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Бизнес Компас за Княжество Лихтенщайн, 2019 г. 
 

 
 

     

Обща информация 

Административна столица                                                                                            Вадуц 

Национална валута от 1924 г.                             Швейцарски франк (CHF) 

Официални езици                  Немски 

Население                                                                                                 38201  

Територия                         160 km² 

Среден годишен обменен курс шв. фр. към Евро                                                   1,15  

Национален празник на княжество Лихтенщайн                               15-ти август 
Данните са от 2018 г. 

 

Държавно устройство и форма на управление 

Лихтенщайн е наследствено княжество с демократична конституция от 1921г. 

Княжество Лихтенщайн се управлява се от княз Ханс-Адам II. Законодателният орган се 

представлява едновременно  от княза и Парламента /Ландтаг/, състоящ се от 25 депутата, 

а изпълнителният орган – от правителството. Правителството се състои от министър 

председател и четири министри. 

Правителството се назначава за период от четири години от принца по препоръка на 

Ландтага. Седалището на правителството е във Вадуц. 

Правото на вето на принца прави Княжество Лихтенщайн една от малкото монархии в 

Европа, чийто владетел има политическа власт. Същевременно в страната е предвидена 

възможност за провеждане на референдум за сваляне на доверието от принца, в случай 

че 1500 граждани подкрепят подобно искане. 

Настоящо правителство на княжество Лихтенщайн 

• Премиер - Адриан Хаслер, министър на финансите 

• Вицепремиер - Даниел Риш, министър на инфраструктурата, икономиката и 

спорта 

• Мауро Педрацини, министър на социалната политика 

Временно изпълняващ длъжността на министър на външните работи, 

правосъдието и културата  

• Доминик Гантенбайн – министър на вътрешните работи, образованието и 

околната среда 

Административно устройство 

• Лихтенщайн е разделен на единадесет общини (Gemeinden), повечето от които се 

състоят от само един град. Тe са разделени и два избирателни района - Горна 

страна към която спадат: 

• Вадуц 

• Балцерс 
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• Тризен 

• Маурен 

• Тризенберг 

• Шаан 

• Планкен 

И така наречената Долна страна, към която са следните общини: 

• Ешен 

• Маурен 

• Ругел 

• Гамприн-Бендрен 

• Шеленберг 

Най-големият град в княжеството е Шаан и неговите жители наброяват 6000. 

Административна столица на Княжество Лихтенщайн е Вадуц, където живеят 5500 

жители.  

Обща характеристика на лихтенщайнската икономика и основни 

макроикономически показатели 
 

В Княжество Лихтенщайн, сгушено между Конфедерация Швейцария и Австрия има 

около 4700 активни компании и бизнес средата се характеризира като стабилна и широко 

диверсифициранa. 

В Княжеството има повече работни места отколкото жители. Работните места са 38 660, 

като ежедневно до тях пътуват граждани на съседните страни – Австрия, Швейцария и 

Германия.  

Отличителна черта на икономиката на Лихтенщайн е именно големият брой приходящи, 

трансгранични заети лица. В икономиката са заети 17362 граждани на Княжество 

Лихтенщайн и 2128 граждани на съседните страни. 

През 2017 г. 53% от работната сила на Лихтенщайн се състои от тази група. Тъй като 

БВП е генериран от цялата работна сила, сравнението на страната с БВП на глава от 

населението може да доведе до подвеждащи заключения в случая с Лихтенщайн. 

Следователно, БВП на заето лице се счита за по-подходящ показател за сравнителни 

анализи. 

 

 

Разпределение на приходящата работна ръка 
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В Княжество Лихтенщайн живеят 12 961 души без лихтенщайнски паспорт, които са със 

108 различни националности. 

 

Въпреки малката си територия и липса на природни ресурси, Лихтенщайн е пример за 

просперираща, силно индустриализирана, свободна стопанска икономика, където водещ 

сектор е този на финансовите услуги. Княжество Лихтенщайн се нарежда на трето по 

най-висок доход на глава от населението в света. Страната е тясно свързана с Швейцария, 

с която споделят общо икономическо пространство и валута от 1924 г.. От изключителна 

важност за развитието на страната е нейното благоприятно стратегическото 

местоположение между северна, централна и южна Европа. Лихтенщайн е член на 

Европейската асоциация за свободна търговия, Шенгенското пространство и 

Европейското икономическо пространство. 

