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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

 Πξσηαζιήηξηα ζηελ ππνγελλεηηθφηεηα είλαη ε Eιιάδα. χκθσλα κε ηνλ δείθηε
γελλήζεσλ αλά γπλαίθα, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ησλ
γελλήζεσλ ζηελ Δ.Δ., κε αληηζηνηρία 1,29 γελλήζεηο αλά γπλαίθα ην 2004. Tν
1975 ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ήηαλ 2,34 θαη έπεζε ζην 2,1 ην 1980 θαη ζην 1,4
ην 1990. Tα ηειεπηαία ρξφληα, ε ππνγελλεηηθφηεηα είλαη πην έληνλε ζηελ
Aζήλα, ζηε Θεζζαιία, ζηα λεζηά θαη ζηε ηεξεά Eιιάδα.
 Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο είλαη εμφρσο αλεζπρεηηθέο απφ νηθνλνκηθήο
απφςεσο, θαζψο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειηθησκέλσλ ζπλνδεχεηαη κε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πνιηηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο ιεγφκελεο «παξαγσγηθέο
ειηθίεο» θαη σο εθ ηνχηνπ δεκηνπξγείηαη εθξεθηηθφ πξφβιεκα εμεχξεζεο
πφξσλ γηα παξνρή ζπληάμεσλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.
 Η εηθφλα ηεο ΔΔ «25» είλαη εηθφλα γεξαζκέλεο επηθξάηεηαο. Κάπνηνη φκσο
γεξάζθνπλ θαη επηηέινπο δηδάζθνληαη. Καη άιινη, φπσο εκείο, πνξεχνληαη
κεδέλ δηδαζθφκελνη (κφλν ην 27% ησλ Διιήλσλ είλαη θάησ ησλ 25 εηψλ,
δειαδή ρακφο). Αιιά, αλ γηα ηνπο Γαιινγεξκαλνχο ε ππνγελλεηηθφηεηα είλαη
πξφβιεκα εγεκνλίαο, γηα καο είλαη ππαξθηηθφ. Η απεηιή απηνεμαθάληζήο καο
είλαη εθηαιηηθή, πιελ πξαγκαηηθή. Η ζπλεηδεηνπνίεζή ηεο ζε φια ηα επίπεδα
εγεζίαο θαη θνηλσλίαο είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. Με ζηνηρεία ηεο Eurostart ε
Διιάδα ηχπνηο είλαη ζην 1,3 παηδηά αλά γπλαίθα, θάπνπ 100.000 εηήζηεο
γελλήζεηο, φπνπ ηνπιάρηζηνλ 20.000 είλαη παηδηά κεηαλαζηψλ. Αξα ην
ζηαηηζηηθφ 1,3 είλαη = 1. Απηφ βεβαίσο ηζρχεη θαη γηα ηηο άιιεο ρψξεο, αιιά
ζηα 63 εθαη. Γάιισλ ή ζηα 82 εθαη. Γεξκαλψλ ηα κεηαλαζηφπνπια δηαρένληαη
θαη απνξξνθνχληαη. ίγνπξα δελ είλαη ην ίδην γηα ηελ Διιάδα ησλ 10 εθαη. Ο
Κνχληεξα είρε ζνθά πξνεηδνπνηήζεη: «Δλα κεγάιν έζλνο βιέπεη ηελ χπαξμή
ηνπ θαη ηε δηεζλή ηνπ αθηηλνβνιία απηφκαηα εμαζθαιηζκέλε απφ κφλν ηνλ
αξηζκφ ησλ πνιηηψλ ηνπ. Δλα κηθξφ έζλνο (...) πξέπεη λα ηελ επαλεθεπξίζθεη
ρσξίο δηαθνπή».
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 Γηα ηελ Διιάδα, πξνβιέπεηαη αχμεζε χςνπο 10,3% ηνπ ΑΔΠ ησλ δαπαλψλ γηα
ηηο ζπληάμεηο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2050. Πξφθεηηαη γηα ην πςειφηεξν
πνζνζηφ ζηελ Δπξψπε ησλ «15» θαη ην δεχηεξν πςειφηεξν ζηελ Δπξψπε ησλ
«25» κεηά ηελ Κχπξν (12,9%). ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, πξνβιέπεηαη γηα ηε
ρψξα καο φηη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα έρεη επηπηψζεηο ηελ αχμεζε ησλ
δαπαλψλ ζην επίπεδν ηνπ 1,5% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2050.
χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ζα αλέιζεη ζην
επίπεδν ηνπ 255,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2050, εάλ δελ γίλνπλ νη αλαγθαίεο
κεηαξξπζκίζεηο. ηελ Δπξψπε ησλ «25» ζα αλέιζεη ζην 200%...
 Η ΕΕ αληηκεηωπίδεη ηηο πξωηνθαλείο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ ζα
αζθήζνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζε νιόθιεξε ηελ θνηλωλία θαη ηελ
νηθνλνκία. Οη άλζξωπνη δνπλ πεξηζζόηεξν θαη κε θαιύηεξε πγεία. Τα
πνζνζηά γνληκόηεηαο έρνπλ κεηωζεί ζε 1.5 παηδηά αλά γπλαίθα, θαη ην 2030
ε Επξώπε ζα έρεη 18 εθαηνκκύξηα παηδηά θαη λένπο ιηγόηεξνπο από
ζήκεξα (*). Έωο ηόηε, ν αξηζκόο «παιαηόηεξωλ εξγαδνκέλωλ» (ειηθίαο 55
έωο 64) ζα έρεη απμεζεί θαηά 24 εθαηνκκύξηα θαη ε ΕΕ ζα έρεη 34.7
εθαηνκκύξηα πνιίηεο ειηθίαο πάλω από 80 (έλαληη 18.8 εθαηνκκπξίωλ
ζήκεξα)..
 ε Δπξψπε γεξλά, ηα πνζνζηά γελλήζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο απνθιίλνπλ
θαη νη πνιίηεο κεηαθηλνχληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ. H κειέηε ηνπ ΟΗΔ ζηεξίδεη
ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ θάζε ρψξαο ζηνλ ξπζκφ
γελλεηηθφηεηαο θαη ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα. H Ιηαιία απνηειεί ην θξάηνο
πνπ ζα δεη ηελ πιένλ ξηδηθή αιιαγή ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ζηε Γπηηθή Δπξψπε
θαζψο νη Ιηαινί είλαη... εμαηξεηηθά απξφζπκνη λα ηεθλνπνηήζνπλ. Μφιηο 44
εθαηνκκχξηα Ιηαινί ζα έρνπλ απνκείλεη ην 2050 αληί ησλ ησξηλψλ 57
εθαηνκκπξίσλ. Μείσζε ζα ζεκεηψζεη θαη ν πιεζπζκφο ηεο Γεξκαλίαο. ε 50
ρξφληα ζα θαηνηθνχλ ζηε ρψξα κφιηο 79 εθαηνκκχξηα Γεξκαλνί αληί ησλ 82
εθαηνκκπξίσλ ζήκεξα, ελψ θαη ν πιεζπζκφο ηεο Ιζπαλίαο ζα κεησζεί απφ 40
ζε 37 εθαηνκκχξηα.
 Tν αληίθηππν ζα είλαη ζεκαληηθφ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία θαη θπζηθά, ζα
πξνθαιέζεη θιπδσληζκνχο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε αληηζηνηρία
εμάξηεζεο ησλ ζπληαμηνχρσλ κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, απφ έλα πξνο ηέζζεξα
πνπ είλαη ζήκεξα, αλακέλεηαη λα θηάζεη ην έλα πξνο δχν ην 2050.
 Tν δεκνγξαθηθφ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην Αζθαιηζηηθφ θαη παξά ηελ
ελίζρπζε πνπ δέρηεθε ε ρψξα κε πιεζπζκφ ζηελ ελεξγφ ειηθία ιφγσ ηεο
κεηαλάζηεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθχγσλ. Μεηαμχ 1991 θαη 2001 (δχν
απνγξαθέο) ν πιεζπζκφο ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 65 εηψλ απμήζεθε θαηά 30,3%,
ελψ ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο (15-64 εηψλ) κφιηο θαηά 8,6%. Δπίζεο κεηψζεθε
ν πιεζπζκφο ησλ παηδηψλ (έσο 14 εηψλ ) θαηά 15,7%.
