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Αιονΰσης Μπαλούρδος*

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ:
Μια μικροοικονομική προσέγγιση για την Ελλάδα 

(1960-1983)**

Σε όλες σχεδόν τις βιομηχανικές χώρες η γονιμότητα, σε συνδυασμό με τη 
βαθμιαία μείωση της θνησιμότητας, ακολουθεί ομοιόμορφη πορεία. Η μα
κροχρόνια πτωτική τάση που συνήθως εμφανίζει, αποδίδεται κυρίως στους 
μεγάλους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και της εκβιομηχάνισης μιας 
κοινωνίας (Notestein, 1953). Σύμφωνα με τη θεωρία της «δημογραφικής με
τάβασης», η μείωση των γεννήσεων σταθεροποιείται στο επίπεδο ανανέωσης 
των γενεών (2,1 παιδιά κατά γυναίκα). Ωστόσο για τις χώρες που έχουν δια- 
νύσει τα διαδοχικά στάδια της δημογραφικής μετάβασης και έχουν «ωριμά
σει» δημογραφικά, η πτωτική πορεία της γονιμότητας ξεπερνά το όριο των 
2,1 παιδιών κατά γυναίκα.

Οι παράγοντες που συνήθως αιτιολογούν την πτωτική τάση της γονιμό
τητας προς το επίπεδο ανανέωσης των γενεών ή ακόμα χαμηλότερα, είναι:
— αύξηση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού
— αύξηση της ζήτησης στα μέσα αντισύλληψης και αποτελεσματική χρήση 

αυτών
— αλλαγή της αντίληψης των γυναικών για τη συμμετοχή τους ή όχι στο ερ

γατικό δυναμικό, καθώς και αλλαγή στην αντίληψη για το ρόλο που έχει 
το κάθε μέλος μέσα στην οικογένεια

— μείωση της παιδικής θνησιμότητας
— οικονομική αβεβαιότητα και φόβος για διαρθρωτική ανεργία
— ανησυχία για ατμοσφαιρικούς παράγοντες, καθώς και φόβος για μια κατά-

* Ερευνητής στο ΕΚΚΕ.
** Το άρθρο αυτό ολοκληρώθηκε με τις πολύτιμες συμβουλές του Π. Καραδελόγλου, επι

στημονικού συνεργάτη του ΚΕΠΕ και του Β. Κοτζαμάνη, ερευνητή στο ΕΚΚΕ, τους οποίους 
ευχαριστώ θερμά.
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στάση υπερπληθυσμού στον πλανήτη μας (Coale, 1965, Sauvy, 1972, Lei
benstein, 1974).

Ον παράγοντες αυτοί δεν συγκεκριμενοποιούνται αλλά δίνουν την εικό
να μιας ιστορικής γενίκευσης, επειδή υποστηρίζονται, ad hoc, από καταστά
σεις που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί (Leibenstein, 1974).

Τα δημογραφικά φαινόμενα, όπως είναι γνωστό, ακολουθούν από τη 
φύση τους εξελικτικές διαδικασίες που συνήθως προσεγγίζονται μέσα σε με
γάλα χρονικά διαστήματα. Μια βραχυχρόνια, στατική ή λιγόχρονη θεώρηση 
της γονιμότητας αποτελεί για τη δημογραφία απλώς μια μεμονωμένη τομή 
της ιστορικής της πορείας, διότι δεν καλύπτει τον χρονικό ορίζοντα που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας κάποιας τάσης. Οι δυνάμεις όμως που 
μακροχρόνια ενεργοποιούν και σχηματοποιούν την καμπύλη της γονιμότη
τας περιέρχονται σταδιακά σε ένα επίπεδο αυξανόμενης αδράνειας. Είναι πο
λύ πιθανό οι χαμηλοί δείκτες της γονιμότητας που εμφανίζονται σε πολλές 
χώρες1 να στηρίζονται στην αυξημένη επίδραση ορισμένων από τους παρά
γοντες που ήδη αναφέρθηκαν, έναντι της ελάττωσης άλλων, έτσι ώστε η γο
νιμότητα να παρουσιάζει κάποια διακύμανση στα χαμηλά επίπεδα που βρί
σκεται (Easterlin, 1978).

Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί παράγοντα έρευνας για τη δημογραφία 
που δίνει έμφαση στις μακροχρόνιες πληθυσμιακές μεταβολές. Απαιτεί και
νούριο τρόπο ανάλυσης και πρόβλεψης. Η γνωστή μεθοδολογία, προβολή 
της τάσης που επικρατεί, αδυνατεί ουσιαστικά να ακολουθήσει την πορεία 
της γονιμότητας σε μη γραμμικά πεδία. Είναι πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε 
γήρανση και οριστική εξαφάνιση του ανθρώπινου γένους κάτω από τη διατύ
πωση απαισιόδοξων σεναρίων μελλοντολογίας (Pichat, 1987).

Μια πιθανή προσέγγιση, συμπληρωματική της «δημογραφικής μετάβα
σης», στηρίζεται στην άποψη ότι μελλοντικά στις δημογραφικά ανεπτυγμέ
νες χώρες οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της γονιμότητας θα έχουν πιο ου
σιαστική βαρύτητα από τις μακροχρόνιες τάσεις. Με άλλα λόγια αναμένεται 
ότι η καμπύλη της γονιμότητας θα εμφανίζει μια σειρά από άπειρες διακυ
μάνσεις γύρω από το επίπεδο ανανέωσης των γενεών.

Γεννιέται όμως το ερώτημα: Πώς μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τα 
αίτια που προκαλούν τις διακυμάνσεις αυτές και πώς είναι δυνατόν να τις 
επηρεάσουμε;

Μια απάντηση για το ερώτημα αυτό μπορούμε να αντλήσουμε· από τη 
μικροοικονομική θεωρία της γονιμότητας,2 που υποστηρίζει ότι οι διακυμάν

1. Η Δυτική Γερμανία έχει τον χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας στον κόσμο, 1,27 παιδιά 
κατά γυναίκα. Η Ελλάδα το 1986 έφτασε στα 1,67 παιδιά κατά γυναίκα.

2. Παρουσιάζεται στο επόμενο τμήμα.
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σεις αναπαράγονται κάτω από την επίδραση ενός πολύπλοκου μηχανισμού 
που περιέχει οικονομικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.

Οι πρώτες απόψεις για τη δημιουργία της μικροοικονομικής θεωρίας 
της γονιμότητας αναπτύχθηκαν από τον Becker (1960, 1965, 1973, 1976), 
που διατύπωσε την άποψη ότι η οικονομική θεωρία μπορεί ουσιαστικά να 
χρησιμοποιηθεί στην επεξήγηση κάθε είδους ανθρώπινης συμπεριφοράς και 
δραστηριότητας. Κάτω από την προϋπόθεση ότι το ζευγάρι μπορεί να «ελέγ
χει» τον αριθμό των παιδιών που θέλει και επιθυμεί να αποκτήσει, η πρόσθε
ση ενός παιδιού στην οικογένεια αποτελεί παράγοντα επιλογής με κριτήρια 
κόστους-οφέλους.

Έχουν κάποια αξία οι θεωρίες αυτές; Πρέπει οι παράγοντες που ασκούν 
δημογραφική πολιτική να γνωρίζουν τις θεωρίες αυτές, τις υποσχέσεις τους 
και τα συμπεράσματά τους;

Δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα κάποιες εκτιμήσεις για να δοθεί απάντηση 
στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ούτε έχουμε κάποια προσέγγιση της πραγματι
κότητας σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να αποδεχτούμε τη χρησιμότητα της 
θεωρίας. Ωστόσο μια και υπάρχουν, και σε κάποιο βαθμό είναι αποδεκτές, 
δεν αμφισβητείται κάποια ωφέλεια που θα μπορεί να αποσπαστεί και να οδη
γήσει σε αξιόλογη πρόγνωση της γονιμότητας και ουσιαστική δημογραφική 
πολιτική.