Гъвкавостта и отвореността към глобалната търговия са крайъгълните камъни на 

модерната и широко диверсифицирана икономика на Княжество Лихтенщайн. 

Минималните бариери пред търговията и инвестициите насърчават икономическа 

активност, а прозрачна и опростена регулаторна система подкрепя иновативния 

предприемачески сектор. Банките се възползват от високите нива на политическа и 

социална стабилност в Княжество Лихтенщайн, както и от прозрачна съдебна система. 

 

По данни на лихтенщайнската статистика, брутният вътрешен продукт (БВП) на 

страната през 2016 г. е 6,124 млрд. швейцарски франкове и бележи увеличение от 1,5% 

в сравнение с предходната година. /към януари 2019 г. са на разположение само 

окончателно данни за 2016 г.,/.Това се дължи на факта, че данните  се базират на 

подадените от фирмите данъчни декларации, обработката на които отнема много време. 

БВП на заето лице е 194 290 шв. франка. Предвид обстоятелството, че за създаването на 

БВП на Княжество Лихтенщайн голям принос имат не само заетите жители, но най-вече 

работещите в Княжество Лихтенщайн чужденци, чийто дял е 53% от всички заети в 

Княжеството, то данни за БВП на глава от населението би довела по-скоро до некоректни 

данни и не се използва от статистиката на Княжество Лихтенщайн. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

БВП БВП на заето лице БНД БНД на глава от население

Година в млрд. Шв. франка в Шв. франка в млрд. Шв. франка в Шв. франка

2013 5.9 193 010 4.7 128 080

2014 6.1 196 630 4.9 132 180

2015 6.0 193 150 5.0 132 510

2016 6.1 194 290 5.8 154 460

Сравнение на БВП по текущи цени, 2016 г.

Страна  в млрд. национална валутав млрд. Шв. франка

Княжество Лихтенщайн Шв. франк               6.1 6.1

Конфедерация Швейцария Шв. франк           660.4 660.4

Австрия    Евро                     356.2 388.3

Германия Евро                   3159.8 3444.4
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Потребителски ценови индекс  

 

 
За информация: В Княжество Лихтенщайн се прилага Швейцарския потребителски ценови индекс 

 

Приходи от доходоносна дейност / млн. шв. франка 

 
 

Безработни лица в Княжество Лихтенщайн са тези, които са регистрирани в службата по 

икономически въпроси, които живеят постоянно в Лихтенщайн и които имат готовност 

да започнат предложена нова работа в рамките на 2 седмици. Поради различията в 

статистическите данни лица, които влизат в дългосрочна програма за допълнително 

образование или са в отпуск по майчинство, също се считат за безработни. 

 

0,8%

1,2%
1,1%

0,7%

2,4%

-0,5%

0,7%

0,2%

-0,7%

-0,2%

0,0%

-1,1%

-0,4%

0,5%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020



 5

 
Публични Финанси 

Публичните финанси на Лихтенщайн включват националния бюджет и тези на 

единадесетте общини в княжеството. През 2017 г. общите данъчни постъпления възлизат 

на 874 млн. шв. франка. 

Други източници на приходите включват инвестиционни приходи и такси. От гледна 

точка на разходите, основните разходи са предназначени за социалните грижи и 

образованието. 

 

Данъчни постъпления в бюджета в млн. шв. франка, 2017 г. 

  
 

 

Текущи бюджетни приходи в млн. шв.фр., 2017 г. 
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Текущи бюджетни разходи по предназначение в млн. шв.фр., 2017 г. 

 
За 2016 г. наличния финансов излишък в Княжество Лихтенщайн е бил в размер на 115 

млн. шв.фр., а за 2017 г. той достига размера на 190 млн. шв.фр. Значителен дял от 

бюджета Княжеството отделя за социалното благополучие на гражданите. 

