
 
 
 
 

Βέρνη, 06 Μαΐου 2021 
  

 
ΘΕΜΑ:  Επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. 
  
Α. Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας του Πριγκιπάτου είναι η υψηλή της 
διαφοροποίηση σε πολλούς τομείς, με ποσοστό άνω του 40% να καταλογίζεται στον 
βιομηχανικό τομέα και περ. το ένα τέταρτο (25%) στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επομένως, οι 
μεγάλες βιομηχανίες (βλ. HILTI, Thyssenkrupp κ.α.), και οι παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας του Λιχτενστάιν. 

Μέλος του ΕΟΧ και σε τελωνειακή ένωση με την Ελβετία, το Πριγκιπάτο χαρακτηρίζεται 
από σταθερά δημόσια οικονομικά και απουσία δημοσίου χρέους, απλό φορολογικό σύστημα 
και χαμηλή φορολόγηση εταιριών (12,5%), υψηλά επίπεδα καινοτομίας και δαπανών για 
Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), ενώ απολαμβάνει “ΑΑΑ-rating” από τη Standard & Poor’s. 

Το 2018 το ΑΕΠ ανήλθε σε 6,7 δισ. CHF, το 2019 εκτιμάται μείωση -0,7%, ενώ η 
τρέχουσα και προσεκτική εκτίμηση για το 2020, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, ομιλεί για 
περαιτέρω μείωση -5,7%, το οποίο φέρνει το ΑΕΠ περίπου στα επίπεδα του 2017. 42,6% του 
ΑΕΠ αντιστοιχούσε, το 2018, στον δευτερογενή τομέα, 57,3% στον τριτογενή, εκ των οποίων 
22,2% στις χρημ/κές υπηρεσίες, και 0,1% στον πρωτογενή τομέα. 

Β. Από τις, το 2019, συνολικά 5.050 εγγεγραμμένες εταιρείες στο Πριγκιπάτο, το 85,7% 
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, ενώ μόνο 12,4% στον δευτερογενή τομέα, άρα με 
υπερανάλογη συνεισφορά στη συνολική οικονομία, και 1,9% στον πρωτογενή τομέα. Σχεδόν 
όλες οι εταιρείες είναι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, με 88,5% εξ αυτών να έχουν έως 
9 απασχολούμενους και 9,2% να έχουν 10-49 απασχολούμενους (σύνολο 97,7%). 

Το 2019 οι απασχολούμενοι στο Λιχτενστάιν ξεπέρασαν τις 40.000, όσος είναι περίπου 
και ο πληθυσμός του. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι πως α) περισσότεροι από τους μισούς 
απασχολούμενους (56%) κατοικούν εκτός της χώρας (57,4% στην Ελβετία, 38,6% Αυστρία, 2,9% 
Γερμανία, 1,2% λοιπές χώρες) και β) μόνο το 29,2% των απασχολουμένων έχουν υπηκοότητα 
του Πριγκιπάτου. Η εκτίμηση για το 2020 είναι πως τα δεδομένα αυτά θα παραμείνουν στα ίδια 
επίπεδα. 
 36,5% απασχολούνται στον βιομηχανικό τομέα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο εν 
συγκρίσει με γειτονικές χώρες (CH: 20,8%, A: 25,4%, D: 24,1%),  62,9% στον τριτογενή τομέα, 
ποσοστό αντιστοίχως σημαντικά χαμηλότερο (CH: 76,5%, A: 71,0%, D: 74,5%), ομοίως και στον 
πρωτογενή τομέα με μόνο 0,6% (CH: 2,6%, A: 3,7%, D: 1,3%). 

Η ανεργία κινείται διαχρονικά σε χαμηλά επίπεδα και έφτασε το 2019 στο ιστορικό 
χαμηλό του 1,5%, το οποίο σημαίνει πως η οικονομία έφτασε κοντά στο επίπεδο της πλήρους 
απασχόλησης. Το 2020 και το 2021 εκτιμάται πως η ανεργία θα βρίσκεται γύρω από το επίπεδο 
του 1,9%.  

Ήδη, κατά το α΄ τρίμηνο 2021 και λαμβάνοντας υπ’όψιν την ετήσια περιοδική 
διακύμανση της απασχόλησης, καταγράφηκαν σημάδια σταθερότητας, τα οποία σε συνδυασμό 
με τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ελέω πανδημίας, επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.  

