A szegénység helyzete Svájcban.
A jövedelmekről és életkörülményekről szóló felmérés (SILC 2016) eredményei
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2016-ban Svájcban 615.000 személyt, a lakosság 7,5%-át érintette a jövedelmi
szegénység, akik közül 140.000 személy keresőtevékenységet folytatott. Miközben a
szegénység által érintettek egy része egy éven belül a szegénységi küszöb fölötti
jövedelemhez jut, a lakosság 1%-a tartósan szegénységben él. Európai
összehasonlításban Svájc azok közé az országok közé tartozik, ahol a tartós
szegénység által fenyegetettek aránya a legalacsonyabb.
A keresőtevékenységet végző lakosság körében a szegények aránya 3,8%. Az előző
évekhez hasonlóan (2014: 6,7%; 2015: 7,0%) a szegények aránya az összlakosság
körében növekedik. Ám ez az arány a statisztikai hibahatáron belül mozog.
A jövedelmekről és életkörülményekről szóló felmérés (SILC) keretében ugyanazon
háztartásokat négy egymást követő évben keresik fel; most első alkalommal mérték
fel, hogy egyes személyeket milyen hosszú időn keresztül érint a jövedelmi
szegénység. 2013 és 2016 között a lakosság 12,3%-át a négy év közül legalább egyben
szegénynek soroltak be.
Többségük számára a szegénység múló állapot volt: a lakosság 7,7%-át a négy év
közül egyben, 2,5%-át két évben, 1,2%-át három évben, 0,9%-át mind a négy évben
szegénynek sorolták be. A szegénység által érintettek nagyobb része tehát viszonylag
gyorsan ismét a szegénységi küszöb fölötti jövedelemhez jutott.
A nemzetközi összehasonlításhoz a nemzetközi szinten alkalmazott szegénység általi
veszélyeztetettségi ráta hívható segítségül. 2016-ban ez a ráta Svájcban 14,7%, tehát
az EU átlagnál (17,3%) alacsonyabb volt. Svájc azok közé az országok közé tartozik,
ahol a tartósan szegénység által veszélyeztetett személyek aránya a legalacsonyabb: a
lakosság 4,2%-a volt négy évből négy éven keresztül veszélyeztetett (európai átlag:
8,1%). Svájc a lakosság anyagi helyzete tekintetében is a legjobb helyzetben levő
országok közé tartozik. Az anyagi nélkülözés, amit az élet kilenc területe közül három
területen való pénzügyi nélkülözésként definiálnak, 5,3%-ot tesz ki (európai átlag:
15,7%).
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