 

Финансова Политика 
 

В Лихтенщайн фирмите плащат единен данък върху дохода в размер на 12,5%. 

Минималната данъчна ставка е 1800 швейцарски франка годишно. Също така всички 

данъци върху печалбите от собственост се плащат от компаниите. Данъчната системата 

е международно съвместима. Княжество Лихтенщайн има споразумения за двойно 

данъчно облагане с много държави и осъществява автоматичен обмен на информация по 

данъчни въпроси. 

По данни на Статистическата служба на Лихтенщайн, чистата печалба на банките към 

31.12.2016 г. е била 65,8 млрд. швейцарски франка, което е ръст 6,5% спрямо 2015. Към 

същия този период управляваните от лихтенщайнските банки капитали възлизат на 168,9 

млрд.  швейцарски франка. 

 

На 01.06.2017г. започна обмен на информация в рамките на влязлото в сила на 

01.01.2016г. Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за автоматичен обмен на 

информация по финансови дела /AIA/. С прилагането на глобалния стандарт двете 

страни допринасят съществено за предотвратяване на трансграничното укриване на 

данъци. Влизането в сила на Споразумението бе и основна причина страната да бъде 

извадена от списъци, на различни държави членки на ЕС на т.нар. не кооперативни 

данъчни юрисдикции. Това направи и България, в началото на 2017, което и доведе до 

окончателното изваждането на Лихтенщайн от т.нар. “черен списък “ на ЕС офшорни 

юрисдикции ЕС. 

В края на 2017 г. ЕС  включи Лихтенщайн, заедно с още 45 страни в тaкa нарeчения, сив 

списък на страните, които все още имаха да отстраняват в законодателството си норми и 

режими, които представляват преференциално данъчно третиране. В началото на 2019г. 

Финансовият департамент на Княжество Лихтенщайн обяви, че преференциалните 

режими са окончателно премахнати. 

 

Кредитния рейтинг на Княжество Лихтенщайн, определен от световната агентура 

Standart and Poor’s е ниво AAA със стабилна перспектива. 

 

След провеждане на продължителни консултации с Финтех компании, адвокати и др. 

финансови институции, през май 2019 г. правителството  на Лихтенщайн одобри закон 
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за  блокчейн технологиите, като така се надява да даде нов тласък в икономическото 

развитие на страната.  

 
           

Външна търговия 

 
Икономиката на Княжеството е силно експортно ориентирана, както и зависи в много 

голяма степен от вноса на суровини, материали и стоки. 

За 2018 г. общия износ на стоки от страната възлиза на 3657 милион а шв. франка, а вноса 

на стоки 2015 милиона шв. франка. 
 

Разпределение на износа по континенти 

Европа     58,8 % 

Америка  19,3% 

Азия         20,1% 

Африка    0,7% 
 

Данните са от 2018 г. 

Източник: Статистическа служба на Княжество Лихтенщайн 

 

 

Най-важните дестинации за износ на стоките, произведени в лихтенщайнските 

предприятия са САЩ, Германия, Швейцария и др. 

 
Източник: World Bank, IMF, UNSTAD 

 

 

Според данните на Швейцарската Федерална Митническа Служба директния износ и 

внос показват през годините следната динамика. В данните, отразени в графиката не е 

включен стокообмена между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария. 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Германия САЩ Австрия Франция Китай Италия Япония

Водещи експортни страни 2018 г.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Германия Австрия Китай САЩ Италия Япония Франция

Водещи  импортни страни 2018 г. 



 8

 
 

 

 

По данни на статистиката на Княжество Лихтенщайн в края на 2018 г. се наблюдава ръст 

на износа към Европейските страни от над 3,4%, докато вноса отбелязва спад от 8,7 % в 

сравнение с отчетеното за 2017 г. 
 

Двустранната търговия на Княжество Лихтенщайн с България е в много скромни 

обеми и стойности. Износ за България 2 227 000 шв. франкa за 2018 г. и ръст от 1,0% 

в сравнение с 2017 г. и внос от 74 000 шв. франка за 2018 г. и спад от 55% в сравнение с 

2017г. 
 

