Δημοκρατία της Τσεχίας – ένας προορισμός ευκαιριών
Η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι μία χώρα με πληθυσμό 10,3 εκ. κατοίκους, μέλος
του ΝΑΤΟ, και από τον Μάϊο του 2004 κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως
χαρακτηριστική χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, δεν έχει άμεση πρόσβαση στη
θάλασσα, ως εκ τούτου πολλοί Τσέχοι ταξιδεύουν κάθε καλοκαίρι σε παραθαλάσσια
θέρετρα. Υπολογίζεται ότι κατά προσέγγιση 400 χιλιάδες Τσέχοι επισκέπτονται την
Ελλάδα και η Κρήτη είναι αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς για διακοπές.
Η Δημοκρατία της Τσεχίας διαθέτει ποικιλία από ενδιαφέροντα μέρη όπως οι θερμές
πηγές στα δυτικά, τα βουνά και τους θεαματικούς σχηματισμούς βράχων από αμμώδη
πέτρα στα βόρεια, το γραφικό τοπίο των μεγαλύτερων και μικρότερων λιμνών στα
νότια και τους αμπελώνες στα νοτιοανατολικά.
Εάν σε όλα τα παραπάνω
προσθέσει κανείς τις ιστορικές πόλεις, τα μοναδικά κάστρα και φρούρια, τις πόλεις
με παραδοσιακά λουτρά – spa, τα περισσότερο αξιοσημείωτα μέρη που έχουν
ενταχθεί στη λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO,
και χιλιάδες χιλιόμετρα από μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλατοδρομίας με καλή
σηματοδότηση, είναι προφανές ότι αξίζει να εξερευνήσει κανείς αυτή τη χώρα.
Η πρωτεύουσα της χώρας, η Πράγα, με τα εκατό κωδωνοστάσια στον ποταμό Vltava
κατατάσσεται στις δέκα πιο όμορφες Ευρωπαϊκές πόλεις, την οποία θαυμάζουν
άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο καθώς επίσης και Έλληνες τουρίστες.
Η Δημοκρατία της Τσεχίας διαθέτει μοναδικό πλούτο φυσικών ιαματικών πηγών. Η
παράδοσή της σε ιαματικά λουτρά έχει ιστορία εκατοντάδων ετών και αποτελείται
από περίπου 40 κομψά θέρετρα τα οποία θεωρούνται από τους κορυφαίους
προορισμούς παγκοσμίως. Τα ιαματικά λουτρά στην Τσεχία συνδυάζουν με επιτυχία
υψηλής ποιότητας ιατρική φροντίδα, καινοτόμες μεθόδους αξιοποιώντας το
μεταλλικό νερό, τη λάσπη και την τύρφη, το φυσικό αέριο και την ευεργετική
επίδραση του ευχάριστου τοπικού κλίματος.
Για τους οπαδούς των αθλημάτων εξωτερικού χώρου, μία αλυσίδα θερέτρων στα
βουνά είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης για πεζοπορίες το καλοκαίρι και
φανταστική βάση για τους σκιέρ τον χειμώνα.
Η Δημοκρατία της Τσεχίας έχει μακρά παράδοση στη βιομηχανία. Η μεταποίηση και
ειδικότερα τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφορών αποτελούν τον
σημαντικότερο κλάδο της εθνικής οικονομίας. Πολλά εμπορικά σήματα και προϊόντα
από την Τσεχία είναι αναγνωρισμένα και αποδεκτά και στην Ελληνική αγορά. Η
Δημοκρατία της Τσεχίας χαρακτηρίζεται από σχετικά μικρή και ιδιαίτερα ανοικτή
οικονομία, ως εκ τούτου η επίδοσή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
εξωτερικές συνθήκες και το εξωτερικό εμπόριο. Η Παγκόσμια Έκθεση
Ανταγωνιστικότητας 2013-2014 τοποθετεί τη Δημοκρατία της Τσεχίας στην 46η θέση
από 148 χώρες παγκοσμίως και τη θεωρεί την πιο ανταγωνιστική Κεντρική και
Ανατολική Ευρωπαϊκή οικονομία. Το ίδιο επιτυχημένα ήταν τα αποτελέσματα
προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στη μεταποίηση, τις υπηρεσίες στήριξης
επιχειρήσεων, την ανάπτυξη της πληροφορικής και του λογισμικού.
Δυστυχώς, το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι πολύ πίσω σε σχέση
με τις πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν. Η Ελλάδα κατέχει προς το παρόν την
46η θέση στη λίστα των εμπορικών εταίρων της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Ας
ελπίσουμε ότι η παρουσίαση των τεσσάρων χωρών της ομάδας Visegrad θα συμβάλει
στην ανάπτυξη διμερών επαφών Τσέχικων και Κρητικών εταιρειών, προκειμένου να
προσπεραστούν τα πρόσφατα εμπόδια.

