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România are cea mai mare rată a sărăciei din Uniunea Europeană
În cadrul proiectului ”Formare Pentru Competitivitate” (FPC), continuăm preluarea
și comentre unor materiale legte de situația socială a României în contextul integrării
continue în Uniunea Europeană, după aderarea ei în 2007. De această dată, ne vom referi la
situația socială a țării, comparativ cu vecinii noștri și cu alți membri aflați în UE, conform
ultimelor date publicate de instituțiile de profil din țară și din UE.
La nivelul țărilor membre UE, statisticile arată că avem cea mai mare rată a sărăciei din
acest ”club de elită”: unul din patru români se confruntă cu neajunsuri, iar economiile scad de la
an la an. O întreagă gospodărie din Romania nu reușeste să economisească mai mult de 50 euro
pe lună, potrivit unei analize prezentate de Institutul Național de Statistică din țara noastră.
Venitul mediu într-o gospodărie din România depășește ușor valoarea de 2.500 de lei, în
timp ce cheltuielile se ridică la 2.270 de lei. Astfel, o familie de români economisește doar 231 de
lei (52,5 euro) pe lună.
Datele INS arată că românii pun tot mai puțini bani deoparte, astfel că dacă datele din 2009
indicau o economie de 268,7 de lei pe lună, în 2012 suma scazuse la 230,60 de lei.
Anul

Venituri totale

Cheltuieli totale

Economie

2009

2.315

2.047

268,7

2010

2.304

2.062

241,3

2011

2.417

2.183

233,5

2012

2.475

2.244

230,6

2013

2.559

2.317

241,7

2014

2.500

2.269

231,5

Mai mult, datele INS arată că 8,5 milioane de români sunt în risc de sărăcie sau excluziune
socială.
Rata riscului de sărăcie sau excluziune socială indica raportul procentual între numărul
total al populației și numărul persoanelor aflate în cel puțin una dintre următoarele situații:
 au venituri disponibile inferioare pragului de sărăcie;
 sunt în stare de deprivare materială severă;
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trăiesc într-o gospodarie cu intensitate foarte redusă a muncii.
Statistica mai arată că în cea mai afectată categorie intrau 500.000 de persoane din
România, acestea fiind expuse riscului de saracie și în același timp sunt deprivate material sever,
trăind în gospodării cu intensitate a muncii foarte scazută.
Alte aspecte evidențiate în studii arată că gospodăriile fără copii dependenți (0-17 ani) sunt
cel mai puțin afectate de saracie, un procent de 15,7% fiind în această situație. Situația se
înrăutățește când în familii apar copiii, rata sărăciei dublându-se în cazul unei familii cu copii
(32,3%) și ajunge la valori foarte înalte (73,1%) în cazul gospodăriilor formate din doi adulți și
mai mulți copii.
Pe grupe de vârstă, cei mai afectați de sărăcie sunt copiii și tinerii care nu muncesc, cu
vârste până în 17 ani (39,4%), urmați de cei cu vârste între 18 și 24 de ani (33,2%) și de categoria
25-54 de ani (24,2%). Mai bine stau adulții cu vârste între 55-64 de ani, doar un procent de 16,5%
sunt afectați de saracie, în timp ce 15,5% dintre pensionari sunt într-o situație materială dificilă,
potrivit INS, care citează datele Eurostat.
O șansă să scape de sărăcie o au persoanele cu studii superioare, în timp ce românii cu un
nivel scăzut de educație pot fi serios afectați.
Cu cît avem un grad mai mare de educație, cu atât riscul de sărăcie este mai mic
Studiile naționale și la nivel de UE (în speță Eurostat), arată, din nefericire, că România
este țara cu cea mai ridicată rată a sărăciei din Uniunea Europeană, cu un procent de 25,4% din
totalul populației afectat de acest fenomen. Cu această valoare, țara noastră își depășește și la
sărăcie vecinii, în Bulgaria rata sărăciei fiind de 21,8%, iar în Ungaria de doar 14,6%.
La polul opus, cele mai scăzute rate ale sărăciei sunt înregistrate, în țările membre ale UE,
în Finlanda (12,8%), în Slovacia (12,6%), în Danemarca (11,9%) și în Republica Cehă (9,7%).
La nivel regional, pe țări membre UE, cum am arătat într-un newsletter anterior, cea mai
săracă regiune din UE se menţine Severozapaden (Bulgaria), cu un PIB pe cap de locuitor (calculat
la paritatea puterii de cumpărare) de 27% din media UE pentru anul 2009.
Nord-Estul României se află pe locul al 3-lea, cu un PIB pe cap de locuitor de 29,5% din
media UE, după Severen tsentralen din Bulgaria (29%). În raportul precedent, bazat pe date din
2008, regiunea Nord-Est din România se afla pe locul doi (cu 29%), iar Severen tsentralen pe trei,
cu un PIB pe cap de locuitor de 30% din media UE.
Potrivit raportului Eurostat, poziţiile 4 şi 5 sunt ocupate de Yuzhen tsentralen (31%) şi
Severoiztochen (36%), ambele din Bulgaria, urmate de Sud-Vest Oltenia (36%, locul 6),
Yugoiztochen Bulgaria (36%), Sud-Est România (38%, locul 8), Eszak-Magyarorszag Ungaria
(40%), Sud-Muntenia (40%, locul 9).
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