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Το επίσηµο όριο φτώχειας στην Τουρκία λαµβάνει υπόψη ως βάση µέτρησης ένα ελάχιστο επίπεδο καταναλωτικών
δαπανών που υποτίθεται ότι απαιτείται για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Όπως και σε άλλες
χώρες, αυτή η ρήτρα αγνοεί το γεγονός ότι η άµισθη παραγωγή των νοικοκυριών συµβάλλει στην εκπλήρωση των
υλικών αναγκών και επιθυµιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του εν λόγω προτύπου. Κατά συνέπεια, για τα
νοικοκυριά που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού, το επίσηµο όριο φτώχειας µε βάση
την κατανάλωση υποβαθµίζει τις απαιτούµενες δαπάνες. Αν τα νοικοκυριά δεν διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο για τις
βασικές δουλειές του σπιτιού, θα πρέπει να δαπανήσουν χρήµατα για να προσλάβουν ένα υποκατάστατο
προκειµένου να επιτευχθεί το βασικό βιοτικό επίπεδο—γεγονός που δεν αντικατοπτρίζεται στην επίσηµη µέτρηση της
φτώχειας. Για να καταλήξουµε σε µια πιο ακριβή µέτρηση της φτώχειας, αναπτύξαµε το Μέτρο Φτώχειας Χρόνου και
Κατανάλωσης του Levy Institute (LIMTCP), ένα δισδιάστατο µέτρο που λαµβάνει υπόψη τόσο τις απαραίτητες
καταναλωτικές δαπάνες όσο και το χρόνο που απαιτείται από τα νοικοκυριά για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου
διαβίωσης.
Οι εκτιµήσεις µας για το 2006, µε βάση το LIMTCP, δείχνουν ότι το ποσοστό φτώχειας ήταν 10 ποσοστιαίες µονάδες
υψηλότερο από το επίσηµο ποσοστό φτώχειας (40% έναντι 30%). Αγνοώντας το έλλειµµα χρόνου στην παραγωγή
των νοικοκυριών είχε ως αποτέλεσµα να υποτιµηθεί σε µεγάλο βαθµό το ποσοστό των φτωχών. Με βάση τους δικούς
µας υπολογισµούς, οι φτωχοί ανέρχονταν σε 29 εκατοµµύρια, ενώ µε βάση το επίσηµο µέτρο φτώχειας ο αριθµός των
φτωχών ανερχόταν σε 21,4 εκατοµµύρια, υποδηλώνοντας την ύπαρξη κρυφής φτώχειας για 7,6 εκατοµµύρια άτοµα.
Το «έλλειµµα» κατανάλωσης των φτωχών νοικοκυριών ήταν επίσης µεγαλύτερο από ότι υποθέτουν τα επίσηµα
στοιχεία (1.74 φορές µεγαλύτερο). Ανάµεσα στις αγροτικές περιοχές της Τουρκίας, όπου η φτώχεια θεωρείται γενικά
πιο διάχυτη, βρήκαµε ότι το 58% του πληθυσµού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας, σε αντίθεση µε 30% για τις αστικές
περιοχές. Οι διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας ανάµεσα στις αστικές και αγροτικές περιοχές
αντανακλούν διαφορές στη δηµογραφική διάρθρωση, καθώς και βαθιά ριζωµένες ανισότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες
απασχόλησης και τις οικονοµικές απολαβές.
Οι πολλές ώρες εργασίας είναι η κύρια γενεσιουργός αιτία της έλλειψης χρόνου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες, αλλά το αποτέλεσµα για τις γυναίκες είναι πιο έντονα αρνητικό. Ανάµεσα στους εργαζόµενους µε πλήρες
ωράριο, το ποσοστό φτώχειας χρόνου για τις γυναίκες ήταν σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ανδρών (70% έναντι
37%), ενώ ανάµεσα στους εργαζόµενους µε µερική απασχόληση ήταν πάνω από εννέα φορές υψηλότερο (37% έναντι
4%). Αυτό υποδηλώνει ότι η πηγή της διαφοράς στη φτώχεια χρόνου ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες δεν οφείλεται
ως επί το πλείστον στην απόκλιση των ωρών εργασίας, αλλά, αντιθέτως, στο γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των
δουλειών του σπιτιού το κάνουν οι γυναίκες. Εκτιµάµε ότι περίπου ένα εκατοµµύριο µη απασχολούµενες γυναίκες
ήταν θύµατα φτώχειας χρόνου λόγω του σχετικά µεγάλου όγκου δουλειάς που είχαν αναλάβει σχετικά µε τη διατήρηση
των νοικοκυριών.	
