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1 Οικονομία Τσεχίας 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας Τσεχίας 

 

Η πανδημία Covid-19 που εκδηλώθηκε στην Τσεχία στις αρχές του 2020 επέφερε, όπως 

άλλωστε και στην παγκόσμια οικονομία, σημαντικούς κλυδωνισμούς  και στην οικονομία της 

Τσεχίας,  ανακόπτοντας τη θετική πορεία  των   έξι προηγούμενων ετών  (2014-2019) και τη 

συνεχή άνοδο  το ΑΕΠ της.  

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τσεχικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ΑΕΠ της Τσεχίας,  αν και 

μειώθηκε σημαντικά το 2020 (κατά -5,6%), επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς το 2021, 

σημειώνοντας αύξηση 3,3%, χωρίς εν τούτοις να επανέλθει  στις προ κορονοϊού επιδόσεις 

ανάπτυξης. 

 

Τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας που ουσιαστικά παρέλυσαν 

το μεγαλύτερο διάστημα  του 2020 τους περισσότερους τομείς  της τσεχικής οικονομίας, 

επανελήφθησαν και σχεδόν όλο το 2021 (πλην των θερινών μηνών) και παρά την ελάφρυνση  

μέρους αυτών  δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τους ρυθμούς στην βιομηχανία και στον 

τουρισμό στην προ    πανδημίας κατάσταση.  

 

Ο τομέας που κυρίως ανέκαμψε το 2021 εν σχέση με την μεγάλη ύφεση που είχε υποστεί 

το 2020 (-7,4%)  ήταν η οικιακή κατανάλωση, η οποία αυξήθηκε κατά 4,1%%. Παράλληλα 

αντίστοιχα αυξητικά κινήθηκε και η κατανάλωση της γενικής κυβέρνησης  κατά 2,6% . 

 

΄Οσον αφορά στο ισοζύγιο του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, αυτό  έκλεισε 

με το χαμηλότερο πλεόνασμα από το 2011. Η πτώση σχετιζόταν κυρίως με  την επιβράδυνση του 

διεθνούς εμπορίου αγαθών, το πλεόνασμα του οποίου μειώθηκε αισθητά από 4,9 % του ΑΕΠ στο 

1,2% του ΑΕΠ. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν  οι υψηλότερες τιμές των εισαγόμενων 

καυσίμων, πρώτων υλών και μετάλλων, παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν ιδιαίτερα τις εξαγωγές 

αυτοκινήτων που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των εξαγόμενων 

προϊόντων της χώρας. Παράλληλα αυξήθηκαν ιδιαιτέρως οι εισαγωγές ηλεκτρικών συσκευών, 

ηλεκτρονικών, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων). 

 

 Αντίθετα, το πλεόνασμα στο εμπόριο υπηρεσιών παρέμεινε περίπου σταθερό στο 1,8% 

του ΑΕΠ και το 2021 αντιπροσωπεύοντας τα τρία πέμπτα του συνολικού πλεονάσματος σε αγαθά 

και υπηρεσίες.  

 

Το μερίδιο των υπηρεσιών πληροφορικής στο συνολικό πλεόνασμα συνέχισε να 

αυξάνεται, ενώ το πλεονασματικό μέχρι την εξάπλωση της πανδημίας, τουριστικό ισοζύγιο 

παρουσίασε έλλειμμα για πρώτη φορά στην ιστορία της Τσεχίας. 

Στην αγορά εργασίας, οι ανισορροπίες που σχετίζονται με τις ελλείψεις εργατικού 

δυναμικού, οι οποίες είναι εμφανείς σχεδόν σε όλους τους τομείς της οικονομίας, επιδεινώθηκαν  
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περαιτέρω, όμως το ποσοστό ανεργίας  κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στο πολύ χαμηλό εν σχέσει με 

την ΕΕ  2,8% .  

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου πληρωμών έκλεισε με έλλειμμα 0,8% 

του ΑΕΠ το 2021, το πρώτο έλλειμμα που καταγράφεται μετά  το 2013 και οφειλόταν στις  

ελλείψεις ή  καθυστερήσεις παράδοσης  εξαρτημάτων, μαζί με την απότομη αύξηση των τιμών 

καυσίμων και  ενέργειας,  ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021.  Η αύξηση αυτή 

πυροδότησε αλυσιδωτές ανατιμήσεις  σε αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες και έθεσε τις 

προϋποθέσεις για τη σταδιακή υψηλή αύξηση του πληθωρισμού το τελευταίο τρίμηνο. Για τη 

συγκράτησή του η Κεντρική Τράπεζα οδηγήθηκε  στη λήψη αποφάσεων  αύξησης των τραπεζικών 

επιτοκίων  προς ισχυροποίηση του εθνικού νομίσματος.  

Τα δημόσια οικονομικά, τα οποία κατέληξαν σε έλλειμμα - 5,9% του ΑΕΠ το 2021, 

εξακολουθούσαν να επιβαρύνονται από την πανδημία του κορονοϊού, μέσα από τις οικονομικές 

συνέπειες και τα μέτρα που λήφθηκαν στον τομέα της υγείας, καθώς και από τα μέτρα 

κοινωνικής τόνωσης. Αντιστοίχως  το εξωτερικό  χρέος αυξήθηκε επίσης αισθητά και έφθασε στο  

41,9% του ΑΕΠ το 2022. 

1.1.1 Η δομή της οικονομίας 

 

H οικονομία της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι μια ανεπτυγμένη κοινωνική οικονομία της 

αγοράς με εξαγωγικό προσανατολισμό που βασίζεται στις υπηρεσίες, τη μεταποίηση και την και-

νοτομία  και διατηρεί ένα κράτος πρόνοιας υψηλού εισοδήματος και με αρχές παρόμοιες του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. 

Ο βιομηχανικός τομέας , παραδοσιακός και πολύ αναπτυγμένος, αντιπροσωπεύει το 37% 

της οικονομίας, ενώ οι υπηρεσίες το 61% και η φθίνουσα συν το χρόνο γεωργία το 2%. Οι 

κυριώτερες βιομηχανίες είναι  η μηχανική υψηλής τεχνολογίας, η ηλεκτρονική και η κατασκευή 

μηχανών, η παραγωγή χάλυβα, η αυτοκινητοβιομηχανία ,  ο εξοπλισμός  των  σιδηροδρόμων 

αλλά η  και αεροδιαστημική βιομηχανία, τα χημικά, τα προηγμένα υλικά  τα φαρμακευτικά 

προϊόντα, η παραγωγή μπύρας και επεξεργασία τροφίμων κλπ.  Μεταξύ των  κυριώτερων 

υπηρεσιών συγκαταλέγονται   οι τηλεπικοινωνίες και η πληροφορική, η ανάπτυξη λογισμικού, η 

νανοτεχνολογία, οι βιοεπιστήμες  και γενικότερα τομείς συναφείς με την έρευνα και την 

ανάπτυξη .  Τα κύρια γεωργικά προϊόντα που παράγει η Τσεχία είναι τα σιτηρά, τα φυτικά έλαια 

και ο λυκίσκος. 

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

Στοιχεία πενταετίας υπό Πίνακα, ως εξής: 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Τσεχίας 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ονομαστικό ΑΕΠ (EURδις.τρεχ.τ.) 194.21 210.99 225.81 216.37 238.71 
Μεταβολή ΑΕΠ(% ετος, πραγμ.τ.) 5.2 3.2 3.0 -5.6 3.3 
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (ΕUR/κεφ., τρεχ.τ.) 18.329 19.852 20.988 19.972 22.732 

Ανεργία (%, μ.ο.) 2.9 2.2 2.0 2.6 2.8 

Πληθωρισμός (%,έτος, μ.ο.) 2.5 2.1 2.8 3.2 3.8 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης(% ΑΕΠ) 1.5 0.9 0.3 -5.8 -5.9 
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Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 34,2 32,1 30,1 37,7 41,9 
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ) 1.5 0.4 0.3 2.0 -0.8 
Συναλλαγματική ισοτιμία (CZK/EUR) 26.3 25.6 25.7 26.4 25.6 
Βασικό επιτόκιο 1.0 2.0 1.5 1.1 1.9 
Συναλλαγματικά διαθέσιμα (δισ.EUR) 123.355,9 124.458,0 133.407,0 135.372,0 153.297,6 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz  

Aκαθάριστη Προστιθέμενη Αξία: 

Η αύξηση της προστιθέμενης  Αξίας υπολογίζεται το 2021  σε 3%  και  εκτείνεται  σε όλες 

τις οικονομικές δραστηριότητες της τσεχικής οικονομίας. Στην αύξηση αυτή της ΑΠΑ συνέβαλε 

περισσότερο η  βιομηχανία (+1,1 %), οι οικονομικές  δραστηριότητες  σχετιζόμενες με εμπόριο, 

μεταφορές , διαμονή και εστίαση (+0,4%) καθώς και οι  οικονομικές δραστηριότητες δημόσιας 

διοίκησης, εκπαίδευσης και τέλος δραστηριότητες για την υγεία του ανθρώπου και την κοινωνική 

εργασία (+0,5 %). 

ΑΕΠ: 

Το ΑΕΠ  κατά το 2021, μετά την μεγάλη πτώση του 2020, όταν είχε υποστεί μείωση κατά 

5,6 ποσοστιαίες μονάδες, επανήλθε σε θετική τροχιά σημειώνοντας αύξηση  3,3%.  Οι   κύριοι 

παράγοντες που συνέβαλαν  στην ετήσια αυτή ανάπτυξη είναι η επάνοδος σε θετικούς ρυθμούς 

της  τελικής καταναλωτικής δαπάνης  των νοικοκυριών σε ποσοστό 4,3% (έναντι -7,4% που είχε 

σημειωθεί το 2020) και η  μεγάλη  μεταβολή των αποθεμάτων (+18,2% ). Κυρίως οι επενδύσεις σε 

κατοικίες και μεταφορικό εξοπλισμό παρουσίασαν αύξηση, ενώ  η  εξωτερική ζήτηση είχε 

αρνητική επίδραση (συμβολή −2,0 %). Ειδικότερα το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών σε 

τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα Τσεχίας, παρέμεινε πλεονασματικό και  

ανήλθε στην αξία των 7 δισ. Ευρώ, δηλαδή σχεδόν το μισό από το προηγούμενο  έτος που 

κυμαινόταν στα 14,5 δισ. Ευρώ.    Οι εξαγωγές σε πραγματικούς όρους  μειώθηκαν κατά 5,7% 

έναντι προηγουμένου έτους. Η εξέλιξη επηρεάστηκε περισσότερο από τη μείωση των εξαγωγών 

οχημάτων, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Οι εισαγωγές, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, αυξήθηκαν κατά 4,0%, κυρίως χάρη στην αύξηση των εισαγωγών φαρμακευτικών 

προϊόντων, βασικών μετάλλων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων και εξοπλισμού.  

Το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο μειώθηκε σε τρέχουσες τιμές κατά 204,1 δισ. CZK, ετησίως, σε 

185,2 δισ. CZK. (περίπου 7 δισ. Ευρώ). 

Βιομηχανία και μεταποίηση 

Η βιομηχανία και ο μεταποιητικός τομέας αποτελούν κατά παράδοση   την ισχυρή βάση 

της οικονομίας της Τσεχίας, η οποία  στηριζόμενη   στην   υψηλή   τεχνογνωσία  έχει προσφέρει 

σημαντικά στην εξωστρέφεια της οικονομίας της Τσεχίας. Το συντριπτικό ποσοστό του 80%  εκ 

του συνόλου των εξαγωγών της  διοχετεύεται  σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ο τομέας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, των βιομηχανικών μηχανημάτων, της μεταλλουργίας, των χημικών-

πλαστικών-φαρμάκων ήταν  και εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για τη τσεχική  

οικονομία και τις εξαγωγές της. Σε σταθερές τιμές το 2021, παρά τις συνεχιζόμενες αντιξοότητες 

λόγω πανδημίας και διατήρησης των περιοριστικών μέτρων στην Τσεχία  κατέγραψε αύξηση 

3,9%, ειδικώτερα δε στη μεταποίηση η  αύξηση  ανήλθε σε 4,5% έναντι του 2020.  

Αγορά εργασίας - Ανεργία 

http://www.czso.cz/
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 Σύμφωνα με τα  διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των απασχολούμενων 

παρουσίασε  αύξηση  κατά 0,1%, σε ετήσια βάση και υπολογίζεται σε 5.356.511 άτομα. Εξ  αυτών 

περίπου το ¼ απασχολείται στη βιομηχανία (1.385.035 απασχολούμενοι), ενώ 724.087 

εργάζονται στο τομέα εμπορίας και επισκευών αυτοκινήτων. Μικρότερος αριθμός 403.372 

ατόμων απασχολούνται στον κατασκευαστικό τομέα και ακολουθούν με λιγότερους  

εργαζόμενους  οι υπόλοιποι τομείς απασχόλησης. 

 Σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που επέφερε η 

πανδημία, σημειώθηκαν μειώσεις θέσεων εργασίας, επιτείνοντας έτσι το πάγιο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Τσεχία στην κάλυψη των μεγάλων κενών σε νευραλγικές θέσεις εργασίας.  Η 

ανεργία κατά μέσο όρο κυμάνθηκε στο 2,8% και κατείχε το 2021 το χαμηλότερο ποσοστό  στην 

ΕΕ.  

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός των εργαζομένων στην τσεχική οικονομία ανήλθε 

για το έτος 2021 σε 37.903 Τσεχικές Κορώνες (περίπου 1.450 Ευρώ), αυξημένος κατά 4,8% έναντι 

προηγούμενου έτος.  

