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Κόστος ζωής και μέσος μηνιαίος μισθός στο κρατίδιο της Βόρειας ΡηνανίαςΒεστφαλίας 

Α. Μέσος Μηνιαίος Μισθός 

Περί τα 18 εκ. άνθρωποι διαβιούν στο κρατίδιο της ΒΡΒ, ένα από τα πολυπληθέστερα της ΟΔΓ. 

Η εξόρυξη λιθάνθρακος αν και έχει εδώ και πολύ καιρό απωλέσει την σημασία της ως 

βιομηχανικός τομέας, απασχολεί 8 εκ. εργαζόμενους  από τους οποίους οι μισοί είναι υπάλληλοι, 

2 εκ. εργάτες, 500 χιλιάδες δημ. υπάλληλοι και 900 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Για τους 

άνδρες ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 2.750 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες 2.000 ευρώ. Ενώ οι 

εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο έχουν μέσο μηνιαίο μισθό περί τα 3.300 ευρώ, οι έχοντες τεχνική 

κατάρτιση λαμβάνουν 4.000 ευρώ. Στα παραδοσιακά ορυχεία ο μέσος μηνιαίος μισθός του 

εργάτου είναι 3.700 ευρώ, έχοντας υπόψη και την υψηλή επικινδυνότητα του επαγγέλματος. 

Top 10 Καλύτερα αμειβόμενα επαγγέλματα στο κρατίδιο της ΒΡΒ: 

Επάγγελμα Min. Ø Max. 
 

Δ/ντής επιχείρησης 3.792 € 7.518 € 14.859 € 
 

Νομικός Σύμβουλος 3.126 € 5.302 € 8.570 € 
 

Δ/ντής λογιστηρίου 2.663 € 4.632 € 7.402 € 
 

Μηχανικός 2.929 € 4.274 € 7.890 € 
 

Μηχανολόγος μηχανικός 3.074 € 4.518 € 7.499 € 
 

Χημικός μηχανικός 2.917 € 4.568 € 8.015 € 
 

Δ/ντής ελέγχου ποιότητος 2.345 € 3.861 € 6.948 € 
 

Δικηγόρος 2.627 € 3.880 € 7.571 € 
 

Μηχανικός  οικοδομών 2.744 € 3.915 € 5.725 € 
 

Δ/ντής  παραγωγικής μονάδος 2.405 € 3.445 € 5.886 € 
 

 

Η ΒΡΒ έχει επιφάνεια 34.000 τ. χλμ. Συνορεύει προς βορράν με την Κάτω Σαξωνία, στα 

νοτιοδυτικά με το Hessen  και νότια  με τη Ρηνανία – Παλατινάτο. Πουθενά αλλού στην ΟΔΓ δεν 

υπάρχουν περιοχές με παραπλήσιο βαθμό εκβιομηχάνισης. Το μητροπολιτικό κέντρο της 

Ρηνανίας  - γνωστό και ως «καζάνι του Ρούρ» είναι το πολυπληθέστερο στην χώρα.  Καμία άλλη 

περιοχή δεν έχει τέτοια πυκνότητα μουσείων, μουσικών  ιδρυμάτων και θεάτρων. Η Κολωνία με 

πληθυσμό ενός εκατομμυρίου κατοίκων είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά. Ο καθεδρικός ναός της 

πόλης Koelner Dom είναι το χαρακτηριστικότερο μνημείο της. Πρωτεύουσα του κρατιδίου είναι 

το Ντύσσελντορφ με 577.500 κατοίκους και θεωρείται ως κέντρο δημιουργικότητας και 

πρωτοπορίας.  

Β. Σχετικά με το κόστος διαβίωσης στο κρατίδιο της  ΒΡΒ 

Για τον υπολογισμό του κόστους διαβίωσης συνυπολογίζονται το ενοίκιο, το ρεύμα και η αγορά 

τροφίμων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα το βασικό κόστος διαβίωσης για το μέσο νοικοκυριό 

υπολογίζεται στα 856 ευρώ. Συνολικά τα ατομικά έξοδα διαβίωσης φθάνουν τα 2.375 ευρώ. Το 
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ύψος του ενοικίου εξαρτάται από την πόλη, στην οποία διαμένει κανείς και το εκεί κόστος 

διαβίωσης. 

