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Frequently Asked Questions (FAQs) on Poverty Statistics
Ano ang kahirapan o poverty? Sinu-sino ba ang mga itinuturing na
mahirap?
Base sa Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation Act na isinabatas
noong December 11, 1997, kabilang sa mga itinuturing na mahihirap ang mga
indibidwal at pamilya na kumikita nang mas mababa sa poverty threshold o yung mga
walang kakayahang tugunan ang mga pangunahing pangangailangan o “minimum
basic needs” para mabuhay.

Ano ang poverty threshold?
Ang poverty threshold ay ang halaga ng kita na maaring makatugon sa pinakaminimum na pagkain at iba pang pangangailangan ng isang tao o pamilya. Kasama
na rito ang damit, ilaw, tubig, bahay o renta sa bahay, transportasyon at
komunikasyon, mga gastos sa kalusugan at edukasyon, at marami pang iba.
Hindi ito prescribed budget, kundi dini-describe or nilalarawan lamang ng halagang ito
ang perang makabibili ng minimum basic needs. Ginagamit din ito ng gobyerno upang
matantya ang bilang ng mahihirap at para ma-assess kung epektibo ang mga antipoverty measures.

Ano ang poverty threshold para sa unang kalahati ng taong 2018?
Ang National Poverty Threshold sa unang kalahati ng taong 2018, o January to June
2018, ay PHP12,577 kada Pilipino o PHP2,096.20 kada tao kada buwan. Ito ay ayon
sa pinakahuling FIES o Family Income and Expenditure Survey na ginawa nitong
2018.
Kung i-multiply natin ito by five, lumalabas na PHP10,481 kada buwan ang poverty
threshold para sa pamilya na may limang miymebro para sa unang kalahti ng 2018.
Muli, hindi ito recommended budget. Paraan lamang ito para matantya kung magkano
ang perang makabibili ng minimum basic needs. At base dito, binibilang kung ilan ang
maituturing na mahirap na kailangang suportahan ng mga kaukulang programa at
budget.
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Paano kino-compute ang poverty threshold?
Nagsisimula yan sa Food and Nutrition Research Institute (FNRI) na syang nagsasabi
ng “menu” o kombinasyon ng mga pagkain na kailangan upang matugunan ang
minimum nutritional needs.
Kapag alam na natin ang mga pagkaing ito ay kinukwenta natin kung magkano ito
papatak, depende sa lugar o rehiyon sa Pilipinas. Ang mga presyo ay kinukuha ng
PSA, na regular na nagche-check ng mga presyo ng bilihin.
Ang halagang ito ay ang food threshold – o ang perang makakabili ng pagkaing
tutugon sa minimum nutritional needs.
Idinadagdag dyan ang iba pang non-food na pangangailangan, at ang lumalabas na
halaga ay siyang nagiging poverty threshold.

Bakit kapag kinompute ko ang buwanan kong gastusin ay hindi ito
tumutugma sa national poverty threshold?
Ang pag-compute ng poverty threshold ay nagsisimula sa “food menu” na
inirerekomenda ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI). Hindi sa gastusin ng
kada-Pilipino o pamilya. Kaya hindi talaga tutugma ito sa budget ng isang tao o
pamilya na may iba’t ibang gusto o preferences at lifestyles. Halimbawa, ang iba ay
mas gustong gumastos para sa gamit sa eskwela kaysa magmeryenda.
Hindi rin talaga tutugma ang budget ng indibidwal o pamilya sa national poverty
threshold dahil ito ay average ng lahat ng poverty threshold ng mga rehiyon sa bansa.

Ano ang food threshold?
Ang food threshold ay tumutukoy sa pinakamaliit na kita upang matugunan ang
minimum basic needs sa pagkain alinsunod sa nutritional requirements ng katawan.
Isinasaalangalang nito ang Recommended Energy and Nutrient Intake (RENI) na 100
percent para sa protina at enerhiya, at 80 percent naman para sa iba pang nutrients
o mga sustansiyang kailangan. Ang RENI ay binuo ng Food and Nutrition Research
Institute o FNRI.
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Ano ang National Food Threshold para sa unang semestre ng taong
2018?
Ang National Food Threshold sa unang kalahati ng taong 2018 ay Php7,337 kada
buwan o Php241 kada araw para sa isang pamilyang Pilipino na may limang
miyembro.
Sa halagang ito, matutugunan ng bawat miyembro ng pamilya ang kinakailangan
nutrisyon kada araw base sa food basket na inirekomenda ng Food and Nutrition
Research Institute o FNRI.