 Σε πραγματικές όμως  τιμές,  λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, οι μισθοί αυξήθηκαν 

μόλις κατά 1,%. 

 

 

Πληθωρισμός: 

Πάνω από το όριο  που έχει τεθεί από τα κριτήρια σύγκλησης οικονομιών του Μάαστριχτ  

κινήθηκε ο  μέσος ρυθμός πληθωρισμού, ο οποίος  έφτασε το 3,8% το 2021,  ήταν δηλαδή κατά  

0,6 % υψηλότερος  από το 2020. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 

παρέμεινε σταθερά ανοδικός σε όλα τα  επιμέρους τρίμηνα (από 2,2% το πρώτο τρίμηνο έφθασε 

σε 6,1% το δ' τρίμηνο του 2021). Η ανοδική εξέλιξη  του πληθωρισμού το 2021 είναι αποτέλεσμα  

της σημαντικής αύξησης των τιμών στις «μεταφορές», «κατοικία, νερό, ηλεκτρισμός, φυσικό 

αέριο και άλλα καύσιμα»,  σε τομείς που  εξαρτώνται από  ανατιμήσεις που σημειώθηκαν από το 

φθινόπωρο του 2021 στην ενέργεια, καθώς  και στην κατηγορία  «αλκοολούχα ποτά, καπνός». 

Παράλληλα, με  μικρότερη πάντως επίδραση, διαπιστώνεται άνοδος των τιμών  στα περισσότερα 

άλλα τμήματα του καλαθιού καταναλωτή. 

Η εξέλιξη των  τιμών σε επιμέρους τμήματα του καλαθιού καταναλωτή αποτυπώθηκε σε 

αύξηση των  τιμών των αγαθών κατά 3,5% και των υπηρεσιών κατά 4,4%. 

Ακολουθεί παραστατικός πίνακας των ετήσιων μεταβολών του πληθωρισμού από το 

2010 και έπειτα.  
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Οι   μέσες ποσοστιαίες μεταβολές τιμών  καταναλωτή ανά  κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών  

για το 2021 έχουν ως ακολούθως: 

 

Μεταβολή ανά κατηγορίες στο δείκτη τιμών καταναλωτή του 2021 (%) 

Τρόφιμα και μη-οινοπνευματώδη ποτά 0,8 

Οινοπνευματώδη ποτά και καπνός 8,4 

Ένδυση και υπόδηση 6,5 

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα 2,8 

Έπιπλα, οικιακός εξοπλισμός και συντήρηση νοικοκυριού 3,5 

Υγεία 3,6 

Μεταφορές 8,4 

Ταχυδρομείο και τηλεπικοινωνίες -0,6 

Αναψυχή και πολιτισμός 3,0 

Εκπαίδευση 2,3 

Εστιατόρια και ξενοδοχεία 4,3 

Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 3,5 

 

Κρατικός προϋπολογισμός- Χρέος 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά  καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα -5,9% έναντι 2020 

(οπότε επίσης είχε αρνητικό πρόσιμο -5,8%), το οποίο ανήλθε σε  359,4 δισ. Τσεχικές Κορώνες 

(περίπου  15 δισ. Ευρώ). Το υψηλό έλλειμμα, κατά κύριο λόγο,  αποδίδεται στα επιπλέον  μέτρα 

στήριξης που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση υπέρ των  επιχειρήσεων  για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο σημειώνεται, ότι το έλλειμμα κατόρθωσε να είναι χαμηλότερο   

των 500 δισ. Κορωνών που αρχικά είχε εγκριθεί από το εθνικό Κοινοβούλιο.   

  Περαιτέρω,  το δημόσιο χρέος   αυξήθηκε κατά 416 δισ. CZK  το 2021, (περίπου 17 δισ. 

Τσέχικες κορώνες) και διαμορφώθηκε στο  2,47 τρισ. CZK (περίπου 100 δισ. Ευρώ). Η αύξηση, η 
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οποία ήταν  η υψηλότερη στην ιστορία της χώρας έφθασε  το 2021  στο 40,4%  του ΑΕΠ από 

35,9% που ανήλθε το 2020  και μόλις 28,3% το 2019, δηλαδή  τα δύο έτη της πανδημίας 

προκλήθηκε αύξηση  κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες.  

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Τσεχίας ( Αξία σε εκατ. EUR)  

(Αξία σε εκατ. Ευρώ) 2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές αγαθών  161.294 171.750 178.618 168.788 192.148 

Εισαγωγές αγαθών 144.454 156.904 160.624 150.630 179.527 

Εμπορικό ισοζύγιο  16.840 14.846 17.994 18.159 12.621 

Εξαγωγές υπηρεσιών  24.183 25.954 27.233 22.933 25.116 
Εισαγωγές υπηρεσιών  19.448 21.278 23.099 18.996 20.819 
Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) 4.734 4.680 4.134 3.933 4.293 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz (cros border  rmovements) Ioύνιος 2022 

 

Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση της τελευταίας πενταετίας διαπιστώνεται ότι η 

Τσεχία χάριν στην ισχυρό εξαγωγικό της προσανατολισμό  εξακολουθεί να διατηρεί, έστω και 

περιορισμένο, εμπορικό πλεόνασμα 12 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο αγαθών το 2021. Εν τούτοις σε  

σχέση με το 2020  οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό (αύξηση 14%) από τις εισαγωγές 

που  αύξηση σχεδόν  20%. 

Στον τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες κινούνται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα αξίας, 

οι εξαγωγές το 2021 αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ οι εισαγόμενες υπηρεσίες παρουσίασαν ανάλογη  

αύξηση επίσης 10%.  

1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών 

Κατ’ αρχήν επισημαίνουμε τα εξής ως προς την εφαρμοζόμενη  μεθοδολογία Τσεχικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας για απεικόνιση των δεδομένων διεθνούς εμπορίου αγαθών:  Από το έτος 

2020, η Τσεχική Στατιστική Υπηρεσία άλλαξε την ορολογία και τον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζει δεδομένα για τις στατιστικές διεθνούς εμπορίου στην Τσεχική Δημοκρατία. Το 

διεθνές εμπόριο αγαθών (change of ownership -αλλαγή ιδιοκτησίας) αναφέρεται μόνο σε 

δεδομένα που βασίζονται σε  αλλαγή ιδιοκτησίας μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων (παλαιότερα 

ονομαζόταν η εθνική έννοια του εξωτερικού εμπορίου). Eνώ, όσον αφορά τη διασυνοριακή 

έννοια του εξωτερικού εμπορίου, αυτή αναφέρεται πλέον ως «διασυνοριακές κινήσεις αγαθών- 

cros border  movements». Οι στατιστικές για το διεθνές εμπόριο αγαθών (αλλαγή ιδιοκτησίας) 

αντικατοπτρίζουν, σύμφωνα με τις επεξηγήσεις που παραθέτει η Υπηρεσία, τις εξαγωγικές και 

εισαγωγικές επιδόσεις της τσεχικής οικονομίας, δηλαδή το διεθνές εμπορικό ισοζύγιο της 

Τσεχικής Δημοκρατίας. Μετρά το πραγματικό εμπόριο αγαθών που πραγματοποιείται 

μεταξύ Τσεχικών και ξένων οντοτήτων, δηλαδή μια αλλαγή ιδιοκτησίας μεταξύ κατοίκων και μη 

κατοίκων. Για το λόγο αυτό, αντικατοπτρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πραγματικό διεθνές 

εμπορικό ισοζύγιο της Τσεχικής Δημοκρατίας σε αντίθεση με τις στατιστικές για τη διασυνοριακή 

κυκλοφορία αγαθών. Οι στατιστικές σχετικά με τις διασυνοριακές διακινήσεις αγαθών 

αντικατοπτρίζουν μόνο τις φυσικές διακινήσεις αγαθών πέρα από τα σύνορα, ανεξάρτητα από το 

εάν πραγματοποιήθηκαν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των τσεχικών και ξένων φορέων. Αυτή η 

μέθοδος  είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για τη Eurostat, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι  

http://www.czso.cz/
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διεθνώς συγκρίσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της εξέλιξης της αξίας του 

εμπορίου.  

Με βάση τα ανωτέρω για τη συλλογή στοιχείων συγκρίσιμων με εκείνων της Εurostat   η 

παράθεση όλων των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου αγαθών που αναφέρονται  και 

σχολιάζονται παρακάτω  γίνεται επί τη βάσει της διάκρισης σε διασυνοριακή διακίνηση των 

αγαθών. 

 Προς πληρέστερη ενημέρωση παρατίθενται κατωτέρω και οι δύο τρόποι υπολογισμού 

του εμπορικού ισοζυγίου τα τελευταία πέντε έτη. Σύμφωνα με τις δύο μεθοδολογίες, το εμπορικό 

ισοζύγιο με βάση στοιχεία αλλαγής ιδιοκτησίας για πρώτη φορά μετά από πολλά έτη παρουσίασε 

μικρό αρνητικό έλλειμμα, της τάξης των 209  εκατ. ευρώ, ενώ με βάση τη διασυνοριακή 

διακίνηση εμπορευμάτων αναδεικνύεται και για το 2021 σχετικό πλεόνασμα αξίας 12.621.000 

ευρώ (βάση προσαρμοσμένων στοιχείων Ιουνίου 2022): 

Αξία σε εκατ. ευρώ 2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές αγαθών 133.490 141.033 143.979 132.357 153.453 

Εισαγωγές αγαθών 127.278 137.193 138.297 125.520 153.662 
Εμπορικό ισοζύγιο 6.212 3.840 5.682 6.837 -209 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz (change of ownership)  Ioύνιος 2022 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές αγαθών (αξία) 161.294 171.750 178.618 168.788 192.148 

Εισαγωγές αγαθών (αξία) 144.454 156.904 160.624 150.630 179.527 

Εμπορικό ισοζύγιο (αξία) 16.840 14.846 17.994 18.159 12.621 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz (cros border  rmovements) Ioύνιος 2022 

 

Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Τσεχίας (χιλ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

 Αξία 
 (σε χιλ.EUR) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
(σε χιλ.EUR) 

% στο 
σύνολο 

% 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές 33.808.664 20,0 36.413.668 18,9 7,7 
85 Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές 
εγγραφής η αναπαραγωγής του ήχου 32.650.373 19,3 35.625.965 18,5 9,1 
87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 

ποδήλατα και άλλα οχήματα για 
χερσαίες μεταφορές 31.657.335 18,7 34.470.888 17,9 8,9 
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 5.657.445 3,3 7.182.404 3,7 27,0 
73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, 
σίδηρο ή χάλυβα 5.458.228 3,2 6.689.656 3,4 22,6 
72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 3.137.162 1,8 5.005.030 2,6 59,5 
94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής 4.497.022 2,6 4.908.556 2,5 9,2 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λαδιά και 

προϊόντα απόσταξης αυτών 2.087.404 1,2 4.403.472 2,2 111,0 
90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας 3.444.864 2,0 4.059.767 2,1 17,8 

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 3.347.329 1,9 3.843.616 2,0 14,8 
40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα 3.094.147 1,8 3.685.408 1,9 19,1 
44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και 

τεχνουργήματα 2.311.437 1,3 3.218,571 1,6 39,2 
30 Φαρμακευτικά προϊόντα 2.789.521 1,6 3.154.542 1,6 13,1 
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα 1.572.105 0,9 2.079.409 1,0 32,3 
70 Γυαλί και τεχνουργήματα 1.586.934 0,9 1.837.411 0,9 15,8 
33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού 1.648.466 0,9 1.781.681 0,9 8,1 
48 Χαρτί και χαρτόνια 1.552.904 0,9 1.773.529 0,9 14,2 
38 Διάφορα προϊόντα των χημικών 

βιομηχανιών 1.131.956 0,6 1.483.003 0,7 31,0 
83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά 
μέταλλα 1.282.029 0,7 1.404.001 0,7 9,5 
96 Τεχνουργήματα διάφορα 1.253.952 0,7 1.365.524 0,7 8,9 

Πηγή:  Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz  Ioύνιος 2022 

Στην κατάταξη ως προς τις εξαγωγές αγαθών που παραθέσαμε στον ανωτέρω πίνακα, 

διαπιστώνεται ότι και για το 2021 τα μερίδια του λέοντος στις εξαγωγές καταλαμβάνουν ο 

μηχανολογικός/ ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και τα αυτοκίνητα και μέρη αυτών.  Και οι 3 

κατηγορίες προϊόντων μαζί (84, 85 και 87) αποτελούν πάνω από το μισό του συνόλου των 

εξαγόμενων προϊόντων (και συγκεκριμένα το 55,3%), ενώ  σε αξία υπερβαίνουν τα 106,5 δις. 

Ευρώ δηλαδή αποτελούν περί το 70% του συνόλου των εξαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

υπερδιπλάσια αύξηση έναντι 2020  είχαν οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, ενώ μεγάλες αυξήσεις 

σημειώθηκαν επίσης στα μέταλλα σιδήρου χάλυβα (59,5% αύξηση), στα προϊόντα αλουμινίου 

(+32,3%), στα πλαστικά (+27%), στην ξυλεία (+39,2%) κ.α. 

