	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

One-Pager | No. 34
Αποκαλύπτοντας τους αόρατους φτωχούς: Η
σηµασία του προβλήµατος της «έλλειψης χρόνου»
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Οι επίσηµες εκτιµήσεις για τη φτώχεια εξακολουθούν να αγνοούν το γεγονός ότι η µη αµειβόµενη εργασία στα
νοικοκυριά συµβάλλει στην εκπλήρωση υλικών αναγκών και επιθυµιών. Η παράλειψη αυτή έχει συνέπειες. Η µη
ένταξη της µη αµειβόµενης εργασίας στα νοικοκυριά στις εκτιµήσεις για τη φτώχεια µας δίνει µια απαράδεκτα ελλιπή
εικόνα τόσο για την συχνότητα όσο και για το βάθος του προβλήµατος της φτώχειας, και ως εκ τούτου οι εκτιµήσεις
αυτές παρέχουν ανεπαρκή καθοδήγηση στους διαµορφωτές πολιτικής.
Τα τυπικά πρότυπα για την µέτρηση της φτώχειας υποθέτουν ότι όλα τα νοικοκυριά και τα άτοµα διαθέτουν αρκετό
χρόνο για να ασχοληθούν επαρκώς µε τις ανάγκες των µελών του νοικοκυριού (όπως, για παράδειγµα, µε τη
φροντίδα των παιδιών), καθήκοντα που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη ενός ελάχιστου βιοτικού επιπέδου.
Αλλά αυτή η υπόθεση είναι ψευδής. Για πολλούς λόγους, ορισµένα νοικοκυριά µπορεί να µην έχουν αρκετό χρόνο, και
έτσι αντιµετωπίζουν «έλλειψη χρόνου». Αν ένα νοικοκυριό που χαρακτηριστεί επίσηµα ως µη φτωχό αντιµετωπίζει
«έλλειψη χρόνου» και δεν µπορεί να το καλύψει µε την αγορά υποκατάστατων υπηρεσιών (π.χ., µε την πρόσληψη
κάποιου φορέα για την παροχή οικιακών υπηρεσιών), το νοικοκυριό αυτό θα αντιµετωπίσει κακουχίες που δεν
αντανακλώνται στα επίσηµα στοιχεία για τη φτώχεια. Για να έχουµε µια πιο ακριβή µέτρηση της φτώχειας,
αναπτύξαµε στο Ινστιτούτο Οικονοµικών Levy µια µέθοδο για τη µέτρηση του χρόνου και της εισοδηµατικής φτώχειας,
το αποκαλούµενο Levy Institute Measure of Time and Income Poverty (LIMTIP), ένα δισδιάστατο µέτρο που λαµβάνει
υπόψη τόσο το απαραίτητο εισόδηµα όσο και τον χρόνο εσωτερικής µη αµειβόµενης εργασίας που απαιτούνται για
την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.
Κάνοντας χρήση αυτού του µέτρου, οι εκτιµήσεις µας για την Αργεντινή, τη Χιλή και το Μεξικό δείχνουν ότι ένα µεγάλο
ποσοστό ανθρώπων δεν συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των φτωχών, όπως προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ
των επίσηµων ποσοστών φτώχειας και του δικού µας µέτρου που απεικονίζεται στον Πίνακα 1. Οι περισσότεροι από
αυτούς τους αόρατους φτωχούς ζουν σε νοικοκυριά όπου υπάρχει τουλάχιστον ένα εργάσιµο µέλος, αλλά µε εισόδηµα
που είναι πολύ χαµηλό για να αντιµετωπιστεί η «έλλειψη χρόνου». Οι εκτιµήσεις του µέτρου LIMTIP αποκαλύπτουν
επίσης ότι το εισοδηµατικό έλλειµµα των φτωχών είναι µεγαλύτερο από ότι συνήθως θεωρείται (1.5 φορά µεγαλύτερο
στην Αργεντινή και τη Χιλή και 1.3 φορές µεγαλύτερο στο Μεξικό). Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι εάν οι
επιδράσεις της αγοράς εργασίας και οι κοινωνικές παροχές που µειώνουν τις ανάγκες της µη αµειβόµενης εργασίας
στα νοικοκυριά µένουν αµετάβλητες, τα προγράµµατα στήριξης του εισοδήµατος θα πρέπει (1) να διευρυνθούν ώστε
να συµπεριλαµβάνουν τους αόρατους φτωχούς, και (2) να αυξήσουν το επίπεδο στήριξης προκειµένου να
αντισταθµίσουν το έλλειµµα στο εισόδηµα που προέρχεται από την έλλειψη χρόνου.
