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Τα επίσηµα ποσοστά φτώχειας στην Κορέα και σε άλλες χώρες αγνοούν το γεγονός ότι η άµισθη παραγωγή των
νοικοκυριών συµβάλλει στην εκπλήρωση των υλικών αναγκών και των επιθυµιών που είναι απαραίτητες για την
επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Με το να θεωρούνται δεδοµένες οι δουλειές του νοικοκυριού, οι
επίσηµες εκτιµήσεις παρέχουν ανακριβή µέτρηση του εύρους και του βάθους της φτώχειας και µπορεί να οδηγήσουν
τους χαράκτες πολιτικής σε εσφαλµένα συµπεράσµατα.
Οι τυποποιηµένες µετρήσεις της φτώχειας υποθέτουν ότι όλα τα νοικοκυριά και τα άτοµα έχουν αρκετό χρόνο για να
εκτελούν επαρκώς τις ανάγκες των µελών των νοικοκυριών, συµπεριλαµβανοµένης της φροντίδας των παιδιών. Αλλά
για πολλούς λόγους, ορισµένα νοικοκυριά δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο, και εποµένως αντιµετωπίζουν
«έλλειµµα χρόνου». Αν ένα νοικοκυριό που βιώνει έλλειµµα χρόνου δεν µπορεί να το καλύψει µε την αγορά
υποκατάστατων (π.χ., την πρόσληψη ενός φορέα παροχής φροντίδας), το εν λόγω νοικοκυριό θα αντιµετωπίσει
αντιξοότητες που δεν αντικατοπτρίζονται στο επίσηµο µέτρο της φτώχειας. Για να καταλήξουµε σε µια πιο ακριβή
µέτρηση της φτώχειας, έχουµε αναπτύξει το Μέτρο Χρόνου και Εισοδηµατικής Φτώχειας του Levy Institute (Levy
Institute Measure of Time and Income Poverty), ένα δισδιάστατο µέτρο που λαµβάνει υπόψη τόσο τα αναγκαία έσοδα
όσο και το χρόνο παραγωγής των νοικοκυριών, που είναι υποχρεωτικός για την επίτευξη ενός ελάχιστου προτύπου
διαβίωσης.
Οι εκτιµήσεις µας για την Κορέα για το 2008, µε βάση το Μέτρο Χρόνου και Εισοδηµατικής Φτώχειας του Levy
Institute, δείχνουν ότι το ποσοστό της φτώχειας των εργαζόµενων νοικοκυριών (δηλαδή νοικοκυριά στα οποία είτε ο/η
επικεφαλής είτε ο/η σύζυγος εργάζονται) ήταν περίπου τρεις φορές υψηλότερο από το επίσηµο ποσοστό φτώχειας
(στο 7,5% έναντι του 2,6%). Το µέγεθος της κρυφής φτώχειας (εκείνης πάνω από το επίσηµο όριο της φτώχειας, αλλά
κάτω από το δικό µας όριο της φτώχειας προσαρµοσµένο στο χρόνο) υποδηλώνει ότι η αδιαφορία του επίσηµου
µέτρου για το έλλειµµα χρόνου στην παραγωγή των νοικοκυριών είχε ως αποτέλεσµα να υποτιµηθεί το ποσοστό των
εργαζόµενων φτωχών. Το χάσµα µεταξύ του επίσηµου µέτρου και του µέτρου που χρησιµοποιεί το Levy Institute για
τη φτώχεια ήταν αισθητά υψηλότερο για τα νοικοκυριά όπου η γυναίκα εργάζεται, για µονοπρόσωπα νοικοκυριά µε
µέλος θήλυ, και για νοικοκυριά όπου εργάζονται και τα δύο µέλη του ζευγαριού. Οι εκτιµήσεις µε βάση το µέτρο του
Levy Institute αποκαλύπτουν επίσης το γεγονός ότι το έλλειµµα του εισοδήµατος των φτωχών ήταν µεγαλύτερο από ό,
τι συνάγεται από τις επίσηµες στατιστικές (440,000 γουόν σε σύγκριση µε 250,000 γουόν ή 1,8 φορές µεγαλύτερο), µε
το µεγαλύτερο κενό να εντοπίζεται στα νοικοκυριά όπου εργάζονται και τα δύο µέλη του ζευγαριού, καθώς και στα
µονογονικά νοικοκυριά.
Εντοπίστηκε έντονη ανισότητα µεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συχνότητα της εµφάνισης της φτώχειας χρόνου
ανάµεσα στους εργαζόµενους, ακόµα και αφού ελήφθησαν υπόψη οι ώρες απασχόλησης. Η φτώχεια χρόνου ήταν
αρκετά µεγάλη ανάµεσα στις απασχολούµενες γυναίκες υπό καθεστώς µερικής απασχόλησης (που ορίζεται ως
εργασία λιγότερο από 35 ώρες την εβδοµάδα), ενώ ήταν πολύ µικρή ανάµεσα στους απασχολούµενους άνδρες υπό
καθεστώς µερικής απασχόλησης (18% έναντι 2%). Ανάµεσα στους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης, το
ποσοστό της φτώχειας χρόνου για τις γυναίκες ήταν σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ανδρών (70% έναντι 36%). Αυτό
υποδηλώνει ότι η πηγή της διαφοράς των φύλων στη φτώχεια χρόνου δεν έγκειται κυρίως στη διαφορά σε ώρες
εργασίας, αλλά στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των δραστηριοτήτων στην παραγωγή των νοικοκυριών
αναλαµβάνεται από τις γυναίκες.
