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Εισαγωγή
Προτάσεις για τη µέτρηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και την οικονοµική
ευηµερία που αναγνωρίζουν τις κρίσιµες συνεισφορές των µη αµειβόµενων
δραστηριοτήτων εντός του νοικοκυριού υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό. Μάλιστα,
αρκετές είναι οι χώρες που µετά την υιοθέτηση του Συστήµατος των Εθνικών
Λογαριασµών των Ηνωµένων Εθνών του 1993 προχώρησαν στην διαµόρφωση
εναλλακτικών συστηµάτων εθνικών λογαριασµών για το εγχώριο προϊόν τα οποία
τεκµηριώνουν τη σηµασία της οικιακής εργασίας που εκτελείται στο νοικοκυριό.
Ωστόσο, όταν πρόκειται για επίσηµους υπολογισµούς της φτώχειας, οι δεσµοί µεταξύ
της οικιακής παραγωγής και του βιοτικού επιπέδου έχουν αγνοηθεί σε πολύ µεγάλο
βαθµό. Η παράλειψη αυτή δεν θα ήταν προβληµατική εάν ο χρόνος που απαιτείται για
συµµετοχή σε µια τέτοια παραγωγή ήταν πάντα επαρκώς διαθέσιµος. Αλλά τα πράγµατα
δεν είναι έτσι.
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Στο βαθµό που ορισµένα νοικοκυριά και άτοµα αντιµετωπίζουν περιορισµούς χρόνου
που τους εµποδίζουν να εκτελούν βασικές δουλειές του σπιτιού, όπως το µαγείρεµα, το
καθάρισµα και η φροντίδα για τα παιδιά, και στο βαθµό που δεν έχουν τα µέσα για να
αποκτήσουν υποκατάστατα (π.χ., αµειβόµενη φροντίδα των παιδιών), οι επίσηµες
εκτιµήσεις της φτώχειας δεν αναγνωρίζουν την πλήρη έκταση της στέρησης. Επιπλέον,
είναι πολύ πιθανό ότι η κοινή κατανοµή της έλλειψης χρόνου και ελλειµµατικού
εισοδήµατος διαφέρει συστηµατικά µεταξύ υποοµάδων του πληθυσµού (π.χ., οικογένειες
µε παιδιά έναντι νοικοκυριών µε έναν µόνο ενήλικα). Σε περίπτωση που αποδειχθεί να
ισχύει αυτό, τα παρεχόµενα στοιχεία σχετικά µε τη συχνότητα και το βάθος της φτώχειας
θα είναι ανακριβή. Προκύπτει επίσης ότι οι αξιολογήσεις για τις τάσεις της φτώχειας
µπορεί να είναι µεροληπτικές, και ως εκ τούτου άκρως παραπλανητικές. Αν δεχτούµε
την πρόταση ότι η οικιακή παραγωγή που εκτελείται στο νοικοκυριό συµβάλλει στο
βιοτικό επίπεδο, τότε η «έλλειψη χρόνου» ως στοιχείο στην µέτρηση της εισοδηµατικής
φτώχειας θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη διότι µας προσφέρει µια καλύτερη
κατανόηση των κοινωνικών ευπαθειών που έως τώρα δεν είναι γνωστές, ενώ
επηρεάζουν µε ξεχωριστούς τρόπους διαφορετικά τµήµατα του πληθυσµού.
Πιστεύουµε ότι το εναλλακτικό µέτρο που παρουσιάζουµε σε αυτό το κείµενο επηρεάζει
τον τρόπο µε τον οποίον θα πρέπει να σκεφτόµαστε τις κατηγορίες ανθρώπων που
υποφέρουν από οικονοµική στέρηση και το πώς θα πρέπει να σχεδιαστούν οι πολιτικές
που έχουν στόχο την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την έξοδο από τη φτώχεια. Το
µέτρο που προτείνουµε αποκαλύπτει (α) ότι ένα πολύ ευρύτερο τµήµα του πληθυσµού,
που επεκτείνεται στους κόλπους της «µεσαίας τάξης»1 για τις χώρες που µελετάµε,
βρίσκεται κάτω από τα ελάχιστα όρια του βιοτικού επιπέδου, (β) ότι πολλοί από εκείνους
που χαρακτηρίζονται επίσηµα ως φτωχοί βρίσκονται σε ακόµα χειρότερη θέση από ό, τι
εκτιµάται επίσηµα, και (γ) ότι ορισµένες κοινές προσεγγίσεις πολιτικής για την
καταπολέµηση της φτώχειας είναι θλιβερά ανεπαρκέστατες.
Τα κίνητρα και τo πλαίσιο της προσέγγισης µας
Ο ακρογωνιαίος λίθος της προσέγγισής µας είναι η ιδέα ότι η οικονοµική στέρηση δεν
εξαρτάται µόνο από τη διαθεσιµότητα του εισοδήµατος για την κάλυψη των διαφόρων
αναγκών και επιθυµιών, αλλά και από τη διαθεσιµότητα επαρκούς χρόνου για την
εµπλοκή σε δραστηριότητες οικιακής παραγωγής. Τα κραυγαλέα κενά που προκύπτουν
από τις µετρήσεις αναφορικά µε τα επίσηµα όρια της φτώχειας οφείλονται στο γεγονός
ότι αποδέχονται σιωπηρά την άποψη ότι όλα τα νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να
διαθέτουν τον βασικό χρόνο που απαιτείται για ενασχόληση µε τις δουλειές του
νοικοκυριού. Για παράδειγµα, το όριο της φτώχειας µπορεί να βασίζεται σε έναν µικρό
οικογενειακό προϋπολογισµό για τρόφιµα που υποθέτει ότι όλα τα γεύµατα που
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Χρησιµοποιούµε εδώ τον όρο «µεσαία τάξη» για να χαρακτηρίσουµε τους εργαζόµενους
ανθρώπους που βρίσκονται στα µεσαίου εισοδήµατος πεµπτηµόρια.
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καταναλώνονται παρασκευάζονται στο σπίτι. Η συνέπεια µιας τέτοιας υπόθεσης είναι ότι
ορισµένα από τα µέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο διαθέσιµο για
ψώνια, για το µαγείρεµα όλων των γευµάτων που καταναλώνονται από το νοικοκυριό,
και στη συνέχεια για το καθάρισµα. Ως άλλο παράδειγµα, το όριο της φτώχειας µπορεί
να µην περιλαµβάνει το κόστος της φροντίδας των παιδιών, υποθέτοντας σιωπηρά µε
αυτόν τον τρόπο ότι οι οικογένειες µε παιδιά θα πρέπει να έχουν τον χρόνο (ή την µη
αµειβόµενη βοήθεια) να φροντίσουν τα παιδιά τους.
Πώς µπορεί να διορθωθεί αυτή η παράλειψη; Προτείνουµε ότι θα πρέπει να
προσδιοριστεί «η φτώχεια σε επίπεδο χρονικών απαιτήσεων για την οικιακή
παραγωγή», η οποία θα ορίζεται ως η ποσότητα του χρόνου που χρειάζεται να ξοδεύει
ένα νοικοκυριό σε δραστηριότητες οικιακής παραγωγής για να επιβιώσει µε ένα
εισόδηµα που βρίσκεται κοντά στο επίσηµο όριο της φτώχειας. Φυσικά, σε αντίθεση µε
τα επίσηµα όρια εισοδηµατικής φτώχειας, τα όρια φτώχειας σε επίπεδο χρονικών
απαιτήσεων δεν είναι άµεσα στη διάθεσή µας. Ωστόσο, µπορούµε να εκτιµήσουµε (κάτι
που αναλύεται παρακάτω) τα όρια φτώχειας σε επίπεδο χρονικών απαιτήσεων από τα
διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή του χρόνου και του εισοδήµατος.
Στη συνέχεια, προτείνουµε να γίνει δεκτή η ιδέα ότι, όπως ορισµένα νοικοκυριά δεν είναι
σε θέση να διασφαλίσουν ένα επαρκές ελάχιστο εισόδηµα, ορισµένα νοικοκυριά
αδυνατούν να καλύψουν τα όρια της φτώχειας σε επίπεδο χρονικών απαιτήσεων.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που µπορεί να ευθύνονται για αυτή την «έλλειψη χρόνου»: τα
άτοµα στο νοικοκυριό µπορεί να αφιερώνουν πολύ χρόνο στη δουλειά, ή το µέγεθος και
η σύνθεση του νοικοκυριού µπορεί να απαιτεί έναν υπερβολικό αριθµό µη αµειβόµενων
ωρών εργασίας, ή µπορεί να υπάρχει ένας συνδυασµός µεταξύ του χρόνου που
αφιερώνεται στη δουλειά και του χρόνου που απαιτείται για οικιακή παραγωγή, που
προκαλεί την «έλλειψη χρόνου».
Ως αποτέλεσµα, δύο νοικοκυριά µε τα ίδια χαρακτηριστικά και το ίδιο εισόδηµα θα έχουν
το ίδιο επίσηµο «προφίλ» φτώχειας2 ακόµη και αν ένα από αυτά αντιµετωπίζει σοβαρό
πρόβληµα έλλειψης χρόνου. Εάν το νοικοκυριό που αντιµετωπίζει «έλλειψη χρόνου» δεν
είναι σε θέση να αντισταθµίσει τις ανεκπλήρωτες ανάγκες της οικιακής παραγωγής µε
την αγορά υποκατάστατων (π.χ., έτοιµα γεύµατα), τότε, το να θεωρούµε ότι τα δύο
νοικοκυριά έχουν το ίδιο βιοτικό επίπεδο και το ίδιο «προφίλ» φτώχειας είναι άκρως
παραπλανητικό.
Στόχοι και βασικά συστατικά της µελέτης
Το εναλλακτικό µέτρο που προτείνουµε, το µέτρο υπολογισµού εισοδηµατικής φτώχειας
και φτώχειας χρόνου του Ινστιτούτου Levy (Levy Institute Measure of Time and Income
Poverty-- LIMTIP), είναι ένα δισδιάστατο µέτρο υπολογισµού της εισοδηµατικής
φτώχειας και της έλλειψης χρόνου. Η φτώχεια χρόνου, ειδικά όταν συνδυάζεται µε την
εισοδηµατική φτώχεια, προκαλεί δυσκολίες στους ενήλικες που αντιµετωπίζουν
σηµαντικούς περιορισµούς στην διαθεσιµότητα χρόνου, καθώς και στις οικογένειες τους,
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Το προφίλ της φτώχειας των νοικοκυριών δηλώνει αν το νοικοκυριό είναι φτωχό ή όχι, και αν
είναι φτωχό την έκταση των ανεκπλήρωτων εισοδηµατικών αναγκών.
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ιδιαίτερα στα παιδιά, στους ηλικιωµένους και τους αρρώστους. Η εισοδηµατική φτώχεια
από µόνη της δεν παρέχει αρκετές χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τη στέρησή τους.
Το δικό µας µέτρο υπολογισµού ρίχνει φως σε αυτό το φαινόµενο. Στο κείµενο αυτό,
αντιπαραβάλουµε την εικόνα φτώχειας που προκύπτει µεταξύ του µέτρου υπολογισµού
εισοδηµατικής φτώχειας και φτώχειας χρόνου του Ινστιτούτου Levy και των επίσηµων
µέτρων φτώχειας για την Αργεντινή, τη Χιλή και το Μεξικό, και διατυπώνουµε τα
διδάγµατα πολιτικής που αποκαλύπτουν αυτές οι διαφορές.
Για να κατανοήσουµε καλύτερα ποιος συνδυασµός πολιτικών µπορεί να λειτουργήσει
καλύτερα για τη βελτίωση της οικονοµικής στέρησης, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουµε
το βαθµό στον οποίον η κατανοµή του χρόνου µεταξύ των αγοραίων και µη αγοραίων
δραστηριοτήτων επηρεάζει την ικανότητα των νοικοκυριών και των ατόµων να
καλύπτουν τις βασικές ανάγκες και να έχουν πρόσβαση στις βασικές ανέσεις της ζωής.
Λόγω των δηµογραφικών διαφορών, κυρίως ως προς το µέγεθος και τη σύνθεση των
νοικοκυριών, τα νοικοκυριά διαφέρουν όσον αφορά τις ελάχιστες εισοδηµατικές
απαιτήσεις και τις ελάχιστες απαιτήσεις της οικιακής παραγωγής για την κάλυψη των
βασικών αναγκών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υποθέτουµε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες
συµµετέχουν εξίσου στην κάλυψη των χρονικών απαιτήσεων. Η προσπάθεια να ρίξουµε
φως στις ανισότητες που επικρατούν εντός και µεταξύ νοικοκυριών απαιτεί να
εξετάσουµε τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν τόσο στο εισόδηµα όσο και στις
διαστάσεις της οικιακής παραγωγής. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να
κατανοήσουµε πώς αλληλεπιδρά η συµµετοχή του εργατικού δυναµικού και των
οικονοµικών απολαβών µε τον χρόνο που αφιερώνεται στα καθήκοντα της οικιακής
παραγωγής. Αυτό είναι απαραίτητο κυρίως για την κατανόηση και την αντιµετώπιση των
ανισοτήτων µεταξύ των φύλων, καθώς είναι ήδη αποδεδειγµένο ότι οι γυναίκες
συνεισφέρουν το χρόνο τους δυσανάλογα σε µη αµειβόµενες δραστηριότητες του
νοικοκυριού σε σχέση µε τους άνδρες.
