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Volgens de statistieken in Estland, in 2013, leeft 22,1 procent van de Estlandse 

bevolking in relatieve armoede en 8 procent in absolute armoede. 

Het is echter van belang te weten dat als de staat uitkeringen en pensioenen niet worden meegeno-
men in de inkomsten, het gaat bij ‘met risico op armoede’ om 40,7 procent en bij ‘absolute armoede’ 
om een overweldigende 32,6 procent. 
In 2013 werd een persoon geacht risico op armoede te hebben als het maandelijks besteedbaar 
inkomen per lid van een huishouden onder de € 358 lag; voor absolute armoede gaat het om € 205. 
De verhouding tussen het inkomen van de armste 20% en rijkste 20% van de bevolking is 6,6. 
De ‘risico op armoede ‘is het hoogst in het geval van ouderen. In 2013 leefde 32 procent van de 
personen van 65 jaar en ouder in relatieve armoede. De absolute armoede is het hoogst in het geval 
van kinderen en jongeren (0-24 jaar) en in het geval van mensen die de pre-pensioenleeftijd heb-
ben (50-64 jaar), met 10 procent in beide leeftijdsgroepen. 
 
Uit de analyse van de resultaten blijkt tevens dat het niveau van het onderwijs het risico op 
armoede aanzienlijk beïnvloedt. Onder personen met alleen basis- of lager onderwijs is een op de 
drie behorende tot de groep met de armste mensen; slechts één op de twaalf behoort tot de rijkste 
20 procent van de bevolking. Tegelijkertijd bevindt zich een derde van de hoogopgeleiden tot die 
rijkste groep. 
 
De inkomens van Esten waren hoger dan die van de niet-Esten. Het risico op armoede was lager 
voor de Esten. In 2013, het aandeel van de Esten  met ‘risico op armoede’ was negen procentpunten 
lager dan die van de niet-Esten en voor de absolute armoede vier procentpunten lager.  Van de 
Esten leefde 19,5 procent leefde in relatieve armoede en 6,8 procent in absolute armoede; dezelfde 
indicatoren voor de niet-Esten waren 28,6 procent resp. 11 procent. 
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