
 

Δημοσιοποιήθηκαν προσφάτως από το  Υπουργείο Οικονομικών οι  κύριες μακροοικονομικές τάσεις 

της τσεχικής οικονομίας για τα έτη  2022 και 2023, με βάση τις  απαντήσεις/εκτιμήσεις επί 

ερωτηματολογίου που  υπεβλήθη σε 17  σημαντικά 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)    

Μετά τη μελέτη των στοιχείων που συνέλεξε και επεξεργάσθηκε, βάσει υπολογισμού της μέσης 

εκτίμησης του κάθε ιδρύματος, το Υπουργείο Οικονομικών καταγράφονται 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 θα 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, σχεδόν ισοσκελισμένο   να 

μην αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα  στην οικονομική ανάπτυξη το 2022.    

Πιο αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις για το 2023, όπου  κατά μέσο όρο υπολογίζεται  αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 3,0% .  

Κατά μέσο όρο, τα ιδρύματα που συμμετείχαν εκτιμούν  ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 13,3% φέτος 

και θα υποχωρήσει στο 5,1% το 2023. Σημαντικός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού είναι η 

άνοδος των τιμών του ρεύματος και του φυσικού αερίου, οι οποίες συμπαρασύρουν   σταδιακά σε 

αυξήσεις τις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, 

που με τη σειρά του οδηγεί επίσης σε αυξήσεις των τιμών πολλών εμπορευμάτων.  

Παρ’ όλα αυτά η  αναμενόμενη ανατίμηση της τσεχικής κορώνας εικάζεται ότι  θα έχει ελαφρά 

αντιπληθωριστική επίδραση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων, η 

νομισματική πολιτική πρόκειται να ανταποκριθεί στην αναμενόμενη κλιμάκωση του πληθωρισμού με 

περαιτέρω αύξηση επιτοκίων. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, το ποσοστό ανεργίας θα κυμανθεί κοντά στο 2,5%  τόσο το τρέχον  όσο 

και το επόμενο έτος. Η απασχόληση εικάζεται ότι θα α αυξηθεί κατά 0,7% φέτος και κατά 0,4% το 2023.  

Κατά μέσο όρο, τα ιδρύματα αναμένουν αύξηση μισθών με ρυθμό περίπου 6,5% ετησίως. Δεδομένου 

όμως  του εξαιρετικά υψηλού πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή, οι μέσοι πραγματικοί μισθοί 

αναμένεται να είναι σημαντικά μειωμένοι  φέτος. 

Τέλος, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες στην 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. 



 