Anu-ano ang mga rehiyon na may pinakamataas at pinakamababang
per capita (kada tao) poverty threshold sa unang kalahati ng 2018?
Ang per capita poverty threshold sa NCR sa unang bahagi ng 2018 ay Php14,102.00,
pinakamataas sa buong bansa. Pumpangalawa naman ang ARMM na may per capita
poverty threshold na P13,578.00.
Ang MIMAROPA naman ay nagtala ng per capita poverty threshold na P11,420 na
siyang pinakamababa sa buong bansa. Kasunod nito ang Region 6 na may per capita
poverty threshold P11,937.00.
Sa pangkalahatan,tumaas ang per capita poverty threshold sa lahat ng rehiyon. Ibig
sabihin, umangat ang amount o halaga na tutugon sa mga minimum basic needs kada
Pilipino.

Ano ang poverty incidence?
Ito ay tumutukoy sa bahagi ng kabuuang populasyon o kabuuang bilang ng pamilya
na kumikita nang mas mababa pa sa poverty threshold.

Ano ang poverty incidence para sa unang kalahati ng taong 2018?
Ang poverty incidence sa bilang ng mga pamilya noong 2018 ay 16.1 percent o apat
na milyong pamilyang Pilipino.
Ang poverty incidence naman ng buong populasyon ay 21 percent o 23.1 milyong
indibidwal na Pilipino.

Republic of the Philippines

National Economic and Development Authority
Anu-anong mga rehiyon ang may pinakamababa at pinakamataas na
insidente ng kahirapan o poverty incidence?
Ang ARMM ay nagtala ng 55.4 percent na insidente ng kahirapan sa mga pamilya sa
unang bahagi ng 2018. Ito ang itinuturing na pinakamataas na poverty incidence sa
buong bansa. Samantala, pumapangalawa naman ang Region 9 (Zamboanga
Peninsula) na nagtala ng 32.4 percent, sa mga rehiyon na may pinakamataas na
poverty incidence.
Ang NCR naman na nagtala ng 4.9 percent ang siyang may pinakamababang poverty
incidence sa bansa. Kasunod ang Region 4A (CALABARZON) na nagtala naman ng
7.6 percent.
Samantala, ang Bicol Region o Region 5 ang pinakamabilis na nakapagpababa ng
poverty incidence sa lahat ng rehiyon sa bansa. Nagtala ang Region 5 ng 12.4
percentage points reduction in poverty incidence. Mula 33.7 percent noong unang
semestre ng 2015, bumaba sa 21.4 percent ang insidente ng kahirapan sa mga
pamilya sa Bicol Region noong unang semestre ng taong 2018.
Kasunod nito ang Region I na nagtala ng 11.7 percentage points reduction sa poverty
incidence. Bumaba ang insidente ng kahirapan sa mga pamilya sa Ilocos Region mula
20.4 percent noong at naging 8.7 percent na lamang.
Sa pangkalahatan, bumaba ang poverty incidence sa lahat ng rehiyon maliban sa
NCR.

Ano ang average family size ng mga poor at non-poor?
Ang average family size ng poor ay 5.7 na tao, samantalang ang average family size
ng non-poor ay 4.1 na tao.

Ano ang minimum wage mula taong 2015 hanggang 2018?
Ang minimum wage sa bansa for non-agricultural workers ay tumaas ng 15.7 percent
mula 2015 hanggang 2018.
Ang kasalukuyang minimum wage sa NCR ay Php518.5. Mas malaki ito kumpara sa
minimum wage na tinatanggap ng mga manggagawa sa ibang rehiyon.
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Sa lahat ng rehiyon, ang minimum wage sa Region 2 ang may pinakamalaking
itinaas.Tumaas ng 43.4 percent ang minimum wage sa Region 2 sa loob ng tatlong
taon.
Ang Region 7 naman ang nagtala ng pinakamaliit na increase sa minimum wage.
Nagkaroon lamang ng 6.5 percent na pagtaas ang minimum wage sa Region 7.

Anu-ano ang mga reporma para sa sahod ng Pilipino ang naipatupad
mula taong 2015 hanggang 2018?
Kabilang sa mga reporma ang implementation mula 2016 hanggang 2019 ang Salary
Standardization Law of 2015 para sa mga kawani ng gobyerno.
Nakita rin mula 2015 hanggang 2018 ang pagtaas ng average minimum wage nang
15.7 percent.
Nakatulong din ang pagpapatupad, pagpapalawak, at pagpapabuti ng mga social
programs tulad ng Unconditional Cash Transfer Program. Ito ang itinuturing na
pinakamalaking reporma sa buwis sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and
Inclusion (TRAIN) law.
Sa pamamagitan ng programang ito, 10 milyong beneficiaries ang makakatanggap ng
cash subsidies simula 2018. Ang cash subsidy ay nagkakahalaga ng P200 kada
buwan noong taong 2018 at P300 naman mula 2019 hanggang 2020.
Ang mga beneficiaries ng Unconditional Cash Transfer Program ay kabilang sa mga
sumusunod: 4.4 million members ng 4Ps program; 2.6 million senior citizens; at mga
kabilang sa DSWD Listahanan.
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MGA DAPAT TANDAAN:
Ang poverty threshold ay:
•

