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Abstract. Poverty represents a life aspect which is focusing the attention of both the macroeconomic
analysis and the international comparisons. In order to measure the level being recorded by this phenomenon, there is a system of indicators which are used in order to underline, in a correlated manner, a
number of aspects which are characterizing, quality and quantity wise, the evolution of the poverty in a
specific country or, to a larger extent, through comparative surveys, at international level. Despite the
fact that they are not the only instrument being used within the process of comparison of the stages of
social and economic development at the international level, however the poverty indicators are providing a clear significance to the worked out surveys. In fact, the very purpose of the economic activity
consists of increasing welfare and, as much as possible, at least reducing, if not eradicating, the poverty.
The present work is broadly presenting the methodology as well as, both theoretical and practical, the
way of computing the poverty, making a synthesis of the specific used indicators.
Key words: poverty; welfare; income; system of indicators; comparison.
n

Fenomenul „sãrãciei” constituie un subiect important,
dar suficient de controversat ºi de multe ori disputat chiar
ºi de specialiºtii în domeniu. Sãrãcia se referã la un element cantitativ (nivelul obþinut al veniturilor comparat cu
cel al subzistenþei), dar ºi la un aspect calitativ, fiind o
mãrime interpretatã în funcþie de un anume nivel al
veniturilor. Statistic, pentru mãsurarea sãrãciei, se pune
problema cuantificãrii veniturilor, care apoi se comparã cu
un anume nivel etalon. Mãsurarea se poate efectua pe baza
unui sistem de indicatori, corelaþiile între ei dând
semnificaþie analizei fenomenului.
Mãsurarea sãrãciei se face pe baza pragului de sãrãcie
calculat, care funcþioneazã ca un etalon în raport cu care
orice mãsurã a fenomenului capãtã sens.

Dintre indicatorii astfel utilizaþi redãm pe cei mai
importanþi:
n Incidenþa sãrãciei se evidenþiazã cu ajutorul Ratei
sãrãciei RS (head count ratio), care determinã proporþia
celor sãraci în totalul populaþiei. Acest indicator mãsoarã
amploarea fenomenului.

RS =

q
,
n

unde:
n = mãrimea populaþiei;
q = nr. de persoane/gospodãrii ale cãror venituri sau
cheltuieli yi sunt mai mici decât pragul de sãrãcie z.

45

Sistemul de indicatori utilizaþi în mãsurarea sãrãciei

1. Aspecte metodologice privind sistemul
de indicatori utilizaþi

Economie teoreticã ºi aplicatã

Pe lângã proporþia celor sãraci în totalul populaþiei, o
problemã esenþialã este mãsurarea deficitului de venit al
populaþiei sãrace în raport cu pragul de sãrãcie.
n Deficitul de venit al populaþiei sãrace (income gap)
se referã la suma necesarã pentru ca fiecare individ sãrac sã
ajungã la nivelul pragului de sãrãcie.
n Suma veniturilor suplimentare (VS) necesare indivizilor
aflaþi sub pragul sãrãciei pentru a ieºi din aceastã stare este
q

VS =

∑ ( z − y ) = ( z − y )q
i

α = 0 ⇒ TFG0 = RS
α = 1 ⇒ TFG1 = PS
Pentru α ≥ 2 se obþin indicii de severitate a sãrãciei.
Indicele pãtratic FTG (α = 2)
q

∑

i =1

y este venitul mediu al indivizilor sãraci ºi reprezintã
costul minim al eliminãrii sãrãciei.
Indicele deficitului mediu de venit (income gap index) este
I ∆V =

( z − y)
z

n Indicele de profunzime a sãrãciei (PS), corespunzãtor
conceptului de gravitate a sãrãciei, se determinã ca raport
între costul minim al eliminãrii sãrãciei (IS) ºi costul maxim
evaluat în ipoteza cã întregii populaþii i se asigurã un venit
egal cu pragul de sãrãcie (nz).

q

y 

1 − i 
z 

VS ( z − y )q
PS =
=
= I ∆V RS = i =1
zn
zn
n

∑

Acest indicator este folositor din punct de vedere statistic pentru stabilirea nivelului resurselor necesare
eradicãrii sãrãciei în cazul unui transfer monetar orientat
perfect numai cãtre sãraci. De exemplu, dacã PS = 20%,
atunci, în medie, transferul monetar necesar scoaterii fiecãrei
persoane sãrace din starea de sãrãcie reprezintã 20% din
pragul de sãrãcie.
Indicele profunzimii sãrãciei nu oferã însã nicio
informaþie asupra distribuþiei sãrãciei. El reflectã deficitul
agregat, fãrã a spune nimic despre deficitele individuale.
Douã populaþii diferite pot avea aceeaºi ratã ºi profunzime a
sãrãciei, fãrã însã a avea aceeaºi distribuþie a veniturilor
celor aflaþi sub prag. Este nevoie de mãsurãtori suplimentare,
care sã surprindã ºi efectul distribuþiei bunãstãrii (sau
sãrãciei): se vor utiliza indicatori ai severitãþii sãrãciei.
n Indicatorii severitãþii sãrãciei reflectã suplimentar
gravitatea fenomenului, fiind sensibili la modul în care
sunt distribuite veniturile (respectiv deficitele de venit ale
populaþiei sãrace) în raport cu pragul ales.
Indicii clasei Foster-Greer-Thorbecke – foarte utilizaþi
în studiul sãrãciei.

