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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' – ΤΣΕΧΙΑ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1. Στοιχεία γεωγραφίας 

Η Τσεχία είναι χώρα της κεντρικής Ευρώπης. Συνορεύει µε την Πολωνία στα 
βόρεια, µε τη Γερµανία στα βορειοδυτικά και τα δυτικά, την Αυστρία στα νότια και 
τη Σλοβακία στα ανατολικά.  

Η έκτασή της είναι 78.866 τετραγωνικά χιλιόµετρα. 
Η χώρα αποτελείται από τρεις ιστορικά καθορισµένες περιοχές ήτοι τη 

Βοηµία, τη Μοραβία και τη Σιλεσία 
Το τσεχικό τοπίο είναι αρκετά ποικίλο. Η κοιλάδα της Βοηµίας, στα δυτικά, 

διασχίζεται από τους ποταµούς Έλβα και Μολδάβα και περιβάλλεται κυρίως από 
χαµηλές οροσειρές, όπως οι Sudetes και Krkonoše, όπου βρίσκεται και το υψηλότερο 
σηµείο της χώρας, η κορυφή Sněžka, στα 1.602 µέτρα.  

Η Μοραβία, στα ανατολικά, είναι επίσης αρκετά ορεινή και διασχίζεται από 
τον ποταµό Μοράβα. Στην περιοχή βρίσκονται και οι πηγές του ποταµού Όντερ.  

Οι ποταµοί της Τσεχίας εκβάλλουν σε τρεις διαφορετικές θάλασσες: τη 
Βόρεια Θάλασσα, τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα. 

 
2. ∆ηµογραφία 

 Κατά το 2015, ο πληθυσµός της Τσεχίας αυξήθηκε κατά 15,6 χιλιάδες σε 
10.553.800 άτοµα.  

Η µεγαλύτερη πόλη στην Τσεχία είναι η Πράγα µε περίπου 1,25 εκατ. 
κατοίκους και ακολουθούν Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Olomouc, Ústí nad Labem, 
České Budějovice κ.ο.κ.  

Περίπου ένα τέταρτο του πληθυσµού κατοικεί στις πέντε µεγαλύτερες πόλεις. 
  

3. Πολιτικό σύστηµα 

Η Τσεχία είναι προεδρευόµενη κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Τον Ιανουάριο 
του 2013, Πρόεδρος της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας εξελέγη ο κ. Milos Zeman. 

Είναι ο πρώτος Πρόεδρος ο οποίος εξελέγη απ’ ευθείας από το εκλογικό σώµα 
από ιδρύσεως της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας το 1993, µετά τον διαχωρισµό της από την 
Σλοβακία. 
 
3.1. Χαρτογράφηση πολιτικού χώρου 

Οι δυνάµεις των κοινοβουλευτικών κοµµάτων µετά τις εκλογές του 
Οκτωβρίου 2013 έχουν ως εξής: 

α) CSSD ( Σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα) µε Πρόεδρο τον σηµερινό 
Πρωθυπουργό, κ. B. Sobotka, 20,45% 
β) ΑΝΟ 2011, κόµµα φιλελευθέρων τάσεων υπό τον επιχειρηµατία κ. 
Andrej Babis, 18,65% 
γ) KSCM (Κοµµουνιστικό κόµµα) υπό τον κ. Vojtech Filip, 14,91% 
δ) TOP 09 συντηρητικό φιλοευρωπαϊκό κόµµα, πλέον υπό τον κ. 
Miroslav Kalousek, 11,99% 
ε) ODS (Κόµµα των ∆ηµοκρατικών Πολιτών) συντηρητικό 
ευρωσκεπτικιστικό κόµµα υπό τον κ. Petr Fiala, 7,72% 
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στ) UZVIT (Αυγή) ακροδεξιών τάσεων, πλέον υπό τον κ. Miroslav 
Lidinský, 6,88% 
ζ) KDU/CSL (Χριστιανοδηµοκρατική Ένωση) υπό τον κ. Pavel 
Belobradek 6,78% 

 
Η σηµερινή κυβέρνηση, η οποία σχηµατίστηκε το Ιανουάριο 2014, αποτελεί 

κυβερνητικό συνασπισµό τριών κοµµάτων, του Σοσιαλδηµοκρατικού (CSSD), του 
ΑΝΟ 2011 και της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης (KDU/CSL), µε Πρωθυπουργό 
τον επικεφαλής του Σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος, κ. Sobotka, Αντιπρόεδρο της 
Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονοµικών, τον επικεφαλής του κόµµατος ΑΝΟ 2011, κ. 
Babis, και ∆εύτερο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επιστηµών και 
Έρευνας, τον επικεφαλής της Χριστιανοδηµοκρατικής Ένωσης, κ. Belobradek.  

Ο εν λόγω κυβερνητικός συνασπισµός διαδέχθηκε την υπηρεσιακή κυβέρνηση 
του κ. Rusnok, η οποία είχε ορισθεί από τον Πρόεδρο Zeman, τον Ιούνιο του 2013, 
µετά την κατάρρευση, λόγω σκανδάλων, τον Ιούνιο του 2013, του κυβερνητικού 
συνασπισµού, υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, κ. Necas. 
 
4. Νοµοθετική εξουσία 

Η νοµοθετική εξουσία ασκείται από τα δύο σώµατα του Τσεχικού 
Κοινοβουλίου την 200 εδρών Βουλή και την 81 εδρών Γερουσία, µε πιο βαρύνοντα 
τον ρόλο της Βουλής. 
 
5. Εξωτερικές σχέσεις 

 
5.1. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Τσεχία είναι κράτος-µέλος της Ε.Ε. από το Μάιο του 2004. 21 
Ευρωβουλευτές προέρχονται από την Τσεχία. Η τελευταία τσεχική Προεδρία 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν το πρώτο εξάµηνο του 2009. Η 
Επίτροπος η οποία ορίστηκε από την Τσεχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κα 
Vĕra Jourová, µε χαρτοφυλάκιο που αφορά στη ∆ικαιοσύνη, τους καταναλωτές και 
την ισότητα των φύλων. 
 Η Τσεχία δεν είναι ακόµη µέλος της Ευρωζώνης.  
 Η Τσεχία αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, 
ιδιαίτερα υπό το φώς της ουκρανικής κρίσης. Σηµειώνεται ότι η έναρξη της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είχε λάβει χώρα στη Πράγα τον Μάιο του 2009, επί 
τσεχικής Προεδρίας. 
 
5.2. Οµάδα Visegrad  
 Η Τσεχία ανήκει στην Οµάδα Visegrad µαζί µε την Ουγγαρία, την Πολωνία 
και τη Σλοβακία. Σκοπός της Οµάδας είναι η συνεργασία σε τοµείς κοινού 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, µεταξύ των οποίων η 
ενέργεια, η ασφάλεια, η ανάπτυξη των υποδοµών κ.α. 
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5.3. Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς Οργανισµούς 
 Η ∆ηµοκρατία της Τσεχίας συµµετέχει σε 64 ∆ιεθνείς Οργανισµούς εκ των 
οποίων οι σηµαντικότεροι, είναι οι εξής: 

- Ηνωµένα Έθνη, 1993  
- ΝΑΤΟ, 1999 
- Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, WTO, 1993 
- Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, BIS, 1993 
- Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, EBRD, 1993 
- Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας, ECAC, 1993 
- Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικής Έρευνας, CERN, 1993 
- ∆ιεθνής Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο, 1993 
- ∆ιεθνής Οργανισµός Ατοµικής Ενέργειας, IAEA, 1993 
- ∆ιεθνής Τράπεζα Οικονοµικής Συνεργασίας, IBEC,1993 
- ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, IBRD, 1993 
- ∆ιεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO, 1993 
- ∆ιεθνής Οργανισµός Εγκληµατολογικής Αστυνοµίας , INTERPOL, 1993 
- ∆ιεθνές Γραφείο Εκθέσεων, BIE, 1993 
- ∆ιεθνής Τράπεζα Επενδύσεων, IIB, 1993 
- ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας. ILO, 1993 
- ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός, IMO, 1993 
- ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, IMF, 1993 
- Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, OECD, 1995 
- Οργανισµός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, OSCE, 1993 
- Οργανισµός για την Απαγόρευση των Χηµικών Όπλων, OPCW, 1997 
- Οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τη ∆ιατροφή και τη Γεωργία, FAO,1993 

  
 Πλήρης κατάλογος των ∆ιεθνών Οργανισµών στους οποίους ανήκει η Τσεχία 
µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τσεχικού Υπουργείου Εξωτερικών 
http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/international_organisations/index.html  
 
5.4. ∆ιεθνείς συµφωνίες 
 Η Τσεχία έχει υπογράψει 444 ∆ιεθνείς Συµφωνίες, πλήρης κατάλογος των 
οποίων, µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του τσεχικού Υπουργείου 
Εξωτερικών και είναι διαθέσιµος µόνο στη τσεχική γλώσσα: 
http://www.mzv.cz/public/43/88/6b/1429109_1370935_seznam_vyhlasenych_mezina
rodnich_smluv.pdf 
 
5.5. ∆ιµερείς συµφωνίες οικονοµικού περιεχοµένου  

Πέραν των ρυθµίσεων µε βάση το κοινοτικό κεκτηµένο στο πλαίσιο της Ε.Ε., 
έχουν υπογραφεί µεταξύ Τσεχίας και Ελλάδας οι κατωτέρω συµφωνίες οικονοµικού 
περιεχοµένου: 

- Συµφωνία για την Προώθηση και την Αµοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, 
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- Σύµβαση Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας, 
- Συµφωνία για την Συνεργασία και την Αµοιβαία Συνδροµή στον Τελωνειακό 

Τοµέα, 
- Συµφωνία ∆ιεθνών Οδικών Μεταφορών, 
- Συµφωνία Τουριστικής Συνεργασίας, 
- Μνηµόνιο Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος – Τσεχοσλοβακίας, 
- Συµφωνία Επιστηµονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος – 

Τσεχοσλοβακίας, 
- Συµφωνία Οικονοµικής , Βιοµηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, 
- Σύµβαση για την Οικονοµική, Επιστηµονική και Τεχνολογική Συνεργασία 

στην Γεωργία, 
- Μνηµόνιο Ελληνο-Τσεχικής Συνεργασίας για την Οικονοµική 

Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη της Περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 
 Η συµµετοχή αµφοτέρων των χωρών και σε άλλους διεθνείς οργανισµούς 
παγκόσµιου χαρακτήρα, µε σηµαντικότερο όλων τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
Εµπορίου (W.T.O./ Π.Ο.Ε.) ολοκληρώνει το θεσµικό πλαίσιο. 
 
6. Μέσα µαζικής ενηµέρωσης 

 
6.1. Έντυπα µέσα 
Mlada Fronta DNES (πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου) 

Εκδίδεται από την εταιρεία ΜAFRA, a.s., ιδιοκτησίας του κ. Andrej Babis, 
επιχειρηµατία, αρχηγού του δεύτερου µεγαλύτερου κόµµατος, ΑΝΟ 2011, 
Αντιπροέδρου της τσεχικής κυβέρνησης και Υπουργού Οικονοµικών.  

