ενώ παράλληλα
θα γίνεται συνεχώς δυσκολότερη η
ανακάλυψη νέων τεχνολογιών.
Επομένως, η καινοτομία (παραγωγή νέων ιδεών και προϊόντων) είναι η πηγή της
ανάπτυξης με την αύξηση της παραγωγικότητας (productivity effect). Η ανάπτυξη των
νέων προϊόντων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας ( reinstatement effect). Τελικά,
καθώς τα ρομπότ είναι πιο παραγωγικά από τους εργάτες, η αυτοματοποίηση αυξάνει
την παραγωγικότητα αλλά μειώνει την απασχόληση ( displacement effect). Ποια είναι
τα αποτελέσματα της γήρανσης σε αυτό το πλαίσιο; Υπάρχουν τρία κανάλια επίδρασης:
· Πρώτον, οι μεταβολές στην απασχόληση επηρεάζουν τις τιμές των εισροών (μισθούς
και την τιμή των ρομπότ), αλλάζοντας την κερδοφορία των τομέων εντάσεως εργασίας
και αυτοματοποίησης, με αποτέλεσμα την μεταβολή των κινήτρων για επενδύσεις στην
καινοτομία και την αυτοματοποίηση.
· Δεύτερον, η γήρανση του πληθυσμού επηρεάζει την αποταμίευση και τα επιτόκια,
επιδρώντας στους διαθέσιμους πόρους για επενδύσεις στην καινοτομία και την
αυτοματοποίηση.
· Τρίτον, εφόσον η αποδοτικότητα των τομέα R&D βασίζεται στην δομή του πληθυσμού,
η ανάπτυξη νέων ιδεών και προϊόντων θα επηρεασθεί αρνητικά από την γήρανση του
πληθυσμού
Στα μοντέλα ισόρροπης ανάπτυξης (balanced growth), μια πτώση στο ρυθμό αύξησης
του πληθυσμού οδηγεί στα εξής αποτελέσματα: (α) χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, (β)
υψηλότερο επίπεδο αυτοματοποίησης, (γ) χαμηλότερο μερίδιο για το εισόδημα από την
εργασία ( labοr income share), και (δ) χαμηλότερα επιτόκια. Τα αποτελέσματα αυτά
πηγάζουν από την διελκυστίνδα μεταξύ καινοτομίας και αυτοματοποίησης, οι οποίες
στα μοντέλα αυτά υποτίθεται ότι μεταβάλλονται με τον ίδιο ρυθμό.
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Τα αποτελέσματα των μοντέλων αυτών δείχνουν ότι καθώς
το προσδόκιμο ζωής αυξάνει και η γήρανση του πληθυσμού
εδραιώνεται, επέρχεται αύξηση της αποταμίευσης και
μείωση των επιτοκίων, με συνέπεια την διαθεσιμότητα/
ανακατανομή περισσότερων πόρων για την καινοτομία, την
αυτοματοποίηση και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με την
μείωση των γεννήσεων, επέρχεται μείωση των
νεοεισερχόμενων εργαζόμενων, αύξηση των μισθών,
μείωση των περιθωρίων κέρδους στους τομείς εντάσεως
εργασίας και, επομένως, πριμοδοτείται η αυτοματοποίηση.
Καθώς τα ρομπότ είναι πιο παραγωγικά από τους
ανθρώπους, αυξάνεται η παραγωγικότητα. Αυτοί οι δύο
μηχανισμοί οδηγούν σε αύξηση του παραγόμενου
προϊόντος.
Στη συνέχεια, ο οικονομικός κύκλος ολοκληρώνεται ως εξής:
η μείωση των κερδών στους τομείς εντάσεως εργασίας
προκαλούν μείωση των επενδύσεων στην καινοτομία, και η
μείωση του αριθμού των εργαζομένων μειώνει την
δυνατότητα άντλησης νέων καινοτόμων ιδεών, με
αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και της
περαιτέρω επέκτασης της αυτοματοποίησης στο μέλλον.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι συμβατά με τις πρόσφατες
οικονομικές εξελίξεις: πτώση των επιτοκίων, μείωση του
μεριδίου της εργασίας (labor share) στο εισόδημα, και
μείωση των τιμών των ρομπότ.
Φυσικά, τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παραπάνω
μοντέλων μπορούν να μεταβληθούν με διαφορετικές
εξειδικεύσεις των μεταβλητών. Για παράδειγμα, οι
αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη θα
μπορούσαν να μετριαστούν με την καθυστέρηση της
συνταξιοδότησης, την μετακίνηση εργαζομένων σε τομείς
R&D, την αύξηση της διαφοράς παραγωγικότητας μεταξύ
των ρομπότ και των εργατών, και την ευρύτερη χρήση της
αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.
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Συμπεράσματα
Η παραπάνω ανάλυση οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, υπάρχουν τρείς πηγές
αβεβαιότητας σχετικά με τις μακροοικονομικές επιδράσεις της τεχνολογίας στην
οικονομία: (α) την έκταση της υποκατάστασης ή συμπληρωματικότητας μεταξύ των
μηχανών και των εργατών στην παραγωγική διαδικασία, (β) την ταχύτητα με την οποία
θα αυτοματοποιηθούν ο εργασίες που σήμερα εκτελούνται από εργάτες, και (γ) τον
ρυθμό παραγωγής νέων ιδεών και προϊόντων. Δεύτερον, το πιο πιθανό σενάριο είναι
ότι η γήρανση του πληθυσμού θα οδηγήσει στη μείωση του ρυθμού αύξησης του κατά
κεφαλή εισοδήματος, παρά την εκτεταμένη χρήση της αυτοματοποίησης.
Το φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού θα χαρακτηρίσει τις οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις στον 21ο αιώνα και θα οδηγήσει σε τεράστιες αναδιαρθρώσεις
των παραγωγικών προτύπων σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Κύριο αντισταθμιστικό
ρόλο στη μείωση του πληθυσμού θα παίξουν οι τεχνολογικές εξελίξεις.
Η αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, με την χρήση των ρομπότ και της
τεχνητής νοημοσύνης, θα αντισταθμίσει το μειωμένο εργατικό δυναμικό. Η έκταση της
αντιστάθμισης θα προδιαγράψει και τις νέες κοινωνικές συνθήκες που θα
διαμορφωθούν στον 21ο αιώνα. Όπως, η τεχνολογικές πρόοδοι του 20ου αιώνα
οδήγησαν στην 8ωρη εργασία ημερησίως και στην 5θήμερη εργασία εβδομαδιαίως,
έτσι και η εκτεταμένη χρήση των ρομπότ, η τεχνητή νοημοσύνη και τα αλλεπάλληλα
κύματα νέων τεχνολογιών μπορούν να οδηγήσουν στην απομαζικοποίηση της εργασίας
στον δευτερογενή τομέα και στην περαιτέρω μείωση του χρόνου εργασίας σε όλο το
εύρος της οικονομίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες να
προσαρμοστούν σταδιακά στις νέες συνθήκες, μέχρι να ξεπεραστούν και αυτές από τις
επόμενες.
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Πως θα προσαρμοστούν οι εταιρίες σε ένα πιο
γερασμένο εργατικό δυναμικό;
Ο David Bloom είναι Clarence James Gamble Καθηγητής Οικονομικών και
Δημογραφίας στη σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard (Harvard School of Public
Health).
Ο David Canning είναι Saltonstall Καθηγητής Οικονομικών και Διεθνούς
Πολιτικής Υγείας στη σχολή Δημόσιας Υγείας του Harvard (Harvard School of
Public Health).