Πέρα από την επαναξιολόγηση του τρόπου υπολογισµού της υπάρχουσας φτώχειας,
έχουµε αναπτύξει επίσης ένα πλαίσιο µικροπροσοµοίωσης για την αξιολόγηση του
αντίκτυπου των πραγµατικών ή δυνητικών πολιτικών στρατηγικών για τη µείωση της
φτώχειας. Στο κείµενο, διερευνούµε τις επιπτώσεις της µείωσης της φτώχειας (κάνοντας
χρήση των επίσηµων ορίων φτώχειας και αυτών του Ινστιτούτου Levy) µέσα από ένα
υποθετικό σενάριο στο οποίο κάθε απασχολήσιµος ενήλικας που δεν εργάζεται επί του
παρόντος, ή απασχολείται µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, µετατρέπεται σε
εργαζόµενο µε πλήρες ωράριο απασχόλησης (κάτω από το υφιστάµενο πρότυπο
οικονοµικών απολαβών και ωρών απασχόλησης). Το σενάριο αυτό µας επιτρέπει να
εξετάσουµε την πιθανότητα του κάθε νοικοκυριού να ξεφύγει από τη φτώχεια στην
περίπτωση που κάθε ενήλικας στο νοικοκυριό απασχολείται µε πλήρες ωράριο. Αυτό
έχει ιδιαίτερη σηµασία διότι ένα µεγάλο µέρος της συζήτησης για την πολιτική όσον
αφορά την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς επικεντρώνεται γύρω από το πλέγµα
ανάπτυξη-απασχόληση-ανακούφιση από τη φτώχεια. Αυτό που αποκαλύπτει η
προσοµοίωση είναι ότι η πλήρης απασχόληση, εάν δεν συνοδεύεται από άλλες αλλαγές
στην πολιτική για την αντιµετώπιση της φτώχειας, είναι ανεπαρκής ως στρατηγική για τη
µείωση της φτώχειας. Φυσικά, κάποιοι δραπετεύουν από τη φτώχεια, αλλά πολλοί άλλοι
απλά διαπραγµατεύονται µια µορφή στέρησης (µε βάση το χρόνο) για κάποια άλλη (µε
βάση το εισόδηµα). Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνουµε το κείµενο µε µια συζήτηση για το
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ευρύτερο φάσµα των πολιτικών που απαιτούνται για την από κοινού αντιµετώπιση της
φτώχειας και της έλλειψης χρόνου.
Το µέτρο υπολογισµού χρόνου και εισοδηµατικής φτώχειας του Ινστιτούτου Levy
Κεντρικό ρόλο στο εναλλακτικό µέτρο της φτώχειας που έχουµε σχεδιάσει είναι η έννοια
της «έλλειψης χρόνου».3 Ξεκινάµε µε µια λογιστική ταυτότητα: ο σταθερός συνολικός
αριθµός ωρών για οποιοδήποτε άτοµο (δηλαδή, 24 ώρες την ηµέρα ή 168 ώρες την
εβδοµάδα) ισούται µε το άθροισµα του χρόνου που δαπανάται για το εισόδηµα—
δραστηριότητες για την παραγωγή εισοδήµατος, οικιακή παραγωγή, προσωπική
φροντίδα (ύπνο, φαγητό, µπάνιο) και οτιδήποτε άλλο (απόλαυση, εθελοντική εργασία,
και ούτω καθεξής). Στη συνέχεια, ορίζουµε τον δεσµευµένο χρόνο του ατόµου ως το
άθροισµα των (1) απαιτούµενων εβδοµαδιαίων ωρών για προσωπική φροντίδα, (2) των
απαιτούµενων εβδοµαδιαίων ωρών για οικιακή παραγωγή, και (3) των πραγµατικών
εβδοµαδιαίων ωρών που ξοδεύει το άτοµο για τη δηµιουργία εισοδήµατος. Ένα άτοµο
πάσχει από έλλειψη χρόνου εάν ο δεσµευµένος χρόνος του είναι µεγαλύτερος από τον
αριθµό των ωρών σε µια εβδοµάδα.
Υποθέτουµε ότι το κατώτατο όριο για την προσωπική φροντίδα είναι ίσο µε το µέσο όρο
των εβδοµαδιαίων ωρών που δαπανούν οι ενήλικες σε δραστηριότητες για την
προσωπική φροντίδα. Το όριο ορίζεται σε ατοµικό επίπεδο και εφαρµόζεται οµοιόµορφα
για κάθε ενήλικα.4
Σε αντίθεση, το κατώτατο όριο για οικιακή παραγωγή ορίζεται στο επίπεδο του
νοικοκυριού—δηλαδή, αφορά το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών της οικιακής
παραγωγής που πρέπει να εκτελεστούν από τα µέλη του νοικοκυριού στο σύνολό τους.5
Η λογική πίσω από τη ρύθµιση του όρου της έλλειψης χρόνου σε επίπεδο νοικοκυριού
έχει να κάνει µε το γεγονός ότι θεωρούµε ορισµένα χαρακτηριστικά στο επίπεδο του
νοικοκυριού (συγκεκριµένα, το µέγεθος και τη σύνθεση) ως τους κρίσιµους παράγοντες
στη διαµόρφωση του κατώτατου ορίου. Εκτιµήσαµε τα όρια για 12 τύπους νοικοκυριών,
διαφοροποιηµένα από τον αριθµό των ενηλίκων και των παιδιών που υπάρχουν σε κάθε
νοικοκυριό.6 Για κάθε τύπο νοικοκυριού, το όριο είναι ίσο µε το µέσο όρο των
εβδοµαδιαίων ωρών της οικιακής παραγωγής για τα νοικοκυριά που έχουν δύο ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά: (1) τα εισοδήµατά τους βρίσκονται κοντά στο επίσηµο όριο της
3

Για µια σύγκριση εναλλακτικών προσεγγίσεων στη µέτρηση της εισοδηµατικής φτώχειας και της
φτώχειας χρόνου, δείτε Zacharias (2011).
4

Στις εκτιµήσεις µας, εφαρµόζουµε τα όρια για τους ενήλικες για τις ηλικίες µεταξύ 18 και 74 ετών.
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Κατά τον υπολογισµό του συνόλου των εβδοµαδιαίων ωρών της οικιακής παραγωγής για τα
νοικοκυριά, συµπεριλαµβάνουµε όλα τα άτοµα στα νοικοκυριά για τα οποία υπάρχουν
πληροφορίες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν σχετικά µε τον χρόνο. Ο ορισµός της οικιακής
παραγωγής που χρησιµοποιούµε καλύπτει κυρίως δραστηριότητες όπως το µαγείρεµα, το
καθάρισµα, τα ψώνια, τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων, κοκ. Δραστηριότητες όπως
η παραγωγή αγαθών προς πώληση ή ιδία χρήση εξαιρούνται.
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Στο Μεξικό, κάναµε επίσης διαφοροποίηση µεταξύ νοικοκυριών σε αγροτικές και αστικές
περιοχές. Ως αποτέλεσµα, είχαµε 24 τύπους νοικοκυριών.
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φτώχειας, έτσι ώστε να µετρηθεί αυτό που περιγράψαµε νωρίτερα ως το όριο της
έλλειψης χρόνου για οικιακή παραγωγή, και (2) έχουν τουλάχιστον έναν µη
απασχολήσιµο ενήλικα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι το όριο ωρών πηγάζει από
νοικοκυριά που δεν θα περιορίζονται κατά πάσα πιθανότητα από υπερβολικές ώρες που
πρέπει να διατεθούν για δουλειά.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος µας για τον καθορισµό και την εκτίµηση των
χρονικών απαιτήσεων για την οικιακή παραγωγή είναι µάλλον περιορισµένος. Ο στόχος
µας είναι απλά η διαπίστωση των χρονικών απαιτήσεων που υπονοούνται στα επίσηµα
όρια της φτώχειας. Δεν θεωρούµε ως δεδοµένο ότι οι χρονικές απαιτήσεις που
υπονοούνται από τα επίσηµα διαµορφωµένα όρια για τη φτώχεια αντανακλούν αυτό που
µπορεί να θεωρηθεί «επαρκές» ή «επιθυµητό».7 Η ρύθµιση επαρκών ή/και επιθυµητών
ορίων για τις διάφορες δραστηριότητες της οικιακής παραγωγής είναι µια πολύπλοκη
κανονιστική εργασία. Δυστυχώς, οι κανονιστικές αναλύσεις γύρω από αυτό το ζήτηµα
είναι ελάχιστες σε σχέση µε τις αναλύσεις για το εισόδηµα ή την καταναλωτική φτώχεια.
Από τη στιγµή που έχουν υπολογιστεί τα όρια των χρονικών απαιτήσεων στο επίπεδο
του νοικοκυριού, το επόµενο βήµα είναι να καθοριστεί η κατανοµή του χρόνου µέσα στο
νοικοκυριό-- δηλαδή, το µέρος των απαιτήσεων σε επίπεδο νοικοκυριού που έχει κάθε
άτοµο στο νοικοκυριό. Η κοινή λογική και η έρευνα δείχνουν ότι τα χαρακτηριστικά των
ατόµων (π.χ., εργασιακό καθεστώς και µορφωτικό επίπεδο) και η σχέση µε τα άλλα µέλη
του νοικοκυριού (π.χ., ο σύζυγος ή η σύζυγος, γονέας ή παιδί) θα επηρεάσουν σε
µεγάλο βαθµό το χρόνο που δαπανάται από αυτά για τις δραστηριότητες της οικιακής
παραγωγής. Συνεπώς, είναι εύλογο να υποθέσουµε ότι, σε γενικές γραµµές, το κοµµάτι
των χρονικών απαιτήσεων σε επίπεδο νοικοκυριού που αναλογεί σε κάθε άτοµο στο
νοικοκυριό µπορεί να διαφέρει.
Μεταφράζοντας αυτή την λογική υπόθεση σε εµπειρικές εκτιµήσεις είναι αρκετά δύσκολη
διαδικασία αφού οι αναλογίες των χρονικών απαιτήσεων σε επίπεδο νοικοκυριού που θα
µοιραστούν µεταξύ των µελών του νοικοκυριού δεν είναι δυνατόν να γίνουν άµεσα
παρατηρητές. Αλλά αυτό που µπορεί να παρατηρηθεί άµεσα από τα στοιχεία είναι οι
πραγµατικές συνολικές ώρες της οικιακής παραγωγής που εκτελούνται από κάθε µέλος
του νοικοκυριού. Με αυτές τις πληροφορίες στο χέρι, ανεξάρτητα από το πώς µπορεί να
έχει µοιραστεί ο συνολικός χρόνος µεταξύ των µελών του νοικοκυριού, υποθέτουµε ότι οι
ίδιες αναλογίες θα ισχύουν επίσης και για την κατανοµή των ορίων των χρονικών
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Η πιθανή απόκλιση µεταξύ των προϋποθέσεων για τα επίπεδα φτώχειας χρόνου που
χρησιµοποιούµε, από τη µία πλευρά, και των επιθυµητών ή επαρκών ορίων από την άλλη,
απεικονίζεται ίσως µε το ακόλουθο παράδειγµα. Ας υποθέσουµε ότι τα νοικοκυριά µε εισοδήµατα
γύρω από το όριο φτώχειας έχουν µόνο περιορισµένη πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
ενώ οι άνθρωποι µε µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες έχουν άριστη πρόσβαση. Η διαφορά
στην πρόσβαση µπορεί να σηµαίνει ότι τα φτωχότερα άτοµα ξοδεύουν περισσότερο χρόνο
ψωνίζοντας για προϊόντα πρώτης ανάγκης από ό, τι τα άτοµα µε µεγαλύτερες οικονοµικές
δυνατότητες. Αυτό θα αντανακλάται στις εκτιµήσεις µας για τις προϋποθέσεις των επιπέδων της
φτώχειας χρόνου. Προφανώς, δεν προτείνουµε ότι είναι επιθυµητό να ξοδεύουν οι φτωχοί
περισσότερο χρόνο στις µετακινήσεις. Ως ένα άλλο παράδειγµα, ο πραγµατικός χρόνος που
δαπανάται για τη φροντίδα των παιδιών από τα νοικοκυριά µε εισόδηµα γύρω από το όριο της
φτώχειας µπορεί να πέσει κάτω από αυτό που µπορεί να θεωρείται επαρκής χρόνος.