q

y 

1 − i 
z 

FTGα = i =1
n

∑

α

este indicele Foster Greer Thorbecke de grad α;

46

2

y 

1 − i 
z 

1
= 2
FTG 2 = i =1
n
nz

q

∑ ( z − y )( z − y )
i

i

i =1

este cel mai utilizat indice al severitãþii. Se defineºte ca o
sumã ponderatã a deficitelor veniturilor individuale.
Practic, ponderile date diferitelor valori individuale sunt
egale cu ele însele, aºa încât un deficit mai mare capãtã o
pondere mai mare, un deficit mai mic o pondere mai micã.
Cu cât valoarea lui á este mai mare, cu atât creºte mai mult
ponderea celor mai sãraci dintre sãraci în agregarea
deficitelor de venit. La limitã, când á tinde la infinit, acest
indicator reflectã numai starea de sãrãcie a celei mai sãrace
persoane; el permite compararea mai multor distribuþii, pe
de o parte, ºi compararea efectelor diferitelor politici alternative de combatere a sãrãciei, pe de altã parte.
n

Indicele Sen (ISS) se calculeazã dupã relaþia:

[

]

ISS = RS I ∆V + k (1 − I ∆V ) × G S , k =

unde:

q
q +1

ISS – indicele Sen de severitate a sãrãciei;
RS – rata sãrãciei;
IDV – indicele deficitului mediu de venit;
GS – coeficientul de inegalitate Gini calculat pentru
populaþia sãracã.
Modul în care veniturile unei populaþii sunt distribuite
reprezintã o problemã de interes major, atât în analiza
inegalitãþii, cât ºi în analiza severitãþii sãrãciei.
Coeficientul de inegalitate Gini mãsoarã gradul în care
distribuþia venitului între indivizi (sau gospodãrii) în
cadrul unei economii se abate de la o distribuþie perfect
egalitarã. Coeficientul Gini mãsoarã suprafaþa situatã între
curba Lorenz ºi dreapta distribuþiei de egalitate absolutã
(prima bisectoare), exprimatã ca un procent din aria totalã
situatã sub curbã.
G = 0 reprezintã o egalitate perfectã;
G = 100 reprezintã o inegalitate perfectã.
Formula de calcul al indicelui Gini este:

G = 1+

1
2
−
( y1 + 2 y 2 + 3 y 3 + ... + ny n )
n n2 y

y 1, y 2.....y n sunt veniturile individuale în ordine
descrescãtoare;
n este numãrul indivizilor;
y este venitul mediu.

n

valoarea funcþiei de apartenenþã a unei gospodãrii
i ∈ G la mulþimea sãracilor S se calculeazã ca medie
ponderatã a valorilor h(gij), j = 1,2,...,m ale unei
funcþii de frecvenþe h ataºate fiecãrei caracteristici j
ºi gospodãrii i avute în vedere.
m

f (gi ) =

∑ h( g
j =1

ij

)w j

∑w

, i = 1,..., n
j

j =1,...m

unde:
w1,w2,...,wm reprezintã un sistem generic de ponderi calculate conform metodei;
f(gi) ∈ (0, 1)
f(gi) = 0 ⇒ i ∉ S gospodãria i beneficiazã de o stare
sigurã de bogãþie;
f(gi) = 1⇒ i ∈ S gospodãria i beneficiazã de o stare
sigurã de sãrãcie totalã.
Valorile intermediare în intervalul (0,1) aratã un anumit
grad de apartenenþã la mulþimea sãracilor (de exemplu:
0,89 aratã un înalt grad de sãrãcie al populaþiei studiate;
0,14 indicã un gard scãzut de sãrãcie sau o slabã apartenenþã
a populaþiei studiate la mulþimea vagã a sãracilor; 0,30
aratã un grad moderat de sãrãcie).
Caracteristicile (X1,X2,...,Xm) pe baza cãrora sunt estimate
valorile funcþiei de apartenenþã reprezintã indicatorii
consideraþi a influenþa starea de sãrãcie a populaþiei studiate
(indicatorii de risc), care sunt monetari ºi nonmonetari.
n Indicatorii de risc se pot grupa în douã mari categorii:
n

n

de tip efect (exprimã starea de sãrãcie sau bunãstare
efectivã);
- condiþiile de locuit (apã curentã, apã caldã, electricitate, grup sanitar cu apã curentã, baie, încãlzire
centralã, suprafaþã locuibilã pe persoanã, gaze la
bucãtãrie);
- posesia de bunuri de folosinþã îndelungatã (aragaz,
frigider, maºinã de spãlat rufe, aspirator, tv, telefon,
deþinerea de proprietãþi);
- cheltuielile totale de consum;
de tip cauzã (aratã riscul de a deveni sãrac; exprimã
sãrãcia potenþialã):
- nivelul de educaþie al capului familiei;
- sexul capului familiei;
- existenþa cel puþin a unui ºomer în familie;
- etc.

