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Πόσο φτωχή είναι η Τουρκία και τι µπορεί να
γίνει
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Εισαγωγή
Οι τυποποιηµένες µετρήσεις της φτώχειας, συµπεριλαµβανοµένου του επίσηµου τρόπου
µέτρησης που χρησιµοποιείται για την Τουρκία, αγνοούν το γεγονός ότι η µη αµειβόµενη
οικιακή εργασία συµβάλλει στην εκπλήρωση των υλικών αναγκών και των επιθυµιών
που είναι απαραίτητες για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Στην
πραγµατικότητα, οι τυποποιηµένες µετρήσεις της φτώχειας υποθέτουν ότι όλα τα
νοικοκυριά έχουν αρκετό χρόνο για να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των µελών τους,
συµπεριλαµβανοµένης και της φροντίδας των παιδιών. Όµως, για πολλούς λόγους,
ορισµένα νοικοκυριά δεν έχουν αρκετό χρόνο και αντιµετωπίζουν συνεπώς «ελλείµµατα
χρόνου». Αν ένα νοικοκυριό που βιώνει «έλλειµµα χρόνου» δεν µπορεί να το καλύψει
οικονοµικά µε την αγορά υποκατάστατων (π.χ., µε την πρόσληψη ενός φορέα παροχής
φροντίδας), το επίσηµο όριο της φτώχειας υποτιµά τους βασικούς όρους αυτού του
νοικοκυριού για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Επιπλέον, τα
«ελλείµµατα χρόνου» συνιστούν µια µορφή στέρησης, ειδικά όταν λαµβάνουν χώρα σε
συνδυασµό µε άλλα είδη κοινωνικών και οικονοµικών µειονεκτηµάτων που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα από τα χαµηλότερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα.
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Πιστεύουµε ότι η αξιολόγηση της πολιτικής ατζέντας, καθώς και η κατάσταση των
οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα στην Τουρκία, δεν θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά
µε βάση το επίσηµο όριο της φτώχειας. Για το σκοπό αυτό, έχουµε αναπτύξει το Μέτρο
Φτώχειας Χρόνου και Κατανάλωσης του Levy Institute (LIMTCP), ένα δισδιάστατο µέτρο
που λαµβάνει υπόψη τόσο τις καταναλωτικές δαπάνες όσο και το χρόνο που απαιτείται
από τα νοικοκυριά για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Τα
αποτελέσµατά µας υπογραµµίζουν τις διασυνδέσεις µεταξύ των τριών προκλήσεων που
αντιµετωπίζει σήµερα η τουρκική οικονοµία: την ανάγκη η ανάπτυξη να µην είναι άεργη,
την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό, και την αντιµετώπιση
του αυξανόµενου ελλείµµατος στον τοµέα των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στην
παρούσα εργασία δεν παρουσιάζουµε ένα σύνολο λεπτοµερών προτάσεων πολιτικής
για τη µείωση της φτώχειας µε βάση το LIMTCP. Αρχικά, επισηµαίνουµε την υποτίµηση
του εύρους και του βάθους της φτώχειας στην Τουρκία και, στη συνέχεια, παρέχουµε
ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση και το σχεδιασµό στρατηγικής πολιτικής και
προσδιορίζουµε τους περιορισµούς των σηµερινών πρωτοβουλιών της τουρκικής
κυβέρνησης. Τέλος, προβαίνουµε σε γενικές συστάσεις για τη βελτίωση αυτών των
πρωτοβουλιών, µε έµφαση την αντιµετώπιση των τυφλών σηµείων που δηµιουργούνται
από την παραµέληση του προβλήµατος που αφορά το έλλειµµα χρόνου.
Το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης το 2008 έφερε στην πρώτη γραµµή το ζήτηµα της
καταπολέµησης της φτώχειας σε πολλές χώρες στον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένης της
Τουρκίας. Πριν από την κρίση, από τις αρχές µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 2000, η
οικονοµία αναπτυσσόταν µε σχετικά υψηλούς ρυθµούς αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ,
αλλά η πιο πρόσφατη περίοδος έχει χαρακτηριστεί ως µία περίοδος «άεργης»
ανάπτυξης, µε την αύξηση της απασχόλησης να υστερεί σηµαντικά έναντι της αύξησης
της παραγωγής. Τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης στην Τουρκία (στο 48%, όταν ο
µέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι στο 66%), το εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό
συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της χώρας (στο 31%, που είναι πολύ
χαµηλότερο από τον µέσο όρο του ΟΟΣΑ), καθώς και τα υψηλά επίπεδα εισοδηµατικής
ανισότητας και οικονοµικής ευπάθειας—τα οποία συνδέονται µε τη φτώχεια—φαίνεται να
αποτελούν διαρθρωτικές και επίµονες πτυχές της πρόσφατης φάσης της οικονοµικής
ανάπτυξης στην Τουρκία. Μέχρι πρόσφατα, η εισοδηµατική ανισότητα και η φτώχεια δεν
βρίσκονταν ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Τουρκίας. Λόγω της αντίληψης ότι η
οικονοµική επέκταση θα ενίσχυε την µείωση της φτώχειας, οι πολιτικές έχουν
επικεντρωθεί σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της ανάπτυξης. Στην πραγµατικότητα,
πίσω από αυτή την αντίληψη φαίνεται να βρίσκονται οι πρωτοβουλίες των τελευταίων
ετών για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών µε σκοπό την επιτάχυνση της
οικονοµικής ανάπτυξης. Το έγγραφο εργασίας του τουρκικού Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης για την Στρατηγική Εθνική Απασχόληση για την περίοδο 2012-23
είχε ως στόχο συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό για το 2023 το 35%, το
οποίο στη συνέχεια αναθεωρήθηκε και αυξήθηκε στο 38% (KEIG 2013). Οι µη
απασχολούµενες γυναίκες θεωρούνται ότι αποτελούν έναν ανεκµετάλλευτο πόρο, που
µπορεί να κινητοποιηθεί προκειµένου να συµβάλλει στην τροφοδότηση της οικονοµικής
ανάπτυξης. Αυτό δείχνει µε παραδειγµατικό τρόπο και η υιοθέτηση, το 2013, του
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συνθήµατος «Γυναικεία απασχόληση, η νέα δυναµική της τουρκικής οικονοµίας», από το
Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικών Πολιτικών.
Στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής ατζέντας, τα ευρήµατά µας από τη χρήση του
LIMTCP, τονίζουν τη δυνατότητα που διαθέτουν για την επίτευξη περιεκτικής
οικονοµικής ανάπτυξης οι προσεκτικά σχεδιασµένες πολιτικές για την αντιµετώπιση της
φτώχειας µε επίκεντρο την απασχόληση—µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πολιτικές
συνοδεύονται από την παροχή επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και
κοινωνικής φροντίδας. Αυτό το σηµείο είναι ζωτικής σηµασίας. Μια προσέγγιση για την
ανακούφιση της φτώχειας, η οποία επικεντρώνεται µόνο στην απασχόληση, θα
αποτύχει. Η διπλή µέτρηση της φτώχειας χρόνου και καταναλωτικής φτώχειας που
επιχειρήσαµε, αποκαλύπτει ότι, για τα περισσότερα άτοµα, η εξασφάλιση αµειβόµενης
απασχόλησης δεν οδηγεί αυτοµάτως σε έξοδο από τη φτώχεια: δεδοµένων των
ρυθµίσεων που επικρατούν στην αγορά εργασίας, το 2006 σχεδόν το 75% του συνόλου
των φτωχών νοικοκυριών θα παρέµενε φτωχό ακόµη και αν όλα τα απασχολήσιµα µέλη
του νοικοκυριού είχαν εξασφαλίσει αµειβόµενη απασχόληση. Η προώθηση της
απασχόλησης πρέπει να συνδυαστεί µε µεγαλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας, εκτεταµένη κάλυψη κοινωνικής πρόνοιας και επίπεδα παροχών,
αύξηση του κατώτατου ηµεροµισθίου και εφαρµογή (ή µείωση) των ορίων για τις ώρες
εργασίας.
1 . Μεθοδολογία
Το µοντέλο µας βασίζεται σε προηγούµενα µοντέλα που ενσωµατώνουν χρονικούς
περιορισµούς στην έννοια και τη µέτρηση της φτώχειας (Vickery 1977, Harvey και
Mukhopadhyay 2007). Η βασική διαφορά µεταξύ της δική µας προσέγγισης και άλλων
προσεγγίσεων είναι ότι η δική µας προσέγγιση λαµβάνει ρητά υπόψη τις ανισότητες
στην κατανοµή του χρόνου εντός των νοικοκυριών και δεν βασίζεται στο πρότυπο της
νεοκλασικής θεωρίας όσον αφορά την κατανοµή του χρόνου. (Μια λεπτοµερής σύγκριση
των εναλλακτικών προσεγγίσεων παρουσιάζεται στο Zacharias 2011).
Ως πρώτο βήµα, εντοπίζουµε το όριο της φτώχειας χρόνου για την οικιακή εργασία. Το
όριο αυτό ορίζεται ως ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσει ένα νοικοκυριό µε
καταναλωτικές δαπάνες που βρίσκονται κοντά στο επίσηµο όριο της φτώχειας για
οικιακή εργασία προκειµένου να επιβιώσει. Ως δεύτερο βήµα, εντοπίζουµε κατά πόσον
κάθε νοικοκυριό διαθέτει ενήλικα µέλη µε επαρκή χρόνο να ανταποκριθούν στις
προϋποθέσεις της φτώχειας χρόνου. Για το σκοπό αυτό, αξιολογήσαµε τα ελλείµµατα
χρόνου για άτοµα ηλικίας 18 έως 70 ετών.
Για την εκτίµηση του ελλείµµατος χρόνου, ξεκινήσαµε µε µια λογιστική ταυτότητα: ο
σταθερός συνολικός αριθµός των ωρών που είναι διαθέσιµος για κάθε άτοµο (δηλαδή,
24 ώρες την ηµέρα ή 168 ώρες την εβδοµάδα) ισούται µε το άθροισµα του χρόνου που
δαπανάται για τις δραστηριότητες δηµιουργίας εισοδήµατος, οικιακής εργασίας,
προσωπικής συντήρησης, µη υποκατάσταση οικιακή εργασία και οτιδήποτε άλλο (π.χ. ,
εθελοντική εργασία, παρακολούθηση τηλεόρασης και ούτω καθεξής). Στη συνέχεια,
ορίζουµε τον δεσµευτικό χρόνο του κάθε ατόµου ως το άθροισµα των (1) απαιτούµενων
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εβδοµαδιαίων ωρών προσωπικής συντήρησης και µη υποκατάστατης οικιακής
παραγωγής, (2) των απαιτούµενων εβδοµαδιαίων ωρών της οικιακής εργασίας, και (3)
τις πραγµατικές εβδοµαδιαίες ώρες που ξοδεύει το άτοµο για την παραγωγή
εισοδήµατος. Ένα άτοµο πάσχει από έλλειµµα χρόνου αν ο δεσµευτικός του χρόνος
είναι µεγαλύτερος από τον αριθµό των ωρών σε µια εβδοµάδα.