Ginagamit ng ating planners upang masubaybayan ang progreso ng
mga isinagawang hakbang ng gobyerno sa paglutas ng kahirapan sa
bansa.
Ang mga figures na ito ay base sa resulta ng Family Income and
Expenditure Survey (FIES) na isinasagawa ng Philippine Statistics
Authority (PSA) kada tatlong (3) taon.
Layon ng survey na ito na tukuyin kung naging epektibo ba ang mga
programang isinagawa ng gobyerno para mabawasan at tuluyan nang
mawala ang kahirapan sa bansa. Ito ang siyang ginagawang basehan
ng ating mga planners upang masubaybayan ang progreso ng mga
hakbang sa pagbaba ng poverty incidence sa bansa.

•

Ito ang AVERAGE o gitnang amount mula sa mga poverty threshold
kada rehiyon sa bansa upang matugunan ang minimum basic needs
ng Pilipino.
Ang poverty threshold na naitala ay nagtutukoy lamang ng kung ano ang
average amount upang mabili ang minimum na food at non-food basic
needs.
Ibig sabihin, may mga lugar sa bansa, tulad ng NCR, kung saan mas
mataas ang poverty threshold. At mayroon din namang mga lugar sa
bansa kung saan mas mababa naman ang halagang makabibili ng
kanilang minimum basic needs.

•

Ang survey methodology na ginagamit ay kapareho ng sa mga
nakalipas na administrasyon. Ito ay maikukumpara sa mga
international na pamantayan.
Iisa lamang ang survey methodology na ginagamit kada tatlong taon,
magkakaiba man ng administrasyon. Ang methodology na ito ay
maihahalintulad sa international standards na ginagamit din ng ibang
bansa.
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Hindi ito:
•

Pamantayan ng kung ano ang disenteng buhay.
Ang pagtala ng poverty threshold ay hindi naglalayong tukuyin kung ano ang
maituturing na disenteng pamumuhay. Kapag ang kita mo ay suwak o mas
mataas sa poverty threshold, technically hindi ka masasabing poor o mahirap.
Hindi rin naman ibig sabihin na may-kaya o mayaman ka na. Ang poverty
threshold ay hindi definition ng kung ano ba ang sapat o desente—dahil dito
na pumapasok ang iba’t ibang preferences at lifestyles.
Ang tamang pag-unawa rito ay, kapag mas mababa sa poverty threshold ang
kita ng isang Pilipino, maituturing na siyang bahagi ng poor population na
kailangang pagtuunan ng pansin ng gobyerno.
Sa mga may income na mas mataas sa poverty threshold, maaari rin naman
silang may low, middle, o high income. Subalit walang official thresholds sa
ngayon sa pag-classify ng mga income classes na iyon. Isang dahilan nito ay
mas importanteng pagtuunan ng pansin ang mga considered na poor o
mahirap at ang mga nanganganib na mapabilang sa mahirap.

•

Isang rekomendasyon kung ano ang dapat na budget ng isang
pamilya.
Ang poverty threshold na naitala ng Philippine Statistics Authority ay hindi
nagsisilbing rekomendasyon ng kung ano ang halaga na kinakailangan ng
isang mag-anak sa kanilang buwanang budget.
Hindi sinasabi ng PSA na sapat ang PhP10,481 para matugunan ang
pangunahing pangangailangan ng isang pamilya na may limang miyembro.
Kundi dini-describe or nilalarawan ng figure na ito ang perang makabibili ng
minimum basic needs. Hindi ito direktang maita-translate sa household budget.

•

Arbitrary.
Hindi random ang pag-determine ng poverty threshold. HIndi tamang sabihin
na “hinugot lamang sa kung saan” ito. May methodology na sinusundan ang
gobyerno base sa international standards upang matukoy ito.
Ang poverty threshold ay tumutukoy lamang sa pinakamaliit na kita upang
matugunan ang minimum basic needs, habang isinasaalang ang 100 percent
protein at energy, pati na rin ang 80 percent para sa other nutrients na itinalaga
sa Recommended Energy and Nutrient Intake (RENI) na binuo ng Food and
Nutrition Research Institute (FNRI).
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