
Οι οικονομικές προσεγγίσεις της γονιμότητας – κύρια θεωρητικά ρεύματα 

 

1) G. S. Beckeri: Η προσέγγιση του Becker παρουσιάζεται ως εφαρμογή του αναλυτικού σχήματος της 

μικροοικονομικής θεωρίας στις αναπαραγωγικές επιλογές. Η «μεταφορά» συνίσταται στην εξομοίωση της 

αναπαραγωγικής συμπεριφοράς με τη θεωρία της ζήτησης των αγαθών. Το μοντέλο εδράζεται σε δύο 

τύπους υποθέσεων: 

Α) μια «δημογραφική» καθαρά υπόθεση: τα ζεύγη θεωρείται ότι ελέγχουν πλήρως την αναπαραγωγή τους 

(αριθμό παιδιών και χρόνος έλευσής τους), γεγονός που επιτρέπει την ταύτιση του παρατηρούμενου – 

πραγματώμενου αριθμού παιδιών με τον επιθυμητό αριθμό παιδιών. 

Β) μια «αναλυτική» υπόθεση: τα παιδιά προσομοιώνονται με καταναλωτικά αγαθά, από τη στιγμή που, για 

τους γονείς τους, το συνδεδεμένο με αυτά κόστος (αυτό που απορρέει από την έλευσή τους) υπερβαίνει τα 

εισοδήματα που τους αποφέρουν (περίπτωση των ανεπτυγμένων χωρών του πλανήτη μας). 

Το αναλυτικό σήμα του Becker έχει ως εξής: Το άτομο (οικογένεια) επιζητεί τη μεγιστοποίησης της 

καμπύλης ωφελιμότητας -λαμβάνοντας υπόψη τους καταναγκασμούς του εισοδήματός του-. Η οικογένεια 

επομένως καλείται να επιλέξει ανάμεσα στο αγαθό «παιδιά» (με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: αριθμό, 

κατανομή σε αγόρια-κορίτσια, κλπ.) και στα λοιπά αγαθά. Το πρόβλημα επομένως που τίθεται είναι να 

υπολογισθεί η διακύμανση της «ζήτησης» του αγαθού «παιδιά» όταν το εισόδημα αυξάνεται. Η ζήτηση 

αυτή θα εξαρτηθεί από την «τιμή» του παιδιού και το εισόδημα των γονέων. Όπως τα παιδιά θεωρούνται 

«ανώτερα καταναλωτικά αγαθά», η σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και τη γονιμότητα  υποτίθεται θετική 

(στο μακρύ χρονικό διάστημα φυσικά): όταν το εισόδημα αυξάνει, ο αριθμός των παιδιών αυξάνει επίσης 

(επίδραση παράγοντας εισόδημα). Αντίστροφα, σύμφωνα με το νόμο της προσφοράς και ζήτησης, το 

κόστος (αξία) των παιδιών είναι συνδεδεμένη με τον αριθμό τους με αρνητική σχέση: όταν το κόστος 

(αξία) των παιδιών αυξάνει, ο αριθμός των επιθυμητών παιδιών μειώνεται (επίδραση του παράγοντα 

κόστος). Σε τελευταία ανάλυση, ο προσδιορισμός της «ζήτησης» τέκνου, όταν το εισόδημα αυξάνεται, θα 

εξαρτηθεί από το «ειδικό βάρος» του παράγοντα «κόστος» παιδιού σε σχέση με αυτό του παράγοντα 

«εισόδημα». Εάν το πρώτο υπερτερεί, όπως φαίνεται να υιοθετεί ο Becker, δεν αποκλείεται μια αύξηση 

του εισοδήματος να συνδεθεί με μειωμένη «ζήτηση» παιδιών. 

Ο Becker επιμένει ιδιαιτέρως στη διάκριση ανάμεσα στις «δαπάνες» που αναφέρονται / αφορούν τα παιδιά 

και στο «κόστος» του παιδιού. Όταν το εισόδημα αυξάνεται, οι δαπάνες που αφορούν τα παιδιά 

αυξάνονται επίσης. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ αυτόν ότι το κόστος (αξία) του παιδιού αυξάνεται επίσης. 

Επαγωγικά, η αύξηση του κόστους δύναται να ενσωματώνει μια παράμετρο «βελτίωσης της ποιότητας» 

(μια αύξηση των δαπανών εκπαίδευσης π.χ). 

Εκτός των προαναφερθέντων, η σχέση ανάμεσα στο εισόδημα και τη γονιμότητα υπόκειται σε μια 

«ποιότητα ιδιαίτερα σημαντική», δυνάμενη να τροποποιήσει το αρχικό μοντέλο και την ερμηνευτική του 

αξία (την ικανότητά του «πρόβλεψης»): Όπως αναφερόμεθα σε ένα «προϊόν πολυτελείας» (παιδί) η 



αύξηση του εισοδήματος υποτίθεται ότι αυξάνει παράλληλα τον επιθυμητό αριθμό τέκνων και την 

«ποιότητα» του κάθε παιδιού. Όμως, σύμφωνα με τη μικρο-οικονομική ανάλυση (κλασσική) των 

«ανωτέρων αγαθών», η ελαστικότητα «ποσότητα/εισόδημα» είναι πιο ισχνή από την ελαστικότητα 

«ποιότητα/εισόδημα». Με άλλα λόγια, όταν το εισόδημα αυξάνει, οι δαπάνες για την εκπαίδευση των 

παιδιών αυξάνονται περισσότερο από τον αριθμό τους (δεν αποκλείεται κατ’ επέκταση ο επιθυμητός 

παιδιών να παραμένει σταθερός όταν το εισόδημα αυξάνει….). 