 

Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Τσεχίας (σε χιλ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

 Αξία 
(σε χιλ. EUR) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
(σε χιλ. EUR) 

% στο 
σύνολο 

% 

85 Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές 

εγγραφής η αναπαραγωγής του ήχου 32.686.203 21,7 35.653.630 19,8 9,1 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 

μηχανές 27.990.191 18,5 31.322.669 17,4 11,9 

87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 

ποδήλατα και άλλα οχήματα για 

χερσαίες μεταφορές 13.900.857 9,2 16.008.377 8,9 15,2 
27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λαδιά και 
προϊόντα απόσταξης αυτών. Ηλεκτρική 
ενέργεια. 5.380.938 3,5 10.366.394 5,7 92,7 
39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 7.571.990 5,0 9.486.559 5,2 25,3 
72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 4.416.554 2,9 7.082.296 3,9 60,4 
30 Φαρμακευτικά προϊόντα 5.208.794 3,4 6.174.377 3,4 18,5 

73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, 

σίδηρο ή χάλυβα 3.883.023 2,5 4.761.452 2,6 22,6 

http://www.czso.cz/
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90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας 3.511.376 2,3 4.090.525 2,2 16,5 

94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής 2.912.042 1,9 3.441.049 1,9 18,2 
38 Διάφορα προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών 2.079.251 1,3 3.008.914 1,6 44,7 
76 Αργίλιο και τεχνουργήματα 2.071.316 1,3 2.832.967 1,5 36,8 
40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα 2.116.144 1,4 2.585.387 1,4 22,2 

48 Χαρτί και χαρτόνια 1.833.082 1,2 2.186.196 1,2 19,3 

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 

Προϊόντα αρωματοποιίας ή 

καλλωπισμού 1.808.343 1,2 1.986.044 1,1 9,8 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 1.684.139 1,1 1.908.489 1,0 13,3 

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά 1.419.457 0,9 1.763.199 0,9 24,2 

74Χαλκός και τεχνουργήματα 1.106.389 0,7 1.623.084 0,9 46,7 
71 Πολύτιμα και ημιπολύτιμα μέταλλα 1.013.362 0,6 1.611.868 0,8 59,1 

62 Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος 1.281.953 0,8 1.454.300 0,8 13,4 

Πηγή : Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz  Ioύνιος 2022 

Ως προς τις εισαγωγές, επίσης, εξακολουθούν στις πρώτες θέσεις με διαφορά να 

βρίσκονται ηλεκτρικές συσκευές, μηχανές και συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου 

(Κατ.85) καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός (Κατ.84) και ακολουθούν οχήματα και μέρη των 

(Κατ.87). Συνολικά οι τρείς αυτές κατηγορίες επίσης καταλαμβάνουν μερίδιο περίπου 43%, ενώ 

το 2021 σε σχέση με το 2020 διπλάσιες ήταν οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Αξιοσημείωτες 

αυξήσεις διαπιστώνονται και σε άλλες κατηγορίες, όπως στις εισαγωγές χάλυβα και σιδήρου 

(+60%) χάλκινων προϊόντων (+46,7%), φαρμακευτικών (+18,5%) κλπ. 

Μελετώντας τις κύριες εξαγωγές και εισαγωγές που πραγματοποιήθηκαν το 2021 

διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει αλληλουχία και αλληλοσυμπλήρωση 

μεταξύ των σημαντικότερων προϊόντων που εξάγει/εισάγει  η Τσεχία και τα οποία προφανώς 

εξυπηρετούν τις ανάγκες της βιομηχανίας της καθώς πρόκειται για βιομηχανικά προϊόντα και 

εξαρτήματα. ΄Αξιο σχολιασμού είναι και η κατ’ αξία μεγάλη άνοδος  των εξαγωγών και 

εισαγωγών καυσίμων, που σε μεγάλο βαθμό δικαιολογείται λόγω της υψηλής αύξησης των τιμών 

καυσίμων, ιδίως από τον Αύγουστο και μετά.  

Πίνακας 5: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Τσεχίας και η θέση της Ελλάδας για το 
έτος 2021 ( σε χιλ. EUR) 

Κατάταξη Χώρα Αξία εξαγωγών % στο 
σύνολο 

Μεταβολή %  
2021/2020 

1 Γερμανία 62.191.326 32,3 13,3 
2 Σλοβακία 15.520.324 8,0 21,3 
3 Πολωνία 12.932.875 6,7 23,3 
4 Γαλλία 8.855.884 4,6 12,3 
5 Αυστρία 8.585.634 4,4 23,0 
6 Ιταλία 7.422.985 3,8 14,7 
7 Ηνωμένο Βασίλειο 7.364.349 3,8 8,4 
8 Ολλανδία 7.055.462 3,6 2,8 
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9 Ουγγαρία 6.346.834 3,3 14,3 
10 Ισπανία 4.801.318 2,4 15,1 
37 Ελλάδα 501.785 0,2 17,1 

Πηγή:  Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz  Ιoύνιος 2022 

Κυρίαρχη θέση στο εξωτερικό εμπόριο της Τσεχίας κατείχε και το 2021 η γερμανι-
κή αγορά η οποία, όπως κατά παράδοση συμβαίνει απορρόφησε πάνω από το 1/3 των 
συνολικών τσεχικών εξαγόμενων προϊόντων, ήτοι 32,3% (όσο σχεδόν και το 2020: 32,6%), 
ενώ αποτέλεσε και τη κύρια πηγή προέλευσης  των εισαγωγών της Τσεχίας με 22,1% 
(2020: 23,2%),  με αποτέλεσμα τη διατήρηση και για το 2021  εμπορικού πλεονάσματος 
προς όφελος της Τσεχίας.  

 
 Ως προς τις εξαγωγές δεύτερη, αλλά με μεγάλη απόσταση,  πελάτης της Τσεχίας 

ήταν η Σλοβακία, με περίπου ίδια αξία εξαγωγών όπως και  το 2020, προς  την οποία 

κατευθύνθηκε το 7,6% των συνολικών τσεχικών εξαγωγών.  Ακολουθούν Πολωνία, 

Γαλλία , Αυστρία κλπ. ΄Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η συντριπτική πλειοψηφία 

των Τσεχικών εξαγωγών κατευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και αυτό 

αποτυπώνεται και στον πίνακα που ακολουθεί όπου στις πρώτες 10 θέσεις είναι χώρες 

πλην του Ηνωμ. Βασιλείου μέλη της Ε.Ε.(σε ποσοστό σχεδόν 70% του συνόλου των 

εξαγωγών). 

 

Πίνακας 6: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Τσεχίας και η θέση της Ελλάδας για το έτος 2021 
(σε χιλ. EUR) 

Κατάταξη Χώρα Αξία 
εισαγωγών 

% στο 
σύνολο 

Μεταβολή % 
2021/2020 

1 Γερμανία 39.678.081 22,1 13,5 
2 Κίνα 30.006.152 16,7 10,8 
3 Πολωνία 14.643.642 8,1 23,9 
4 Σλοβακία 8.000.323 4,4 30,1 
5 Ιταλία 7.578.606 4,2 24,7 
6 Ρωσία 5.929.022 3,3 35,9 
7 Γαλλία 5.108.058 2,8 17,1 
8 Αυστρία 5.041.284 2,8 25,3 
9 Ολλανδία 4.619.140 2,5 19,0 
10 Ηνωμένες  πολιτείες  

Αμερικής 
4.405.469 2,4 

16,8 

44 Eλλάδα 308.469 0,1 5,9 

Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz   Ioύνιος 2022 

Ως προς τις εισαγωγές προϊόντων μετά την Γερμανία που όπως προαναφέρθηκε διατηρεί 

μερίδιο 22,1% επί του συνόλου, ακολουθεί  η Κίνα με μερίδιο  16,7% ( έναντι  18,1%  μεριδίου το 

2020). Ακολουθούν με μικρότερα μερίδια Πολωνία , Σλοβακία, Ιταλία κλπ. Στην πρώτη 10δα οι 

προμηθευτές της Τσεχίας από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση καταλαμβάνουν μερίδιο σχεδόν 47%.  

Σημειώνεται ότι τόσο με τη Κίνα, όσο και με τη Ρωσία το εμπορικό της ισοζύγιο είναι 

ελλειμματικό.  Ειδικώτερα από τη Ρωσία,  η Τσεχία το 2021 εισήγαγε προϊόντα 5,9 δις. Ευρώ , εκ 

των οποίων η πλειοψηφία αφορά σε φυσικό αέριο και καύσιμα.    

http://www.czso.cz/
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1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Όσον αφορά στο εμπόριο των υπηρεσιών, όπως φαίνεται από τους παρακάτω πίνακες, η 

πανδημία έπληξε και κατά το 2021  τα ταξίδια  αφού τόσο οι εισπράξεις όσο και οι πληρωμές 

ήταν μειωμένες έναντι του 2020.  ΄Οσον αφορά τις εισπράξεις πάντως πλην των ταξιδιών μόνο οι 

ασφαλιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ήταν ελαφρώς μειωμένες έναντι του 2020. 

Εν σχέσει με τις πληρωμές υπηρεσιών της Τσεχίας, ως απόρροια επίσης της πανδημίας,   

τις μεγαλύτερες ζημιές καταγράφουν οι κατασκευές  (-37%) και ακολουθούν οι ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές υπηρεσίες.  

Στην κατάταξη των 10 πρώτων χωρών αγοραστών υπηρεσιών της Τσεχίας εμφανίζεται 

πρώτη η Γερμανία με ποσοστό 18,5% του συνόλου και ακολουθούν οι ΗΠΑ (9,1%), Σλοβακία 

(7,3%) κοκ. Από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση το μερίδιο που καταγράφεται είναι  

Πίνακας 7: Εισπράξεις Τσεχίας (εκατ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα 

οποία ανήκουν σε άλλους 1.741,4 7,6 1.879,4 7,5 7,9 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

που δεν περιλαμβάνονται αλλού 728,9 31,9 820,5 32,7 12,6 

Μεταφορές 5.608,3 24,5 6.431,3 25,6 14,7 

Ταξίδια 3.177,3 13,9 2.610,9 10,4 -17,8 

Κατασκευές 431,2 18,9 460,2 18,3 6,7 

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 

υπηρεσίες 265,3 11,6 256,6 10,2 -3,3 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 368,5 16,1 359,9 14,3 -2,3 

Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α. 604,5 26,5 687,0 27,4 13,6 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

πληροφορικής και πληροφόρησης 4.592,7 20,1 5.232,0 20,8 13,9 

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 5.087,1 22,3 6.046,4 24,1 18,9 

Προσωπικές, πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές υπηρεσίες 229,4 10,0 312,4 12,4 36,2 

Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής 

κυβέρνησης π.δ.π.α 11,2 0,5 19,0 0,8 69,6 

Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 

Πηγή: Τσεχική Κεντρική Τράπεζα www.cnb.cz 

 

Πίνακας 8: Πληρωμές Τσεχίας (εκατ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την Αξία % στο Αξία % στο  
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κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 σύνολο σύνολο 

Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα 

οποία ανήκουν σε άλλους 261,5 13,8 266,9 12,8 2,1 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

που δεν περιλαμβάνονται αλλού 478,5 25,3 536,6 25,8 12,1 

Μεταφορές 4.838,1 25,6 5.878,2 28,2 21,5 

Ταξίδια 2.981,8 15,8 2.733,0 13,1 -8,3 

Κατασκευές 238,9 12,6 150,5 7,2 -37,0 

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 

υπηρεσίες 744,1 39,3 674,2 32,4 -9,4 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 399,2 21,1 409,0 19,6 2,5 

Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α. 1.215,9 6,4 1.367,3 6,6 12,5 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

πληροφορικής και πληροφόρησης 2.459,8 13,0 2.847,3 13,7 15,8 

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 4.947,5 26,2 5.536,6 26,6 11,9 

Προσωπικές, πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές υπηρεσίες 307,4 16,3 366,6 17,6 19,3 

Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής 

κυβέρνησης π.δ.π.α 42,7 2,3 52,7 2,5 23,4 

Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Πηγή: Τσεχική Κεντρική Τράπεζα www.cnb.cz 

 

Πίνακας 9: 10 Σημαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Τσεχίας και η θέση της Ελλάδας το έτος 
2021 (εκατ. EUR) 

Κατάταξη Χώρα Αξία εξαγωγών % στο 
σύνολο 

Μεταβολή μεταξύ 2 
τελευταίων χρόνων 

1 Γερμανία 4.635,5 18,5 4.3 
2 Η.Π.Α. 2.297,5 9,1 21.2 
3 Σλοβακία 1.824,0 7,3 20.4 
4 Ηνωμένο Βασίλειο 1.500,8 6,0 6.7 
5 Ελβετία 1.425,5 5,7 12.9 
6 Ιρλανδία 1.148,9 4,6 1.8 
7 Ολλανδία 1.132,1 4,5 -88.5 
8 Πολωνία 844,3 3,3 7.6 
9 Βέλγιο 841,9 3,3 10.6 
10 Ρωσία 788,4 3,1 -4.6 

 Ελλάδα 57,7 2,3 -24,0 

Σύνολο:  25.116,1   

Πηγή: Τσεχική Κεντρική Τράπεζα www.cnb.cz 

 

Πίνακας 10: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές υπηρεσιών Τσεχίας και η θέση της Ελλάδας το 
έτος 2021 (εκατ. EUR) 

Κατάταξη Χώρα Αξία % στο Μεταβολή μεταξύ 2 

http://www.cnb.cz/
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εισαγωγών σύνολο τελευταίων χρόνων 

1 Γερμανία 4.366,6 21,0 -0.5 
2 Κίνα 1.452,4 7,0 15.3 
3 Ηνωμένο Βασίλειο 1.323,4 6,4 10.1 
4 Σλοβακία 1.195,1 5,7 4.1 
5 Η.Π.Α. 1.051,1 5,0 -89.2 
6 Ολλανδία 923,7 4,4 23.7 
7 Ιρλανδία 879,4 4,2 34.0 
8 Αυστρία 867,7 4,1 -0.1 
9 Γαλλία 848,5 4,0 16.8 
10 Πολωνία 556,1 2,6 -12.3 

 Ελλάδα 179,6 0,8 176.3 

Σύνολο:  20.819,0   

Πηγή: Τσεχική Κεντρική Τράπεζα www.cnb.cz 

 

1.1.4 Επενδύσεις 

Η Τσεχία έχει διαχρονικά δεχθεί μεγάλο όγκο ξένων άμεσων επενδύσεων και έχει 

αποδειχθεί  μία από τις πιο επιτυχημένες οικονομίες στην κεντρική και ανατολική 
Ευρώπη στην προσέλκυση επενδύσεων. Iδιαίτερα η εφαρμογή ελκυστικών  επενδυτικών 
κινήτρων το 1998, καθώς και η είσοδος της χώρας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση,   συντέλεσαν 
καθοριστικά στην  εισροή νέων άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά και σε επεκτάσεις 

υφισταμένων μονάδων.  
 