Από την παρουσίαση θα προκόψει ότι η γονιμότητα επηρεάζεται από 
τον τρόπο που το ζευγάρι κατανέμει το χρόνο του σε διάφορες δραστηριότη
τες, το οικογενειακό εισόδημα και τους κοινωνικούς κανόνες, έτσι ώστε να 
γίνεται ξεκάθαρο ότι το μέγεθος της οικογένειας αποτελεί μέρος από έναν πο
λύπλοκο μηχανισμό που έχει την αφετηρία του στα διαρθρωτικά χαρακτηρι
στικά της κοινωνίας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η μικροοικονομική προσέγγιση

Ο Becker (1960, 1965) στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι οι γονείς αποφασίζουν 
να κάνουν ένα ή περισσότερα παιδιά ζυγίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να επι- 
δοθούν και πιθανώς εμποδίζονται από την ύπαρξη των παιδιών, μια και είναι 
φανερό ότι η ελάττωση των γεννήσεων περιορίζει σημαντικά το χρόνο που 
το ζευγάρι αφιερώνει για τη φροντίδα τους. Με άλλα λόγια, κάθε οικογένεια
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συγκρίνει την ικανοποίηση από ένα (ή ένα πρόσθετο) παιδί, με άλλες μορφές 
ικανοποίησης που μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστικές, όπως π.χ. αυξη
μένα έξοδα και φροντίδες για ένα μόνο παιδί αντί δύο ή περισσότερα, περισ
σότερο ελεύθερο χρόνο κ.λπ.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της νεοκλα
σικής θεωρίας της καταναλωτικής συμπεριφοράς του νοικοκυριού και της οι
κονομικής θεωρίας της γονιμότητας.

Η οικογένεια ως καταναλωτική μονάδα, έχει στη διάθεσή της ένα περιο
ρισμένο (όχι άπειρο) χρηματικό εισόδημα, που μακροχρόνια δεν μεταβάλλε
ται, με βασική επιδίωξη να ικανοποιήσει όσο το δυνατόν πληρέστερα τις 
ανάγκες της (επιλογή και κατανάλωση αγαθών, αποταμίευση). Ο καταναλω
τής έχει ορθολογιστική συμπεριφορά, με την έννοια ότι προσπαθεί να κατα- 
νείμει το περιορισμένο χρηματικό του εισόδημα μεταξύ των διαθέσιμων αγα
θών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να επιτύχει τη μεγιστοποίηση της ικανοποίη
σής του από μια δραστηριότητα.

Αν τα παιδιά θεωρηθούν ότι έχουν ιδιότητες παρόμοιες με αυτές που χα
ρακτηρίζουν τα διαρκή αγαθά, δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
ευχαρίστηση στους γονείς, ενώ μελλοντικά θα επιφέρουν κέρδη «ψυχικά» ή 
και χρηματικά, τότε η γονιμότητα αναλύεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που 
αναλύεται η ζήτηση ενός αγαθού. Με βάση την υπόθεση αυτή, η «ζήτηση»3 
των παιδιών (Γ) δίνεται από τη σχέση:

(1) r = f(n, Y)

όπου π = «τιμή», Y = εισόδημα (οικογενειακό)
Όπως είναι γνωστό από την οικονομική θεωρία, μια αύξηση του εισο

δήματος επιφέρει θετική επίδραση στη ζήτηση, ενώ η τιμή επιδρά αρνητικά.
Η θεωρία προϋποθέτει ένα σχετικά ανεβασμένο επίπεδο ομοιογένειας 

του πληθυσμού σε παράγοντες που έχουν σχέση με τη γονιμότητα. Η μη ευ- 
ρεία διάδοση και αποτελεσματική χρήση των μέσων αντισύλληψης μπορεί να 
σταθεί εμπόδιο της θετικής συσχέτισης του εισοδήματος και της γονιμότη
τας. Οι έντονες φιλοδοξίες που μπορεί να έχουν οι γονείς για παιδιά «ποιότη
τας»4 μπορεί επίσης να λειτουργήσουν σε βάρος ενός μεγαλύτερου αριθμού 
παιδιών.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο Becker δίνει μεγάλη έμφαση στην ωφελιμότητα 
που αντλείται από τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) του αγαθού, που απορ
ρέουν φυσικά από το συγκεκριμένο αγαθό (απόθεμα).

3. Ο όρος ζήτηση ή κατανάλωση χρησιμοποιείται μεταφορικά για να διευκολυνθεί η ανά
λυση κόστους-οφέλους.

4. Ο όρος «ποιότητα» εκφράζεται από τον Becker με καθαρά οικονομικούς όρους και 
εξαρτάται από το μέγεθος των δαπανών για ρουχισμό, φαγητό, εκπαίδευση, περίθαλψη κ.ά.
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Με βάση τη θεωρία του Becker αναπτύχθηκε η «νέα οικονομική θεωρία 
του νοικοκυριού» (Willis, 1973, de Tray, 1973, Mickaël, 1973), που δίνει με
γάλη έμφαση στη διπλή υπόσταση της γυναίκας ως νοικοκυράς και ως εργα- 
ζομένης. Πιο συγκεκριμένα διατυπώνεται ο ορθολογισμός ότι η μητέρα μπο
ρεί να επιλέξει μεταξύ απόκτησης και φροντίδας ενός (πρόσθετου) παιδιού ή 
της συμμετοχής της στο εργατικό δυναμικό, επειδή ο χρόνος της μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και στις δυο περιπτώσεις. Ως εκ τούτου η 
γονιμότητα και η προσφορά εργασίας της γυναίκας εξετάζονται ταυτόχρονα. 
Σε μαθηματική μορφή ισχύει:

(2) Γ = f(P„, Ρα, Y, N, C)
(3) Εγ = g (Ρσ, Wy, N, C)

όπου

W Y
Y

γονιμότητα
προσφορά εργασίας της γυναίκας 
«τιμή» παιδιών 
τιμή άλλων αγαθών
κοινωνικοί κανόνες και αξίες (»σταθεροί) 
αξία του χρόνου που δαπανά η γυναίκα στο σπίτι 
δημογραφικές μεταβλητές ελέγχου (π.χ. ηλικία μητέ
ρας)
αμοιβή γυναίκας, από εξωοικιακή εργασία 
οικογενειακό εισόδημα

Η εξίσωση της γονιμότητας είναι μια απλή εφαρμογή της νεοκλασικής 
θεωρίας της ζήτησης. Η προσθήκη των κοινωνικών κανόνων έγινε με σκοπό 
να τονιστεί η επίδραση που δέχεται η γονιμότητα από παράγοντες όπως η 
θρησκεία, οι νόμοι, η εθιμοτυπία κ.ά. Όταν μεταβάλλονται οι κοινωνικοί κα
νόνες μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης των παιδιών.5

Οι δημογραφικές μεταβλητές ελέγχου έχουν έναν καθαρά τεχνικό 
σκοπό6 και θεωρούνται αναγκαίες στην ανάλυση τόσο της γονιμότητας όσο 
και της προσφοράς εργασίας.

Η επίδραση του εισοδήματος στη γονιμότητα αναμένεται να είναι αμυ- 
δρή και θετική επειδή υπάρχει η δυνατότητα να αντικατασταθεί η ποσότητα 
παιδιών με «ποιότητα». Η επίδραση της Ρπ θα είναι αρνητική, ενώ η Ρα δεί
χνει την επίδραση άλλων αγαθών που μπορεί να θεωρηθούν συμπληρωματι
κά ή υποκατάστατα των παιδιών.