n Evaluarea sãrãciei relative multidimensionale se
determinã pe baza parcurgerii urmãtoarelor etape:
- stabilirea indicatorilor de risc;
- stabilirea unei scale de echivalenþã pentru
variabilele monetare;
- aplicarea unor metode de agregare care sã ducã la
obþinerea unor indicatori sintetici.
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n O alternativã la metodele unidimensionale de studiu
al sãrãciei este abordarea multidimensionalã, consideratã
de mulþi specialiºti mult mai realistã, întrucât se determinã
indici ai sãrãciei pe baza mai multor dimensiuni, iar sãrãcia,
dupã cum bine se ºtie, este un fenomen foarte complex,
guvernat de evoluþia mai multor factori. Caracterul multidimensional al sãrãciei este evidenþiat începând cu 1997
în rapoartele dezvoltãrii umane, unde este calculat indicele
dezvoltãrii umane (human development index) ca un indice
agregat care ia în calcul trei alþi indicatori ai nivelului de
trai: speranþa de viaþã la naºtere, nivelul educaþiei,
standardul economic de viaþã.
În România, Institutul Naþional de Statisticã elaboreazã
studii de analizã multidimensionalã a sãrãciei pe baza
metodei „Totally Fuzzy and Relative”. Aceastã metodã a
fost propusã de profesorul Achile Lemni ºi colaboratorii
sãi de la Universitatea din Siena ºi este utilizatã în
numeroase studii privind sãrãcia în Italia ºi Europa. Metoda
are la bazã teoria mulþimilor vagi.
Este consideratã:
n
total vagã (sau difuzã) pentru cã evitã utilizarea
unor praguri a cãror alegere este în ultimã instanþã
subiectivã;
n
total relativã pentru cã indicatorii sintetici de
evaluare a sãrãciei sunt calculaþi pe baza
distribuþiilor din eºantion, fiind astfel în
concordanþã cu conceptul de sãrãcie relativã.
Potrivit opiniei autorilor, împãrþirea populaþiei în sãraci
ºi nonsãraci, realizatã pe baza metodelor tradiþionale,
reprezintã o simplificare grosierã a realitãþii, care eludeazã
toate gradele de comparaþie dintre cele douã extreme. Este
subliniat faptul cã sãrãcia nu trebuie privitã ca un atribut
ce caracterizeazã un individ sub aspectul prezenþei sau
absenþei sale, ci este mult mai util ca sãrãcia sã fie
caracterizatã ca un atribut vag, difuz, ce exprimã diferitele
grade de manifestare a fenomenului.
Astfel, o mãsurã a fenomenului trebuie sã indice pentru
fiecare unitate statisticã (gospodãrie, individ) un anumit
grad de apartenenþã la mulþimea sãracilor. Principalul
avantaj al metodei este acela cã mãsoarã difuziunea sãrãciei
pe baza unui indicator global, care se obþine luând în
calcul atât indicatori monetari, cât ºi nonmonetari.
Metodele tradiþionale defineau pragul de sãrãcie în
funcþie de care gospodãriile se grupau în sãrace sau
nonsãrace. Metoda „TFR” defineºte o funcþie continuã cu
valori în [0,1] care exprimã gradul de apartenenþã la
mulþimea sãracilor, al populaþiei totale sau al unor categorii
de populaþie.
Se considerã mulþimea G ca fiind eºantionul de n
gospodãrii observate pe parcursul unui an în ancheta
integratã în gospodãrii. Se construieºte mulþimea vagã/
difuzã a sãracilor, S, astfel:
n
se considerã un vector de m variabile (X1, X2,...,Xm),
numite indicatori de risc, care caracterizeazã starea
fiecãrei gospodãrii;

