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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

Π 
ρόβλεψη-σοκ για επιστροφή του πληθυ-
σµού της χώρας στα επίπεδα του 1961 
και µείωση κατά 2,5 εκατοµµύρια µέχρι 

το 2050 καταγράφει το πόρισµα της διακοµ-
µατικής επιτροπής της Βουλής, το οποίο φέρ-
νει σήµερα στο φως η Realnews. Η επιτροπή 
συστάθηκε τον Απρίλιο του 2017 κατ’ εφαρµο-
γή σχετικής πρότασης της προέδρου της ∆ηµο-
κρατικής Συµπαράταξης Φώφης Γεννηµατά και 
ολοκλήρωσε πριν από λίγες ηµέρες τις εργασί-
ες της παραδίδοντας το πόρισµα της Βουλής.

Το συµπέρασµα του πορίσµατος της επιτρο-
πής συµπυκνώνεται σε µία και µόνο παράγρα-
φο στη σελίδα 151, δείχνοντας ότι κοµβικό ρό-
λο στην αρνητική πορεία του δηµογραφικού 
παίζει η οικονοµική κρίση, η οποία απέτρεψε 
τα νέα ζευγάρια από την τεκνοποίηση και ανά-
γκασε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα: «Η κρίση του 2010 λει-
τουργεί καταλυτικά ώστε το φυσικό ισοζύγιο, 
µε την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεν-
νήσεων, όσο και το µεταναστευτικό ισοζύγιο, 
µε την υπεροχή αυτών που εγκαταλείπουν τη 
χώρα σε σχέση µε αυτούς που φθάνουν στη 
χώρα, να παίρνουν καθαρή αρνητική τροχιά. 
Η αναπόδραστη δηµογραφική γήρανση του 
πληθυσµού επιτείνει τη δηµογραφική απαισι-
οδοξία, µε δεδοµένο ότι οι διαθέσιµες προβο-
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λές κάνουν λόγο για µειώσεις σε σχέση µε το 2015 έως και 
1,4 εκατοµµύριο το 2035 και έως 2,5 εκατοµµύρια το 2050», 
αναφέρει το πόρισµα περιγράφοντας το εφιαλτικό σενάριο.

Οι αριθµοί είναι αµείλικτοι. Η επιστηµονική επιτροπή, στην 
οποία η Βουλή ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης, κα-
τέληξε στο συµπέρασµα ότι, µε την πορεία που έχει πάρει το 
δηµογραφικό, το 2050 δεν αποκλείεται ο συνολικός πληθυ-
σµός της χώρας να έχει πέσει στα 8,3 εκατοµµύρια. Αν ανα-
τρέξει κανείς, ωστόσο, στον σχετικό πίνακα, θα αντιληφθεί 
ότι η τελευταία φορά που κατεγράφη τόσος πληθυσµός στη 
χώρα ήταν το 1961. Με απλά λόγια το 2050 η χώρα κινδυ-
νεύει να επιστρέψει σε επίπεδα πληθυσµού 90 ετών πίσω. 
Σε κάθε περίπτωση, η επιστηµονική επιτροπή επισηµαίνει 
ότι ανεξαρτήτως σεναρίων η αρνητική πορεία του πληθυ-
σµού δεν µπορεί να ανακοπεί µέχρι το 2050. 

Η επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τη 
δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού θεωρώντας την άρ-
ρηκτα συνδεδεµένη µε την προοπτική της ανάπτυξης. Σύµ-
φωνα µε τα σενάρια της επιστηµονικής επιτροπής, το ποσο-
στό των ατόµων ηλικίας 65+ αναµένεται να εκτιναχθεί και να 
φτάσει το 2050 ακόµα και στο 32,7% του συνολικού πλη-
θυσµού, από 20% που ήταν το 2015. «Ενας γηράσκων πλη-

θυσµός είναι πιο έµπειρος και ώριµος, αλλά λι-
γότερο δηµιουργικός και καινοτόµος σε σχέση 
µε έναν νεανικό πληθυσµό. Πιο συντηρητικός, 
µε µικρότερη προσαρµοστικότητα στις αλλα-
γές, λιγότερο τολµηρός και ανοικτός σε νέες ιδέ-
ες, αλλά µε µεγαλύτερη σύνεση και υποµονή. 
Οµως, οι προοπτικές ανάπτυξης µιας χώρας εί-
ναι άµεσα συνδεδεµένες µε το µέγεθος και τις 
δεξιότητες του εργατικού δυναµικού της. Και 
οι δύο παράγοντες συρρικνώνονται, καθώς ο 
πληθυσµός γερνάει», αναφέρεται στην έκθεση. 

