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Risc de pobresa i/o exclusió social a la UE27 
El 2011, un 27% dels infants menors de 18 anys es trobaven en risc de 
pobresa i/o exclusió social 
El risc de pobresa infantil disminueix en tant que augmenta el nivell formatiu dels pares 
 
A  la UE27, els nens estan exposats a un risc de pobresa i/o exclusió social més elevat que la 
resta de la població. El 2011, un 27% dels menors de 18 anys es trobaven en risc de pobresa i/o 
exclusió social a la UE27, en comparació amb el 24% d'adults (18 – 64 anys) i un 21% de gent 
gran (majors de 65 anys). Es considera una persona en risc de pobresa i/o exclusió social aquella 
que compleix, com a mínim una de les tres condicions1 següents: en risc de pobresa, amb privació 
material severa o pertanyents a famílies amb baixa intensitat laboral.  
 
En la majoria dels Estats membres, els infants es troben més afectats per, com a mínim, una de 
les tres formes de pobresa i/o exclusió social que els altres dos grups d’edat. El 2011, els índex 
més elevats de menors de 18 anys en situació de risc de pobresa i/o exclusió social es registraven 
a Bulgària (52%), Romania (49%), Letònia (44%), Hongria (40%) i Irlanda (38% l’any 2010), i 
els més baixos a Suècia, Dinamarca i Finlàndia (16%), seguits per Eslovènia (17%), els Països 
Baixos (18%) i Àustria (19%). 
 
Aquestes dades provenen d'un informe2 publicat per Eurostat, l'oficina europea d’estadística, i 
es basa en l’Estadística sobre Ingressos i Condicions de Vida de la UE3 (EU-SILC). Entre d’altres, 
l'informe posa especial èmfasi en certs factors que incideixen sobre la pobresa infantil, com la 
composició de les llars i la situació de mercat de treball dels pares. 
 
Gairebé un de cada dos nens amb pares que presenten un baix nivell formatiu es troben en 
risc de pobresa a la UE27 
 
Quant a la pobresa monetària, gairebé la meitat dels infants amb pares que presenten un nivell 
formatiu baix4 (com a màxim educació secundària) es trobaven en risc de pobresa a la UE27 l’any 
2011, en comparació amb el 22% d’infants que residien amb progenitors que amb un nivell 
formatiu mitjà (com a màxim educació secundària superior) i el 7% d’infants amb progenitors amb 
un ensenyament superior (educació terciària). 
 
En tots els Estats membres, el risc de pobresa infantil disminuïa quan el nivell d'educació dels 
seus progenitors era alt. Les principals diferències entre l’índex de risc de pobresa entre les llars 
amb un baix nivell formatiu i les llars amb un nivell formatiu elevat es donaren a Romania (el 78% 
d’infants residents en llars amb un baix nivell formatiu front el 2% de residents en llars amb un 
nivell formatiu elevat), la República Txeca (76% i 5%), Eslovàquia (77% i 7%), Bulgària (71% i 
2%) i Hongria (68% i 3%), i les diferències més baixes a Dinamarca (17% i 5%) i Finlàndia (24% 
i 6%). 
 
Gairebé un nen de cada tres amb origen immigrant es troba en risc de pobresa a la UE27 
 
A la UE27, els infants amb origen immigrant, considerant com a tals aquells que com a mínim un 
dels progenitors hagués nascut en un altre país diferent de l’actual país de residència, tenen un 
més alt risc de pobresa monetària que els infants amb progenitors nadius del país en qüestió5. El 
2011, un 32% dels infants residents, com a mínim, amb un dels progenitors nascut en un altre país 
es trobaven en risc de pobresa a la UE27, front el 18% d’infants els progenitors del quals eren 
nadius. 
 
Aquest és el cas de la majoria d’Estats membres. A Estònia, Hongria i Malta, els infants amb 
progenitors nadius pateixen un risc més alt de pobresa, mentre que no hi gairebé cap diferència 
entre els dos grups a la República Txeca. 