Αυτά τα βήµατα µας δίνουν επαρκείς πληροφορίες για την εκτίµηση των ελλειµµάτων
χρόνο σε ατοµικό επίπεδο. Η αξία του ελλείµµατος χρόνου σε επίπεδο νοικοκυριών
µπορεί στη συνέχεια να αντληθεί µε ένα απλό τρόπο, ουσιαστικά από την άθροιση των
ελλειµµάτων χρόνου των ατόµων στο νοικοκυριό. Έχουµε ορίσει ένα νοικοκυριό ως
φτωχό αναφορικά µε το έλλειµµα χρόνου σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον µέλος του
νοικοκυριού αντιµετωπίζει έλλειµµα χρόνου.
Μετά τον προσδιορισµό του ελλείµµατος χρόνου, ελέγξαµε να δούµε αν τα ελλείµµατα
χρόνου προκαλούσαν φτώχεια. Προκειµένου να το πετύχουµε αυτό, τροποποιήσαµε το
επίσηµο όριο µε την προσθήκη της χρηµατικής αξίας του ελλείµµατος χρόνου των
νοικοκυριών. Υποθέσαµε ότι η ωριαία αξία του ελλείµµατος χρόνου ήταν ίση µε το µέσο
ωροµίσθιο των οικιακών βοηθών, µια υπόθεση που εφαρµόζεται ευρέως στην
επιστηµονική έρευνα σχετικά µε την αποτίµηση της οικιακής εργασίας. Τόσο το επίσηµο
όριο της φτώχειας όσο και το όριο της φτώχειας προσαρµοσµένο µε βάση την αξία του
ελλείµµατος χρόνου συγκρίθηκαν µε ένα µέτρο καταναλωτικών δαπανών των
νοικοκυριών προκειµένου να καθοριστεί η κατάσταση της φτώχειας. Όλες οι εκτιµήσεις
από τη µελέτη µας είναι για το έτος 2006.
2. Φτώχεια χρόνου και καταναλωτική φτώχεια στην Τουρκία: Βασικά Ευρήµατα
2.1 Κρυφή φτώχεια
Η αναθεώρηση του ορίου της φτώχειας προκειµένου να ληφθεί υπόψη το έλλειµµα
χρόνου δεν θα έχει καµία επίπτωση στη µέτρηση του ποσοστού της φτώχειας αν κανένα
από τα επίσηµα µη φτωχά νοικοκυριά δεν ήταν επιρρεπή στη φτώχεια χρόνου. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το 2006, σχεδόν το 45% των νοικοκυριών που ήταν επισήµως µη
φτωχά ήταν φτωχά από την άποψη της έλλειψης χρόνου. Από αυτά, το 30% είχε
καταναλωτικές δαπάνες που ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας του LIMTCP (το
επίσηµο όριο προσαρµοσµένο στην χρηµατική αξία του ελλείµµατος χρόνου). Ο
συνδυασµός αυτών των δύο παραγόντων παρήγαγε ένα σηµαντικό χάσµα µεταξύ του
επίσηµου ορίου της φτώχειας και του LIMTCP για τα νοικοκυριά και τα άτοµα (Σχήµα 1
και Πίνακας 1).
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Figure 1 Incidence of Consumption Poverty: Official vs.
LIMTCP
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Source: Authors’ calculations based on the statistically matched HBA-ZKA file
(Masterson 2013)

Λαµβάνοντας υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου, το συνολικό ποσοστό φτώχειας των
οικογενειών ανερχόταν στο 35%. Σε αντίθεση, το επίσηµο ποσοστό φτώχειας ήταν
«µόνο» 24%. Η διαφορά σηµαίνει ότι περίπου 1,8 εκατοµµύρια νοικοκυριά (ή 7,6
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εκατοµµύρια άτοµα) είχαν ταξινοµηθεί εσφαλµένα ως µη φτωχά από το επίσηµο µέτρο
της φτώχειας. Αναφερόµαστε σε αυτά τα νοικοκυριά ως τους «κρυφούς φτωχούς». Για
τις αστικές περιοχές, το επίσηµο ποσοστό φτώχειας ήταν 17% ενώ το ποσοστό
φτώχειας µε βάση το LIMTCP ανερχόταν στο 26%, µε ένα εκατοµµύριο επιπλέον
νοικοκυριά να είναι φτωχά. Στις αγροτικές περιοχές, 800 χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά
βρέθηκαν να είναι φτωχά, αντιπροσωπεύοντας ένα ποσοστό φτώχειας της τάξης του
51% σε σύγκριση µε το επίσηµο ποσοστό φτώχειας του 39%. Ο αριθµός των φτωχών
νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 53% και 31%, αντίστοιχα, σε αστικές και αγροτικές περιοχές,
όταν ελήφθησαν υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου. Για τη χώρα στο σύνολό της, η αύξηση
ήταν της τάξης του 41%.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου επηρέασαν επίσης το µετρήσιµο µέγεθος
των ανικανοποίητων καταναλωτικών αναγκών. Το «έλλειµµα κατανάλωσης»
υπολογίζεται από την αφαίρεση της πραγµατικής καταναλωτικής δαπάνης από το όριο
της φτώχειας. Λίγο πάνω από τα µισά από τα επίσηµα φτωχά νοικοκυριά υπέφεραν από
έλλειµµα χρόνου, και βρήκαµε ότι το πραγµατικό καταναλωτικό τους έλλειµµα ήταν 2,4
φορές µεγαλύτερο από την επίσηµη εκτίµηση. Έτσι, το επίσηµο µέτρο υποτιµά
κατάφωρα τις ανεκπλήρωτες ανάγκες κατανάλωσης αυτών των νοικοκυριών. Οι
εκτιµήσεις µας για το σύνολο των φτωχών νοικοκυριών (δηλαδή, επίσηµα φτωχά
νοικοκυριά συν κρυφή φτώχεια) έδειξαν ότι το µέσο έλλειµµα µε βάση το LIMTCP ήταν
1,6 και 1,8 φορές υψηλότερο από το επίσηµο έλλειµµα για τις αστικές και αγροτικές
περιοχές, αντίστοιχα.
2.2 Η έκταση και το είδος της φτώχειας χρόνου
Ο πιο κοινός τύπος του ελλείµµατος χρόνου εµφανίζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι οι
ώρες εργασίας υπερβαίνουν το διαθέσιµο χρόνο που απαιτείται για την προσωπική
φροντίδα και την οικιακή εργασία («δέσµευση χρόνου για απασχόληση»). Ωστόσο, στο
πλαίσιο µας, τα ελλείµµατα χρόνου µπορεί να προκληθούν ακόµη και προτού ληφθούν
υπόψη οι ώρες απασχόλησης λόγω των υπερβολικών υποχρεώσεων γύρω από την
οικιακή εργασία («δέσµευση χρόνου για οικιακή εργασία»). Η τυπική προσέγγιση για τη
µέτρηση της φτώχειας χρόνου δεν λαµβάνει υπόψη αυτή την πηγή του ελλείµµατος
χρόνου και επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στη δέσµευση χρόνου για απασχόληση. Η
δέσµευση χρόνου για οικιακή εργασία µπορεί να είναι το αποτέλεσµα µιας ιδιαίτερα
άνισης κατανοµής της οικιακής εργασίας ή υπέρµετρων υψηλών απαιτήσεων για οικιακή
εργασία ή ένας συνδυασµός και των δύο. Τέλος, ορισµένα άτοµα πάσχουν και από τα
δύο είδη της φτώχειας χρόνου («διπλή δέσµευση χρόνου»).
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Figure 2 Type of Time Poverty, by Sex and Location (percent
distribution and the number of time-poor persons, in
millions)
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Source: Authors’ calculations based on the statistically matched HBA-ZKA file
(Masterson 2013)

Ενώ η δέσµευση χρόνου για απασχόληση είναι το κυρίαρχο είδος της φτώχειας χρόνου,
η δέσµευση χρόνου για οικιακή εργασία είναι επίσης µια σηµαντική πηγή: από τα σχεδόν
10 εκατοµµύρια άτοµα που υποφέρουν από φτώχεια χρόνου, σχεδόν ένα εκατοµµύριο
αντιµετώπιζε το πρόβληµα της δέσµευσης χρόνου για οικιακή εργασία (Σχήµα 2). Αυτό
σηµαίνει, δηλαδή, ότι τα συµβατικά µέτρα της φτώχειας χρόνου δεν θα είχαν
συµπεριλάβει στις τάξεις των ατόµων που υποφέρουν από φτώχεια χρόνου περίπου ένα
εκατοµµύριο άτοµα και τα χαρακτήριζαν ως µη φτωχά όσον αφορά τη διαθεσιµότητα
χρόνου. Η κρυφή φτώχεια χρόνου αφορούσε σχεδόν εξ ολοκλήρου τις γυναίκες, κάτι
που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη δεδοµένου του καταµερισµού της οικιακής
εργασίας µεταξύ των φύλων. Οι γυναίκες της υπαίθρου στην Τουρκία φαίνεται να είναι
πολύ πιο ευάλωτες στη διπλή δέσµευση χρόνου από τους άνδρες ή τις γυναίκες στις
αστικές περιοχές. Περίπου το 14% των γυναικών της υπαίθρου απασχολούνταν σε
αµειβόµενη δραστηριότητα εργασίας, ακόµη κι αν αντιµετώπιζαν φτώχεια χρόνου
αποτέλεσµα των υψηλών απαιτήσεων της οικιακής παραγωγής.