 

През 2018 г. износът за Лихтенщайн е в размер на 90 хил. евро и отбелязва 

понижение от 287% спрямо предходната година. Вносът от Лихтенщайн е 50 хил. евро и 

регистрира спад от 324%, спрямо предходната година. Стокообменът е 140 хил. евро, 

има спад от 285%. Салдото е положително и възлиза на 40 хил. евро. 

През 2017 г. износът за Лихтенщайн възлиза на 259 хил. евро, а вносът от 

Лихтенщайн е 162 хил. евро. Салдото е положително и възлиза на 97 хил. евро. 

/в млн. евро/ 

Година Стокообмен Ръст Износ Ръст Внос Ръст Салдо 

  %  %  %  

2005 3.0 - 1.500 - 1.500 - 0.020 

2006 5.3 76.7 1.900 26.7 3.400 126.7 -1.500 

2007 5.5 5.7 1.100 -42.1 4.500 32.4 -3.400 

2008 10.1 82.1 2.400 118.2 7.800 73.3 -5.400 

2009 9.8 - 3.9 3.000 25.0 6.800 -12.8 -3.800 

2010 6.4 -34.7 3.200 6.7 3.200 -52.9 -0.030 

2011 4.7 -26.6 4.500 40.6 0.200 -93.8 4.200 

2012 4.1 -10.6 4.000 -11.1 0.200 0.0 3.800 

2013 5.6 30.5 5.400 35.0 0.080 -60.0 5.300 

2014 0.8 -750 0.600 -88.5 0.200 125.0 0.400 

2015 0.2 -75.0 0.040 -93.5 0.182 -1.1 - 0.142 
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2016 0.2  0.0 0.032 -20.0 0.181 0.5 -135.5 

2017 0.4 100.0 0.259 810.0 0.162 -16.0 0.097 

2018 0.140 -285.7 0.090 -287.0 0.050 -324.0 0.040 

Източник: данни на МИ 

 

Размер на нетните преки чуждестранни инвестиции от Лихтенщайн в 

България за периода 1996-2018 г. 

(в млн. евро) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

6.6 22.5 45.6 9.2 -7.1 31.4 -5.6 12.3 11.8 

2014 2015 2016 2017 2018 ОБЩО 

-38.6 30.1 33.2 -10.3 26.6 229.2 

Източник: данни на МИ 

 

 

 

 

 

 Индустриални сектори 
 

Независимо от ограничената си територия, липсата на природни богатства и силно 

ограничените площи обработваеми земи, Лихтенщайн е съумяла да се развие от бедна 

земеделска страна в един водещ финансов и икономически център. Водещ мотив в 

успеха на Лихтенщайн са именно устойчивостта и иновациите. Високия иновационен 

капацитет е допълнен от добре структурираната образователна система, както и т 

няколко важни фактора. 

� Тясна интеграция в икономиката на съседните страни, обща митническа система 

и валута с Конфедерация Швейцария  

� Благоприятна данъчна система – плосък данък 

� Стабилна политическа система 

� Либерална икономическа политика, съчетана с либерално търговско право 

� Солидна финансова политика на обществените институции 

� Много добра инфраструктура 

Заедно с Норвегия, Исландия и Швейцария, Лихтенщайн е част от Европейската 

асоциация за свободна търговия. Държавите в нея са част от единния европейски пазар, 

без да са членове на ЕС. 

Княжество Лихтенщайн е 160 страна - членка на ООН.  

 

Лихтенщайн е индустриална страна. Икономиката ѝ е тясно свързана с тази на 

Конфедерация Швейцария. Водещите промишлени отрасли са приборостроене, 

производство на вакуумна техника, електронни системи, микропроцесори, текстилна, 

керамична и фармацевтична промишленост. В промишлеността е заето 44% от 

трудоспособното население. В селското стопанство са заети под 1% от работещите. 

