Z najnowszego rocznika
statystycznego Księstwa
Liechtensteinu. Portret
mieszkańców.
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Niedawno do WPHI Berno dotarł najnowszy rocznik statystyczny Księstwa Liechtensteinu. Poniżej publikujemy
parę informacji o samym kraju i jego mieszkańcach.
Najpierw trochę danych o samym kraju, niewielkim, bo liczącym 160 km2 (wielkość porównywalna z obszarem
Katowic czy Częstochowy), którego połowę terytorium zajmują tereny górzyste. W tym jedynym na świecie
leżącym w całości w regionie alpejskim państwie możemy doliczyć się aż 32 szczytów o wysokości 2000 m n.
p.m. i wyższej. Najwyższy z nich to Grauspitz sięgający 2599 m n.p.m. Sieć kolejowa Księstwa ma zaledwie 9 km
długości (jest zarządzana przez koleje austriackie), a linia graniczna (z Austrią i Szwajcarią) ma długość 78
kilometrów.

Teraz o samych mieszkańcach – Liechtensteinczykach (24 847) i cudzoziemcach (12 775), którzy ten kraj
zamieszkują. Razem to 37 622 osób, a cudzoziemcy, co warto jeszcze raz podkreślić, stanowią tu aż 34%
ludności. Choć oﬁcjalnym językiem jest niemiecki, aż 74% osób używa lokalnego dialektu niemieckiego lub
innych dialektów języka Goethego, standardowym niemieckim w domu mówi 7% obywateli, kolejne języki to
włoski, turecki, portugalski (wszystkie po 1%).

Krótkie podsumowanie danych dotyczących mieszkańców w 2015 roku (najnowsze dane statystyczne) w
liczbach:

- urodziło się 325 dzieci
- zmarły 252 osoby (122 mężczyzn i 133 kobiety)
- odbyło się 205 ślubów
- 98 rozwodów
- imigracja: 657 osób
- emigracja: 468
- obywatelstwo otrzymało 160 osób.

Kilka słów warto poświęcić też danym związanym z pracą zarobkową i zarobkami mieszkańców Księstwa. W tym
niewielkim państwie w 2015 roku aktywnych zawodowo było 36 755 osób. Jak to możliwe skoro liczba
mieszkańców jest zaledwie o tysiąc wyższa? Aż 53% pracujących tutaj to cudzoziemcy, dojeżdżający do pracy w
Liechtensteinie ze Szwajcarii i Austrii. Zdecydowana większość miejsc pracy to te w sektorze usług (60,09%),
kolejna znacząca kategoria to przemysł (38,4%) i wreszcie rolnictwo, w którym zatrudnienie znajduje niespełna
jeden procent.

Niemałe są tutejsze zarobki – średnie miesięczne wynagrodzenie to 6 522 franki szwajcarskie (Liechtenstein nie
ma własnej waluty). Rozróżniając na płcie: średnie miesięczne wynagrodzenie kobiet to 5 873 franki, mężczyzn
7036 franki (dane za 2014 rok).
W 2015 roku bez pracy średnio pozostawały 462 osoby.
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Jeszcze kilka słów o wykształceniu mieszkańców Księstwa. Spośród 32 012 mieszkańców Księstwa powyżej 15
roku życia, 4478 ma dyplom wyższej uczelni, wyższe przygotowanie do zawodu posiada 2665 osób, maturę 2484
osoby, a podstawowe wykształcenie zawodowe 11 582 osoby.
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