X G R u

$
 83מיליון משפחות נזרקו
מהבית בגלל  686דולר -
בעולם

}

לעובדי ההיי-טק יש כוח
אדיר  -והגיע הזמן שיתאגדו
וישמיעו את קולם

 makoמה
להרוויח מע {
בחודש?

למה שנסטלה תרצה לקנות
את הקפה של סטארבאקס?

מומלץ ע"י אאוטבריין

בעולם

הכלכלות המובילות בעולם? משפחות בארה"ב ובבריטניה
מתקשות לסגור את החודש
לפי מחקר חדש ,למחצית ממשקי הבית בארה"ב אין יכולת לרכוש דברים בסיסיים כמו מזון ■ מחקר בבריטניה
קובע כי מיליוני עובדים לכודים במשרות בשכר נמוך ללא יכולת להתקדם
בלומברג ,סוכנויות הידיעות |
08:50 21.05.2018

חסר בית בוושינגטון

שמור

f c R
6

2

© /Kevin Lamarque / Reutersר
כ 51-מיליון ממשקי הבית בארה"ב  -כ 43%-ממשקי הבית  -לא מרוויחים מספיק כסף למימון צרכים בסיסיים ,כמו דיור ,מזון ,שירותי
בריאות ,הוצאות על ילדים ,תחבורה וטלפונים סלולריים  -כך עולה ממחקר של  ,United Wayפרויקט שהוקם כדי לבחון את
הכנסות משקי הבית בארה"ב.
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נתון זה כולל  16.1מיליון משקי בית שחיים בעוני ו 34.7-מיליון משפחות ש United Way-מכנה ALICE - Asset Limited,
 ,Income Constrained, Employedכלומר בעלות נכסים מוגבלים ,הכנסה מוגבלת ומועסקים" .למרות סימנים להתאוששות
הכלכלה ,פרויקט זה מעיד כי הקשיים הפיננסים בארה"ב הם בעיה שממשיכה להתפשט" ,אמרה מנהלת הפרויקט ,סטפני הופס.
לפי המחקר ,רבים מאנשים אלה הם עובדי מערכת הבריאות ,מוכרים בחנויות ועובדים במשרדים ,שמרוויחים מעט ושיש להם מעט
חסכונות .השכר בכ 66%-מהמשרות בארה"ב הוא פחות מ 20-דולר לשעה.
המדינות שבהן הרמה הגבוהה ביותר של משקי בית המשתכרים שכר נמוך הן קליפורניה ,ניו מקסיקו והוואי ,כאשר כ49%-
מהמשפחות במדינות אלו אינן מרוויחות מספיק כדי לספק צרכים בסיסיים .במדינת דקוטה הצפונית נרשמה הרמה הנמוכה ביותר
של משקי בית בעלי שכר נמוך – כ 32%-מהמשפחות במדינה .בקליפורניה ,שכלכלתה היא החמישית בגודלה בעולם עם תמ"ג של
 2.7טריליון דולר ,ישנם  12.9מיליון משקי בית ,כאשר  13%מתוכם חיים בעוני ו 35%-מתוכם מסווגים כ.ALICE-
המחקר מפרט את מצבם של משקי הבית בכל מדינה מארה"ב .כך למשל ,במחוז קינג במדינת וושינגטון התקציב השנתי הבסיסי
להישרדותה של משפחה בת ארבע נפשות ב 2016-היה  85אלף דולר .כך תקציב כזה דורש מהורים להרוויח  42.46דולר לשעה,
אך במדינת וושינגטון רק ב 14%-מהמשרות משלמים יותר מ 40-דולר לשעה.
מעברו השני של האוקיינוס ,מספר האנשים בבריטניה שעובדים במשרות בשכר נמוך ירד לשפל של  35שנה ב ,2017-אך בחברת
המחקר  Resolution Foundationטוענים כי אין סיבה לשמוח 18% .מכלל המועסקים בבריטניה מרוויחים פחות משני שלישים
מהשכר החציוני במשק .מספר האנשים שמרוויחים שכר נמוך ירד מתחת ל 5-מיליון ,בראשונה מאז  ,2003בעקבות העלאת שכר
המינימום.

עם זאת ,הדו"ח של חברת המחקר מעיד כי השכר הנמוך עדיין שולט במגזרים כמו תיירות ,ומזהיר כי רבים מתקשים להתקדם
למשרות עם שכר גבוה יותר" .העובדים כיום מוצאים את עצמם לעתים קרובות תקועים בעבודות בתחתית הסולם ללא יכולת
להתקדם" ,אמר קונור דארסי ,אנליסט פוליטי בכיר בחברת המחקר .Resolution Foundation
— פרסומת —

 - 3Dreams 1הכל לתלת מימד
הדפסות מודלים ,מכירת מדפסות,
חומרי גלם ,אביזרים וציוד נלווה
למדפסות תלת-מימד
3Dreams

 2שליש גן עדן אתר ההיכרויות
האתר היחיד שמוכן להתחייב,
מחתנים הכי הרבה יהודים בישראל -
בהתחייבות! הדייט שלך מחכה לך
כאן
שליש גן עדן הכרויות לדתים

"רבים מועסקים בחברות גדולות שמשלמות מעט ,בתעשיות או באזורים שאין בהם הרבה אפשרויות תעסוקה" ,אמר דארסי .כך
לדוגמא ,חברות שמעסיקות יותר  5,000עובדים ומעלה ,מעסיקות  28%המעובדים בעלי השכר הנמוך ביותר .ובניגוד לסיפורים
המובלטים בתקשורת על המנהלים בתחום הקמעונות שצמחו מהתחתית ,רק  4%מתוך העובדים במגזר זה במשרות הנמוכות
הצליחו להתקדם לאחר חמש שנים למשרות מפקח 22% .מהשנים מועסקות בשכר נמוך ,לעומת  14%מהגברים" .נשים יש סיכוי
קטן יותר מגברים להתקדם בדרגות השכר ,וכאשר הן מחליפות עבודה ישנם סיכויים גבוהים יותר שפשוט יעברו לעבודה אחרת
בשכר נמוך" ,אמר דארסי.
לפי חברת המחקר 4 ,מיליון איש בבריטניה עדיין ירוויחו שכר נמוך עד סוף העשור ,ועל מקבלי ההחלטות לחפש פתרונות מעבר
להעלאת שכר המינימום .אחד מתוך ארבעה עובדים בערים הצפוניות שפילד ונוטינגהאם מרוויח פחות מ 8.5-ליש"ט ) 11.5דולר(
לשעה ,לפי המחקר.