Επειδή ο χρόνος της μητέρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις φροντίδες

5. Η ελεύθερη επιλογή του μεγέθους της οικογένειας αφορά περιπτώσεις που αναφέρον- 
ται σε μέγεθος διαφορετικό (μεγαλύτερο) από αυτό που «επιβάλλουν» οι κοινωνικοί κανόνες.

6. Δεν πρέπει π.χ. να μεταβάλλεται η ηλικία της μητέρας. Γι’ αυτό εμπειρικά γίνονται 
αναλύσεις κατά διαφορετικές ομάδες ηλικιών.
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των παιδιών και του σπιτιού (Ρσ)7 ή εναλλακτικά σε εξωοικιακή αμειβόμενη 
(Wy) εργασία (Εγ), ένας μεγάλος αριθμός παιδιών εμποδίζει την γυναίκα να 
(ξανά)εργαστεί. Έτσι δημιουργείται ένα ευκαιριακό κόστος8 που επιδρά αρ
νητικά στο εισόδημα κύκλου ζωής της γυναίκας και της οικογένειας9 (Grego
ry Cambell και Cheng, 1972, Willis, 1973). Μπορούμε να πούμε ότι η συνάρ
τηση της προσφοράς εργασίας στηρίζεται στον εξής κανόνα: Μια γυναίκα θα 
συμμετάσχει στο εργατικό δυναμικό όταν ο μισθός που θα λάβει υπερβαίνει 
το ευκαιριακό κόστος του χρόνου που αφιερώνει στο σπίτι, δηλαδή όταν 
Wy>Po. Οι παράγοντες που αυξάνουν την αξία της μεταβλητής Ρσ τείνουν 
να μειώσουν την προσφορά εργασίας της γυναίκας. Αντίθετα παράγοντες 
που επιδρούν θετικά στη μεταβλητή Wy την αυξάνουν (π.χ. θετική στάση 
της κοινωνίας ως προς την εργασία της γυναίκας).

Οι εξισώσεις της γονιμότητας και της προσφοράς εργασίας αλληλοεπη- 
ρεάζονται καθώς ο αριθμός των γεννήσεων δέχεται επίδραση από τις μετα
βλητές Ρσ και Wy. Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στην οικογένεια αυξάνει 
την αξία του χρόνου της μητέρας στο σπίτι, ενώ οι δυνατότητες που έχει για 
να εργαστεί ή να επιστρέφει στην εργασία της, περιορίζονται, μειώνοντας 
ταυτόχρονα και τη μεταβλητή Wy, διότι χάνεται χρόνος εμπειρίας ή προϋπη
ρεσίας πολλές φορές (Cain και Dooley, 1972, de Tray, 1973, Gregory και 
Cambell, 1976).

Σε εμπειρικές εξειδικεύσεις η προσφορά εργασίας της γυναίκας επιδρά 
στον αριθμό των γεννήσεων σαν μια προσέγγιση για τους κοινωνικούς κανό
νες ή τη μεταβλητή Ρπ. Δηλαδή:

(4) Γ = (Ρπ (Εγ), Ρα, Ν (Εγ), C, Υ)
(5) Εγ =(Ρσ (Γ), WY (Γ), N, C)

Η υπόθεση που βασικά ισχύει είναι ότι καθώς μια κοινωνία εξελίσσεται 
και οι κοινωνικοί κανόνες μεταβάλλονται, οι οικογένειες είναι πρόθυμες να 
καταναλώσουν περισσότερη «ποιότητα» και λιγότερη «ποσότητα» παιδιών. 
Παράλληλα δημιουργούνται φιλοδοξίες για καλύτερη επαγγελματική σταδιο
δρομία και αυξημένες απαιτήσεις για προσωπική καλλιέργεια του άνδρα και 
της γυναίκας και αυτό φυσικά επιδρά τόσο στη γονιμότητα όσο και στην 
προσφορά εργασίας της γυναίκας (Cain και Dooley, 1976, Gregory, Cambell 
και Cheng, 1972).

7. Πολλές έρευνες τονίζουν και τη σημασία του χρόνου που αφιερώνει ο σύζυγος στο 
σπίτι (Mickaël, 1973, De Tray, 1973).

8. Δηλαδή το εισόδημα που χάνεται όταν η μητέρα δεν εργάζεται και φροντίζει τα παιδιά.
9. Εκτός από το ευκαιριακό κόστος υπάρχει και το κόστος φροντίδας και ανατροφής του 

παιδιού που αναμένεται να έχει ανοδική πορεία παράλληλη με του εισοδήματος. Συνήθως η 
μεταβλητή αυτή παραλείπεται από έλλειψη στατιστικών δεδομένων.
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Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση

Η μικροοικονομική θεωρία της γονιμότητας μπορεί να εμπλουτιστεί από κοι
νωνιολογικούς (και ψυχολογικούς) παράγοντες. Ο Easterlin (1969, 1973, 
1976) διατύπωσε την υπόθεση ότι η γονιμότητα έμμεσα δέχεται επίδραση 
από παράγοντες που έχουν διαμορφώσει στο παρελθόν10 διάφορες προτιμή
σεις στους γονείς, που αφορούν όχι μόνο το μέγεθος της αλλά και διάφορες 
φιλοδοξίες που έχουν σχέση με την απόκτηση status αγαθών,11 ή επιδίωξη 
για κοινωνική και οικονομική αναρρίχηση.

Η υπόθεση αυτή είναι θεμελιακή για την κοινωνικοοικονομική προ
σέγγιση της γονιμότητας. Ξεχωρίζει από τη βασική υπόθεση του Becker που 
τονίζει την «ποιότητα» των παιδιών, επειδή δίνεται πρωταρχική έμφαση στην 
ποιότητα ζωής των γονιών. Με τον τρόπο αυτό η επιμέρους και η συνολική 
κατανάλωση, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι μεταβολές που επέρ
χονται στους κοινωνικούς κανόνες συσχετίζονται με τη γονιμότητα.

Μεγέθυνση της οικογένειας προϋποθέτει και γενική αύξηση των αναγ
κών της και αντικατάσταση ορισμένων δαπανών από άλλες. Αυτό δυσκο
λεύει στόχους για αποταμίευση ή κατανάλωση διαρκών αγαθών και συχνά η 
οικογένεια επιλέγει να μειώσει το μέγεθος της ή να καθυστερήσει το διάστη
μα έναρξης της τεκνοποιίας με όφελος την απόκτηση status αγαθών. Η 
«ανάγκη» αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή όταν άλλα ζευγάρια, που ανήκαν 
στο ίδιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο έχουν ήδη αποκτήσει τέτοιου είδους 
αγαθά.

Επίσης ο Easterlin διατύπωσε την άποψη ότι η εργασιακή κατάσταση 
της γυναίκας δεν επιφέρει κάποια ουσιαστική επίδραση στη γονιμότητα. 
Εναλλακτικές λύσεις για τη φροντίδα των παιδιών, όπως οι παιδικοί σταθμοί, 
η ύπαρξη άλλων συγγενών στην οικογένεια, μειώνουν τη σημασία της προ
σφοράς εργασίας της γυναίκας, ενώ ο μισθός που κερδίζει δεν επιδρά ισχυρά 
στη γονιμότητα επειδή περικλείει μια θετική και μια αρνητική επίδραση.12 
Αυτό που έχει σημασία, είναι το δυνητικό ή αναμενόμενο εισόδημα της οικο
γένειας που συσχετίζεται τόσο με τη γονιμότητα όσο και με την κατανάλωση 
αγαθών. Μεγάλη σημασία μπορεί επίσης να έχει το ευκαιριακό κόστος των 
συγγενών ή και άλλων ατόμων που ασχολούνται ή φροντίζουν τα παιδιά.