Ο πληθυσμός του πλανήτη γερνά και μας οδηγεί σε αχαρτογράφητα επιδημιολογικά νερά.
Το 2050 αναμένεται πως το ένα-πέμπτο του πληθυσμού της Αμερικής θα είναι πάνω από
65 χρονών κατά πολύ δηλαδή περισσότερο από τη σημερινή συνθήκη, όπου το έναέβδομο των Αμερικανών είναι 65+. Επιπλέον, ο αριθμός των ανθρώπων που θα
καταφέρουν να φτάσουν τα 100 έτη θα διπλασιαστεί παγκοσμίως το 2023 και θα
διπλασιαστεί ξανά μέχρι το 2035. Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες το
προσδόκιμο επιβίωσης σε κάποιες βιομηχανικές χώρες περίπου στα μισά του αιώνα που
διανύουμε θα ξεπεράσει τα 100 χρόνια— πρόκειται σχεδόν για τριπλασιασμό του
προσδόκιμου επιβίωσης που κυριαρχούσε σχεδόν στο σύνολο της ιστορίας της
ανθρωπότητας.
Ο πληθυσμός του πλανήτη γερνά και μας οδηγεί σε αχαρτογράφητα επιδημιολογικά νερά.
Το 2050 αναμένεται πως το ένα-πέμπτο του πληθυσμού της Αμερικής θα είναι πάνω από
65 χρονών κατά πολύ δηλαδή περισσότερο από τη σημερινή συνθήκη, όπου το έναέβδομο των Αμερικανών είναι 65+. Επιπλέον, ο αριθμός των ανθρώπων που θα
καταφέρουν να φτάσουν τα 100 έτη θα διπλασιαστεί παγκοσμίως το 2023 και θα
διπλασιαστεί ξανά μέχρι το 2035. Σύμφωνα με πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες το
προσδόκιμο επιβίωσης σε κάποιες βιομηχανικές χώρες περίπου στα μισά του αιώνα που
διανύουμε θα ξεπεράσει τα 100 χρόνια— πρόκειται σχεδόν για τριπλασιασμό του
προσδόκιμου επιβίωσης που κυριαρχούσε σχεδόν στο σύνολο της ιστορίας της
ανθρωπότητας.
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Οι τεχνολογίες που στοχεύουν στη
μείωση των επιπτώσεων της γήρανσηςαπό φάρμακα που βελτιώνουν τη μνήμη
μέχρι υψηλής τεχνολογίας κατασκευές
στις
επεμβάσεις
ισχίουέχουν
συνδυαστεί
με
προγράμματα
προαγωγής της υγείας όχι μονάχα για
να παρατείνουν την μακροβιότητα αλλά
για να παρατείνουν τα υγιή χρόνια ζωής
στους ηλικιωμένους. Παρόλο που δεν
έχει ακόμη πλήρως στοιχειοθετηθεί,
υπάρχουν ήδη στοιχεία που δείχνουν
πως η παράταση του χρόνου εργασίας
για τους ανθρώπους μεγαλύτερης
ηλικίας ελαττώνει τα έτη αναπηρίας και
επιπλέον τα μεταθέτει σε πολύ
μεγαλύτερες ηλικίες (80+). Στο εγγύς
μέλλον, θα αυξηθεί ο αριθμός των
εργαζόμενων που θα θέλουν να
διατηρήσουν μια μορφή εργασίας κατά
την όγδοη ηλικία της ζωής τους.
Οι επιχειρήσεις έχουν περιορίσει τους
σχεδιασμούς τους για την αντιμετώπιση
της γήρανσης του εργατικού δυναμικού,
όμως αυτή η καθυστέρηση στο εγγύς
μέλλον δεν θα αποτελεί πλέον επιλογή.
Η ανεργία σήμερα είναι υψηλή για τους
ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας όμως
καθώς το εργατικό δυναμικό θα
συρρικνώνεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη
και στην Ιαπωνία, οι επιχειρήσεις σε
λίγο δεν θα έχουν άλλη επιλογή από το
να καλωσορίσουν μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενους. Η προληπτική λήψη
μέτρων
για
την
ενίσχυση
της
απασχόλησης των ηλικιωμένων θα
αποτελεί
ισχυρό
αναπτυξιακό
πλεονέκτημα για τις χώρες που θα την
εφαρμόσουν.
Η αποτελεσματική διαχείριση της
μακροβιότητας θα απαιτήσει αλλαγές
στην πρακτική των επιχειρήσεων αλλά
και στις δημόσιες πολιτικές.