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 Με βάζε ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα γηα ηε ζλεζηκφηεηα θαη γνληκφηεηα θαη
θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, κειέηε ηνπ ΔΜΠ πξνέβιεςε γηα ην
2050 κ.Υ. θαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν ζπληειεζηή γνληκφηεηαο (ζ.γ.) ηα
εμήο:
ΔΝΑΡΙΟ Α (ζ.γ.: 2,1)=10.000.000 άηνκα
ΔΝΑΡΙΟ Β (ζ.γ.: 1,66)=7.600.000 άηνκα
ΔΝΑΡΙΟ Γ (ζ.γ.: 1,4)=7.200.000 άηνκα
 Η πξώηε θαη ζνβαξή επίπηωζε πνπ έρεη ήδε ην ηεξάζηην έιιεηκκα παηδηώλ
από Ειιελίδεο κεηέξεο είλαη ε θαηαθόξπθε κείωζε ηωλ καζεηώλ κε
Έιιελεο γνλείο
 Η πην ζεκαληηθή επίπησζε απφ ηελ αχμεζε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο, ζχκθσλα
κε ηνλ θ. Γξεηηάθε, είλαη ε κείσζε ησλ καζεηψλ κε Έιιελεο γνλείο. Καηά
435.000 κεηψζεθαλ απφ ην '80 έσο ην 2004 ζηελ πξσηνβάζκηα θαη
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε
 χκθσλα κε ηνλ γάιιν δεκνγξάθν Δκαλνπέι Σνλη, ε δεκνγξαθηθή
εμαζζέλεζε δελ ζεκαηνδνηεί νηθνλνκηθή ηζρχ αιιά ζηαζηκφηεηα.
 Η γήξαλζε ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ απεηιεί ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε ηεο
ρψξαο καθξνπξφζεζκα, αλέθεξε ρζεο πςειφβαζκν ζηέιερνο ηνπ δηεζλνχο
νξγαληζκνχ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο Standard & Poor's, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζπλεδξίνπ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πνπ δηνξγάλσζε ην Διιελνακεξηθαληθφ
Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην.
«Σν δεκνγξαθηθφ ζα ζπκπηέζεη ην δπλεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο καθξνπξφζεζκα», ηφληζε ν Moritz Kraemer, επηθεθαιήο ηεο
δηεχζπλζεο πνπ αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα δηαθφξσλ ρσξψλ. «Η
αλάπηπμε ηξνθνδνηείηαη απφ λένπο αλζξψπνπο θαη φρη ηνπο ζπληαμηνχρνπο».Ο
θ. Kraemer εθηηκά φηη ν δπλεηηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
ζα πεξηνξηζζεί ζην 1% πεξίπνπ ην 2030 απφ 3% θαη πιένλ ην 2000 αλ νη
ζεκεξηλέο ηάζεηο ζπλερηζζνχλ.Σν ζηέιερνο ηεο S&P αλαγλψξηζε φηη ε
ειιεληθή νηθνλνκία έρεη θάλεη κεγάια βήκαηα πξνφδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα
θαη ηφληζε φηη βξαρππξφζεζκα δελ ππάξρεη πξφβιεκα.Ο θ. Kraemer επεζήκαλε
φηη κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ν ιφγνο ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ρξένπο
πξνο ην ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ) ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη ηα
επφκελα ρξφληα κε πξννπηηθή λα πέζεη θάησ απφ ην 50% ην 2020. Απφ εθεί θαη
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πέξα φκσο νη ζπλερψο απμαλφκελεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γήξαλζε
ηνπ πιεζπζκνχ (πγεία, ζπληάμεηο) ζα επηβαξχλνπλ ην ρξένο κε απνηέιεζκα λα
πάξεη ηελ αληνχζα θαη λα μεπεξάζεη ην 250% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2050.
 ε θάζε πεξίπησζε, ην έξγν ηνπ 73ρξνλνπ ζήκεξα θαζεγεηή Οηθνλνκηθψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κνινχκπηα ηεο Νέαο Τφξθεο ζηα καθξννηθνλνκηθά είλαη πνιχ
κεγάιν, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ηνλ ζπκνχληαη γηα ηε ζεσξία ηνχ «θπζηθνχ
επηπέδνπ αλεξγίαο» θαη γηα ηελ θακπχιε ηνχ Φίιηπο. Τπελζπκίδνπκε φηη
θπζηθφ επίπεδν αλεξγίαο ζεσξείηαη εθείλν πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ηε κε
επηηάρπλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη δελ είλαη ζηαζεξφ, αιιά απμάλεηαη ή
κεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ πιεζσξηζκφ θαη
άιιεο κεηαβιεηέο, π.ρ. ην δεκνγξαθηθφ. Η θακπχιε ηνχ γηα Φίιηπο δείρλεη φηη,
βξαρπρξφληα, ε ζρέζε ηνπ πιεζσξηζκνχ κε ηελ αλεξγία είλαη αληίζηξνθε θνηλψο, φηαλ απμάλεηαη ν πιεζσξηζκφο, κεηψλεηαη ε αλεξγία θαη ην
αληίζηξνθν. Αλ ε πξαγκαηηθή αλεξγία είλαη ίζε κε ην θπζηθφ επίπεδν αλεξγίαο,
ηφηε ν πιεζσξηζκφο είλαη ίζνο κε ηνλ πξνζδνθψκελν πιεζσξηζκφ.