Ο Easterlin έδωσε επίσης μεγάλη σημασία στις μεθόδους αντισύλληψης.

10. Θρησκεία, τόπος προέλευσης κ.ά. Συνήθως ονομάζονται μεταβλητές κοινωνικοοικο
νομικής υποδομής.

11. Δηλαδή αγαθά πολυτελείας, όπως το αυτοκίνητο, το βίντεο κ.ά.
12. Θετική επίδραση επέρχεται με την πρόσθεση της γυναικείας αμοιβής στο οικογενεια

κό εισόδημα. Η αρνητική επίδραση επέρχεται έμμεσα από τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμι
κό.
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Υποστηρίζει ότι ουσιαστικά η αντισύλληψη αποτελεί έναν παράγοντα επιλο
γής που είναι ανάλογος του εκάστοτε κόστους και του κοινωνικοοικονομι
κού επιπέδου.

Επίσης τόνισε ότι η «ποιότητα» των παιδιών δεν επηρεάζεται αποκλει
στικά από την οικονομική δυνατότητα και διάθεση που έχουν οι γονείς. 
Υπάρχουν χαρακτηριστικά των παιδιών που σε καμία περίπτωση δεν εξαρ- 
τώνται από την οικονομική άνεση της οικογένειας όπως π.χ. το φύλο, το ύ
φος κ.ά.

Η θεωρία του Easterlin δεν έχει διατυπωθεί σε μαθηματική μορφή ούτε 
έχει διερευνηθεί εκτενέστερα.

Αν προσαρτηθούν οι νέες υποθέσεις στο θεωρητικό μοντέλο του Becker 
η γονιμότητα επιδράται από τους παράγοντες που αναγράφονται στο Σχήμα 1.

ΕΧΗΜΑ 1
Το θεωρητικό μοντέλο του Easterlin

* Εννοείται ότι η αβεβαιότητα αφορά παράγοντες γενετικούς, όπως π.χ. ύψος, βάρος, 
χρώμα ματιών κ.ά.
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ο Turchi (1975) και ο Sandensson(1976) διατύπωσαν την άποψη ότι οι θεω
ρητικές προσεγγίσεις των Becker και Easterlin δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά 
συμπληρωματικές. Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της γονιμότητας θα πρέ
πει να συμπεριλαμβάνει κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Πιο πρόσφατες θεωρίες τονίζουν ότι η γονιμότητα και η προσφορά ερ
γασίας επηρεάζονται από τις στάσεις των γυναικών ως προς την κατανομή 
των ρόλων στην οικογένεια (Scanzoni, 1975, 1979, Smith-Lovin και Ticka- 
myer, 1978), καθώς επίσης και από τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις 
για την απόκτηση ενός παιδιού, ή τον τρόπο ανατροφής του, δηλαδή τον 
τρόπο που επηρεάζει ο σύζυγος τη σύζυγο και αντίστροφα (Scanzoni, 1979).

Η μέτρηση των στάσεων απαιτεί την κατασκευή «κλίμακας». Επειδή ό
μως μεταβάλλονται οι στάσεις σε σχετικά μεγάλα διαστήματα, πολλές εμπει
ρικές μελέτες δέχονται την υπόθεση ότι για ένα συγκεκριμένο διάστημα είναι 
σταθερές (Cramer, 1980).13

Σε εμπειρικές εξειδικεύσεις που έχουν γίνει με συστήματα αλληλεξαρτη- 
μένων στοχαστικών εξισώσεων δεν εντοπίζεται η σχέση της αλληλεπίδρασης 
μεταξύ της γονιμότητας και της προσφοράς εργασίας. Αυτό αποδίδεται κυ
ρίως σε καθαρή έλλειψη στατιστικών στοιχείων, θεωρητικής ασάφειας ή λαν- 
θάνουσας εξειδίκευσης που οδηγεί σε στατιστικά λάθη πολυσυγραμμικότη- 
τας (Cramer 1980).

Οι Smith-Lovin και Tickamyer (1978) εντοπίζουν μια ισχυρή επίδραση 
της γονιμότητας στην προσφορά εργασίας της μητέρας και μια αμυδρή επί
δραση προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ο Cramer (1980) βρίσκει ότι η γονιμότητα επηρεάζεται μόνο βραχυχρό
νια από την εργασία, ενώ αντιθέτως επιδρά στην εργασία μακροχρόνια.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Η θεωρία βρίσκεται σε ένα στάδιο ανάπτυξης και ολοκλήρωσης. Οι βασικές 
υποθέσεις που την στηρίζουν δεν έχουν γίνει αποδεκτές, ενώ οι εμπειρικές 
εφαρμογές δεν υποστηρίζουν συνήθως τη σχέση αλληλεπίδρασης γονιμότη
τας και προσφοράς εργασίας.14

13. Η υπόθεση αυτή ισχύει και για τη δυναμική εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.
14. Στην εργασία αυτή η ενδογένεια της προσφοράς εργασίας δεν εξετάζεται.
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Το σημείο που έχει δεχτεί την περισσότερη κριτική είναι η θεμελιακή 
υπόθεση του Becker ότι τα παιδιά μπορούν να θεωρηθούν ως διαρκή αγαθά. 
Τα πιο κύρια σημεία της κριτικής που ασκήθηκε πρωταρχικά από την I. Bla
ke (1968) είναι:
— Η κοινωνία αναγκάζει τους γονείς να φροντίζουν τα παιδιά. Η κοινή γνώ

μη καταδικάζει γονείς που τα παραμελούν και δεν φροντίζουν επαρκώς 
π.χ. για την εκπαίδευσή τους ή τη διατροφή τους. Δεν συμβαίνει φυσικά 
το ίδιο όταν δεν φροντίζονται επαρκώς τα αυτοκίνητα, τα βίντεο ή οι τη
λεοράσεις.

— Η «ποιότητα» των παιδιών δεν αποτελεί παράγοντα επιλογής των γονιών 
μια και εξαρτάται από πάρα πολλούς μη οικονομικούς παράγοντες (π.χ. 
γενετικούς).

— Σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι ικανοποιημένοι από τον αριθμό και 
την «ποιότητα» των παιδιών δεν έχουν την ευχέρεια της πώλησης, της αν
τικατάστασης ή της απαλλαγής.

— Δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι γονείς ένα παιδί, με τον ί
διο ακριβώς τρόπο που χρησιμοποιούν ένα αγαθό. Νομικά και κοινωνικά 
οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν το παιδί.

— Η συνάρτηση ωφελιμότητας αναφέρεται μόνο σε ένα μέλος της οικογέ
νειας. Δεν λαμβάνει δηλαδή υπόψη καταστάσεις διαφωνίας στις διάφορες 
αποφάσεις του ζευγαριού.