 Όπως ειπώθηκε η κεντρική  θέση της Τσεχίας στην Ευρώπη, η πλούσια 
βιομηχανική  παράδοση, οι καλές υποδομές δικτύων  και οι δεξιότητες στον τομέα  
έρευνας και ανάπτυξης (R and D)  μαζί με το πολύ καλά καταρτισμένο σχετικά 
χαμηλότερου κόστους ανθρώπινο δυναμικό δημιουργούν ισχυρά κίνητρα για την 
προσέλκυση ξένων επενδυτών.  
 
 Συγκρατείται ότι το 2020 κατατάχθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα στην 41η θέση 
(σε σύνολο 189 χωρών) στο κατάλογο “Easy of Doing Business”. 
 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Κεντρικής Τραπέζης της Τσεχίας 
έτους 2020 το απόθεμα των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Τσεχία ανήλθε στο τέλος 

του 2020 σε 159,1 δισ. EUR, έναντι 153 δισ. EUR. στο τέλος του 2019, επιτυγχάνοντας 
έτσι   αύξηση 4%, παρά τους κλυδωνισμούς που προκάλεσε παγκοσμίως η πανδημία.  

 
 Το μεγαλύτερο μερίδιο των κεφαλαίων που έχουν διοχετευτεί μέσω των άμεσων 
επενδύσεων στην Τσεχία αφορά  σε χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες (28,3%) και τη μεταποίηση (27,1%). Με μικρότερα μερίδια ακολουθούν  
το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και τα συναφή με επισκευές οχημάτων  (9,4%), ο 
κτηματομεσιτικός τομέας  (9,4%) κ.α.  

 
 Από γεωγραφικής άποψης, οι μεγαλύτερες επενδύτριες χώρες στην Τσεχία είναι 
το Λουξεμβούργο (23,5%), η Ολλανδία (16,8%), η Γερμανία (14,9%) και έπονται η 
Αυστρία (10,3%), η Γαλλία (6,5%), η Κύπρος (4,7%) κ.α.  

http://www.cnb.cz/
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 Η Τσεχία στο τέλος του 2020 (σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία Τσεχικής Κεντρικής 
Τράπεζας) είχε επενδύσει επιπλέον 2,9 δις EUR στο εξωτερικό με αποτέλεσμα τα  
επενδυτικά  κεφάλαια που διαθέτει στο εξωτερικό να ανέρχονται σε  41,8 δισ. EUR. Το 
μερίδιο του λέοντος υποδοχής τσέχικων επενδύσεων καλύπτει η Ολλανδία (27,2%) και 
ακολουθεί το Λουξεμβούργο (20,2%), η Σλοβακία (10,6) κ.α. 
 
 Σημειώνεται ότι από 1ης Μαΐου 2021 τέθηκε  σε ισχύ στην Τσεχία "Νόμος για τον 
έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων", ο οποίος επιτρέπει τον έλεγχο συγκεκριμένων 
ξένων επενδύσεων από τρίτες χώρες σε τσεχικές επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την 
ασφάλεια της χώρας και την εσωτερική και δημόσια τάξη της,  σε συνέχεια του 

"Κανονισμού (Ε.Ε.) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Ένωση", με σκοπό την αποφυγή συγκεκριμένων απειλών από 
επενδυτές από τρίτες χώρες, οι οποίοι έχουν στόχους άλλους, εκτός των κερδών. 
 

Στοιχεία πενταετίας παρατίθενται σε κατωτέρω Πίνακα: (Σημειώνεται ότι, επί του 

παρόντος δεν είναι διαθέσιμα από Κεντρική Τράπεζα  Τσεχίας στοιχεία 2021) 

 

Πίνακας 11: Επενδύσεις από και προς τη Τσεχία (δισ. EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – απόθεμα τέλος 
έτους αναφοράς) 

130,0 143,4 152,5 159,1 -- 

Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο εξωτερικό 
(συνολικά κεφάλαια – απόθεμα τέλος έτους 
αναφοράς) 

27,0 35,8 40,2 41,8 -- 

Πηγή: Τσεχική Κεντρική Τράπεζα www.cnb.cz. 

 

1.2 Οικονομικές προβλέψεις 2022 

Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της τσεχικής οικονομίας που έχουν δημοσιοποιηθεί 
στη διάρκεια του έτους από τους  οικονομικούς  θεσμούς  έχουν αναθεωρηθεί επί τα 
χείρω σημαντικά, σύμφωνα με τις  τελευταίες δημοσιευθείσες εκτιμήσεις. Οι 
συγκρατημένες εκτιμήσεις  για μη ουσιώδη ανάπτυξη το τρέχον έτος έχουν   ως  
βασικούς παράγοντες  την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις συνέπειες που έχει 
επιφέρει παγκοσμίως η  συνεχιζόμενη επί του παρόντος σύρραξη στην περιοχή και στην 
εκτίναξη των τιμών ενέργειας που δημιουργούν μεταξύ άλλων σημαντικές πληθωριστικές 
πιέσεις εκτεινόμενες πέραν της ενέργειας στο σύνολο των  αγαθών και υπηρεσιών. 
Παράλληλα οι συνέπειες της πανδημίας εξακολουθούν να προκαλούν επιπλέον 
επιβαρύνσεις στην τσεχική οικονομία, όπως π.χ. αυξημένες δαπάνες για την υγεία,  
διαταραχές και καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα  κλπ.  

 
  Τον Μάιο του 2021  το  τσεχικό Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε  τις  κύριες 
μακροοικονομικές τάσεις της τσεχικής οικονομίας για τα έτη  2022 και 2023, με βάση  και 
τις  απαντήσεις/εκτιμήσεις επί ερωτηματολογίου που  υπεβλήθη σε 17  σημαντικά 
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τσεχικά  οικονομικά  ιδρύματα  (μεταξύ αυτών Υπουργείου Οικονομικών, Βιομηχανίας 
και Εμπορίου, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κεντρικής Τραπέζης, ΄Ενωσης 
Τραπεζών, Επιμελητηρίων, Τραπεζών κλπ. συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων  
εκτιμήσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου). Με βάση τα 
ευρήματα της μελέτης διαπιστώνονται οι ακόλουθες τάσεις:    
 

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,5%  το τρέχον έτος. Η 
απότομη άνοδος του κόστους ζωής θα επιβαρύνει την πραγματική κατανάλωση των 
νοικοκυριών, η οποία  αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 1,1%. Η αύξηση της δημόσιας 
κατανάλωσης επίσης θα  επιβραδυνθεί στο 1,6%, πιθανώς λόγω της χαλάρωσης των 
δαπανών που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένεται 

να αυξηθούν κατά 2,3%, αλλά θα εξακολουθήσουν να υστερούν σημαντικά σε σχέση με 
τα επίπεδα του 2019. 

 
Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να είναι περιορισμένη λόγω της  

συνεχιζόμενης υψηλής αβεβαιότητας καθώς και των εμμενόντων προβλημάτων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ και οι εξαγωγές θα παρουσιάσουν μειωμένους ρυθμούς  με 
συνέπεια το εμπορικό ισοζύγιο, να παραμείνει σχεδόν ισοσκελισμένο   και δεν θα 
αποτελέσει, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, καθοριστικό παράγοντα  στην οικονομική 
ανάπτυξη το 2022.    
 

Πιο αισιόδοξες εμφανίζονται, πάντως,  οι προβλέψεις για την πορεία της 
οικονομίας το  2023, όπου  κατά μέσο όρο υπολογίζεται  αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,0% .  
 

Επιπλέον,  τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και τα λοιπά  οικονομικά 
ινστιτούτα  είναι  απαισιόδοξα ως προς την εξέλιξη των τιμών καταναλωτή το 2022  και 
εκτιμούν  ότι ο πληθωρισμός κατά μέσο όρο θα φτάσει το 13,3% φέτος, ενώ  θα 
υποχωρήσει σταδιακά το 2023, κατά Μ.Ο. στο 5,1%. Κύρια αίτια της αύξησης του 
πληθωρισμού είναι αφενός η άνοδος των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου 
και των καυσίμων, που οδηγούν  σε αυξήσεις κόστους παραγωγής στο σύνολο των   
αγαθών και υπηρεσιών  και αφετέρου ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, που με 
τη σειρά του προκαλεί  επίσης  διαταραχή του εμπορίου και  αυξήσεις των τιμών πολλών 

εμπορευμάτων.  
 
Παρ’ όλα αυτά  η  ανατίμηση της τσεχικής κορώνας εικάζεται ότι  θα συνεισφέρει 

εν μέρει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται να μειωθεί, 
ιδιαίτερα  από το 3ο τρίμηνο του 2022 και έπειτα.  

 
Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται ότι θα  κυμανθεί κοντά στο 2,5%  τόσο το 

τρέχον  όσο και το επόμενο έτος, ενώ η απασχόληση θα α αυξηθεί κατά 0,7% φέτος και 
κατά 0,4% το 2023.  

 
Σύμφωνα με την μελέτη  αναμένεται, προς αντιστάθμιση των πληθωριστικών 

πιέσεων, αύξηση μισθών με ρυθμό περίπου 6,5% ετησίως η οποία όμως, δεδομένου   του 
εξαιρετικά υψηλού πληθωρισμού δεν θα καλύψει πλήρως την διαφορά και  συνεπώς  οι 
μέσοι πραγματικοί μισθοί θα είναι σημαντικά μειωμένοι  το 2022. 
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Σύμφωνα με την έρευνα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών   αναμένεται  να είναι 
ελλειμματικό για το 2022. Συγκεκριμένα  το έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει το 2,9% 
του ΑΕΠ φέτος και να μειωθεί στο 1,2% του ΑΕΠ το 2023.   
 

1.3 Οικονομικές σχέσεις Τσεχίας 

1.3.1  Τσεχία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Η Τσεχία είναι κράτος-μέλος της Ε.Ε. από το Μάιο του 2004. Η Τσεχία ανέλαβε, 
για πρώτη φορά, την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2009 και για δεύτερη φορά την αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμηνο του 2022.  

 
Η Τσεχία δεν αποτελεί μέλος της Ευρωζώνης και η κοινή γνώμη – όπως και οι 

μικρότεροι επιχειρηματίες – παραμένουν αρνητικοί στην προοπτική εισόδου της, ενώ 
αντίθετα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις  και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται σε 
μεγαλύτερο ποσοστό με το ενδοκοινοτικό / εξωτερικό εμπόριο είναι πιο θετικές στην 
υιοθέτηση του Ευρώ.  

 
Σε κάθε περίπτωση, η λήψη μιας τέτοιας απόφασης από την πολιτική ηγεσία 

φαίνεται να έχει μετατεθεί σε απώτερο χρόνο καθώς, όπως η Κεντρική Τράπεζα 
σημειώνει στην ετήσια αξιολόγησή της για το βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων 
σύγκλισης του Μάαστριχτ, η δομή της τσεχικής οικονομίας εξακολουθεί να διαφέρει 

σημαντικά από τη δομή της οικονομίας της ευρωζώνης, με τις διαφορές να παραμένουν 
σημαντικές στους περισσότερους βασικούς δείκτες, ιδίως στα επίπεδα τιμών και μισθών. 
Συνεπώς, και το 2021 η Κεντρική Τράπεζα  παρέμεινε στην άποψη  να μην οριστεί 
ημερομηνία στόχου υιοθέτησης του Ευρώ. 

 
 Όπως και τα προηγούμενα έτη, οι χώρες της Ε.Ε. ήταν οι κύριοι εμπορικοί εταίροι 
της Τσεχίας για το 2021, προς τις οποίες κατευθύνθηκε το συντριπτικό ποσοστό των 
εξαγωγών, ήτοι  80% των τσεχικών εξαγωγών (σχεδόν όσο και  το 2020), και από τις 
οποίες προήλθε το 58,6% των τσεχικών εισαγωγών (59,3% το 2020). 
 

 Ειδικά δε όσον αφορά στην Ευρωζώνη, το 2020, ήταν αποδέκτης του 65% των 
τσεχικών εξαγωγών (σχεδόν το ίδιο ποσοστό - 64,8% -  το 2020) και προμήθευσε την 

Τσεχία με 44,6% των εισαγωγών της (44,6% το 2020). 
 

Εμπόριο Τσεχίας με Ε.Ε. και Ευρωζώνη (χιλ. EUR) το 2020 σε απόλυτες τιμές και επί του συνόλου 

 
Τσεχικές 

εισαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

Τσεχικές 

εξαγωγές 

% επί του 

συνόλου 

Ε.Ε. 105.256.415 58,6 153.905.021 80,0 

Ευρωζώνη 
80 129 642  44,6 

124 926 470 

 65,0 

  Πηγή: Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο www.czso.cz 

 
Το 2021 σε σύγκριση με το 2020, το εξωτερικό εμπόριο τόσο με τις χώρες της ΕΕ 

όσο και με τις χώρες της Ευρωζώνης επανήλθε σε θετική πορεία:   Οι τσεχικές εξαγωγές 
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προς την  Ε.Ε. αυξήθηκαν  κατά 15,2% (έναντι μείωσης 2020: 10,3%), ενώ οι αντίστοιχες 
εισαγωγές αυξηθήκαν κατά 18,4%  (έναντι μείωσης 2020: -11,3%). 