Economie teoreticã ºi aplicatã

Prin aplicarea TFR se poate obþine pentru fiecare
gospodãrie din eºantion ºi pentru fiecare indicator de risc
câte o valoare a funcþiei de apartenenþã la mulþimea
sãracilor S.
Pentru obþinerea unor indicatori sintetici de evaluare a
gradului de sãrãcie, trebuie parcurºi câþiva paºi de agregare
a acestor valori prin care se determinã succesiv:
n
câte un indicator sintetic la nivelul fiecãrei grupe
de risc;
n
câte un indicator sintetic la nivelul fiecãrei grupe
de indicatori de risc;
n
un indicator sintetic global ca expresie a gradului
de sãrãcie a întregii populaþii P, definit ca medie
aritmeticã a indicatorilor sãrãciei evaluaþi pentru
1
f (g i ) ;
n
n
indicatorul sintetic global determinat prin aceastã
metodã variazã între 0 ºi 1. Importanþa acestor
indicatori sintetici globali este deosebitã pentru:
a) compararea stãrii de sãrãcie a diferitelor categorii
de gospodãrii la un moment dat;
b) compararea stãrii de sãrãcie a întregii populaþii
în timp;
c) identificarea categoriilor de populaþie cãtre care
trebuie sã fie orientate politicile de combatere a
sãrãciei.
Mãsurarea ºi analiza sãrãciei, inegalitãþii ºi
vulnerabilitãþii sunt esenþiale pentru:
n
cunoaºterea exactã a situaþiei;
n
înþelegerea factorilor care determinã aceastã situaþie;
n
pentru elaborarea de politici sociale;
n
monitorizarea ºi evaluarea efectelor politicilor
aplicate.
Pentru definirea bunãstãrii s-au dat multe definiþii ºi
concepte, dar specialiºtii considerã trei dintre ele mai
importante:
n
Sãrãcia definitã în termeni de resurse sau abilitãþi
suficiente pentru satisfacerea trebuinþelor curente
(aceastã definiþie se bazeazã pe compararea
veniturilor, consumului, educaþiei etc. între indivizi/
gospodãrii, cu stabilirea unui prag sub care indivizii
sunt consideraþi sãraci);
n
Inegalitatea în distribuþia venitului, consumului etc.
(se bazeazã pe premisa cã poziþia relativã a
individului/gospodãriei în societate este un aspect
important al bunãstãrii sociale);
n
Vulnerabilitatea (definitã ca probabilitatea sau
riscul de a fi sãrac sau de a ajunge sãrac în viitor).

fiecare gospodãrie: p =

∑

2. Mãsurarea sãrãciei se face parcurgând trei etape
A. Alegerea dimensiunii relevante; alegerea unui indicator al bunãstãrii;
B. Determinarea pragului de sãrãcie;
C. Selectarea unui indicator de mãsurare.
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A. Indicatorii bunãstãrii sunt, în principal, urmãtorii:
I. Indicatori monetari:
- venitul;
- consumul (este mai preferat deoarece poate fi mãsurat
mult mai bine decât venitul; reflectã mai bine standardul
actual de viaþã al persoanei/gospodãriei).
II. Indicatori nemonetari
- Sãrãcia din punctul de vedere al stãrii de sãnãtate ºi
nutriþiei (starea de sãnãtate a membrilor gospodãriei este
un important indicator al bunãstãrii).
Analiza poate fi focalizatã cãtre:
- consumul nutriþional al copiilor;
- incidenþa unor boli specifice sãrãciei (malarie,
tuberculozã etc.);
- speranþa de viaþã;
- accesul la servicii medicale;
- etc.
Sãrãcia din punctul de vedere al educaþiei:
- nivelul analfabetismului;
- raportul dintre numãrul de ani de ºcoalã parcurºi ºi
numãrul de ani de ºcoalã ce ar trebui parcurºi;
- etc.
B. Alegerea ºi estimarea pragului sãrãciei
- pragul absolut;
- pragul relativ;
- pragul subiectiv.
C. Alegerea ºi estimarea indicatorilor de mãsurare
- incidenþa sãrãciei (headcount index);
- profunzimea sãrãciei (poverty gap);
- severitatea sãrãciei (squared poverty gap = indicele
pãtratic FGT).
Odatã stabilit indicatorul bunãstãrii, pragul de sãrãcie
ºi indicatorul de mãsurare, caracteristicile diferitelor grupuri
(sãraci ºi nonsãraci) pot fi comparate pentru determinarea
corelaþiilor care pot exista între anumiþi factori
(caracteristici) ºi sãrãcie.
Un prim pas în construirea unui profil al sãrãciei este
analiza caracteristicilor socio-economice ale indivizilor/
gospodãriilor din categoriile sãraci/nonsãraci. Profilul
poate include informaþii privind identitatea celor sãraci
(mediu de rezidenþã, obiceiuri, ocupaþie etc.) ºi standardul
lor de viaþã (sãnãtate, educaþie, nutriþie, locuinþã etc.).
Existã trei modalitãþi de prezentare a profilului sãrãciei
(compararea între grupuri):
n mãsurarea sãrãciei pentru diferite grupuri (se
determinã valorile indicatorilor de mãsurare) în funcþie de
regiune geograficã, vârstã, sex, nivel al educaþiei, mediu
urban/rural etc. (exemplu: în Malawi, în 1998, incidenþa
sãrãciei a fost de 70,6% în cazul gospodãriilor al cãror cap