Το να υπάρξει ένα πιο ελεύθερο πλαίσιο
επιλογής του χρόνου συνταξιοδότησης
από τους ανθρώπους που βρίσκονται
κοντά στη ηλικία συνταξιοδότησης είναι
αναμφίβολα μια καλή αρχή. Η έρευνά μας
(σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας
Jocelyn Finlay και Guenther Fink) στο
προσδόκιμο επιβίωσης των ανδρών σε 43
χώρες την περίοδο 1965-2005 δείχνει μια
μεσοσταθμική αύξηση 8.8 ετών. Την ίδια
περίοδο
ο
μέσος
όρος
της
θεσμοθετημένης συνταξιοδότησης για
τους άνδρες αυξήθηκε μόλις 4 μήνες. Τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε
πολλές χώρες περιλαμβάνουν ισχυρά
κίνητρα συνταξιοδότησης για όσους είναι
μεταξύ 60 και 65 ετών. Οι συνταξιοδοτικές
εισφορές και οι αποδοχές θα πρέπει να
επανασχεδιασθούν και να βελτιωθούν
έτσι ώστε να επιτρέπουν, να ενθαρρύνουν
και να διασφαλίζουν τα προνόμια μιας
παρατεταμένης εργασιακής καριέρας.
Οι επιχειρηματικές πρακτικές επίσης
χρειάζονται
άμεσης
προσοχής.
Πρωτίστως, θα πρέπει να αλλάξει η στάση
τους. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας
συχνά αντιμετωπίζονται ως «φορτίο» με
αποτέλεσμα οι νεότεροι υποψήφιοι να
είναι εκείνοι που τελικά επιλέγονται από
τις εταιρείες. Όμως στις οικονομίες που
στηρίζονται κυρίως στη γνώση, η εμπειρία
των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
αρχίζει να αποκτά περισσότερη αξία. Οι
μετρήσεις
των
εργοδοτών
σχεδόν
πάντοτε καταλήγουν στο συμπέρασμα
πως οι εργαζόμενοι άνω των 60 έχουν
περισσότερη εμπειρία, γνώσεις, είναι πιο
αξιόπιστοι και πιο έμπιστοι σε σχέση με
τους εργαζόμενους μικρότερης ηλικίας. Η
πρακτική των επιχειρήσεων οφείλει να
συγχρονιστεί
με
αυτή
την
πραγματικότητα.
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Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να εργαστούν
πιθανότατα χρειάζονται ευέλικτους ρόλους και ώρες εργασίας. Θέσπιση πολιτικών
όπως η ορισμένου χρόνου εργασία και η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι θα
δώσει κίνητρα στους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας να παρατείνουν τον
εργασιακό τους βίο και έτσι να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις από την
επιβάρυνση που επιφέρει το γήρας. Επίσης οι εργασίες που απαιτούν περισσότερη
ενέργεια και μυϊκή δύναμη θα πρέπει να δίδονται στους νεότερους εργαζόμενους
καθώς έτσι θα μειωθεί σημαντικά η επιβάρυνση λόγω ηλικίας και πιθανόν θα
μειωθούν τα κόστη υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, που απορρέουν από τα εργατικά
ατυχήματα.
Παράλληλα, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα βοηθήσει τους εργαζόμενους
μεγαλύτερης ηλικίας να αποκτήσουν νέες δεξιότητες καθώς η οικονομία και οι
ανάγκες μεταβάλλονται διαρκώς. Η παράταση δε του εργασιακού βίου σε
εργαζόμενους 60 και 65+ αποφέρει περισσότερα οφέλη στους εργοδότες από την
επένδυση στην εκπαίδευση των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων τους.
Η επένδυση στην υγεία όλων των εργαζόμενων έχει αποδειχθεί πως αυξάνει την
παραγωγικότητα και περιορίζει τα περιττά κόστη καθώς μεγαλώνει ηλικιακά το
προσωπικό. Τα προγράμματα που στοχεύουν στη σωματική και ψυχική υγεία έχουν
ως αποτέλεσμα πιο υγιείς εργαζόμενους σε όλες τις ηλικίες. Μικρά ιατρεία μέσα στις
επιχειρήσεις εξοικονομούν χρόνο στους εργαζόμενους και προάγουν την αγωγή
υγείας αλλά και την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και συνεπώς μειώνουν τα κόστη
των επιχειρήσεων. Τέλος, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι υψηλοί μισθοί που συνδέονται
με τα χρόνια υπηρεσίας κάποιες φορές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική
απόδοση και δη στα τελευταία στάδια του εργασιακού βίου. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η σύνδεση του μισθού με την απόδοση (ή οποία θα αξιολογείται μέσα
από προσεκτικά) θα βοηθήσει τις διαδικασίες γύρω από την ηλικία της
συνταξιοδότησης.
Σχεδιάζοντας τις επιχειρήσεις τους μέλλοντος, ο ιδιωτικός τομέας-με την υποστήριξη
των δημόσιων πολιτικών- θα πρέπει να μην μείνει απαθής περιμένοντας να λάβει
μέτρα την τελευταία στιγμή. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν άμεσα για
την παράταση του εργασιακού βίου των εργαζόμενων μεγαλύτερης ηλικίας. Παρόλο
που κάποιες αλλαγές φαντάζουν ακόμη πολύ μακρινές, κάποιες άλλες θα μπορούσαν
να υιοθετηθούν άμεσα για το καλό και των νέων και των μεγαλύτερης ηλικίας
εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων εν γένει.
Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στο Harvard Business Review στις
12/03/2012.
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Η Αντιγόνη Λυμπεράκη είναι Καθηγήτρια Οικονομικών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και Γενική Διευθύντρια στο SolidarityNow.

Η μακροβιότητα θέτει δύο θέματα και ένα δίλημμα: Πρώτον, τη συρρίκνωση του
ποσοστού ατόμων εργάσιμης ηλικίας. Και δεύτερον, τις αυξημένες ανάγκες για φροντίδα.
Το δίλημμα είναι ότι για να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων (προσελκύοντας
περισσότερες γυναίκες στην απασχόληση), θα πρέπει να μειωθεί η παροχή δωρεάν
φροντίδας προς τους ηλικιωμένους (και όσους έχουν ανάγκη αυξημένης φροντίδας) από
τις ίδιες γυναίκες. Ακριβώς το ίδιο δίλημμα αντιμετωπίστηκε στη δεκαετία του 1990 με
τους μετανάστες και τις μετανάστριες. Στη δεκαετία του 2020 περιμένουμε να λυθεί με ένα
θαύμα.
Στη δεκαετία του 1990 και για μερικά χρόνια μετά τη στροφή της χιλιετίας, η Ελλάδα έκανε
μεγάλα πανηγυρικά βήματα προς την ευημερία και προς τη σύγκλιση με την υπόλοιπη
Ευρώπη. Τα μακροοικονομικά επιτεύγματα είναι γνωστά και πολλοί βιάστηκαν να τα
παρουσιάσουν σαν δική τους επιτυχία. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι σημαντικό μοχλός
για τις κατακτήσεις εκείνης της εποχής ήταν μια πολυπληθής ομάδα που οι πολιτικοί
προσπαθούσαν συστηματικά να σπρώξουν κάτω από το χαλί του δημόσιου διαλόγου: οι
μετανάστες και οι μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη (περίπου ένα εκατομμύριο
άνθρωποι, τρεις στους πέντε από την Αλβανία).
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Τόνωσαν τη ζήτηση, αναζωογόνησαν της αγορά κατοικίας, δημιούργησαν πολλές νέες
θέσεις εργασίας, διευκόλυναν την αύξηση της παραγωγικότητας. Το αναγνώρισαν και οι
διεθνείς οργανισμοί -το ΔΝΤ υπογράμμισε τον σημαντικό τους ρόλο, υπολογίζοντας μόνο
τις πρωτογενείς οικονομικές συνέπειες του αναπτυξιακού σοκ που προκάλεσε η
μετανάστευση στην Ελληνική οικονομία. Το τεκμηρίωσαν διάφορες επιστημονικές έρευνες
και μελέτες. Η πολιτική τάξη, όμως, ποτέ δεν το παραδέχτηκε ευθέως και ευθαρσώς...