2) R. Easterlinii (με βάση τις εργασίες του J. Graumaniii (1960) για τις δημογραφικές προοπτικές). Στις 

προβολές του πληθυσμού είναι δεδομένη η «ανεξαρτησία» ανάμεσα στην αναπαραγωγική συμπεριφορά 

(γονιμότητα) και στον όγκο του πληθυσμού των γενεών, γεγονός που σημαίνει την παραδοχή της υπόθεσης 

ύπαρξης θετικής σχέσης ανάμεσα στο πλήθος των ατόμων μιας γενεάς και στο πλήθος των ατόμων της 

επόμενης γενεάς. Αντιστρόφως, αναφερόμενοι σε ένα μηχανισμό εξισορρόπησης μαλθουσιανού τύπου, 

δυνάμεθα να διατυπώσουμε την υπόθεση ότι η γονιμότητα μιας γενεάς είναι αρνητικά συνδεδεμένη με το 

πλήθος των ατόμων της γενεάς αυτής. Ο αναλυτικός μηχανισμός είναι ιδιαίτερα απλός: εάν η γονιμότητα 

είναι υψηλή στο χρόνο t, στο t+1 οι γενεές που ετοιμάζονται να εισδύσουν στην αγορά της εργασίας είναι 

πολυπληθείς. Η μείωση – πτώση της οριακής τιμής του εργαζόμενου που απορρέει, και ο αυξημένος 

ανταγωνισμός ανάμεσα στους εργαζόμενους, θα οδηγήσουν στην πτώση της αξίας (κόστους) της εργασίας 

θα οδηγήσει σε πτώση της γονιμότητας. Στο χρόνο t+2, οι γενεές που θα παρουσιαστούν στην αγορά της 

εργασίας θα είναι επομένως λιγότερο πολυπληθείς, εξ’ ού και αντιστρόφως αύξηση της τιμής της εργασίας, 

αύξηση της γονιμότητας, κ.ο.κ  

Για τον Easterlin επομένως δεν είναι οι συγκυριακές οικονομικές συνθήκες που εξηγούν το επίπεδο της 

γονιμότητας, αλλά η διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και τα διαθέσιμα οικογενειακά εισοδήματα: 

επομένως, το εισόδημα σε τρέχουσες τιμές είναι απρόσφορος δείκτης στο βαθμό που, όταν το προϊόν 

αυξάνεται, οι «αναμονές / προσδοκίες» αυξάνονται επίσης αντίστοιχα (περισσότερο κατ’ αυτόν), γεγονός 

που μηδενίζει τις θετικές επιπτώσεις της οικονομικής αύξησης επί των ατομικών «συλλήψεων» του «ευ 

ζην». Η γονιμότητα μιας γενεάς θα εξαρτηθεί επομένως από τη σύγκριση ανάμεσα στο επίπεδο της ζωής 

της και το επίπεδο ζωής της γενεάς των γονιών της, όταν (την εποχή δηλαδή) που οι μέλλοντες νεόνυμφοι 

ζούσαν ακόμη με αυτούς. Εάν, απλοποιώντας (και σχηματικά) το επίπεδο ζωής των παιδιών είναι ανώτερο 

αυτού των γονιών τους, η γονιμότητά τους αναμένεται να αυξηθεί. Αυτή η αύξηση όμως με τη σειρά της 

θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα (μετά μια γενεά) σε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των ζητούντων 

εργασία στον ενεργό πληθυσμό, και κατ’ επέκταση, με βάση τους νόμους της αγοράς, σε μια μείωση των 

εισοδημάτων τους, αύξηση της ανασφάλειας και πτώση της γονιμότητάς τους.  

Η επιλογή των δεικτών αναφοράς που λαμβάνονται υπόψη για τον έλεγχο των πρότερων υποθέσεων είναι 

άκρως σημαντική. Πρακτικά οι συνήθεις υιοθετούμενοι δείκτες εξαρτώνται από τα υπάρχοντα στατιστικά 

στοιχεία. Για τις πρόσφατες περιόδους (μετά το 1950) ο Easterlin συγκρίνει το μέσο τρέχον εισόδημα των 

νεόνυμφων (Α) με το μέσο εισόδημα των γονιών τους την εποχή που αυτοί (οι μέλλοντες νεόνυμφοι) 

διέμεναν μαζί τους (Β). Η σχετική οικονομική θέση προσμετρείται με το ποσοστό Α/Β (οι δύο σειρές των 



εισοδημάτων εκφράζονται ασφαλώς σε σταθερές τιμές). Αυτό το ποσοστό συνδέεται επομένως με την 

πορεία της εγκάρσιας γονιμότητας.  