 Σν Τπνπξγείν άκπλαο κειεηά λνκνζρέδην πνπ νη ζα θαηαηάζζνληαη ζηηο
έλνπιεο δπλάκεηο ακέζσο κεηά ην ιχθεην ιφγσ ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο
 Η δεκνγξαθηθή πνιηηηθή είλαη ππφζεζε θηλήηξσλ. Οη ρψξεο πνπ έρνπλ
πξφβιεκα ππνγελλεηηθφηεηαο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ην αληηκεησπίζνπλ κε
εκίκεηξα. Ηκίκεηξα ζεκαίλεη κε κέηξα.
 ΓEPMANIA
Τνικεξά κέηξα θαηά ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο
 H Γεξκαλία έρεη απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά γελλήζεσλ ζηελ EE θαη ηε
κεγαιχηεξε αλαινγία άηεθλσλ γπλαηθψλ. χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο, ην 30%
ησλ Γεξκαλίδσλ δελ έρεη παηδηά. O θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ ππάξρεη ηφζν έληνλν
πξφβιεκα ππνγελλεηηθφηεηαο, είλαη φηη ην ζέκα παξέκελε ζην πεξηζψξην. Πξηλ
απφ ιίγεο εκέξεο, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε κηα δεζκίδα κέηξσλ, γηα
λα θαηαζηήζεη ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο πην ειθπζηηθφ θαη πνπ ζα ηζρχζνπλ
απφ ην 2007. Kαηαξράο, ζα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηνπο παηεξάδεο πνπ ζέινπλ λα
κείλνπλ ζην ζπίηη κε ηα παηδηά. Kάζε γνληφο ζα κπνξεί λα ιείςεη γηα έλαλ ρξφλν
απφ ηε δνπιεηά ηνπ, ιακβάλνληαο ην 67% ηεο ακνηβήο ηνπ. Kαη νη δχν κπνξνχλ
λα ιείςνπλ ζπλνιηθά 14 κήλεο ζπλ έλα επίδνκα 1.800 επξψ. H ζέζε εξγαζίαο
ηνπο είλαη εγγπεκέλε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα.
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 Γελλήζεηο αλά γπλαίθα: 1,37
 BPETANIA
Ειαζηηθό ωξάξην γηα λένπο γνλείο
 Oη λέεο κεηέξεο δηθαηνχληαη έμη κήλεο κεη απνδνρψλ θαη άιινπο έμη άλεπ. Oη
λένη παηεξάδεο δηθαηνχληαη δχν εβδνκάδεο άδεηαο κεη απνδνρψλ. Oη γνλείο
παηδηψλ θάησ ησλ έμη εηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ειαζηηθφ σξάξην
εξγαζίαο, θαη παξφηη νη εξγνδφηεο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκθσλήζνπλ,
πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη έιαβαλ ζνβαξά ππφςε ην αίηεκα. Tα παηδηά ειηθίαο
απφ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ εηψλ, πεγαίλνπλ δσξεάλ ζε παηδηθφ ζηαζκφ. Σα
λενγέλλεηα ιακβάλνπλ σο «κπφλνπο» πεξίπνπ 400 επξψ ζε θαηαζεηηθφ
ινγαξηαζκφ, θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θνξνειαθξχλζεηο.