 
 Το εμπορικό ισοζύγιο της Τσεχίας με το σύνολο των χωρών της Ε.Ε. παρέμεινε 

σημαντικά πλεονασματικό υπέρ της, με λόγο εξαγωγών προς εισαγωγές 1,5. 
 
 Ο περιορισμένος αριθμός χωρών της Ε.Ε. με τις οποίες διαμορφώθηκε 

ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο για την Τσεχία το 2021 ήταν η Πολωνία  (-1,7 δις. Ευρώ) 
η Ιταλία (-156 ,1 εκατ. Ευρώ και η  Μάλτα (- 23,3 εκατ. Ευρώ). Αντιθέτως το μεγαλύτερο 
πλεονασματικό ισοζύγιο κατέγραψε για άλλη μια χρονιά  η Τσεχία με την Γερμανία (+22,5 
δις. Ευρώ). 

 
1.3.2 Συμμετοχή σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών 

Ομάδα Visegrad (V4) 
Η Τσεχία ανήκει στην Ομάδα Visegrad (V4) 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. Η Τσεχία είχε αναλάβει την Προεδρία της Ομάδας για την 
περίοδο Ιουλίου 2019 - Ιουνίου 2020. 
 
 Η Τσεχία συμμετέχει σε 64 διεθνείς οργανισμούς εκ των οποίων οι 

σημαντικότεροι, είναι οι εξής με ημερομηνία εισδοχής: 
o Ηνωμένα Έθνη, 1993  
o ΝΑΤΟ, 1999 
o Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, WTO, 1993 
o Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, BIS, 1993 
o Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, EBRD, 1993 
o Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Πολιτικής Αεροπορίας, ECAC, 1993 
o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικής Έρευνας, CERN, 1993 
o Διεθνής Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 1993 
o Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, IAEA, 1993 
o Διεθνής Τράπεζα Οικονομικής Συνεργασίας, IBEC,1993 

o Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, IBRD, 1993 
o Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, ICAO, 1993 
o Διεθνής Οργανισμός Εγκληματολογικής Αστυνομίας , INTERPOL, 1993 
o Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων, BIE, 1993 
o Διεθνής Τράπεζα Επενδύσεων, IIB, 1993 
o Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. ILO, 1993 
o Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, IMO, 1993 
o Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, IMF, 1993 
o Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, OECD, 1995 
o Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, OSCE, 1993 

o Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, OPCW, 1997 

o Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη Διατροφή και τη Γεωργία, FAO,1993 

 Πλήρης κατάλογος των Διεθνών 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  

http://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/international_organisations/index.html
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 Η Τσεχία έχει υπογράψει 557 διμερείς συμφωνίες και 444 πολυμερείς συμφωνίες, 
πλήρης κατάλογος των οποίων, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του τσεχικού 
Υπουργείου Εξωτερικών (τσεχική γλώσσα): 
http://www.mzv.cz/public/43/88/6b/1429109_1370935_seznam_vyhlasenych_mezinaro
dnich_smluv.p 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/public/43/88/6b/1429109_1370935_seznam_vyhlasenych_mezinarodnich_smluv.pdf
http://www.mzv.cz/public/43/88/6b/1429109_1370935_seznam_vyhlasenych_mezinarodnich_smluv.pdf
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2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Τσεχίας 

2.1 Διμερές εμπόριο 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

Οι ελληνικές εξαγωγές στην Τσεχία κατά το 2021 παρά τις αντίξοες συνθήκες  λόγω της  

διατήρησης της πανδημίας καθ’ όλο σχεδόν το έτος, σημείωσαν σημαντική αύξηση έναντι του 

2020  της τάξεως του 25%. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ελληνικές εξαγωγές  προς Τσεχία  

συνεχίζουν να αυξάνονται σταθερά  τα τελευταία χρόνια και ξεπέρασαν ακόμη και τις επιδόσεις 

των προ του κορονοϊού ετών  2017,2018,2019. 

Οι εισαγωγές από την Τσεχία, επίσης, σημείωσαν αύξηση 11,2 % μετά την πτώση που 

είχε παρατηρηθεί συνεπεία της διάδοσης του COVID 19  την προηγούμενη χρονιά, αλλά δεν 

αυξήθηκαν οριακά έναντι του προ κορονοϊού έτους 2019 (1,73%).  

 Με την αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών ο όγκος  εμπορίου μεταξύ 

των δύο χωρών ήδη ξεπέρασε κατά περίπου 10% τον διμερή όγκο εμπορίου του προ πανδημίας 

έτους 2019.  

Το εμπορικό ισοζύγιο, αν και παραμένει αρνητικό για τη χώρα μας, την τελευταία διετία   

παρουσιάζει σταδιακή υποχώρηση του μεγέθους του 

Πίνακας 12: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Τσεχίας (σε EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Εξαγωγές αγαθών 
(αξία) 

231.153.104 235.119.662 266.468.686 258.099.255 322.860.732 

Εισαγωγές 
αγαθών (αξία) 

315.139.103 436.669.309 469.807.886 429.702.861 477.938.393 

Εμπορικό 
ισοζύγιο (αξία) 

-83.985.999 -201.549.647 -203.339.200 -171.603.606 -155.077.661 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Ως προς τη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών στην Τσεχία, για το 2021 με βάση τους 

πίνακες που ακολουθούν και  την παράθεση των σημαντικότερων προϊόντων σε  διψήφια και 

8ψήφα κατάταξη συμπεραίνονται τα εξής :   

Για μια ακόμη χρονιά τα φαρμακευτικά προϊόντα  και κατά κύριο λόγο παρασκευάσματα 

της κατηγορίας ΚΩΔ.ΣΟ 3004 διατηρούν την πρώτη θέση στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων με 

υψηλό ποσοστό  μεριδίου 20% , επί του συνόλου των εξαγόμενων προϊόντων. 

Ακολουθούν στη δεύτερη θέση με μερίδιο 14,1% προϊόντα αλουμινίου ορισμένες μορφές 

(αλουμινόχαρτο, ελάσματα- λεπτές ταινίες )  και στην τρίτη θέση  με μερίδιο 11,2 ευρίσκονται 

διάφορες ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές. Μεταξύ αυτών, βάση της 8ψηφιας ανάλυσης,  

εμφανίζονται με  σημαντικότατες εξαγωγές  τα ακουστικά   κεφαλής, αξίας 11,4 εκατ. ευρώ (άνω 

δηλαδή του 1/3 του συνόλου των εξαγωγών της κατηγορίας 85). 
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 Όπως και τα προηγούμενα χρόνια σχετικά υψηλό  μερίδιο καταλαμβάνουν τα ελληνικά 

φρέσκα φρούτα (με υψηλότερη συμμετοχή τα εσπεριδοειδή).  Στα τρόφιμα σχετικά υψηλή 

συμμετοχή έχουν το 2021 και τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων που όμως κινήθηκαν 

περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2020. Επίσης αύξηση κατά 35,4% παρουσίασαν τα νωπά ή 

διατηρημένα σε απλή ψύξη λαχανικά, εκ των οποίων, σύμφωνα με την  8ψηφια ανάλυση μεγάλη 

αύξηση είχαν τα νωπά αγγούρια (τριπλασιάσθηκαν οι εξαγωγές εν σχέση με το 2020).  

Συμπληρωματικά για την πληρέστερη απεικόνιση  των πιο δημοφιλών  εξαγώγιμων 

ελληνικών τροφίμων  σημειώνουμε τα εξής:   ΄Οσον αφορά στο παρθένο ελαιόλαδο οι εξαγωγές 

το 2021 ανήλθαν σε 3.457.445 ευρώ έναντι 2.666.393 το 2020 (αύξηση 30%). Οι εξαγωγές ελιών 

το 2021 ήταν αξίας 1.865.904 ευρώ έναντι 1.806.586 ευρώ το 2020 (μικρή αύξηση3,2%) και της 

φέτας 1.151464 ευρώ έναντι 1.282.280  το προηγούμενο έτος (ήτοι  μείωση 10,2%). Τέλος τα 

γιαούρτια έχουν πολύ μικρή συμμετοχή και συγκεκριμένα οι εξαγωγές ήταν αξίας 622.264 ευρώ 

το 2021 έναντι 515.659 ευρώ το 2020 (παρά την  αύξηση 20,7% παραμένει σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα)  

Μεταξύ των παραδοσιακών εξαγόμενων προϊόντων στην Τσεχία είναι και τα καπνικά 

προϊόντα, τα οποία  όμως το 2021 υπέστησαν μεγάλη μείωση καθώς η αξία τους σχεδόν ήταν η 

μισή έναντι του 2020. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές καπνού και προϊόντων αυτού στην Τσεχία ήταν 

αξίας  περίπου 13 εκατ. ευρώ έναντι 25,3 εκατ. το 2020.  

Αντίθετα υπερδιπλάσιες εμφανίζονται το 2021 οι εξαγωγές πλαστικών πρώτων  υλών και 

πλαστικών προϊόντων. (Ιδιαιτέρως αυξημένες ήταν οι εξαγωγές πολυμερών του στυρολίου και 

πολυακετάλων, πολυαιθέρων, ρητίνων κα) Στα βιομηχανικά εξαγώγιμα προϊόντα 

συγκαταλέγονται επίσης με μερίδιο περίπου 5% τα προϊόντα χαλκού, όπου σε σύγκριση με το 

2020 υπήρξε μια αύξηση κατά 20% στις εξαγωγές των προϊόντων αυτών.  

Από τους  πίνακες που ακολουθούν διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές εξαγωγές στην Τσεχία 

σε ένα σημαντικό ποσοστό εξακολουθούν να περιορίζονται σε ολιγάριθμα συγκεκριμένα    

προϊόντα  όπως  φάρμακα, αλουμίνιο, καπνά, φρούτα,  και, συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι η 

βελτίωση της θέσης των ελληνικών προϊόντων στην Τσεχία απαιτεί, πέραν της αύξησης  των 

παραδοσιακών ελληνικών εξαγωγών προς την τσεχική αγορά, και τη διεύρυνση του φάσματος 

των εξαγομένων προϊόντων στη χώρα. 

  Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις εξαγωγές τόσο σε 2ψηφια , όσο και σε 8ψηφια 

ανάλυση. Επιπλέον, στο παράρτημα προς συμπλήρωση της εικόνας σημειώνονται οι ελληνικές 

εξαγωγές στην Τσεχία τη  διετία 2020/2021 σε 4ψηφια ανάλυση. 

Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές στη Τσεχία – μεγάλες κατηγορίες (σε EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

30 Φαρμακευτικά προϊόντα 52.126.474 20,2 63.209.541 19,6 21,3 

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα 40.824.942 15,8 45.663.499 14,1 11,9 

85 Μηχανές συσκευές και υλικά ηλεκτρικά 18.539.642 7,2 36.166.201 11,2 95,1 

08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες 23.939.754 9,3 19.821.498 6,1 -17,2 

39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 9.131.202 3,5 19.004.332 5,9 108,1 
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74 Χαλκός και τεχνουργήματα 12.826.726 5,0 15.444.904 4,8 20,4 

24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού 25.397.302 9,8 13.048.876 4,0 -48,6 

20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών 
και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 10.144.485 3,9 10.778.498 3,3 6,2 

84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές 7.448.229 2,9 10.575.172 3,3 42 

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα 
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού 7.865.523 3,0 8.564.713 2,7 8,9 

07 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, 
βρώσιμα 5.788.322 2,2 7.836.775 2,4 35,4 

61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος 2.320.443 0,9 7.301.166 2,3 214,6 

27 Ορυκτά καύσιμα, λάδια και προϊόντα της 
απόσταξης αυτών 1.318.237 0,5 5.894.493 1,8 347,1 

Λοιπές κατηγορίες 40.427.974 15,7 59.551.064 18,4 47,3 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 258.099.255  322.860.732  25,1 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

Πίνακας 14: Ελληνικές εξαγωγές στη Τσεχία – κυριότερα προϊόντα (σε EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

8ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

'30049000' Άλλα φάρμακα εκτός κωδ. 3004 
 

25.615.529 9,9 26.396.594 8,2 3,0 

'30042000' Φάρμακα που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά 
 

12.185.848 4,7 1.8571.942 5,8 52,4 

'76071190' Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος από 0,0 
 

12.437.433 4,8 15.605.966 4,8 25,5 

'76069200' 
Ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή 
ορθογών 

 

14.121.772 5,5 13.582.361 4,2 -3,8 

'85183000' Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών 
 

553 0,0 11.376.104 3,5 2057061,7 

'24039990' 
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί, αλεύρια καπνού, εκχυλίσματα και 
βάμμα 

 

23.267.401 9,0 9.499.625 2,9 -59,2 

'74111090' Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό, περιελιγμένοι ή αλλιώς λυγισμένοι 
 

8.120.319 3,1 8.772.548 2,7 8,0 

'85361090' Ασφάλειες για τάση <= 1.000 V και για ένταση > 63 A 
 

7.152.046 2,8 8.191.172 2,5 14,5 

'85072020' Συσσωρευτές υδροπνευματικοίπου λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη 
 

4.321.490 1,7 6.573.814 2,0 52,1 

'08051022' Πορτοκάλια Ναβελίνες (navel) 
 

5.801.658 2,2 6.395.224 2,0 10,2 

'30043900' Αλλα φάρμακα εκτός κωδ. 3004 
 

6.356.684 2,5 6.061.289 1,9 -4,6 

'27101921' Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 
 

1.303.097 0,5 5.706.688 1,8 337,9 

'30044900' Αλλα φάρμακα εκτός κωδ. 3004 
 

4.068.096 1,6 5.435.222 1,7 33,6 

'74111010' Ευθείς 
 

3.176.309 1,2 5.157.181 1,6 62,4 

'07070005' Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
 

1.806.427 0,7 4.366.414 1,4 141,7 

'61061000' Μπλούζες και μπλούζες-πουκάμισα σεμιζιέ, πλεκτές, από βαμβάκι, για γυναίκες ή κορίτσια (εκτός από τι 
 

923.494 0,4 4.173.011 1,3 351,9 

'84313100' Μέρη από ανελκυστήρες προσώπων, αναβατήρες φορτίων ή από κυλιόμενες σκάλες, π.δ.κ.α. 
 