  

	
  

Εντοπίσαµε, επίσης, υψηλότερη συχνότητα στην εµφάνισης της φτώχειας χρόνου στα καταναλωτικά φτωχά
νοικοκυριά σε σύγκριση µε τα µη φτωχά νοικοκυριά (65% έναντι 37%). Παρόµοιες διαφορές σε όλο το φάσµα της
φτώχειας ήταν επίσης ορατές για τους µισθωτούς άνδρες (το 42% που υπέφερε από φτώχεια κατανάλωσης υπέφερε
επίσης από φτώχεια χρόνου, ενώ το ποσοστό για τους µη καταναλωτικά φτωχούς άνδρες ανερχόταν στο 29%) και τις
γυναίκες (68% έναντι 48%). Οι γυναίκες στις πόλεις και στις αγροτικές περιοχές που επέφεραν από φτώχεια
κατανάλωσης εµφάνιζαν τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου. Δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των εργαζοµένων
γυναικών στις αγροτικές περιοχές που αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου εργάζονται χωρίς αµοιβή στο οικογενειακό
αγρόκτηµα ή την επιχείρηση, οι	
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γυναίκες από ό, τι για τους µισθωτούς εργαζόµενους. Για να επιτευχθεί το ελάχιστο απαιτούµενο κατανάλωσης για τον
αγροτικό πληθυσµό, η αµοιβή της εργασίας και η παροχή στήριξης είναι ζωτικής σηµασίας.
Το επίσηµο ποσοστό φτώχειας για τους ενήλικες µπορεί να µειωθεί από το 26% στο 11% και το ποσοστό φτώχειας
χρόνου και καταναλωτικής φτώχειας µε βάση το µέτρο του Levy Institute µπορεί να µειωθεί από το 36% στο 26% αν
κάθε µη εργαζόµενος αλλά απασχολήσιµος ενήλικας απασχολείτο σε µια δουλειά που ταιριάζει καλύτερα (µε τη
στατιστική έννοια) µε τα χαρακτηριστικά του (όπως η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο). Αυτές οι σηµαντικές µειώσεις
στη φτώχεια, που προκύπτουν από την µικρο-προσοµοίωση του µοντέλου µας, εξακολουθούν να απέχουν πολύ από
τα επιθυµητά επίπεδα. Σύµφωνα µε τις επικρατούσες συνήθειες αµοιβής και ωρών απασχόλησης, η προσοµοίωση
του ποσοστού φτώχειας µε βάση το µοντέλο του Levy Institute εµφανίζεται σχεδόν ταυτόσηµη µε τα πραγµατικά
επίσηµα ποσοστά. Οι συνθήκες απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σηµασίας για τον αντίκτυπο της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας στη φτώχεια, επειδή τα περισσότερα από τα απασχολήσιµα (αλλά προς το παρόν µη
εργαζόµενα) άτοµα είναι γυναίκες. Τα µειονεκτήµατα του διαχωρισµού µεταξύ επαγγέλµατος και εισοδήµατος που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες γυναίκες είναι γνωστά. Η µελέτη µας φέρνει επίσης στην επιφάνεια τις εξαθλιωτικές
επιπτώσεις της έλλειψης χρόνου για τις γυναίκες µε χαµηλό εισόδηµα.
Παρά την πρόσφατη βελτίωση, η εξαιρετικά χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, πολύ
χαµηλότερη από εκείνη των χωρών µε παρόµοια επίπεδα του πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εξακολουθεί να
αποτελεί ένα «τουρκικό αίνιγµα». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η προώθηση των γυναικών στην απασχόληση ως
βασικός παράγοντας για την οικονοµική ανάπτυξη έχει εξελιχθεί σε βασική προτεραιότητα για τους χαράκτες
πολιτικής. Στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής ατζέντας, τα ευρήµατά µας υπογραµµίζουν τη δυνατότητα που
προσφέρουν οι προσεκτικά σχεδιασµένες πολιτικές για την απασχόληση προκειµένου η χώρα να κινηθεί στη βάση της
ισόρροπης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης και προς την κατεύθυνση της ισότητας των δύο φύλων.
Μια έκθεση του Levy Institute για τη φτώχεια χρόνου και κατανάλωσης στην Τουρκία, η οποία θα δηµοσιευθεί το
προσεχές διάστηµα, περιλαµβάνει µια πιο λεπτοµερή συζήτηση αυτών των θεµάτων.
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