Επίπτωση στην εργάσιµη ηλικία
Την ίδια ώρα η συρρίκνωση του συνολικού 
πληθυσµού που καταγράφεται σε όλα τα σε-
νάρια και η συνεχιζόµενη γήρανσή του προ-
φανώς αναµένεται να έχουν άµεση επίπτωση 
και στον πληθυσµό εργάσιµης ηλικίας, ο οποί-
ος φθίνει και γηράσκει αδιάλειπτα. Ειδικότερα, 
οι 15-64 ετών από 7 εκατ. το 2015, αναµένεται 
το 2035 να κυµανθούν από 5,8 έως 6,3 εκατ., 
οι δε 20-69 ετών (7,1 εκατ. το 2015) στα αντί-
στοιχα σενάρια από 6,6 έως 6,1 εκατ. Στο τέ-
λος, δε, της προβολικής περιόδου (2050), οι 
µεν 15-64 ετών θα κυµανθούν από 4,6 έως 5,5 
εκατ., οι δε 20-69 ετών στα αντίστοιχα σενάρια 
από 4,8 έως 5,7 εκατοµµύρια. 

Κατά τα µέλη της επιτροπής, µάλιστα, σηµα-
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ντικό ρόλο στη µείωση των γεννήσεων παίζουν 
και παράγοντες κοινωνιολογικού-πολιτισµικού 
χαρακτήρα, οι οποίοι δικαιολογούν τη δηµο-
γραφική επιβράδυνση των τελευταίων χρόνων. 
Οι σπουδές των νέων για παρατεταµένη χρονι-
κή περίοδο προκειµένου να ενισχύσουν τα τυ-
πικά µορφωτικά προσόντα τους και η πρότα-
ξη της µέριµνας για επαγγελµατική αποκατά-
σταση συνιστούν παράγοντες καθυστέρησης 
απόκτησης πρώτου παιδιού, ενώ σηµαντικό ρό-
λο παίζουν και η υπερσυγκέντρωση του πλη-
θυσµού σε ένα εξαιρετικά περιορισµένο τµή-
µα της συνολικής επιφάνειας της χώρας µας 
µε τη δηµιουργία δύο µητροπολιτικών περιο-
χών και η εγκατάλειψη του υπαίθρου χώρου. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιτροπής, ποσο-
στό άνω του 60% του πληθυσµού είναι συγκε-
ντρωµένο πλέον στο 6% της συνολικής επιφά-
νειας της χώρας.

Αποκαλυπτικοί είναι οι αριθµοί για το ισο-
ζύγιο γεννήσεων και θανάτων. Την περίοδο 
2004-2017 το ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων 
στους Ελληνες ήταν αρνητικό (318.161), ενώ 
την ίδια περίοδο στους αλλοδαπούς, οι οποίοι 
ζουν στη χώρα, ήταν θετικό (205.233). Από τα 
στοιχεία, µάλιστα, που παραθέτει η επιτροπή 
προκύπτει ότι τα ζευγάρια συνεχίζουν να πα-
ντρεύονται, αλλά δεν γεννούν παιδιά. 

Κατά τη διακοµµατική επιτροπή της Βουλής 
η επιδοµατική στήριξη είναι αναγκαία, αλλά 
δεν επαρκεί από µόνη της. «Αυτό σηµαίνει ότι 
οι επιδοµατικές πολιτικές θα πρέπει να συνο-
δεύονται από πολιτικές για την εναρµόνιση οι-
κογενειακής/προσωπικής και εργασιακής ζω-
ής, από εξασφαλίσεις σε περίπτωση απώλειας 
εργασίας απέναντι στον κίνδυνο της φτώχειας 
των νοικοκυριών, µε ενεργητικές πολιτικές απα-
σχόλησης και µε στοχευµένες πολιτικές για τον 
µεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσµό» .

 ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ πρόβληµα, όπως ανα-
λύεται στην έκθεση της Βουλής και υπογραµµί-
ζεται από ειδικούς επιστήµονες, αποτελεί εθνικό 
ζήτηµα υψίστης σηµασίας και συνεπώς πρέπει 
να του αποδοθεί η δέουσα προσοχή από το σύ-
νολο του πολιτικού συστήµατος της χώρας µας.

Οι προβολές του ύψους του πληθυσµού της 
χώρας µε βάση διάφορα σενάρια, δείχνουν, 
στη χειρότερη περίπτωση, µια µείωση µέχρι το 
2050 κατά 2,5 εκατοµµύρια και στην καλύτερη 
µια µείωση κατά 900 χιλιάδες σε σχέση µε τον 
σηµερινό πληθυσµό (2015) που δεν ξεπερνά τα 
10,9 εκατοµµύρια. Προφανής εξέλιξη είναι η ρα-
γδαία γήρανση του πληθυσµού άνω των 65 ετών 
και η τεράστια µείωση του παραγωγικού δυνα-
µικού, µε αποτέλεσµα όλο και λιγότεροι εργαζό-
µενοι να συντηρούν όλο και περισσότερους συ-
νταξιούχους. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα εί-
ναι να συρρικνώνονται οι παραγωγικές δυνατό-
τητες της χώρας και να αυξάνονται τα αδιέξοδα 
στο ασφαλιστικό σύστηµα.

∆ΥΣΤΥΧΩΣ, σε όλους σχεδόν τους δείκτες, η χώ-
ρα µας έχει χαµηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε 
τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ιδιαίτε-
ρα σε εκείνον της γονιµότητας (παιδιά/γυναίκα 
µ.ό.: Ε.Ε.=1,58, Ελλάδα=1,33, µε όριο ανανέω-
σης το 2,2), ενώ οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννή-
σεις κατά 30 χιλ. περίπου ετησίως τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης στη χώρα µας. Οπως αναφέ-
ρεται στην έκθεση, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

σε τρία επίπεδα, όπως συµβαίνει σε ευρωπαϊκές 
χώρες που έχουν προχωρηµένο πλαίσιο πολιτι-
κής για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, το 
οποίο δυστυχώς είναι πρόβληµα πανευρωπαϊκό.

ΠΡΩΤΟΝ: Πρέπει να ενισχυθεί η τεκνοποίηση µε 
διάφορα εισοδηµατικού τύπου µέτρα, όχι µόνο 
επιδόµατα, αλλά και φορολογικά κίνητρα άµε-
σης απόδοσης, που δυστυχώς στη χώρα µας 
δεν υπάρχουν. 

∆ΕΥΤΕΡΟΝ: Πρέπει να δηµιουργηθούν υποδο-
µές ώστε να συµφιλιώνουν την τεκνοποίηση µε 
την επαγγελµατική ζωή των ζευγαριών και ιδί-
ως των γυναικών (παιδικοί σταθµοί, κατασκη-
νώσεις κ.λπ.). 

ΤΡΙΤΟΝ: Πρέπει να δηµιουργηθούν συνθήκες 
στις πόλεις φιλικές προς τα παιδιά (πάρκα, παι-
δικές χαρές, παιδικές βιβλιοθήκες, κ.ά.).

ΩΣΤΟΣΟ, για να αποδώσει µια δηµογραφική 
πολιτική πρέπει να δηµιουργηθεί ένα οικονοµι-
κό και κοινωνικό περιβάλλον εµπιστοσύνης για 
το µέλλον της χώρας και να υπάρξουν κίνητρα 
παλιννόστησης των νέων που έφυγαν και συνε-
χίζουν να φεύγουν. Γενικότερα, πρέπει να αλλά-
ξει η αντίληψη που έχουν οι νέοι για τις προοπτι-
κές της χώρας µας, να πεισθούν, δηλαδή, εµπρά-
κτως ότι µπορεί να βρει η Ελλάδα ασφαλή ανα-
πτυξιακή πορεία µέσα στην Ευρώπη.

Η πιο «ύπουλη» απειλή 
για τη χώρα µας

ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ 
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ*

γράφει

* Καθηγητής Πολιτικής Οικονοµίας 
και αντιπρύτανης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, πρώην υπουργός

 ΚΑΤΑ 45 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ αναµένεται να επι-
βαρυνθεί το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 
στην Ελλάδα έως το 2060 λόγω της γήρανσης 
του πληθυσµού.