21× 47
= 14,14% din populaþia sãracã a þãrii
70
locuieºte în zona urbanã);
n riscul relativ (riscuri relative de a fi sãrace pentru
diferite grupuri de gospodãrii). Aceste riscuri estimeazã
probabilitatea ca membrii unui anumit grup sã devinã sãraci
relativ la probabilitatea corespunzãtoare de a fi sãrace a
tuturor celorlalte gospodãrii. (De exemplu, în Madagascar, în 1998, 47% din gospodãriile urbane sunt sãrace ºi
77% din gospodãriile rurale sunt sãrace. Se obþine 47/77 –
1 = – 0,39, adicã gospodãriile din mediul urban sunt cu
39% mai puþin expuse la risc decât cele din mediul rural.
77/47 – 1= 0,63, adicã gospodãriile din mediul rural sunt
cu 63% mai expuse riscului de sãrãcie decât gospodãriile
din mediul urban).
Conceptul de risc relativ al sãrãciei poate fi utilizat în
analiza schimbãrilor survenite în profilul sãrãciei în timp.
Obiectivul este de a observa dacã riscul relativ de sãrãcie
pentru anumite grupuri specifice de populaþie a crescut
sau a scãzut în timp.
Descompunerea diferenþei sãrãciei (descompunerea
modificãrii în timp a sãrãciei) în efectele modificãrii sãrãciei
în interiorul grupurilor sau între grupuri. Se analizeazã
dacã modificarea sãrãciei este cauzatã de modificarea
sãrãciei în interiorul anumitor grupuri (efecte
intrasectoriale) sau de migraþia populaþiei cãtre alte grupuri
mai sãrace sau mai bogate (efecte intersectoriale) sau de
efectele de interacþiune (corelaþia dintre modificãrile din
cadrul grupurilor ºi modificãrile de populaþie).

se obþine cã

În literatura de specialitate se utilizeazã douã metode
de descompunere pentru analiza sãrãciei în timp:
n Descompunerea sectorialã (Ravallion, Huppi, 1991)
explicã variaþia sãrãciei pe baza deplasãrilor între grupuri.
Indicii din clasa FGT sunt aditivi, de aceea mãsura
globalã a sãrãciei la nivelul întregii populaþii este egalã cu
suma ponderatã a mãsurilor sãrãciei pentru grupele de
subpopulaþii, cu ponderile calculate ca proporþia
populaþiei subgrupului respectiv în totalul populaþiei.
Aditivitatea permite analiza contribuþiei diferitelor
subgrupuri de populaþie la modificãrile sãrãciei în timp.
Modificarea totalã a sãrãciei în timp poate fi
descompusã în:
a) modificarea sãrãciei în interiorul sectoarelor
(modificare intrasectorialã);
b) modificarea sãrãciei datoratã modificãrii distribuþiei
populaþiei pe sectoare (modificare intersectorialã);

c) modificarea sãrãciei datoratã posibilelor corelaþii
între modificãrile intersectoriale ºi intrasectoriale (efectul
de interacþiune).
Fie Pit mãsura sãrãciei în sectorul i la momentul t;
presupunem cã existã m sectoare i = 1..m, ºi proporþia
populaþiei din sectorul i este ni ºi douã perioade de timp 1
ºi 2. Atunci, modificarea totalã a sãrãciei este:
m

∆P =

∑n

m

i1 ( Pi 2

− Pi1 ) +

i =1

∑ P (n
i1

m

i2

− n i1 ) +

i =1

intrasectorial

intersectorial

∑ (P

i2

− Pi1 )( n i 2 − n i1 )

i =1

efectul de interacţiune

Descompunerea bazatã pe creºtere economicã ºi
inegalitate (Datt, Ravallion, 1992; Kakwani, 1997)
Modificarea ratei sãrãciei poate fi descompusã în
modificarea datoratã creºterii economice (creºterea
venitului mediu) în absenþa unei modificãri a inegalitãþii
(distribuþiei venitului) ºi în modificarea datoratã inegalitãþii
(în absenþa creºterii economice).
Fie P (vt, Lt) mãsura sãrãciei corespunzãtoare, în perioada
t, unui venit mediu vt ºi unei curbe Lornez Lt, atunci:
n

∆P = [ P (v 2 , Lt ) − P (v1 , Lt )] + [ P(v t , L2 ) − P (v t , L1 )] + R
impactul creşterii
economice

