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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΕΡΝΗ 
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων  

  

 
Βέρνη, 02 Δεκεμβρίου 2021  

  
ΘΕΜΑ: Ανάλυση εισοδημάτων και δαπανών των ελβετικών νοικοκυριών για το 2019. 

 
Α. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τον προϋπολογισμό των 

νοικοκυριών του 2019 από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (BFS), τη χρονιά εκείνη, προ 
πανδημίας, το μέσο διαθέσιμο εισόδημα των ιδιωτικών νοικοκυριών στην Ελβετία ήταν 
6.609 CHF μηνιαίως. Ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού, συγκεκριμένα 4.985 CHF, 
χρησιμοποιήθηκε για την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Για τις υποχρεωτικές δαπάνες, 
όπως φόροι, κοινωνικές δαπάνες και τα ασφάλιστρα υγείας, τα νοικοκυριά δαπάνησαν κατά 
μέσο όρο το 31,0% του προϋπολογισμού τους, δηλαδή 2.973 CHF. 

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αντιστοιχεί στην έρευνα αυτή στο ακαθάριστο 
εισόδημα μείον τις υποχρεωτικές δαπάνες. Αυτό περιλαμβάνει το εισόδημα όλων των μελών 
ενός νοικοκυριού, το οποίο στην Ελβετία αποτελείται, κατά μέσο όρο, από 2,11 άτομα. Το 
επίπεδο εισοδήματος των μονοπρόσωπων νοικοκυριών είναι συχνά χαμηλότερο από εκείνο 
των πολυπρόσωπων νοικοκυριών, καθώς πολλά άτομα μπορούν να συνεισφέρουν στο 
εισόδημα του νοικοκυριού. 

Εκτός από τους μηνιαίους μισθούς και τα επιδόματα, το εισόδημα των νοικοκυριών 
περιλαμβάνει επίσης ετήσιες πληρωμές, όπως ο μισθός του 13ου μήνα. Περιλαμβάνονται, 
επίσης, οι συντάξεις που λαμβάνονται, τα κοινωνικά επιδόματα και οι μεταβιβάσεις από άλλα 
νοικοκυριά, καθώς και το εισόδημα από περιουσιακά στοιχεία, όπως οι τόκοι και τα μερίσματα. 

Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα νοικοκυριά στη διάθεσή τους 6.609 CHF μηνιαίως. Το 2019, το 
60% του συνόλου των νοικοκυριών είχε διαθέσιμο εισόδημα κάτω από τον ελβετικό μέσο όρο. 

Β. Το εισόδημα από την απασχόληση συνέχισε να αποτελεί τον κύριο πυλώνα το 
2019, αντιπροσωπεύοντας το 73,4% του ακαθάριστου εισοδήματος κατά μέσο όρο, ενώ οι 
συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα ήταν η δεύτερη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος με 
21,0%. 

Το εισόδημα από ακίνητα διαδραμάτισε μικρό μόνο ρόλο για ένα μεγάλο μέρος των 
νοικοκυριών το 2019 (4,0% του ακαθάριστου εισοδήματος κατά μέσο όρο). Μόνο για κάθε 
έβδομο νοικοκυριό το μερίδιο αυτό αντιπροσώπευε περισσότερο από το 5% του ακαθάριστου 
εισοδήματος. 

Τα εμβάσματα από άλλα ιδιωτικά νοικοκυριά (π.χ. πληρωμές διατροφής) συνεισέφεραν 
κατά μέσο όρο 1,5% στο ακαθάριστο εισόδημα. Για κάθε τεσσαρακοστό νοικοκυριό, 
αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εισοδήματος. Αυτή η 
εισοδηματική κατάσταση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στα μονογονεϊκά νοικοκυριά. 

Γ. Το 2019, οι υποχρεωτικές δαπάνες ανήλθαν σε 2.973 CHF ανά μήνα ή 31,0% του 
ακαθάριστου εισοδήματος. Οι φόροι ήταν το σημαντικότερο στοιχείο, με 1.180 CHF κατά μέσο 
όρο το μήνα ή 12,3% του ακαθάριστου εισοδήματος. 

Οι υποχρεωτικές δαπάνες περιλαμβάνουν επίσης τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(9,9% του ακαθάριστου εισοδήματος), όπως οι εισφορές για την «Πρόνοια γήρατος και 
επιζώντων» και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, τα ασφάλιστρα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας 
(7,0%) και τις δαπάνες χρηματικών μεταβιβάσεων προς άλλα νοικοκυριά (1,8%). 
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Δ. Τα νοικοκυριά δαπάνησαν το 52,0% του ακαθάριστου εισοδήματος για 
καταναλωτικές δαπάνες το 2019. Από αυτά, οι δαπάνες για στέγαση και ενέργεια ήταν το 
σημαντικότερο στοιχείο με περίπου 1.381 CHF (14,4% του ακαθάριστου εισοδήματος).  

Άλλα σημαντικά στοιχεία ήταν οι δαπάνες για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (6,6%), 
οι δαπάνες για μεταφορές (7,4%), οι δαπάνες για εστιατόρια και καταλύματα (5,8%) και οι 
δαπάνες για ψυχαγωγία, αναψυχή και πολιτισμό (5,3%).  

Ε. Μετά από όλες τις ανωτέρω δαπάνες, το 2019 περίσσεψαν στα ιδιωτικά 
νοικοκυριά 1.232 CHF κατά μέσο όρο το μήνα ή το 12,9% του ακαθάριστου εισοδήματος για 
αποταμίευση το 2019.  

Τα νοικοκυριά με το χαμηλότερο εισόδημα (με ακαθάριστο εισόδημα κάτω των 
4.500 CHF) ήταν γενικά ανίκανα να βάλουν στην άκρη οποιαδήποτε αποταμιευτική 
συνεισφορά- συχνά ξόδευαν περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρναν. Το αποτέλεσμα αυτό 
σχετίζεται και με το σχετικά υψηλό ποσοστό των νοικοκυριών συνταξιούχων (55%) σε αυτή την 
κατηγορία, για τα οποία η κατανάλωση περιουσιακών στοιχείων χρηματοδοτεί μέρος του 
προϋπολογισμού του νοικοκυριού. 
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