Οι περισσότερες συναρτήσεις της γονιμότητας είναι συνήθως στατικές. 
Αναφέρονται δηλαδή σε καταστάσεις όπου ο χρόνος δεν έχει κάποια ουσια
στική βαρύτητα. Οι γονείς ωστόσο βλέπουν τη δημιουργία παιδιών μέσα στα 
πλαίσια ενός ευρύτερου χρονικού ορίζοντα, ενώ υπάρχει σχεδόν μια καθολι
κή έλλειψη από διαχρονικές εξειδικεύσεις της γονιμότητας.15

Στο επόμενο τμήμα γίνεται μια προσπάθεια να εξειδικευτεί μια δυναμική 
εξίσωση της γονιμότητας.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η διαχρονική θεωρία της κατανάλωσης διαρκών αγαθών, παράλληλα με τη 
θεωρία της ζήτησης παιδιών βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και της ανά-

15. Από καθαρή έλλειψη στοιχείων, που είναι ανύπαρκτα σε μικροεπίπεδο, ή από το φαι
νόμενο ότι μια στατική συνάρτηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε δυναμική. Υπάρχουν με
μονωμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. του Wilkinson (1973), που κάνουν χρήση χρονολογικών 
σειρών μια και τα πλούσια και ανελλιπή στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν στη Σουηδία διευ
κολύνουν παρόμοιες προσεγγίσεις (Andorka, 1978).
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πτύξης και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου οι διαχρονικές εξειδικεύ- 
σεις της γονιμότητας είναι πολύ περιορισμένες.16

Προϋπόθεση για να εντοπιστούν οι διακυμάνσεις των γεννήσεων στο 
χρόνο αποτελεί το υψηλό επίπεδο ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Είναι αναγκαίο 
παράγοντες όπως η μετανάστευση, η εκβιομηχάνιση, η παιδική θνησιμότητα 
και ο αναλφαβητισμός να έχουν φτάσει σε κάποιο σημείο όπου οι μεταβολές 
τους να θεωρούνται ασήμαντες ή αδρανείς ως προς τη διαδικασία της «ζήτη
σης» των παιδιών. Λόγω ιδιαιτερότητας στην ανάπτυξη μιας χώρας, όμως, 
μπορεί ορισμένοι παράγοντες να επιδρούν για ένα διάστημα που βρίσκεται έ
ξω από τα όρια της «δημογραφικής μετάβασης», με αποτέλεσμα να αποδυνα
μώνουν ή να εμποδίζουν την επίδραση μιας «καινούριας» μεταβλητής στις 
γεννήσεις, έτσι ώστε να εμφανίζονται χρονικές υστερήσεις στις διακυμάνσεις 
και την επικράτηση κάποιας τάσης μικροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Ένα ζευγάρι μπορεί να επιλέξει ελεύθερα την πρόσθεση ενός παιδιού 
στην οικογένεια κάτω από τις εξής προϋποθέσεις:
— να χρησιμοποιείται αποτελεσματικά η αντισύλληψη και σε ευρεία κλίμακα
— να επικρατεί μια αυξητική τάση στις δαπάνες για τα παιδιά
— να επικρατούν μη παραδοσιακές αντιλήψεις για την προσφορά εργασίας 

της γυναίκας
— να υπάρχει συλλογικότητα στις διάφορες αποφάσεις της οικογένειας συμ- 

περιλαμβανομένης και της απόφασης που αφορά το μέγεθος της, τον τρό
πο ανατροφής και φροντίδας των παιδιών και την προσφορά εργασίας του 
κάθε μέλους

— να επηρεάζονται οι κοινωνικοί κανόνες και αξίες από εξωγενείς παράγον
τες. Κάθε οικογένεια δύναται να αποκτήσει 0, 1, 2 κ.ο.κ., παιδιά, ύστερα 
από δική της επιλογή και απόφαση. Έστω και αν στην Ελλάδα όλες σχε
δόν οι οικογένειες αποκτούν τουλάχιστον ένα παιδί, δεν μπορούμε να 
δεχτούμε την άποψη ότι αυτό οφείλεται σε κάποια «πίεση» των κοινωνι
κών κανόνων και αξιών.

Για την Ελλάδα εξετάζουμε μόνο τους παράγοντες που επιδρούν στη 
συζυγική γεννητικότητα, επειδή υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα 
και για το λόγο ότι το ποσοστό των εξώγαμων γεννήσεων στη χώρα μας εί
ναι σχεδόν ανύπαρκτο (Σιάμπος, 1985).

Υποθέτουμε ότι ο άνδρας και η γυναίκα επιδιώκουν να μεγιστοποιή
σουν την ωφέλεια (ψυχική ή χρηματική) που θα επέλθει στην οικογένεια με 
την απόκτηση ενός παιδιού, σε δεδομένα εισοδήματα, τιμές και προτιμήσεις.

Η οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί ως μία καταναλωτική και παραγωγική 
μονάδα, όπου ο χρόνος του άνδρα και της γυναίκας μπορεί να χρησιμοποιη

16. Σε αυτό συντελεί και η έλλειψη στατιστικών δεδομένων, όπως έχει ήδη τονιστεί.
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θεί αποτελεσματικά για την παραγωγή, φροντίδα και ανατροφή παιδιών.
Οι σχέσεις του άνδρα και της γυναίκας είναι τέτοιες ώστε οι τελικές 

αποφάσεις να έχουν προκύψει μέσα από πιθανή μεταβίβαση απόψεων ή αντί
ληψης για το ρόλο του κάθε μέλους στην οικογένεια. Όσο περισσότερη 
ισορροπία επικρατεί στις σχέσεις του ζευγαριού, τόσο λιγότερες αντιθέσεις 
στις αποφάσεις. Το ζευγάρι έχει ως επιδίωξη να κάνει έναν μοντέρνο τρόπο 
ζωής που θα συνοδεύεται από μια υψηλή και ποιοτική κατανάλωση.

Στην αρχή του γάμου μπορεί ο άνδρας και η γυναίκα να έχουν σχηματί
σει γνώμη για το μέγεθος της οικογένειας. Διαχρονικά όμως, ύστερα από με
σολάβηση μη προβλεπόμενων καταστάσεων (π.χ. ανεργία του άνδρα) αναγ
κάζεται η οικογένεια να εξετάζει κάθε περίπτωση χωριστά.

Η απόκτηση ενός παιδιού μειώνει σημαντικά το χρόνο των γονιών από 
άλλες δραστηριότητες. Συνήθως ένα παιδί αφού γεννηθεί «ακολουθεί» τους 
γονείς σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Η προσθήκη ενός δεύτερου ή και 
τρίτου παιδιού στην οικογένεια, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με αντι
κατάσταση του «φθαρμένου» πρώτου ή δεύτερου παιδιού, όπως μπορεί να 
κάνει ο καθένας με πράγματα της ιδιοκτησίας του. Επίσης δεν παρέχεται η 
δυνατότητα γραμματίων ή δανείων για τη διεύρυνση μιας οικογένειας.

Σε μία στατική ανάλυση το διάστημα μεταξύ γάμου και γέννησης του 
πρώτου (δεύτερου κ.ο.κ.) παιδιού θεωρείται σαν ένα διάλειμμα μέχρι να κλεί
σει η οικογένεια το μέγεθος της, δηλαδή να φτάσει τον αριθμό παιδιών στον 
οποίο θα έχει μέγιστη ωφελιμότητα.

Σε μία δυναμική ανάλυση όμως, το κάθε διάστημα θεωρείται μία διαδι
κασία προγραμματισμού και αποφάσεων που μπορούν να αναθεωρηθούν συ
νεχώς, εφόσον η οικογένεια χρησιμοποιεί την αντισύλληψη αποτελεσματικά.

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι με τον όρο γονιμότητα εννοείται ο μέσος 
αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας 15-45 ετών. Το ακα
θάριστο ποσοστό (αδρός δείκτης) γεννητικότητας, από την άλλη πλευρά εκ
φράζει την αναλογία των γεννήσεων σε 1.000 κατοίκους.