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Δεδοµένου ότι η κύρια πηγή των ελλειµµάτων χρόνου προκύπτει µε τη µορφή της
δέσµευσης χρόνου για απασχόληση, θα ήταν φυσικό να αναµένουµε ότι το
απασχολούµενο ποσοστό του πληθυσµού θα έχει υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
χρόνου από το µη απασχολούµενο. Επιπλέον, τα ποσοστά φτώχειας χρόνου αναµένεται
να εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το φύλο, την τοποθεσία (αστική έναντι
αγροτικής περιοχής), και την κατάσταση της φτώχειας του νοικοκυριού. Στο πλαίσιο
αυτό, εµφανίζονται τρία κύρια ευρήµατα (Πίνακας 2). Πρώτον, τα υψηλότερα ποσοστά
φτώχειας χρόνου εµφανίζονται µεταξύ των φτωχών απασχολούµενων γυναικών, που,
παραδόξως, δεν εµφανίζουν καµία τάση ανισότητας µεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών. Δεύτερον, η ανισότητα των φύλων στη φτώχεια χρόνου διαφέρει σηµαντικά
ανάλογα µε την τοποθεσία και την κατάσταση της φτώχειας. Και στις δύο πλευρές του
ορίου καταναλωτικής φτώχειας, οι άνδρες έχουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου
από τις γυναίκες στις αστικές περιοχές. Από την άλλη πλευρά, στις αγροτικές περιοχές,
τα ποσοστά φτώχειας χρόνου ανάµεσα στους µη φτωχούς είναι παρόµοια για τους
άνδρες και τις γυναίκες, ενώ ανάµεσα στους φτωχούς το ποσοστό φτώχειας χρόνου για
τις γυναίκες είναι στην πραγµατικότητα υψηλότερο από ό, τι για τους άνδρες. Τρίτον, τα
καταναλωτικά φτωχά άτοµα έχουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου από τα
καταναλωτικά µη φτωχά άτοµα. Τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, οι
φτωχοί άνδρες και οι φτωχές γυναίκες έχουν σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά φτώχειας
χρόνου από ό, τι οι µη φτωχοί οµόλογοί τους.
2.3 Ώρες απασχόλησης, ελλείµµατα χρόνου και εισοδήµατα
Το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος (περίπου το 90%) των φτωχών ατόµων αναφορικά µε
τη διαθεσιµότητα του χρόνου είναι απασχολούµενο. Όπως θα περίµενε κανείς, τα
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ποσοστά του χρόνου φτώχειας αυξάνουν τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες,
καθώς αυξάνονται οι εβδοµαδιαίες ώρες απασχόλησης (Σχήµα 3). Όµως, το χάσµα των
φύλων είναι ορατό σε κάθε φάσµα ωρών εργασίας, µε εξαίρεση εκείνου στο υψηλότερο
επίπεδο (61 ή περισσότερες ώρες), όπου η φτώχεια χρόνου είναι σχεδόν καθολική. Για
τη χώρα στο σύνολό της, από αυτούς που εργάστηκαν µε µερική απασχόληση (λιγότερο
από 35 ώρες την εβδοµάδα), το 4% των ανδρών βίωνε φτώχεια χρόνου σε σύγκριση µε
το 37% των γυναικών. Η διαφορά είναι επίσης αρκετά µεγάλη, σε 33 ποσοστιαίες
µονάδες (37% των ανδρών έναντι 70% των γυναικών), µεταξύ των εργαζοµένων µε
πλήρη απασχόληση. Ο µεγαλύτερος όγκος των εργαζοµένων ανδρών και γυναικών (λίγο
πάνω από το 40%) ήταν στην κατηγορία αυτών που εργάζονταν από 36 µέχρι 50 ώρες
την εβδοµάδα. Εδώ, το ποσοστό της φτώχειας χρόνου µεταξύ των γυναικών ήταν 6,1
φορές υψηλότερο από το ποσοστό των ανδρών.
Μια οµάδα ανθρώπων θα µπορούσε να έχει υψηλότερο ποσοστό φτώχειας χρόνου
έναντι κάποιας άλλης οµάδας λόγω της διαφοράς των ωρών που απαιτούνται για
οικιακή εργασία (π.χ., άτοµα µε περισσότερες ώρες εργασίας µπορεί να έχουν ένα
υψηλότερο ποσοστό φτώχειας χρόνου αν έχουν επίσης περισσότερες ώρες οικιακής
εργασία από ό, τι τα άτοµα µε λιγότερες ώρες απασχόλησης). Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται
να συµβαίνει: οι περισσότερες ώρες απασχόλησης, όχι ο περισσότερος χρόνος
αφιερωµένος στις δουλειές του σπιτιού, βρίσκονται πίσω από τη θετική συσχέτιση
µεταξύ των ωρών απασχόλησης και τα ποσοστά φτώχειας χρόνου. Από την άλλη
πλευρά, η ανισότητα των φύλων στη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας χρόνου σε
κάθε φάσµα ωρών απασχόλησης συνοδευόταν από µια έντονη διαφορά στις ώρες που
απαιτούνται για οικιακή εργασία (Σχήµα 4). Ο µέσος όρος ωρών οικιακής εργασίας για
τις εργαζόµενες γυναίκες ανερχόταν στις 31 ώρες την εβδοµάδα, σε σύγκριση µε επτά
ώρες για τους εργαζόµενους άνδρες.
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Figure 3 Incidence of Time Poverty, by Weekly Hours of
Employment and Sex (in percent)
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Figure 4 Weekly Hours of Required Household Production,
by Sex and Weekly Hours of Employment
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Ο αντίκτυπος που µπορεί να έχουν τα ελλείµµατα χρόνου στην κατάσταση της
καταναλωτικής φτώχειας για τα άτοµα µε χαµηλά εισοδήµατα και τις οικογένειές τους
µπορεί να διαπιστωθεί εξετάζοντας την αναλογία της χρηµατικής αξίας του ελλείµµατος
χρόνου µε τις αποδοχές, εκφρασµένη σε ποσοστιαίες µονάδες. Διαπιστώσαµε ότι στο
κατώτερο πεµπτηµόριο εισοδήµατος, η µέση αξία της αναλογίας για τις γυναίκες των
αγροτικών και αστικών περιοχών, καθώς και για τους άνδρες στις αστικές περιοχές, ήταν
µεγαλύτερη από το 100% (Πίνακας 3). Με άλλα λόγια, ο µέσος εργαζόµενος από
οποιαδήποτε από αυτές τις οµάδες δεν θα είναι σε θέση να αντισταθµίσει το έλλειµµα
χρόνου µε τις αποδοχές τους και, προκειµένου να εξορκίσει τη φτώχεια χρόνου, θα
πρέπει να αντλήσει εισόδηµα από άλλες πηγές των νοικοκυριών, αν φυσικά είναι
διαθέσιµο. Ακόµη και η µέση εργαζόµενη γυναίκα µε αποδοχές «µεσαίας τάξης»
(δηλαδή, αποδοχές στο µέσο πεµπτηµόριο) θα πρέπει να ξοδέψει σχεδόν το 45% των
εσόδων της για την αγορά υποκατάστατων προκειµένου να αποφευχθεί η φτώχεια
χρόνου. Η αναλογία του ελλείµµατος χρόνου προς τις απολαβές ήταν σταθερά
υψηλότερη για τις γυναίκες από τους άνδρες, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διαφορά
των δύο φύλων στα ελλείµµατα χρόνου και στις απολαβές.
2.4 Καθεστώς απασχόλησης, καταναλωτική φτώχεια και φτώχεια χρόνου
Σε σύγκριση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ, µια αξιοσηµείωτη πτυχή της απασχόλησης των
γυναικών στην Τουρκία είναι το υψηλό ποσοστό των εργαζοµένων γυναικών που
εµπίπτουν στην κατηγορία των «µη αµειβόµενων µελών οικογενείας»: το 2006, το έτος
που καλύπτεται από τη µελέτη µας, το 42% του συνόλου των απασχολούµενων
γυναικών κατείχε αυτή την ιδιότητα σε σύγκριση µε το 5% του συνόλου των
απασχολούµενων ανδρών. Πάνω από το 90% του συνόλου των µη αµειβόµενων
γυναικών µελών οικογενείας ζούσε σε αγροτικές περιοχές, που αντανακλά το γεγονός
ότι η θέση απασχόλησης που είχαν θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα στο οικογενειακό
αγρόκτηµα ή σε µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση. Το επόµενο µεγαλύτερο ποσοστό
των µισθωτών γυναικών εντοπίστηκε στην κατηγορία των κανονικών µισθωτών: 33%
του συνόλου των απασχολούµενων γυναικών έναντι 55% όλων των απασχολούµενων
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ανδρών. Σε αντίθεση µε την κατάσταση των µη αµειβόµενων γυναικών µελών
οικογενείας, οι περισσότερες γυναίκες στην κατηγορία της µισθωτής απασχόλησης
(82%) ζούσαν σε αστικές περιοχές. Οι αυτοαπασχολούµενες γυναίκες αποτελούσαν το
14% του συνόλου των απασχολούµενων γυναικών (σε σύγκριση µε το 24% του συνόλου
των απασχολούµενων ανδρών) και τα άτοµα µε περιστασιακά εισοδήµατα αποτελούσαν
περίπου το ίδιο ποσοστό απασχολούµενων ανδρών και γυναικών (10%).

Όσον αφορά τα ποσοστά καταναλωτικής φτώχειας όλων των εργαζοµένων µε καθεστώς
απασχόλησης, φαίνεται ότι οι επίσηµες µετρήσεις και αυτές µε βάση το LIMTCP,
οδηγούν στην ίδια κατάταξη: το χαµηλότερο ποσοστό φτώχειας εντοπίζεται ανάµεσα
στους τακτικούς µισθωτούς, στη συνέχεια ανάµεσα στους αυτοαπασχολούµενους, τους
περιστασιακά µισθωτούς και στα µη αµειβόµενα µέλη οικογενείας (Πίνακας 4). Ωστόσο,
η λογιστική των ελλειµµάτων χρόνου παράγει µερικές ενδιαφέρουσες αλλαγές στην
ανισότητα των φύλων στα ποσοστά φτώχειας. Ακόµη πιο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή
ανάµεσα στους τακτικούς µισθωτούς: το επίσηµο µέτρο εµφανίζει υψηλότερο ποσοστό
φτώχειας για τους άνδρες, ενώ το LIMTCP εµφανίζει υψηλότερο ποσοστό φτώχειας για
τις γυναίκες.
Οι αλλαγές στην ανισότητα των φύλων προκύπτουν από τη διαφορά µεταξύ των φύλων
ως προς το µέγεθος της κατηγορίας των «κρυφών φτωχών». Η υψηλότερη συχνότητα
εµφάνισης της κρυφής φτώχειας ανάµεσα στις εργαζόµενες γυναίκες—21% του συνόλου
των απασχολουµένων γυναικών έναντι 12% του συνόλου των απασχολούµενων
ανδρών—αντανακλά το γεγονός ότι ένα µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών µε
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απασχολούµενες γυναίκες θα έχει κατά πάσα πιθανότητα αρκετά µεγάλα ελλείµµατα
χρόνου ώστε να ενταχθούν στην κατηγορία της καταναλωτικής φτώχειας από τη µέθοδο
µέτρησης που εµείς χρησιµοποιούµε. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, που διαπιστώσαµε
ότι το χάσµα των φύλων σχετικά µε τη φτώχεια χρόνου ήταν µεγαλύτερο ανάµεσα στους
τακτικούς µισθωτούς ( 62% έναντι 32%), ακριβώς η οµάδα µέσα στην οποία βλέπουµε
την αντιστροφή του χάσµατος των φύλων στα επίπεδα καταναλωτικής φτώχειας.