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απαιτήσεων σε επίπεδο νοικοκυριού µεταξύ των µελών του νοικοκυριού.8 Με άλλα
λόγια, έχουµε χωρίσει τις απαιτούµενες εβδοµαδιαίες ώρες οικιακής παραγωγής µεταξύ
των µελών του νοικοκυριού σύµφωνα µε την αποκαλυπτόµενη κατανοµή των
πραγµατικών συνολικών ωρών.9
Μετά τον προσδιορισµό των κατώτατων ορίων για προσωπική φροντίδα και οικιακή
παραγωγή για κάθε άτοµο, είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε την έλλειψη του χρόνου
από την οποία πάσχουν (ή την διαθεσιµότητα του χρόνου τους) επειδή οι εβδοµαδιαίες
ώρες για την παραγωγή εισοδήµατος (δηλαδή, απασχόληση) ήταν διαθέσιµες στα
δεδοµένα. Αφού το σύνολο των διαθέσιµων ωρών την εβδοµάδα (168 ώρες) και οι
απαιτούµενες ώρες για προσωπική φροντίδα είναι οµοιόµορφες για όλα τα άτοµα, οι
διαφορές στην έλλειψη προκύπτουν από τις διαφορές στις απαιτούµενες εβδοµαδιαίες
ώρες για οικιακή παραγωγή και τις πραγµατικές εβδοµαδιαίες ώρες απασχόλησης.
Το επόµενο βήµα στο πλαίσιο της µέτρησής µας είναι να αντλήσουµε το έλλειµµα
χρόνου στο νοικοκυριό. Αυτό το στάδιο είναι σηµαντικό προκειµένου να προσδιοριστεί
αν υπάρχει έχει όντως έλλειµµα χρόνου στο νοικοκυριό και, αν ναι, το µέγεθος του
ελλείµµατος. Για να προσδιορίσουµε το έλλειµµα χρόνου του νοικοκυριού, προσθέτουµε
το έλλειµµα χρόνου των ατόµων στο νοικοκυριό, αγνοώντας πιθανά πλεονάσµατα
χρόνου που µπορεί να έχουν τα άτοµα µέσα στο ίδιο νοικοκυριό. Αυτή η διαδικασία της
προσδιορισµού της έλλειψης χρόνου του νοικοκυριού είναι συνέπεια της µεθοδολογικής
επιλογής µας να ορίσουµε το άτοµο, και όχι το νοικοκυριό, ως τη µονάδα ανάλυσης στην
µέτρηση της έλλειψης χρόνου. Από την άλλη πλευρά, εάν προσθέταµε τα πλεονάσµατα
χρόνου και τις ελλείψεις χρόνου των ατόµων στο νοικοκυριό, αυτό θα ισοδυναµούσε µε
την επιλογή του νοικοκυριού ως η µονάδα ανάλυσης για τη µέτρηση της έλλειψης
χρόνου.
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Υπάρχουν δύο εναλλακτικές µεθόδους για να εξακριβωθεί ο ενδο-οικιακός διαχωρισµός των
χρονικών απαιτήσεων στα επίπεδα του νοικοκυριού για οικιακή παραγωγή. Κατ' αρχάς, θα
µπορούσαµε να αναθέτουµε κάποιες αυθαίρετες αναλογίες για τα άτοµα στο νοικοκυριό. Το πιο
απλό παράδειγµα αυτής της κατεύθυνσης θα ήταν αν υποθέταµε ένα ισότιµο νοικοκυριό όπου οι
απαιτήσεις ήταν εξίσου κατανεµηµένες µεταξύ των µελών του. Απορρίψαµε αυτή την εναλλακτική
λύση καθώς φαίνεται να είναι µη ρεαλιστική και κάπως παράλογη. Δεύτερον, θα µπορούσαµε να
καταλογίσουµε τον ενδο-οικιακό διαχωρισµό χρησιµοποιώντας στατιστικές µεθόδους.
Απορρίψαµε αυτή την εναλλακτική λύση διότι οι παραδοχές που πρέπει να γίνουν για την
εφαρµογή της στατιστικής µεθόδου θα εγείρουν ένα πολύπλοκο και αµφιλεγόµενο σύνολο
θεµάτων που έχουν ελάχιστες πιθανότητες να διευθετηθούν µε έναν εύλογα ικανοποιητικό τρόπο.
Περαιτέρω, η επιλογή αυτή θα πρόσθετε ένα επιπλέον στρώµα εσφαλµένων µετρήσεων στις
εκτιµήσεις µας. Σε µελλοντική έρευνα, σκοπεύουµε να δοκιµάσουµε την ευαισθησία των
κυριότερων ευρηµάτων µας µε τις µεθόδους του προσδιορισµού του ενδο-οικιανού διαχωρισµού.
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Μπορούµε να επεξεργαστούµε ίσως την ακριβή φύση αυτής της υπόθεσης µέσω ενός
παραδείγµατος. Εκτιµήσαµε από τα δεδοµένα µας ότι οι απαιτήσεις των χρονικών ορίων για ένα
νοικοκυριό µε δύο ενήλικες και δυο παιδιά στο Μπουένος Άιρες ήταν 83 ώρες την εβδοµάδα. Ας
υποθέσουµε ότι παρατηρούµε µια οικογένεια στο Μπουένος Άιρες µε δύο ενήλικες και δύο
παιδιά. Οι ενήλικες εκτελούν, αντιστοίχως, 10 και 30 ώρες οικιακής παραγωγής την εβδοµάδα,
και τα παιδιά δεν κάνουν δουλειές του σπιτιού. Η δική µας διαδικασία θα αναθέσει 21 ώρες την
εβδοµάδα στον πρώτο ενήλικα (το ένα τέταρτο των 83 ωρών) και 62 ώρες την εβδοµάδα στον
δεύτερο ενήλικα (τα τρία τέταρτα των 83 ωρών) ως τις απαιτούµενες ώρες για οικιακή παραγωγή.
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Εδώ θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα ως προς το κατά πόσον αντανακλά η διαδικασία
µας κάποια συγκεκριµένη υπόθεση σχετικά µε την κατανοµή της οικιακής παραγωγής
ανάµεσα στα µέλη του νοικοκυριού – δηλαδή, τη µη συνεργασία µεταξύ των ατόµων.
Στην ουσία, η προηγούµενη συζήτηση που κάναµε αναφορικά µε την κατανοµή εντός
του νοικοκυριού στο πλαίσιο του καθορισµού των απαιτούµενων ωρών για οικιακή
παραγωγή θα πρέπει να ακυρώνει τέτοιες αµφιβολίες. Τα πρότυπα της παρατηρούµενης
κατανοµής της εργασίας εντός του νοικοκυριού ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό από
νοικοκυριά µε δύο ή περισσότερους ενήλικες, που κυµαίνονται από περιπτώσεις όπου
ένα µέλος του νοικοκυριού εκτελεί το σύνολο της οικιακής παραγωγής σε περιπτώσεις
όπου όλα τα µέλη του νοικοκυριού επιµερίζονται ισόποσα τις δουλειές του σπιτιού.
Πιστεύουµε ότι η δική µας προσέγγιση προσφέρει µια καλύτερη περιγραφή της έλλειψης
χρόνου που αντιµετωπίζουν τα άτοµα κάτω από τα παρατηρούµενα πρότυπα της
κατανοµής του χρόνου. Η επιλογή του νοικοκυριού ως η µονάδα ανάλυσης για τη
µέτρηση της έλλειψης χρόνου παραµερίζει πολλές από τις ανησυχίες που οδήγησαν σε
αυτή τη µελέτη (π.χ., οι ανισότητες των φύλων στην κατανοµή των καθηκόντων της
οικιακής εργασίας, καθώς και οι επιπτώσεις της απασχόλησης των γυναικών στη
φτώχεια). Κατά την άποψη µας, µια προσέγγιση που προσεγγίσει αθροιστικά τα
πλεονάσµατα και τις ελλείψεις χρόνου βασίζεται στην υπόθεση ότι το άτοµο που έχει
διαθέσιµο ελεύθερο χρόνο θα τον αφιερώσει εκτελώντας περισσότερη εργασία εντός του
νοικοκυριού, καλύπτοντας το κενό της έλλειψης χρόνου άλλων µελών στο ίδιο
νοικοκυριό. Δεν αποκλείουµε το γεγονός ότι µερικά άτοµα σε ορισµένα νοικοκυριά
µπορεί να συµπεριφέρονται µε αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν το αποδεχόµαστε ως αξίωµα
στη µέτρησή µας για την έλλειψη χρόνου.10
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον καθορισµό των ελλειµµάτων χρόνου για κάθε
νοικοκυριό, το επόµενο βήµα είναι να υπολογιστεί το απαραίτητο εισόδηµα που πρέπει
να έχει το νοικοκυριό για να καλύψει το κενό του χρόνου στην οικιακή παραγωγή µέσω
της αγοράς υποκατάστατων. Υπολογίζουµε το χρηµατικό ποσό που ισοδυναµεί µε το
κενό του χρόνου στην οικιακή παραγωγή µε βάση τον µέσο όρο των µισθών για τους
οικιακούς βοηθούς. Το ποσό αυτό προστίθεται στο επίσηµο όριο της εισοδηµατικής
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Μια αναλογία µπορεί να διευκρινίσει το θέµα. Ας υποθέσουµε ότι ενδιαφερόµαστε για τη
µέτρηση της θρεπτικής ανεπάρκειας των ατόµων και των νοικοκυριών. Επιλέγουµε το άτοµο ως
τη µονάδα ανάλυσης, αλλά θέλουµε επίσης να αξιολογήσουµε την διατροφική κατάσταση των
νοικοκυριών. Ένα συχνά χρησιµοποιούµενο µέτρο σε ένα τέτοιο εγχείρηµα είναι το κενό µεταξύ
της πραγµατικής θερµιδικής πρόσληψης του ατόµου και του θερµιδικού κανόνα. Το άτοµο θα
πρέπει να θεωρείται υποσιτιζόµενο αν η θερµιδική του πρόσληψη ήταν κάτω από το φυσιολογικό.
Αν έπρεπε να καθορίσουµε τη θρεπτική ανεπάρκεια του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει το άτοµο,
θα προσθέταµε τα διατροφικά ελλείµµατα των ατόµων στο νοικοκυριό. Εναλλακτικά, αν επρόκειτο
να συµπεριλάβουµε και το πιθανό διατροφικό πλεόνασµα των άλλων ατόµων στο νοικοκυριό µε
τα υποσιτιζόµενα άτοµα, θα καταλήγαµε µε µια υποτίµηση της διατροφικής ανεπάρκειας των
µελών του νοικοκυριού. Πράγµατι, αν το άθροισµα των θρεπτικών πλεονασµάτων ξεπερνούσε το
σύνολο των θρεπτικών ελλειµµάτων, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε µε τον χαρακτηρισµό του
νοικοκυριού ως «υπερχορτάτο» ακόµη κι αν αποτελείτο από ένα υποσιτιζόµενο άτοµο (ή άτοµα).
Αυτό δεν σηµαίνει ότι κατά το σχεδιασµό των πολιτικών για τη βελτίωση του υποσιτισµού θα
πρέπει να αγνοήσουµε την ύπαρξη των ατόµων µε διατροφικά πλεονάσµατα που ζουν µε
υποσιτιζόµενα άτοµα. Όµως, δεν θα πρέπει να υποθέσουµε την αυτόµατη ανακατανοµή των
τροφίµων εντός του νοικοκυριού όταν περιγράφουµε την έκταση του υποσιτισµού που
αντιµετωπίζει το νοικοκυριό.
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φτώχειας για το συγκεκριµένο νοικοκυριό έτσι ώστε να διαµορφώσουµε ένα νέο όριο
φτώχειας που λαµβάνει υπόψη την έλλειψη χρόνου. Αναφερόµαστε σε αυτό το όριο ως
το όριο φτώχειας του LIMTIP. Προφανώς, τα επίσηµα και τροποποιηµένα (LIMTIP)
κατώτατα όρια θα συµπίπτουν εάν το νοικοκυριό δεν αντιµετωπίζει έλλειµµα χρόνου.
Το δικό µας µέτρο υπολογισµού µπορεί να προσδιορίσει τα νοικοκυριά και τα άτοµα που
αντιµετωπίζουν έλλειψη χρόνου ή/και εισοδηµατική φτώχεια. Ένα νοικοκυριό θεωρείται
ότι είναι φτωχό από την άποψη της έλλειψης χρόνου που διαθέτει εάν οποιοδήποτε
µέλος στο νοικοκυριό πάσχει από έλλειµµα χρόνου, και είναι εισοδηµατικά φτωχό µε
βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP εάν το εισόδηµα του νοικοκυριού πέφτει κάτω
από το όριο της φτώχειας όπως έχει προσδιοριστεί από το LIMTIP. Κατ’ αναλογία, ένα
άτοµο είναι φτωχό από την άποψη της έλλειψης χρόνου αν πάσχει από έλλειµµα
χρόνου, και εισοδηµατικά φτωχό µε βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP αν ζει σε
ένα εισοδηµατικά φτωχό νοικοκυριό µε βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP. Αυτό
µας επιτρέπει να παράγουµε µια τεσσάρων κατηγορία κατάταξη φτώχειας χρόνου και
εισοδήµατος (LIMTIP) που εφαρµόζεται τόσο για τα άτοµα όσο και για τα νοικοκυριά: (1)
φτώχεια µε βάση το εισόδηµα και την έλλειψη χρόνου, (2) φτώχεια µε βάση το εισόδηµα
αλλά χωρίς φτώχεια από έλλειψη χρόνου, (3) φτώχεια εξαιτίας έλλειψης χρόνου αλλά όχι
εισοδηµατική φτώχεια και (4) απουσία φτώχειας τόσο µε βάση το εισόδηµα όσο και µε
βάση την διαθεσιµότητα χρόνου. Με αυτά τα κατώτατα όρια και αυτή την ταξινόµηση
µπορούµε να αναλύσουµε πληθυσµούς και υποοµάδες του πληθυσµού µε βάση τη
συχνότητα και το βάθος της εισοδηµατικής φτώχειας και της φτώχειας χρόνου.
