
ΘΕΜΑ: Εξέλιξη ΑΕΠ Τσεχίας 4ου Τριμήνου και έτους 2021.  

 Σύμφωνα με τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία  της Στατιστικής Υπηρεσίας Τσεχίας, 

επιβεβαιώθηκε η προηγούμενη εκτίμηση βάσει προσωρινών στοιχείων  ότι η  τσεχική οικονομία 

παρουσίασε αύξηση του ΑΕΠ    κατά 3,3 % το 2021. Όπως διαπιστώνεται από τα αναλυτικά στοιχεία των 

επιδόσεων του ΑΕΠ ανά τρίμηνο   αρνητική επίδοση παρουσίασε η οικονομία της Τσεχίας μόνο κατά το 

1ο Τρίμηνο. Το  2ο και 3ο  Τρίμηνο συνέχισε να αυξάνεται και το 4ο τρίμηνο, λόγω της νέας έξαρσης του 

κορονοϊού, των ανατιμήσεων στις τιμές ενέργειας αλλά και των μειωμένων εξαγωγών αυτοκινήτων  και 

ηλεκτρονικών ειδών είχε μια πιο συγκρατημένη αύξηση. 

 Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε  5.347.000 άτομα.  

 Ειδικώτερα, όσον αφορά το 4ο Τρίμηνο του 2021 η αύξηση έναντι αντίστοιχου 4ο Τριμήνου 2020 

σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία,  επιταχύνθηκε στο 3,6%,  ενώ έναντι του προηγούμενου 3ου 

τριμήνου 2021 κατέγραψε μικρή αύξηση +0,9%, στην οποία συνέβαλε κυρίως η εγχώρια ζήτηση (καθώς  

η χώρα βρέθηκε πάλι εκτεθειμένη στο νέο κύμα μεταλλαγμένου covid).  

 Όσον αφορά την εξέλιξη της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας για το 2021 διαπιστώνεται 

αντίστοιχη ανοδική πορεία έναντι προηγούμενου έτους και η αύξηση αυτή διατρέχει όλες τις οικονομικές 

δραστηριότητες με προεξέχουσα την βιομηχανική παραγωγή  αλλά και  το εμπόριο, τις μεταφορές, την 

εστίαση/ξενοδοχεία κλπ. 

 Η εικόνα της εξέλιξης του ΑΕΠ  ανά τρίμηνο και έτος, καθώς και αντιστοίχως της εξέλιξης της 

Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας έχει ως εξής:  

Μεταβολή  ΑΕΠ (%) 
     

  

1ο 

τρίμηνο 2ο τρίμηνο 

3ο 

τρίμηνο 

4ο 

τρίμηνο 

Έτος 

2021 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο -0,3 +1.4 +1.6 +0.9 

+3.3 Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2020 
-2,3 +8.7 +3.5 +3.6 

      

      

      
Μεταβολή Ακαθ. Προστ. Αξίας  (%) 

     

  

1ο 

τρίμηνο 2ο τρίμηνο 

3ο 

τρίμηνο 

4ο 

τρίμηνο 

Έτος 

2021 

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο -0,4 +1.0 +1.5 +0.7 

+3.0 
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2020 
-2,4 +8.9 +3.1 +2.9 

 


