
 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Τσεχίας  για το 2021 
 
 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Τσεχίας  σε 

τρέχουσες τιμές  οι εμπορικές συναλλαγές της Τσεχίας, τόσο στο σκέλος των εξαγωγών 

όσο και των εισαγωγών ανέκαμψαν το 2021 και σημείωσαν ως προς τις εξαγωγές   

αύξηση 13%   έναντι  2020, ενώ  ως προς τις εισαγωγές ακόμα μεγαλύτερη αύξηση  

19,2% έναντι προηγούμενου έτους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα  για πρώτη φορά μετά από 

σειρά ετών το εμπορικό ισοζύγιο του 2021 να  φέρει αρνητικό πρόσημο για την Τσεχία, το 

οποίο ανέρχεται  - 58,5 εκ. EUR έναντι πλεονάσματος της προηγούμενης χρονιάς αξίας 7 

δισ. EUR. Οι λόγοι που  συνετέλεσαν στη διαμόρφωση του ελλείμματος έχουν να κάνουν   

κυρίως  με τη  μείωση των εξαγωγών οχημάτων,  που προκλήθηκε λόγω ελλείψεων 

βασικών εξαρτημάτων (ημιαγωγών) για την έγκαιρη παράδοση παραγγελιών αυτοκινήτων 

στο εξωτερικό, αλλά   και  στη συνεχιζόμενη  άνοδο των τιμών καυσίμων και προϊόντων 

ενέργειας που με τη σειρά τους επέφεραν αλυσιδωτές αυξήσεις   σε μια σειρά άλλων 

προϊόντων – πρώτων υλών. 

Σημειώνεται ότι τη μερίδα του λέοντος των εμπορικών συναλλαγών της Τσεχίας 

εξακολουθούν να καταλαμβάνουν οι συναλλαγές της χώρας  με χώρες της ΕΕ όπου 

πραγματοποιούνται τα 2/3 του συνόλου των συναλλαγών. Eιδικώτερα οι τσέχικες 

εξαγωγές   κατευθύνονται κατ’ εξοχήν στις χώρες της ΕΕ που απορροφούν το 80% του 

συνόλου των τσέχικων εξαγωγών. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το εμπορικό ισοζύγιο με τις 

χώρες της ΕΕ διατηρήθηκε πλεονασματικό το 2021  κατά 26,9 δισ. EUR, ενώ με τον 

υπόλοιπο κόσμο πλην ΕΕ  παρέμεινε για άλλη μια χρονιά   αρνητικό και ανήλθε σε 27 δισ. 

EUR, κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών από την Κίνα, με την οποία κατέγραψε 

αρνητικό ισοζύγιο - 16,7  εκατ. EUR. 

 Παρατίθεται αναλυτική απεικόνιση του εξωτερικού εμπορίου της Τσεχίας κατά το 

2021:   

 

(σε δισ. 
EUR) 

΄Ογκος 
εμπορίου 

Εξαγωγές 
Τσεχίας  

Εισαγωγές 
Τσεχίας 

Εμπορικό 
ισοζύγιο 

Μεταβολή% 
Εξαγωγών 

έναντι 2020 
Εισαγωγών 

Ευρωζώνη 
(19) 

173,7 99,9 73,7 26,2 13,8 16,8 

ΕΕ (27) 220,3 123,6 96,7 27,0 14,3 17,1 

Χώρες 
Κόσμου 
πλην ΕΕ 

85,6 29,8 55,9 -26,1 7,7 22,8 

ΣΥΝΟΛΟ 307,0 153,5 153,5 -58,5 13,0 19,2 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Τσεχίας,CZSO 

 Οι σημαντικότεροι εταίροι της Τσεχίας το 2021 εμφανίζονται με την ίδια κατάταξη 

όπως και τα προηγούμενα και συγκεκριμένα: 

Ως προς τις εξαγωγές της Τσεχίας  παρέμεινε στην  πρώτη θέση,  η Γερμανία (περίπου 

47,6 δισ. EUR)  και ακολουθούν με μεγάλη απόσταση η Σλοβακία (14,9 δισ. εκατ. EUR), 

Πολωνία (11 δισ. EUR), Γαλλία (7,2 δισ.  εκατ. EUR) και Αυστρία (7 δισ. εκατ. EUR). 

Ως προς τις εισαγωγές την πρώτη θέση καταλαμβάνει και το 2021 η Γερμανία από την 

οποία προμηθεύθηκε προϊόντα αξίας 36,3 δισ.  EUR. Ακολουθούν  η Κίνα (18,5 δισ.  