Η εισοδηµατική φτώχεια και η φτώχεια χρόνου των νοικοκυριών
Συνοψίζοντας τη συζήτηση παραπάνω, το µέτρο LIMTIP χρηµατοποιεί τα ελλείµµατα
χρόνου στην οικιακή παραγωγή και τα προσθέτει στο επίσηµο όριο της φτώχειας του
νοικοκυριού για να δηµιουργήσει ένα προσαρµοσµένο όριο φτώχειας του µέτρου
LIMTIP.11 Το κύριο θέµα είναι να διαπιστωθεί εάν το διαθέσιµο εισόδηµα ενός
νοικοκυριού είναι επαρκές για την κάλυψη του ορίου του µέτρου υπολογισµού του
LIMTIP, το οποίο αντανακλά τις βασικές ανάγκες που είναι ενσωµατωµένες στο επίσηµο
όριο της φτώχειας καθώς και τις αγορές των υποκατάστατων της αγοράς για αυτά τα
ελλείµµατα χρόνου (αν και όταν προκύψουν ). Τα νοικοκυριά που πλήττονται από την
αδυναµία να «αγοράσουν» υποκατάστατα (για την φροντίδα των παιδιών, για
παράδειγµα) δεν εµφανίζονται στις επίσηµες εκτιµήσεις για τη φτώχεια.
Το µέγεθος των «αόρατων φτωχών»—δηλαδή, τα νοικοκυριά µε εισόδηµα πάνω από το
επίσηµο όριο αλλά κάτω από το όριο της φτώχειας του µέτρου LIMTIP—ανακαλύφθηκε
ότι είναι αρκετά µεγάλο και για τις τρεις χώρες που µελετήσαµε (Πίνακας 1). Τα ποσοστά
εισοδηµατικής φτώχειας του µέτρου LIMTIP ανέρχονται για την περίπτωση της
Αργεντινής στο 11,1%, σε σύγκριση µε το 6,2% που εµφανίζονται από τις επίσηµες
µετρήσεις για τη φτώχεια. Για τη Χιλή, η προσαρµογή για τα ελλείµµατα χρόνου αυξάνει
το ποσοστό της φτώχειας στο 17,8% από το 10,9% που δείχνουν οι επίσηµες µετρήσεις
για τη φτώχεια. για το επίσηµο όριο. Και για το Μεξικό, το ποσοστό φτώχειας αυξάνεται
11

Τα στατιστικά ζευγαρώµατα και οι µικρο-προσοµοιώσεις που στηρίζουν τα αποτελέσµατα εδώ
περιγράφονται πλήρως στον Masterson (2011) και Masterson (2012), αντιστοίχως
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στο 50% από το ήδη υψηλό ποσοστό του 41% των επίσηµων µετρήσεων. Αυτό σηµαίνει
ότι τα νοικοκυριά της αόρατης φτώχειας στην Αργεντινή, τη Χιλή και το Μεξικό
περιλαµβάνουν, αντίστοιχα, το 5%, το 7% και το 9% του συνόλου των νοικοκυριών.

Λαµβάνοντας υπόψη την έλλειψη χρόνου οδηγεί σε µια διαδικασία όπου µεταβάλλεται
δραµατικά όχι µόνο η συχνότητα αλλά και το βάθος της φτώχειας. Ο µέσος όρος για το
εισοδηµατικό έλλειµµα του µέτρου υπολογισµού LIMTIP για τα φτωχά νοικοκυριά ήταν
1,5 φορά υψηλότερος από τα επίσηµα στοιχεία για το εισοδηµατικό έλλειµµα στην
Αργεντινή και τη Χιλή, και 1,3 φορές υψηλότερο στο Μεξικό. Έτσι, οι επίσηµες µετρήσεις
φτώχειας υποτιµούν κατάφωρα τις ανεκπλήρωτες εισοδηµατικές ανάγκες του φτωχού
πληθυσµού. Από πρακτική άποψη, αυτό σηµαίνει ότι, όταν λάβουµε υπόψη την έλλειψη
χρόνου, η διαµόρφωση των προγραµµάτων για την καταπολέµηση της φτώχειας θα
τροποποιήσει σηµαντικά τόσο την κάλυψη (συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των
αόρατων φτωχών στον στοχευµένο πληθυσµό) όσο και τα επίπεδα παροχών
(συµπεριλαµβανοµένου του χρονικά προσαρµοσµένου εισοδηµατικού ελλείµµατος όπου
κρίνεται κατάλληλο)
Και στις τρεις χώρες, το ποσοστό του πληθυσµού που δεν αντιµετωπίζει εισοδηµατική
φτώχεια και φτώχεια χρόνου αποτελεί µειοψηφία, µε το καλύτερο σενάριο να εµφανίζεται
στην Αργεντινή, στο 45%, ενώ για τη Χιλή και το Μεξικό τα ποσοστά του πληθυσµού
που δεν αντιµετωπίζουν ούτε εισοδηµατική φτώχεια ούτε φτώχεια χρόνου ανέρχονται
στο 33% και στο 20%, αντίστοιχα (Σχήµα 1). Το ποσοστό των νοικοκυριών (φτωχά και
µη φτωχά µαζί) που αντιµετωπίζουν έλλειψη χρόνου ήταν στο 52% για την Αργεντινή,
στο 61% για τη Χιλή και στο 65% για το Μεξικό.
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Έχει επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι διαπιστώσαµε πως τα περιστατικά της έλλειψης
χρόνου ήταν υψηλότερα ανάµεσα στα εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά από τα µη
εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά και στις τρεις χώρες. Το χάσµα ήταν µεγαλύτερο στην
Αργεντινή (70% έναντι 49%), και κάπως µικρότερο στη Χιλή (69% έναντι 60%) και στο
Μεξικό (69 έναντι 61 τοις εκατό). Επιπλέον, ενώ το πρόβληµα των πολλών ωρών
εργασίας που πλήττει τις επαγγελµατικές τάξεις αναγνωρίζεται δηµοσίως, τα δεινά των
φτωχών δεν είναι τόσα κατανοητά όσο θα έπρεπε να είναι. Θα επανέλθουµε σύντοµα
στο σηµείο αυτό.
Τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι τα συχνότερα αίτια της φτώχειας χρόνου οφείλονται στις
πολλές ώρες εργασίας. Αλλά θα πρέπει να υπογραµµίσουµε εδώ ότι ο παράγοντας
φύλο είναι ιδιαίτερα έντονος: υπάρχει ένα σηµαντικό ποσοστό ατόµων, η συντριπτική
πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες, που αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου
αποκλειστικά λόγω των πολλών ωρών οικιακής εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα
άτοµα έχουν έλλειψη χρόνου ακόµη και πριν ληφθούν υπόψη οι ώρες απασχόλησης
επειδή αντιµετωπίζουν άνιση επιβάρυνση όσον αφορά τις ώρες οικιακής παραγωγής.12
Στην Αργεντινή και το Μεξικό, αυτά τα άτοµα καταλαµβάνουν περίπου το 20% όλων των
ατόµων που βιώνουν φτώχεια χρόνου, ενώ στη Χιλή αποτελούν ένα µικρότερο ποσοστό,
που ανέρχεται στο 13%. Τα ελλείµµατα χρόνου που αντιµετωπίζουν είναι πράγµατι
εντυπωσιακά αφού κυµαίνονται γενικώς µεταξύ 50–60 ωρών την εβδοµάδα.
Φυσικά, αυτοί που εργάζονται αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο πρόβληµα µε την έλλειψη
χρόνου από αυτούς που δεν εργάζονται. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη τα ελλείµµατα
χρόνου οδηγεί σε αύξηση του µεριδίου των νοικοκυριών µε µισθωτούς εργαζόµενους
(αυτά όπου εργάζεται είτε το ένα µέλος του ζευγαριού είτε και τα δύο) στο συνολικό
ποσοστό των εισοδηµατικά φτωχών νοικοκυριών του µέτρου LIMTIP. Ανάµεσα στα
νοικοκυριά των µισθωτών εργαζοµένων, η αόρατη φτώχεια βρέθηκε να είναι µεγαλύτερη
στα νοικοκυριά όπου εργάζονται και τα δύο µέλη του ζευγαριού. Αλλά το µεγαλύτερο
ποσοστό της αόρατης φτώχειας ανάµεσα στα νοικοκυριά µε µισθωτούς εργαζόµενους
εµφανίζεται όταν υπάρχουν παιδιά, κυρίως παιδιά κάτω από την ηλικία των έξι ετών.
Συνολικά, η συχνότητα εµφάνισης της αόρατης φτώχειας στα νοικοκυριά µε µισθωτούς
εργαζόµενους ακολουθούσε από κοντά τα επίπεδα φτώχειας του πληθυσµού γενικά και
στις τρεις χώρες. Όπως ήταν αναµενόµενο, σε σύγκριση µε τα νοικοκυριά όπου δεν
υπήρχαν µισθωτοί εργαζόµενοι, ήταν πολύ µικρότερο το ποσοστό των νοικοκυριών µε
µισθωτούς εργαζόµενους που δεν αντιµετώπιζε ούτε εισοδηµατική φτώχεια ούτε
φτώχεια χρόνου. Αλλά και στις τρεις χώρες, οι εισοδηµατικά φτωχοί απασχολούµενοι
έχουν το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας χρόνου (82% στην Αργεντινή, 81% στη Χιλή και
76% στο Μεξικό), και περίπου το 90% των νοικοκυριών που αντιµετωπίζουν φτώχεια
χρόνου είναι νοικοκυριά µε µισθωτούς εργαζόµενους.
Συγκρίνοντας τα νοικοκυριά που έχουν αρχηγό γυναίκες που είναι µόνες τους έναντι
νοικοκυριών µε παντρεµένα ζευγάρια, βρήκαµε υψηλότερα ποσοστά εισοδηµατικής
φτώχειας (τόσο µε βάση τις επίσηµες µετρήσεις όσο και µε βάση το µέτρο υπολογισµού
12

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η επιλογή του νοικοκυριού ως µονάδα ανάλυσης είναι απίθανο να
αποκαλύψει αυτό το είδος της φτώχειας χρόνου.
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του LIMTIP) για την πρώτη κατηγορία στην Αργεντινή και τη Χιλή, ενώ στο Μεξικό το
ποσοστό εισοδηµατικής φτώχειας ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τα παντρεµένα
ζευγάρια. Οι διαφορές ήταν ακόµα µεγαλύτερες για τα νοικοκυριά µε παιδιά, µε ποσοστά
20,8% για νοικοκυριά µε παντρεµένα ζευγάρια και παιδιά και 27% για νοικοκυριά µε
αρχηγό γυναίκες µε παιδιά που είναι µόνες τους στην περίπτωση της Αργεντινής και µε
βάση το µέτρο εισοδηµατικής φτώχειας του LIMTIP. Για την περίπτωση της Χιλής, τα
ποσοστά ήταν 22,1% σε σύγκριση µε 38,5%, ενώ για το Μεξικό τα ποσοστά ήταν πολύ
υψηλότερα και για τις δύο κατηγορίες, αλλά η διαφορά µεταξύ τους ήταν µικρή: 59,2%
έναντι 59,8%. Αυτό το πρότυπο επαναλαµβάνεται όσον αφορά το βάθος της
εισοδηµατικής φτώχειας, µε τα νοικοκυριά µε επικεφαλής γυναίκες που είναι µόνες τους
να έχουν µεγαλύτερο εισοδηµατικό έλλειµµα από ό, τι τα παντρεµένα ζευγάρια σε
Αργεντινή και Χιλή, ενώ στο Μεξικό, το εισοδηµατικό έλλειµµα είναι σχεδόν ταυτόσηµο.
Τέλος, επιστρέφουµε σε ένα σηµείο που αναφέρθηκε προηγουµένως. Σηµειώσαµε
παραπάνω ότι η συχνότητα εµφάνισης των ελλειµµάτων του χρόνου ήταν υψηλότερη
ανάµεσα στα εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά από τα εισοδηµατικά µη φτωχά
νοικοκυριά. Κοιτάζοντας πιο προσεκτικά τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν ελλείµµατα
χρόνου, διαπιστώσαµε ότι τα ελλείµµατα χρόνου των εισοδηµατικά φτωχών και φτωχών
από άποψη χρόνου νοικοκυριών ήταν µεγαλύτερα από εκείνα των νοικοκυριών που
αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου αλλά όχι εισοδηµατική φτώχεια, καταρρίπτοντας την
άποψη που επικρατεί σε ορισµένους κύκλους ότι η φτώχεια χρόνου έχει µεγαλύτερο
τίµηµα για τους σχετικά καλοπληρωµένους επαγγελµατίες. Η ζυγαριά έγειρε
περισσότερο στην περίπτωση της Αργεντινής, όπου, για παράδειγµα, για τα νοικοκυριά
µε παντρεµένα ζευγάρια το µέσο έλλειµµα χρόνου για τα εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά
ήταν 43 ώρες την εβδοµάδα, σε σύγκριση µε 26 ώρες για το εισοδηµατικά µη φτωχά
νοικοκυριά. Η διαφορά ήταν µικρότερη στην περίπτωση του Μεξικού, µε 33 ώρες και 26
ώρες για τα εισοδηµατικά φτωχά και εισοδηµατικά µη φτωχά νοικοκυριά, αντίστοιχα.
