
Zodia Bastoanelor
Se spune ca timpul le rezolva pe toate. Cat adevar exista in aceasta vorba? Ar putea timpul rezolva, de
pilda, problema locurilor de munca pentru romanii care vor sa plece nestingheriti in tarile occidentale?
Chiar daca suna putin ciudat, raspunsul este "da" si este sustinut, cu argumente, de cercetatori. In cativa
ani, vesticii nu ii vor mai accepta, ci chiar ii vor pofti pe est-europeni sa munceasca pentru ei, legal.
Motivul? Populatia tarilor occidentale va fi prea varstnica spre a-si mai putea sustine economia.
  Evolutia demografica va grabi si "ciocnirea" dintre civilizatii: cea occidentala, imbatranita, care va tinde
sa conserve valorile deja dobandite, si cea orientala, mai tanara, care va migra spre Vest in cautarea unei
vieti mai bune.
  
  Suntem 6,5 miliarde
  Patru milioane de ani le-au trebuit oamenilor sa atinga pragul de un miliard de locuitori ai planetei. Din
insemnarile istoricilor, la primul miliard s-a ajuns in 1802. Dupa mai putin de doua secole mai tarziu, la
sfarsitul anului 1999, statisticienii marcau ziua in care populatia lumii atinsese 6 miliarde, iar in acest an,
in 25 februarie, un alt prag psihologic a fost depasit: 6,5 miliarde. 
  Daca e sa tinem seama de parerile si teoriile expertilor, viitorul ne va inghesui si mai tare pe Pamant, din
moment ce, pana in 2050, va trebui sa "facem loc" pe planeta altor 3 miliarde de semeni. 
  
  Natalitate tot mai scazuta
  Prea multe motive de ingrijorare referitoare la cresterea numarului de oameni nu sunt, sustin specialistii.
Sau cel putin nu in viitorul apropiat. Totusi, economia globala este amenintata de sporirea numarului
batranilor, in defavoarea celui al tinerilor. In lumea "buna si bogata" din Occident, viitorul pregateste o
adevarata explozie a numarului varstnicilor. 
  Evolutia tehnologiei si a medicinei in special a gasit leacuri pentru foarte multe boli care in trecut faceau
prapad. Daca, in 1950, oamenii traiau, in medie, 46 de ani, in 2000 speranta de viata ajunsese la 66 de
ani, iar pentru 2050 se asteapta sa creasca la 76 de ani. Acestei situatii i se adauga scaderea continua a
natalitatii in statele dezvoltate si faptul ca "rezultatele" spectaculoasei explozii demografice din anii
'50-'60, cunoscuta drept "baby boom", sunt oameni aflati acum in pragul pensionarii. Cu totii vor intra in
randurile varstnicilor in circa 10 ani, ingrosand astfel semnificativ proportia persoanelor trecute de 60 de
ani.
  
  Record nedorit
  In urmatorii 50 de ani, numarul locuitorilor planetei va creste de 1,5 ori. Romania face, insa, nota
discordanta cu statisticile mondiale, aprecierile expertilor indicand o tendinta puternic descendenta.
  Un studiu recent al Centrului de Cercetari Demografice "Vladimir Trebici" atragea atentia ca Romania
va ajunge sa numere, in urmatoarea jumatate de secol, mai putin de 16 milioane de locuitori, cam cat erau
inregistrati in anuarele statistice de dupa cel de-al doilea razboi mondial. 
  Regresul, din acest punct de vedere, a inceput imediat dupa revolutie, cand s-a renuntat la politicile de
crestere a natalitatii de tip ceausist. O statistica dura despre Romania facea inconjurul lumii la sfarsitul lui
1990: intr-un singur an, medicii efectuasera nu mai putin de un milion de avorturi, un record mondial care
nu mai are nevoie de alte comentarii. 
  Natalitatea scazuta, mortalitatea ridicata si fenomenul emigratiei au contribuit, in ultimii 15 la ani, la
disparitia din statistici a circa 1,1 milioane de locuitori ai Romaniei. Şi procesul este abia la inceput,
avertizeaza expertii in demografie. 
  
  Solutii teoretice
  Daca Romania nu este amenintata de perspectiva aglomeratiei demografice, imbatranirea populatiei
constituie deja un motiv de ingrijorare: in urmatorii 50 de ani, proportia varstnicilor se va dubla. Acum,
romanii trecuti de 60 de ani reprezinta 18% din totalul populatiei, insa peste cateva decenii ei vor ajunge
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la 35 de procente. 
  Cum va face fata economia tarii in aceste conditii? Cum se va putea sustine sistemul de pensii, deja
subrezit? Teoretic, solutii ar exista. Pana acum s-au pus pe tapet varianta cresterii varstei de pensionare,
renuntarea la pensiile anticipate si lichidarea economiei subterane.
  Reforma sistemului de pensii este, asadar, stringenta, statistici cum sunt cele referitoare la varsta medie
de pensionare a barbatilor - 56 de ani, in conditiile in care prin lege aceasta ar trebui sa fie de 63-65 de
ani - reprezentand motive serioase de reconstructie a sistemului. Cu toate acestea, pana acum nu s-a facut
nimic concret in acest sens.
  