impactul inegalităţii

reziduu

Cea mai simplã metodã de analizã a corelaþiilor sãrãciei
este utilizarea analizei de regresie pentru a determina efectul
asupra sãrãciei al unei anumite caracteristici (specifice
gospodãriei sau individului), în timp ce toate celelalte
caracteristici se considerã constante. Astfel de analize pot fi
realizate doar dacã existã date statistice furnizate de „anchete
multitopic”, utilizând o metodã de regresie multifactorialã.
În astfel de metode de regresie, logaritmul venitului/
consumului este variabila rezultat, în timp ce variabilele
explicative acoperã o sferã largã de posibilitãþi: nivelul de
educaþie al membrilor gospodãriei, numãrul salariaþilor
gospodãriei, dimensiunea ºi compoziþia gospodãriei,
regiunea geograficã etc. Astfel de analize de regresie
multifacto-rialã estimeazã coeficienþii de corelaþie parþialã
între venitul sau consumul per capita ºi variabilele explicative, în timp ce toate celelalte variabile sunt considerate
constante. De exemplu, rezultatele pot arãta cât de mult este
influenþat venitul sau consumul per capita în gospodãrii
odatã cu adãugarea unui an de educaþie pentru soþul/soþia
capului de familie, în timp ce toate celelalte caracteristici
rãmân constante. Astfel de rezultate pot spune mult mai
multe decât riscul relativ de sãrãcie, deoarece un risc relativ
crescut al unui grup specific de populaþie poate fi atribuit
unor caracteristici individuale foarte variate, cum ar fi
educaþia, mai mult decât unei caracteristici de grup.
Dimensiunea sãrãciei depinde atât de nivelul mediu al
venitului/consumului, cât ºi de distribuirea venitului/
consumului. Astfel, mãsurarea sãrãciei ar trebui concentratã
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de familie era fãrã educaþie, faþã de 15,5% în cazul în care
capul de familie avea un nivel ridicat al educaþiei);
n contribuþia diferitelor grupuri la sãrãcie (depinde
de proporþia acelui grup în populaþia totalã ºi de incidenþa
sãrãciei în interiorul grupului; de exemplu, în Madagascar, în 1998: 21% din populaþia þãrii trãieºte în zona urbanã
ºi 47% din populaþia din zona urbanã este sãracã. ªtiind cã
70% din întreaga populaþie a Madagascarului este sãracã,
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pe studiul acelor indivizi/gospodãrii care se aflã la baza
distribuþiei.
n Inegalitatea se mãsoarã utilizând urmãtorii
indicatori: indicele Gini, indicele Theil, raþia de dispersie
decilicã ºi distribuþia venitului/consumului celei mai
sãrace x% populaþii.

Indicele standard Gini este calculat ca fiind de douã
ori aria suprafeþei situate între curba Lorenz ºi dreapta
distribuþiei egalitare. Pentru calculul indicelui Gini sunt
date mai multe formule matematice, dar cel mai uºor de
utilizat este: Gini = 2

Cov (Y , F )

, unde cov (Y,F) este
Y
covarianta între venitul Y al individului/gospodãriei ºi F
este rangul pe care individul/gospodãria îl ocupã în
distribuþia venitului (F = 0 pentru cel mai sãrac, F = 1
pentru cel mai bogat), Y este venitul mediu.
Indicele extins Gini utilizeazã un parametru α cu rolul
de a pune în evidenþã diferitele pãrþi ale distribuþiei. Cu
cât α este mai mare, cu atât importanþa pãrþii inferioare a
distribuþiei este amplificatã, respectiv:
;
Y
Mãsura entropiei generale (GE) se face utilizând relaþia:

1
GE (α ) = 2
α −α  n

1

GE (1) =

1
n
1
n

α

 yi 
  − 1, α ≥ 2
 

i =1  y 

n

∑

n

y

i =1

i

∑ log y
n

∑

yi

i =1

y

n

GE (2) =

∑(y

i

log

yi
y

− y) 2

i =1

2n( y ) 2

Clasa indicilor GE este sensibilã la modificãri la capãtul
de jos al distribuþiei pentru á aproape de 0, sensibilã la
partea superioarã a distribuþiei pentru á luând valori mari
ºi egal sensibilã pentru α = 1.
n Compararea inegalitãþii: se poate realiza prin
proiecþia distribuþiei populaþiei în funcþie de venit/consum
pe categorii de gospodãrii sau prin analiza schimbãrilor
asupra inegalitãþii survenite în timp.
Principalii factori care determinã inegalitatea sunt:
factorii demo-socio-economici (educaþia, ocupaþia, sexul
capului de familie, mediul de rezidenþã etc.) care
influenþeazã de fapt sursele de venit ºi sursele de venit.
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3. Unele probleme privind comparaþiile
internaþionale ale sãrãciei
Pentru a face o clasificare a þãrilor în funcþie de nivelul
de bunãstare, pot fi utilizate mai multe tehnici de mãsurare:
de la o simplã comparaþie a nivelului mediu al nivelului
de trai pânã la utilizarea unor indicatori sintetici, cum ar fi
indicele dezvoltãrii umane sau distribuþia veniturilor.

αCov(Y , [1 − F ]α −1 )

Gini (a ) =

GE (0) =

Mãsurarea vulnerabilitãþii este foarte dificil de realizat
deoarece presupune anticiparea schimbãrilor de venit/
consum. Practic, este imposibil de mãsurat probabilitatea
de a deveni sãrac mâine, dar dinamica ºi variabilitatea
venitului ºi a consumului (ca factori determinanþi ai
vulnerabilitãþii) pot fi analizate. Analize similare pot fi
realizate pentru anumite variabile nemonetare specifice,
cu grad mare de influenþã asupra vulnerabilitãþii ºi care
fluctueazã în timp (exemplu: starea de sãnãtate).
Analiza vulnerabilitãþii se poate realiza prin compararea
vulnerabilitãþii între grupuri. Se analizeazã intrarea sau
ieºirea din starea de sãrãcie pe grupe de populaþie definite
în funcþie de diferite caracteristici cum ar fi cele demografice,
locul reºedinþei etc.