Οι ηµερήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 196.000 φύλλα. και 
απευθύνεται κυρίως σε µετριοπαθές συντηρητικό κοινό.  

Ιστοσελίδα: www.idnes.cz 
 
Denik (ποικίλου περιεχοµένου) 

Αποτελεί περιφερειακό τύπο. Εκδίδεται από την Vltava-Labe-Press, a.s. 
ιδιοκτησίας της Penta Investments, σε διάφορες περιοχές της Τσεχίας, φέροντας στον 
τίτλο ως δεύτερο συνθετικό το όνοµα της περιοχής στην οποία απευθύνεται π.χ. 
Denik-Praha, Denik-Ostrava κ.ο.κ. 

Οι ηµερήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 168.000 φύλλα.  
Ιστοσελίδα: www.denik.cz 

 
Pravo (πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου) 

Εκδίδεται από την Borgis a.s. ιδιοκτησίας του Zdenek Porybny, πρώην εκδότη 
επί κοµµουνιστικού καθεστώτος, της Rude Pravo. Ωστόσο δεν έχει σχέση µε το 
κοµµουνιστικό κόµµα της Τσεχίας, αλλά απευθύνεται σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό 
κοινό.  

Οι ηµερήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 141.000 φύλλα.  
 Ιστοσελίδα: www.pravo.cz/  
 



Ετήσια Έκθεση – Τσεχία – 2015 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

7 

Lidove Νoviny (πολιτικού και οικονοµικού περιεχοµένου) 
Εκδίδεται επίσης από την εταιρεία ΜAFRA a.s., ιδιοκτησίας του κ. Babis (βλ. 

ανωτέρω).  
Οι ηµερήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 52.000 φύλλα ηµερησίως 

και το κοινό της είναι ως επί το πλείστον συντηρητικό.  
 Ιστοσελίδα: www.lidovky.cz 
 
Hospordarske Νoviny (κυρίως οικονοµικού περιεχοµένου) 

Εκδίδεται από την εταιρεία Economia a.s., ιδιοκτησίας του επιχειρηµατία 
Zdenek Bakala, του οποίου οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι πολυσύνθετες µε 
κυριότερη την ιδιοκτησία ανθρακωρυχείων.  

Οι ηµερήσιες πωλήσεις της εν λόγω εφηµερίδας ανέρχονται σε περίπου 
37.000 φύλλα και απευθύνεται σε µετριοπαθές συντηρητικό κοινό.  

Ιστοσελίδα: www.ihned.cz 
 
Ε15 (ποικίλου περιεχοµένου) 

Εκδίδεται από την Mlada Fronta a.s. η οποία αποτελεί τµήµα τσεχικής 
πολυσυµµετοχικής εταιρείας.  

Οι ηµερήσιες πωλήσεις της ανέρχονται σε περίπου 50.000 φύλλα.  
H εν λόγω εφηµερίδα είναι η µοναδική η οποία εκδίδεται και στην αγγλική, 

αλλά σε εβδοµαδιαία βάση. 
Ιστοσελίδα: www.e15.cz 

 
Tyden (εβδοµαδιαίο περιοδικό, ποικίλου περιεχοµένου) 

Εκδίδεται από την εταιρεία Empresa Media a.s. ιδιοκτησίας του Τσέχου 
επιχειρηµατία Jaromir Soukup, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των 
µέσων ενηµέρωσης. 
 

Σηµειώνεται ότι υψηλές πωλήσεις παρουσιάζουν δύο εφηµερίδες tabloid 
(ποικίλου κοινωνικού περιεχοµένου) η Blesk, µε ηµερήσιες πωλήσεις 292.000 φύλλα 
και η Aha, µε ηµερήσιες πωλήσεις περίπου 89.000 φύλλα ηµερησίως.  

∆ικτυακοί τόποι www.blesk.cz και www.ahaonline.cz αντίστοιχα. 
 
Περαιτέρω, στον χώρο του ηλεκτρονικού τύπου λειτουργούν και δικτυακοί 

τόποι µε αρθρογραφία και στην αγγλική και περιεχόµενο πολιτικό, οικονοµικό και 
πολιτιστικό, όπως το Τσεχικό Πρακτορείο Ειδήσεων www.ctk.cz (συνδροµητικό), το 
www.radio.cz και το www.praguemonitor.com. 
 

6.2. Τηλεόραση 
Τα ακόλουθα κανάλια είναι δωρεάν λήψης µε συµβατική κεραία. To TV 

Nova, το TV Prima και το ČT1 αποτελούν την πρώτη τριάδα τηλεθέασης. 
 

∆ηµόσια Τηλεόραση 
Česká televize  
ČT1, ČT2, ČT :D/ČT Art time, ČT24, ČT Sport  
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Ιδιωτική Τηλεόραση 

Prima Group (ιδιοκτησίας σουηδικού οµίλου Modern Times Group) 
TV Prima, Prima Max, Prima Cool, Prima Love, Prima Zoom, Prima Comedy  
Central  

 
Nova Group (ιδιοκτησίας Central European Media Enterprise) 
TV Nova, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka  

 
TV Barrandov (ιδιοκτησίας Empresa Media a.s. του Τσέχου επιχειρηµατία  
Jaromir Soukup) 
TV Barrandov, Kino Barrandov, Barrandov Plus, Barrandov Muzika  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' – Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

 
1. Γενικά στοιχεία 

Η αύξηση του ΑΕΠ της Τσεχίας για το 2015 ήταν σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.  

Η ανάπτυξη της τσεχικής οικονοµίας ήταν από τις υψηλότερες στην Ευρώπη 
για το 2015 και σηµαντικά υψηλότερη συγκρινόµενη µε το µέσο όρο των χωρών της 
Ευρωζώνης.  

Η µείωση του ποσοστού της ανεργίας - εκ των χαµηλοτέρων στην Ευρώπη - 
ήταν επίσης αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης οικονοµικής ανάκαµψης. Το 2015 ήταν 
το έτος κατά το οποίο ο πληθωρισµός στην Τσεχία έφτασε το ιστορικό χαµηλό όριο, 
πολύ χαµηλότερα από τον στόχο της Τσεχικής Κεντρικής Τράπεζας για πληθωρισµό 
2%, 

Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας αναµένεται να µετριαστεί κατά τα επόµενα 
έτη. 

 
2. Βασικοί µακροοικονοµικοί δείκτες 

∆είκτης   2014 2015 

ΑΕΠ CZK ∆ισ. 4.313,8 4.554,6 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν CZK/κεφ., τρεχ.τ. 409.870 432.006 

ΑΕΠ κατά κεφαλήν σε PPS PPS/κεφ., τρεχ.τ. 23.495 24.985 

ΑΕΠ %, έτος, πραγµ.τ. 2,7 4,5 

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών %, έτος, πραγµ.τ. 8,6 7,8 

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών %, έτος, πραγµ.τ. 10,0 8,3 

Ακαθάριστο διαθέσιµο εισόδηµα CZK ∆ισ., τρεχ.τ. 3.985,6 4.219,9 

Βιοµηχανία / πωλήσεις  %, έτος, τρεχ.τ. 8,9 2,6 

Κατασκευές / µεταβολή  %, έτος, πραγµ.τ. 4,3 7,1 

Υπηρεσίες / πωλήσεις  %, έτος, πραγµ.τ. 1,0 3,0 

Γεωργία / πωλήσεις  %, έτος, πραγµ.τ. 11,0 7,6 

∆είκτης ανεργίας κατά ILO  %, µ.ο.. 6,1 5,0 

∆είκτης µακροχρόνιας ανεργίας %, µ.ο.. 2,7 2,4 

Μέσοι ακαθάριστοι ονοµαστικοί µισθοί  %, έτος 2,9 2,7 
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Μέσοι πραγµατικοί µισθοί  %, έτος 2,5 2,4 

∆είκτης τιµών καταναλωτή  %, έτος, µ.ο. 0,4 0,3 

∆είκτης τιµών καταναλωτή %, έτος, ∆εκ. 0,1 0,1 

∆είκτης τιµών παραγωγού – Βιοµηχανία %, έτος, µ.ο. -0,8 -3,2 

∆είκτης τιµών παραγωγού - Κατασκευές %, έτος, µ.ο. 0,5 1,2 

∆είκτης τιµών παραγωγού – Εµπορεύσιµες Υπηρεσίες %, έτος, µ.ο. 0,3 0,0 

∆είκτης τιµών παραγωγού – Γεωρική παραγαγή %, έτος, µ.ο. -3,7 -6,0 

Τιµές εξαγωγών αγαθών %, έτος, µ.ο. 3,5 -1,7 

Τιµές εισαγωγών αγαθών %, έτος, µ.ο. 1,9 -1,9 

Ισοτιµία CZK/EUR µ.ο. 27,533 27,283 

Ισοτιµία CZK/USD µ.ο. 20,746 24,6 

Προσφορά χρήµατος M1  %, έτος 10,9 11,4 

Προσφορά χρήµατος M2 %, έτος 6,4 8,5 

Προσφορά χρήµατος M3 %, έτος 5,7 8,2 

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης CZK ∆ισ. -83,1 -18,7 

Έλλειµµα γενικής κυβέρνησης /ΑΕΠ % -1,9 -0,4 

Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισµού  CZK ∆ισ. -77,8 -62,8 

Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισµού /ΑΕΠ % -1,8 -1,4 

Χρέος γενικής κυβέρνησης  CZK ∆ισ. 1.819,1 1.836,2 

Χρέος γενικής κυβέρνησης /ΑΕΠ % 42,2 40,3 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
 

3. Εξέλιξη και ανάλυση βασικών οικονοµικών µεγεθών 

 
3.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
 Η τσεχική οικονοµία το 2015 σηµείωσε σαφώς υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης 
(4,5%) σε σχέση µε το 2014 (2,7%), επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις τόσο τσεχικών 
δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, όσο και της Ε. Επιτροπής, και επανερχόµενη στις 
προ κρίσης υψηλές επιδόσεις.  
 