 
Pel que fa als infants que viuen amb, com a mínim, un dels progenitors nascut a l’estranger, la 
proporció d'aquells en risc de pobresa varia significativament entre els diferents Estats membres 
per 2011, estenent-se des d'un 15% a la República Txeca, un 17% a Estònia i un 18% a Malta 
fins a un 46% a Espanya, un 43% a Grècia i un 39% a França. La proporció d’infants en risc de 
pobresa que viuen amb progenitors nadius era més baixa a Dinamarca i Àustria (8% en ambdós 
països) i la més alta a Romania (33%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En risc de pobresa i/o exclusió social per grups d’edat, 2011 (%) 
 
 Població total Nens 

(< 18 anys) 
Adults 

(18 – 64 anys) 
Gent gran 
(≥ 65anys) 

EU27* 24.2 27.0 24.3 20.5 
Bèlgica 21.0 23.3 20.0 21.6 

Bulgària 49.1 51.8 45.2 61.1 

República Txeca 15.3 20.0 15.1 10.7 

Dinamarca 18.9 16.0 20.5 16.6 

Alemanya 19.9 19.9 21.3 15.3 

Estònia 23.1 24.8 24.2 17.0 

Irlanda** 29.9 37.6 29.7 12.9 

Grècia 31.0 30.4 31.6 29.3 

Espanya 27.0 30.6 27.2 22.3 

França 19.3 23.0 20.1 11.5 

Itàlia 28.2 32.3 28.4 24.2 

Xipre 23.5 21.8 20.8 40.4 

Letònia 40.1 43.6 40.9 33.2 

Lituània 33.4 33.4 33.6 32.5 

Luxemburg 16.8 21.7 17.6 4.7 

Hongria 31.0 39.6 31.7 18.0 

Malta 21.4 25.8 20.1 21.5 

Països Baixos 15.7 18.0 17.0 6.9 

Àustria 16.9 19.2 16.2 17.1 

Polònia 27.2 29.8 27.0 24.7 

Portugal 24.4 28.6 23.2 24.5 

Romania 40.3 49.1 39.0 35.3 

Eslovènia 19.3 17.3 18.7 24.2 

Eslovàquia 20.6 26.0 20.6 14.5 

Finlàndia 17.9 16.1 18.0 19.8 

Suècia 16.1 15.9 15.4 18.6 

Regne Unit 22.7 26.9 21.4 22.7 

Islàndia 13.7 16.6 14.3 4.5 

Noruega 14.6 13.0 15.9 11.4 

Suïssa 17.2 18.9 13.9 28.3 
Croàcia 32.7 32.2 32.5 34.0 
 
* Aproximat 
** Dades de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Infants en risc de pobresa monetària, 2011 (%) 

 
Per nivell més alt d'educació assolida pels 

progenitors 
Per país de naixement dels 

progenitors 
 

Baix Mitjà Alt Nadius 
Com a mínim 
un nascut a 
l’estranger 

EU27* 49.2 22.4 7.5 18.3 31.5 
Bèlgica 50.5 22.5 6.4 12.1 33.9 

Bulgària 71.4 18.1 2.4 27.9 u 

República Txeca 76.2 16.3 5.4 15.2 14.9 

Dinamarca 17.3 12.0 5.3 7.8 24.8 

Alemanya 55.1 21.5 6.7 14.2 24.8 

Estònia 52.8 25.4 8.2 19.7 16.9 

Irlanda : : : : : 

Grècia 50.2 28.7 7.9 19.8 43.1 

Espanya 48.1 25.3 12.7 23.2 45.5 

França 52.5 23.7 5.7 14.1 39.3 

Itàlia 46.3 22.6 7.5 24.4 33.5 

Xipre 33.5 14.8 4.3 8.9 22.0 

Letònia 52.8 32.8 4.8 24.6 25.3 

Lituània 64.1 34.6 9.2 23.3 37.3 

Luxemburg 40.5 18.6 8.2 11.4 24.5 

Hongria 67.8 18.8 2.9 22.9 21.4 

Malta 31.7 11.6 4.2 21.3 17.9 

Països Baixos 45.7 18.4 6.7 10.9 29.6 

Àustria 42.2 15.5 6.1 8.4 28.1 

Polònia 57.1 26.7 6.9 21.5 u 

Portugal 31.1 14.1 4.5 20.6 26.7 

Romania 78.3 27.3 1.8 33.3 u 

Eslovènia 39.0 20.0 4.0 12.8 23.8 

Eslovàquia 77.1 24.4 7.0 21.0 u 

Finlàndia 23.9 18.1 5.9 10.0 26.6 

Suècia 54.4 17.0 8.3 9.5 29.1 

Regne Unit 42.0 20.8 9.5 16.2 23.2 
Islàndia 15.6 17.1 6.2 10.2 18.7 

Noruega 36.1 8.8 4.4 5.7 25.3 

Suïssa 43.0 21.3 6.7 12.0 22.7 
Croàcia 59.8 21.3 5.6 19.8 27.4 
 
* Aproximat 
: Dades no disponibles 
U Dades de poca confiança 
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1 Persones en risc de pobresa i/o exclusió social són aquelles que compleixen, com a mínim una de les tres 
condicions següents 
 