Για πλέον απομακρυσμένες στο χρόνο περιόδους, και ιδιαίτερα για το μεσοπόλεμο, εν απουσία στοιχείων, 

ο Easterlin χρησιμοποιεί τα ποσοστά ανεργίας. Η διαφορά (άνοιγμα) ανάμεσα στα εισοδήματα και τις 

προσδοκίες μετράται με τη διαφορά ανάμεσα στο ποσοστό ανεργίας της περιόδου που οι γονείς ήταν 

ενεργοί (Β) και στα ποσοστά ανεργίας της περιόδου που τα τέκνα τους εισέρχονται στην αγορά της 

εργασίας (Α). Η διαφορά Β-Α συνδέεται με το ποσοστό γονιμότητας κατά ηλικία.  

Μεταγενέστερα ο Easterlin και ο Condraniv (1976) (1976) εισαγάγουν ένα τρίτο δείκτη: το πηλίκο των 

ανδρών 35-64 ετών / άνδρες 15-34 ετών. Το πηλίκο αυτό υποτίθεται ότι εκφράζει ικανοποιητικά ως 

δείκτης τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας και το ισοζύγιο ανάμεσα στις προσδοκίες /επιθυμίες 

και τα εισοδήματα. Η αύξηση του ποσοστού σημαίνει μια βελτίωση των συνθηκών των νέων 

εισερχομένων στην αγορά της εργασίας (να αντιστραφούν). Ο τελευταίος αυτός δείκτης παρουσιάζει το 

συγκριτικό πλεονέκτημα του να χρησιμοποιεί αποκλειστικά δημογραφικές μεταβλητές. (ενδογενείς στο 

σύστημα), γεγονός που διευκολύνει τους υπολογισμούς. Όμως η επιλογή των ορίων (άνω και κάτω) είναι 

αυθαίρετη και με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει τις ομάδες 60-64/ 15-24 ή 

οποιοδήποτε ποσοστό του ίδιου τύπου. Επιπλέον, η επιστροφή στη μηχανιστική θέση του Grauman μας 

απομακρύνει της υπόθεσης βάσει της οποίας η γονιμότητα εξαρτάται από τη διαφορά ανάμεσα στις 

αποδοχές και τις επιθυμίες / προσδοκίες και κινδυνεύει να θεωρηθεί ως μια παραδοχή ad hoc που απαιτεί 

θεωρητική αιτιολόγηση. 

3) Οι θέσεις των G. Becker και R. Easterlin αναφέρονται αποκλειστικά στις ανεπτυγμένες χώρες. Η 

προσέγγιση του J. Cadwelv (1982) είναι κατά κάποιο τρόπο πιο φιλόδοξη, στο βαθμό που στοχεύει να 

ερμηνεύσει τη μετάβαση από μια υψηλή σε μια χαμηλή γονιμότητα στη διάρκεια της δημογραφικής 

μετάβασης. Για τον Cadwel, το μέγεθος της οικογένειας εξαρτάται, σε κάθε κοινωνία, από τα 

πλεονεκτήματα που οι γονείς (ή η διευρυμένη ομάδα) έχουν από τα παιδιά τους: στις προ της μετάβασης 

κοινωνίες οι ανταλλαγές ανάμεσα στις γενεές γονέων – τέκνων γίνονται προς όφελος των πρώτων. Ο 

οικονομικός ορθολογισμός ωθεί στην πλέον υψηλή γονιμότητα. Η κατάσταση αυτή αναιρείται στις 

σύγχρονες μοντέρνες κοινωνίες. Το πρόβλημα επομένως που τίθεται είναι: ποιοι οι παράγοντες / 

παράμετροι που εξηγούν τη μεταστροφή των ροών παιδιά – γονείς; Ο CADWELL πιστεύει ότι οι αλλαγές 

(πτωτική τάση) των αναπαραγωγικών συμπεριφορών πρέπει να συσχετισθούν αφενός με τη μετάβαση από 

μια διευρυμένη αλληλεγγύη στην πυρηνική οικογένεια, αφετέρου με τις αλλαγές του τρόπου παραγωγής. Η 

πρωτοτυπία της θέσης του διαφαίνεται όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις της στο «δεδομένο» των σχέσεων 

ανάμεσα στις παραδοσιακές μεταβλητές οι οποίες θεωρείται ότι συσχετίζονται / συνδέονται με τον 

«μοντερνισμό» (εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση, εκπαίδευση) και την πτώση της γονιμότητας: βάσει του 

σχήματος που προτείνει ο CADWELL, για να δώσουμε σαν παράδειγμα την αστικοποίηση, η γονιμότητα 

δύναται να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, ακόμη και αν η αστικοποίηση βαίνει αύξουσα, όταν η δομή της 



οικογένειας δεν έχει ριζικά αλλάξει και οι ροές αγαθών παιδιά – γονείς είναι προς όφελος των 

δεύτερων…… 
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