Ανάπτυξη / Ύφεση (2006-2015)
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Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
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 Η ανωτέρω αύξηση του ΑΕΠ υπήρξε προϊόν ισόρροπης υψηλής ανόδου του 
και κατά τα τέσσερα τρίµηνα του 2015 (σε κανένα από τα οποία δεν έπεσε κάτω του 
4%). 
 Η σηµαντική επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της εγχώριας οικονοµίας 
το 2015 σε σχέση µε το 2014, οφείλεται σε µία πληθώρα παραγόντων:  
 Πρωτίστως, στην αύξηση των δηµοσίων δαπανών (η δηµόσια κατανάλωση 
και οι δηµόσιες επενδύσεις από κοινού µε την αύξηση των αποθεµάτων ήταν η 
κινητήριος δύναµη πίσω από τουλάχιστον τη µισή αύξηση του ΑΕΠ), κυρίως λόγω 
της χρήσης ευρωπαϊκών κονδυλίων του Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού Πλαισίου της 
περιόδου 2007-2013.  
 Επίσης, στη µείωση του ΦΠΑ από 15 σε 10% για ορισµένα βασικά αγαθά, σε 
εισοδηµατικές φορολογικές απαλλαγές, στην έστω και µικρή αύξηση των συντάξεων 
και στην άνοδο των πραγµατικών µισθών, καθώς και στη µείωση των τιµών των 
καυσίµων, που οδήγησαν στην αύξηση του διαθεσίµου εισοδήµατος και στη 
βελτίωση της ψυχολογίας των καταναλωτών και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της 
ιδιωτικής κατανάλωσης.  
 Όλοι οι ανωτέρω παράγοντες κατέστησαν την εσωτερική ζήτηση, τόσο την 
ιδιωτική, όσο και τη δηµόσια, βασικούς µοχλούς της αναπτυξιακής πορείας της 
χώρας, το 2015, πέραν της συνήθους συµβολής των εξαγωγών, στις οποίες βασίσθηκε 
η τσεχική οικονοµία, ακόµη και σε περιόδους ύφεσης.  
 Η ανάπτυξη της τσεχικής οικονοµίας αναµένεται να επιβραδυνθεί σε 2,3% το 
2016 λόγω της προσωρινής µείωσης των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 
σε συνέχεια της µείωσης των δηµόσιων επενδύσεων που συγχρηµατοδοτούνται από 
τα ταµεία της ΕΕ.  
 Ωστόσο, η οικονοµία συνεχίζει να υποστηρίζεται και το 2016 από χαλαρές 
εγχώριες νοµισµατικές συνθήκες µέσω της αδύναµης Κορώνας και εξαιρετικά 
χαµηλών επιτοκίων, τις χαµηλές τιµές πετρελαίου και την αύξηση της εξωτερικής 
ζήτησης.  
 Για το 2017 προβλέπεται ανάπτυξη άνω του 3%, µε θετική συνεισφορά από 
όλες τις συνιστώσες της ζήτησης. Η αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα θα 
καταστεί περισσότερο προφανής στην αγορά εργασίας µε τη συνεχιζόµενη αύξηση 
της απασχόλησης, αν και µε βραδύτερο ρυθµό.  
 
3.2. Τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας 

Η ανάπτυξη της οικονοµίας για το 2015 ήταν κυρίως υπόθεση του 
δευτερογενούς και του τριτογενούς τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας µε τη 
συµβολή του πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία) 
να παραµένει χαµηλά. 

Ειδικά όσον αφορά στη βιοµηχανία, σηµαντική αύξηση της παραγωγής 
σηµειώθηκε σε 16 επί µέρους βιοµηχανικούς κλάδους, των οποίων οι πωλήσεις 
απετέλεσαν το 78% των συνολικών βιοµηχανικών πωλήσεων, µε κυριότερο τον 
κλάδο της αυτοκινητοβιοµηχανίας (+11,5%, συµµετοχή σε συνολικές βιοµηχανικές 
πωλήσεις 28,4%). 
 Η υψηλότερη αύξηση στις πωλήσεις (6,7%), προς την εγχώρια και την 
αλλοδαπή αγορά, σηµειώθηκε στην κατηγορία των κλάδων "µεσαίας - υψηλής 
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τεχνολογίας", στον οποίο περιλαµβάνονται η αυτοκινητοβιοµηχανία και ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός που αποτελούν και τον κινητήριο µοχλό της τσεχικής 
βιοµηχανίας. 

Το Υπουργείο Βιοµηχανίας και Εµπορίου προβλέπει διατήρηση της ανοδικής 
τάσης της βιοµηχανικής παραγωγής για το 2016 – αν και όχι στο ίδιο επίπεδο µε αυτό 
του 2015. 

Μετά από πολυετή ύφεση, ο κατασκευαστικός τοµέας σηµείωσε επίσης 
αξιοσηµείωτη ανάπτυξη, που βασίσθηκε, ως επί το πλείστον στα δηµόσια έργα και 
στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Περαιτέρω, το τρέχον έτος θεωρείται 
καθοριστικό για την µελλοντική πορεία του κατασκευαστικού τοµέα, δεδοµένου ότι 
θα διαφανεί κατά πόσον η αναθέρµανση της δραστηριότητάς του ήταν αποτέλεσµα 
της υψηλής εισροής κοινοτικών κεφαλαίων ή σταθερότερων διαρθρωτικών 
παραγόντων.  

 
3.3. Πληθωρισµός 
 O µέσος όρος του πληθωρισµού για το 2015 ανήλθε σε 0,3%, µειωµένος κατά 
0,1% σε σχέση µε το 2014 και είναι ο χαµηλότερος από το 2003.  
 Η πτώση του πληθωρισµού οφείλεται σε µια εκ νέου µείωση των τιµών των 
τροφίµων προς το τέλος του έτους και την περαιτέρω επιτάχυνση της πτώσης των 
τιµών των καυσίµων ενώ και οι διοικητικά καθοριζόµενες τιµές συνέχισαν να 
µειώνονται µε µέτριο ρυθµό.  
 Επίσης, εξωτερικοί οικονοµικοί παράγοντες συνέβαλαν στον σηµαντικά 
χαµηλότερο από τον προβλεφθέντα πληθωρισµό. Η µεγαλύτερη απόκλιση υπήρξε 
στις εξωτερικές τιµές παραγωγού, οι οποίες όχι µόνο δεν κατέγραψαν την 
αναµενόµενη αύξηση αλλά συνέχισαν να παρουσιάζουν έντονα αρνητικές δυναµικές 
σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Η απρόσµενη πτώση των τιµών του πετρελαίου 
συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτές τις εξελίξεις ενώ και η αύξηση της εξωτερικής 
ζήτησης ήταν χαµηλότερη της αναµενόµενης.  
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Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 

 
Συνολικά, λοιπόν, οι εξωτερικές εξελίξεις είχαν αντιπληθωριστική επίδραση 

στον εγχώριο πληθωρισµό, κάνοντας απαραίτητες πιο χαλαρές νοµισµατικές 
συνθήκες. 
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 Συνεπώς, ο ρυθµός αύξησης των τιµών για το 2015 ήταν αρκετά κατώτερος 
του επιθυµητού – από την Κεντρική Τράπεζα – επιπέδου του 2%. Αποτέλεσµα αυτού 
ήταν η διατήρηση της παρεµβατικής συναλλαγµατικής πολιτικής της Κεντρικής 
Τράπεζας της Τσεχίας, προκειµένου η συναλλαγµατική αξία του τσεχικού νοµίσµατος 
έναντι του ευρώ να παραµείνει πλησίον του διαµορφωθέντος, µετά την υποτίµηση 
του Νοεµβρίου του 2013, επιπέδου του EUR1/CZK27 και να αποφευχθεί η 
διολίσθηση της τσεχικής οικονοµίας στην ζώνη του αποπληθωρισµού.  
 Η ανωτέρω πολιτική του κεντρικού τραπεζικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε 
επανειληµµένες δηλώσεις του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, θα συνεχισθεί έως 
ότου ο πληθωρισµός επανέλθει στο 2%, επίπεδο που σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
Κεντρικής Τράπεζας θα επιτευχθεί στο β΄ εξάµηνο του 2017. 
 
3.4. Αγορά εργασίας 
 Το ποσοστό ανεργίας, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάκαµψης και των 
υψηλών αναπτυξιακών ρυθµών και κατά τα τέσσερα τρίµηνα του 2015, ακολούθησε 
πτωτική πορεία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κινήθηκε σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, µειούµενο σε µέσο όρο για το 5%. 
 Ο τριτογενής τοµέας ήταν από τους µεγαλύτερους συντελεστές στην αύξηση 
της απασχόλησης το 2015, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους επιβραδύνθηκε η αύξηση 
της απασχόλησης στον δευτερογενή τοµέα. Η σηµαντική αύξηση στον πρωτογενή 
τοµέα δεν έπαιξε σηµαντικό ρόλο στο συνολικό αποτέλεσµα λόγω της περιορισµένης 
συµµετοχής του στην εν γένει απασχόληση.  
 Ο απόλυτος αριθµός των ανέργων στο τέλος του 2015, ανήλθε στα 453.118 
άτοµα και αποτελεί τον χαµηλότερο από τον ∆εκέµβριο του 2008.  
 Περαιτέρω, ο αριθµός των νέων προσφεροµένων θέσεων απασχόλησης 
ανήλθε στις 102.545 και, κατά συνέπεια, η αντιστοιχία κενών θέσεων εργασίας / 
ανέργων διαµορφώθηκε περίπου στην αναλογία 1/4.  
 Ωστόσο, η εν λόγω αναλογία δεν ίσχυσε για ορισµένους κλάδους, ιδίως 
προηγµένης τεχνολογίας, όπου παρατηρήθηκαν σηµαντικές δυσκολίες ανεύρεσης 
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, είτε λόγω έλλειψης αυτού, είτε εξ αιτίας 
περιορισµένης κινητικότητας τυχόν ενδιαφεροµένων.  
 Το γεγονός αυτό οδήγησε αφ’ενός τις επιχειρήσεις να στραφούν στην 
αλλοδαπή αγορά εργασίας προκειµένου να καλύψουν τα υπάρχοντα κενά, αφ’ετέρου 
στη διαµόρφωση ανοδικής τάσης στις αποδοχές των εργαζοµένων σε αυτούς τους 
κλάδους.  
 

3.5. Μισθοί 
 Η ικανοποιητική κατάσταση στην αγορά εργασίας απεικονίζεται και στην 
διαµόρφωση του µέσου ακαθάριστου µισθού.  

Συγκεκριµένα, ο µέσος ακαθάριστος µισθός για το 2015 ανήρθε σε 26.467 
CZK (περίπου 973 EUR), σηµειώνοντας αύξηση κατά 2,7%, σε ονοµαστικές τιµές σε 
σύγκριση µε το 2014, και, σε πραγµατικές τιµές, λόγω χαµηλού επιπέδου 
πληθωρισµού, σε 2,4%. 
 Ωστόσο, το εν λόγω επίπεδο παρουσίασε έντονες περιφερειακές 
διαφοροποιήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις 10.000 CZK (περίπου 367 EUR).  
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Συγκεκριµένα, οι υψηλότερες µέσες αποδοχές σηµειώθηκαν στην περιοχή της 
Πράγας, 35.385 CZK (περίπου 1300 EUR) και οι χαµηλότερες στην περιοχή του 
Karlovy Vary, 24.565 CZK (περίπου 903 EUR). 

 

Αυξήσεις / Μειώσεις στους µισθούς (2006-2015)
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι αυξήσεις / µειώσεις στους 

ονοµαστικούς και πραγµατικούς µισθούς για την περίοδο 2006-2015 σε CZK. Θα 
πρέπει να ληφθεί, επίσης, υπόψη ότι στο τέλος του 2013 έλαβε χώρα υποτίµηση, κατά 
5% περίπου της Κορώνας έναντι του Ευρώ.  