Συνολικά, εκτιµάται ότι η πλειοψηφία (το 59%) των εργαζόµενων γυναικών αντιµετώπιζε
φτώχεια χρόνου ενώ η συχνότητα εµφάνισης ήταν πολύ χαµηλότερη (στο 34%) ανάµεσα
στους άνδρες.
2.5 Δοµή νοικοκυριών, καταναλωτική φτώχεια, και φτώχεια χρόνου των
εργαζόµενων νοικοκυριών
Θεωρούµε ένα νοικοκυριό εργαζόµενο αν ο επικεφαλής του νοικοκυριού ή ο/η σύζυγος
(ή και οι δύο) απασχολούνται. Τα εργαζόµενα νοικοκυριά αποτελούσαν περίπου το 73%
του συνόλου των νοικοκυριών του πληθυσµού της µελέτης µας. Η εστίαση σε αυτή την
οµάδα των νοικοκυριών είναι χρήσιµη, διότι το µεγαλύτερο µέρος των νοικοκυριών που
αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου (το 88%) ήταν εργαζόµενα νοικοκυριά. Λαµβάνοντας
υπόψη τα στοιχεία που έχουµε ήδη παρουσιάσει όσον αφορά την δέσµευση χρόνου για
απασχόληση ως την κύρια πηγή των ελλειµµάτων χρόνου, δεν θα πρέπει να προκαλεί
έκπληξη το γεγονός ότι τα νοικοκυριών που αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου
αποτελούνται κυρίως από νοικοκυριά µε εργαζόµενα µέλη.

Η τυπολογία µας για τη δοµή των νοικοκυριών βασίζεται στο καθεστώς απασχόλησης
του επικεφαλής του νοικοκυριού και της συζύγου του, καθώς και την οικογενειακή
κατάσταση του επικεφαλής του νοικοκυριού. Όπως µπορεί να δει κανείς από τον Πίνακα
5, το είδος του νοικοκυριού που έχει επικεφαλής έναν παντρεµένο άνδρα µε µη
απασχολούµενη σύζυγο αποτελούσε ξεκάθαρη πλειοψηφία (67%) του συνόλου των
εργαζόµενων νοικοκυριών. Το δεύτερο κυρίαρχο είδος (26%) είναι το νοικοκυριό στο
οποίο απασχολούνται τόσο ο επικεφαλής όσο και ο/η σύζυγος. (Σε αντίθεση µε πολλές
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άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, τα εργαζόµενα νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα άτοµο
συγκροτούν πολύ µικρή πλειοψηφία στην Τουρκία).
Με δεδοµένη την υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας χρόνου µεταξύ των
εργαζοµένων γυναικών σε σχέση µε τους εργαζόµενους άνδρες, δεν θα πρέπει να
θεωρείται έκπληξη το γεγονός ότι τα νοικοκυριά µε δύο εργαζόµενα µέλη κατέγραφαν
πολύ υψηλότερο ποσοστό φτώχειας χρόνου από ό, τι τα νοικοκυριά όπου απασχολείτο
µόνο ο άνδρας (85% έναντι 44%). Τα νοικοκυριά µε επικεφαλής µία µόνο γυναίκα ή έναν
µόνο άνδρα είχαν χαµηλότερη συχνότητα φτώχειας χρόνου από ό, τι τα νοικοκυριά όπου
εργάζονταν και ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά υψηλότερη συχνότητα από τα νοικοκυριά
όπου το απασχολούµενο µέλος ήταν ο άνδρας. Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά µε
δύο εργαζόµενα µέλη είναι πιο επιρρεπή στη φτώχεια χρόνου, διότι η εργαζόµενη
σύζυγος θα πρέπει επίσης να επωµιστεί το µεγαλύτερο µέρος της οικιακής εργασίας και
ο σύζυγος µπορεί να αφιερώνει πολλές ώρες στη δουλειά.
Η υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης της φτώχειας χρόνου στα νοικοκυριά µε δύο
εργαζόµενους συµβάλλει στην αύξηση του ποσοστού τους κρυφής φτώχειας. Ως
αποτέλεσµα, το χάσµα µεταξύ του επίσηµου ποσοστού φτώχειας και του LIMTCP ήταν
µεγαλύτερο για αυτή την κατηγορία νοικοκυριών (32% έναντι 56%, µια διαφορά 24
ποσοστιαίων µονάδων). Τα νοικοκυριά µε απασχολούµενους και τον άνδρα και τη
γυναίκα είχαν τα υψηλότερο ποσοστό φτώχειας όταν ελήφθησαν υπόψη το έλλειµµα
χρόνου. Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά µε απασχολούµενο µόνο τον άνδρα είχαν
το χαµηλότερο ποσοστό (8%) κρυφής φτώχειας, αντανάκλαση του χαµηλού κινδύνου
της έκθεσής τους στη φτώχεια χρόνου. Αυτά τα νοικοκυριά, µαζί µε τα νοικοκυριά µε
επικεφαλής έναν µόνο άνδρα, είχαν το χαµηλότερο ποσοστό επίσηµης φτώχειας
(περίπου 20%), καθώς και το χαµηλότερο ποσοστό φτώχειας µε βάση το LIMTCP
(περίπου 30%). Τα νοικοκυριά µε επικεφαλής µία µόνο γυναίκα και τα νοικοκυριά µε µη
απασχολούµενο τον επικεφαλής του νοικοκυριού και απασχολούµενη τη σύζυγο είχαν
παρόµοια ποσοστά επίσηµης φτώχειας (περίπου 34%), αλλά υψηλότερο µε βάση το
LIMTCP (περίπου 50%).
2.6 Προσοµοίωση Απασχόλησης
Διεξήγαµε µια προσοµοίωση της απασχόλησης για να δούµε πώς θα αλλάξει η εικόνα
της φτώχειας χρόνου και της καταναλωτικής φτώχειας εάν απασχολήσιµα άτοµα σε
φτωχά νοικοκυριά (δηλαδή, νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας µε βάση το
LIMTCP), τα οποία δεν απασχολούνται σήµερα, µετατρέπονταν σε απασχολούµενα
άτοµα µε αµοιβή. Το µοντέλο προσοµοίωσης που χρησιµοποιήσαµε εκχωρεί σε κάθε
τέτοιο άτοµο µια θέση εργασίας και τις αποδοχές που είναι πιο πιθανό να λάβουν µα
βάση τα χαρακτηριστικά τους (π.χ., ηλικία, φύλο και µορφωτικό επίπεδο). Αυτή η
διαδικασία απαίτησε στη συνέχεια να εκχωρήσουµε εκ νέου ώρες οικιακής εργασίας για
όλα τα άτοµα σε νοικοκυριά µε απασχολούµενα άτοµα, αφού είναι βέβαιο ότι το
συνολικό ποσοστό, καθώς και η κατανοµή της οικιακής εργασίας, θα επηρεαστούν από
την αλλαγή στο καθεστώς απασχόλησης ορισµένων εκ των µελών αυτών των
νοικοκυριών. Επειδή η µέτρηση που χρησιµοποιήθηκε για την εκχώρηση του
καθεστώτος φτώχειας στην Τουρκία είναι οι καταναλωτικές δαπάνες, έπρεπε να
	
  

15	
  
	
  
µεταφραστεί, επίσης, η εκτιµώµενη µεταβολή του εισοδήµατος των νοικοκυριών ως
αποτέλεσµα του προστιθέµενου εισοδήµατος στην αναµενόµενη αλλαγή των
καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών.
Τα αποτελέσµατα αυτής της προσοµοίωσης δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως εκτίµηση
του αποτελέσµατος ενός ολοκληρωµένου συνόλου των πολιτικών πλήρους
απασχόλησης, αλλά ως µια συνάθροιση των επιπτώσεων στα µεµονωµένα
καταναλωτικά φτωχά νοικοκυριά όλων των µη απασχολούµενων ενήλικων ατόµων σε
εκείνα τα νοικοκυριά που λαµβάνουν αµειβόµενες θέσεις εργασίας που είναι πολύ
πιθανό να λάβουν µε δεδοµένες τις πραγµατικές συνθήκες της αγοράς εργασίας που
επικρατούν στην Τουρκία το 2006.
Οι αλλαγές στο καθεστώς απασχόλησης επηρεάζουν τη φτώχεια χρόνου και την
καταναλωτική φτώχεια των ατόµων και των νοικοκυριών µε διάφορους τρόπους. Ο
πρώτος και πιο προφανής τρόπος είναι οι πρόσθετες αποδοχές, οι οποίες µπορούν να
µειώσουν το καταναλωτικό έλλειµµα των φτωχών νοικοκυριών, εφόσον τουλάχιστον ένα
µέρος από το πρόσθετο εισόδηµα δαπανηθεί για καταναλωτικά αγαθά. Ωστόσο, αν οι
πρόσθετες αποδοχές προέλθουν σε βάρος σηµαντικών ελλειµµάτων χρόνου, το φτωχό
νοικοκυριό µπορεί να µην είναι σε θέση να περάσει το όριο φτώχειας του LIMTCP. Το αν
θα πραγµατοποιηθεί ή όχι η µετάβαση του νοικοκυριού στην έξοδο από τη φτώχεια
κατάστασης θα εξαρτηθεί επίσης από το αρχικό του καταναλωτικό έλλειµµα. Αν
αποδειχθεί ότι είναι µεγαλύτερο από το πιθανό πρόσθετο εισόδηµα, το νοικοκυριό είναι
πιθανό να παραµείνει εγκλωβισµένο σε συνθήκες φτώχειας.
Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης καθοδηγούνται σε µεγάλο βαθµό από τα
χαρακτηριστικά των αποδεκτών θέσεων εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των
δικαιούχων είναι γυναίκες: 86% σε αστικές περιοχές και 84% στις αγροτικές περιοχές.
Αυτό αποτελεί αντανάκλαση του γεγονότος ότι το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των
καταναλωτικά φτωχών ανδρών είναι ήδη απασχολούµενο—77% στις αστικές περιοχές
και 84% στις αγροτικές περιοχές—και, ως εκ τούτου, µόνο µια µειοψηφία από αυτούς
λαµβάνει θέσεις εργασίας στην προσοµοίωση. Η εισοδηµατική ποινή που
αντιµετωπίζουν οι γυναίκες σε γενικές γραµµές περιορίζει συνεπώς την έκταση στην
οποία το οικογενειακό εισόδηµα µπορεί να αυξηθεί µε την αύξηση της απασχόλησης.
Επιπλέον, οι γυναίκες δικαιούχοι θέσεις εργασίας έχουν σηµαντικά χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο: περίπου το 88% των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και το 83% των
γυναικών στις αστικές περιοχές είχαν µορφωτικό επίπεδο δηµοτικού σχολείου ή και
χαµηλότερο. Το µορφωτικό µειονέκτηµα που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτικά φτωχές
γυναίκες περιορίζει περαιτέρω τον βαθµό στον οποίο η απασχόληση µπορεί να
συµβάλλει στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήµατος.