3.515.161 1,4 4.032.079 1,2 14,7 

'30039000' Αλλα φάρμακα εκτός 3003 
 

1.790.573 0,7 3.917.830 1,2 118,8 

'39269097' 
Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων εκτός από 
3926 

 

3.253.130 1,3 3.872.146 1,2 19,0 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
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Ως προς τη σύνθεση των εισαγόμενων στην Ελλάδα προϊόντων από την Τσεχία, όπως 

αναφέρθηκε στην αρχή κατά τη δεύτερη χρονιά της εξάπλωσης του κορονοϊού, ο διμερής όγκος 

εμπορίου ήταν σαφώς υψηλότερος σε σχέση με το 2020: Πέραν της αύξησης των ελληνικών 

εξαγωγών σημειώνεται  αύξηση και των   εισαγωγών από την Τσεχία κατά 11,2%. 

 Το 2021, η παραδοσιακά επί πολλά   στην πρώτη θέση  κατηγορία των "Αυτοκινήτων, 

ελκυστήρων και άλλων οχημάτων" υποχώρησε  το 2021  στην τρίτη   θέση, καθώς τα σημαντικά 

προβλήματα που αντιμετώπισε η αυτοκινητοβιομηχανία από την  μη έγκαιρη εισαγωγή 

απαραίτητων ανταλλακτικών (ημιαγωγοί) προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραγγελίες και 

συνακόλουθα πιο συγκρατημένη ροή εξαγωγών των οχημάτων της. Η αύξηση που καταγράφηκε 

για το 2021 ήταν μόλις 3,7% , ήτοι πολύ περιορισμένη δεδομένου ότι το 2020 είχε υποστεί  

σημαντική μείωση κατά -25% .Από την 8ψηφια στατιστική απεικόνιση  προκύπτει ότι αφορά σε 

καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα μικρού κυβισμού. 

 Στην πρώτη θέση, όπως και το 2020  κατατάχθηκε η ΔΚ 85 "Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά" (αύξηση 7,9% / μερίδιο 15,2% επί του συνόλου) στην οποία περιλαμβάνονται πολλές 

επί μέρους κατηγορίες όπως συσκευές ενσύρματης επικοινωνίας, συσσωρευτές ,τηλέφωνα, 

ηλεκτρικοί αναπαραγωγοί ήχου -εικόνας   κ.α. 

 Έπεται, στη δεύτερη θέση  η ΔΚ 84 "Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές" 

(αύξηση 9,3% / με μερίδιο 14,3% επί του συνόλου) η οποία αφορά κυρίως σε μηχανές και 

ψηφιακές μονάδες.  

 Στην τέταρτη θέση παραμένουν όπως και το 2020   τα αιθέρια έλαια / καλλυντικά (αλλά 

μειωμένα κατά  11% /και  μερίδιο  8,2% επί του συνόλου) με μεγαλύτερη συμμετοχή των 

προϊόντων ομορφιάς, αρωμάτων κλπ.   

 Αναλυτικά ακολουθεί  παρουσίαση των ελληνικών  εισαγωγών  από την Τσεχία σε 

2ψήφια και 8ψήφια ανάλυση. 

Πίνακας 15: Ελληνικές εισαγωγές από τη Τσεχία– μεγάλες κατηγορίες (σε EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % 
 στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

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

67.343.501 15,7 72.650.126 15,2 7,9 

84Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές 

62.510.068 14,5 68.353.299 14,3 9,3 

87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 
ποδήλατα και άλλα οχήματα για 
χερσαίες μεταφορές 

65.650.638 15,3 68.069.664 14,2 3,7 

33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού 

44.129.045 10,3 39.296.926 8,2 -11 

39Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα 16.280.006 3,8 23.923.254 5,0 47 
24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού 

12.230.277 2,8 22.334.446 4,7 82,6 



 

23 

 

95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες 19.366.829 4,5 20.615.874 4,3 6,4 
34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο 

17.940.485 4,2 17.498.076 3,7 -2,4 

03 Ψάρια και μαλακόστρακα, 
μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια 

12.493.387 2,9 16.251.392 3,4 30,1 

30Φαρμακευτικά προϊόντα 6.857.282 1,6 14.847.848 3,1 117 
90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 
φωτογραφίας ή κινηματογραφίας 

11.807.784 2,7 13.204.444 2,8 11,9 

38 Διάφορα προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών 

9.941.459 2,3 9.879.323 2,1 -0,1 

Λοιπές κατηγορίες 83.152.100 17,4 91.013.721 19,0 9,5 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕIΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ 429.702.861  477.938.393  11,2 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

 

Πίνακας 16: Ελληνικές εισαγωγές από τη Τσεχία – κυριότερα προϊόντα (σε EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

8ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

'87032110' 
Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συμπ. τα 
αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα 
αγωνιστικά αυτοκίνητα, με παλιν 

 

32,281,802 7,5 35,358,689 7.4 9.5 

'24022090' 
Τσιγάρα που περιέχουν καπνό (εκτός από 
αυτά που περιέχουν γαρίφαλο) 

 

12,114,144 2,8 21,118,315 4.4 74.3 

'33049900' 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος 
(μακιγιάζ) παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη 

 

20,413,776 4,8 20,572,726 4.3 0.8 

'84715000' 

Ψηφιακές μονάδες επεξεργασίας εκτός 
από εκείνες των 
κωδικών 8471 41 ή 8471 49, που φέρουν 
ή όχι στο 

 

19,956,627 4,6 16,499,301 3.5 -17.3 

'87032210' 
Επιβατικά αυτοκίνητα, ό. συμπ. τα 
αυτοκίνητα εμπορικής χρήσης και τα 
αγωνιστικά αυτοκίνητα, με παλιν 

 

13,964,015 3,2 15,632,348 3.3 11.9 

'34022090' 
Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
βοηθητικά παρασκευάσματα για 

 

16,271,497 3,8 15,220,656 3.2 -6.5 

'84713000' 
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας 
δεδομένων, ψηφιακές, φορητές, βάρους 
<= 10 kg, που αποτελούνται τουλά 

 

12,652,967 2,9 14,243,672 3.0 12.6 

'85176200' 
Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και 
τη μετάδοση ή την αναγέννηση της 
φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομ 

 

9,162,434 2,1 11,477,539 2.4 25.3 

'85071020' 

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, 
έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο 
σχήμα:  που λειτουργούν με υγρό 
ηλεκτρολύτη 

 

9,019,641 2,1 11,374,496 2.4 26.1 

'03021400' Σολομοί Ατλαντικού (Salmosalar) και 8,430,641 2,0 10,891,653 2.3 29.2 
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σολομοί του Δούναβη (Huchohucho) 
 

 

'30049000' Άλλα φάρμακα εκτός κωδ. 3004  
 

4,977,243 1,2 9,915,306 2.1 99.2 

'95045000' 
Χειριστήρια (κονσόλες) και μηχανές 
βιντεοπαιχνιδιών, άλλα από εκείνα της 
διάκρισης 950430 

 

11,725,513 2,7 9,876,152 2.1 -15.8 

'85171200' 
Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για 
άλλα ασύρματα δίκτυα 

 

23,810,972 5,5 7,542,328 1.6 -68.3 

'38099100' 

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το 
τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα 
π 

 

7,908,185 1,8 7,493,793 1.6 -5.2 

'95030035' 

Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα 
αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα 
παιχνίδια. Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. 
Άλλα παιχνίδια για παιδιά. 
Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για 
διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-
αινίγματα (puzzles) κάθε είδους: από 
πλαστικήύλη 

 

5,581,741 1,3 7,241,387 1.5 29.7 

'39172110' 
Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι, από 
πολυμερή του αιθυλενίου, χωρίς 
συγκόλληση και σε μήκος που υπερβα 

 

2,933,924 0,7 6,406,384 1.3 118.4 

'84185011' 
Ψυκτικά έπιπλα-βιτρίνες (με 
ενσωματωμένο ψυκτικό συγκρότημα ή 
εξατμιστήρα), για κατεψυγμένα προϊόντα 

 

4,965,246 1,2 4,543,049 1.0 -8.5 

'33030010' 
Αρώματα (εκτός από λοσιόν ξυρίσματος 
λοσιόν aftershave και αποσμητικά 
σώματος) 

 

4,279,935 1,0 4,027,144 0.8 -5.9 

'39012090' 
Πολυαιθυλένιο πυκνότητας >= 0,94, σε 
πρωτογενείς μορφές (εκτός από 
πολυαιθυλένιο σε ακανόνιστους όγκ 

 

2,126,946 0,5 3,817,462 0.8 79.5 

'03021900' 
Σολομοειδή, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη (εκτός από πέστροφες, 
σολομούς Ειρηνικού, σολομούς Ατλαν 

 

2,707,959 0,6 3,799,945 0.8 40.3 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 

 

 

2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Πίνακας 17: Ισοζύγιο υπηρεσιών (σε εκατ. EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Εισπράξεις (αξία) 188,4 218,3 245,6 77,9 181,0 
Πληρωμές (αξία) 50,6 71,4 80,7 64,4 93 
Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) 137,8 146,9 164,9 13,5 88,0 

Πηγή: Eurostat 

Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που συνεχίσθηκαν και το 2021 ως συνέπεια των 

περιορισμών που επιβλήθηκαν σε πολλούς τομείς των υπηρεσιών, με προεξέχοντα τον τουρισμό, 

η Ελλάδα εξακολούθησε να παρουσιάζει  πλεόνασμα στο ισοζύγιο των υπηρεσιών ύψους 88 

εκατ. ευρώ. Κύριος τροφοδότης των εισπράξεων της χώρας μας από την Τσεχία ύψους 145 εκατ. 
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ευρώ ακόμη και σε περίοδο πανδημίας το 2021  ήταν τα ταξίδια στο συντριπτικό ποσοστό του 

80% του συνόλου των εισπράξεων από Τσεχία.  Ειδικώτερα οι αφίξεις τουριστών από Τσεχία 

επανέκαμψαν  ως ένα βαθμό το 2021 και ανήλθαν σε περίπου265.800 άτομα, ήτοι αυξήθηκαν 

κατά 158,3% έναντι 2020, αλλά σε καμμιά περίπτωση δεν επανήλθαν στα μεγέθη προ της 

πανδημίας.  Οι εισπράξεις από λοιπές υπηρεσίες κινήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα και 

καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 18: Εισπράξεις της Ελλάδας από τη Τσεχία (σε εκατ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα 

οποία ανήκουν σε άλλους 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

που δεν περιλαμβάνονται αλλού 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Μεταφορές 7,9 10,1 14,0 7,7 77,2 

Ταξίδια 48,4 62,1 145 80,1 200 

Κατασκευές 1,2 1,5 0,0 0,0 -100 

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 

υπηρεσίες 0,6 0,7 1,0 0,6 66,7 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 0,1 0,1 0,0 0,0 -100 

Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α. 0,1 0,1 0,0 0,0 -100 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

πληροφορικής και πληροφόρησης 9,8 12,6 10,0 5,5 2,0 

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 6,6 8,5 8,0 4,4 21,2 

Προσωπικές, πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές υπηρεσίες 0,2 0,2 1,0 0,5 400 

Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής 

κυβέρνησης π.δ.π.α 3,1 4,0 4,0 2,2 29,0 

Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Πηγή: Eurostat 

 

Πίνακας 19: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από τη Τσεχία (σε χιλιάδες) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Αφίξεις από τη Τσεχία στην Ελλάδα 339,5  368,2 401 102,9 265,8 
Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 1,1 1,0 1,0 4,6 2,2 
Μεταβολή (%) 21,1 8,4 8,9 -74,3 158,3 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

Ως προς τις πληρωμές της χώρας προς την Τσεχία το 2021 κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα όπως προκύπτει από το πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 20: Πληρωμές της Ελλάδας στη Τσεχία (σε εκατ. EUR) 

 2020 2021 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή BPM6 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

Υπηρεσίες μεταποίησης αγαθών τα 

οποία ανήκουν σε άλλους 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής 

που δεν περιλαμβάνονται αλλού 0,1 0,1 1,0 1,0 9,0 

Μεταφορές 29,4 45,7 45,0 48,4 53,0 

Ταξίδια 5,9 9,2 7,0 7,5 18,6 

Κατασκευές 0,1 0,1 1,0 1,0 900 

Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές 

υπηρεσίες 5,1 7,9 6,0 6,5 17,6 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Χρεώσεις για τη χρήση δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας π.δ.π.α. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 

πληροφορικής και πληροφόρησης 13,3 20,7 18,0 19,4 35,3 

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες 6,7 10,4 12,0 12,9 79,1 

Προσωπικές, πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές υπηρεσίες 3,0 4,7 0,0 0,0 -100 

Αγαθά και υπηρεσίες της γενικής 

κυβέρνησης π.δ.π.α 0,6 0,9 0,0 0,0 -100 

Υπηρεσίες που δεν έχουν κατανεμηθεί 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Πηγή: Εurostat 

 

2.2 Άμεσες επενδύσεις 

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στη Τσεχία 

Όσον αφορά στην ελληνικών συμφερόντων επενδυτική / επιχειρηματική δραστηριότητα 

στην Τσεχία, εκ των εμφανών εδώ παρουσιών είναι η Coca-Cola Hellenic Bottling Company, ο 

όμιλος εταιρειών μη αλκοολούχων ποτών  KOFOLA ΗOLDING, ο όμιλος ιατρικών υπηρεσιών 

Akeso, με νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα, ο όμιλος Άκτωρ, ο εκπαιδευτικός οργανισμός 

University of New York, οι εταιρείες Glebus Alloys και RGP (κράματα και πολυμερή), η 

εξαγορασθείσα πλέον (αλλά με διατήρηση εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα) εταιρεία 

τροφίμων Chipita, η αλυσίδα υγιεινής διατροφής All Fresh, οι ανελκυστήρες Kleemann μέσω της 

ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας Ellin, ο όμιλος Σαράντη (καταναλωτικά προϊόντα και 

καλλυντικά), η εταιρεία Electro Trade (του ομίλου Βασιληάς - ηλεκτρικές μικροσυσκευές και 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας), ενώ παρόντα είναι και τα brands  Attrattivo και Juliette 

Armand. Εκτός των ανωτέρω, η ελληνική παρουσία στην Τσεχία αφορά σε εμπορικές εταιρείες, 

αντιπροσωπείες και τουριστικά γραφεία.  
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 Σημειώνεται, επ’ αυτού, ότι πολλές από τις επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων δεν 

έγιναν απευθείας από επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες με έδρα στην Ελλάδα, συνεπώς δεν 

καταχωρούνται επισήμως ως ελληνικές άμεσες επενδύσεις στην Τσεχία. 