  Muncitori octogenari
  Imbatranirea "in masa" ii pandeste amenintator, in urmatoarele decenii, mai ales pe europeni si
americani. Ca sa preintampine efectele dezastruoase asupra economiei, cea mai viabila varianta este
cresterea varstei de pensionare.
  Nu mai departe de zilele trecute, rezultatele studiului renumitului biolog Shripad Tuljapurkar, de la
Universitatea Standford, atrageau atentia lumii intregi: "In 2050, oamenii ar putea iesi la pensie la 85 de
ani!". 
  Medicamentele mai bune, evolutia geneticii si a tehnologiei anti-imbatranire dau sperante ca varsta de
100 de ani ar putea ajunge sa fie depasita de tot mai multi oameni. Dar - se intreaba expertul - cum va
mai putea inainta economia tarilor dezvoltate daca speranta de viata creste anual cu un an? Doar
mentinandu-i in campul muncii pe cei trecuti de 65 de ani. 
  
  Tinerii de "dincolo"
  Daca, in Occident, viitorul se anunta cam "imbatranit", tarile din Africa si Asia se pregatesc de
intinerire, in multe dintre ele sporul natural fiind in plin avant. Mai mult, tehnicile moderne de vindecare
a bolilor sunt inca straine pe unele din acele meleaguri. 
  In aceste conditii, ciocnirea civilizatiilor intre Vest si Est va fi dublata de o alta, cea a varstelor. Lumea
va fi divizata in doua "tabere". Pe de o parte, vor fi batranii europeni si americani, promotori ai
civilizatiei de tip occidental, iar la polul opus se vor afla tinerii din Orient, care vor trage cu dintii sa-si
"globalizeze" civilizatia si stilul de viata.
  Şi, cum fiecare trebuie sa aiba un loc sub soare, expertii vorbesc deja despre ample procese de imigratie.
Astfel, tinerii arabi ori africani vor "inunda" statele vestice, in cautarea unei vieti mai bune. 
  
  Cei mai tineri dintre pamanteni
  Cei mai tineri pamanteni vor ramane, si pe viitor, africanii, urmati indeaproape de arabi. Daca, in statele
dezvoltate din Occident, batranii vor reprezenta in 2050 aproape jumatate din populatie, in lumea araba si
africana procentul celor trecuti de 65 de ani va fi de numai 15%. In aceste regiuni, speranta medie de
viata va ramane relativ scazuta, in jurul a 70 de ani.
  Nici din America de Sud nu vor lipsi tinerii, insa batranii le vor lua, usor-usor, locul, ajungand ca in
cateva decenii acestia sa reprezinte peste 20% din totalul populatiei.
  Un caz aparte este cel al statelor care formeaza Oceania. Acolo, desi speranta de viata creste mereu,
proportia dintre tineri si batrani se mentine constanta, cei din urma reprezentand si acum, dar si pe viitor,
aproximativ un sfert din total.
  
  Locuri de munca pentru estici
  Studiile Organizatiei Natiunilor Unite arata diferente destul de mari in ceea ce priveste speranta de viata
chiar si in interiorul "batranului continent". 
  Italia este tara cu cei mai varstnici locuitori - 20% dintre acestia aveau, la ultimele recensaminte, peste
65 de ani. La polul opus, Irlanda "uimeste" prin tineretea populatiei, pusa de specialisti in primul rand pe
seama faptului ca, acolo, avorturile sunt inca interzise. Reprezentantii Uniunii Europene se asteapta la o
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evolutie abrupta a procesului de imbatranire dupa anul 2010. 
  In lipsa muncitorilor in putere care sa asigure functionarea economiei, tarile Europei Occidentale isi vor
indrepta tot mai mult privirea catre cele din estul continentului. Şi, cum sunt dornici de salarii mai bune
si de un trai occidental, foarte multi romani vor lua drumul Vestului fara sa mai intampine prea multe
piedici. Exista insa si reversul medaliei: daca occidentalii ne vor primi cu bratele deschise, pentru
economia romaneasca cine va mai munci? 
  
  Italia, tara varstnicilor
  Organizatia Natiunilor Unite a declarat ziua de 12 octombrie 1999 drept "Ziua celor 6 miliarde". La acea
data, potrivit statisticilor, s-a nascut copilul care a rontunjit numarul pamantenilor la 6 miliarde. Micutul a
venit pe lume la Sarajevo, in Bosnia.
  Europenii domina de cativa ani topurile mondiale de longevitate. Cei mai multi batrani traiesc, conform
statisticilor, in Italia, Grecia si Spania. Pe viitor, insa, cele mai lungi vieti ii asteapta pe francezi, suedezi
si germani, care, in cateva decenii, vor ajunge la o speranta de viata de 84 de ani. De un trai si mai
indelungat se vor bucura, insa, japonezii. In Ţara Soarelui Rasare, la jumatatea secolului XXI se va trai, in
medie, 88 de ani. 
   
  O mie de ani de viata?
  Imbatranirea este o boala, sustin biologii. Şi, ca pentru orice boala, trebuie sa existe un tratament. De la
aceasta premisa a pornit geneticianul Aubrey de Grey, de la Universitatea Cambridge. Ducand ideea mai
departe, acesta a reusit sa socheze Occientul in urma cu un an, cand a anuntat, cu seninatate, ca lucreaza
la un proiect care va face posibila viata pana la o mie de ani. "Nu e doar o idee, e un proiect foarte bine
pus la punct, care consta in repararea tuturor distrugerilor la care sunt supuse celulele si moleculele
umane de-a lungul anilor", a explicat de Grey.
  Dupa ce toate calculele vor fi facute, leacul va fi testat pe soareci vreme de zece ani, iar apoi va fi lansat
"marelui public" dornic sa traiasca o eternitate.
  Deja celebru in lumea medicala sub pseudonimul "Dumnezeu", Aubrey de Grey mentioneaza insa ca
panaceul sau contra batranetii nu va putea sa ne apere de moartea accidentala. Asa ca, oricate tratamente
am face si oricate celule ne-am reintineri, vom putea muri oricand calcati de masini sau de atacati de
vreun virus nou.
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