Τι συνέβη τότε; Μια διδακτική ιστορία από τον τομέα της φροντίδας.
Η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση αποτελεί το μεγαλύτερο success
story του 20ού αιώνα. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε με καθυστέρηση, αλλά μετά τη
μεταπολίτευση έγινε ταχύρρυθμη νομοθετική προσαρμογή, φέρνοντας τη χώρα στην ίδια
γραμμή με το πλαίσιο που ίσχυε στην Ευρώπη. Η εξέλιξη, όμως, της απασχόλησης των
γυναικών δεν ακολούθησε γραμμική πρόοδο. Η δυναμικότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στη
δεκαετία γύρω από το 2000, ενώ πριν και μετά υπήρχε μάλλον στασιμότητα. Η ερμηνεία της
«φωτεινής διαδρομής» δεν μπορεί να γίνει με πειστικό τρόπο αν δεν βάλουμε στην εικόνα τη
μεγάλη αύξηση της προσφοράς εργασίας στον τομέα της φροντίδας προς τα νοικοκυριά από
τις μετανάστριες.
Επισήμως 762.200 μετανάστες, 7% του πληθυσμού και 10% της αγοράς εργασίας στη
στροφή της χιλιετίας (απογραφή 2001). Από αυτόν το πληθυσμό, εκτιμάται ότι περίπου
200.000 (κυρίως γυναίκες) εργάζονταν στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας προς τις
οικογένειες. Αυτή η μεγάλη και σχετικά απότομη αύξηση της προσφοράς εργασίας δεν
επηρέασε καθόλου την ανεργία ούτε τους μισθούς των ανδρών. Αύξησε όμως κατά 2.5
ποσοστιαίες μονάδες τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση.
Ο τομέας παροχής υπηρεσιών προς τα νοικοκυριά (φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων,
καθώς και γενικότερα οικιακά καθήκοντα) αποτέλεσε σημείο εισόδου στην απασχόληση για
πολλές από τις μετανάστριες –άλλοτε σε σχέση πλήρους απασχόλησης και άλλοτε μερικής.
Άλλωστε η φροντίδα αποτελούσε το κατ’ εξοχήν πεδίο ευθύνης που η οικογένεια ανέθετε
στις γυναίκες της- μαμάδες και γιαγιάδες (σπανιότερα πλέον αδελφές), εργαζόμενες και μη.
Αυτό το βάρος, (ακριβέστερα, μέρος αυτού του φορτίου) μεταβιβάστηκε στις μετανάστριες,
ανεβάζοντας το αμειβόμενο μερίδιο της παιδικής φροντίδας από 23% σε 38% του συνόλου
μέχρι το 2001 (Eurostat/ECHP). Στη φροντίδα ηλικιωμένων το κενό ήταν ακόμα εντονότερο:
η άτυπη φροντίδα από την οικογένεια προς τους ηλικιωμένους εμφανίζει 9 φορές
μεγαλύτερη συχνότητα από τη φροντίδα που προσφέρεται από το κράτος ή την αγορά.

28

05
Αυτές οι αλλαγές που αποτυπώνονται στις στατιστικές της μεγάλης εικόνας συμπυκνώνουν
μικρές και μεγαλύτερες αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των οικογενειών
τους. Η διαδρομή ανάμεσα σε μια κατάσταση που όλη η «καλή» φροντίδα παρέχεται
αποκλειστικά από την οικογένεια προς ένα περισσότερο ανοιχτό σύστημα φροντίδας περνάει
από τον ενδιάμεσο σταθμό: φροντίδα στο σπίτι για λογαριασμό της οικογένειας. Σε αυτόν τον
σταθμό, η διαθεσιμότητα μεταναστριών ήταν κομβικής σημασίας.
Συνοψίζοντας: η καθημερινότητα δεν αλλάζει μόνο με νόμους για την ισότητα. Οι ευκαιρίες
ζωής και εργασίας έχουν και άλλες προϋποθέσεις: λύσεις στα πιεστικά προβλήματα της
φροντίδας όσων έχουν ανάγκη. Οι γυναίκες, μέχρι να αλλάξουν οι νοοτροπίες, θα ανοίγουν
την πόρτα της οικονομικής ανεξαρτησίας τους όταν οι δικοί τους άνθρωποι είναι
φροντισμένοι. Τόσο απλό. Και αφού την ανοίξουν, φέρνουν ταχύτερη ευημερία στο σπίτι
τους και ανάπτυξη στην κοινωνία.

Πού βρισκόμαστε τώρα; Γιατί έχει αξία να θυμηθούμε τι συνέβη πριν
από 25 περίπου χρόνια;
Για τέσσερις (τουλάχιστον) λόγους:
Πρώτον, επειδή η μακροβιότητα έχει χαρίσει (και ) την κοινωνία μας περισσότερα χρόνια
ζωής. Όχι μόνο έχει παρατείνει το τελευταίο στάδιο του γήρατος, αλλά έχει παρατείνει
ουσιαστικά τη μέση ηλικία. Αυτό σημαίνει τουλάχιστον δύο πράγματα:
· ότι αυξάνουν οι ανάγκες για φροντίδα των πολύ ηλικιωμένων και
· ότι αυξάνει η διαθεσιμότητα περισσότερων ανθρώπων μέσης ηλικίας για εργασία.
Δεύτερον, επειδή το δημογραφικό ισοζύγιο (μείωση ποσοστού νέων ανθρώπων και φυγή
στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης) συνεπάγεται σημαντικά μικρότερη
προσφορά εργασίας, σε μια εποχή που η οικονομία έχει εναποθέσει τις ελπίδες της σε μια
δυναμική επιστροφή στην ανάπτυξη.
Τρίτον, επειδή συμβαίνει να έχουμε σημαντικές αναξιοποίητες δεξαμενές εργασίας:
το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στη χώρα μας παραμένει από τα χαμηλότερα στην
ΕΕ. Αυτό αφορά περισσότερο τις γυναίκες μέσης ηλικίας.
Το ποσοστό απασχόλησης (και η ετοιμότητα να ξεκινήσουν εργασία) ανάμεσα στους
πληθυσμούς που έφτασαν στη χώρα με το προσφυγικό κύμα από το 2015, είναι εξαιρετικά
χαμηλό.
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Τέταρτον, επειδή οι υπηρεσίες φροντίδας του «επίσημου (κρατικού) συστήματος» έχουν
φτάσει στο ναδίρ: ήταν «φτωχές» στην εποχή της αφθονίας, απέγιναν ακόμα πιο ανεπαρκείς
με τη λαίλαπα της κρίσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής. Άλλωστε ουδέποτε
θεωρούνταν σημαντικές στο χρηματιστήριο των πολιτικών προτεραιοτήτων του
πελατειακού μας κράτους: πάντα η προτίμηση ήταν σε επιδόματα προς «έχοντες» (φωνή και
ψήφους), παρά σε ανακούφιση των ανώνυμων ηλικιωμένων γυναικών σε κίνδυνο
αποκλεισμού... Σύμφωνα με τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία (Ageing Working Group) το
ποσοστό δημόσιας δαπάνης για μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα είναι 0,01% του ΑΕΠ,
όταν στην Ολλανδία είναι 3,5%. Το κενό της φροντίδας προσπαθεί να το καλύψει η
οικογένεια (και κυρίως οι γυναίκες μέσα σε αυτήν).