Συγκρίνοντας τα δεδομένα αυτά με γειτονικές περιφέρειες (03/21), αλλά και με τα κ-μ 
της ΕΕ (02/21), το Λιχτενστάιν έχει γενικώς τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας και τα 
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους. Ηλικιακά, οι άνεργοι στο Λιχτενστάιν δεν είναι 
πολύ νέοι, αλλά όχι και πολύ γηραιότεροι των 50 ετών και απολαμβάνουν μιας ιδιαίτερα 
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αποτελεσματικής αγοράς εργασίας. Μάλιστα πολλές εταιρείες στο Πριγκιπάτο αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα εύρεσης κατάλληλων στελεχών. 

Γ. Τα μέτρα στήριξης της οικονομίας εξαιτίας της πανδημίας, από το Μάρτιο 2020, 
συνίστανται σε:  

 Μέτρα οικονομικής στήριξης της βραχυχρόνιας εργασίας, τα οποία δεν 
χρηματοδοτήθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά απευθείας από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Διατέθηκαν 80 εκατ. CHF και εκταμιεύθηκαν, μέχρι σήμερα, 
62-63 εκατ. CHF. Συνολικά περ. 1.000 εταιρείες, δηλ. σχεδόν το 20%, αιτήθηκαν τη 
βοήθεια αυτή, χωρίς όλες να έχουν κάνει χρήση αυτής. 

 Δάνεια Covid, ύψους 35 εκατ. CHF, με κρατική εγγύηση και άτοκα. Το πρόγραμμα 
αυτό έχει λήξει, δεν χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια. 

 Επιχορηγήσεις  

 Αναβολή πληρωμών (φόρων, ασφαλιστικών εισφορών) 
 
Η, έως τώρα, συνολική δαπάνη των μέτρων στήριξης ανέρχεται σε 76 εκατ. CHF 

(1,1% του ΑΕΠ), 68% της οποίας διοχετεύτηκε για τη στήριξη της βραχυχρόνιας εργασίας. Τα 
δύο τρίτα, περίπου, απορροφήθηκαν στη βιομηχανία και στο εμπόριο, το ένα τρίτο στις 
υπηρεσίες.  

Τον Μάιο 2020 το 16% των εργαζομένων ήταν σε κατάσταση βραχυχρόνιας 
απασχόλησης, σήμερα το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί στο 4%. Οι μεγάλες εταιρείες στη 
βιομηχανία έχουν σταματήσει από τον Ιανουάριο 2021 να ζητούν στήριξη της βραχυχρόνιας 
εργασίας, ενώ οι εξαγωγές σε βιομηχανία και κατασκευές έχουν ανακάμψει. 

 
Δ. Εν κατακλείδι, η οικονομία του Λιχτενστάιν, λόγω της απόλυτα εξωστρεφούς υπόστασής 
της, είναι ευάλωτη σε ισχυρές μεταβολές ή αναταράξεις της διεθνούς οικονομίας, όπως συνέβη 
με την τρέχουσα πανδημία. Σημειώθηκαν πολύ μεγάλες απώλειες, όμως για τους ίδιους αυτούς 
λόγους σημειώνεται ήδη ταχεία επανάκαμψη της οικονομίας του. 
 Κύριοι σταθεροποιητές της οικονομίας αποτελούν η εύρωστη αγορά εργασίας, ο 
ισχυρός χρηματοπιστωτικός τομέας, η υψηλή διαφοροποίηση και η μεγάλη 
προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και, κατ’επέκταση, της οικονομίας. Η περαιτέρω αύξηση 
του αριθμού των εγγεγραμμένων εταιρειών το 2020, εν μέσω πανδημίας, κατά 4%, 
εκλαμβάνεται ως θετικό δείγμα της εν λόγω προσαρμοστικότητας, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι 
που διερεύνησαν, μεσούσης της κρίσης, εναλλακτικές πηγές εισοδήματος ή και επιχειρηματικές 
ευκαιρίες ανοίγοντας δεύτερες εταιρείες. 
 Σε γενικές γραμμές, οι αρχές του Πριγκιπάτου διατηρούν θετικές προοπτικές και 
προσδοκίες, ενώ οι οικονομικοί δείκτες έχουν σχεδόν επανέλθει στα προ-Covid επίπεδα.  

Σε ότι αφορά τα μέτρα στήριξης, α) εκείνα της βραχυχρόνιας εργασίας λήγουν τον Ιούνιο 
2021, με πρόβλεψη παράτασης έως τον Σεπτέμβριο 2021, αλλά σταθερά μειούμενα, β) οι 
επιχορηγήσεις για ΜΜΕ θα λήξουν με το άνοιγμα των επιχειρήσεων (π.χ. στην εστίαση), γ) ενώ 
τα μέτρα για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο θα παραταθούν μέχρι το 
γ΄ τρίμηνο 2021, για να αμβλύνουν σε αυτές τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας. 

 
 
 

Νικόλαος Δούκας 
 Γραμματέας ΟΕΥ Α΄ 