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Figure 5 Postsimulation Poverty of Households with Job
Recipients (in percent): Official vs. LIMTCP
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Source: Authors’ calculations based on the statistically matched HBA-ZKA file
(Masterson 2013)

Παρά τους περιορισµούς αυτούς που αντιµετωπίζουν τα νεοπροσλαµβανόµενα άτοµα, η
προσοµοίωσή µας δείχνει ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των καταναλωτικά φτωχών
νοικοκυριών µε αποδέκτες εργασίας θα καταφέρει να ξεφύγει από την καταναλωτική
φτώχεια. Ωστόσο, το επίσηµο µέτρο θα υπερεκτιµήσει κατάφωρα τη µείωση της
φτώχειας. Για τη χώρα στο σύνολό της, το επίσηµο ποσοστό φτώχειας των νοικοκυριών
µε αποδέκτες θέσεων εργασίας θα είναι µόνο 17%, σε αντίθεση µε το ποσοστό φτώχειας
του LIMTCP, που ανέρχεται στο 59% (Σχήµα 5). Η τεράστια διαφορά µεταξύ των δύο
µέτρων απορρέει από το γεγονός ότι τα νέο-απασχολούµενα άτοµα αποτελούνται
κυρίως από γυναίκες. Όπως έχουµε αναφέρει (Πίνακας 2), το ποσοστό της φτώχειας
χρόνου µεταξύ των εργαζοµένων γυναικών είναι αρκετά υψηλό και το ποσοστό για τις
νεοπροσληφθέντες γυναίκες βρίσκεται σε συγκρίσιµα επίπεδα, περίπου στο 60%. Τα
ελλείµµατα χρόνου αγνοούνται από την επίσηµη µέτρηση και, ως εκ τούτου,
υπερεκτιµάται η επίδραση των νέων θέσεων εργασίας στη µείωση της φτώχειας.
Ωστόσο, όταν ληφθούν υπόψη το έλλειµµα χρόνου, είναι σαφές ότι τα περισσότερα
νοικοκυριά µε αποδέκτες θέσεων εργασίας θα παραµείνουν καταναλωτικά φτωχά (αντί
µιας σηµαντικής µειοψηφίας µε βάση την επίσηµη µέτρηση της φτώχειας) τόσο στις
αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.
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Figure 6 Earnings, Value of Time Deficit, and Time
Allocation of Female Job Recipients (average values)
6A. Earnings and Time Deficit
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the simulation. Value of time deficit is the monetized monthly value of
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production are weekly values.
Source: Authors' calculations based on the statistically matched HBA-ZKA file
(Masterson 2013)

Ο ρόλος των ελλειµµάτων χρόνου στον περιορισµό της εξόδου από τη φτώχεια µπορεί
να φανεί ξεκάθαρα µε τη σύγκριση του προφίλ των γυναικών που έγιναν αποδέκτες
θέσεις εργασίας, και οι οποίες βγήκαν από τη φτώχεια, µε εκείνες που στην
προσοµοίωση µας δεν τα κατάφεραν. Από την άποψη των µέσων αποδοχών, η
κατάσταση των γυναικών ήταν παρόµοια και στις δύο οµάδες, αλλά οι γυναίκες που δεν
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κατάφεραν να βγουν από τη φτώχεια έχοντας βρει θέση εργασίας υπέφεραν από
ιδιαίτερα υψηλότερα ελλείµµατα χρόνου ( Σχήµα 6, Τµήµα Α). Στην πραγµατικότητα,
κατά µέσο όρο, η χρηµατική αξία των ελλειµµάτων χρόνο τους υπερέβαινε τα
εισοδήµατα τους, πράγµα που συνιστά µια κατάσταση εξαθλιωµένης απασχόλησης. Τα
υψηλότερα ελλείµµατα χρόνου δεν έλαβαν χώρα επειδή ζούσαν σε νοικοκυριά µε
υψηλότερα όρια οικιακής εργασίας από τις γυναίκες που κατάφεραν να βγουν από τη
φτώχεια (Σχήµα 6, Τµήµα Β). Αντίθετα, προέκυψαν από το µεγαλύτερο µερίδιο των
απαιτήσεων οικιακής εργασίας που είχαν ως αποτέλεσµα µιας πιο ασύµµετρης
κατανοµής της οικιακής εργασίας εντός του νοικοκυριού. Επιπλέον, οι γυναίκες που δεν
κατάφεραν να βγουν από τη φτώχεια είχαν επίσης περισσότερες ώρες απασχόλησης.
Εν ολίγοις, οι περισσότερες ώρες εργασίας, στη δουλειά και στο σπίτι, συνέβαλαν στο να
παραµείνει το 60% του συνόλου των γυναικών που ήταν αποδέκτες θέσεων εργασίας
στο έλεος της καταναλωτικής φτώχειας.
Τα νοικοκυριά µε αποδέκτες θέσεων εργασίας που παρέµειναν καταναλωτικά φτωχά
ανήκουν στην κατηγορία που περιγράφουµε ως ο «σκληρός πυρήνα των φτωχών».
Αυτή η οµάδα αποτελείται επίσης από νοικοκυριά που δεν είχαν απασχολήσιµα µέλη,
επειδή όλα τα ενήλικα µέλη ήδη εργάζονταν. Μαζί, αποτελούσαν το 94% των φτωχών
τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Οι αστικές και οι αγροτικές περιοχές
διέφεραν ως προς τη σύνθεση του σκληρού πυρήνα των φτωχών: στις αστικές περιοχές,
τα νοικοκυριά µε αποδέκτες θέσεων εργασίας αποτελούσαν την πλειοψηφία (71%), ενώ
στις αγροτικές περιοχές ήταν µειοψηφία (39%). Αυτό είναι αντανάκλαση των
χαµηλότερων ποσοστών απασχόλησης µεταξύ των καταναλωτικά φτωχών γυναικών
στις αστικές περιοχές της Τουρκίας, έτσι ώστε, σε σύγκριση µε τις αγροτικές περιοχές,
υπάρχουν περισσότερα απασχολήσιµα άτοµα µεταξύ τους. Στην προσοµοίωση µας,
αναθέσαµε θέσεις εργασίας σε ένα τουλάχιστον άτοµο στο 66% του συνόλου των
καταναλωτικά φτωχών νοικοκυριών, αλλά το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο στις
αστικές παρά στις αγροτικές περιοχές (81% έναντι 52%).

Οι διαφορές στο ποσοστό των νοικοκυριών όπου ανατέθηκαν θέσεις εργασίας βοηθούν
στο να δοθεί εξήγηση στο γεγονός ότι ένα µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών από τις
αστικές περιοχές διέφυγε από την καταναλωτική φτώχεια σε σύγκριση µε τα νοικοκυριά
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στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, τα αρχικά µεγαλύτερα (δηλαδή πριν από την
προσοµοίωση) καταναλωτικά ελλείµµατα και τα χαµηλότερα εισοδήµατα στις αγροτικές
περιοχές επίσης συνέβαλαν στη διαφορά µεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών
σχετικά µε τη διαφυγή από τη φτώχεια (Πίνακας 6). Οι εκτιµήσεις µας έδειξαν ότι το 65%
και το 80%, αντίστοιχα, των καταναλωτικά φτωχών νοικοκυριών στις αστικές και
αγροτικές περιοχές θα παρέµεναν φτωχά παρά την πρόσθετη απασχόληση που
προέκυψε. Για τη χώρα στο σύνολό της, εκτιµούµε ότι, κάτω από τις ρυθµίσεις στην
αγορά εργασίας που επικρατούσαν το 2006, το 73% θα συνεχίσει να βρίσκεται σε
κατάσταση φτώχειας, ακόµη κι αν απασχολούνταν όλοι οι απασχολήσιµοι ενήλικες. Ο
επίσηµος τρόπος µέτρησης φανερώνει ένα πολύ υψηλότερο ποσοστό διαφυγής από τη
φτώχεια σε σύγκριση µε τη δική µας µέτρηση, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη διαφορά
µεταξύ των δύο τρόπων µέτρησης της φτώχειας για την κατηγορία των αποδεκτών
θέσεων εργασίας που εξετάσαµε νωρίτερα (Σχήµα 5). Δεδοµένου ότι η κύρια πηγή της
διαφοράς µεταξύ των δύο τρόπων µέτρησης πηγάζει από την παραµέληση των
ελλειµµάτων χρόνου στην επίσηµη µέθοδο µέτρησης της φτώχειας, θα στρέψουµε την
προσοχή µας στην εξέταση του ζητήµατος των αλλαγών στην κοινή κατανοµή του
χρόνου και της κατάστασης της καταναλωτικής φτώχειας.
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Ξεκινώντας µε τις αγροτικές περιοχές, το ποσοστό των νοικοκυριών που ήταν
καταναλωτικά φτωχά και υπέφεραν από φτώχεια χρόνου αυξήθηκε στην
πραγµατικότητα ως αποτέλεσµα της προσοµοίωσης, στο 37,5% από 35,9% ( Πίνακας 7,
Τµήµα Α). Το ποσοστό των αγροτικών νοικοκυριών που ήταν καταναλωτικά φτωχά,
αλλά δεν υπέφεραν από φτώχεια χρόνου, µειώθηκε σηµαντικά, από το 15,2% στο 3,3%.
Έτσι, συνολικά, η περισσότερη κίνηση ήταν από αυτή την οµάδα, κυρίως προς την
κατεύθυνση της φτώχειας χρόνου, ανεξαρτήτως από το αν διέφυγαν ή όχι από την
καταναλωτική φτώχεια. Από τα νοικοκυριά που ήταν καταναλωτικά φτωχά και υπέφεραν
από φτώχεια χρόνου, σύµφωνα µε την µέθοδο µέτρησής µας, το 20% (το 10% των
αγροτικών νοικοκυριών) δραπέτευσε από την καταναλωτική φτώχεια, αλλά µόνο το 4%
(το 2,1% του συνόλου των αγροτικών νοικοκυριών) δραπέτευσε επίσης από τη φτώχεια
χρόνου. Πολύ λίγα αγροτικά νοικοκυριά που ήταν καταναλωτικά φτωχά και υπέφεραν
επίσης από φτώχεια χρόνου δραπέτευσαν από τη φτώχεια χρόνου, αλλά όχι από την
καταναλωτική φτώχεια. Από αυτά τα αγροτικά νοικοκυριά που ήταν καταναλωτικά
φτωχά, αλλά δεν υπέφεραν από φτώχεια χρόνου, το 41% (το 6,2% των αγροτικών
νοικοκυριών) δραπέτευσε από την καταναλωτική φτώχεια. Από αυτά, το 30% (το 4,6%
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του συνόλου των αγροτικών νοικοκυριών) βυθίστηκε στη φτώχεια χρόνου. Η µεγαλύτερη
κατηγορία, το 39% (το 5,9% των αγροτικών νοικοκυριών) βυθίστηκε στη φτώχεια
χρόνου, χωρίς να δραπετεύσει από την καταναλωτική φτώχεια.