Η αυτονόητη λύση

Τα δεδομένα αυτά διαγράφουν μια
διαδρομή αυτονόητης λύσης. Έχουμε
περίπου
150.000
πρόσφυγες
και
μετανάστες, ίσως και περισσότερους. Οι
άνθρωποι αυτοί αναζητούν να χτίσουν τη
ζωή
τους
σε
συνθήκες
ομαλής
κανονικότητας
και
οικονομικής
αυτάρκειας. Πολλοί από τους μετανάστες
και τις μετανάστριες του προηγούμενου
κύματος έχουν φύγει από την Ελλάδα και
έχουν στήσει τη ζωή τους αλλού (στις
χώρες τους ή αλλού στην Ευρώπη). Εν τω
μεταξύ, οι ανάγκες της οικονομίας αλλά
και της κοινωνίας αυξάνουν συνεχώς. Αν
οι ανάγκες αυτές δεν συνδεθούν με
όσους και όσες βρίσκονται δίπλα μας, θα
καταλήξουμε να ισορροπήσουμε σε ένα
φτωχό και μίζερο ισοζύγιο.

Οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά
μας ίσως ξεκίνησαν για αλλού. Εμείς
όμως πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν
υπήρχαν
θα
έπρεπε
να
τους
εφεύρουμε. Αποτελούν μια πολύτιμη
δεξαμενή ανθρώπινης εργασίας και
διάθεσης για προσπάθεια. Μπορούμε,
για το καλό όλων μας, να συνδυάσουμε
τις ανάγκες μας και να ευημερήσουμε
δίπλα-δίπλα.
Μπορούμε, βέβαια, αν προτιμάμε, να
χαραμίσουμε κι άλλες ευκαιρίες
-πετώντας τη μπάλα στην εξέδρα και
κάνοντας πως δεν καταλάβαμε τίποτα
ούτε από τα «καλά χρόνια» αλλά ούτε
και από τα χρόνια της κρίσης.
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Είναι το αστικό περιβάλλον καλύτερο για
τους ηλικιωμένους?

O Kenneth Howse, είναι ερευνητής στο Oxford Institute of Population Ageing του
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης – Είναι επίσης μέλος του προγράμματος «Collen»
για τη γονιμότητα, την εκπαίδευση και το περιβάλλον.

Πριν από μερικές εβδομάδες έδωσα μια διάλεξη στο ετήσιο συνέδριο για τις «Πόλεις του
Μέλλοντος» που διοργανώνει το τμήμα Χωροταξικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου
Cambridge. Μου ζητήθηκε να διατυπώσω τις σύγχρονες θεωρίες για την επίδραση της γήρανσης
του πληθυσμού στο αστικό περιβάλλον. Η θεματολογία της συνεδρίας, όπου συμμετείχα,
αφορούσε κυρίως στην εσωτερική μετανάστευση και η έμφαση δόθηκε στους μη οικονομικούς
παράγοντες, που επιδρούν στη μετανάστευση. Για την εισήγησή μου «δανείστηκα» τον τίτλο από
ένα άρθρο του «Guardian», όπου ο αρθρογράφος ορθώς επεσήμανε πως η επικρατούσα
αντίληψη θεωρεί πως οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να μετακομίζουν έξω από τα μεγάλα αστικά
κέντρα, δηλαδή στην επαρχία. Στην Αγγλία βέβαια πράγματι συμβαίνει αυτό. Όμως είμαστε
απόλυτα σίγουροι πως εσωτερική μετανάστευση για τους ηλικιωμένους σημαίνει πάντοτε
εγκατάσταση στην επαρχία?
Αναμφίβολα είναι πιο εύκολο και πιο οικονομικό να προσφέρει κανείς υπηρεσίες για τους
ηλικιωμένους σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη παρά σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή. Τα δίκτυα
των μέσω μαζικής μεταφοράς είναι καλύτερα στα αστικά τμήματα και οι βασικές ανέσεις (επί
παραδείγματι, μαγαζιά, φαρμακεία, τράπεζες) εγγύτερα σε σχέση με την ύπαιθρο. Παρόλα αυτά,
πολλοί ηλικιωμένοι επιλέγουν να αλλάξουν το τρόπο ζωής τους και μετεγκαθίστανται σε
μικρότερες πόλεις ή σε χωριά. Η ζωή βέβαια στα χωριά δεν είναι πάντοτε τόσο εύκολη και
όμορφη, όπως ενίοτε απεικονίζεται σε κάποιες κάρτες ή σε πίνακες ζωγραφικής.
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Όμως η ζωή στις μεγαλύτερες πόλεις της υπαίθρου καθώς και στα περίχωρα των
μεγάλων πόλεων, μοιάζει να είναι ειδυλλιακή για τους ηλικιωμένους καθώς έχουν ένα
ικανοποιητικό δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς, προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε
βασικές ανέσεις (μαγαζιά, τράπεζες) και ταυτόχρονα δεν συναντά κανείς το
συνωστισμό των μεγάλων αστικών κέντρων. Γενικά, η τάση των ηλικιωμένων είναι να
επιλέγουν τη ζωή μακριά από τα αστικά κέντρα, που θεωρητικά είναι καλύτερα για τις
ανάγκες της ηλικίας τους. Το πρόβλημα, όπως αρχικώς τέθηκε από τον αρθρογράφο
του Guardian είναι πως οι μεγάλες πόλεις δεν σχεδιάσθηκαν (ούτε και τροποποιήθηκαν
στην πορεία) για να είναι «φιλικές» προς τους ηλικιωμένους και τις ανάγκες τους
(περισσότερα παγκάκια, περισσότερες δημόσιες τουαλέτες). Οι πόλεις πραγματικά
μπορούν να γίνουν το ιδανικό μέρος για να ζει ένας ηλικιωμένος αλλά δυστυχώς ακόμη
δεν είναι.
Ο προβληματισμός μου βέβαια είναι πως η παραπάνω θέση δεν απαντά πλήρως στο
πρόβλημα. Σαφώς, η επανασχεδίαση των πόλεων και η προσαρμογή στις ανάγκες των
ηλικιωμένων δεν θα αντισταθμίσουν πλήρως την έλλειψη κάποιων άλλων ανέσεων
(λιγότερο θόρυβο, λιγότεροι άνθρωποι, καθαρότερο περιβάλλον). Ούτε μοιάζει η μη
τροποποίηση των πόλεων, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να είναι ο ουσιαστικός λόγος
που οι ηλικιωμένοι τις εγκαταλείπουν.