Η εισοδηµατική φτώχεια και η φτώχεια χρόνου των ατόµων
Ακριβώς όπως και για τα νοικοκυριά, βρήκαµε ότι το ποσοστό φτώχειας για τα άτοµα µε
βάση το µέτρο LIMTIP ήταν υψηλότερο από το επίσηµο ποσοστό φτώχειας. Το ποσοστό
των αόρατων φτωχών στο σύνολο του πληθυσµού είναι αξιοσηµείωτο (Πίνακας 2): 7%
(183 χιλιάδες) στο Μπουένος Άιρες, 8% (432 χιλιάδες ) στο Γκραν Σαντιάγο και 9% (9.5
εκατοµµύρια) στο Μεξικό. Υπάρχουν σαφώς περισσότερες φτωχές γυναίκες από
άνδρες, αλλά αυτό είναι ως επί το πλείστον µια αντανάκλαση των δηµογραφικών
εξελίξεων επειδή υπήρχαν µικρές µόνο διαφορές στα ποσοστά φτώχειας ανά φύλο.
Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ ενηλίκων και παιδιών ήταν µεγάλες επειδή τα νοικοκυριά µε
παιδιά βιώνουν συνήθως µεγαλύτερη φτώχεια. Στην Αργεντινή, το ποσοστό φτώχειας
για τα παιδιά µε βάση το µέτρο LIMTIP ήταν περισσότερο από το διπλάσιο για τους
ενήλικες, µε 65 χιλιάδες παιδιά να ανήκουν στην κατηγορία των αόρατων φτωχών. Εάν
το προσθέσουµε αυτό στην επίσηµη καταµέτρηση της φτώχειας για τα παιδιά, ο
συνολικός αριθµός ανέρχεται στις 150 χιλιάδες. Στη Χιλή, τα επίσηµα ποσοστά φτώχειας
για τα παιδιά και τα ποσοστά µε βάση το µέτρο LIMTIP ήταν 19% και 29%, αντίστοιχα,
που αντιστοιχούν σε 9 και 12 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το ποσοστό για τους
ενήλικες. Στο Μεξικό, η διαφορά ήταν ακόµη µεγαλύτερη: 15 ποσοστιαίες µονάδες για τις
επίσηµες µετρήσεις εισοδηµατικής φτώχειας και 17 ποσοστιαίες µονάδες µε βάση το
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µέτρο LIMTIP, αν και η σχετική αύξηση ήταν µικρότερη δεδοµένων των υψηλών
ποσοστών φτώχειας του Μεξικού. Με τη χρήση του ορισµού φτώχειας του µέτρου
LIMTIP, συνεπώς, καταλήγουµε ότι στη Χιλή υπάρχουν 172 χιλιάδες επιπλέον παιδιά
που ζουν σε φτωχά νοικοκυριά, ανεβάζοντας το σύνολο σε 487 χιλιάδες, ενώ στο Μεξικό
ο αριθµός ήταν 3,7 εκατοµµύρια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό των παιδιών που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε περίπου 26 εκατοµµύρια.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήµατα είναι ότι, συνολικά, τα περισσότερα παιδιά
(παιδιά από φτωχά και µη φτωχά νοικοκυριά) ζουν σε συνθήκες φτώχειας χρόνου—
δηλαδή, είναι µέλη φτωχών νοικοκυριών σχετικά µε την διαθεσιµότητα του χρόνου, και
τα ποσοστά αντιστοιχούν για το 80% των παιδιών στην Αργεντινή, για το 70% στη Χιλή
και για το 74% στο Μεξικό. Τα παιδιά που ζουν σε συνθήκες εισοδηµατικής φτώχειας
είναι ακόµη περισσότερο εκτεθειµένα στην φτώχεια χρόνου: 84% στην Αργεντινή και
75% στη Χιλή και το Μεξικό. Ενώ στην Αργεντινή και τη Χιλή περίπου το ίδιο ποσοστό
γυναικών και ανδρών (5-6%) υπέφερε από εισοδηµατική φτώχεια όσο και από φτώχεια
χρόνου, στο Μεξικό το ποσοστό αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο για τις γυναίκες: 19%
έναντι 16%. Και στις τρεις χώρες, οι γυναίκες υπέφεραν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
από τους άνδρες: 33% έναντι 31% στην Αργεντινή, 32% έναντι 27% στη Χιλή, και 36%
έναντι 31% στο Μεξικό. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι και στις τρεις χώρες, οι
άνδρες είχαν περισσότερες πιθανότητες να ανήκουν στην προνοµιούχο κατηγορία των
µη φτωχών τόσο από την άποψη του εισοδήµατος όσο και από αυτή της διαθεσιµότητας
χρόνου: 62% έναντι 60% στην Αργεντινή, 63% έναντι 56% στη Χιλή, και 36% έναντι 32%
στο Μεξικό.
Η αντιµετώπιση των διαφορών στα ποσοστά της φτώχειας χρόνου µεταξύ ανδρών και
γυναικών µε βάση την κατάσταση της απασχόλησης και της εισοδηµατικής φτώχειας
διαφωτίζει ακόµη περισσότερο τη σύνθεση της φτώχειας χρόνου. Στα µη εισοδηµατικά
φτωχά νοικοκυριά, το µεγαλύτερο ποσοστό της φτώχειας χρόνου εντοπίζεται ανάµεσα
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στις εργαζόµενες γυναίκες. Ωστόσο, το 20% των γυναικών που αντιµετωπίζουν φτώχεια
χρόνου στην Αργεντινή και τη Χιλή, και το 33% στο Μεξικό, ήταν γυναίκες χωρίς
απασχόληση, και ως εκ τούτου δέσµιες των δουλειών του σπιτιού. Αυτό δεν ισχύει για
κανέναν σχεδόν από τους άνδρες που είναι χωρίς απασχόληση. Στα εισοδηµατικά
φτωχά νοικοκυριά, οι άνδρες είχαν χαµηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου στο Μεξικό
(33% έναντι 38% για τις γυναίκες), αλλά ελαφρώς υψηλότερα συνολικά ποσοστά
φτώχειας χρόνου από τις γυναίκες στην Αργεντινή (41% έναντι 39%) και τη Χιλή (36%
έναντι 34%). Όµως, όλη η ανδρική φτώχεια χρόνου στη Χιλή και το Μεξικό, και για το
µεγαλύτερο µέρος της στην Αργεντινή, εντοπίζεται ανάµεσα στους άνδρες µε
απασχόληση. Οι άνδρες είναι δέσµιοι του χρόνου απασχόλησης.
Στα µη εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά, τα ποσοστά φτώχειας χρόνου είναι σταθερά
υψηλότερα για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες (31% έναντι 29% στην Αργεντινή,
32% έναντι 26% στη Χιλή, και 34% έναντι 29% στο Μεξικό). Στην Αργεντινή και τη Χιλή,
αυτό οφειλόταν κυρίως στη µεγάλη πτώση των ποσοστών φτώχειας χρόνου για τους
µισθωτούς άνδρες µεταξύ εισοδηµατικά φτωχών και µη εισοδηµατικά φτωχών
νοικοκυριών. Στο Μεξικό, το χάσµα στα ποσοστά φτώχειας χρόνου µεταξύ ανδρών και
γυναικών είναι ίδιο για εισοδηµατικά φτωχά και µη εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά, και
δεδοµένου του γεγονότος ότι το ποσοστό των ανδρών µε απασχόληση είναι το ίδιο, η
πτώση στην ανδρική φτώχεια χρόνου προέρχεται εξ ολοκλήρου από τα χαµηλότερα
ποσοστά φτώχειας χρόνου των απασχολούµενων ανδρών, ενώ για τις γυναίκες η
µείωση προέρχεται από τα χαµηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου ανάµεσα στις µη
απασχολήσιµες γυναίκες.
Το χάσµα µεταξύ των επίσηµων ποσοστών εισοδηµατικής φτώχειας και φτώχειας
χρόνου και του µέτρου υπολογισµού LIMTIP είναι µεγαλύτερο για τα άτοµα που
απασχολούνται από ότι για τα άτοµα χωρίς απασχόληση λόγω των µεγαλύτερων
ελλειµµάτων χρόνου που εντοπίζονται στην πρώτη οµάδα. Στην Αργεντινή και τη Χιλή,
διαπιστώσαµε ότι οι εργαζόµενοι άνδρες και γυναίκες είχαν παρόµοια ποσοστά
επίσηµης εισοδηµατικής φτώχειας καθώς και µε βάση το µέτρο υπολογισµού του
LIMTIP. Στο Μεξικό, όµως, οι εργαζόµενοι άνδρες είχαν υψηλότερα ποσοστά επίσηµης
(και LIMTIP) εισοδηµατικής φτώχειας από ό, τι οι γυναίκες: 40 (49) τοις εκατό σε
σύγκριση µε 33 (45) τοις εκατό. Για τους µη εργαζόµενους, η κατάσταση διαφέρει
ανάµεσα στις τρείς χώρες. Στην Αργεντινή, οι µη εργαζόµενοι άνδρες είχαν υψηλότερα
ποσοστά επίσηµης (και LIMTIP) εισοδηµατικής φτώχειας από ό, τι οι γυναίκες: 15 (21)
τοις εκατό σε σύγκριση µε 11 (15) τοις εκατό. Στη Χιλή, οι µη εργαζόµενοι άνδρες είχαν
ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να είναι εισοδηµατικά φτωχοί: 18 (23) τοις εκατό, σε
σύγκριση µε 16 (22) τοις εκατό για τις γυναίκες. Και στο Μεξικό, οι µη εργαζόµενες
γυναίκες ήταν πιο πιθανό να είναι µεταξύ των εισοδηµατικά φτωχών: 50 (56) τοις εκατό,
σε σύγκριση µε 43 (49) τοις εκατό για τους µη εργαζόµενους άνδρες. Δύο εντυπωσιακές
συνέπειες των ελλειµµάτων χρόνου προκύπτουν από τη µέτρηση της φτώχειας. Πρώτον,
οι εργαζόµενοι συγκροτούν µεγαλύτερο ποσοστό των φτωχών κάτω από το όριο
φτώχειας του µέτρου LIMTIP από αυτού µε βάση τις επίσηµες µετρήσεις για τη φτώχεια.
Δεύτερον, οι γυναίκες συγκροτούν µεγαλύτερο ποσοστό των εργαζόµενων φτωχών όταν
λαµβάνονται υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου.
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Και στις τρεις χώρες, οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν τη διπλή στέρηση της φτώχειας
χρόνου και εισοδήµατος συγκεντρώνονται κυρίως στα χαµηλότερα δύο πεµπτηµόρια της
κατανοµής εισοδήµατος, και δεδοµένου του γεγονότος ότι οι γυναίκες βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση αναφορικά µε το εισόδηµα, η πλειοψηφία ήταν γυναίκες. Ωστόσο, µε
βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP, η φτώχεια επεκτείνεται πέρα από τους
εργαζόµενους στα χαµηλότερα πεµπτηµόρια της κατανοµής του εισοδήµατος,
τουλάχιστον πολύ περισσότερο από ό, τι στο επίσηµο µέτρο της φτώχειας: η
προσαρµογή των επίσηµων ορίων φτώχειας για τα ελλείµµατα του χρόνου σηµαίνει ότι
οι περισσότεροι εργαζόµενοι που είναι εισοδηµατικά φτωχοί µε βάση το µέτρο
υπολογισµού LIMTIP θα προέρχονται από υψηλότερη κλίµακα στην κατανοµή του
εισοδήµατος. Στην Αργεντινή, το 89% των επίσηµα εισοδηµατικά φτωχών ατόµων
προερχόντουσαν από τα κάτω δύο πεµπτηµόρια της κατανοµής του εισοδήµατος, ενώ
µόνο το 74% των εισοδηµατικά φτωχών ατόµων µε βάση το µέτρο υπολογισµού του
LIMTIP. Κατά συνεπαγωγή, το 26% των φτωχών µε βάση το µέτρο υπολογισµού του
LIMTIP προέρχονται από τα υψηλότερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Κάτι παρόµοιο
εµφανίζεται στην περίπτωση της Χιλής, όπου το 90% των επίσηµα φτωχών, αλλά το
71% των εισοδηµατικά φτωχών του µέτρου υπολογισµού του LIMTIP ήταν από το κάτω
µέρος του 40% της κατανοµής του εισοδήµατος. Τέλος, στο Μεξικό, όπου η φτώχεια
είναι πιο διαδεδοµένη, τα ποσοστά ήταν πολύ πιο κοντά: 62% έναντι 58%. Με βάση το
φύλο, βρήκαµε ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στα χαµηλότερα πεµπτηµόρια του
εισοδήµατος και στις τρεις χώρες. Έτσι, παρόλο που είχαν µεγαλύτερα ποσοστά
εισοδηµατικής φτώχειας, αποτελούσαν την πλειοψηφία των εισοδηµατικά φτωχών στο
χαµηλότερο πεµπτηµόριο, εκτός από την περίπτωση του Μεξικού, όπου σχεδόν ένα ίσο
ποσοστό απασχολούµενων ανδρών και γυναικών στο κάτω πεµπτηµόριο καταλήγει σε
σχεδόν ίσο ποσοστό εισοδηµατικά φτωχών στο χαµηλότερο πεµπτηµόριο.
