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Tα επίπεδα φτώχειας στην Ισπανία για το 2021 

 

Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ) της Ισπανίας για 

τις συνθήκες ζωής έτους 2021, το ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (δείκτης AROPE: At Risk Of Poverty or social Exclusion) 

ανέρχεται στο 27,8%, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 0,8 μονάδες, σε σχέση με το αντίστοιχο του 

2020. Ο δείκτης αυτός δημιουργήθηκε το 2010, με σκοπό τη μέτρηση της σχετικής φτώχειας 

στην Ευρώπη, ενώ το 2021 τροποποιήθηκε η μεθοδολογία του και πλέον αποτελείται από τα 

άτομα, που αντιμετωπίζουν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω καταστάσεις: 

▪ Κίνδυνος φτώχειας 

▪ Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση (από σοβαρή υλική στέρηση, όπως ονομαζόταν 

προηγουμένως) 

▪ Χαμηλή ένταση εργασίας (νέος ορισμός του 2021) 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας για τον δείκτη AROPE, αξίζει να αναφερθεί ότι 2 

από τις τρεις παραμέτρους σημείωσαν αύξηση στο ποσοστό τους. Συγκεκριμένα, το ποσοστό 

του πληθυσμού με χαμηλή ένταση εργασίας έφτασε το 11,6% το 2021 (ενώ την προηγούμενη 

χρονιά ήταν ίσο με 10%) και το ποσοστό του πληθυσμού, που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας, 

ανήλθε στο 21,7% (σε αντίθεση με το 2020, που έφτασε το 21,0%). Από την άλλη πλευρά, το 

ποσοστό των ατόμων, που βιώνουν σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση, μειώθηκε κατά 0,2 

μονάδες, φτάνοντας το 8,3% (το 2020 ήταν ίσο με 8,5%). 

Ανά ηλικιακή ομάδα, η μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού στην Ισπανία, που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (AROPE), σημειώθηκε στα άτομα κάτω 

των 16 ετών, καθώς από 31,8 % (2020) ανήλθε στο 33,2% (2021). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 

κατά 1,3 μονάδες στα άτομα από 16 έως 64 ετών, φτάνοντας το 28,7%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 

των άνω των 65 ετών, παρατηρήθηκε μείωση (από 21,6% το 2020 σε 20,5% το 2021). 

Το κατώφλι της φτώχειας για το έτος 2021 ανήλθε στα 9.535 ευρώ (από 9.626 ευρώ το 2020) 

ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ενώ στα νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά 

ηλικίας κάτω των 14 ετών έφτασε τα 20.024 ευρώ (από 20.215 ευρώ του 2020), ποσά που  

υπολογίστηκαν με βάση τα εισοδήματα του 2020. Τέλος, το μέσο εισόδημα ανά άτομο, με 

περίοδο αναφοράς το 2020, έφτασε τα 12.269 ευρώ, αριθμός μικρότερος κατά 0,2%, σε σχέση 

με την προηγούμενη χρονιά. 
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