
 
Οικονομία Λιχτενστάιν  

Διμερείς Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδος-Λίχτενσταιν 

       Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν είναι ένα μικρό ορεινό κράτος ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία. Η έκτασή του 
δεν ξεπερνά τα 160 τ. χλμ. και ο πληθυσμός του τους 37.624 κατοίκους, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2015. 
Είναι γνωστό ως θέρετρο χειμερινού αθλητισμού και σαν παράδεισος Λιχτενστάιν είναι συνταγματική μοναρχία. Παρ' 
όλη τη μικρή του έκταση και τους λιγοστούς φυσικούς πόρους του, το Λιχτενστάιν έχει μία ευημερούσα οικονομία, και 
το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων είναι αντίστοιχο με αυτό στις γειτονικές χώρες. Το Λιχτενστάιν έχει τελωνειακή 
ένωση με την Ελβετία και χρησιμοποιεί το ελβετικό φράγκο ως νόμισμά του παράλληλα με το φράγκο του Λίχνενσταϊν. 
Επιπλέον είναι μέλος του ΕΟΧ από το 1995 και της Σένγκεν από το 2011. 

Οι υπηρεσίες κυριαρχούν στην οικονομία του Λιχνενστάιν (55% του ΑΕΠ – απασχολούν περί το 60% του 
εργατικού δυναμικού της χώρας) με την βιομηχανία και τον αγροτικό τομέα να έπονται με 37% και 8% αντίστοιχα.Η 
φορολογία των επιχειρήσεων στη χώρα είναι μικρή (φτάνοντας ως μέγιστο όριο το 20%) , γεγονός που έχει 
προσελκύσει αρκετές επιχειρήσεις στο να τη δηλώσουν σαν έδρα τους. Το εισόδημα από τη φορολογία των 
επιχειρήσεων αυτών αποφέρει το 30% του συνολικού εισοδήματος του Λίχνενσταϊν. 
          Το 2009 η Επιτροπή Δημοσιονομικών του ΟΟΣΑ (Committee of Fiscal Affairs), υπό το φώς συγκεκριμένων 
δεσμεύσεων της χώρας για εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ στους τομείς της διαφάνειας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών, αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το Λιχτενστάιν στη λίστα του ΟΟΣΑ με τους μη συνεργάσιμους 
φορολογικούς παραδείσους (list of unco-operative tax heavens). Το ΔΝΤ σε έκθεση που εκπόνησε το 2014 για 
λογαριασμό της MONEYVAL (Committee of experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the 
Financing of Terrorism, Συμβούλιο της Ευρώπης) διαπίστωσε τις σημαντικές προόδους που έχει κάνει το Λίχνενσταϊν 
προς τη δημιουργία ενός εύρωστου θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρημάτων και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Υπογράμμισε ωστόσο ότι σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, ενώ διαπίστωσε 
νομικά και τεχνικά κολλήματα στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ακόμα και σε τομείς που γενικά έχει παρατηρηθεί 
πρόοδος. 
 

ΙΙΙ. Διμερές Εμπόριο 
 

      Δεδομένης της μικρής παρουσίας του Λιχνενστάιν στον διεθνές εμπόριο, οι εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – 
Λιχτενστάιν δεν χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ένταση. Ενδεικτικό είναι ότι το πιο σημαντικό πεδίο συνεργασίας 
μεταξύ των δύο χωρών είναι η επιτυχής και αμοιβαία υποστήριξη των υποψηφίων τους σε διεθνή φόρα. 
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