Τρία επιπλέον ευρήµατα αξίζουν αναφορά. Κατ' αρχάς, σε αντίθεση µε την άποψη που επικρατεί σε ορισµένους
κύκλους, οι επαγγελµατίες και τα άτοµα που έχουν υψηλότερες οικονοµικές απολαβές δεν αντιµετωπίζουν «έλλειψη
χρόνου» στον ίδιο βαθµό µε τους εργαζόµενους φτωχούς. Δεύτερον, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες υποφέρουν
από την έλλειψη χρόνου που την προκαλεί η φτώχεια, αλλά η συγκεκριµένη πηγή των δεινών τους διαφέρει. Για του
άνδρες µε χαµηλούς µισθούς το πρόβληµα είναι οι πάρα πολλές ώρες εργασίας. Για τις γυναίκες που αµείβονται µε
ακόµα χαµηλότερους µισθούς, αν και οι ώρες της εξωτερικής απασχόλησής τους είναι λιγότερες σε σχέση µε τις ώρες
απασχόλησης των ανδρών, οι απαιτήσεις που επιβάλλουν οι ανάγκες του νοικοκυριού στον χρόνο τους είναι αρκετά
µεγάλες για να τις καταστήσει φτωχές όσον αφορά την διαθεσιµότητα χρόνου. Τρίτον, οι εκτιµήσεις µας δείχνουν την
αθέατη όψη των κινδύνων που αντιµετωπίζουν τα παιδιά. Πέρα από τη γνωστή ευπάθεια των παιδιών στην
εισοδηµατική φτώχεια, µια µεγάλη πλειοψηφία των παιδιών (περίπου γύρω στο 70%) ζουν σε νοικοκυριά όπου
υπάρχει µεγάλη «έλλειψη χρόνου».
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Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα αποτελέσµατα, ελέγξαµε επίσης την αποτελεσµατικότητα της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας για τη µείωση της φτώχειας και διαµορφώσαµε ένα υποθετικό σενάριο µε βάση το οποίο όλοι οι ενήλικες
χωρίς πλήρη απασχόληση µετατράπηκαν σε εργαζόµενους µε πλήρες ωράριο. Σύµφωνα µε τα πρότυπα αµοιβής και
ωρών απασχόλησης που επικρατούν, διαπιστώνουµε ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας θα βοηθούσε κάποιους σε
µεγάλο βαθµό όσον αφορά την αντιµετώπιση της µείωσης της εισοδηµατικής φτώχειας (όπως φαίνεται από τη
διαφορά µεταξύ των πραγµατικών και των προσοµοιωµένων ποσοστών φτώχειας στον Πίνακα 1). Ωστόσο, για
πολλούς άλλους, θα επαναλαµβανόντουσαν απλώς τα πρότυπα που περιγράψαµε παραπάνω: η απασχόληση θα
αποτελούσε εισιτήριο για την ένταξη στην κατηγορία των εργαζοµένων φτωχών µε έλλειψη χρόνου και όχι διέξοδο
από τη φτώχεια. Τα ευρήµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά στο πλαίσιο της ηµερήσιας διάταξης για µια ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισµούς και της επιδείνωσης των συνθηκών εργασίας λόγω της πρόσφατης παγκόσµιας οικονοµικής
επιβράδυνσης.
Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη την πρόκληση της µείωσης της φτώχειας και τις ανισότητες µεταξύ των φύλων σηµαίνει
ότι, εκτός από την αύξηση της πρόσβασης στην απασχόληση, θα πρέπει να γίνει πρόοδος και προς την κατεύθυνση
της εγκαθίδρυσης ενός καθεστώτος εργασίας µε αξιοπρεπείς µισθούς, να υπάρχουν ελεγκτικοί µηχανισµοί όσον
αφορά το πρότυπο της εβδοµαδιαίας εργασίας των 40 ωρών, και να υιοθετηθούν άλλα µέτρα, όπως η παροχή
παιδικής φροντίδας, που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του κρίσιµου προβλήµατος της εισοδηµατικής φτώχειας
και της έλλειψης χρόνου µε ένα συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο.
Μια πιο λεπτοµερής συζήτηση του όλου θέµατος µπορεί να βρεθεί στο www.levyinstitute.org/pubs/ppb_126.pdf και
στο www.levyinstitute.org/publications/?docid=1566.
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