 Γελλήζεηο αλά γπλαίθα: 1,74
 ΓAΛΛIA
Οπζηαζηηθά πξηκ ζηνπο ηξίηεθλνπο
 H Γαιιία έρεη εθαξκφζεη δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη έρεη απηή ηε ζηηγκή ην
κεγαιχηεξν πξφγξακκα παηδηθήο πξφλνηαο ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην θξάηνο,
ζηελ Eπξψπε. Oη κεηέξεο δηθαηνχληαη 16 εβδνκάδεο άδεηα ινρείαο κεη
απνδνρψλ θαη 26 εβδνκάδεο γηα ην ηξίην παηδί. Eπίζεο δηθαηνχληαη 26 κήλεο
γνληθή άδεηα. Πέξπζη, ε θπβέξλεζε δεζκεχηεθε φηη ζα δψζεη πεξηζζφηεξα
ρξήκαηα ζηηο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελζαξξχλεη ηηο
γπλαίθεο λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά. Oη παηδηθνί ζηαζκνί επηδνηνχληαη απφ
ην θξάηνο θαη γηα ηα βξέθε ππάξρνπλ βξεθηθνί ζηαζκνί πνπ κέλνπλ αλνηρηνί
φιε ηελ εκέξα. Γηα ηα παηδηά απφ δχν εηψλ ππάξρνπλ πξνζρνιηθά
πξνγξάκκαηα, φπνπ νη γνλείο πιεξψλνπλ κηα ζπκκεηνρή.
 Γελλήζεηο αλά γπλαίθα: 1,9
 ITAΛIA
Χίιηα επξώ γηα ην 2ν παηδί
 H Iηαιία αληηκεησπίδεη πξφβιεκα ππνγελλεηηθφηεηαο εδψ θαη πνιιά ρξφληα.
Kαηαξράο, νη γπλαίθεο πνπ θάλνπλ παηδηά αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ
ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ελψ νη ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί είλαη πνιχ αθξηβνί θαη
ην θφζηνο αγνξάο θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο είλαη πνιχ πςειφ γηα ηα λεαξά
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δεπγάξηα πνπ ζέινπλ λα εθηλήζνπλ νηθνγέλεηα. H ηηαιηθή θπβέξλεζε παξέρεη
επίδνκα 1.000 επξψ ζηα δεπγάξηα πνπ θάλνπλ δεχηεξν παηδί.
 Γελλήζεηο αλά γπλαίθα: 1,33
 νπεδία - Ννξβεγία
Δεθανρηώ κήλεο άδεηα ζε θάζε λέν γνλέα πιεξώλεη ην θξάηνο
 Oη θπβεξλήζεηο ηεο νπεδίαο θαη ηεο Nνξβεγίαο, κε κεγάιε παξάδνζε ζηελ
άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο, βνεζνχλ ηνπο γνλείο λα θξαηήζνπλ ηζνξξνπίεο
αλάκεζα ζηελ εξγαζηαθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο δσή. Oη πνιηηηθέο απηέο
απνηεινχλ ηκήκα ηνπ απνθαινχκελνπ «ζθαλδηλαβηθνχ κνληέινπ». ηε
νπεδία, θάζε γνληφο δηθαηνχηαη άδεηα 18 κελψλ, κεη απνδνρψλ πνπ
θαιχπηνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε. Oη παηδηθνί ζηαζκνί είλαη επηδνηνχκελνη θαη
έρνπλ επέιηθηα σξάξηα. Oη γπλαίθεο κε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο δηθαηνχληαη
κεησκέλν σξάξην. ηε Nνξβεγία, νη κεηέξεο δηθαηνχληαη 12 κήλεο άδεηα κε ην
80% ησλ απνδνρψλ ηνπο ή 10 κήλεο κε πιήξε ακνηβή. Oη παηεξάδεο έρνπλ
αθξηβψο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, ελψ 4 εβδνκάδεο άδεηαο είλαη ππνρξεσηηθή γη
απηνχο θαη δελ κεηαθέξνληαη ζηε κεηέξα. Oη ακνηβέο ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ
ηεο θνξνινγίαο, γηα λα κελ επηβαξχλνληαη νη εξγνδφηεο. Η ηδηφηεηα ηνπ γνληνχ
είλαη πιήξσο απνδεθηή απφ ηνπο εξγνδφηεο θαη είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν λα
ζηακαηνχλ ζπζθέςεηο επεηδή θάπνηνο πξέπεη λα κηιήζεη κε ην παηδί ηνπ ζην
ηειέθσλν. Η νηθνγελεηαθή πνιηηηθή ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ, ελζαξξχλεη
παξάιιεια ελεξγά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.
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