Τα περισσότερα χρήματα δαπανούν οι γερμανοί  για ενοίκιο και αγορά τροφίμων. 

Οι υψηλότεροι μισθοί  στην ΟΔΓ απαντώνται στην Φρανκφούρτη - μέσος μηνιαίος μισθός 2.352 

ευρώ  - 584 ευρώ  υψηλότερος από τον μέσο μηνιαίο μισθό στην Γερμανία των 1.768 ευρώ. 

Άλλες πόλεις με υψηλούς μισθούς στην ΟΔΓ παράλληλα με την Φρανκφούρτη είναι η 

Στουτγάρδη (2.324 Euro) και το  Μόναχο (2.272 Euro). Αντίθετα στις νέες – μετά την επανένωση 

– χώρες συναντώνται οι κατώτεροι μισθοί  όπως π.χ. στην Λειψία (1.571 Euro) – 12% 

χαμηλότεροι από τον μέσο γερμανικό όρο. Ακόμη και σε πόλεις όπως η Δρέσδη και το Βερολίνο 

οι μισθοί κυμαίνονται κάτω από τα 2000 ευρώ μηνιαίως. Τα έξοδα διαβίωσης είναι υψηλότερα 

στις πόλεις με τις μεγαλύτερες απολαβές. Ως εικός στην Φρανκφούρτη, την Στουτγάρδη και το 

Μόναχο τα έξοδα διαβίωσης είναι υψηλότερα 

Τα μηνιαία έξοδα διαβίωσης στην Φρανκφούρτη  (2.140 Euro), την Στουτγάρδη (2.115 Euro) 

ανέρχονται σχεδόν στο 91% του καθαρού μισθού. Τα ακριβότερα ενοίκια συναντώνται στο 

Μόναχο. Η διαβίωση στο Μόναχο είναι εξαιρετικά ακριβή λόγω των ακριβών ενοικίων με μέση 

τιμή τα 17,43 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα υψηλότερα σε παγγερμανικό επίπεδο.  

Οι γερμανοί ξοδεύουν περί το ¼ του εισοδήματός των στα νοίκια. Για αγορά τροφίμων ξοδεύουν 

περί το 28,5%. Έτσι τα έξοδα αγοράς ειδών διατροφής είναι το μεγαλύτερο έξοδο των γερμανών. 

Η τάση για την υγιεινή διατροφή οδήγησε στην αύξηση των τιμών τους κατά 2,3% σε σχέση με το 

παρελθόν έτος. Αυτό ισχύει ειδικά για τα φρούτα και τα λαχανικά.  Η πιο ακριβή διατροφή 

απαντάται στην περιοχή της Ρηνανίας. Όποιος διενεργεί τα ψώνια του Σαββατοκύριακου για δυο 

άτομα  πληρώνει κατά μέσον όρο 165% ακριβότερα από ότι σε άλλες γερμανικές πόλεις. Ακόμη 

και η επίσκεψη σε εστιατόριο στοιχίζει εδώ κατά μέσο όρο 32% ακριβότερα. Πολύ φθηνότερα 

γευματίζει κανείς στις πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας Λειψία και Δρέσδη. Στις πόλεις 

αυτές τα έξοδα σουπερμάρκετ και το εστιατόριο στοιχίζουν κατά 77% φθηνότερα από τον 

γερμανικό μέσο όρο. Ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας οι γερμανοί αναλίσκουν περί το 90% του 

μισθού των σε έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, έξοδα διατροφής) – γεγονός το οποίο ξενίζει εάν κανείς 

συνυπολογίσει τις διακυμάνσεις στα ενοίκια και στα τρόφιμα σε διαφορετικές πόλεις της χώρας. 

Έτσι περισσεύει μόνο το10% του μισθού στο τέλος του μήνα για αποταμίευση η άλλες ανάγκες. 

Εννοείται πως υπάρχουν και νοικοκυριά στα οποία δεν απομένει τίποτε στο τέλος του μήνα.  

 

      

 