Η ζήτηση των παιδιών δύναται να στηριχθεί στην προσέγγιση των Hoy- 
thakker και Taylor (1970). Υποτίθεται ότι βασικά ο καταναλωτής επιδιώκει 
να διατηρήσει το επίπεδο των δαπανών για κατανάλωση σταθερό, έστω και 
αν το εισόδημά του μειώνεται, διότι ουσιαστικά δεν επιθυμεί να χειροτερέψει 
την ποιότητα ζωής που απολάμβανε μέχρι πρόσφατα. Κάθε καταναλωτική 
δραστηριότητα περιλαμβάνει μια μορφή δημιουργίας, συνήθειας ή αδράνειας 
(habit formation or inertia). Η σημερινή επίκαιρη ζήτηση προσδιορίζεται κα
τά ένα μεγάλο μέρος από τη χθεσινή (περσινή) ζήτηση. Η συνήθεια ερμη
νεύεται με την ύπαρξη ενός αποθέματος διαρκών αγαθών ή εναλλακτικά με 
κάποιο ψυχολογικό απόθεμα στην περίπτωση που το αγαθό δεν έχει την δυ
νατότητα της συσσώρευσης (μη διαρκή αγαθά και υπηρεσίες).
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Η γραμμική εξίσωση που αναμένεται να ερμηνεύσει οποιαδήποτε περί
πτωση ζήτησης, έχει ως εξής:

(6) Γε = α0 + aj YDe + α2 K^j

Στη περίπτωση των γεννήσεων οι μεταβλητές που υπάρχουν μπορούν 
να οριστούν ως εξής:
Γε = αριθμός γεννήσεως ζώντων παιδιών σε χρόνο ε.
YDg = διαθέσιμο εισόδημα σε χρόνο ε.
Κε.,= συνολικός αριθμός παιδιών (απόθεμα) με μια χρονική υστέρηση (ε-1).

Η μεταβλητή Κε μεταβάλλεται σύμφωνα με την ταυτότητα:

(7) ΔΚ17 = Γε - δΚε., <=> Γε = Κε — (1-δ) Ke_j

Η μεταβλητή Γε στη σχέση (7) μπορεί να έχει την έννοια της επένδυσης. 
Ο παράγοντας δ από την άλλη πλευρά είναι το ποσοστό απόσβεσης της επέν
δυσης που στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί σαν μια κατα
νάλωση, δηλαδή ικανοποίηση που δέχονται οι γονείς από τη «χρήση» των 
παιδιών.

Αν αντικαταστήσουμε τη σχέση (7) στην (6) παίρνουμε τη συνάρτηση 
ζήτησης των παιδιών σε μια μορφή που μπορεί να εκτιμηθεί στατιστικά:

(8) Γε = Α0 + AjAYDg + AjYDc-j + Α,Γ ε-118

Η θεωρία ζήτησης των παιδιών είναι ένα θέμα καθαρά μικροοικονομικό. 
Για να φτάσουμε στον καθορισμό συναρτησιακών σχέσεων συνολικής ζήτη
σης γίνεται η υπόθεση ότι το σύνολο των νοικοκυριών δρα ως ένα «αντι
προσωπευτικό» νοικοκυριό. Η υπόθεση αυτή δημιουργεί το κλασικό σφάλμα 
σύνθεσης. Γι’ αυτό η μακροσκοπική θεώρηση, κατά την εκτίμηση της γονι
μότητας, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αντιφατικές καταστάσεις κυρίως στην 
άσκηση ορθολογικής δημογραφικής πολιτικής με γνώμονα το πλέγμα αλλη
λεξάρτησης που επικρατεί μεταξύ διαφόρων μεταβλητών σε μικροεπίπεδο.

17. ΔΚ = Kr-ι = ορισμός πρώτης διαφοράς.
18. Η σχέση (6) μπορεί να γραφτεί ως εξής:

(6α) Γε = (1- (1-δ) Le) Κε <=> Κε = Γε/ (1- (1-δ) Le)
όπου LKf = Κε_ , (Le = χειριστής χρονικών υστερήσεων). Αν αντικαταστήσουμε την (6α) 
στην (7) αφού πρώτα επιφέρουμε μια χρονική υστέρηση έχουμε:

(7α) Γε = α„ + a,YDe + α2Γε_ ,/(1-(1-δ)Σε)

Αν πολλαπλασιάσουμε την (7α) με τον παράγοντα (l-(l-ô)Le) παίρνουμε τελικά τη σχέση (8) 
όταν Α„ = α„δ. Α, = α,, Α2 = α2δ, A, = 1 + α2-δ
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Επειδή τα παιδιά συνήθως μετριούνται σε ολοκληρωμένες «αποτελεσμα
τικές» μονάδες, δηλαδή μονάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα της διάσπα
σης σε μικρότερα κομμάτια, η εκτίμηση γίνεται με βάση τον αδρό δείκτη γεν
νητικότητας. Με άλλα λόγια έστω και αν ο μέσος όρος των παιδιών κατά γυ
ναίκα διευκολύνει τις αποφάσεις στην εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, η 
οικονομική θεωρία με υποθέσεις που προέρχονται από τη ζήτηση διαρκών 
αγαθών, αποδέχεται μεταβλητές παρόμοιες με τον αδρό δείκτη γεννητικότη
τας (Balourdos, 1983).

Εκτός από τις μεταβλητές που περιλαμβάνει η σχέση (8), υπάρχουν και 
άλλες που μπορούν να αιτιολογηθούν λογικά, ad hoc, σαν επεξηγηματικές 
της ζήτησης των παιδιών.

Ad hoc μεταβλητές 
Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία

Ο Easterlin (1969, 1973) τόνισε ότι η κατανάλωση status αγαθών συνεισφέρει 
ουσιαστικά στη μείωση των γεννήσεων. Ωστόσο η παραγωγή και η κατανά
λωση ανανεώνονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Πιο σύγχρονα αγαθά θεω
ρούνται πιο αποδοτικά από παλαιότερα. Αυτό ουσιαστικά δημιουργεί φιλοδο
ξίες για καινούριες, ανανεωμένες καταναλωτικές δραστηριότητες, που δύ
σκολα εκπληρώνονται, κυρίως όταν η οικογένεια αποτελείται από πολλά μέ
λη. Δημιουργείται έτσι μια μετατόπιση στις προτιμήσεις γύρω από τις μικρές 
οικογένειες σε βάρος των πολυμελών, ιδιαίτερα για τις μεσαίες και κατώτερες 
κοινωνικοοικονομικές ομάδες.

Από καθαρή έλλειψη στατιστικών στοιχείων για αγαθά όπως τα βίντεο, 
οι τηλεοράσεις κ.ά., εξετάζεται μόνο η επίδραση που επιφέρει η κατανάλωση 
ή η συσσώρευση αυτοκινήτων στις γεννήσεις.

Η Ελλάδα έχει ένα αυτοκίνητο για κάθε οκτώ κατοίκους, που είναι πολύ 
χαμηλή αναλογία για την Ευρώπη. Ο μέσος όρος ζωής των αυτοκινήτων αυ
ξάνεται συνεχώς, που σημαίνει ότι καθίστανται προβληματικά για την κυ
κλοφορία και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ο ταχύς ρυθμός συσσώρευσης και η έλλειψη αντίστοιχου προγραμματι
σμού για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού οδικού δικτύου συνεισφέρει 
μεταξύ άλλων στην αύξηση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων, την αύξηση 
των θορύβων, την κατασκευή γέφυρας ή τη δημιουργία λεωφόρου σε βάρος 
χώρων αναψυχής.19

19. Οι παράγοντες αυτοί μαζί με την ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να θεωρηθούν και 
ως αιτίες διαταραχής στην οικολογία. Μπορούν δηλαδή να λειτουργήσουν ως ψυχολογικά αί
τια για να μειωθούν οι γεννήσεις (Έμκε-Πουλοπούλου, 1987).
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Η απόκτηση αυτοκινήτου είναι με άλλα λόγια συνυφασμένη με ένα με
γάλο αριθμό παραγόντων που επίσης αναμένεται να έχουν αρνητική επίδρα
ση στον αριθμό παιδιών. Γι’ αυτό εξετάζεται η επίδραση του συνολικού όγ
κου αυτοκινήτων που κυκλοφορούν (ΟΧΙΜΑ) στην εξίσωση των γεννήσεων.