Στη συνέχεια, εξετάζουµε τα περιστατικά της φτώχειας χρόνου και εισοδήµατος µε βάση
τον τύπο απασχόλησης. Ενώ βρήκαµε σχετικά µικρές διαφορές στα ποσοστά φτώχειας
µεταξύ ανδρών και γυναικών στις διάφορες κατηγορίες απασχόλησης στην Αργεντινή, οι
αυτοαπασχολούµενες γυναίκες υπέφεραν περισσότερο από έναν συνδυασµό
εισοδηµατικής φτώχειας και φτώχειας χρόνου. Ωστόσο, ήταν πολύ περισσότεροι οι
άνδρες, δεδοµένου ότι οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούµενων
εργαζοµένων. Ανάµεσα στους περιστασιακά εργαζόµενους, ο αριθµός των εισοδηµατικά
φτωχών γυναικών ήταν υψηλότερος από αυτό των ανδρών, αν και το επίπεδο της
εισοδηµατικής τους φτώχειας ήταν χαµηλότερο. Επίσης, η µεγαλύτερη ενιαία οµάδα
ανάµεσα στον εισοδηµατικά φτωχό πληθυσµό µε βάση το µέτρο υπολογισµού του
LIMTIP αποτελείτο από κανονικούς εργαζόµενους, ενώ µεταξύ των επίσηµων
εισοδηµατικών φτωχών η µεγαλύτερη ενιαία οµάδα αποτελείτο από τους περιστασιακά
εργαζόµενους. Αντίθετα, στη Χιλή τα ποσοστά της φτώχειας χρόνου ήταν µεγαλύτερα
για τις γυναίκες από ό, τι για τους άνδρες και στους τρεις τύπους απασχόλησης, και τόσο
οι επίσηµα φτωχοί όσο και αυτοί µε βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP
συγκεντρωνόντουσαν γύρω από τους µισθωτούς εργαζόµενους (αν και οι περιστασιακά
εργαζόµενοι αποτελούσαν µεγαλύτερο µερίδιο στο µέτρο υπολογισµού του LIMTIP από
τους εισοδηµατικά φτωχούς µε βάση τις επίσηµες µετρήσεις). Στο Μεξικό, τα ποσοστά
εισοδηµατικής φτώχειας ήταν χαµηλότερα για τους µισθωτούς εργαζόµενους µε µεγάλη
διαφορά (το 34% των µισθωτών εργαζοµένων υποφέρει από εισοδηµατική φτώχεια µε
βάση το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP, σε σύγκριση µε 56% και 61%, αντίστοιχα, για

16
τους αυτοαπασχολούµενους και τους περιστασιακά εργαζόµενους). Οι διαφορές στα
ποσοστά φτώχειας µεταξύ των δύο φύλων ήταν υψηλότερες ανάµεσα στους
περιστασιακά εργαζόµενους, ενώ τα περιστατικά της διπλής εµφάνισης εισοδηµατικής
φτώχειας και φτώχειας χρόνου ήταν χαµηλότερα ανάµεσα στους µισθωτούς και περίπου
παρόµοια για τα µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας, τους αυτοαπασχολούµενους και
τους περιστασιακά εργαζόµενους.
Μια προσοµοίωση πλήρους απασχόληση
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι η διερεύνηση της δυνατότητας των νοικοκυριών να
βγουν από τη φτώχεια εάν οι ενήλικες που επί του παρόντος υποαπασχολούνται ή δεν
απασχολούνται καταλήξουν να εργάζονται µε πλήρες ωράριο (25 ή περισσότερες ώρες
την εβδοµάδα). Η πρόσβαση στην αµειβόµενη εργασία αυξάνει το εισόδηµα των
νεοπροσληφθέντων ατόµων και των νοικοκυριών στα οποία ανήκουν, ωστόσο µερικά
άτοµα µπορούν να βιώσουν έλλειψη χρόνου. Η έξοδος των ατόµων από τη φτώχεια θα
εξαρτηθεί όχι µόνο από το εισοδηµατικό χάσµα που πρέπει να καλυφθεί στο εισόδηµά
τους, αλλά και από την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων του χρόνου, αν και όταν κάνουν
την εµφάνισή τους. Λαµβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
εργασίας, εάν οι µισθοί τους αποδειχθούν πενιχροί, τα µειονεκτήµατα τους και η στέρηση
σίγουρα δεν θα αντιµετωπιστούν µόνο µέσω της αµειβόµενης εργασίας. Μερικά άτοµα
µπορεί να γίνουν φτωχά ή να βυθιστούν βαθύτερα στη φτώχεια µε αυτό το σενάριο
πλήρους απασχόλησης. Για παράδειγµα, αν ένα µέλος ενός µη εισοδηµατικά φτωχού
νοικοκυριού εργαστεί µε µισθό κάτω από το µισθό ενός οικιακού εργαζόµενου, το
έλλειµµα του χρόνου θα µπορούσε ενδεχοµένως να προκαλέσει φτώχεια.
Περίπου το 80% των ενηλίκων µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ή σε κατάσταση µη
απασχόλησης—µε άλλα λόγια, το 80% από αυτούς που µετατοπίστηκαν σε πλήρη
απασχόληση στην προσοµοίωσή µας—ήταν γυναίκες. Λαµβάνοντας υπόψη τα
προηγούµενα ευρήµατα, γνωρίζουµε ότι όταν οι γυναίκες απασχολούνται είναι
επιρρεπείς σε υψηλότερα επίπεδα φτώχειας χρόνου, και ως εκ τούτου µπορούµε να
αναµένουµε ότι ενώ τα εισοδήµατα θα µειώσουν τη φτώχεια, τα ελλείµµατα του χρόνου
θα αυξηθούν. Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι η πλειοψηφία των εν δυνάµει
απασχολήσιµων γυναικών (µεταξύ 60-65%) ήταν µητέρες που ζουν µε παιδιά κάτω των
18 ετών. Μεταξύ των απασχολήσιµων εισοδηµατικά φτωχών, το ποσοστό αυτό
ανήρχετο ακόµη και µεταξύ 66% και 68%. Όπως είδαµε και στις τρεις χώρες, τα
νοικοκυριά µε παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην εισοδηµατική φτώχεια και στη φτώχεια
χρόνου από ό, τι τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά. Αυτό δηµιουργεί αµφιβολίες για το αν τα
επιπλέον εισοδήµατα από την απασχόληση θα επαρκούν για ένα σηµαντικό αριθµό
νοικοκυριών προκειµένου να ξεφύγουν από την εισοδηµατική φτώχεια εισοδήµατος εάν
δεν γίνουν παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της έλλειψης χρόνου.
Τα ευρήµατά µας δείχνουν ότι η δηµιουργία θέσεων εργασίας µπορεί να οδηγήσει σε µια
πολύ σηµαντική µείωση του επίσηµου ποσοστού φτώχειας: από 83% στο Μπουένος
Άιρες, σε 72% στο Γκραν Σαντιάγο και σε 48% στο Μεξικό, στο υποθετικό σενάριο µας.
Παρ' όλα αυτά, η δηµιουργία θέσεων εργασίας δεν ήταν η απάντηση στη µείωση της
φτώχειας για όλα τα νοικοκυριά. Με τις µετρήσεις του LIMTIP, η µείωση του επιπέδου
εισοδηµατικής φτώχειας είναι λιγότερο ισχυρή: 45% για το Μπουένος Άιρες, 38% για το
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Γκραν Σαντιάγο και 22% για το Μεξικό, αντίστοιχα (Πίνακας 3). Στην πραγµατικότητα,
όταν συγκρίνουµε τα πριν και µετά αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, η αόρατη
φτώχεια—η διαφορά µεταξύ των επίσηµων ποσοστών και αυτών που προκύπτουν από
το µέτρο υπολογισµού του LIMTIP—παρέµεινε σχεδόν η ίδια και για την Αργεντινή και τη
Χιλή, αλλά αυξήθηκε σηµαντικά στην περίπτωση του Μεξικού.

Μεταξύ των νοικοκυριών που παραµένουν σε εισοδηµατική φτώχεια—ο σκληρός
πυρήνας των φτωχών—είναι σηµαντικό να γίνει διάκριση µεταξύ τριών διαφορετικών
οµάδων. Η πρώτη οµάδα των νοικοκυριών δεν βίωσε οποιαδήποτε αλλαγή στην
κατάσταση της φτώχειας τους επειδή περιείχαν µόνο µη επιλέξιµους ενήλικες, δηλαδή,
ενήλικες που ήταν ανίκανοι να εργαστούν, συνταξιούχοι, πήγαιναν ακόµα σχολείο, ή
ήταν στο στρατό. Η εξάλειψη της φτώχειας γι αυτά τα νοικοκυριά δεν µπορεί να
επιτευχθεί αποτελεσµατικά µέσω της δηµιουργίας θέσεων εργασίας. Η δεύτερη οµάδα
των νοικοκυριών δεν παρουσίασε καµία µεταβολή στην κατάσταση της φτώχειας τους
διότι όλα τα ενήλικα άτοµα εργάζονταν ήδη σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Η
τρίτη οµάδα αποτελείται από τα νοικοκυριά που, αν και διαθέτουν απασχολήσιµους
ενήλικες στους οποίους δόθηκαν θέσεις πλήρους απασχόλησης στην προσοµοίωση,
παραµένουν κάτω από το όριο της φτώχειας του µέτρου υπολογισµού του LIMTIP.
Μερικά νοικοκυριά που ανήκουν στην τρίτη οµάδα είναι επίσηµα εισοδηµατικά φτωχά,
ενώ τα υπόλοιπα ανήκουν στους αόρατους φτωχούς (δηλαδή, νοικοκυριά µε εισόδηµα
πάνω από το επίσηµο όριο αλλά κάτω από αυτό του µέτρου υπολογισµού του LIMTIP).
Η πλειοψηφία των νοικοκυριών στις περιπτωσιολογικές µελέτες µας ήταν οι αόρατοι
φτωχοί, γεγονός που υποδηλώνει ότι η παρακολούθηση της συχνότητας εµφάνισης της
φτώχειας µέσω των επίσηµων µετρήσεων µπορεί να εµπεριέχει πολλά προβλήµατα.
Εκτός από µεροληπτικά αποτελέσµατα, οι επίσηµες εκτιµήσεις για τη φτώχεια
επισκιάζουν µια προφανή σύσταση πολιτικής: ότι για την αντιµετώπιση της φτώχειας
χρόνου ανάµεσα στους φτωχούς εργαζόµενους, οι προσπάθειες για την προώθηση της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας θα πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικές παροχές που
µειώνουν τις ανάγκες της οικιακής παραγωγής. Η αύξηση της συµµετοχής του ποσοστού
των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι απολύτως απαραίτητη για την προώθηση της
ισότητας των φύλων, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς και τη µείωση της φτώχειας,
αλλά χωρίς µια ολοκληρωµένη προσέγγιση απλά θα αντικαταστήσουµε ένα είδος
ανισότητας µε ένα άλλο, ενώ την ίδια στιγµή θα παραπλανάµε τους εαυτούς µας
θεωρώντας ότι βελτιώνεται η οικονοµική ευηµερία των νοικοκυριών.
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Όπως ήταν αναµενόµενο, η πλήρης απασχόληση προκάλεσε και στις τρεις χώρες τις πιο
δραµατικές και θετικές επιπτώσεις σε όσους ζούσαν σε συνθήκες εισοδηµατικής
φτώχειας αλλά µε διαθέσιµο χρόνο, δηλαδή αυτοί που δεν ήταν φτωχοί από την άποψη
χρόνου. Το µερίδιο αυτών των νοικοκυριών στον συνολικό αριθµό των νοικοκυριών
υποχώρησε από το 3% στο 0% στο Μπουένος Άιρες, από το 6% στο 1% στη Χιλή, και
από το 15% στο 2% στο Μεξικό. Από τη σκοπιά της πολιτικής, αυτό ενισχύει την ιδέα
των ειδικά διαµορφωµένων παρεµβάσεων. Μια πολιτική που λειτουργεί για µια οµάδα
µπορεί να µην λειτουργήσει για τους άλλους. Όπως µπορεί να φανεί στον Πίνακα 4, η
πρόσβαση σε µια θέση εργασίας δεν θα αποτελεί υποχρεωτικά λύση για τα νοικοκυριά
που αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου. Για αυτά (γυναίκες, ως επί το πλείστον), η φτώχεια
χρόνου που βιώνουν θα πρέπει να αντιµετωπιστεί εάν πρόκειται να επωφεληθούν από
τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα δηµιουργηθούν, για παράδειγµα, µέσα από µια
επιτυχηµένη ατζέντα για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς.