Κοιτάζοντας στη συνέχεια την προσοµοιωµένη εµπειρία των αστικών νοικοκυριών (βλ.,
Πίνακα 7, Τµήµα Β), βλέπουµε πρότυπα που είναι γενικά παρόµοια µε εκείνα των
αγροτικών νοικοκυριών. Το ποσοστό των αστικών νοικοκυριών πού ήταν καταναλωτικά
φτωχά και υπέφερα ταυτόχρονα από φτώχεια χρόνου αυξήθηκε ελαφρά, από το 15,2%
στο 15,8%. Από το 15,2% των αστικών νοικοκυριών που ήταν αρχικά καταναλωτικά
φτωχά και υπέφεραν ταυτόχρονα από φτώχεια χρόνου, το 11,1% παρέµεινε στην ίδια
κατάσταση και µετά την προσοµοίωση. Τα περισσότερα νοικοκυριά από αυτή την οµάδα
που διέφυγαν από την καταναλωτική φτώχειας—το 3,9% (ή το 25% όλων των
καταναλωτικά φτωχών νοικοκυριών που υπέφεραν ταυτόχρονα από φτώχεια χρόνου)
δεν ξέφυγαν από τη φτώχεια χρόνου. Μόνο το 2% των καταναλωτικά φτωχών αστικών
νοικοκυριών που υπέφεραν ταυτόχρονα από φτώχεια χρόνου δραπέτευσε τόσο από την
εισοδηµατική φτώχεια όσο και από τη φτώχεια χρόνου στην προσοµοίωση που
διεξήγαµε. Από το 10% των αστικών νοικοκυριών που ήταν καταναλωτικά φτωχά το
2006, αλλά δεν υπέφεραν από φτώχεια χρόνου, το µεγαλύτερο µερίδιο—το 4,7% (το
45% του συνόλου)—βυθίστηκε στη φτώχεια χρόνου, χωρίς να ξεφύγει από την
καταναλωτική φτώχεια. Η επόµενη µεγαλύτερη οµάδα—το 3.3% (το 31% των
καταναλωτικά φτωχών αστικών νοικοκυριών, που δεν υπέφερε από φτώχεια χρόνου)—
δραπέτευσε από την καταναλωτική φτώχεια µόνο και µόνο για να βυθιστεί στη φτώχεια
χρόνου. Από τα υπόλοιπα, το 1% έγινε τόσο καταναλωτικά φτωχό όσο και φτωχό
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του χρόνου, και το 1,5% δραπέτευσε και από τις δύο πτυχές
φτώχειας.
3 . Θέµατα πολιτικής
Τα υψηλά ποσοστά φτώχειας µε βάση τον τρόπο µέτρησης του LIMTCP υποδηλώνουν
την ανάγκη να αφιερωθούν περισσότεροι πόροι για την καταπολέµηση της φτώχειας.
Επιβάλλουν, επίσης, την επανεξέταση της στρατηγικής της οικονοµικής ανάπτυξης που
εφαρµόζεται στην Τουρκία, καθώς η έκταση της φτώχειας που αποκαλύπτεται ότι
υφίσταται όταν ληφθούν υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές,
είναι απίθανο να βελτιωθεί κατά τρόπο βιώσιµο µέσω των προγραµµάτων κοινωνικής
βοήθειας, ανεξάρτητα από το πόσο καλά σχεδιασµένα µπορεί να είναι. Τα καταναλωτικά
φτωχά άτοµα και νοικοκυριά αντιµετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας χρόνου από
τα καταναλωτικά µη φτωχά άτοµα και νοικοκυριά. Δεδοµένου ότι τα άλλα είδη των
κοινωνικών και οικονοµικών µειονεκτηµάτων τείνουν να συνοδεύουν την καταναλωτική
φτώχεια, είναι πολύ πιθανό ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της φτώχειας χρόνου θα
επηρεάσουν δυσανάλογα τα καταναλωτικά φτωχά άτοµα και νοικοκυριά σε σύγκριση µε
τα καταναλωτικά µη φτωχά άτοµα και νοικοκυριά.
Αναφερόµαστε παρακάτω στις επιπτώσεις στη χάραξη πολιτικής που έχουν τα ευρήµατά
µας για τη δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, την επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών
εργασίας, για την ίδρυση εκτεταµένων δηµοσίων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
καθώς και για τη θέσπιση κοινωνικών πολιτικών για την επίτευξη της µείωσης της
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φτώχειας τόσο σε επίπεδο κατανάλωσης όσο και σε επίπεδο διαθεσιµότητας χρόνου. Οι
ανισότητες και οι ανεπάρκειες κατά µήκος αυτών των αξόνων διαµορφώνουν το
περίγραµµα και το βάθος της καταναλωτικής φτώχειας και της φτώχειας χρόνου. Η
καταπολέµηση της φτώχειας απαιτεί το σχεδιασµό αποτελεσµατικών πολιτικών που
στοχεύουν να αντιµετωπίσουν τις πιο συνδυασµένες επιπτώσεις των µειονεκτηµάτων σε
πολλούς χώρους.
3.1 Η επέκταση των ευκαιριών απασχόλησης για τις γυναίκες
Είναι γνωστό ότι υπάρχει µια αξιοσηµείωτη διαφορά των φύλων στα ποσοστά
απασχόλησης ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες στην Τουρκία: για τα άτοµα µεταξύ των
ηλικιών 18 και 70, το 73% των ανδρών στις αστικές περιοχές και το 80% των ανδρών
στις αγροτικές περιοχές απασχολούνταν, σε σύγκριση µε το 17% και το 43% των
γυναικών. Σε σύγκριση µε χώρες µε παρόµοια επίπεδα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το ποσοστό
συµµετοχής του γυναικείου εργατικού δυναµικού στην Τουρκία, παρά την πρόσφατη
άνοδο, είναι σηµαντικά χαµηλό. Μια άλλη τέτοια ανωµαλία είναι το υψηλό ποσοστό
(42%) των απασχολούµενων γυναικών που εργάζονται χωρίς αµοιβή. Το µεγαλύτερο
µέρος όλων των µη αµειβόµενων γυναικών ζουν σε αγροτικές περιοχές, που είναι
άρρηκτα συνδεδεµένες µε τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στην αγροτική Τουρκία.
Τα τελευταία χρόνια, η προώθηση της απασχόλησης των γυναικών στην Τουρκία έχει
καταστεί βασική προτεραιότητα για τους χαράκτες πολιτικής, όπως αναφέρθηκε στην
εισαγωγή της παρούσας εργασίας. Για το σκοπό αυτό, έχουν προετοιµαστεί αρκετά
προγράµµατα και σχέδια δράσης. Όλα τους επικεντρώνονται κυρίως στην αύξηση του
επιπέδου µόρφωσης των γυναικών, στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων τους µέσω της
κατάρτισης, στην «ελαστικοποίηση» της αγοράς εργασίας και την προώθηση της
επιχειρηµατικότητας, αλλά αµελούν να δηµιουργήσουν δεσµούς µε τη µείωση της
φτώχειας. Ωστόσο, ένα µεγάλο µέρος της πρόσφατης έρευνας κατέδειξε τις δυνατότητες
των πολιτικών της φτώχειας µε επίκεντρο την απασχόληση για την επίτευξη οικονοµικής
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς.
Οι συνθήκες απασχόλησης των γυναικών είναι το κλειδί στον αντίκτυπο που θα
µπορούσε να έχει η αύξηση της απασχόλησης στην καταπολέµηση της φτώχειας, για το
απλό γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολήσιµων ενήλικων σε φτωχά
νοικοκυριά είναι γυναίκες. Στην άσκηση προσοµοίωσης που διεξήγαµε, κατασκευάσαµε
ένα σενάριο στο οποίο κάθε µη απασχολούµενο αλλά απασχολήσιµο άτοµο αποκτά µια
αµειβόµενη θέση εργασίας κάτω από το πλαίσιο των τρεχουσών συνθηκών στην αγορά
εργασίας και τις ρυθµίσεις για τις παροχές φροντίδας. Μια σηµαντική µειοψηφία—
περίπου το 40% των νοικοκυριών—µε τέτοια άτοµα είναι πιθανό να διαφύγουν από την
καταναλωτικά φτώχεια. Ωστόσο, η µείωση αυτή προκύπτει εις βάρος της φτώχειας
χρόνου: η πλειονότητα των νεοπροσληφθέντων που δραπέτευσαν από τη φτώχεια
έγιναν φτωχοί αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα του χρόνου. Πιο σηµαντικό, το 60% των
νοικοκυριών µε άτοµα που έλαβαν µια θέση εργασίας παρέµειναν φτωχά. Βρήκαµε ότι
ένας βασικό ανασταλτικός παράγοντας για τη έξοδό τους από τη φτώχεια ήταν το υψηλό
έλλειµµα χρόνου που αντιµετώπιζαν οι νεοπροσληφθέντες γυναίκες: κατά µέσο όρο, η
χρηµατική αξία του ελλείµµατος του χρόνου τους υπερέβαινε τις απολαβές τους. Τα
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ελλείµµατα χρόνου προκύπτουν εξαιτίας της άνισης κατανοµής της εργασίας εντός του
νοικοκυριού, την ανεπαρκή κοινωνική παροχή υπηρεσιών φροντίδας, και πολλές ώρες
στη δουλειά. Τα ελλείµµατα χρόνου οδηγούν στην εξαθλίωση όταν συνδυάζονται µε τα
χαµηλά εισοδήµατα που αµείβονται οι φτωχές γυναίκες.
Η ανισότητα στο µορφωτικό επίπεδο είναι ένας σηµαντικός παράγοντας πίσω από τις
χαµηλές αποδοχές µε τις οποίες αµείβονται οι γυναίκες. Οι γυναίκες µε υψηλότερο
µορφωτικό επίπεδο έχουν περισσότερες πιθανότητες να εισέλθουν στο εργατικό
δυναµικό. Τα µέτρα για την ενίσχυση της µόρφωσης των γυναικών έχουν προτεραιότητα
στα έγγραφα πολιτικής, και είναι βέβαιο ότι χρειάζονται αποτελεσµατικές πολιτικές για το
θέµα αυτό. Ωστόσο, η χαµηλή συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό της
Τουρκίας δεν µπορεί να εξηγηθεί αποκλειστικά από το χάσµα µεταξύ των φύλων στο
µορφωτικό επίπεδο. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ των γυναικών µε το ίδιο
επίπεδο εκπαίδευσης, ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση (οι παντρεµένες
γυναίκες συµµετέχουν λιγότερο, ειδικά µε χαµηλότερα µορφωτικά επίπεδα. Βλ.,
Ilkkaracan 2010). Επιπλέον, η είσοδος στην αγορά εργασίας προφανώς δεν εγγυάται
την απασχόληση. Πράγµατι, υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ του ποσοστού ανεργίας
των γυναικών και του µορφωτικού επιπέδου στην Τουρκία. Οποιαδήποτε εκπαιδευτική
πολιτική που δεν συνοδεύεται από µια συµπληρωµατική πολιτική για την απασχόληση
δεν θα χρησιµεύσει για την ενδυνάµωση των γυναικών ή των ανδρών, ιδίως εκείνων σε
φτωχά νοικοκυριά.