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Τα ποσοστά της φτώχειας χρόνου ήταν επίσης πολύ διαφορετικά σε όλο το εύρος της εισοδηµατικής φτώχειας του
δικού µας µέτρου. Η φτώχεια χρόνου ανάµεσα στα εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά ήταν πολύ υψηλότερη από ό, τι
ανάµεσα στα µη εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά (80% έναντι 55%). Παρόµοια πρότυπα µπορούν επίσης να
παρατηρηθούν όταν εξετάζουµε τους εργαζόµενους άνδρες (το 71% των εισοδηµατικά φτωχών βιώνει φτώχεια
χρόνου έναντι του 50% των µη εισοδηµατικά φτωχών) και τις εργαζόµενες γυναίκες (85% έναντι 74%). Καθώς άλλα
είδη κοινωνικών και οικονοµικών µειονεκτηµάτων τείνουν να συνοδεύουν την εισοδηµατική φτώχεια, είναι πολύ πιθανό
ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της φτώχειας χρόνου θα επηρεάσουν τους εισοδηµατικά φτωχούς δυσανάλογα σε σχέση
µε τους µη εισοδηµατικά φτωχούς.
Εξετάσαµε, επίσης, την αποτελεσµατικότητα της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για τη µείωση της φτώχειας µέσω
ενός µοντέλου µικροπροσοµοίωσης. Το προσοµοιωµένο σενάριο υποθέτει ότι κάθε µη εργαζόµενος αλλά
απασχολήσιµος ενήλικας µπορεί να απασχοληθεί σε µια θέση εργασίας που ταιριάζει καλύτερα (µε τη στατιστική
έννοια του όρου) µε τα δικά του χαρακτηριστικά (όπως η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο). Σύµφωνα µε τις
επικρατούσες συνήθειες των µισθών και των ωρών εργασίας, διαπιστώσαµε ότι υπάρχει σηµαντική µείωση της
εισοδηµατικής φτώχειας ως αποτέλεσµα της απασχόλησης από τα µη εργαζόµενα άτοµα: 6,4% των ατόµων (από 15
έως 70 ετών) βρίσκονται σε καθεστώς εισοδηµατικής φτώχειας µετά την προσοµοίωση, σε σύγκριση µε 8,2% πριν
από την προσοµοίωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό της προσοµοίωσης είναι σηµαντικά υψηλότερο από το
επίσηµο ποσοστό της εισοδηµατικής φτώχειας του 4,3%. Ένα µεγάλο ποσοστό των νεοπροσληφθέντων εισήρθαν
στην κατηγορία των εργαζόµενων φτωχών µε έλλειµµα χρόνου—και αυτό παρά την ύπαρξη επιδοτούµενων
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας στην Κορέα.
Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των ελλειµµάτων χρόνου και εισοδήµατος που προκύπτουν από υπερβολικά
πολλές ώρες αµειβόµενης εργασίας και την άνιση κατανοµή του βάρους της οικιακής παραγωγής απαιτεί, εκτός από
τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, ρύθµιση του µήκους του προτύπου εργάσιµης εβδοµάδας,
προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών παιδικής µέριµνας για τα νοικοκυριά όπου απασχολούνται και τα δύο µέλη
του ζευγαριού, καθώς και για τα µονογονικά νοικοκυριά, αύξηση των δηµοσίων κονδυλίων για τους φτωχούς και τη
θέσπιση ενός καθεστώτος αξιοπρεπών µισθών. Το πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί επαρκώς µόνο µε ένα
συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο.
Μια έκθεση του Levy Institute για τη φτώχεια χρόνου και εισοδήµατος στην Κορέα, η οποία θα δηµοσιευθεί το
προσεχές διάστηµα, περιλαµβάνει µια πιο λεπτοµερή συζήτηση αυτών των θεµάτων.
Ο Kijong Kim είναι ερευνητής στο πρόγραµµα Ισότητα των Φύλων και η Οικονοµία. Ο Thomas Masterson είναι
διευθυντής του εφαρµοσµένου micromodeling. O Ajit Zacharias είναι Ανώτατος Μελετητής και διευθυντής του
προγράµµατος Κατανοµή Εισοδήµατος και Πλούτου στο Levy Economics Institute. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν θερµά
τη συνεισφορά του TaeHee Kwon από την Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Απασχόληση της Κορέας. Copyright ©
2014 Levy Economics Institute
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