Πίνακας 21: Επενδύσεις της Ελλάδας στη Τσεχία (σε εκατ. EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ροές -9,3 3,8 0,8 19,7 1,3 

Απόθεμα -3,5 0,3 2,4 26,0 --* 

*Τα στοιχεία για αυτό το έτος δεν είναι ακόμη διαθέσιμα 
Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Τσεχίας  

 

2.2.2 Επενδύσεις της Τσεχίας στην Ελλάδα 

Περιορισμένη παραμένει η τσεχική επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα με 

μοναδική, σημαντική όμως, εξαίρεση την εξαγορά μεριδίου του ΟΠΑΠ το 2013 από την 

τσεχικών συμφερόντων επενδυτική εταιρεία EMMA Capital, μέσω της θυγατρικής της 

EMMA Delta. Ο έλεγχος της επένδυσης έχει ήδη περάσει στον Όμιλο Sazka, ο οποίος 

επεκτείνει το μερίδιο του στον Οργανισμό. 

Πίνακας 22: Επενδύσεις της Τσεχίας στην Ελλάδα (σε εκατ. EUR) 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ροές -832,6 0,4 1,0 -33,7 19,6 

Απόθεμα 3,2 3,7 4,5 4,4 --* 

*Τα στοιχεία για αυτό το έτος δεν είναι ακόμη διαθέσιμα 
Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Τσεχίας  

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Τσεχίας 

Πέραν των ρυθμίσεων με βάση το κοινοτικό κεκτημένο στο πλαίσιο της Ε.Ε., οι κατωτέρω 
συμφωνίες οικονομικού περιεχομένου έχουν υπογραφεί μεταξύ Τσεχίας και Ελλάδας: 
o Συμφωνία για την Προώθηση και την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, 
o Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, 

o Συμφωνία για την Συνεργασία και την Αμοιβαία Συνδρομή στον Τελωνειακό Το-
μέα, 
o Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών, 
o Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας, 
o Μνημόνιο Τουριστικής Συνεργασίας Ελλάδος – Τσεχοσλοβακίας, 
o Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος – Τσεχοσλοβακίας, 
o Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, 
o Σύμβαση για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία στην Γε-
ωργία, 
o Μνημόνιο Ελληνο-Τσεχικής Συνεργασίας για την Οικονομική Ανασυγκρότηση και 
Ανάπτυξη της Περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
 Η συμμετοχή αμφοτέρων των χωρών σε πολυμερείς οργανισμούς παγκόσμιου 

χαρακτήρα, με σημαντικότερο όλων τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (W.T.O./ 

Π.Ο.Ε.) ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο 
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2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2022 

Λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν καθ’ όλο το έτος για να 

περιοριστεί η πανδημία δεν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διμερούς ή πολυμερούς 

ενδιαφέροντος. Ειδικώτερα επισημαίνεται ότι μέχρι τον Αύγουστο του 2021 όλες οι διεθνείς 

εκθέσεις ακυρώθηκαν, ενώ στη συνέχεια ελάχιστες έλαβαν χώρα. Επίσης δεν 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις (φυσικές ή υβριδικές) μεταξύ των εμπορικών Συμβούλων και  

οι θέσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, εν όψει των ευρωπαϊκών 

Συμβουλίων, κοινοποιούνταν μόνο   με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η μόνη εξαίρεση ήταν η 

υβριδική  συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου πέραν της 

παρουσίασης των τσεχικών θέσεων, εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας της ΕΕ από την Γαλλία,  

Γάλλος ομόλογος παρουσίασε προτεραιότητες χώρας του.  

Πέραν αυτών, πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες διαδικτυακές εκδηλώσεις στην Τσεχία, οι 

οποίες κατά κύριο λόγο διεξήχθησαν  στην τσεχική γλώσσα. Μία εξ αυτών, η οποία εν μέρει ήταν 

στην αγγλική, αφορούσε σεμινάριο από το εδώ Υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης για την 

ευρωπαϊκή εφαρμογή του μηχανισμού διαφορών Solvit. (27/10). Αντίστοιχη διαδικτυακή 

ενημέρωση επί του θέματος πραγματοποιήθηκε και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο παρακολούθησε το Γραφείο μας. Επίσης παρακολουθήσαμε 

διαδικτυακές εκδηλώσεις με ελληνικούς φορείς  όπως με ΣΕΒ (25.11), Agribusiness Forum(6-

7.10).   

Ειδικώτερα όσον αφορά την προβολή ελληνικών τροφίμων οι προσπάθειες 

επικεντρώθηκαν στη διερεύνηση δυνατοτήτων προβολής ελληνικού γιαουρτιού κλπ. 

γαλακτοκομικών προϊόντων με τη διοργάνωση διαδικτυακής συνάντησης μεταξύ Πρέσβεως, 

Δ/ντος Συμβούλου ΣΕΒΓΑΠ και Δ/ντού αλυσίδας Τροφίμων Tesco, κατά την οποία συμφωνήθηκε 

η ανάληψη περαιτέρω προωθητικών ενεργειών προβολής των ελληνικών προϊόντων. Παρά τις 

επανειλημμένες οχλήσεις μας δεν δόθηκε συνέχεια. 

Συναφώς  με δράση για την άρση εμποδίων στην τσεχική αγορά, μετά από ενημέρωσή μας 

για λάθος αναφορά της χώρας προέλευσης νωπών σταφυλιών (Βόρεια Μακεδονία)  απεστάλη 

επιστολή (Οκτώβριος 21) διαμαρτυρίας προς την αλυσίδα τροφίμων, η οποία αναγνώρισε το 

λάθος και διαβεβαίωσε ότι θα μεριμνήσει  για την ορθή αναγραφή αυτής στο μέλλον.  

Επίσης καταβλήθηκαν προσπάθειες για ανάδειξη των ελληνικών προϊόντων (με αποστολή 

σχετικών επιστολών) για την διερεύνηση προωθητικών εκδηλώσεων σε αλυσίδες Lidl και Albert 

(Mάρτιο και Νοέμβριο 2021), χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση από τις τσεχικές αλυσίδες. 

 Ομοίως λόγω πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο διάστημα του   2021  

οι προγραμματιζόμενες Διεθνείς εκθέσεις, ούτε συνεπώς ήταν δυνατή η συμμετοχή ελληνικών 

επιχειρήσεων κλάδων νωπών φρούτων λαχανικών και δομικών υλικών, όπως αρχικώς είχε 

προταθεί. 

Σχετικές προτάσεις για προβολή τουριστικού μας προϊόντος και συμμετοχής ελληνικών 

επιχειρήσεων υπό τις συγκεκριμένες επιδημιολογικές συνθήκες λόγω πανδημίας δεν ήταν 

δυνατόν να υλοποιηθεί.  

Τέλος, επιγραμματικά θα μπορούσαν να σημειωθούν από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ  η 

παρακολούθηση και τακτικές ενημερώσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας για σημαντικές οικονομικές -
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εμπορικές εξελίξεις στην Τσεχία, οι αναρτήσεις στην Πύλη Agora, η σύνταξη ενημερωτικού 

σημειώματος με την ευκαιρία διαδικτυακής συνάντησης ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη και ομολόγου 

του κ. Τlapa, η συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ στη  σύνταξη  μηνιαίου σημειώματος Πρεσβείας 

προς ενημέρωση της  Κεντρικής Υπηρεσίας περί  των  σημαντικότερων οικονομικών και  

εμπορικών εξελίξεων- κλπ. 

3 Συμπεράσματα – προτάσεις 

3.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Όπως διαπιστώνεται από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων  τα τελευταία έτη, ο  όγκος 

των διμερών συναλλαγών μας με την Τσεχία, παρά τις  μεγάλες δυσχέρειες που προκλήθηκαν 

λόγω της πανδημίας,  συνέχισε να αυξάνεται  και μάλιστα ξεπέρασε τα μεγέθη του συνολικού 

όγκου εξαγωγών εισαγωγών που είχαν επιτευχθεί τα έτη προ της πανδημίας. Το εμπορικό 

ισοζύγιο, παρόλο που παραμένει ελλειμματικό εις βάρος της Ελλάδος, εμφανίζει μια αρκετά 

καλύτερη εικόνα  το 2021. Φυσικά τα περιθώρια βελτίωσης για τις ελληνικές εξαγωγές είναι 

μεγάλα και μπορούν να επεκταθούν   σε κατηγορίες προϊόντων που προς το παρόν είναι χαμηλής 

απορροφητικότητας, ή δεν είναι διαθέσιμα  στην τσεχική αγορά.  

Από την πλευρά των υπηρεσιών, η Ελλάδα καταγράφει σταθερά πλεονάσματα στο 

ισοζύγιο υπηρεσιών της με τη Τσεχία, πλην του 2020 που συρρικνώθηκε αρκετά  μεν, αλλά 

παρέμεινε θετικό.  Το σπουδαιότερο μέρος στο εμπόριο υπηρεσιών των δύο χωρών 

διαδραματίζουν  οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, το 2020, λόγω των συνθηκών που 

δημιούργησε η πανδημία Covid-19, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας από τη Τσεχία  

κατέγραψαν σημαντική μείωση, αλλά επανέκαμψαν αρκετά ικανοποιητικά δεδομένων των 

συνθηκών  το 2021, χωρίς όμως να επανέλθουν στις προ πανδημίας εισπράξεις.  

Η επενδυτική παρουσία της Τσεχίας στην Ελλάδα είναι για σειρά ετών πολύ χαμηλή και η 

πανδημία περαιτέρω προκάλεσε  ουσιαστικά πάγωμα των επενδύσεων  στη χώρα μας. 

Επιστρέφοντας όμως σταδιακά στην ομαλότητα και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η έξοδος της 

Ελλάδας  από την πολυετή οικονομική  κρίση, η ολοκλήρωση του προγράμματος σταθεροποίησης 

της ελληνικής οικονομίας, η επιστροφή στην ανάπτυξη, η άρση της αβεβαιότητας με την  

πραγματοποίηση ήδη  σημαντικών ξένων  επενδύσεων   στην ελληνική οικονομία,  καθιστούν τη 

δεδομένη χρονική συγκυρία ενδεδειγμένη για την εντατικοποίηση των προσπαθειών 

προσέλκυσης επενδύσεων, μέσω της προβολής των θετικών εξελίξεων της οικονομίας της χώρας 

μας και των επενδυτικών ευκαιριών που αυτή παρουσιάζει. 