n În cele mai recente analize, mãsurarea inegalitãþii se
face prin intermediul venitului. Indicatorii relativi ai
inegalitãþii mãsoarã diferenþele faþã de tendinþa centralã;
deoarece aceºti indicatori sunt construiþi ca indicatori
relativi, cu formule invariante la multiplicarea venitului,
inegalitatea nu se schimbã când toate veniturile indivizilor
sunt multiplicate cu acelaºi coeficient. Într-un studiu
comparativ între Franþa ºi þãri ca Slovacia ºi Polonia, care
au trecut de puþin timp la economia de piaþã, s-a pus în
evidenþã caracterul restrictiv al considerãrii exclusive a
indicilor de inegalitate în mãsurarea sãrãciei: cu toate cã
inegalitãþile sunt mai puþin puternice în aceste þãri decât
în Franþa, nivelul de viaþã este mult mai scãzut.
Pentru compararea bunãstãrii a douã societãþi, trebuie
luate în considerare atât tendinþa centralã, cât ºi dispersia.
Pentru a lãmuri aspecte legate de realizarea
comparaþiilor internaþionale, este necesarã definirea
standardului de viaþã al fiecãrei þãri. Se aleg atât moneda
comunã, cât ºi unitãþile de consum.

n Pentru compararea nivelului standardului de viaþã
între mai multe þãri, veniturile exprimate în moneda localã
trebuie exprimate într-o monedã comunã. Se observã cã
simpla aplicare a ratei de schimb nu este adecvatã obþinerii
valorilor comparative. Este esenþial sã se ia în considerare
ºi diferenþa dintre nivelurile reale ale preþurilor în cele
douã þãri. Aceastã operaþie este destul de dificilã, de aceea
se poate alege un bun emblematic pentru a face o bunã
aproximare a diferenþei de preþ (de exemplu, o sticlã de
Pepsi), dar, în general, statisticienii utilizeazã paritatea
valutarã pe criteriul puterii de cumpãrare (purchasing

n Compararea nivelurilor calitãþii vieþii între douã þãri
necesitã luarea în considerare a diferite moduri de viaþã
(reprezentate de structura diferitã a consu-mului ºi de
diferenþele între valorile bunurilor care satisfac aceste
consumuri). Sunt douã aspecte care au un impact direct
asupra comparaþiei: structura consu-mului care determinã
scala de echivalenþã corespunzãtoare fiecãrei gospodãrii
ºi costul relativ al produselor care sunt achiziþionate pentru
satisfacerea nevoilor de consum. În studiile comparative,
cele mai utilizate scale de echivalenþã sunt scala OECD
modificatã ºi scala Oxford (1 pentru persoana de referinþã a
gospodãriei, 0,6 pentru alþi adulþi în gospodãrie, 0,3 pentru
fiecare copil de 15 ani).

n Pentru a compara inegalitãþile în standardul de viaþã
se utilizeazã în general curba Lorenz pentru a ilustra
distribuþia procentualã a veniturilor sau avuþiei în rândul
unei populaþii. În general, se reprezintã venitul cumulat
procentual (pe ordonatã) în funcþie de procentajul cumulativ
al populaþiei (pe abscisã). Abaterea curbei faþã de prima
bisectoare a axelor de coordonate pune în evidenþã gradul
de inegalitate a distribuþiei veniturilor: cu cât abaterea
este mai mare, cu atât inegalitatea este mai mare.
În 1984, Shorrocks a enunþat o teorie potrivit cãreia,
pentru a construi indicatorii bunãstãrii, este necesar a se
lua în calcul atât variaþia inegalitãþii, cât ºi variaþia valorii
medii a standardului de viaþã. Se ºtie cã o creºtere a valorii
medii a standardului de viaþã, corelatã cu o scãdere a
inegalitãþii asigurã o creºtere a nivelului de viaþã. La fel,