Основен отрасъл – животновъдство. В Лихтенщайн са регистрирани над 40 хил. чужди 

компании.  
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37 % от работната сила е заета във промишлеността и в производствения сектор  

/вторичния сектор/, а 44 % са заети в сферата на услугите, 18 % в сферата на 

финансовите услуги и 0,6 % в селското  стопанство. 

 

 

    Заети лица по отрасли, 2018 г. 

 
 

Индустрията е концентрирана в производството на силно специализирани и иновативни 

продукти с висока добавена стойност, има най-голям дял в брутната добавена стойност 

и създава 43% от нея, общите услуги - 27%, финансовите услуги/сред които и 15 банки/ 

- 23%. Селското и горското стопанство създават 7%.  

 

                                         БВП  по отрасли, 2016 г. 
 

 

 
Заетите в страната през първото полугодие на  2017 г. са били 38 661 души, като заетостта 

е нараснала в сравнение с предходната година с 3,2%.  Безработицата в страната възлиза 

на 1,6% за 2018 г.   

Работещите са заети предимно в малки предприятия с до 50 работници.  

В миналото значителна част от приходите в бюджета са идвали от издаването на 

пощенски марки. Сега продажбите са силно намалели и представляват незначителна 

част от приходите на херцогството. 

Много от фирмите, установени в Лихтенщайн, надхвърлят значително мащабите на 

малката държава и са концерни с мултинационално влияние и значение, между тях са 

1%

37%

44%

18%

Селско стопанство Индустриален сектор

Сферата на услугите Финансови услуги

43%

27%

23%

7%

Индустрия

Общи услуги

Финансови услуги

Селско стопанство
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групата „Хилти”, Тисенкруп Преста, групата Оспелт, Интамин, фирмата „Ивоклар 

Вивадент”, групата „Ховал”, групата „РАV”, Оптик Балцерс, Сваровски, Кайзер, 

Нойтрик, Хилкона, Орликон Балцерс.  

 

 

Правно нормативна база и полезни контакти 
www.as.llv.li – Статистическа Служба в Княжество Лихтенщайн 

business@liechtenstein.li  –  Отдел Маркетинг за бизнеса в Княжество Лихтенщайн 

unternehmensservice@llv.li – Централна служба за фирмите, получаване на информация 

при регистриране на фирма в Княжество Лихтенщайн  

 

Браншови организации 

info@wirtschaftskammer – Търговска камара за търговия и услуги 

info@lafv.li  –  Асоциация на инвестиционните фондове 

office@aerztzekammer.li  –  Лекарска Kамара в Княжество Лихтенщайн 

info@bankenverband.li  –  Асоциация на банките в Княжество Лихтенщайн 

info@vlgs.li  – Обединение на организациите, занимаващи се с благотворителна дейност 

geschaeftsstelle@lhgv.li – Асоциация на хотелиерите и гастрономите 

info@lihk.li – Промишлена и Търговска Палата на Княжество Лихтенщайн 

info@thk.li  –  Камара на попечителите 

info@rak.li  –  Адвокатска Колегия 

info@vuvl.li  –  Обединение на независимите попечители 

office@lvv.li – Асоциация на застрахователните дружества 

info@wpv.li – Одиторска Колегия 

 

Почетен консул на Република България в Княжество Лихтенщайн: 

Helmut Schwärzler 

Schwärzler Rechtsanwälte 
P.O. Box 730 

Feldkircherstrasse 15 

9494 Schaan 

Fürstentum Liechtenstein 

T +423 239 85 40, F +423 239 85 45 

h.s@s-law.li 

http://www.s-law.li 

 

Посолство на Република Република България в Берн 

Bernastrasse 2-4, 3005 Bern 

Тел.: + 41 31 351 14 55 

Факс: +41 31 351 14 55 

e-mail: embassy.bern@mfa.bg  

 

Изготвил: Веселка Лалова-Мютце      Август, 2019 г. 
Служба търговско-икономически връзки 

Bernastrasse 2, 3005 Bern 

Тел.: + 41 31 351 63 02 

Моблен: +41 79 176 6808 

Email: v.lalovamuetze@mi.government.bg                                                           