EUR), η Πολωνία (13,5 δισ.  EUR), Σλοβακία (7,9 δισ.  EUR) και η Ιταλία (6,9 δισ.  EUR). 
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΄Οσον αφορά τις διμερείς εμπορικές σχέσεις με Ουκρανία και Ρωσία, η εικόνα το 2021 

διαμορφώθηκε ως εξής:   

Με την Ρωσία παρουσίασε εμπορικό έλλειμμα αξίας 2,3 δισ.  EUR, το οποίο οφείλεται 

στην εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ.  EUR εκ των οποίων 3,1 αφορούν εξαγωγές προς Ρωσία και 

5,4 αφορούν Ρωσικές εισαγωγές στην Τσεχία. 

Με την Ουκρανία το εμπορικό ισοζύγιο ήταν επίσης αρνητικό για την Τσεχία και ανήλθε σε 

473,4 εκατ. EUR, το οποίο προκύπτει από τις εισαγωγές από Ουκρανία κυρίως 

σιδηρομεταλλευμάτων και σκραπ, ηλεκτρ. μηχ/των, προϊόντων σιδήρου και χάλυβα κλπ.  

Ο όγκος εμπορίου το 2021 ήταν αξίας 2,7  δισ.  EUR, εκ των οποίων 1,1 δις αφορά 

τσέχικες εξαγωγές , ενώ 1,6  δισ.  EUR αφορά ουκρανικές εισαγωγές.  

Mεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την Κεντρική Τράπεζα Τσεχίας στην πρόσφατη 

συνεδρίασή της ήταν και οι πρώτες επιπτώσεις στην οικονομία της Τσεχίας μετά τα 

πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την Τράπεζα βραχυπρόθεσμα  δεν 

αναμένεται να επηρεάσει δραματικά  την ανάπτυξη της οικονομίας της Τσεχίας καθώς οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς Ρωσία αποτελούν το 2,3% των συνολικών 

τσέχικων εξαγωγών και της Ουκρανίας το 1% αντίστοιχα. Εν τούτοις, θεωρώντας το 

πρόωρο, επιφυλάχθηκε  να αναναφερθεί σε  μακροπρόθεσμο αντίκτυπο σε πληθωρισμό, 

εγχώρια αγορά ή νομισματικές συνέπειες.    

Τα σημαντικότερα εξαγόμενα προϊόντα της Τσεχίας  το 2021 όπως και τα προηγούμενα 

έτη ήταν κυρίως αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρολογικός 

εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χημικά, 

πλαστικά κλπ. 

Ως προς τα κύρια εισαγόμενα προϊόντα  στην κορυφή βρίσκονται στην πλειοψηφία   

βιομηχανικά προϊόντα όπως εξοπλισμός μεταφορών, αυτοκίνητα και εξαρτήματα, 

ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μέταλλα κλπ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η  Τσεχική Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία 

παρουσιάζουν παρεκκλίσεις εν σχέσει με τα αντίστοιχα στατιστικά της  Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας  το 2021 παρατηρείται αύξηση των εμπορικών συναλλαγών έναντι 

του 2020, η οποία προκύπτει τόσο από  την αύξηση των εισαγωγών από την Τσεχία 

(+17,8% έναντι 2020), όσο και των ελληνικών εξαγωγών προς Τσεχία (+5,8%). Πιο 

συγκεκριμένα η Τσεχία πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 501,6 εκατ.  EUR (έναντι 428,5 

εκατ. το 2020), ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς Τσεχία ανήλθαν σε  308,3 εκατ. EUR 

(έναντι 291,4 εκατ. EUR το 2020).  

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τσεχία    αφορούσαν και  το 2021  κυρίως φάρμακα (79,6 

εκατ. EUR), προϊόντα αλουμινίου (47,2 εκατ. EUR), ηλεκτρικά μηχανήματα (24,2 εκατ. 

EUR), νωπά φρούτα και λαχανικά (20 εκατ. EUR), προϊόντα καπνού  κλπ. 

Οι εισαγωγές από Τσεχία περιελάμβαναν επίσης όπως και τα προηγούμενα έτη, 
παρόμοιες κατηγορίες προϊόντων, ήτοι ηλεκτρικά μηχανήματα, αυτοκίνητα και εξαρτήματα 
οχημάτων, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. 
 
           
 