Ηλικία νύφης, ηλικία μητέρας (HLN, HLM)

Σήμερα τα κύρια ζητήματα, στις δημογραφικά ανεπτυγμένες χώρες, μπορού
με να πούμε ότι είναι η ηλικία έναρξης της τεκνοποιίας και τα διαστήματα με
ταξύ των γεννήσεων.

Η κατάσταση υγείας και ευημερίας της οικογένειας φαίνεται από το πό
σο σύντομα αποκτάται το πρώτο παιδί. Μετά το γάμο, ένα σύντομο διάστημα 
γέννησης του πρώτου παιδιού είναι συνδεδεμένο με την πιθανότητα απόκτη
σης ενός δεύτερου και στη συνέχεια ενός τρίτου παιδιού (Bumpas, Ridfuss 
και Janosik, 1978).

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι σύντομο διάστημα απόκτησης του πρώτου 
παιδιού εμποδίζει την κατανάλωση πολυτελών αγαθών για όλο σχεδόν τον 
κύκλο ζωής του ζευγαριού.

Ο μέσος όρος της ηλικίας που παντρεύεται η γυναίκα (HLN) σε σχέση 
με το μέσο όρο ηλικίας που τεκνοποιεί η γυναίκα (HLM) αποτελεί έναν δεί
κτη (HLN/HLM) του διαστήματος που περνά μετά το γάμο μέχρι την απόκτη
ση του πρώτου παιδιού. Ταυτόχρονα ως επεξηγηματική (η HLN/HLM) δεί
χνει την επίδραση δημογραφικών μεταβλητών στον αριθμό παιδιών.

Η εκπαίδευση (AGP, A G Μ)

Ένα άτομο που αποφασίζει να σπουδάσει σε κάποια περίοδο του κύκλου της 
ζωής του, αντί να κερδίζει κάποιο εισόδημα, έχει συνήθως κίνητρο να κερδί
σει αργότερα ένα υψηλότερο εισόδημα καθώς και μια ποιοτική και πιο άνετη 
απασχόληση (Becker, 1964).

Η εκπαίδευση μπορεί δηλαδή να θεωρηθεί ένα είδος επένδυσης. Κατά 
μια ευρύτερη έννοια όμως η εκπαίδευση διευρύνει τους άξονες δραστηριότη
τας και γνώσεως του ατόμου. Μεγαλύτερη γνώση π.χ. παιδαγωγικής και ψυ
χολογίας για τους γονείς επιφέρει σωστότερη ανατροφή και φροντίδα για το 
παιδί, ενώ συνήθως οι γυναίκες που έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης δεί
χνουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και κάνουν λιγότερα 
παιδιά (Andorka, 1978).

Στη συνάρτηση των γεννήσεων η εκπαίδευση της γυναίκας20 μπορεί να

20. Ή και του άνδρα.
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θεωρηθεί ένας παράγοντας προτιμήσεων, εισοδήματος ή και αποτελεσματικό- 
τητας στη χρήση αντισύλληψης και ως εκ τούτου αναμένεται να επιφέρει αρ
νητική επίδραση. Οι μεταβλητές AGM και AGP αναφέρονται στο ποσοστό 
αναλφαβήτων μητέρων και πατέρων αντίστοιχα και έχουν στόχο να δώσουν 
την επίδραση της εκπαίδευσης στις γεννήσεις.21

Η (ψευδο)μεταβλητή D67 και η μεταβλητή ΤΑΧΚ

Οι μεταβλητές που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα είναι ποσοτικές. Ποιοτικά 
γεγονότα έχουν επίσης τη δυνατότητα να εκφραστούν στη συνάρτηση των 
γεννήσεων. Συνήθως τα γεγονότα αυτά αναφέρονται σε δύο μόνο εναλλακτι
κές καταστάσεις, π.χ. εργασία-απεργία, πόλεμος-ειρήνη, δημοκρατία-δικτα- 
τορία κ.ά.

Αυτά τα είδη των ποιοτικών γεγονότων εκφράζονται συχνά ως αριθμη
τικά δεδομένα με κατάλληλες ψευδομεταβλητές.

Μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση ότι η διαφοροποίηση της πολιτικής 
ζωής στην Ελλάδα από το 1967 και μετά είχε επιπτώσεις και στην εξέλιξη 
των γεννήσεων. Η ανοδική πορεία, που ακολουθούσαν ώς τότε, μετατρέπε- 
ται σε καθοδική (Διάγραμμα 1).

Η μεταβλητή D67 παίρνει την τιμή 1 για το έτος 1967 και μηδέν για τα 
υπόλοιπα έτη. Έχει σκοπό να αποδώσει στον αριθμό παιδιών την πορεία που 
θα είχε κάτω από διαφορετικές πολιτικές εξελίξεις.

Τέλος η μεταβλητή ΤΑΧΚ αναφέρεται στον αριθμό των τουριστών στην 
Ελλάδα. Ως πηγή που επιφέρει έσοδα (εισόδημα) ο τουρισμός επιδρά θετικά 
στις γεννήσεις.

Τα στοιχεία και οι πηγές τους

Η ανάλυση των γεννήσεων στην Ελλάδα βασίζεται σε χρονολογικές-σειρές 
για την περίοδο 1960-1983. Όλα τα στοιχεία έχουν πηγή τους την ΕΣΥΕ. Η 
μεταβλητή YD έχει αποπληθωριστεί δηλαδή έχει διαιρεθεί με το δείκτη 
CP/CPR, όπου CP είναι ο δείκτης τρεχουσών τιμών καταναλωτού και CPR ο 
πραγματικός δείκτης τιμών καταναλωτού (με βάση 1974 = 100).

Οι τελευταίες αυτές μεταβλητές έχουν προέλθει από τους εθνικούς λο
γαριασμούς που εκδίδει κάθε έτος η ΕΣΥΕ.

21.0 αναλφαβητισμός ως PROXY για την εκπαίδευση χρησιμοποιείται από τους Grego
ry και Cambell (1976). Αναμένεται ότι θα έχει αντίστροφη επίδραση απ’ ό,τι η εκπαίδευση. 
Δηλαδή η AGP ως πηγή μείωσης του εισοδήματος επιδρά αρνητικά. Η AGM θα επιδράσει θε
τικά όταν οι συνθήκες στην αγορά εργασίας δεν ευνοούν γυναίκες χωρίς κάποιο επίπεδο μόρ
φωσης.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Αριθμός γεννηθέντων παιδιών στην Ελλάδα 

κατά την περίοδο 1960-1983

* Πηγή : ΕΣΥΕ.
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Η μεταβλητή HLN, HLM, AGP, AGM, προέρχονται από τη στατιστική φυ
σικής κίνησης του πληθυσμού. Τέλος οι μεταβλητές ΟΧΙΜΑ και Γ έχουν πη
γή τη στατιστική επετηρίδα.

Αναλυτικά αποτελέσματα

Η συνάρτηση των γεννήσεων υπολογίστηκε με τη μέθοδο της παλινδρόμη
σης. Η αντίστοιχη εκτίμηση των συντελεστών παλινδρόμησης έγινε με τη 
γνωστή μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και 
οι μέθοδοι «Cochrane - Orcutt» και «Hildreth - lu» (Bergström, 1981) που δεν 
έδωσαν πιο σημαντικά αποτελέσματα.