Σε γενικές γραµµές, µε την εξαίρεση των ετών 2012-2013 όταν η τσεχική 
οικονοµία παρουσίασε ελαφρά ύφεση, η άνοδός των µισθών υπήρξε σταθερή από το 
2009 και έπειτα. 

Εκτιµάται ότι, για το 2016, µε βάση την κατάσταση στην αγορά εργασίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλό ποσοστό ανεργίας, ο µέσος µισθός θα αυξηθεί σε 
ονοµαστικές τιµές κατά περίπου 3,7%, στοιχείο σηµαντικό για την νοµισµατική 
πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Τσεχίας, δεδοµένου ότι, επί του παρόντος, 
µόνο η αύξηση των µισθών µπορεί να οδηγήσει στην επιθυµητή άνοδο του 
πληθωρισµού. 
 
3.6. Εξωτερικό εµπόριο 

Ο όγκος των εξωτερικών εµπορικών συναλλαγών της Τσεχίας αυξήθηκε το 
2015 κατά 8% ανερχόµενος σε 7.360 δισ. CZK (περίπου 270 δισ. EUR).  

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε 3.883 δισ. CZK (περίπου 
143 δισ. EUR), που αποτελεί και το υψηλότερο επίπεδο από ίδρυσης της Τσεχίας, 
ενώ οι εισαγωγές παρουσίασαν υψηλότερο ποσοστό αύξησης, ήτοι 8,7% και έφθασαν 
τα 3.477 δισ. CZK (περίπου 128 δισ. EUR), µε αποτέλεσµα το εµπορικό πλεόνασµα 
να διαµορφωθεί στα 406 δισ. CZK (περίπου 15 δισ. EUR). 

 
Εισαγωγές / εξαγωγές Τσεχίας κατά µονοψήφια ∆.Σ. SITC – 2015 (χιλ. CZK) 

 ∆ασµολογική κλάση SITC Εξαγωγές Εισαγωγές  Ισοζύγιο 

Τρόφιµα και ζώα ζωντανά 141.937.742 173.606.588 -31.668.846 

Ποτά και καπνός 33.273.367 23.479.247 9.794.120 
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Πρώτες ύλες µη εδώδιµες, εκτός από καύσιµα  85.942.760 75.981.867 9.960.893 

Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά, κλπ. 116.454.207 228.182.087 -111.727.880 

Λαδιά και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 12.455.458 9.321.209 3.134.249 

Χηµικά προϊόντα και συναφή, (Μ.Ε.) 240.558.968 390.874.811 -150.315.843 

Βιοµηχανικά ειδή ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη υλη 614.012.936 592.290.350 21.722.586 

Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών 2.153.062.756 1.589.148.212 563.914.544 

∆ιάφορα βιοµηχανικά ειδή 476.287.645 384.922.606 91.365.039 

Ειδή και συναλλαγές µη ταξινοµηµένα κατά κατηγορίες 9.263.092 9.193.421 69.671 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.883.248.931 3.477.000.398 406.248.533 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
 
Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανής η κυριαρχία της κατηγορίας 

"Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών" στην εξαγωγική δραστηριότητα της Τσεχίας 
καθώς ο υψηλός ρυθµός αύξησης των τσεχικών εξαγωγών βασίσθηκε κυρίως στην 
αυτοκινητοβιοµηχανία και στην ευνοϊκή κατάσταση της αγοράς αυτοκινήτου στις 
χώρες της Ε.Ε. 

Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, η κατηγορία 
"Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες κλπ." καλύπτει σχεδόν το 20% του συνόλου των 
τσεχικών εξαγωγών.  

 
Είκοσι κύριες οµάδες εξαγόµενων προϊόντων από την Τσεχία - 2015 

∆.Κ. Περιγραφή – Τσεχικές εξαγωγές 
Χιλ. CZK  

% επί του 

συνόλου 

87 Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές 773.379.478 19,9 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές 722.207.179 18,6 

85 
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. Συσκευές εγγραφής η 

αναπαραγωγής του ήχου 
658.654.895 17,0 

73 Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 149.113.436 3,8 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα 138.274.191 3,6 

27 Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα απόσταξης αυτών. Ηλεκτρική ενέργεια. 115.448.146 3,0 

94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωµνής 104.854.830 2,7 

40 Καουτσούκ και τεχνουργήµατα 87.312.237 2,2 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 79.330.198 2,0 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 78.027.576 2,0 

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας 70.171.416 1,8 

30 Φαρµακευτικά προϊόντα 56.109.777 1,4 

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα 46.526.603 1,2 

76 Αργίλιο και τεχνουργήµατα 44.143.860 1,1 

70  Γυαλί και τεχνουργήµατα 41.462.294 1,1 

48 Χαρτί και χαρτόνια 34.974.734 0,9 

83 ∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα 34.061.633 0,9 

86 Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές ή παρόµοιες γραµµές 23.708.075 0,6 

29 Οργανικά χηµικά προϊόντα 22.980.590 0,6 

96 τεχνουργήµατα διάφορα 22.645.510 0,6 
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Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
 

Είκοσι κύριες οµάδες εισαγόµενων προϊόντων στην Τσεχία - 2015 

∆.Κ. Περιγραφή Χιλ. CZK  
% επί του 

συνόλου 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές 638.945.741 18,4 

85 
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. Συσκευές εγγραφής η 

αναπαραγωγής του ήχου 
614.137.819 17,7 

87 Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα για χερσαίες µεταφορές 340.935.321 9,8 

27 Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα απόσταξης αυτών. Ηλεκτρική ενέργεια. 228.184.767 6,6 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα 191.401.024 5,5 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 118.991.695 3,4 

73 Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 99.769.717 2,9 

30 Φαρµακευτικά προϊόντα 98.901.603 2,8 

90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηµατογραφίας 80.682.036 2,3 

76 Αργίλιο και τεχνουργήµατα 61.723.837 1,8 

94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωµνής 60.585.493 1,7 

40 Καουτσούκ και τεχνουργήµατα 58.928.340 1,7 

48 Χαρτί και χαρτόνια 47.957.981 1,4 

38 ∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών 38.841.246 1,1 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 35.573.735 1,0 

74 Χαλκός και τεχνουργήµατα 28.545.392 0,8 

29 Οργανικά χηµικά προϊόντα 27.762.178 0,8 

62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 27.167.584 0,8 

83 ∆ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα 26.682.402 0,8 

02 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων 25.763.591 0,7 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
 

 Σηµαντικός παράγοντας βέβαια της υψηλής επίδοσης των τσεχικών εξαγωγών 
ήταν η παρεµβατική συναλλαγµατική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Τσεχίας 
υπέρ της διατήρησης της σχέσης CZK/EUR στο υποτιµηµένο επίπεδο EUR1/CZK27. 
Η ισοτιµία αυτή έδωσε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στα τσεχικά προϊόντα στο 
εξωτερικό και, ταυτόχρονα, αύξησε τις τιµές των εισαγοµένων προϊόντων, αύξηση 
όµως που µετριάστηκε από τη διεθνή πτώση των τιµών ενέργειας παρά την άνοδο της 
εσωτερικής ζήτησης σε εισαγόµενα προϊόντα, τόσο καταναλωτικά, όσο και 
ενδιάµεσα. 
 

Εµπόριο Τσεχίας µε ΕΕ και Ευρωζώνη (χιλ. CZK) 

Εταίροι Εισαγωγές % επί του συνόλου Εξαγωγές % επί του συνόλου 

ΕΕ 2.276.607.835 65,5 3.231.199.157 83,2 

Ευρωζώνη 1.740.929.911 50,1 2.503.557.579 64,5 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
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 Όπως και το προηγούµενα έτη, κυριότεροι εµπορικοί εταίροι της Τσεχίας 
ήταν οι χώρες της Ε.Ε. προς τις οποίες κατευθύνθηκε το 83,2% των τσεχικών 
εξαγωγών, και από τις οποίες προήλθε το 65,5% των τσεχικών εισαγωγών. Ειδικά δε 
όσον αφορά στην Ευρωζώνη, ήταν ο αποδέκτης του 64,5% των τσεχικών εξαγωγών 
και προµήθευσε την Τσεχία µε 50,1% των εισαγωγών της. 

Αναφορικά µε τις εµπορικές σχέσεις της Τσεχίας µε τις χώρες της ΕΕ, το 2015 
σε σύγκριση µε το 2014, σηµειώθηκε αύξηση τόσο των τσεχικών εξαγωγών 9,9%, 
όσο και των εισαγωγών 8,2%, µε το εµπορικό ισοζύγιο της χώρας ως προς το σύνολο 
των χωρών της ΕΕ να είναι πλεονασµατικό. Μοναδικές χώρες της Ε.Ε. µε τις οποίες 
διαµορφώθηκε ελλειµµατικό εµπορικό ισοζύγιο ήταν η Πολωνία, η Ιρλανδία, το 
Λουξεµβούργο και η Μάλτα. 

 
∆έκα πρώτες χώρες πελάτες και προµηθευτές της Τσεχίας κατά το 2015 

 Τσεχ. εξαγωγές προς % επί του συνόλου Τσεχ. εισαγωγές από % επί του συνόλου 

1 Γερµανία 32,15 Γερµανία 25,93 

2 Σλοβακία 8,97 Κίνα 13,44 

3 Πολωνία 5,87 Πολωνία 7,93 

4 Ηνωµένο Βασίλειο 5,31 Σλοβακία 5,13 

5 Γαλλία 5,12 Ιταλία 4,05 

6 Αυστρία 4,07 Γαλλία 3,04 

7 Ιταλία 3,78 Ρωσία 2,98 

8 Ουγγαρία 2,97 Αυστρία 2,98 

9 Ολλανδία 2,76 Ολλανδία 2,97 

10 Ισπανία 2,63 Ν. Κορέα 2,38 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 
 

Κεντρική θέση στο εξωτερικό εµπόριο της Τσεχίας κατέχει η γερµανική 
αγορά η οποία, όπως παγίως συµβαίνει, απορρόφησε το 1/3 περίπου των συνολικών 
τσεχικών εξαγόµενων προϊόντων, ήτοι 32,15%, ενώ ήταν και η κύρια πηγή 
προέλευσης των εισαγωγών της Τσεχίας (25,93%), οδηγώντας στη διαµόρφωση 
εµπορικού πλεονάσµατος προς όφελος της Τσεχίας ύψους 346 δισ. CZK (12,7 δισ. 
ευρώ).  

