Paano masasabi kung ang indibidwal
o pamilya ay mahirap?

Sa kabilang banda, kung ang kita ng bawat tao
ay mas mababa kaysa sa katumbas na
food threshold, siya ay nakararanas ng matinding
kahirapan o extreme poverty. Sila din ay tinatawag
na food poor or may salat na kita upang matugunan
kahit ang pangunahing pangangailangan para sa
pagkain.

NON-POOR
POVERTY THRESHOLD (in pesos)
KITA NG ISANG TAO

Ang poverty threshold ay tinatawag din na
poverty line. Ito ang linyang naghahati sa mga
mahihirap at hindi. Kung ang kita ng bawat tao
ay mas mababa sa linyang ito, siya ay tinatawag
na mahirap o may salat na kita upang matustusan
ang mga pangangailangan sa pagkain at iba pang
pangunahing pangangailangan.

POOR
FOOD THRESHOLD (in pesos)

FOOD POOR

Paano binuo ang methodology sa pagbilang ng mga mahihirap?
Ang methodology sa pagbilang ng mga mahihirap ay inaprubahan ng Philippine Statistics
Authority Board sa pamamagitan ng PSA Board Resolution No. 01 Series of 2017-171 batay
sa rekomendasyon ng Technical Committee on Poverty Statistics (TC PovStat), ang grupo na
responsable sa pag-aaral upang mabuo ang opisyal na metodolohiya sa pagbilang ng mga
mahihirap sangayon sa Executive Order No. 352, kilala bilang Designation of Statistical
Activities.
Ang TC PovStat ay binubuo ng mga eskperto mula sa akademiya, pribadong sector at mga
organisasyon ng gobyerno na nagsasagawa ng mga makabuluhang mga pag-aaral tungkol
sa kahirapan.

Ano ang poverty incidence?
Ang poverty incidence ay tumutukoy sa proporsyon o
bahagdan ng mga indibidwal o pamilya na ang kita base
sa Family Income and Expenditure Survey (FIES) ay
mas mababa pa kaysa sa poverty threshold kumpara
sa pangkalahatang bilang ng mga indibidwal o pamilya.

Sino nga ba ang maituturing na mahirap?
Ayon sa Social Reform and Poverty Alleviation Act o RA 8425, maituturing na mahirap
ang isang indibidwal o pamilya kung ang kanilang kabuuang kita ay mas mababa sa
isang sukatan na itinatalaga ng gobyerno. Tinatawag ang sukatang ito na
Poverty Threshold.
Ang Poverty Threshold ay ang minimum na kita na kailangan ng isang indibidwal
o pamilya upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng
pagkain, edukasyon, tirahan, pangkalusugan, damit, ilaw at tubig, bahay, transportasyon,
komunikasyon at iba pang pangunahing pangangailangan.

Anu-anong mga datos ang ginagamit na basehan sa pagbilang
ng mga mahihirap?
Ang PSA ay gumagamit ng mga sumusunod sa pagbilang ng mahihirap:

+

Ang subsistence incidence ay tumutukoy sa proporsyon o
bahagdan ng mga indibidwal o pamilya na ang kita
base sa FIES ay mas mababa pa kaysa sa food threshold
kumpara sa pangkalahatang bilang ng mga indibidwal
o pamilya.
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Presyo ng
Pagkain

Kabuuang kita
ng pamilya

PP
Ang food bundle ay set ng
mga pagkain sa bawat
probinsya na nakabatay sa
isang National Reference
Food Bundle na dinesenyo
ng Food and Nutrition
Research Institute. Ito ay
binubuo ng mga pagkain na
pinakamurang nabibili at
kinakain sa lalawigan at
tumutugon sa 100% na
pangangailangan sa enerhiya
at protina at 80% para sa iba
pang mga nutrisyon.

Ang bawat pagkain sa
food bundle ay
nilalagyan ng katumbas
na halaga gamit
ang mga datos
sa presyo na
kinakalap ng PSA
bawat buwan.

Ito ay nanggagaling sa
resulta ng Family Income
and Expenditure Survey
o FIES. Ito ay isang sample
survey na isinasagawa ng
PSA kada tatlong taon na
naglalayong makapagbigay
ng impormasyon sa kita at
gastos ng pamilya.

Paano sinusukat ang Food Threshold?

Paano sinusukat ang Poverty Threshold?

Ang food threshold ay tumutukoy sa minimum na kita o kinakailangang
halaga ng isang indibidwal o pamilya upang matugunan ang mga
pangunahing pangangailangan sa pagkain o basic food requirements.
Isinasaalang-alang dito ang panlalawigang
food bundle upang matiyak na
nagagamit ang aktwal at natatanging
kalagayan ng bawat lalawigan.
Ang food bundle ay dapat:
kombinasyon ng mga pagkaing may
pinakamababang halaga;
kinakain sa lalawigan;
tumutugon sa 100% na itinalaga sa
Recommended Enegrgy and Nutrient
Intake (RENI) para sa required na
enerhiya at protina para sa isang
average na indibidwal; at
tumutugon sa 80% para sa iba pang
mga nutrients.
Ang bawat provincial food bundle ay
nakabase sa isang National Reference na
food bundle sa ganitong paraan:
NATIONAL REFERENCE FOOD
BUNDLE
ALMUSAL

