
 
Туристическа политика на Швейцария. Основни финансови инструменти за 

насърчаване развитието на туризма в Швейцария. 
 
Политиката в областта на туризма в Швейцария се регулира от една страна на ниво 
Федерално правителство /осъществява се от Държавния секретариат по икономика 
SECO в Министерството на икономиката, образованието и изследванията/ и от друга на 
ниво кантони, които имат основна грижа за прилагане на федералната политика както 
и за изработване и прилагане на собствени насърчителни мерки в синхрон с 
федералната политика /всички кантони, с изключение на два имат отделни закони за 
туризма и/или за насърчаване на икономиката, в които се съдържат разпоредби за 
кантоналната туристическа политика и нейното финансиране/. 
 
Основен ангажимент на Федералното правителство е: 
1. Да създава и непрекъснато да подобрява общите  рамковите условия за развитие на 
икономиката в страната, което допринася за развитието и на сектора като цяло 
2. Преки мерки за насърчаване развитието на туризма. 
 
Финансови насърчителни инструменти: 

 Innotour www.seco.admin.ch/innotour  – Иновационна програма за туризма на 
Държавния секретариат по икономика. Насърчават се иновациите, 
сътрудничеството и изграждането на знания и умения в областта на туризма. За 
периода 2012-1015 г. са заложени 20 млн. шв. фр. за финансиране на различни 
проекти. Кандидатстването става към SECO, държавния секретариат по 
икономика, б чиито компетенции е и туризма. Финансират се основно проекти  
от национално значение. 

 Швейцарско дружество за хотелски кредити, www.sgh.ch. Дружеството се 
създава със закон през 2003г. Субект е на публичното право и се финансира с 
публични и с частни средства. Най-значим е делът на банките, които притежават 
капитал в него – 12.9 млн. шв. фр., следва държавното/федерално участие - 6 
млн. фр., кантони и общини - 3 млн. шв.фр. и частния бизнес (хотели, мотели, 
места за настаняване) – 4.6 млн. шв. фр.  

 Дружеството предоставя ниско лихвени кредити, чиито получатели могат да са 
само места за настаняване. Кредитите могат да са до маx. 2 милиона франка и 
по правило до 35% от размера на цялото финансиране на даден 
проект.Териториите на които могат да се финансират места за настаняване са 
също точно определени за всеки Кантон отделно. 

 Нова Регионална Политика/НРП/. www.regiosuisse.ch/regionalpolitik В рамките на 
НРП се подкрепя от държавата туризма в планински, селски и погранични 
региони на Швейцария. Като е възможно еднократно безвъзмездно финансиране 
до 50% от стойността на проекта/за иновативни проекти/, ниско лихвени 
кредити за инфраструктурни проекти, данъчни облекчение за частни фирми. 
Средствата се разпределят от съответните  Кантонални, компетентни офиси. 

 Кантонални лотерийни фондове. www.swisslos.ch. Това са фондове, в които 
влиза % /между 18% и 30%/от чистата печалба на швейцарската лотария. Със 
събраните в тези фондове средства се финансират различни локални проекти от 
обществено значение, в областта на спорта, културата, вкл. такива в областта на 
туризма 

 Schweizer Tourismus www.myswitzerland.com дружество, публично правен субект, 
създадено с основна задача маркетинг и реклама на швейцарския туристически 
проект.Това е и официалния туристически портал на Швейцария. Финансира се 
изцяло с държавни средства. 

Финансови средства се набират и посредством различни туристически налози- курортни 
такси, такси настаняване и др. финансови средства отделяни за насърчаването на 
регионалните икономики. Тези налози се въвеждат и размерът им се определя от 
Кантоните, а не на федерално ниво и в този смисъл са различни за различните 
Кантони. Тези средства се използват основно за: 

 Финансиране на национална туристическа реклама и промоция на туристически 
продукт Швейцария в страната и чужбина посредством www.myswitzerland.com 

 За изграждане, поддръжка и подобряване на туристическата инфраструктура: 
туристическа сигнализация, туристически пътеки и т.н.  
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