∆εύτερη, αλλά µε απόσταση, πελάτης της Τσεχίας ήταν η Σλοβακία στην 
οποία κατευθύνθηκε το 8,97% των συνολικών τσεχικών εξαγωγών και εν συνεχεία η 
Πολωνία, το Η.Β. και η Γαλλία.  
 Από πλευράς εισαγωγών, κυριότερες προµηθεύτριες χώρες, πλην της 
Γερµανίας, ήταν η Κίνα από την οποία εισήχθη το 13,44% των συνολικών τσεχικών 
εισαγωγών, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Ιταλία. 
 Αναφορικά µε τις λοιπές περιοχές, οι τσεχικές εξαγωγές προς τη Ρωσία 
σηµείωσαν µεγάλη πτώση (-30%), ως αποτέλεσµα τόσο των αµοιβαίων οικονοµικών 
κυρώσεων ΕΕ-Ρωσίας, όσο και της εξασθένισης της αγοραστικής δύναµης 
καταναλωτών και επιχειρήσεων στην Ρωσία, λόγω µείωσης των ενεργειακών τιµών 
και συνακόλουθης υποτίµησης της συναλλαγµατικής αξίας του ρουβλίου. 
Παράλληλα, παρουσιάσθηκε και µείωση των εισαγωγών από τη Ρωσία, ωστόσο το 
εµπορικό ισοζύγιο εξακολούθησε να είναι αρνητικό σε βάρος της Τσεχίας. 
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Από τον ασιατικό χώρο, Κίνα, Ν. Κορέα και Ιαπωνία απετέλεσαν τους 
κυριότερους εµπορικούς εταίρους της Τσεχίας. Και από τις τρείς ανωτέρω χώρες 
σηµειώθηκαν σηµαντικές αυξήσεις των εισαγωγών ήτοι 28,7%, 28% 6,6% 
αντιστοίχως. Όσον αφορά στις τσεχικές εξαγωγές, αύξηση 7% σηµειώθηκε µε την 
Κίνα, ενώ αµελητέες ήταν οι µεταβολές µε την Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα.  

Αποτέλεσµα των ανωτέρω ήταν το εµπορικό ισοζύγιο της Τσεχίας µε τις 
ανωτέρω τρείς χώρες να εξακολουθήσει και το 2015 να είναι έντονα ελλειµµατικό, µε 
µεγαλύτερο έλλειµµα αυτό έναντι της Κίνας, η οποία άλλωστε ήταν και η δεύτερη 
πλέον σηµαντική προµηθεύτρια χώρα της Τσεχίας µετά τη Γερµανία. 

Τέλος, άνοδος παρατηρήθηκε στις εµπορικές συναλλαγές της Τσεχίας µε τις 
Η.Π.Α. Συγκεκριµένα, οι τσεχικές εξαγωγές αυξήθηκαν 13,4% και οι εισαγωγές κατά 
5,4% µε τριπλασιασµό του θετικού εµπορικού ισοζυγίου υπέρ της Τσεχίας σε CZK 
10,4 δισ.  

 
3.7. ∆ηµοσιονοµικό έλλειµµα και χρέος γενικής κυβέρνησης 

Οι δηµοσιονοµικές επιδόσεις της τσεχικής κυβέρνησης ήταν καλύτερες των 
αναµενοµένων για το 2015.  

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2015, σε απόλυτους αριθµούς, ανήλθε σε 
62,8 δισ. CZK, χαµηλότερο κατά 32,7 δισ. CZK από το ύψος του ελλείµµατος που 
είχε προβλεφθεί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του 2015, ήτοι 100 δισ. 
εκατ. CZK.  

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2015 ανήλθε σε 1,4% του ΑΕΠ. 
Σηµειώνεται ότι το 2015 ήταν το δεύτερο συνεχές έτος που το ύψος του 

ελλείµµατος διαµορφώθηκε σε χαµηλότερο επίπεδο του αρχικώς σχεδιασθέντος και 
αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο για την επίτευξη, σε µεσοπρόθεσµο διάστηµα, 
ισοσκελισµένου προϋπολογισµού. 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα του 2014, σε απόλυτους αριθµούς, είχε ανέλθει 
σε 77,8 δισ. CZK ήτοι 1,8% του ΑΕΠ. 
  Παράγοντες που προσδιόρισαν την ανωτέρω δηµοσιονοµική κατάσταση ήταν 
η γενικότερη ανάκαµψη της οικονοµίας που οδήγησε σε διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης και των φορολογικών εσόδων, η αποτελεσµατικότερη είσπραξη των φόρων, η 
υψηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων και η διοχέτευση σηµαντικών 
πόρων στη διενέργεια επενδύσεων.  
 Για το 2016, σύµφωνα µε τον Προϋπολογισµό που ψηφίσθηκε στα µέσα του 
παρελθόντος ∆εκεµβρίου προβλέπεται, κατ’αρχάς, δηµοσιονοµικό έλλειµµα ύψους 
70 δισ. CZK, ενώ για το 2017, έτος κοινοβουλευτικών εκλογών (Οκτώβριος 2017), ο 
σχεδιασµός της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω συρρίκνωση αυτού στις 60 δισ. CZK 
(2,21 δισ. EUR). 
   

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, το 2015, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 
διατηρήθηκε σε επίπεδο πολύ χαµηλότερο του αντίστοιχου κριτηρίου του Maastricht 
(60%). Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε οριστικά στοιχεία, αν και αυξήθηκε σε απόλυτους 
αριθµούς από το 2014, ακολούθησε πτωτική τάση ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανερχόµενο 
σε 40,3%.  
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4. Τράπεζες 

Ο τραπεζικός τοµέας, µείζον τµήµα του οποίου ανήκει σε αλλοδαπές 
εταιρείες, εµφανίζεται σταθερός από πλευράς κεφαλαίων και από πλευράς 
ρευστότητας. Οι τσεχικές τράπεζες έχουν αυξήσει σταθερά τα κεφαλαιακά 
αποθέµατα ασφαλείας τους από το 2008, και είναι πλέον σε θέση να αντιµετωπίσουν 
σηµαντικές δανειακές ζηµίες. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των µη-
εξυπηρετούµενων δανείων έχει µείνει σταθερός παρά τη σταθερή αύξηση των 
δανείων.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα δοκιµών αντοχής που πραγµατοποίησε η 
Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας, ο τραπεζικός τοµέας αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
ανθεκτικός σε συνθήκες τυχόν αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. 

Σηµειώνεται ότι η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας διεξάγει τις εν λόγω 
δοκιµές ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και έως σήµερα έχει αποδειχθεί ότι ο 
τραπεζικός τοµέας παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα σε σοβαρές αρνητικές 
διακυµάνσεις της οικονοµικής συγκυρίας. 

Αν και οι πιστωτικές ροές ήταν υποτονικές τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι 
υπάρχουν σηµεία επιτάχυνσης της τραπεζικής δανειακής δραστηριότητας. Αυτή η 
µεταβολή οφείλεται κυρίως στη µεγαλύτερη εµπιστοσύνη των νοικοκυριών στη 
στεγαστική αγορά σε συνέχεια αυξήσεων στους µισθούς και των χαµηλών επιτοκίων.  
  
5. Συγκοινωνιακές υποδοµές 

 Παρά την υψηλή γενική οδική πυκνότητα στην Τσεχία, η χώρα έχει ένα από 
τα πιο αραιά δίκτυα αυτοκινητοδρόµων στην ΕΕ (9,5 χλµ ανά 1.000 τ.χλµ. έναντι 
ενός µέσου όρου της ΕΕ, 21,5 χλµ.).  
 Η χαµηλή ποιότητα του δικτύου αντανακλάται στο δείκτη ποιότητας 
υποδοµών του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ (2015), ο οποίος βασίζεται σε στην 
ικανοποίηση των χρηστών από τις υποδοµές µεταφορών. Ο δείκτης για την ποιότητα 
των οδικών υποδοµών στην Τσεχία είναι σηµαντικά χαµηλότερος του µέσου όρου της 
ΕΕ (4,0 έναντι µέσου όρου 4,9 στην ΕΕ), αν και υπήρξε µια βελτίωση από το 2014 
(3,7).  

Η πυκνότητα του σιδηροδροµικού δικτύου είναι πολύ υψηλή (120 χλµ. ανά 
1000 τ.χλµ. έναντι 55,9 χιλιοµέτρων στην ΕΕ το 2013). Ωστόσο, το δίκτυο απαιτεί 
ουσιαστικό εκσυγχρονισµό, µε µόλις το 34% των γραµµών να ηλεκτροδοτείται σε 
σύγκριση µε 54% στην ΕΕ. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη σιδηροδροµικών συνδέσεων 
υψηλής ταχύτητας, τα σηµεία υψηλής κυκλοφορίας έχουν συχνά προβλήµατα 
συµφόρησης ενώ και οι διασυνοριακές συνδέσεις δεν είναι καλής ποιότητας. 

 
6. Οικονοµικο-επιχειρηµατικό περιβάλλον 

Η Τσεχία προσφέρει ένα ευνοϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον και αυτός είναι 
και ο λόγος που έχει διαχρονικά προσεγγίσει µεγάλο όγκο ξένων άµεσων 
επενδύσεων.  

Είναι µια χώρα κράτος-µέλος της Ε.Ε. η οποία διαθέτει εξειδικευµένο 
εργατικό προσωπικό, καλής ποιότητας υποδοµές, ευνοϊκά εργασιακά κόστη, 
σταθερότητα τιµών, εστίαση στην έρευνα και τεχνολογία, πολύ καλή τοποθεσία στην 
κεντρική Ευρώπη και σταθερό πολιτικό και κοινωνικό σύστηµα.  



Ετήσια Έκθεση – Τσεχία – 2015 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

19 

Όπως είναι φυσικό, η Τσεχία κατατάσσεται υψηλά και στους δείκτες 
επιχειρηµατικού κλίµατος. Κατά το 2015, ανέβηκε από την 53η θέση στην 37η θέση 
στο ∆είκτη Αντίληψης της ∆ιαφθοράς της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, καθώς προχώρησε 
σε αλλαγές στους κανόνες των δηµοσίων συµβάσεων και την έγκριση νοµοθεσίας για 
το "πόθεν έσχες".  

Βρίσκεται, επίσης, στην 36η θέση του ∆είκτη Doing Business της Παγκόσµιας 
Τράπεζας, έχοντας χάσει όµως τρεις θέσεις, από την 33η θέση. Η απώλεια των θέσεων 
αυτών οφείλεται στην υψηλή φορολογία της εργασίας και τις δυσκολίες στην έκδοση 
οικοδοµικών αδειών, οι διαδικασίες για τις οποίες είναι περίπλοκες και µακροχρόνιες.  

Έχει επίσης επισηµανθεί από την Ευρ. Επιτροπή, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 
Ταµείο και άλλους διεθνείς οργανισµούς ότι η αποτελεσµατικότητα των επιχειρήσεων 
επηρεάζεται από εµπόδια όπως το υψηλό κόστος που σχετίζεται µε την πληρωµή των 
φόρων, τη χαµηλή διαθεσιµότητα on-line δηµόσιων υπηρεσιών και την έλλειψη 
προβλεψιµότητας στη νοµοθεσία.  

Ειδικότερα όσον αφορά στο κόστος φορολογικής συµµόρφωσης, σηµειώνεται 
ότι ο αριθµός των ωρών που χρειάζεται µια µεσαίου µεγέθους επιχείρηση για την 
προετοιµασία, υποβολή και πληρωµή των φόρων (κυρίως εργατικών εισφορών) είναι 
υψηλός και δεν έχει βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Ο χρόνος που 
απαιτείται είναι µεγαλύτερος από το διπλάσιο του µέσου όρου της ΕΕ, αν και 
πρόσφατες αλλαγές αναµένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσµατα.  
 
7. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

 Το Νοέµβριο του 2012 η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας µείωσε τα επιτόκια 
της σε 0,05% ("τεχνικό µηδέν"), µην έχοντας από εκεί και πέρα κανένα άλλο τρόπο 
να χαλαρώσει τις νοµισµατικές συνθήκες πέραν της ισοτιµίας της Κορώνας.  

Οι προφορικές παρεµβάσεις του κεντρικού τραπεζικού ιδρύµατος είχαν µικρό 
αποτέλεσµα και συνεπώς το Νοέµβριο του 2013 αποφασίστηκε η υιοθέτηση 
κατώτατου ορίου ισοτιµίας για την Κορώνα σε περίπου EUR1/CZK27. 
Συγκεκριµένα, αποφασίστηκε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα παρενέβαινε σε περίπτωση 
υπερβολικής ανατίµησης κάτω από το εν λόγω επίπεδο ενώ θα άφηνε την Κορώνα να 
υποτιµηθεί ελεύθερα σύµφωνα µε την προσφορά και τη ζήτηση στις αγορές 
συναλλάγµατος. 

Η παρέµβαση αυτή είχε ισοδύναµο αποτέλεσµα µε περίπου µείωση των 
επιτοκίων κατά 1%. 

Η εξασθένιση της Κορώνας είχε σκοπό την αποτροπή της απειλής του 
αποπληθωρισµού, την ταχύτερη επίτευξη του στόχου του πληθωρισµού, την 
υποστήριξη της γρηγορότερης ανάκαµψης της οικονοµίας και την έξοδο από τα 
µηδενικά επιτόκια.  
 Σύµφωνα µε δηλώσεις του ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, η έξοδος από 
το τρέχον καθεστώς και η επιστροφή στην ελεύθερη διακύµανση της Κορώνας θα 
λάβει χώρα εντός του δευτέρου εξαµήνου του 2017. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 
(Βλ. και Β.3.2.) 
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 Η ανάκαµψη της τσεχικής οικονοµίας κατά τα τελευταία δύο έτη αναµένεται 
να συνεχιστεί, αν και σε χαµηλότερους ρυθµούς, το 2016 και το 2017.  

Τα θετικά αποτελέσµατα της ανάπτυξης εν γένει αναµένεται να 
αντικατοπτριστούν και στα δηµόσια οικονοµικά και ιδιαίτερα στο δηµοσιονοµικό 
ισοζύγιο.  

Η ανεργία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται αλλά σε πολύ χαµηλότερους 
ρυθµούς καθώς στο επίπεδο που βρίσκεται πλέον δεν υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια 
µεταβολής ενώ σε πολλούς τοµείς υπάρχει ήδη ζήτηµα έλλειψης εργατικού 
προσωπικού, γεγονός που ωθεί τους µισθούς στους συγκεκριµένους τοµείς 
υψηλότερα. Οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων σύµφωνα µε δηλώσεις 
κυβερνητικών στελεχών πρόκειται να αυξηθούν κατά 4% (του ιατρικού προσωπικού 
κατά 10%) γεγονός που θα συµβάλλει στην προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας για 
επίτευξη του στόχου πληθωρισµού 2% στο δεύτερο εξάµηνο του 2017. 

Η σχέση χρέους προς το ΑΕΠ βαίνει µειούµενη και αναµένεται να φτάσει το 
36,2% το 2021.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΤΣΕΧΙΑΣ 

 
1. ∆ιµερές εµπόριο 

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία κατά την τελευταία 
δεκαετία, µε εξαίρεση το 2009, συνεχίστηκε και το 2015, µε βραδύτερους, όµως, 
ρυθµούς. Οι ελληνικές εξαγωγές στην Τσεχία αυξήθηκαν το 2015 κατά 1,8% σε 
σύγκριση µε την αύξηση κατά 29% που επετεύχθη το 2014. Οι ελληνικές εξαγωγές 
στην Τσεχία για το 2015 ανήλθαν σε 196 εκατ. EUR και ήταν οι υψηλότερες 
ιστορικά. 

 

∆ιµερές εµπόριο Ελλάδος - Τσεχίας (σε EUR) 2011-2015
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 Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
Οι ελληνικές εισαγωγές από την Τσεχία φαίνεται ότι ανακάµπτουν σταθερά 

µετά τη στασιµότητα του 2008 και του 2009 και την κάµψη για το 2010, 2011 και 
2012, αλλά δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν το υψηλό του 2007 (323 εκατ. EUR) και 
ανήλθαν για το 2015 σε 289 εκατ. EUR. 



Ετήσια Έκθεση – Τσεχία – 2015 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα 

Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 

21 

Ο όγκος διµερών συναλλαγών µεταξύ Ελλάδος και Τσεχίας αν και έχει 
αυξηθεί κατά σχεδόν 40% την τελευταία δεκαετία και κατά 14% από το 2014 στο 
2015 παραµένει χαµηλός.  

Λόγω των ως άνω εξελίξεων, κατά το 2015, ήτοι τη µικρή αύξηση εξαγωγών 
στην Τσεχία και την αντίστοιχη µείζονα αύξηση εισαγωγών, το εµπορικό έλλειµµα 
της Ελλάδος έναντι της Τσεχίας διευρύνθηκε κατά 124% φτάνοντας στο υψηλότερο 
σηµείο της πενταετίας, -94 εκατ. EUR, αλλά σε καµία περίπτωση δεν έφτασε στα 
επίπεδα προηγούµενων ετών όταν ήταν υπέρδιπλο του τρέχοντος (2007= -220 εκατ. 
EUR). 

  
Εµπορικό ισοζύγιο και όγκος εµπορίου Ελλάδος – Τσεχίας (σε EUR) 2011-2015 

Έτος 2011 2012 2013 2014 2015 

Μεταβολή 

2014/2015 (%) 

Εξαγωγές στην Τσεχία 126.259.206 132.734.439 148.429.389 192.030.446 195.471.256 1,8 

Εισαγωγές από την Τσεχία 211.895.679 192.036.349 215.913.970 234.006.379 289.413.098 23,7 

Εµπορικό ισοζύγιο -85.636.473 -59.301.910 -67.484.581 -41.975.933 -93.941.842 123,8 

Όγκος εµπορίου 338.154.885 324.770.788 364.343.359 426.036.825 484.884.354 13,8 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
1.1 Ελληνικές εξαγωγές στην Τσεχία 
 Σύµφωνα µε την ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία, φαίνεται ότι 
τα φαρµακευτικά προϊόντα παραµένουν στην κορυφή παρά τη µείωσή τους από το 
2014 (-17,5%) καλύπτοντας το 18% του συνόλου. Οι εν λόγω εξαγωγές αποτελούνται 
ουσιαστικά µόνο από την ∆.Κ. 30041 ήτοι "Φάρµακα που αποτελούνται ,από 
προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασµένα για τη λιανική πώληση".  

Έπεται το αλουµίνιο και τα τεχνουργήµατα από αυτό (αύξηση 12,4%, 16,1% 
επί του συνόλου), ήτοι ελάσµατα, ταινίες, φύλλα, ράβδοι και είδη µε καθορισµένη 
µορφή από αλουµίνιο (∆.Κ. 7606, 7607, 7604 κ.α.). 
 Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι καρποί και φρούτα (αύξηση 22,6%, 10% επί 
του συνόλου). Πρώτα, µεταξύ των φρούτων είναι τα εσπεριδοειδή (περίπου 7 εκατ. 
EUR) έπονται τα πηρυνόκαρπα (2,7 εκατ. EUR) και ακολουθούν οι φράουλες, τα 
σταφύλια, τα πεπόνια κ.ο.κ. 

Στην τέταρτη θέση και στη ∆.Κ. των "Μηχανών και συσκευών" (µείωση -
28%, 9,8% επί του συνόλου) περιλαµβάνονται διακόπτες / ασφάλειες (11 εκατ. EUR), 
συσσωρευτές (4,5 εκατ. EUR), συσκευές ενσύρµατης επικοινωνίας κ.ο.κ. 
 Στην πέµπτη θέση, και στην κατηγορία "Χαλκός και τεχνουργήµατά του" 
(αύξηση 18,3%, 4,5% επί του συνόλου) περιλαµβάνονται κυρίως σωλήνες από χαλκό 
(7,2 εκατ. EUR). 
 Αν και δεν υπάρχει µια διψήφια δασµολογική κλάση η οποία υπερτερεί σαφώς 
των υπολοίπων στις ελληνικές εξαγωγές στην Τσεχία, είναι σαφές ότι οι ελληνικές 

                                                 
1 Βλ. Στατιστικό Παράρτηµα για πλήρη ανάλυση ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία σε τετραψήφιες 
δασµολογικές κλάσεις 
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εξαγωγές ως επί το πλείστον επικεντρώνονται στα συνήθη ελληνικά εξαγώγιµα 
προϊόντα ήτοι φάρµακα, αλουµίνιο, φρούτα, χαλκό κτλ. 

Από τον παρακάτω πίνακα πάντως καθίσταται σαφές ότι η βελτίωση της 
θέσης των ελληνικών προϊόντων στην Τσεχία απαιτεί, πέραν της αύξησης στις 
απόλυτες ποσότητες των ελληνικών εξαγωγών προς την τσεχική αγορά, και τη 
διεύρυνση του φάσµατος των εξαγοµένων προϊόντων στη χώρα.  
 Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρώτες είκοσι διψήφιες δασµολογικές κλάσεις 
καλύπτουν το 90,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (και σε επίπεδο 
τετραψήφιων δασµολογικών κλάσεων, τα πρώτα είκοσι προϊόντα καλύπτουν το 72% 
του συνόλου). Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει ισχυρή διαφοροποίηση στα 
προσφερόµενα στην Τσεχία ελληνικά προϊόντα. 
  

Σύνθεση ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία (σε EUR) / διψήφια δασµολογική κλάση 

∆Σ Περιγραφή 2014 2015 
Μεταβολή  

(%) 

% επί του 

συνόλου  

30 Φαρµακευτικά προϊόντα 42.721.368 35.240.719 -17,5 18,0 

76 Αργίλιο και τεχνουργήµατα 28.077.736 31.563.806 12,4 16,1 

08 Καρποί και φρούτα βρώσιµα, φλούδες 15.904.355 19.495.345 22,6 10,0 

85 
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. 

Συσκευές εγγραφής η αναπαραγωγής του ήχου 
26.716.210 19.243.474 -28,0 9,8 

74 Χαλκός και τεχνουργήµατα 7.411.880 8.768.795 18,3 4,5 

27 
Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα απόσταξης αυτών. 