% Energy and
Nutrient Adequacy
Energy

100

Scrambled itlog

Protein

123

Kape na may gatas

Calcium

119

Kanin o pinaghalong kanin at mais Iron
TANGHALIAN
Nilaga/ ginataang monggo na may
dilis at malunggay
Saging

80

Vitamin A 131
Thiamin

88

Riboflavin 80

Kanin o pinaghalong kanin at mais

Niacin

HAPUNAN

Vitamin C 106

249

Pritong isda or nilagang baboy
Gulay
Kanin o pinaghalong kanin at mais
MERYENDA
Pandesal o nilagang saba o
nilagang rootcrop

Ito ang halimbawa ng food bundle sa
Metro Manila base sa National Reference
Food Bundle:
NCR FOOD BUNDLE
ALMUSAL
Scrambled itlog
Kape na may gatas
Kanin
TANGHALIAN
Nilaga monggo na may dilis at malunggay
Saging Latundan
Kanin
HAPUNAN
Pritong tulingan
Nilagang kangkong
Kanin
MERYENDA
Pandesal

Maaring ang isda sa ibang lalawigan ay
nag-iiba depende sa kung ano ang
pinakamababang halaga sa kanilang
lugar gaya ng galunggong, tilapia o
ibang pang klase ng isda.
Ang food bundle ay nilalapatan ng
katumbas na halaga ayon sa presyo
na kinokolekta sa lalawigan upang
masukat kung magkano ang minimum
na kailangan ng kada tao sa isang araw
na pagkain upang matugunan ang
kinakailangang nutrisyon.

Ang kabuuang halaga sa isang araw
ay siya namang ginagamit sa
pag-compute ng buwanang o taunang
gastos na kailangan para sa pagkain.

x 30.4
=
days

Food Threshold
para sa isang araw

Buwanang
gastos na
kailangan
para sa pagkain

TANDAAN:
Ang food threshold na binuo para
basehan sa pagbuo ng mga
programang pangkahirapan ay
nagsisilbi lamang na isang tool o
instrumento upang malaman ang
minimum na halaga na kinakailangan
upang makabili ng pagkain na tutugon
sa kinakailangang nutrisyon ng isang
karaniwang indibidwal.
Hindi ito naglalayong maging
prescribed budget o prescribed menu
para sa lahat kundi isang batayan
lamang.
Ang food threshold ay magkaiba din sa
urban at rural na lugar sa probinsya.

Ang poverty threshold ay ang minimum na kita o kinakailangang halaga
ng isang indibidwal o pamilya upang matugunan ang mga pangunahing
pangangailangan sa pagkain (basic food requirements) at iba pang mga
pangunahing pangangailangan (basic non-food requirements).
Bukod sa food threshold, isinasama
sa pag-compute ng poverty threshold
ang karagdagang kita o gastusin sa
iba pang pangunahing
pangangailangan o non-food
requirements.
Ang non-food component ay hindi
direktang kino-compute dahil hindi
tulad ng food thresholds na may mga
eksperto na maaaring tumukoy ng
pamantayang pangnutrisyon, may
kahirapan ang pagtakda ng
pamantayan na katanggap-tanggap sa
pangkalahatan sa kung magkano ang
kitang kailangan para sa edukasyon,
pangkalusugan, bahay at iba pang
pangunahing pangangailangan
upang masabing ang indibidwal o
pamilya ay mahirap o hindi.
Halimbawa, ang uri ng materyales
na ginagamit para sa
isang dingding ng
bahay tulad ng sawali
ay maaring masabing
sapat sa kanayunan
samantalang ang
mas mahal na
lawanit o plywood ay
siya naming
ginagamit sa siyudad.
Ang non-food component ay
kino-compute sa pamamagitan ng
pag-tingin sa consumption pattern
ng mga pamilyang
may kita o income
na malapit sa
food threshold
bilang batayan.
Ginagamit ang
porsyento o bahagi ng pagkain sa
kanilang “kabuuang gastos sa mga
pangunahing pangangailangan”
(total basic expenditure) at ang
food threshold para ma-compute kung
magkano ang poverty threshold.

Ang porsyento o bahagi na ito ay tinatawag
na FE/TBE ratio. Ang average na
FE/TBE ratio mula sa resulta
ng FIES noong 2000, 2003,
2006 at 2009 ay 0.6983
Food Expenditure
Ang hindi direktang
pag-compute ng
Total Basic Expenditure
non-food component
ay ginagawa hindi
lamang ng Pilipinas
kundi maging sa
ibang bansa.
Samaktuwid, ang poverty threshold
ay kino-compute sa pamamagitan
ng pag-divide ng food threshold sa
FE/TBE ratio (0.6983).

P

Food Threshold
FE/TBE

= 0.6983

Ang poverty threshold ay tinatawag
din na poverty line. Ito ang linyang
naghahati sa mga mahihirap at
hindi.
Ang poverty threshold ay
magkaiba din sa urban at rural
na mga lugar.
Ang total basic expenditure ay
binubuo ng pangunahing
pangangailangan gaya ng pagkain,
edukasyon, tirahan, pangkalusugan,
damit at sapin sa paa, ilaw, tubig at
kuryente, renta sa bahay, pananatili
at pagkukumpuni ng mga gamit sa
bahay, transportasyon,
komunikasyon, materyal para sa
pangangalaga ng katawan.