Υπάρχουν όμως επιστημονικά τεκμήρια που να στηρίζουν το συλλογισμό μου? Μια από
τις σπάνιες μελέτες για το θέμα που κατάφερα να βρω ήταν μια δημοσκόπηση σε
ανθρώπους 65+ που έμεναν σε ιδιόκτητη κατοικία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Το 80%
αυτών των ανθρώπων ήθελαν να παραμείνουν στην πόλη και μόλις το 20% ήθελαν ή
σχεδίαζαν να μετακομίσουν στην επαρχία ή στο χωριό. Δυστυχώς, η μελέτη δεν
συνέλεξε ενδελεχή δεδομένα για τους λόγους που τους οδήγησαν στη μια ή στην άλλη
απόφαση. Γνωρίζουμε όμως ότι 55% των ηλικιωμένων απάντησαν πως είχαν
τουλάχιστον έναν γείτονα με τον οποίο συνδέονταν στενά και πως αυτό άμβλυνε τις
όποιες αντιξοότητες μιας μεγάλης πόλης και αποτελούσε κίνητρο παραμονής.
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Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως σύμφωνα με πλήθος άλλων μελετών, οι
ηλικιωμένοι είναι πιο διστακτικοί από τους νεότερους στην αλλαγή τόπου, αλλά όσοι τελικώς
αποφασίσουν να αλλάξουν τόπο κατοικίας το κάνουν κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Υποθέτουμε πως αυτοί είναι άνθρωποι με οικονομική ασφάλεια (και ιδιοκτήτες μιας
τουλάχιστον κατοικίας), που νιώθουν αυτοπεποίθηση πως μπορούν να ανταπεξέλθουν στις
όποιες δυσκολίες και συνέπειες της αλλαγής τόπου κατοικίας.
Επίσης, υποθέτουμε πως αυτοί οι άνθρωποι μετεγκαθίστανται κυρίως στα προάστια των
αστικών κέντρων αλλά και στις πόλεις της υπαίθρου παρά στα χωριά. Τα προάστια των
αστικών κέντρων καθώς και οι επαρχιακές πόλεις τους παρέχουν πολλές ανέσεις χωρίς την
απομόνωση των μικρότερων περιοχών. Στην Αγγλία όμως αυτοί που μπορούν να κάνουν
αυτό το βήμα είναι οι οικονομικά ασφαλείς. Οι υπόλοιποι είτε παραμένουν στα μεγάλα
αστικά κέντρα (προσπαθώντας να διαχειριστούν τα αρνητικά αυτής της επιλογής) είτε
μετεγκαθίστανται σε χωρία χάνοντας μεγάλο μέρος των ανέσεών τους (καλή δημόσια
συγκοινωνία, μαγαζιά, τράπεζες).
Αυτή η θολή εικόνα για τα κίνητρα μετεγκατάστασης
των ηλικιωμένων και τις πραγματικές τους προθέσεις
έρχεται να περιπλέξει περαιτέρω μια μελέτη από το
Πανεπιστήμιο του Cambridge. Η μελέτη CFAS (μια από
τις σημαντικότερες επιδημιολογικές μελέτες στην
Αγγλία) εντόπισε ανθρώπους που μετακόμισαν τα
τελευταία 10 χρόνια και ήταν τουλάχιστον 65 ετών, όταν
αποφάσισαν να αλλάξουν τόπο κατοικίας. Περίπου το
ένα τρίτο αυτού του πληθυσμού μετακόμισε την ίδια
περίοδο,
ισχυρή
ένδειξη
πως
τα
κίνητρα
μετεγκατάστασης αλλάζουν καθώς οι άνθρωποι
μεγαλώνουν. Οι δραματικές αλλαγές στην υγεία τους και
η χηρεία αποτέλεσαν τα ισχυρότερα κίνητρα αλλαγής
περιβάλλοντος για αυτούς τους ανθρώπους.
Δυο ακόμη καθοριστικά κίνητρα εσωτερικής μετανάστευσης για τους 65+ αποτέλεσαν η
υποβαθμισμένη περιοχή κύριας κατοικίας και η κατοικία στην ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα, οι
ηλικιωμένοι που μένουν στην ύπαιθρο (και δη σε χωριά) είναι πιο πιθανό να μεταναστεύσουν
(προς τις μεγαλύτερες πόλεις ή τα αστικά κέντρα) από ότι οι συνομήλικοί τους που μένουν εξ
αρχής στα αστικά κέντρα και στις μεγάλες πόλεις. Επιπλέον, οι 65+ που διαμένουν σε φτωχές
και πιο υποβαθμισμένες περιοχές έχουν περισσότερες πιθανότητες να μετεγκατασταθούν σε
σύγκριση με όσους διαμένουν σε περιοχές με υψηλότερο εισόδημα.
Χρειάζονται ακόμη πολλές μελέτες για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τον γρίφο της
εσωτερικής μετανάστευση των ηλικιωμένων. Ως τότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να
κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές προς τις ανάγκες των 65+.
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Επίλογος
07 Ο Ελληνικός θησαυρός των 60+ και η «προσέγγιση
των δυνατοτήτων» του Αμάρτια Σεν.
Η Μαρία Καραγιαννίδου είναι ερευνήτρια στο Care Policy and Evaluation Centre Τμήμα Πολιτικής Υγείας του London School of Economics and Political Science (LSE).
Η γήρανση του πληθυσμού είναι το αποτέλεσμα τριών κυρίως δυνάμεων: μείωση των
γεννήσεων, αύξηση της μακροβιότητας και αύξηση του πληθυσμού στις μεγαλύτερες
ηλικίες. Αυτές οι τρεις δυνάμεις επιδρούν με διαφορετική ισχύ σε κάθε χώρα και σε
διαφορετικές περιόδους. Όμως (σύμφωνα τη διεθνή βιβλιογραφία), η αύξηση του
πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες, η διεύρυνση δηλαδή στην κορυφή της δημογραφικής
πυραμίδας είναι αυτή που ασκεί τη μεγαλύτερη πίεση στις εθνικές οικονομίες.
Ακόμη και χώρες όπως η Γερμανία, που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να αντιστρέψει την
κάθοδο των γεννήσεων και τη συρρίκνωση του πληθυσμού, κινδυνεύει με μείωση της
ανάπτυξης και αποδυνάμωση της οικονομίας της, εξαιτίας των προβλημάτων που
απορρέουν από την μακροβιότητα. Η Αγγλία επίσης - χωρίς ουσιαστικό πρόβλημα
υπογεννητικότητας και με σταθερή αύξηση του πληθυσμού της - αντιμετωπίζει και
αναμένεται να αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα, λόγω της αύξησης του πληθυσμού
στις μεγαλύτερες ηλικίες (60+).
Στο σύνολό τους, οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης προσπαθούν να αμβλύνουν τις επιπτώσεις
της γήρανσης του πληθυσμού με ισοδύναμες και ισομερώς κατανεμημένες πολιτικές σε όλο