Ο οµότιµος καθηγητής του Παντείου Πανε-
πιστηµίου Σάββας Ροµπόλης επισηµαίνει στη 
Realnews ότι πρόκειται για µια νέα δηµοσιο-
νοµική «βόµβα», καθώς σε ετήσια βάση το 
κράτος θα πρέπει, προκειµένου να απορρο-
φηθεί η γήρανση του πληθυσµού, να ενισχύει 
την κοινωνική ασφάλιση κατά 1,2 δισ. ευρώ. 

«Η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµέ-
νων ατόµων στο σύνολο του πληθυσµού ως 
αποτέλεσµα δύο βασικών µεταβλητών, του 
προσδόκιµου ζωής και του δείκτη γονιµότη-
τας, αναµένεται να φέρει αναπόφευκτα τό-
σο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσο 
και την Ελλάδα µέχρι το 2070 αντιµέτωπες 
µε δραµατικές εξελίξεις, µε άµεσες συνέπει-
ες στα ασφαλιστικά τους συστήµατα», ανα-
φέρει ο κ. Ροµπόλης.

Για να αποφευχθεί η τεράστια αυτή επιβά-
ρυνση θα πρέπει:
f Ή να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 
για κύρια ασφάλιση από το 20% στο 27% και 
για επικουρική ασφάλιση από το 6% στο 8,1%.
f Ή να µειωθούν οι συντάξεις κατά 30%. 
f Ή να αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότη-
σης από τα 67, που είναι σήµερα, στα 73 έτη. 

 Η µελέτη που συνέταξαν οι επιστήµονες Σ. 
Ροµπόλης και Βασίλης Μπέτσης, υποψήφι-
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∆ηµοσιονοµική «βόµβα» 
για την κοινωνική ασφάλιση

ος διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστηµίου, καταλή-
γει στα ίδια περίπου συµπεράσµατα µε το πόρισµα της 
επιτροπής της Βουλής σχετικά µε τη δραµατική µείω-
ση του πληθυσµού στα 8,6 εκατ. το 2060, έχοντας ετή-
σιο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά 1,5% τον χρόνο. 
Η αύξηση της γήρανσης του πληθυσµού στην Ελλάδα 
προκαλεί σε απόλυτους αριθµούς τη µείωση του πλη-
θυσµού ηλικίας 14-65 ετών από 6,904 εκατ. άτοµα το 
2016 σε 4,118 εκατ. άτοµα το 2070. Παράλληλα, ο πλη-
θυσµός των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξάνε-
ται από 2,311 εκατ. άτοµα το 2016 σε 2,610 εκατ. άτο-
µα το 2070. Αντίστοιχα, το εργατικό δυναµικό µειώνεται 
από τα 4,698 εκατ. άτοµα το 2016 σε 3,071 εκατ. άτοµα 
το 2070. Ωστόσο, υπάρχει και δυσµενέστερη πρόβλε-
ψη σε µελέτη διεθνών οργανισµών, όπου καταγράφε-
ται ότι ο πληθυσµός στην Ελλάδα το 2070 θα είναι µόλις 
7,7 εκατοµµύρια µε ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ 
κατά 0,8% ετησίως. 

Οπως αναφέρει στην «R» ο οµότιµος καθηγητής του 
Παντείου, η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να λάβει άµεσα 
µέτρα, αξιοποιώντας τη δέσµη δράσεων που περιλαµ-
βάνονται στο πόρισµα της Βουλής. «Για να µην εφαρµο-
στούν όλες οι παραπάνω επώδυνες λύσεις σε συνδυα-
σµό µε τη δεδοµένη πτωτική πορεία των συντάξεων, θα 
πρέπει να ξεκινήσει η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης 
δηµογραφικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την αύξηση 
της παραγωγικότητας. Με βάση τα δεδοµένα που έχου-
µε µέχρι σήµερα, οι συντάξεις αναµένεται να φτάσουν 
τα 900 ευρώ µεικτά για κύρια και επικουρική ασφάλι-
ση», τονίζει ο κ. Ροµπόλης.

AΡΓΥΡΩ ΜΑΥΡΟΥΛΗ
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5,8-6,32035

4,6-5,52050

7,12015

6,6-6,12035

4,8-5,72050

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ: ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


