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Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη το 2020 

Στοιχεία Eurostat (2022) 

 

Σύμφωνα με την Eurostat τα ποσοστά του ευρωπαϊκού πληθυσμού που αντιμετωπίζει κίνδυνο 

φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, για το 2020  έφταναν το 21,9% , με εκτίμηση ότι περίπου 

96,5 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βρίσκονταν στο κατώφλι της φτώχειας.  

Ο δείκτης, που υπολογίζεται στη βάση τριών παραμέτρων (το διαθέσιμο εισόδημα, τον δείκτη 

υλικής στέρησης και τη διαβίωση σε νοικοκυριό με χαμηλό δείκτη ωρών απασχόλησης) είναι 

ενδεικτικός για τις χώρες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. 

Πάνω από το 1/4 του φτωχού πληθυσμού στην ΕΕ συγκεντρώνεται σε 4 μόλις χώρες: Στην 

Ρουμανία με 35,8%, στη Βουλγαρία με 33,6%, στην Ελλάδα με 27,5% και στην Ισπανία με 27% 

του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η χώρα μας βρίσκεται εδώ και μια πενταετία, τουλάχιστον, στην 3η 

θέση μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά πληθυσμού στο κατώφλι της φτώχειας.  

Παρά το ότι η ετήσια πορεία του δείκτη από το 2015 και έπειτα δείχνει να γίνεται καθοδική (από 

32,4% του πληθυσμού το 2015 στο 29% το 2019 κα στο 27,5% το 2020), για το έτος 2020 σχεδόν 3 

εκατομμύρια άτομα (2.892) βρίσκονται σε συνθήκες υλικής στέρησης και κοινωνικού 

αποκλεισμού.   

Οι νεότερες ηλικίες (18-24 ετών) σε ποσοστό 27,8% και οι γυναίκες με 22,9% είναι οι ομάδες με τον 

υψηλότερο κίνδυνο στην Ευρώπη. Με βάση το εκπαιδευτικό επίπεδο, το 34,7% όλων των ατόμων 

18 ετών και άνω που βρίσκονται στις χαμηλότερες βαθμίδες συμπληρωμένων ετών εκπαίδευσης 

αντιμετώπιζαν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας το 2020 συγκριτικά με μόλις 10% των ατόμων με 

πανεπιστημιακό τίτλο. Ακόμη, οι άνεργοι-ες 18 ετών και άνω σε ποσοστό 66,2%, οι μη οικονομικά 

ενεργοί σε ποσοστό 42,9% ήταν στις  κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. 
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