το φάσμα της δημογραφικής πυραμίδας: λαμβάνουν μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης
των νέων, θεσμοθετούν κίνητρα οικειοθελούς παραμονής στην εργασία για όσους
πλησιάζουν το συνταξιοδοτικό όριο, προάγουν πολιτικές που βοηθούν στη διατήρηση της
ισορροπίας μεταξύ οικογένειας (οικογενειακού χρόνου) και εργασίας, δίνουν έμφαση στην
πρωτοβάθμια πρόληψη (πριν την ανάπτυξη του νοσήματος) καθώς και στη δευτεροβάθμια
(μετά τη διάγνωση/θεραπεία) και μετασχηματίζουν τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας (με
έμφαση στη μακροχρόνια φροντίδα).
Στην Ελλάδα, η παρούσα Κυβέρνηση, η
προηγούμενη αλλά και το σύνολο των
πολιτικών δυνάμεων της χώρας δεν συζητούν,
δεν σχεδιάζουν ούτε λαμβάνουν κανένα
απολύτως μέτρο για την αποτελεσματική
διαχείριση της αύξησης του Ελληνικού
πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Όλες οι πολιτικές, όλα τα μέτρα (αλλά και το
σύνολο του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με
το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας)
στρέφονται
και
περιορίζονται
στην
υπογεννητικότητα.
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Η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας είναι σαφώς απαραίτητη, όμως ακόμη και αν
σήμερα δεν είχαμε πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ελλάδα, η πολύ σημαντική άνοδος
του πληθυσμού μας με μεγαλύτερη ηλικία θα έπρεπε να αποτελεί ήδη μείζον εθνικό θέμα
-σε 10 χρόνια από σήμερα το 32% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Η απουσία
στρατηγικής για την αντιμετώπιση της γήρανσης και συνεπώς η απουσία μέτρων
ανάσχεσης του προβλήματος θα είναι τροχοπέδη σε κάθε αναπτυξιακό βήμα της χώρας.
Τα διαθέσιμα στοιχεία από τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και της ΕΕ για τις
επιπτώσεις της μακροβιότητας στην Ελλάδα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο επανάπαυσης
ή μονομερούς προσέγγισης του θέματος. Η Ελλάδα, σε κάθε δείκτη που μετρά τις
επιπτώσεις της αύξησης του πληθυσμού άνω των 60 ετών, καταγράφει αρνητικές πρωτιές
και κατατάξεις (σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο).
Η πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων
Εθνών για τη γήρανση (2019) έκρυβε
πολλές αρνητικές εκπλήξεις για την
Ελλάδα. Το 2019 η χώρα μας βρισκόταν
στην έκτη (6η) θέση στη λίστα των δέκα
χωρών στον κόσμο με τη μεγαλύτερη
συρρίκνωση
του
πληθυσμού
σε
παραγωγική ηλικία, ενώ το 2050 η Ελλάδα
θα βρίσκεται στην τέταρτη (4η) θέση στον
κόσμο-πίσω από την Ιαπωνία, τη
Δημοκρατία της Κορέας και την Ισπανία.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2018), η Ελλάδα θα υποστεί τη μεγαλύτερη
μείωση του συνολικού δείκτη παραγωγικότητάς της (στο σύνολο των χωρών της ΕΕ), λόγω
των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού της.
Οι Έλληνες είμαστε περήφανοι για το υψηλό προσδόκιμο επιβίωσής μας, αλλά
προσπερνούμε μια σημαντική παράμετρο στους δείκτες υγείας μας: οι Έλληνες άνω των 70
ετών είναι κατά πολύ λιγότερο υγιείς από ό,τι οι συνομήλικοί τους στις χώρες της Δυτικής
Ευρώπης. Μετά την ηλικία των 65 ετώντα δύο τρίτα των Ελλήνων (66%), που θα ζήσουν
μέχρι τα 81,1 έτη, θα διανύσουν 10.6 χρόνια με κάποια μορφή αναπηρίας, που συνδέεται
με νοσήματα όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, τα εγκεφαλικά, η υπέρταση, οι καρδιοπάθειες, η
άνοια (εκθέσεις ΕΕ, ΟΟΣΑ).
Τι σημαίνει όμως για την οικονομία της Ελλάδας και τον καθένα μας ξεχωριστά ότι
«μακροημερεύουμε» με κακή υγεία?
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Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του Harvard,
η οποία έλαβε υπόψη της σύνθετα
μακροοικονομικά μοντέλα, η επίπτωση της
γήρανσης με κακή υγεία σημαίνει πως κατά την
περίοδο 2015-2030 ο καθένας μας χάνει και θα
συνεχίσει να χάνει ετησίως πάνω από 488
ευρώ και συνολικά η Ελληνική οικονομία θα
χάσει μέχρι το 2030 (θα δαπανήσει δηλαδή και
δεν θα καταφέρει να αποταμιεύσει) πάνω από
65 δισεκατομμύρια. Συνεπώς, η Ελληνική
οικονομία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται
ετησίως
μέχρι
το
2030
κατά
4.3
δισεκατομμύρια εξαιτίας της γήρανσης του
πληθυσμού μας με κακή υγεία!
Η μακροημέρευση με κακή υγεία επηρεάζει
διττά την εθνική μας οικονομία: (α) εκτίναξη
των δαπανών για το σύστημα υγείας και
κοινωνικής πρόνοιας, (β) περαιτέρω μείωση
του εργατικού δυναμικού.
Όμως, οι αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης
του πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες
μπορούν να περιοριστούν σημαντικά: (α) Εάν
αναγνωρίσουμε πλήρως τη φύση του
δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα (αν
καταφέρουμε δηλαδή να απεγκλωβιστούμε
από
τη
μονοδιάστατη
οπτική
της
υπογεννητικότητας), (β) αν αξιοποιήσουμε την
πλούσια εργαλειοθήκη των ευρωπαϊκών και
διεθνών θεσμών (υιοθέτηση και προσαρμογή
στην Ελληνική πραγματικότητα και όχι
αντιγραφή) και (γ) αν συνειδητοποιήσουμε και
ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες των 60+. Η
τελευταία προϋπόθεση είναι θεμελιώδης για
την επιτυχή διαχείριση της γήρανσης του
Ελληνικού πληθυσμού.