Ηλεκτρική ενέργεια. 
77.933 8.385.803 10.660,3 4,3 

61 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 4.639.840 7.140.533 53,9 3,7 

33 
Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωµατοποιίας ή 

καλλωπισµού 
6.980.538 6.906.777 -1,1 3,5 

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιµα 7.580.635 6.474.932 -14,6 3,3 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές 9.171.970 6.258.657 -31,8 3,2 

20 
Παρασκευάσµατα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων 

µερών φυτών 
6.007.835 5.598.593 -6,8 2,9 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα 4.396.152 4.862.485 10,6 2,5 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 3.394.505 3.282.596 -3,3 1,7 

15 Λίπη και λάδια ζωικά και προϊόντα της διάσπασης αυτών 1.950.775 3.176.234 62,8 1,6 

48 Χαρτί και χαρτόνια 2.427.622 2.839.041 16,9 1,5 

32 
∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. τανίνες και τα παράγωγα τους. 

χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες 
1.677.478 1.992.912 18,8 1,0 

34 
Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, 

παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες) 
1.382.882 1.732.983 25,3 0,9 

24 Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 2.409.865 1.643.132 -31,8 0,8 

69 Προϊόντα κεραµευτικής 591.566 1.601.756 170,8 0,8 

19 
Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά, τα αλεύρια, τα άµυλα 

κάθε είδους ή το γάλα. είδη ζαχαροπλαστικής 
1.182.855 1.498.869 26,7 0,8 

  ΛΟΙΠΑ  17.763.814  9,1 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ  195.471.256  100,0 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
1.2. Ελληνικές εισαγωγές από την Τσεχία 

Όσον αφορά στις εισαγωγές από την Τσεχία στην Ελλάδα, την πρώτη θέση 
καταλαµβάνει η κατηγορία των "Μηχανών και συσκευών" (αύξηση 49%, 19,1% επί 
του συνόλου) στην οποία περιλαµβάνονται πολλές επί µέρους κατηγορίες όπως 
συσκευές ενσύρµατης επικοινωνίας συσσωρευτές (29 εκατ. EUR), τηλεοπτικοί δέκτες 
(5 εκατ. EUR), συσσωρευτές (4 εκατ. EUR), ποµποί (3,3 εκατ. EUR), µέσα εγγραφής 
(2,8 εκατ. EUR) κ.ο.κ. 
 Στη δεύτερη θέση έρχονται τα αυτοκίνητα (αύξηση 20,6%, 17,1% επί του 
συνόλου) (τα οποία είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στις τετραψήφιες δασµολογικές 
κλάσεις, ήτοι ∆Σ 87032 µε 45 εκατ. EUR), και ακολουθεί η ∆Κ 84 "Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές" η οποία αποτελείται κυρίως από µηχανές 
επεξεργασίας δεδοµένων (24 εκατ. EUR), εξαρτήµατα µηχανών (6 εκατ. EUR), 
ψυγεία (4 εκατ. EUR) κ.α. 

Στην τέταρτη θέση βρίσκονται οι πλαστικές ύλες, ήτοι κυρίως σωλήνες (6 
εκατ. EUR), πολυµερή αιθυλενίου (4 εκατ. EUR) και στυρολίου (2 εκατ. EUR) σε 
αρχικές µορφές) και στην πέµπτη θέση, η ηλεκτρική ενέργεια (16 εκατ. EUR). 
 

 Σύνθεση ελληνικών εισαγωγών από την Τσεχία (σε EUR) / διψήφια δασµολογική κλάση 

∆Σ Περιγραφή 2014 2015 
Μεταβολή  

(%) 

% επί του 

συνόλου 

85 
Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους. 

Συσκευές εγγραφής η αναπαραγωγής του ήχου 
37.001.664 55.146.720 49,0 19,1 

87 
Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήµατα 

για χερσαίες µεταφορές 
41.036.069 49.476.904 20,6 17,1 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, µηχανές 41.861.833 41.818.425 -0,1 14,4 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα 12.067.041 16.753.025 38,8 5,8 

27 
Ορυκτά καύσιµα, ορυκτά λαδιά και προϊόντα απόσταξης 

αυτών. Ηλεκτρική ενέργεια. 
18.683.573 16.506.158 -11,7 5,7 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 4.190.035 15.034.719 258,8 5,2 

03 
Ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 

υδρόβια 
10.692.156 12.192.873 14,0 4,2 

48 Χαρτί και χαρτόνια 4.712.478 5.597.765 18,8 1,9 

34 
Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, 

παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες) 
792.668 5.447.402 587,2 1,9 

70 Γυαλί και τεχνουργήµατα 4.499.525 4.879.603 8,4 1,7 

62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος 4.664.240 4.820.942 3,4 1,7 

33 
Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. προϊόντα αρωµατοποιίας ή 

καλλωπισµού  
3.516.637 4.586.752 30,4 1,6 

22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 1.498.695 4.559.144 204,2 1,6 

44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήµατα 3.952.156 4.554.839 15,2 1,6 

                                                 
2 Βλ. Στατιστικό Παράρτηµα για πλήρη ανάλυση ελληνικών εισαγωγών από την Τσεχία σε 
τετραψήφιες δασµολογικές κλάσεις 
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40 Καουτσούκ και τεχνουργήµατα 4.640.039 4.365.004 -5,9 1,5 

73 Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 4.422.458 4.040.733 -8,6 1,4 

90 
Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή 

κινηµατογραφίας 
1.932.753 3.583.611 85,4 1,2 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 2.131.620 3.268.873 53,4 1,1 

30 Φαρµακευτικά προϊόντα 3.104.909 2.876.667 -7,4 1,0 

24 Καπνά και βιοµηχανοποιηµένα υποκατάστατα καπνού 35.666 2.147.946 5.922,4 0,7 

  ΛΟΙΠΑ   27.754.993   9,6 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ   289.413.098   100,0 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
1.3. Προοπτικές αύξησης εξαγωγών 

∆εδοµένου ότι η πλειονότητα των αιτηµάτων τα οποία λαµβάνει το Γραφείο 
µας από ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες διερευνούν τις δυνατότητες παρουσίας των 
προϊόντων τους στην τσεχική αγορά είναι από τον κλάδο των τροφίµων, σκόπιµο θα 
ήταν να σηµειωθεί ότι τα ελληνικά τρόφιµα, ως µέρος της υγιεινής µεσογειακής 
διατροφής, και δη τα βιολογικά προϊόντα, θα µπορούσαν να έχουν καλύτερες 
προοπτικές στην τσεχική αγορά. Οι Τσέχοι στρέφονται σταδιακά προς όλο και πιο 
υγιεινές συνήθειες, συµπεριλαµβανοµένης της διατροφής τους, και η ελληνική 
παραγωγή θα µπορούσε να καλύψει σηµαντικό τµήµα αυτής της αγοράς.  

Σηµειώνεται όµως ότι, όσον αφορά σε παραδοσιακά µη-εξειδικευµένα 
µεσογειακά προϊόντα, όπως π.χ. ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, υπάρχει σηµαντικότατος 
ανταγωνισµός ιταλικών, ισπανικών και γαλλικών αλλά και άλλης προέλευσης 
οµοειδών προϊόντων.  

Η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων υποστηρίζεται από εκδηλώσεις 
γνωριµίας και προώθησης και συντηρείται από τον µεγάλο αριθµό εστιατορίων και 
σχετικών καταστηµάτων delicatessen µε ειδίκευση στις αντίστοιχες χώρες. 

Τα ελληνικά φρούτα, αν και βρίσκονται σε σχετικά καλή θέση, θεωρούµε ότι 
θα µπορούσαν να επιτύχουν καλύτερες πωλήσεις στην Τσεχία µε µεγαλύτερη 
επικέντρωση στην αγορά από τους Έλληνες παραγωγούς. 

Στο ίδιο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής, θεωρούµε ότι καθώς οι Τσέχοι 
καταναλωτές αρχίζουν και γνωρίζουν σταδιακά τα ελληνικά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν κοινοπρακτικά σχήµατα Ελλήνων 
παραγωγών για την προώθηση των εν λόγω προϊόντων στην Τσεχία κατά τα πρότυπα 
άλλων χωρών.  

Ενδιαφέρον επίσης προβλέπεται να παρουσιάσουν µεσοπρόθεσµα και οι 
πωλήσεις ιχθυρών καθώς, αν και ακόµη σε χαµηλά επίπεδα, περιλαµβάνονται όλο και 
πιο συχνά στο µενού των Τσέχων. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει βέβαια να επισηµανθεί ότι αν και η ποιότητα 
παίζει αυξανόµενο ρόλο για τον Τσέχο καταναλωτή, ο παράγοντας "τιµή προϊόντος" 
παραµένει καθοριστικός. 

Με σκοπό λοιπόν τη βελτίωση αλλά και µεγαλύτερη διαφοροποίηση των 
ελληνικών εξαγωγών τροφίµων στην τσεχική αγορά, είναι βέβαιο ότι, από ελληνικής 
πλευράς, θα πρέπει να επενδυθούν χρόνος και κεφάλαια για την εις βάθος γνωριµία 
των Τσέχων µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων και την 
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προώθηση της ελληνικής διατροφής στη χώρα, καθώς, πέραν του ιδιαίτερα 
περιορισµένου αριθµού ελληνικών εστιατορίων και delicatessen, ο µόνος τρόπος να 
γνωρίσει ο Τσέχος καταναλωτής την ελληνική διατροφή είναι κατά την τυχόν 
παραµονή του ως τουρίστας στη χώρα µας. Αυτή η επαφή βέβαια θα µπορούσε να 
τύχει σηµαντικής εκµετάλλευσης από την ελληνική πλευρά αλλά απαιτείται 
σηµαντικός κεντρικός σχεδιασµός. 

Επίσης, θεωρούµε ότι καλές προοπτικές στην τσεχική αγορά έχουν τα 
καταναλωτικά αγαθά, ιδίως εκείνα που καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες, και τα 
καλλυντικά, τα οποία όµως αν δεν είναι εδραιωµένα brands, θα πρέπει να συνδυάζουν 
ποιότητα και ανταγωνιστική τιµή. 

Σε διερευνητικές επαφές µε την αγορά της Τσεχίας θα πρέπει επίσης να 
προβούν και οι ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που καλύπτουν niche 
ανάγκες, ιδίως όσον αφορά σε βιοµηχανικές λύσεις, ενώ δεδοµένης και της 
αξιοσηµείωτης ανάκαµψης του κατασκευαστικού τοµέα το 2015, θεωρούµε ότι 
ανοίγονται ευκαιρίες για την προώθηση δοµικών υλικών στη χώρα και σχετικών 
ελληνικών προϊόντων και κυρίως ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, τεχνουργηµάτων 
αλουµινίου κ.α. 

 
Τέλος, σηµειώνεται ότι µε την απελευθέρωση της ισοτιµίας της Κορώνας το 

δεύτερο εξάµηνο του 2017, και αν το τσέχικο νόµισµα ακολουθήσει την αναµενόµενη 
τάση, δηλαδή εκείνη της ανατίµησης, οι τιµές των εισαγόµενων προϊόντων θα 
καταστούν φτηνότερες και συνεπώς ανταγωνιστικότερες των εντοπίως παραγόµενων 
και άρα τα ίδια τα προϊόντα ελκυστικότερα.  