pentru o scãdere a valorii medii a standardului de viaþã
asociat unei creºteri a inegalitãþii, nivelul de viaþã scade.
Ce se întâmplã însã dacã ºi valoarea medie a standardului
de viaþã ºi inegalitatea cresc sau scad simultan? Este necesar
un indicator care sã mãsoare variaþia totalã a standardului
de viaþã ºi variaþia inegalitãþii. Într-un studiu comparativ
între Slovacia ºi Franþa, graficul curbei standard a lui
Lorenz a pus în evidenþã cã inegalitatea este mai slabã în
Slovacia decât în Franþa. Cu toate acestea, venitul mediu
per capita este de patru ori mai mare în Franþa decât în
Slovacia. Pentru a analiza aceastã situaþie, Shorrocks a
utilizat o curbã Lorenz generalizatã, prin multiplicarea cu
venitul mediu a ordonatelor curbei Lorenz. Conform
curbelor Lorenz generalizate, situaþia Franþei este mai bunã
decât a Slovaciei. Analizele mai recente propun diminuarea
tendinþei de a supralicita importanþa diferenþelor între
valorile medii ale standardului de viaþã faþã de diferenþele
de dispersie a populaþiei în raport cu venitul. Se alege
astfel o curbã Lorenz „ponderatã” cu ponderea 0,5, situatã
la jumãtatea distanþei dintre cele douã curbe: Lorenz standard ºi Lorenz generalizatã. Rezultatele furnizate de aceastã
ultimã analizã indicã în continuare cã situaþia rãmâne
favorabilã Franþei.
n Pentru a deduce comparaþiile bazate pe pragurile de
sãrãcie plecând de la comparaþii bazate pe inegalitate,
trebuie definite nivelurile pragurilor care izoleazã aceeaºi
proporþie de sãraci, în fiecare þarã. Pragul de sãrãcie utilizat
în Franþa este egal cu jumãtate din mediana venitului per
capita. Aplicând aceastã metodã, þãrile cu inegalitate
scãzutã vor avea sãrãcie scãzutã, ceea ce poate duce la
rezultate de analizã neaºteptate. De exemplu, considerând
pragul de sãrãcie de mai sus, rata sãrãciei este în Franþa de
11,7%, pe când în Slovacia de numai 4,3%. Aceastã situaþie
ilustreazã relativitatea acestui indicator. Problema care se
pune este de a accepta sau nu faptul cã în Franþa este mai
multã sãrãcie decât în Slovacia.
Un lucru este cert: este mult mai rezonabil a compara
sãrãcia prin compararea de proporþii similare de populaþii/
gospodãrii sãrace (primele subdiviziuni, de exemplu decile,
ale distribuþiei populaþiei privind standardul de viaþã) între
diferite þãri. Astfel se ajusteazã pragul de sãrãcie utilizat în
Slovacia aºa încât o proporþie comparabilã cu cea a
gospodãriilor din Franþa (prima decilã = 10% din populaþie
cu cel mai scãzut standard de viaþã).

n În timp ce abordarea monetarã mãsoarã cantitatea de
bani pe care o gospodãrie o poate cheltui pentru
achiziþionarea de bunuri ºi servicii, abordarea „condiþii de
viaþã” surprinde situaþia de facto: gospodãriile îºi asigurã
sau nu necesitãþile de consum. Unitatea statisticã cercetatã
este gospodãria. Se considerã pentru început o listã de
termeni ai deprivãrii, consideraþi utili analizei. Selectarea
acestor termeni se face utilizând criteriul frecvenþelor ºi
criteriul consensului.
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parity power PPP), care ia în considerare diferenþele absolute ale nivelurilor de preþuri între cele douã þãri.
PPP se estimeazã calculând raportul între valorile medii ale aceloraºi coºuri de consum din cele douã þãri. În
studiile internaþionale se utilizeazã douã tehnici pentru
estimarea PPP:
a) Metoda Geary-Khamis, propusã de Geary în 1958 ºi
modificatã de Khamis în 1978, funcþioneazã bine pentru a
compara þãri pentru care standardul de viaþã ºi structurile
sociale sunt asemãnãtoare. Se bazeazã pe considerarea
preþurilor medii într-o zonã de referinþã compusã din cele
k þãri pe care vrem sã le comparãm; se calculeazã raportul
de corelaþie al paritãþii valutare dintre moneda de referinþã
ºi moneda þãrii k ca raport între valoarea produsului
naþional brut al þãrii k exprimat în moneda naþionalã ºi
valoarea PNB exprimat prin intermediul preþurilor medii
din zona de referinþã.
b) Metoda Lteto-Koves-Szulc, propusã pentru prima
datã de Gini, este utilizatã pentru realizarea de comparaþii
între þãri foarte diferite între ele, pentru care echivalenþa
dintre produse nu este foarte bine stabilitã. Se fac estimãri
indirecte, utilizând alte þãri intermediare pentru care
echivalenþa dintre produse este stabilitã. PPP se estimeazã
calculând media geometricã a estimatorilor direcþi ºi
indirecþi ai acestei paritãþi.
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a) Criteriul frecvenþelor: orice bun care se regãseºte în
mai mult de jumãtate de gospodãrii din totalul populaþiei
este selectat;
b) Criteriul consensului: orice bun considerat
indispensabil unei vieþi decente de majoritatea populaþiei
este selectat.
Cercetãtorul stabileºte lista de bunuri utilizate pentru
a obþine un instrument operaþional de mãsurare care sã ia
în considerare toþi itemii selectaþi. Se obþine astfel indexul
sãrãciei condiþiilor de viaþã LCPI (Living Conditions Poverty Index). Pentru fiecare gospodãrie se calculeazã un
„scor” care cuantificã numãrul de bunuri de care gospodãria

respectivã este deprivatã. Pentru fiecare scor posibil, se
cuantificã numãrul de gospodãrii deprivate de atâtea bunuri
câte indicã scorul: acesta se numeºte scor global ºi reflectã
distribuþia gospodãriilor relativ la diferite niveluri de
deprivare. Utilizând scorul general, poate fi fixat un prag
al sãrãciei, în concordanþã cu un procent arbitrar din
populaþie. De exemplu, sunt considerate sãrace primele
10% gospodãrii cu cel mai mare scor înregistrat.
Presupunând cã scorul minim corespunzãtor acestei
populaþii alese este 3, atunci orice gospodãrie care
acumuleazã mai mult de trei situaþii de deprivare este
consideratã sãracã.
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