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας σήμερα
στην Ελλάδα «καταπιέζονται» από μια
πολιτεία που δεν αναγνωρίζει και δεν έχει
καμία ενεργή στρατηγική αξιοποίησης των
δυνατοτήτων και της εμπειρίας τους και από
μια κοινωνία, που θέτοντας ως μοναδικό
κριτήριο την ηλικία, «βαφτίζει» ηλικιωμένους
τους
60άρηδες
τοποθετώντας
τους
αυτομάτως στο περιθώριο της οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας.

Ο γενικός όρος «γήρανση» καλύπτει μια
περίοδο τεσσάρων δεκαετιών (60-70, 70-80,
80-90, 90-100) και περιλαμβάνει πολύ
διαφορετικές
δυνατότητες,
εμπειρίες,
καταστάσεις. Όμως, μέχρι πριν περίπου μια
δεκαετία (διεθνώς και σε χώρες της ΕΕ)
υπήρχε μια τάση ομογενοποίησης των
παραπάνω ηλικιακών ομάδων σε μια ομάδα
με κοινές ανάγκες και δυνατότητες. Αυτή η
απλοϊκή προσέγγιση στο σύνθετο θέμα της
μακροβιότητας
οδήγησε
σε
μια
διαστρεβλωμένη και μάλλον αρνητική εικόνα
για τη γήρανση και δη την μακροβιότητα, όπου
οι 60 και 65+ παρουσιάζονται ως άνθρωποι με
σοβαρά προβλήματα, συνήθως εξαρτώμενοι
από άλλους και σε κάθε περίπτωση ευάλωτοι.
Αυτή η ομογενοποίηση τεσσάρων δεκαετιών
σε μια ταυτόσημη περίοδο έθεσε εξ ορισμού
τους 60+ στο περιθώριο της οικονομικής και
κοινωνικής ζωής και οδήγησε σταδιακά στην
εδραίωση και όξυνση του προβλήματος της
γήρανσης.
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Την τελευταία όμως δεκαετία, οι διεθνείς
οργανισμοί και η ΕΕ, η πλειοψηφία των χωρών της
Δυτικής Ευρώπης, η Αμερική, ο Καναδάς, η
Αυστραλία αντιμετωπίζουν ως ξεχωριστή ηλικιακή
ομάδα την κάθε δεκαετία μετά τα 60, με
αποτέλεσμα να σχεδιάζουν και να λαμβάνουν
στοχοθετημένα και απολύτως εξειδικευμένα
μέτρα.
Δεν ισχύει όμως το ίδιο για την Ελλάδα, όπου οι
60+ εξακολουθούν να θεωρούνται ηλικιωμένοι. Οι
Έλληνες σήμερα (και ορθά) προβληματίζονται για
το brain-drain στις νέες γενιές, αλλά παραβλέπουν
το εσωτερικό, ιδιότυπο brain-drain που συμβαίνει
σήμερα και στη γενιά των 60άρηδων που
«μεταναστεύουν» υποχρεωτικά στο περιθώριο
μιας κοινωνίας, η οποία, ενώ τους χρειάζεται όσο
ποτέ, αμήχανα τους οδηγεί στην πρόωρη
«αποστράτευση» σχεδόν από κάθε πτυχή της
κοινωνικοοικονομικής ζωής.
Οι πολιτικές για την υγιή γήρανση και τη συμμετοχή
των 60+ στην οικονομία επηρεάστηκαν πολύ την
τελευταία δεκαετία από την «προσέγγιση των
δυνατοτήτων» του οικονομολόγου νομπελίστα
Αμάρτια Σεν. Η «προσέγγιση των δυνατοτήτων»
του Σεν είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που
στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: (1) Είναι ηθική
υποχρέωση να δίδεται σε κάθε άνθρωπο η
δυνατότητα, η ελευθερία να κατακτήσει την
προσωπική του ευημερία, (2) ελευθερία για την
κατάκτηση της προσωπικής ευημερίας σημαίνει
πως το περιβάλλον (κοινωνία-πολιτεία) μέσα στο
οποίο ζει ένας άνθρωπος του επιτρέπει, του
παρέχει απλόχερα τις προϋποθέσεις να αναπτύξει
στο
έπακρο
τις
δυνατότητες
του,
την
προσωπικότητά του.
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Η θεώρηση της μακροβιότητας μέσα από τη θεωρία του Σεν οδήγησε την ΕΕ και τους
διεθνείς οργανισμούς σε αναθεώρησητου πλαισίου διαμόρφωσης των πολιτικών για
τις ηλικίες 60+, αποσυνδέοντας κυρίως την δεκαετία 60-70 (αλλά και την πενταετία
70-75) από τη λογική της γήρανσης, ως μια συνθήκη με αυξημένες ανάγκες και
μειωμένες δυνατότητες προσφοράς. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο του Gothenburg
ίδρυσε - σε συνεργασία με τη Σουηδική Κυβέρνηση - το Ινστιτούτο «AgeCap» («Cap»
από την αγγλική λέξη capabilities, δηλαδή δυνατότητες), που σχεδιάζει και προάγει τις
πολιτικές που απελευθερώνουν τις δυνατότητες των 60+. Μερικές από τις πολιτικές
αυτές περιλαμβάνουν: (α) Μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και μείωσης της
ανεργίας σε όλες τις ηλικίες, (β) ισχυρά κίνητρα για οικειοθελή παράταση του
εργασιακού βίου, (β) εθνική πολιτική υγειούς γήρανσης, (γ) πρόληψη σε όλες της
ηλικίες, (δ) δράσεις για την αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού.
Η αύξηση του πληθυσμού στις μεγαλύτερες ηλικίες αναμφίβολα συνεπάγεται δεκάδες
προκλήσεις. Στη φαρέτρα μας όμως διαθέτουμε και πολλές λύσεις. Η αναγνώριση των
δυνατοτήτων των 60+, η δημιουργία συνθηκών αξιοποίησης στο έπακρο αυτών των
ικανοτήτων και ευρύτερα η αποπεριθωριοποίησή τους, θα είναι «κλειδί» για τους
ίδιους προσωπικά αλλά και για την Ελληνική κοινωνία και την οικονομία.
Στον «Τίμαιο» του Πλάτωνα-έναν διάλογο που γράφτηκε στην έκτη δεκαετία της ζωής
του και ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει την κοσμολογία και την οντολογία του- ένας
Αιγύπτιος ιερέας υποδέχεται τον Σόλωνα με τα εξής λόγια: «Σόλωνα, Σόλωνα εσείς οι
Έλληνες μένετε πάντα παιδιά και δεν υπάρχει κανένας γέροντας Έλληνας. Νέοι είστε
στις ψυχές σας όλοι» (22c).
Τη νεότητα της ψυχής μας και την απελευθέρωση των δυνατοτήτων μας σε κάθε
ηλικία είναι κάτι που έχουμε ξεχάσει οι Έλληνες. Μοιάζει όμως πως ήρθε η ώρα να το
θυμηθούμε ξανά και να το κάνουμε πράξη. Είναι εθνική ανάγκη.
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