Πίνακας 23: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1. Τρόφιμα – Ποτά  (με έμφαση σε: 
 - Γαλακτοκομικά προϊόντα (φέτα και 

γιαούρτι)  
- Ελαιόλαδο  

- Προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ, είδη  delicatessen και 
βιολογικά προϊόντα  

- Φυσικοί χυμοί 

Τα ελληνικά τρόφιμα δεν έχουν ισχυρή 
παρουσία στην Τσεχία, ενώ και τα 
ελληνικά delicatessen  προϊόντα είναι 
σπάνια. Σε αυτό συμβάλλει και ο πολύ 
περιορισμένος αριθμός  καταστημάτων 
delicatessen και ελληνικών  εστιατορίων 
στην Τσεχία.  Εν τούτοις η δυναμική που 
έχει αναπτυχθεί με την ύπαρξη πολλών 
εστιατορίων με εθνικές κουζίνες  και ο 
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αριθμός Τσέχων τουριστών που 
επισκέπτεται την Ελλάδα μπορούν να 
αποτελέσουν έναυσμα  για την προώθηση 
και ανάδειξη της ελληνικής διατροφής και 
των προϊόντων της 

2. Καινοτομία, νεοφυείς επιχειρήσεις Ανάγκη εδραίωσης της εικόνας των 
ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας  μέσω ανάδειξης 
επιτυχημένων  ελληνικών start ups 
επιχειρήσεων 

3. Tουρισμός Με βάση το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι  
ελκυστικός τουριστικός προορισμός για 
τους Τσέχους (πρώτος αεροπορικός 
τουριστικός προορισμός προ πανδημίας) 
ενισχύεται η  άποψη για επιδίωξη 
περαιτέρω συνεργασιών 

 

3.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Με δεδομένο ότι η χώρα ανήκει σε αυτές που  προσελκύει το ενδιαφέρον για επενδύσεις 

στο έδαφός της   από γειτονικές χώρες, λόγω και της μεγάλης βιομηχανικής της παράδοσης  και 

εξειδίκευσης σε βιομηχανικούς τομείς, θεωρούμε ως πιο πρόσφορο το έδαφος για προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα γύρω από τον τουριστικό κλάδο.  Ο τουριστικός τομέας κρίνεται ότι θα 

παρουσίζε ζωηρό ενδιαφέρον για τους Τσέχους επενδυτές, οι οποίοι βελτιώνουν συνεχώς το 

βιοτικό τους επίπεδο και λόγω κλίματος  επιλέγουν ως τόπο παραθερισμού πιο ζεστά και κοντά 

στη θάλασσα μέρη. Η αγορά επομένως ακινήτων προς ίδια χρήση ή εκμετάλλευση κρίνεται ότι θα 

αυξάνεται τα προσεχή έτη.  

Πίνακας 24: Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από τη Τσεχίας 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1 Τουρισμός Παρουσίαση εκ μέρους του Enterprise 
Greece των τουριστικών ακινήτων που 
πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν  

 

3.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

Όπως αναφέρουμε στην αιτιολογία, η πλειοψηφία των Τσέχων  διατηρεί παραδοσιακά 

προσήλωση στα εθνικά του διατροφικά πρότυπα, και ως εκ τούτου η παρουσία τροφίμων από 

άλλες χώρες είναι περιορισμένη στα ράφια των super markets και στα καταστήματα delicatessen 

(με την πλειοψηφία αυτών να είναι ιταλικής ή -πιο περιορισμένα- γαλλικής προέλευσης,  καθώς 

επίσης και  από το Βιετνάμ ή γειτονικές ασιατικές χώρες, λόγω και  εδραιομένης ομογένειας από 

Βιετνάμ). Παράλληλα, ιδιαίτερα σε Πράγα και Μπρνο υπάρχει μεγάλη ποικιλία από μοντέρνα 

εστιατόρια/ μπιστρό με εθνικές κουζίνες που διαρκώς επεκτείνεται, όπου όμως η ελληνική 

παρουσία είναι πολύ περιορισμένη (κάτω των δέκα τα ελληνικά εστιατόρια/ καταστήματα 

delicatessen στην Πράγα).  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό Τσέχων 

τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα και την τάση, λόγω και της αύξησης της αγοραστικής 

δύναμης των Τσέχων, για αναζήτηση νέων διατροφικών επιλογών μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι η Τσεχία αποτελεί μια νέα αγορά για τα ποιοτικά ελληνικά τρόφιμα και θα πρέπει να 

αναληφθούν  διαφημιστικές εκστρατείες ενημέρωσης του εδώ κοινού, με προτεραιότητα σε 
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προϊόντα που υπάρχει σχετική ζήτηση (ελαιόλαδο, φέτα, γιαούρτι) αλλά και σε προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής ή ΠΟΠ/ΠΓΕ καθώς και μέλι και φυσικούς  χυμούς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Τσεχία,  κατατάσσεται ως   χώρα κυρίως υποδοχής ξένων 

επενδύσεων, η δε εκροή τσεχικών επενδύσεων αφορά πολύ συγκεκριμένες χώρες και 

προϊόντα/υπηρεσίες. Παρά το δεδομένο αυτό,  θα μπορούσε να εξετασθεί δυνατότητα 

συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως τουρισμός και αγορά ακινήτων, ως επίσης   

διοργάνωση ή/ και συμμετοχή σε ημερίδα σχετικά με τις καλές πρακτικές των δύο χωρών σε 

τομείς που υποστηρίζονται από νέες τεχνολογίες. Από εδώ πλευράς, αρμόδιος κατ’ αρχήν φορέας 

είναι ο Czech Invest, o οποίος επιλαμβάνεται να φέρει σε επαφή νεοφυείς τεχνολογικές 

επιχειρήσεις Τσεχίας  με επενδυτές ανά τον κόσμο. Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Τσεχία έχει να 

παρουσιάσει αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα τα τελευταία έτη και η ανταλλαγή απόψεων θα 

ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τις δύο πλευρές. 

Επί πλέον όσον αφορά τα τουριστικά ακίνητα το Enterprise Greece θα μπορούσε να 
διοργανώσει παρουσίαση με : 
 -Τις ευκαιρίες που αναδύονται από την ιδιωτικοποίηση βασικών τουριστικών και μεταφορικών 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας μας  (μαρίνες, περιφερειακά αεροδρόμια, 

τουριστικά ακίνητα κλπ) μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

ή/και 

 -Τυχόν σχεδιασμούς για ανάπτυξη νέων πολυτελών τουριστικών θέρετρων, με τη βοήθεια 

επενδυτικών κινήτρων, όπως κρατικές επιχορηγήσεις και φορολογικές διευκολύνσεις. 

 

Συνημμένα Παράρτημα 

Yπό μορφή Excel αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Τσεχία το 

2021 σε 4ψήφια δασμολογική ανάλυση 

 

 

3.4 Χρήσιμες διευθύνσεις 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

1. Ελληνικές Αρχές 

 
Πρεσβεία της Ελλάδος    
Na Ořechovce 19, Praha 6, 16200  Τηλ: (00420) 222250943, 222250958  
  gremb.pra@mfa.gr 
https://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/czech/ 
Πρέσβυς: Αθανάσιος Παρέσογλου,  ΠΥΑ' 
 
Γραφείο Οικον. & Εμπορ. Υποθέσεων 
NaOřechovce 19, Praha 6, 16200  Τηλ: (00420) 222250943, 222251260  ecocom-
prague@mfa.gr 
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/872 

mailto:gremb.pra@mfa.gr
https://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/czech/
mailto:ecocom-prague@mfa.gr
mailto:ecocom-prague@mfa.gr
http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/872
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Επικεφαλής: Δήμητρα Χριστοδουλοπούλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' 
 
Προξενικό Γραφείο 
NaOřechovce 19, Praha 6, 16200  Τηλ.: (00420) 222250943, 222254259 
 grcon.pra@mfa.gr  
Διευθύνουσα: Σοφία ΧρυσανθακοπούλουΤμηματάρχης Α΄. Διοικητικού - Προξενικού 
 
 

2. Τσεχικές Αρχές 

 
Γραφείο της Κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας Τηλ.:(+420) 224 002 111, Fax: (+420) 257 531 
283  
Nabrezi Eduarda Benese 4, 118 01 Praha 1  
www.vlada.cz 
 
Υπουργείο Εξωτερικών τηςΤσεχικής Δημοκρατίας                Τηλ.:(+420) 224 181 111, Fax: (+420) 224 182 
068  
Loretanskenamesti 101/5, 118 00 Praha 1  
www.mzv.cz, www.czech.cz 
 
Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου                               Τηλ.:(+420) 224 851 111, Fax: (+420) 224 811 
089  
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1  
www.mpo.cz 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος                                                         Τηλ.:(+420) 267 121 111, Fax: (+420) 267 310 308 
Vršovická 1442/65 ,Praha 10, 100 10                                
https://www.mzp.cz/ 
 
Υπουργείο Γεωργίας                                                       Τηλ.:(+420) 221 811 111, Fax: (+420) 224 810 478 
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1                                            
https://eagri.cz/ 
 
Υπουργείο Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων     Τηλ.:(+420) 221 921 111 
Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 
https://www.mpsv.cz/  
 
Υπουργείο Οικονομικών 
Letenska 15, 118 10 Praha 1    Τηλ.:(+420) 257 041 111, Fax: (+420) 257 042 889 
www.mfcr.cz 
 
Υπηρεσία Τελωνείων    Τηλ.:(+420) 261 331 111, Fax: (+420) 261 332 000 
Budejovicka 7, 140 96 Praha 4  
www.celnisprava.cz 
 
 
Τσεχικό Στατιστικό Γραφείο  
NaPadesatem 81, 100 82 Praha 10   Τηλ.:(+420) 274 051 111, Fax: (+420) 274 054 177  
www.czso.cz 
Στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου 
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=EN 
 
CzechTrade (Υπηρεσία Προώθησης Εμπορίου)  Τηλ.:(+420) 800 133 331, Fax: (+420) 224 913 440 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 1  
www.czechtrade.cz 
 
CzechInvest (Υπηρεσία Προσέλκυσης  Επενδύσεων) Τηλ.:+420 296 342 579 

mailto:grcon.pra@mfa.gr
http://www.vlada.cz/
http://www.mzv.cz/
http://www.czech.cz/
http://www.mpo.cz/
https://www.mzp.cz/
https://eagri.cz/
https://www.mpsv.cz/
http://www.mfcr.cz/
http://www.celnisprava.cz/
http://www.czso.cz/
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO?jazyk=EN
http://www.czechtrade.cz/
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Stepanska 15, 120 00 Prague 
www.czechinvest.org 
 
Χρηματιστήριο Πράγας    Τηλ.:(+420) 221 831 111  
Rybna 14, 110 05 Praha 1  
www.pse.cz 
 
 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια – Επιχειρηματικοί Φορείς 

 
Οικονομικό Επιμελητήριο της Τσεχίας   Τηλ.:(+420) 266 721 300 
Freyova 27, 190 00 Praha 9  
www.komora.cz 
 
Κατάλογος περιφερειακών επιμελητηρίων: 
https://www.komora.cz/komorova-sit/regiony/ 
 
Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων: 
https://www.komora.cz/komorova-sit/spolecenstva/ 
 
Συνομοσπονδία Βιομηχάνων της Τσεχικής Δημοκρατίας  
Freyova 948/11, 190 05 Praha 9    Τηλ.:(+420) 225 279 111, Fax: (+420) 225 279 100 
www.spcr.cz 
 
Ένωση Τσέχων Επιχειρηματιών 
MarieCibulkové 394/19, 140 00 Praha 4   Τηλ.:(+420) 602 458 032 
www.spzcr.cz 
 
Ένωση για Ξένες Επενδύσεις 
Stepanska 11, 120 00 Praha 2    Τηλ.:(+420) 224 911 751, Fax: (+420) 224 911 779 
www.afi.cz 
 
΄Ενωση Τραπεζών Τσεχίας  
Churchill II, Italská 69, 120 00 Praha 2   Τηλ. (+420)224 422 80, 770 660 161 
cba@cbaonline.cz 

 
Ένωση Ιδιωτικών Επενδύσεων και Επιχειρηματικού Κεφαλαίου 
28. rijna 12 110 00 Praha 1     Τηλ.:(+420) 724 342 395 
www.cvca.cz 
 
 
 

4. Τράπεζες 

 
Τσεχική Εθνική Τράπεζα (Κεντρική Τράπεζα της Τσεχίας) 
Na Prikope 28, 115 03 Praha 1    Τηλ.:(+420) 224 411 111, Fax: (+420) 224 412 404 
www.cnb.cz 
 
Česká spořitelna     Τηλ.: +420 956 777 888, Fax:+420 224 640 699 
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 
www.csas.cz 
 
Komerční banka     Τηλ.: +420 955 559 550, Fax: +420 955 534 300 
NaPříkopě 33, 114 07 Praha 1 
www.kb.cz/en/ 
 

http://www.czechinvest.org/
http://www.pse.cz/
http://www.komora.cz/
https://www.komora.cz/komorova-sit/regiony/
https://www.komora.cz/komorova-sit/spolecenstva/
http://www.spcr.cz/
http://www.spzcr.cz/
http://www.afi.cz/
http://www.cvca.cz/
http://www.cnb.cz/
http://www.csas.cz/
http://www.kb.cz/en/
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ČSOB      Τηλ.: +420 224 111 111, Fax: +420 495 819 531 
Radlicka 333/150, 150 57 Praha 5    
www.csob.cz/en 
 
UniCredit     Τηλ.: +420 800 144 441, Fax: +420 221 112 132 
Želetavská 1525/1, 140 92 Prague 4    
www.unicreditbank.cz 
 
Raiffeisenbank     Τηλ.: + 420 417 941 444, Fax: +420 225 542 111 
Hvezdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 
www.rb.cz 
 
Moneta Bank 
BB Centrum, Vyskočilova 1442 / 1b                                 Tηλ: + 420 224 443 636 
140 28 Prague 4 Michle 
 
 
 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

 
BVV - Brno Exhibition Centre   Τηλ.: +420 541 151 111, Fax: +420 541 153 070 
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-střed 
http://www.bvv.cz/en/ 
 
PVA EXPO PRAHA 
Beranovych 667, 199 00 Prague 9 – Letnany  Τηλ.: +420 225 291 116 
http://pvaexpo.cz/en/ 
 
 

6. Διπλωματικές Αποστολές 

 
Σύνδεσμος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας για τις Ξένες Αντιπροσωπείες στη χώρα: 
http://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/diplomatic_list.html 
 
 

7. Ελληνική Κοινότητα 

 
Ένωση Ελληνικών Συλλόγων στην Τσεχία 
http://arovcr.cz/ 
 
Ελληνική Κοινότητα Πράγας 
http://www.ropraha.eu/ 
 
Διερμηνείς ελληνικής γλώσσας εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5 
(Επιλογή: Tlumočník / Jazyk: Řecký) 
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