Στο σενάριό µας, το συνολικό ποσοστό των εισοδηµατικά φτωχών γυναικών µε φτώχεια
χρόνου ουσιαστικά αυξήθηκε στη Χιλή και το Μεξικό, υποδηλώνοντας ότι ένα ποσοστό
των νέων εργαζόµενων γυναικών κατέληξε να είναι φτωχό και από την άποψη του
εισοδήµατος και από την άποψη χρόνου. Στην περίπτωση της Αργεντινής, αυτό το
τµήµα δεν έδειξε καµία αλλαγή στο µέγεθος του. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό των
εισοδηµατικά φτωχών ανδρών µε φτώχεια χρόνου παρέµεινε σταθερό στην Αργεντινή
και το Μεξικό, ενώ παρουσίασε µικρή πτώση στη Χιλή. Μια αξιοσηµείωτη διαφορά
µεταξύ των φύλων προέκυψε µε την πλήρη απασχόληση για το ποσοστό των
ανθρώπων χωρίς έλλειµµα στο εισόδηµα ή έλλειψη χρόνου επειδή η φτώχεια χρόνου
µεταξύ των µη εισοδηµατικά φτωχών ανθρώπων αυξήθηκε ταχύτερα για τις γυναίκες
από ό, τι για τους άνδρες. Αυτή η ανισότητα αναδεικνύει τις σκληρές επιλογές που
καλούνται να κάνουν οι γυναίκες στα µη φτωχά νοικοκυριά µεταξύ αµειβόµενης και µη
αµειβόµενης εργασίας.
Μεταξύ των εργαζοµένων, οι γυναίκες είχαν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου από
τους άνδρες και στις δύο πλευρές του ορίου φτώχειας στην πραγµατική κατάσταση.
Αυτή η διαφορά διευρύνθηκε σηµαντικά µε την πλήρη απασχόληση. Η διαφορά στα
επίπεδα φτώχειας χρόνου µεταξύ των εισοδηµατικά φτωχών και µη φτωχών γυναικών
επίσης διευρύνθηκε σηµαντικά µε την πλήρη απασχόληση.
Ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήµατα είναι ότι πάνω από το 95% των εισοδηµατικά
φτωχών παιδιών σε όλες τις τρεις χώρες ζουν µε τουλάχιστον έναν ενήλικα που
αντιµετωπίζει φτώχεια χρόνου στο σενάριο της πλήρους απασχόλησης. Η διαπίστωση
αυτή υπογραµµίζει τη σηµασία της εξέτασης πολιτικών ειδικά για παιδιά σε φτωχά,
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απασχολούµενα νοικοκυριά ως αναπόσπαστο µέρος των στρατηγικών της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας. Χωρίς τέτοιες πολιτικές, τα προγράµµατα δηµιουργίας θέσεων
εργασίας µπορεί να έχουν ανεπιθύµητες συνέπειες για την ευηµερία των παιδιών των
εργαζόµενων φτωχών. Και δεδοµένου ότι στην προσοµοίωση µας τα περισσότερα
παιδιά σε µη εισοδηµατικά φτωχές οικογένειες ζουν µε τουλάχιστον έναν ενήλικα που
αντιµετωπίζει φτώχεια χρόνου, οι πολιτικές που αποσκοπούν ειδικά στην διευκόλυνση
της κρίσης χρόνου που αντιµετωπίζουν οι φτωχοί γονείς που εργάζονται µπορούν να
προσελκύσουν επίσης την υποστήριξη των εργαζόµενων γονέων της µεσαίας τάξης (αν
οι πολιτικές που προταθούν είναι επαρκώς καθολικές).
Μπορούµε τώρα να δούµε ότι οι στρατηγικές για τη µείωση της φτώχειας που δεν
λαµβάνουν υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την αναπαραγωγή του νοικοκυριού θα
αποτύχουν στη µείωση της οικονοµικής στέρησης και, µάλιστα, θα µπορούσαν σε
ορισµένες ακραίες περιπτώσεις να την επιτείνουν. Η προσοµοίωση επιβεβαιώνει ότι ο
στόχος της αύξησης της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού των γυναικών, κυρίως
από χαµηλού εισοδήµατος πεµπτηµόρια, απαιτεί ολοκληρωµένες πολιτικές. Όσο
επικρατούν χαµηλοί µισθοί και η φροντίδα των παιδιών ή τα µετασχολικά προγράµµατα
είναι περιορισµένης κλίµακας, ο στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί πλήρως. Θα πρέπει
επίσης να αναγνωριστεί ότι, εάν δεν αντιµετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, οι ανισότητες
µεταξύ των φύλων που διαπερνούν την αµειβόµενη και µη αµειβόµενη εργασία θα
παραµείνουν περιχαρακωµένες. Μια πολύπλευρη προσέγγιση, που θα περιλαµβάνει µια
προοδευτική κίνηση προς ένα εγγυηµένο βιώσιµο µισθό, ένα καλύτερο σύστηµα
µεταφοράς για ευκολότερες µετακινήσεις, και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, είναι
απαραίτητη για τη µείωση της φτώχειας, τόσο της ορατής όσο και της «αόρατης»
φτώχειας.
Τα διδάγµατα πολιτικής του µέτρου LIMTIP
Τα ευρήµατα του µέτρου LIMTIP που έχουµε παρουσιάσει βασίζονται στα εισοδήµατα
και έχουµε λάβει υπόψη τα υφιστάµενα επίπεδα των αναδιανεµητικών κοινωνικών
µεταβιβάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των πληρωµών σε µετρητά µε όρους και χωρίς
όρους) και τις απαιτήσεις της οικιακής παραγωγής (δεδοµένων των υφιστάµενων
επιπέδων των δηµόσιων αγαθών και της παροχής κοινωνικής φροντίδας). Αυτό που
βρήκαµε είναι ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, η φτώχεια που προκαλεί η επίδραση
της έλλειψης χρόνου την οποία έχουν να αντιµετωπίσουν τα άτοµα και τα νοικοκυριά
είναι, στην πραγµατικότητα, ουσιαστική. Η αµέλεια να ληφθεί υπόψη αυτός ο
παράγοντας καθιστά την αδυναµία πολλών νοικοκυριών να καλύψουν τις βασικές
ανάγκες αόρατη. Κάποιοι, ιδιαίτερα οι απασχολούµενοι, δεν εµφανίζονται καν στο
ραντάρ της πολιτικής—και αυτοί είναι οι αόρατοι φτωχοί. Για άλλους, το βάθος της
φτώχειας τους έχει υποτιµηθεί σε µεγάλο βαθµό και οι σηµερινές παρεµβατικές
πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατικών µεταβιβάσεων (ή φορολογικών
ελαφρύνσεων για χαµηλά εισοδήµατα), δεν επαρκούν για να τους βγάλουν από τη
φτώχεια. Για εκείνους µε εισοδήµατα που αιωρούνται γύρω από το όριο φτώχειας του
µέτρου LIMTIP, οι κίνδυνοι και οι ευπάθειες που αντιµετωπίζουν δεν φαίνονται από τα
επίσηµα µέτρα της φτώχειας και οι ιδιοσυγκρασιακές ή συστηµικές κρίσεις θα
δηµιουργήσουν αναπόφευκτα κακουχίες γι αυτούς. Το δικό µας πλαίσιο ποσοτικοποιεί

20
και φέρνει στην επιφάνεια αυτές τις ιδιαίτερες ευπάθειες των φτωχών τµηµάτων του
πληθυσµού.
Η φτώχεια που προκαλεί η έλλειψη χρόνου στην οικιακή παραγωγή κατανέµεται
διαφορετικά ανάµεσα στα νοικοκυριά και τα άτοµα µε βάση το φύλο, το µέγεθος των
νοικοκυριών, την παρουσία νέων παιδιών και γονέων και την κατάσταση των
εργαζοµένων. Ως εκ τούτου, η µελέτη αυτή ενισχύει την ιδέα ότι όταν εξετάζονται
διορθωτικές πολιτικές, ένα µέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους. Τέλος, δείξαµε ότι οι
παρεµβάσεις της αναπτυξιακής πολιτικής χωρίς αποκλεισµούς που στοχεύουν στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας µπορεί να είναι αποτελεσµατικές για ένα µεγάλο ποσοστό
του εισοδηµατικά φτωχού πληθυσµού, αλλά είναι επίσης πιθανό να αποκλείουν ένα
αξιοσηµείωτο ποσοστό των φτωχών. Εάν οι πολιτικές δεν είναι σε θέση να
αντισταθµίσουν την έλλειψη χρόνου στην οικιακή παραγωγή και τους καταθλιπτικά
χαµηλούς µισθούς, πολλά άτοµα, και ιδίως οι γυναίκες, θα παραµείνουν αποκλεισµένες
από τα οφέλη που υπόσχεται ότι έχει η αµειβόµενη εργασία.
Παρά τις πολύ διαφορετικές οικονοµικές συνθήκες και τις διαφορετικές κοινωνικές και
οικονοµικές πολιτικές που επικρατούν στις τρεις χώρες που µελετήσαµε, είµαστε σε
θέση να προσδιορίσουµε τα θεµελιώδη θέµατα όσον αφορά τις στρατηγικές για τη
µείωση της φτώχειας. Κατ’ αρχάς, τα ευρήµατά µας υποδεικνύουν την ανάγκη για
εµβάθυνση του πολιτικού διαλόγου σε ένα κρίσιµο ζήτηµα. Στην καταπολέµηση της
φτώχειας, υπάρχουν δύο προφανείς πολιτικές κατευθύνσεις. Η πρώτη πολιτική
κατεύθυνση χρησιµοποιεί άνευ όρων µεταβιβάσεις µετρητών για να κλείσει τα
εισοδηµατικά κενά. Ωστόσο, για να είναι αποτελεσµατική αυτή η πολιτική κατεύθυνση, τα
επίπεδα µεταβιβάσεων θα πρέπει να βασίζονται σε ακριβούς υπολογισµούς του βάθους
της φτώχειας, όπως αυτές που παρέχονται από το µέτρο LIMTIP. Η δεύτερη πολιτική
κατεύθυνση απαιτεί µια πολύ πιο µετασχηµατιστική προσέγγιση που βασίζεται σε
θεσµικές παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας. Ο ακρογωνιαίος λίθος εδώ είναι η µείωση
των µισθολογικών διαφορών µε βάση το φύλο, η προοδευτική υλοποίηση βιώσιµων
µισθών, καθώς και ένα ρυθµιστικό πλαίσιο για την αποτελεσµατική µείωση των πολλών
ωρών αµειβόµενης εργασίας. Αυτός ο µετασχηµατισµός της αγοράς εργασίας πρέπει να
συνοδεύεται από µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την αντιµετώπιση της έλλειψης
χρόνου που βιώνουν οι εργαζόµενοι. Θα συζητήσουµε τώρα τρόπους µε τους οποίους οι
διάφορες πτυχές αυτού του είδους µετασχηµατισµού αντιµετωπίζουν τις ανάγκες των
διαφόρων οµάδων µεταξύ των φτωχών.
Ξεκινάµε µε τους µη απασχολούµενους φτωχούς. Όπως έχουµε δει, η πλήρης
απασχόληση µπορεί να παράγει δραµατική µείωση της συχνότητας εµφάνισης της
εισοδηµατικής φτώχειας ανάµεσα στους µη απαχολούµενους, ακόµη και χωρίς να
µεταβάλει την υφιστάµενη δοµή των αποδοχών. Οι προσπάθειες για την προώθηση της
οικονοµικής ανάπτυξης προς την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς µέσω πολιτικών που
ενθαρρύνουν τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης κατέχουν σαφώς κοµβική θέση στη
µείωση της φτώχειας. Αυτό δηµιουργεί χώρο για καινοτόµες και ευέλικτες πολιτικές γύρω
από την «εγγυηµένη απασχόληση». Οι πολιτικές αυτές είναι χρήσιµες όταν οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας είναι χαλαρές, υπό την έννοια ότι ουσιαστικά θέτουν σε λειτουργία
ένα καθεστώς κατώτερων µισθών, ρυθµιζόµενων ωρών εργασίας, καθώς και ένα
ελάχιστο πακέτο επιδοµάτων, ενώ παρέχουν παράλληλα µερική απασχόληση. Αλλά η
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πολιτική δεν µπορεί να σταµατήσει µε την προσπάθεια δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας γι αυτούς που δεν εργάζονται επειδή οι απασχολούµενοι αντιµετωπίζουν
εισοδηµατική φτώχεια καθώς και φτώχεια χρόνου.
Από τη σκοπιά του φύλου, η βασική πολιτική ανησυχία εδώ είναι ότι το µοντέλο του
«αρσενικού προστάτη της οικογένειας» ανασυστάται και ενισχύεται από τις
πραγµατικότητες της αγοράς εργασίας που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι άνδρες.