Η στατιστικά σημαντικότερη παλινδρόμηση που προέκυψε έχει ως 
εξής:

Γε = 210200.7 -0.09 YD,.,
(1.88) (0.8)

+ 0.01 ΤΑΧΚ - 0.02 ΟΧΙΜΑ 
(2.57) (2.28)

R2 = 0.89 
F = 15.23 
D - : = 2.54

Σε παρένθεση κάτω από τους συντελεστές δίνονται οι τιμές της «t». Επί
σης δίνονται οι τιμές της «F» του R2 και η τιμή D-W. Η μεταβλητή AGM 
(αγράμματες μητέρες) ήταν μη σημαντική22 και αποκλείστηκε από την τελική 
παλινδρόμηση23 24.

Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν το πιο αξιοσημείωτο είναι ίσως η 
αρνητική και όχι ουσιαστική επίδραση του εισοδήματος στη γεννητικότητα. 
Ο Becker (1960), αιτιολογεί μια θετική επίδραση του εισοδήματος όταν η 
παιδική θνησιμότητα έχει πτωτική τάση, το κόστος των παιδιών έχει αυξητι
κή πορεία και η αντισύλληψη χρησιμοποιείται αποτελεσματικά (σύγκρινε σ. 
122).

Αν κάνουμε έναν έλεγχο των παραπάνω υποθέσεων για την Ελλάδα έ
χουμε τα εξής αποτελέσματα.

Για τις μεταβλητές του κόστους των παιδιών και της αντισύλληψης δεν

-0.36 ΔΥϋε + 0.60 Γε_, -184.04 AGP 
(2.53) (3.39) (0.03)

+ 10301.13D67 - 157265.1 (HLN/HLM) 
(2.64) (1.26)

22. Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 5%.
23. Έχει αυτοσυσχέτιση με την AGP.
24. Δηλαδή τα έξοδα για ντύσιμο, εκπαίδευση, περίθαλψη, φαγητό κ.ά.
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υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΣΥΕ για την περίοδο 1960-1983.
Η παιδική θνησιμότητα από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται να έχει φτά

σει σε κάποιο επίπεδο σταθερότητας, όπως προϋποθέτει η νεοκλασική θεω
ρία. Από 42,07%ο το 1960 και 24,14%ο το 1973 μειώθηκε σε 14,57%ο το 
1983.25 Έστω και αν η τάση που επικρατεί είναι πτωτική δεν μπορούμε να 
δεχτούμε ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που δεν επιτρέπει άλλη μείωση, επει
δή το 1982-83 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη παιδική θνησιμότητα μεταξύ 
των χωρών μελών της ΕΟΚ ,25 26

Μπορούμε δηλαδή να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σχετικά 
πρόωρο27 να εντοπίσουμε τη θετική επίδραση του εισοδήματος έστω και αν 
τα στοιχεία που διαθέτουμε είναι ελλιπή.

Το διαθέσιμο εισόδημα με μια χρονική υστέρηση (YDe_,) δεν είναι στα
τιστικά σημαντικό,28 σε αντίθεση με την μεταβλητή της πρώτης διαφοράς 
(ΔΥϋε).

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η υψηλή σημαντικότητα της μεταβλητής 
Γε_, (έχει την υψηλότερη t-τιμή), που δείχνει έντονα και επικροτεί κατά κά
ποιο τρόπο τη σημασία της συνήθειας ή αδράνειας. Επίσης ξεχωρίζει η σημα
σία της ποιοτικής μεταβλητής D67.

Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται η πραγματική και η προγνωστική πορεία της 
γονιμότητας για την περίοδο 1960-1983.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι οι διακυμάνσεις των γεννήσεων 
προέρχονται μέσα από την επίδραση οικονομικών, δημογραφικών, κοινωνι
κών (και ψυχολογικών) παραγόντων.

Η στατιστική εκτίμηση έγινε με τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων 
σε ανάλυση απλής παλινδρόμησης. Η Στατιστική Υπηρεσία δεν διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει δυνατή η χρήση περισσότερο σύνθετων 
οικονομομετρικών μεθόδων, με συστήματα αλληλεξαρτημένων στοχαστικών 
μεταβλητών.

25, 26. Πηγή ΕΣΥΕ, Στατιστική της φυσικής κίνησης του πληθυσμού.
27. Η Ελλάδα ακολουθεί την πορεία της γονιμότητας των ανεπτυγμένων χωρών με χρο

νική υστέρηση. Εκτός αυτού η ανανέωση των γενεών στη χώρα μας δεν πραγματοποιείται από 
το 1982 (Κοτζαμάνης, 1986).

28. Η μεταβλητή αυτή καθώς και οι υπόλοιπες που δεν είναι σημαντικές (AGP, 
HLN/HLM) παρέμειναν στην τελική εξίσωση από καθαρά θεωρητική άποψη.
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Πολλές σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές δεν συμπεριλή- 
φθηκαν, όπως π.χ. η προσφορά εργασίας της γυναίκας, το ποσοστό ανερ- 
γείας, το κόστος ανατροφής του παιδιού, η εσωτερική μετανάστευση κ.ά.

Άλλες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν PROXY ενώ δεν προέκυψαν όλες 
στατιστικά σημαντικές (π.χ. AGP, AGM). Καμία δημογραφική μεταβλητή 
δεν προέκυψε σημαντική. Αυτό συνέβαλε στον αποκλεισμό βασικών (δημο- 
γραφικών) μεταβλητών όπως π.χ. τον αριθμό των γυναικών σε αναπαραγωγι
κή ηλικία. Η μόνη μεταβλητή που διατηρήθηκε ήταν η HLN/HLM, με το σκε
πτικό ότι η συνάρτηση για τις γεννήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να περικλείει 
παρόμοιες μεταβλητές, έστω και αν η τιμή της «t» είναι 1,26, δηλαδή μη ση
μαντική.

Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν στα προηγούμενα τμήματα στατιστικά 
σημαντικές μεταβλητές ήταν οι AYDe, F ε.,, D67, ΤΑΧΚ, και ΟΧΙΜΑ. Με 
εξαίρεση τη μεταβλητή του εισοδήματος όλες οι άλλες μεταβλητές είχαν το 
ανεμενόμενο πρόσημο.

Περισσότερος χρόνος στον Η/Υ, ίσως ανέβαζε την τιμή του R2 και βελ
τίωνε κάπως την τελική εκτίμηση. Ωστόσο το θεωρητικό πλαίσιο και η δυνα
μική εξειδίκευση μπορούν να αποτελόσουν τη βάση για μία πιο εμπεριστατω
μένη οικονομομετρική ανάλυση.

Η θεωρία στηρίζεται στην υπόθεση ότι γεννήσεις στο χρόνο δεν ακο
λουθούν γραμμική πορεία. Κάτω από διαφοροποίηση των υποθέσεων είναι 
δυνατόν να επεξηγηθούν διακυμάνσεις των γεννήσεων μέσα σε διάφορα στά
δια της «δημογραφικής μετάβασης» (βλ. π.χ. Wilkinson, 1973).

Η μικροοικονομική προσέγγιση του αριθμού των παιδιών που δημιουρ- 
γούνται δεν πρέπει να θεωρηθεί ως επέμβαση της οικονομικής θεωρίας στο 
γνωστικό αντικείμενο της δημογραφίας. Έστω και αν σε πολλές χώρες οι 
γεννήσεις ακολουθούν πτωτική τάση και βρίσκονται σε ένα πολύ χαμηλό 
επίπεδο, σε άλλες παρατηρείται το φαινόμενο των διακυμάνσεων.

Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο να γίνεται πρόβλεψη και πρόληψη όχι 
μόνο στις μακροπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες τάσεις, αλλά και στις υφιστάμε
νες διακυμάνσεις, όπου παρουσιάζονται, με τη βοήθεια της μικροοικονομι
κής θεωρίας, που προς το παρόν είναι ο μόνος τρόπος που έχει τη δυνατότη
τα να ακολουθεί την πορεία των γεννήσεων σε μη γραμμικές κατευθύνσεις.
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