 
2. Επενδύσεις 

Στην Τσεχία, η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα είναι µάλλον 
περιορισµένη. Εκ των εµφανών εδώ παρουσιών είναι η Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company, η εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών Multiscan µε νοσοκοµεία και ιατρικά 
κέντρα, ο εκπαιδευτικός οργανισµός University of New York, η εταιρεία τροφίµων 
Chipita, ο όµιλος Printec (προµηθευτές λύσεων αυτοµατισµού συναλλαγών), ο όµιλος 
Σαράντη (παραγωγή και εµπορία καταναλωτικών προϊόντων), η εταιρεία Electro 
Trade (του οµίλου Βασιληάς στον κλάδο των ηλεκτρικών µικροσυσκευών και των 
προϊόντων προσωπικής φροντίδας), ενώ παρόντα είναι και τα brands Korres, 
Attrattivo και Crocodilino. Σε γενικές γραµµές, η ελληνική παρουσία στην Τσεχία 
αφορά σε εµπορικές εταιρείες, αντιπροσωπείες και τουριστικά γραφεία.  
 Περιορισµένη παραµένει, ωστόσο, και η τσεχική επενδυτική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα µε µοναδική, σηµαντική όµως, εξαίρεση τη συµµετοχή της εταιρείας 
PPF (holding company) µέσω της εταιρείας Emma Delta στην ιδιωτικοποίηση του 
ΟΠΑΠ, το καλοκαίρι του 2013.  
 
3. Τουρισµός 

Ο εισερχόµενος τσεχικός τουρισµός στην Ελλάδα, το 2015, ανήλθε στα 
436.703 άτοµα, σηµειώνοντας αύξηση κατά 25,6% σε σύγκριση µε το 2014 
(347.624). Οι Τσέχοι τουρίστες κάλυψαν περίπου 1,9% του συνολικού εισερχόµενου 
τουρισµού για την Ελλάδα το 2015.  
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Η Ελλάδα κατατάσσεται ως έκτος προορισµός στις προτιµήσεις των Τσέχων 
για το 2015 µετά την Κροατία, την Αυστρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και τη 
Γερµανία (σηµειωτέον ότι στην ως άνω κατάταξη περιλαµβάνονται και µονοήµερα 
ταξίδια ενώ όλες οι παραπάνω χώρες είναι συνορεύουσες ή γειτονικές και η 
µετάβαση σε αυτές γίνεται ως επί το πλείστον οδικώς). 

Η Ελλάδα εξυπηρετείται µε απευθείας σύνδεση Πράγας-Αθήνας της Αegean, 
όσο και µε πληθώρα πτήσεων charter προς συγκεκριµένες τουριστικές τοποθεσίες 
ιδιαίτερα της νησιωτικής χώρας, κατά τους θερινούς µήνες.  

 
Σκόπιµο είναι να επισηµανθεί ότι στην Τσεχία υπάρχουν περιθώρια αύξησης 

του τουριστικού ρεύµατος προς την Ελλάδα. Αυτό µπορεί να καταστεί δυνατόν, 
πρώτον, µε τη διεύρυνση του τρέχοντος φάσµατος προορισµών καλοκαιρινών 
διακοπών στη χώρα µας, καθώς ο Τσέχος τουρίστας είναι εξοικειωµένος µόνο µε τις 
συνήθεις επιλογές και, δεύτερον, µε την κατάλληλη προώθηση εναλλακτικών 
προορισµών και ειδών τουρισµού, όπως ο αγροτουρισµός, µε έµφαση σε τουριστικά 
προγράµµατα που προβάλλουν την οινική ελληνική κληρονοµιά, ο χειµερινός 
τουρισµός, στα χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδος, ο συνεδριακός τουρισµός κ.ο.κ.  
 
4. ∆ηµόσιοι διαγωνισµοί 

Πληροφόρηση για τους δηµόσιους διαγωνισµούς αξίας ανώτερης του 1 εκ. 
CZK (περίπου 37.000 EUR) µπορούν να βρεθούν α) στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε. 
ted.europa.eu, ο οποίος παρέχει πληροφορίες για όλους τους προκηρυσσόµενους 
διαγωνισµούς στα Κράτη – Μέλη και η αναγγελία τους στον ανωτέρω δικτυακό τόπο 
αποτελεί υποχρέωση αυτών. Για αναλυτικότερη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε θέµατα 
σχετικής νοµοθεσίας, ο ενδιαφερόµενος συχνά παραπέµπεται σε εγχώριους 
διαδικτυακούς τόπους όπου ο µεγαλύτερος όγκος των πληροφοριών είναι στην 
τσεχική. 
 Σε δεύτερο, εθνικό επίπεδο, σχετική πληροφόρηση µπορεί να ανευρεθεί στον 
δικτυακό τόπο του τσεχικού Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, www.mmr.cz 
και στις ιστοσελίδες www.portal-vz.cz/ και www.centralniadresa.cz/. 
 Τέλος, περαιτέρω πηγές πληροφόρησης, πάλι σε εθνικό επίπεδο, είναι οι 
διαδικτυακοί τόποι www.isvz.cz και www.egordion.cz. 
 Για διαγωνισµούς αξίας χαµηλότερης του 1 εκ. CZK σχετική πληροφόρηση 
µπορεί να αναζητηθεί σε διαδικτυακούς τόπους όπως www.tendermarket.cz, 
www.tenderarena.cz όπου και πάλι είναι απαραίτητη η γνώση της τσεχικής. 
 Σε κάθε περίπτωση, η εξεύρεση Τσέχου συνεργάτη δεν είναι υποχρεωτική 
είναι όµως σκόπιµη.  

  
5. Προτάσεις για ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας στην Τσεχία 

Στην Τσεχία, η οποία, επιχειρηµατικά, λειτουργεί µε κεντροευρωπαϊκά 
πρότυπα, σηµασία έχει η σωστή, δοµηµένη και αποτελεσµατική επιχειρηµατική 
προσέγγιση, µε τις µακρόθεν, περιστασιακές επαφές να έχουν περιορισµένα 
αποτελέσµατα.  
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την αγορά της Τσεχίας θα 
πρέπει να τηρήσουν µια συνεπή στάση επαφών και επιχειρηµατικών σχέσεων µε την 
εδώ αγορά, οι οποίες θα γίνονται παραγωγικότερες µε την πάροδο του χρόνου.  

Κατ' αρχάς, όµως, θα πρέπει να διευρυνθεί η επαφή των Τσέχων εισαγωγέων, 
χονδρεµπόρων και καταναλωτών µε τα ελληνικά προϊόντα και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους. Σκόπιµη, λοιπόν, θα ήταν η διοργάνωση, από ελληνικής 
πλευράς, µέσω κλαδικών φορέων, ενώσεων ή άλλων επιχειρηµατικών 
συσσωµατώσεων, προωθητικών ενεργειών για επιµέρους ελληνικά προϊόντα, οι 
οποίες θα µπορούν να απευθύνονται είτε σε επαγγελµατικό είτε στο γενικό 
καταναλωτικό κοινό.  

Επίσης, επιβεβληµένη είναι η αύξηση της παρουσίας των ενδιαφερόµενων 
Ελλήνων επιχειρηµατιών στις τσεχικές κλαδικές διεθνείς εκθέσεις, ως επισκέπτες 
αλλά και ως εκθέτες, είτε υπό την οµπρέλα µιας οργανωµένης εκθεσιακής παρουσίας, 
είτε µεµονωµένα.  

Η εν λόγω παρουσία τους, µε τη µια ή την άλλη ιδιότητα, θα τους δώσει την 
ευκαιρία πληθώρας επιχειρηµατικών επαφών στον κλάδο τους και εικόνα για τις 
προοπτικές του προϊόντος τους στη χώρα, όπως, επίσης, και για τον ανταγωνισµό που 
τυχόν θα αντιµετωπίσουν.  

Το σηµαντικότερο εκθεσιακό κέντρο στην Τσεχία είναι αυτό της πόλης του 
Μπρνο. Πλήρης κατάλογος των διεξαγόµενων ετησίων σε αυτό εκθέσεων µπορεί να 
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του εν λόγω εκθεσιακού κέντρου: www.bvv.cz. 

Στο ίδιο πλαίσιο, αλλά µε σαφώς συµπαγέστερα αποτελέσµατα, εµπίπτει και η 
διοργάνωση επιχειρηµατικών αποστολών. Οι επιχειρηµατικές αποστολές 
δηµιουργούν άµεσες σχέσεις οι οποίες µπορεί να εξελιχθούν και να λειτουργήσουν 
αποτελεσµατικά και να φέρουν αποτελέσµατα πολύ γρήγορα.  

Πρέπει όµως να καταστεί σαφές ότι, καθώς ο παράγοντας της επιτυχίας µιας 
επιχειρηµατικής αποστολής είναι η προσέλκυση τοπικών επιχειρηµατιών, οι 
αποστολές θα πρέπει να διοργανώνονται µε τρόπο ο οποίος θα τις καθιστά ελκυστικές 
σε αυτούς. Συνεπώς, οι εν λόγω επιχειρηµατικές αποστολές θα πρέπει να είναι 
ολιγοκλαδικές (µε κατά µέγιστο τρεις κλάδους) ώστε να δηµιουργείται στους εδώ 
επιχειρηµατίες το κίνητρο της βέλτιστης αξιοποίησης του χρόνου τους µε πολλαπλές 
επαφές την ίδια ηµέρα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η Τσεχία είναι µια χώρα µε συνεχώς αυξανόµενο διαθέσιµο εισόδηµα, µια 
µεσαία τάξη η οποία συγχρονίζεται όλο και ταχύτερα µε τους δυτικούς 
καταναλωτικούς ρυθµούς και, εν γένει, µια αγορά η οποία, αν και σχετικά µικρή 
πληθυσµιακά, µπορεί να δώσει σηµαντικές εµπορικές ευκαιρίες σε όσους την 
αντιµετωπίσουν µε σταθερότητα και αξιοπιστία.  

To 2015 η χώρα γνώρισε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη των τελευταίων οκτώ ετών 
ως αποκορύφωµα της ανάκαµψης της οικονοµίας της µετά την πρόσφατη κρίση. 
Καθώς οι ρυθµοί ανάπτυξης της χώρας, αν και θα µετριαστούν, αναµένεται να 
παραµείνουν ταχύτεροι εκείνων της Ευρωζώνης, οι προοπτικές διεύρυνσης των 
ελληνικών εξαγωγών θα παραµείνουν καλές για τα επόµενα χρόνια, ιδιαίτερα αν, 
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όπως προβλέπεται, η Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας αφήσει το εθνικό νόµισµα να 
ανατιµηθεί, κάνοντας ανταγωνιστικότερα τα εισαγόµενα προϊόντα.  
 Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στην Πράγα είναι στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφεροµένου φορέα ή 
επιχειρηµατία από την Ελλάδα για την παροχή κάθε συνδροµής και πληροφόρησης 
που µπορεί να προσφέρει. 
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