Αρκετά συχνά, δεν ωφελεί τα φτωχά νοικοκυριά να εργάζονται οι γυναίκες υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης λόγω του συνδυασµού µισθολογικών διαφορών και
επισφαλούς εργασίας για τις γυναίκες και επειδή οι άνδρες εργάζονται ήδη πολλές ώρες
για ελαφρώς καλύτερες αµοιβές. Έτσι, οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειοψηφία της
οµάδας που βρισκόταν στη χειρότερη θέση µεταξύ των εργαζοµένων σύµφωνα µε το
µέτρο µας: τα µέλη των εισοδηµατικά φτωχών νοικοκυριών, τα άτοµα που
αντιµετωπίζουν έλλειψη χρόνου, και αυτά που ανήκουν στο κάτω µέρος της κατανοµής
του εισοδήµατος. Επιπλέον, ένα µεγάλο µέρος των φτωχών, µη απασχολήσιµων
ενηλίκων ήταν γυναίκες µε παιδιά κάτω των 18 ετών που διέθεταν µόνο απολυτήριο
γυµνασίου ή είχαν ακόµη χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Οι πολιτικές απασχόλησης
που δεν λαµβάνουν υπόψη την έλλειψη χρόνου που αντιµετωπίζουν τα απασχολούµενα
άτοµα στα εισοδηµατικά φτωχά νοικοκυριά είναι πιθανό να είναι λιγότερο
αποτελεσµατικές για τη µείωση της φτώχειας.
Ως εκ τούτου, τόσο η µείωση της φτώχειας όσο και η βελτίωση της ισότητας των φύλων
απαιτούν µια ολοκληρωµένη πολιτική ατζέντα. Ο πρώτος τοµέας της πολιτικής
περιλαµβάνει τη σταδιακή µετακίνηση των γυναικών προς ένα καθεστώς αµειβόµενης
πλήρους απασχόλησης, το οποίο θα πρέπει να ενσωµατωθεί ως κύριος στόχος στον
µετασχηµατισµό της αγοράς εργασίας. Ωστόσο, προκειµένου να γίνει η απασχόληση
πραγµατική ευκαιρία για τις µη απασχολήσιµες γυναίκες, καθώς και για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας των φτωχών γυναικών, δύο επιπλέον ζητήµατα απαιτούν εξίσου
µεγάλη πολιτική προσοχή. Για την αντιµετώπιση της έλλειψης χρόνου που
αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενες γυναίκες µε παιδιά κάτω των 18 ετών, καθώς και οι
εργαζόµενοι γονείς γενικά, θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµα προγράµµατα πρώιµης
παιδικής ανάπτυξης και µετασχολικά προγράµµατα, που θα προσφέρουν ώρες
λειτουργίας που είναι κατάλληλες για τα ωράρια εργασίας των γονέων, και ιδίως των
γυναικών. Η συν-ευθύνη του κράτους στην παροχή φροντίδας είναι κεντρικής σηµασίας
για να µπορούν οι γυναίκες να διαθέσουν περισσότερο χρόνο στην απασχόληση. Όταν
επιτυγχανθεί αυτός ο στόχος, η διαµόρφωση ίσων κανόνων ανταγωνισµού για τις
γυναίκες τόσο µέσα όσο και έξω από το σπίτι απαιτεί βελτίωση των ανισοτήτων στις
αµοιβές των φύλων. Χωρίς την κατάλληλη προσοχή σε αυτά τα ζητήµατα, η αύξηση της
συµµετοχής του εργατικού δυναµικού µεταξύ των γυναικών θα αυξήσει απλώς την
έλλειψη χρόνου και πιθανώς να διαγράψει οποιοδήποτε εισοδηµατικά οφέλη γίνουν
µέσω της απασχόλησης.
Το γεγονός ότι στη µελέτη µας το ήµισυ ή περισσότερο από τον σκληρό πυρήνα των
φτωχών αποτελούνταν από τους αόρατους φτωχούς δείχνει ότι η χρήση του επίσηµου
µέτρου φτώχειας για την παρακολούθηση του αντίκτυπου της δηµιουργίας θέσεων
εργασίας για την καταπολέµηση της φτώχειας µπορεί να αφήνει ένα σηµαντικό µέρος
των φτωχών εργαζοµένων µακριά από το ραντάρ των φορέων χάραξης πολιτικής. Ενώ
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η κατάσταση φτώχειας για τους αυτοαπασχολούµενους και τους περιστασιακά
εργαζόµενους είναι πολύ πιο ζοφερή όταν ληφθεί υπόψη η έλλειψη χρόνου, ένα
σηµαντικό τµήµα των κανονικών (καταγεγραµµένων) εργαζοµένων βρέθηκε επίσης να
είναι µεταξύ των αόρατων φτωχών, και εποµένως να είναι εξίσου ευάλωτοι, φέρνοντας
έτσι στο φως µια µάλλον παραµεληµένη πτυχή της οικονοµικής στέρησης στη Λατινική
Αµερική. Έτσι, οι πολιτικές για την αντιµετώπιση του ελλείµµατος στο εισόδηµα και την
έλλειψη χρόνου µπορούν να ωφελήσουν ισόβαθµα τους κανονικούς εργαζόµενους και
τους περιστασιακά και αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους, κάτι που ωστόσο δεν
φαίνεται να συµβαίνει µε το επίσηµο µέτρο της φτώχειας.
Η δηµόσια δράση για την ανακούφιση της εισοδηµατικής φτώχειας και της φτώχειας
χρόνου µπορεί και πρέπει να βασίζεται σε συµµαχίες που διαπερνούν τις γραµµές του
φύλου και της κοινωνικής τάξης, δεδοµένου ότι οι εκτιµήσεις µας δείχνουν ότι οι
εργαζόµενοι που υποφέρουν από έλλειµµα στο εισόδηµα και το χρόνο
συµπεριλαµβάνουν εξίσου και τα δύο φύλα καθώς και εργαζόµενους από το µεσαίο
πεµπτηµόριο (και στο Μεξικό από ακόµη υψηλότερα πεµπτηµόρια) της κατανοµής του
εισοδήµατος. Από αυτή την άποψη, η ρύθµιση της διάρκειας της εργάσιµης ηµέρας είναι
σηµαντικό για όλους τους εργαζόµενους, αλλά πολύ περισσότερο για τους άνδρες, των
οποίων οι ώρες εργασίας είναι 20 έως 30 ώρες περισσότερες από εκείνες των γυναικών,
µε κάποιους από αυτούς να φθάνουν τις 60 και τις 70 ώρες απασχόλησης την
εβδοµάδα.
Η µελέτη µας ανέδειξε το έλλειµµα θέσεων εργασίας (έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης),
το έλλειµµα στο εισόδηµα (η αδυναµία ενός σηµαντικού τµήµατος των νοικοκυριών µε
απασχολούµενα άτοµα να διαθέτουν εισόδηµα πάνω από το όριο της φτώχειας), και το
έλλειµµα στις κοινωνικές παροχές φροντίδας και άλλες βασικές υπηρεσίες ( π.χ.,
µεταφορές), που αλληλεπιδρούν για να κρατούν ένα σηµαντικό ποσοστό του
πληθυσµού στο έλεος της φτώχειας. Ένα συνεκτικό σύνολο αλληλένδετων
παρεµβάσεων που καλύπτουν το τριπλό έλλειµµα των θέσεων εργασίας, εισοδήµατος
και κοινωνικών παροχών πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε σοβαρής
αναπτυξιακής στρατηγικής χωρίς αποκλεισµούς και µε βάση την ισότητα των φύλων. Η
δηµόσια πολιτική και η δηµόσια δράση δεν µπορούν να έχουν την πολυτέλεια να
περιµένουν να λάβει µέρος ως δια µαγείας η διάχυση των θετικών αποτελεσµάτων ούτε
µπορούµε, µε βάση την εµπλοκή των τριπλών ελλειµµάτων που αναφέρονται
παραπάνω, να αναµένουµε από τις κοινωνικές παρεµβάσεις ότι θα τηρήσουν τις
υποσχέσεις τους για τη µείωση της φτώχειας.
Παράρτηµα
Προκειµένου να παραχθεί το σύνολο δεδοµένων που απαιτείται για την εκτίµηση της
µέτρησης της εισοδηµατικής φτώχειας και της φτώχειας χρόνου για κάθε χώρα στη
µελέτη, συνδυάζουµε πρώτα δύο ξεχωριστές έρευνες: µια επισκόπηση χρήσης χρόνου
και µια επισκόπηση για τα εισοδήµατα των νοικοκυριών. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει
πληροφορίες σχετικά µε τις ειδικές έρευνες χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη.
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Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για να τις συνδυάσει είναι στατιστική αντιστοίχιση,
όπου εντοπίζουµε άτοµα στην επισκόπηση για τη χρήση χρόνου («δωρητές») που είναι
παρόµοια µε τα άτοµα στην επισκόπηση για τα εισοδήµατα («παραλήπτες) και τα
µεταφέρουµε τα δεδοµένα για τη χρήση του χρόνου τους. Αυτό γίνεται µε την
αντιστοίχηση κυψελών που κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας τα χαρακτηριστικά των
νοικοκυριών (τον αριθµό παιδιών και τον αριθµό ενηλίκων στο νοικοκυριό, την παρουσία
τουλάχιστον ενός µη απασχολήσιµου µέλους του νοικοκυριού, ένα δείκτη εγγύτητας στο
επίσηµο καθεστώς φτώχειας, το εισόδηµα του νοικοκυριού και, στην περίπτωση του
Μεξικού, την αγροτική / αστική περιοχή) και τα ατοµικά χαρακτηριστικά (φύλο και
κατάσταση απασχόλησης). Η οµοιότητα των ατόµων εντός αυτών των κυψελών
υπολογίζεται κάνοντας χρήση των τάσεων βαθµολογίας (propensity scores) µε βάση
άλλα χαρακτηριστικά που ήταν διαθέσιµα και στις δυο επισκοπήσεις (π.χ., ηλικία και
µορφωτικό επίπεδο).
Η προσοµοίωση της πλήρους απασχόλησης έγινε µε τη χρήση των πληροφοριών στο
συνθετικό σύνολο δεδοµένων που δηµιουργήθηκε από τη µέθοδο αντιστοίχησης που
περιγράφεται παραπάνω. Εντοπίσαµε αρχικά όλους τους επιλέξιµους ενήλικες (όχι
αυτούς που είναι στο στρατό, ή συνταξιούχοι, ή στο σχολείο, ή άτοµα µε ειδικές
ανάγκες), οι οποίοι δεν απασχολούνταν µε πλήρες ωράριο (25 ώρες ή περισσότερες την
εβδοµάδα). Στη συνέχεια προσδιορίσαµε όλους τους ενήλικες οι οποίοι εργάζονται µε
πλήρη απασχόληση. Με τη χρήση πολυωνυµικών λογιστικών παλινδροµήσεων του
κλάδου και του επαγγέλµατος στην δεξαµενή των δωρητών, προβλέψαµε τον
πιθανότερο κλάδο και επάγγελµα για τα άτοµα που λαµβάνουν θέση εργασίας στην
προσοµοίωση. Στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε µια διαδικασία Heckit σε τρία στάδια για
να καταλογίσουµε τις ώρες και τους µισθούς για τους παραλήπτες και τους δωρητές.
Χρησιµοποιήσαµε αυτά τα στατιστικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες για να ταιριάξουµε
τους παραλήπτες µε τους δωρητές σε µια διαδικασία hot-decking για να µεταφέρουµε τις
συνήθεις ώρες και απολαβές. Δεδοµένου ότι η µετάβαση της δεξαµενής των
παραληπτών σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης συνεπάγεται αλλαγές στα µερίδια της
οικιακής παραγωγής όλων των µελών των νοικοκυριών που έχουν άτοµα που έλαβαν
θέση εργασίας, πραγµατοποιήσαµε στη συνέχεια άλλη µια διαδικασία hot-decking για να
µεταφέρουµε τις ώρες της οικιακής παραγωγής από άτοµα στο αρχικό συνθετικό σύνολο
των δεδοµένων που εργάζονταν µε πλήρες ωράριο και ανήκαν σε ένα νοικοκυριό στο
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οποίο όλοι οι επιλέξιµοι ενήλικες εργάζονταν µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης σε
όλα τα µέλη των νοικοκυριών στα οποία τουλάχιστον ένα άτοµο έλαβε θέση εργασίας
στο πρώτο στάδιο. Με την ολοκλήρωση αυτών των βηµάτων, υπολογίσαµε ξανά τα
µερίδια των ατόµων για απαιτούµενη οικιακή παραγωγή, τις ατοµικές ελλείψεις χρόνου,
και τα προσαρµοσµένα όρια φτώχειας για τα νοικοκυριά. Αναλύσαµε στη συνέχεια τη
νέα κατανοµή του µέτρου LIMTIP και την συγκρίναµε µε την πραγµατική κατανοµή ώστε
να υπολογίσουµε τις επιπτώσεις µιας τέτοιας αλλαγής στην απασχόληση σε κάθε χώρα.
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