 Persones en risc de pobresa que viuen en una llar amb una renda equivalent disponible per sota del llindar 
de pobresa, situat en un 60% de la renda equivalent disponible mitjana nacional (després de les transferències 
socials). Els ingressos es compten dividint els ingressos domèstics totals per la mida de la llar utilitzant els 
paràmetres següents: 1.0 per al primer adult, 0.5 per a cadascun dels altres membres majors de 14 anys i 0.3 
per a cada membre menor de 14 anys. 

 
 Persones amb privacions materials severes, amb condicions de vida constretes per manca de recursos i 

que pateixen privació en, com a mínim, quatre dels següents ítems: no es poden permetre 1) pagar-ne la quota 
de lloguer / hipoteca o les factures de subministraments puntualment, 2) escalfar la llar adequadament, 3) fer 
front a despeses inesperades, 4) menjar carn, peix o un equivalent de proteïna dos dies, 5) unes vacances 
d'una setmana fora de casa, 6) un cotxe, 7) una rentadora, 8) una TV de color, o 9) un telèfon (incloent telèfon 
mòbil). 

 
 Persones que viuen en llars amb baixa intensitat laboral, aquelles amb edats compreses entre els 0 i els 59 

anys que viuen en llars on els adults entre 18 i 59 anys treballen menys del 20% del seu potencial laboral 
durant l’any anterior. S’exclouen els estudiants.  

 
El número total de persones en risc de pobresa i/o exclusió social és més baix que la suma del número de persones 
en cadascuna de les tres formes de pobresa i/o exclusió social ja que algunes de les persones es veuen afectades 
simultàniament per més d’una d’aquestes situacions.. 
 
La reducció del número de persones en risc de pobresa i/o exclusió social a la UE és un dels objectius clau de 
l'Estratègia Europa 2020. Per a més informació: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
 
2 Eurostat, Statistics in Focus, 4/2013, "Els infants representen el grup d’edat amb més alt risc de pobresa i/o 
exclusió social l’any 2011", disponible de franc en el format .pdf al web d’Eurostat. 
 
3 L'enquesta EU-SILC és la font de referència de UE per a l’estadística comparativa sobre distribució de la renda, 
pobresa i condicions de vida. Més informació al lloc web d’Eurostat: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction 
 
La població de referència són totes les llars i els seus membres actuals residents al territori d'un Estat membre donat en 
el moment de la recollida de dades. Les persones que viuen en cases col·lectives i en institucions s'exclouen 
generalment de la població objectiu així com parts petites i remotes del territori nacional que no equivalen a més de 2% 
de la població nacional. 
 
4 Es refereix als infants que viuen en llars amb un o els dos progenitors i al nivell més alt d'educació assolida (com a 
mínim) per un d’aquests. Les dades es classifiquen segons la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació 
(CINE): el nivell més baix correspon als nivells CINE 0-2 (ensenyament preprimari, primari i secundari); el nivell mitjà 
correspon a nivells CINE 3 i 4 (educació secundària i educació postsecundària no terciària) i el més alt correspon a 
nivells CINE 5 i 6 (educació terciària). 
 
5 Es considera que un nen té un origen immigrant si, com a mínim, un dels progenitors ha nascut a l’estranger. Un nen 
es considera que viu en una llar amb progenitors nadius si ambdós progenitors han nascut al país de residència de la 
llar, o en el cas que només un progenitor visqui a la llar, si aquell nadiu. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                  
 
Traducció no oficial realitzada pel Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família de l'informe originalment 
publicat per l'oficina europea d’estadística Eurostat i disponible a: 
  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26022013-AP/EN/3-26022013-AP-EN.PDF  
 