Ο διαχωρισµός φύλων στην απασχόληση είναι επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας
πίσω από τις χαµηλές αποδοχές των γυναικών. Η εφαρµογή προγραµµάτων κατάρτισης
θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στο θέµα αυτό, αλλά θα πρέπει να
σχεδιαστούν για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου θέµατος. Η απόδοση των
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης που εφαρµόζονται από την Τουρκική
Υπηρεσία Δηµόσιας Απασχόλησης (ISKUR) υπήρξε µάλλον µη ικανοποιητική σε αυτό το
µέτωπο, αν και η πλειονότητα των συµµετεχόντων ήταν γυναίκες. Οι γυναίκες
κατευθύνονταν κυρίως στην κοµµωτική, τη ραπτική και τη φροντίδα για τους αρρώστους
και τους ηλικιωµένους, που συνήθως θεωρούνται «γυναικεία επαγγέλµατα» (KEIG
2012). Το πρόγραµµα ISKUR σηµαδεύτηκε επίσης από χαµηλά ποσοστά τοποθέτησης
σε θέσεις εργασίας και µικρές πιθανότητες για την εύρεση µόνιµων θέσεων εργασίας. Το
τρέχον πρόγραµµα δηµοσίων έργων επίσης δεν προβλέπει µόνιµες θέσεις εργασίας,
ούτε περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα για την ενδυνάµωση της δοµής ισότητας των δύο
φύλων (KEIG 2012). Άλλα προγράµµατα που αποσκοπούν στην προώθηση της
απασχόλησης των γυναικών έχουν επίσης σηµαδευθεί από παρόµοιες αποτυχίες,
γεγονός που υποδηλώνει την ανάγκη για περιεκτική µεταρρύθµιση σε αυτό το µέτωπο.
Οι ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας θεωρούνται συχνά αναγκαίες και νοµιµοποιούνται ως
µέσο για τη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης,
το έγγραφο Εθνικής Στρατηγικής για την Απασχόληση (βλ. Toksöz 2012) πρότεινε την
επέκταση των ευέλικτων µορφών εργασίας και την παροχή µεγαλύτερης ασφάλειας στην
απασχόληση για τους «ευέλικτους» εργαζόµενους, ένας όρος που χρησιµοποιείται για
να περιλαµβάνει τους εργαζόµενους κάτω από ένα ευρύ φάσµα ρυθµίσεων εργασίας,
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συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας µε µερική απασχόληση, την προσωρινή εργασία,
και ούτω καθεξής. Ωστόσο, τα ευρήµατά µας θέτουν υπό αµφισβήτηση τη σκοπιµότητα
µιας τέτοιας στρατηγικής για την αύξηση της απασχόλησης ως µέσο για την ανακούφιση
της φτώχειας. Η πλειοψηφία των περιστασιακά εργαζοµένων (το 60%) είναι
καταναλωτικά φτωχοί µε βάση τον τρόπο µέτρησης φτώχειας του LIMTCP,
αντανακλώντας τα µειονεκτήµατα των απολαβών που αντιµετωπίζει αυτή η οµάδα
εργαζοµένων. Ένα µεγάλο µέρος της µερικής απασχόλησης των εργαζοµένων γυναικών
υποφέρει επίσης από ελλείµµατα χρόνου, που κάνουν ανεπαρκή τα επίπεδα των
απολαβών τους, ώστε να ξεφύγουν από την καταναλωτική φτώχεια.
Τα αποτελέσµατά µας έχουν κάποιες επιπτώσεις για το άλλο βασικό στοιχείο στην
Εθνική Στρατηγική για την Απασχόληση: την υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας των
γυναικών. Έχουν εισαχθεί συστήµατα µικροπίστωσης και προγράµµατα κατάρτισης,
ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και οι οποίοι
έχουν έλλειψη πρόσβασης σε χρηµατοδοτική πίστωση. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης
Ισότητας των Φύλων (2008-13) τονίζει τα συστήµατα µικροπίστωσης για την
αντιµετώπιση της γυναικείας φτώχειας. Η στήριξη της επιχειρηµατικότητας των γυναικών
επίσης αναφέρεται ως στόχος από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (2012-16), που
προετοιµάστηκε από το Υπουργείο Τροφίµων, Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και το οποίο
στοχεύει στη στήριξη της ενδυνάµωσης των γυναικών στην αγροτική Τουρκία. Για την
καταπολέµηση της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές, οι στρατηγικές για την
απασχόληση που αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να
λάβουν υπόψη τις πολλές ώρες που αφιερώνουν οι γυναίκες για τη διατήρηση και τη
συντήρηση των νοικοκυριών τους. Τα αποτελέσµατα της έρευναε που διεξήγαµε
αποκαλύπτουν ότι όταν ληφθούν υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου, το ποσοστό φτώχειας
των αυτοαπασχολούµενων γυναικών ανερχόταν στο 56%. Η αυτοαπασχόληση για τις
γυναίκες µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικό µέτρο για την ανακούφιση της φτώχειας,
ενώ µπορεί, µάλιστα, να έχει παράπλευρες επιπτώσεις από την επίδραση της φτώχειας
χρόνου.
3.2 Λιγότερες ώρες απασχόλησης και µεγαλύτερες απολαβές
Τα ευρήµατά µας υποδηλώνουν ότι το παρατεταµένο ωράριο εργασίας είναι η κύρια
γενεσιουργός αιτία των ελλειµµάτων χρόνου. Μια πρόσφατη έρευνα για την ευηµερία
που διεξήχθη µεταξύ των 34 χωρών του ΟΟΣΑ έδειξε ότι η Τουρκία είναι µακράν η χώρα
µε το υψηλότερο ποσοστό (50%) απασχολούµενων µε πολλές ώρες εργασίας (50 ώρες
ή περισσότερες την εβδοµάδα), µε σχεδόν το ένα πέµπτο του συνόλου των
απασχολούµενων να εργάζονται ακόµη περισσότερο (61 ώρες ή περισσότερες) (2013a
OECD). Στο δείγµα µας, η φτώχεια χρόνου ήταν σχεδόν καθολική µεταξύ εκείνων που
εργάζονται 61 ώρες ή περισσότερες, ενώ έφτανε ακόµη και στο 74% ανάµεσα στις
γυναίκες που εργάζονται 50 µε 60 ώρες την εβδοµάδα. Η επιβολή της συµµόρφωσης µε
το ανώτατο νόµιµο όριο των 45 ωρών είναι σηµαντική για την ανακούφιση των
ελλειµµάτων χρόνου. Η µείωση του ορίου µπορεί να επιτρέψει στις εργαζόµενες
οικογένειες να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της οικιακής εργασίας και να συµβάλει στην
αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην Τουρκία. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η
συχνότητα εµφάνισης του χρόνου φτώχειας είναι υψηλότερη για τις εργαζόµενες
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γυναίκες από ό,τι για τους εργαζόµενους άνδρες, ακόµη και όταν ελέγχουµε τις ώρες
απασχόλησης, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη µεγαλύτερη ευθύνη που φέρουν οι
γυναίκες όσον αφορά τις ανάγκες της οικιακής εργασίας. Ένα ποσοστό της τάξης του
37% των γυναικών που εργάζονταν λιγότερες από 35 ώρες την εβδοµάδα υπέφεραν
από φτώχεια χρόνου, υποδηλώνοντας ότι τα ελλείµµατα χρόνου µπορεί να έχουν
δυνητικά πολύ αρνητικές επιπτώσεις, ακόµη και για τους εργαζοµένους µε µερική
απασχόληση, και πρέπει να αντιµετωπιστούν στο πλαίσιο των πολιτικών που
αποσκοπούν στη ρύθµιση των ωρών εργασίας.
Οι χαµηλές απολαβές σε συνδυασµό µε τις πολλές ώρες εργασίας είναι µια από τις
κυριότερες αιτίες της καταναλωτικής φτώχειας και της φτώχειας χρόνου στην Τουρκία. Η
αύξηση του κατώτατου µισθού είναι απολύτως απαραίτητη προκειµένου να επιτραπεί
στις εργαζόµενες οικογένειες να βελτιώσουν το επίπεδο των καταναλωτικών τους
αναγκών όταν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι, στο δείγµα µας, το 30% του συνόλου των
φτωχών νοικοκυριών αποτελείται από νοικοκυριά στα οποία απασχολούνται όλοι οι
ενήλικες και τα νοικοκυριά µε απασχολούµενους τους επικεφαλής νοικοκυριού
αποτελούν το 80% των φτωχών νοικοκυριών. Η πρόσφατη ανακοίνωση του κατώτατου
µισθού για το 2014 στις 846 τουρκικές λίρες είναι µόνο το 70% του επιπέδου του
κατώτατου µισθού που προτείνει το Τουρκικό Ινστιτούτο Στατιστικής. Ο ελάχιστος µισθός
που ανακοινώθηκε είναι χαµηλότερος ακόµη και από το επίσηµο όριο της φτώχειας για
ένα νοικοκυριό µε δύο ενήλικες και δύο παιδιά, που καθορίστηκε στις 896 τουρκικές
λίρες το 2010. Η αύξηση του κατώτατου µισθού θα επηρέαζε επίσης το χρηµατικό ποσό
της κοινωνικής πρόνοιας, καθώς οι παροχές αυτές συνήθως ορίζονται σε χαµηλότερα
επίπεδα από τον κατώτατο µισθό. Οι υψηλότεροι µισθοί θα επέτρεπαν στα άτοµα είτε να
µειώσουν τις ώρες εργασίας τους ή να αυξήσουν τις αγορές υποκατάστατων, ώστε να
αναπληρώσουν το έλλειµµα χρόνου.
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι χαµηλόµισθοι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν
παράλληλα φτώχεια χρόνου θα πρέπει να αγοράσουν υποκατάστατα προκειµένου να
ξεπεράσουν το πρόβληµα του ελλείµµατος χρόνου, το κόστος αυτών των
υποκατάστατων θα πρέπει να ενσωµατωθεί στον καθορισµό του κατώτατου µισθού.
Ελλείψει τέτοιων µέτρων, η απασχόληση του ατόµου µπορεί να οδηγήσει σε διαρροή
των πόρων της οικογένειας (δηλαδή, σε άλλες πηγές του οικογενειακού εισοδήµατος) ή
να προκαλέσει περικοπές για την αγορά βασικών καταναλωτικών αγαθών. Η αναλογία
της χρηµατικής αξίας του ελλείµµατος χρόνου προς τις απολαβές είναι µια απλή µέτρηση
για να κριθεί κατά πόσον τα ελλείµµατα χρόνου µπορεί να έχουν οικονοµικά αρνητικά
συνέπειες για τα άτοµα και τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν φτώχεια χρόνου.
Ανακαλύψαµε ότι ο µέσος εργαζόµενος που αντιµετωπίζει φτώχεια χρόνου στο κάτω
πεµπτηµόριο της διανοµής του εισοδήµατος δεν κερδίζει αρκετά ώστε να αντισταθµίσει
το έλλειµµα χρόνου. Τα πράγµατα ήταν ακόµη χειρότερα για τις γυναίκες: ακόµη και οι
εργαζόµενες γυναίκες που αµείβονταν αρκετά, µε αποτέλεσµα να βρίσκονται στο µέσο
πεµπτηµόριο του εισοδήµατος, πρέπει να αφιερώνουν ένα σηµαντικό µέρος των
απολαβών τους (σχεδόν το 45%) σε αγοραία υποκατάστατα, ώστε να αποφευχθεί η
φτώχεια χρόνου. Οι γυναίκες στο υψηλότερο πεµπτηµόριο είχαν επίσης µια τυπική αξία
που ξεπερνούσε το ένα πέµπτο των αποδοχών τους. Η παροχή δηµοσίων υπηρεσιών
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για την αντιµετώπιση των ελλειµµάτων χρόνου για τους χαµηλόµισθους µπορεί να είναι
ένα αποτελεσµατικό µέσο για την καταπολέµηση της φτώχειας.
3.3 Παροχή δηµοσίων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ως στήριξη για την
απασχόληση
Τα καταναλωτικά «κρυφά φτωχά» άτοµα και νοικοκυριά και εκείνα τα άτοµα και τα
νοικοκυριά που υποφέρουν από φτώχεια χρόνου, αλλά δεν είναι καταναλωτικά φτωχά,
αποτελούν οµάδες για τις οποίες οι υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης θα ήταν ένας
αποτελεσµατικός τρόπος για την ανακούφιση του ελλείµµατος χρόνου και, ως εκ τούτου,
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Η παροχή δηµοσίων υπηρεσιών που
υποκαθιστά την οικιακή εργασία µπορεί να µειώσει τη φτώχεια χρόνου αυτών των
οµάδων. Η αδύναµη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας έχει επίσης αναγνωριστεί
ως ένας από τους δεσµευτικούς περιορισµούς για τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τις
γυναίκες στην Τουρκία. Τα ποσοστά εγγραφής των µικρών παιδιών στην Τουρκία σε
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και προσχολικής εκπαίδευσης είναι τα χαµηλότερα
µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (2013b OECD). Δεν υπάρχει σχεδόν καµία διαθέσιµη
υπηρεσία για παιδιά ηλικίας έως τριών ετών, ενώ το ποσοστό των µέσων εγγραφών στις
χώρες του ΟΟΣΑ είναι κοντά στο 30%. Για παιδιά άνω των τριών ετών, προσχολικές
υπηρεσίες παρέχονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας µέσω τόσο δηµοσίων όσο
και ιδιωτικών κέντρων ηµερήσιας φροντίδας. Ωστόσο, τα ποσοστά των συνολικών
εγγραφών στην Τουρκία για παιδιά από ηλικίας τριών έως πέντε ετών ανέρχεται µόνο
στο 24% σε σύγκριση µε το µέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ, που είναι στο 70%. Η
φτωχή παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας αναγκάζει τις ίδια τις οικογένειες να
αναλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της φροντίδας, επιδεινώνοντας έτσι τα ελλείµµατα
χρόνου ή/και περιορίζοντας τη συµµετοχή του εργατικού δυναµικού.
Η καθολική και ευρεία παροχή δηµοσίων κοινωνικών υπηρεσιών διαδραµατίζει κρίσιµο
ρόλο στην προσπάθεια για ίση δυνατότητα πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Είναι
ιδιαίτερα σηµαντική για τους ανθρώπους που ζουν κάτω από τη φτώχεια και αδυνατούν
να αγοράσουν υπηρεσίες φροντίδας αποδεκτής ποιότητας. Εναλλακτικά µοντέλα υπό
συζήτηση επικεντρώνονται περισσότερο στις αστικές περιοχές, όπως είναι τα σχέδια για
τη δηµιουργία κέντρων ηµερήσιας φροντίδας σε βιοµηχανικές ζώνες. Ωστόσο, τα
αποτελέσµατά µας για τη φτώχεια (καθώς και για την καταναλωτική φτώχεια) στις
αγροτικές περιοχές υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να αποφευχθεί µια αστική
προκατάληψη. Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελούν κοινωνικό
δικαίωµα για όλα τα παιδιά, τους ηλικιωµένους, και τους εξαρτώµενους πολίτες. Οι
υπηρεσίες θα πρέπει να διαφοροποιηθούν, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι
διάφορες περιφερειακές ανάγκες, τα είδη νοικοκυριών και οι συνθήκες απασχόλησης.
3.4 Κοινωνική πρόνοια
Η απασχόληση από µόνη της δεν είναι σε θέση να αποµακρύνει όλα τα νοικοκυριά από
τη φτώχεια. Για τα νοικοκυριά στον σκληρό πυρήνα της φτώχειας, απαιτούνται
µεταβιβάσεις σε είδος ή σε µετρητά εν απουσία δραµατικών και µάλλον απίθανων
αλλαγών στις απολαβές. Η διαφορά µεταξύ του µέσου επίσηµου ελλείµµατος και του
ελλείµµατος µε βάση τον τρόπο µέτρησης που εµείς χρησιµοποιούµε στο Levy Institute,
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δείχνει ότι ο τρόπος επίσηµης µέτρησης υποτιµά κατάφωρα τις ανεκπλήρωτες
καταναλωτικές ανάγκες του φτωχού πληθυσµού. Από πρακτική άποψη, αυτό σηµαίνει
ότι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ελλείµµατα χρόνου κατά την διαµόρφωση των
προγραµµάτων για την ανακούφιση της φτώχειας, γεγονός που θα τροποποιήσει το
επίκεντρο τόσο της κάλυψης (συµπεριλαµβανοµένης της κατηγορίας των «κρυφών
φτωχών») όσο και τα επίπεδα παροχών (συµπεριλαµβανοµένων των προσαρµοσµένων
στο χρόνο καταναλωτικά ελλείµµατα ανάλογα µε την περίπτωση). Ο Uçar (2011) έχει
αναφέρει ότι οι παραλήπτες βρίσκουν τα ποσά άµεσης βοήθειας να είναι πολύ χαµηλά
και ανεπαρκή, και η πλειοψηφία διαµαρτύρεται για τις παρατυπίες που παρουσιάζονται
µε τις πληρωµές. Επίσης, οι παραλήπτες αντιλαµβάνονται αυτού του είδους τις
υπηρεσίες ως φιλανθρωπία παρά ως δικαίωµα. Οι συνολικές δαπάνες κοινωνικής
πρόνοιας δεν ξεπερνούσαν το 1,43% του ΑΕΠ το 2012.
Ο σηµερινός προσανατολισµός της µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας δίνει µεγάλη έµφαση στις ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας. Ο
σχεδιασµός τους βασίζεται στη προϋπόθεση συµµετοχής: δηλαδή, προκειµένου να λάβει
βοήθεια ο δικαιούχος θα πρέπει να συµµετάσχει προγράµµατα επαγγελµατικής
κατάρτισης, σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας, σε δηµόσιες υπηρεσίες και άλλα
παρόµοια. Την ίδια στιγµή, ορισµένες πολιτικές έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. Οι υπό
προϋποθέσεις µεταβιβάσεις µετρητών για εργασία στο νοικοκυριό και η πρόταση για την
επέκταση της άδειας µητρότητας σε έξι χρόνια είναι αντιπαραγωγικές πολιτικές όσον
αφορά την διαφυγή των καταναλωτικά φτωχών οικογενειών από τη φτώχεια µέσω της
αυξηµένης συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Αντιθέτως, οι πολιτικές
αυτές θεσµοθετούν την έµφυλη φύση της τρέχουσας ισορροπίας µεταξύ εργασίας και
προσωπικής ζωής στην Τουρκία. Σε αντίθεση µε αυτή την προσέγγιση, οι προτάσεις
που αφορούν το συντονισµό µεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να αναπτυχθούν. Αυτές οι υπηρεσίες θα αυξήσουν τις
ευκαιρίες απασχόλησης, µε ειδικές υπηρεσίες για τους δικαιούχους ή άλλα επιλέξιµα
άτοµα στα νοικοκυριά τους. Τα προγράµµατα κοινωνικής βοήθειας που προσφέρουν
ουσιαστική προώθηση της απασχόλησης θα συµβάλουν στη µείωση τόσο της φτώχειας
όσο και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Συµπέρασµα
Η αντιµετώπιση της φτώχειας στην Τουρκία είναι, αν µη τι άλλο, ακόµη πιο πολύπλοκη
υπόθεση από ό, τι θα πίστευε κανείς µε τη χρήση του επίσηµου τρόπου µέτρησης της
καταναλωτικής φτώχειας ως οδηγό. Η απασχόληση µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην
ανακούφιση της συµβατικά µετρούµενης καταναλωτικής φτώχειας, αλλά εάν
ενσωµατώσουµε το έλλειµµα χρόνου στην κατανόησή µας για τη φτώχεια, τότε γίνεται
ξεκάθαρο ότι η απασχόληση από µόνη της είναι σε µεγάλο βαθµό ανεπαρκής για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι ευκαιρίες απασχόλησης πρέπει να είναι πιο
ευέλικτες και αποδοτικές από την άποψη των απολαβών. Όσοι δεν εργάζονται επί του
παρόντος µε αµοιβή χρειάζονται πρόσθετη εκπαίδευση και κατάρτιση προκειµένου να
είναι σε θέση να εξασφαλίσουν µια θέσης απασχόλησης που αµείβει αρκετά καλά, ώστε
να υπάρξει πραγµατική διαφορά. Επίσης, πρέπει να δροµολογηθούν παροχές
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υπηρεσίας κοινωνικής φροντίδας που να µπορούν να αµβλύνουν τα ελλείµµατα χρόνου
προκειµένου να επωφεληθούν οι άνθρωποι από τις ευκαιρίες απασχόλησης.
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