Σλοβακική ∆ημοκρατία (Σλοβακία)
Η Σλοβακία και η Ελλάδα έχουν ιστορικά στενές σχέσεις από την περίοδο των Αγ. Κύριλλου
και Μεθοδίου μέχρι σήμερα ως δύο ευρωπαϊκές χώρες και λαοί με πολλά κοινά σημεία.
Η Σλοβακική ∆ημοκρατία έχει μια πολύ ανοικτή οικονομία, πλήρως ενσωματωμένη στην
κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ως μέλος της Ευρωζώνης και του χώρου Σένγκεν).
Η Σλοβακία βρίσκεται σε μια ευνοϊκή γεωγραφική θέση, στην καρδιά της Ευρώπης και
ευρέως θεωρείται ως ένα επιτυχημένο μοντέλο για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος. Χάρη στις εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην
οικονομία της, η Σλοβακία έχει προσελκύσει πολλούς επενδυτές, οι οποίοι εκτιμούν τη θετική
κατάσταση του οικονομικού και του φορολογικού της συστήματος, καθώς και το
εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της. Ακόμα και στην περίοδο της κρίσης η Σλοβακία
κατάφερε να έχει μακροπρόθεσμα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης
στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ.
Σήμερα, χτίζοντας πάνω στην μακροχρόνια παράδοση και στο εξειδικευμένο εργατικό
δυναμικό, οι κύριες βιομηχανίες στη Σλοβακία είναι: αυτοκινητοβιομηχανία, ηλεκτρονική,
μηχανολογία, χημική μηχανική και τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Η
αυτοκινητοβιομηχανία είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στην Σλοβακία
λόγω των μεγάλων επενδύσεων της Volkswagen, PSA Peugeot Citroen και KIA Motors. Η
Σλοβακία είναι στην 1η θέση παγκοσμίως στην παραγωγή αυτοκινήτων ανά κάτοικο (πέρυσι
παρήγαγε σχεδόν 1 εκατομμύριο αυτοκίνητων). Ο ήλεκτρο-τεχνικός κλάδος, ο οποίος
αντιπροσωπεύεται από γνωστές μάρκες, όπως Samsung και Foxconn - Sony, είναι ο
δεύτερος πιο ισχυρός πυλώνας της Σλοβακικής βιομηχανίας και ο δεύτερος μεγαλύτερος
εργοδότης και εξαγωγέας.
Οι οικονομίες της Σλοβακίας και της Ελλάδας είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατές και οι δύο
χώρες μπορούν να επωφεληθούν από τις αμοιβαίες συναλλαγές και τη συνεργασία. Ο
υψηλότερος όγκος των εισαγωγών από τη Σλοβακία προς την Ελλάδα αφορά τις
τηλεοράσεις και τα αυτοκίνητα. Ακολουθούν προϊόντα από πλαστικές ύλες και καουτσούκ
(π.χ. ελαστικά), μηχανές γραφείου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, εξοπλισμός ήχου,
μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα (σίδηρος, χάλυβας και χαλκός), χαρτί, ξύλο, φάρμακα και
φαρμακευτικά προϊόντα, έπιπλα, οικιακές συσκευές, λιπάσματα, κρύσταλλα, γυαλί, κ.λπ. Η
Ελλάδα εξάγει προς τη Σλοβακία κυρίως βασικά μέταλλα και μεταλλικά προϊόντα (ιδίως
εκείνα από αλουμίνιο, σίδηρο, χάλυβα, χαλκό). Ακολουθούν τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα
λαχανικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας, τα πλαστικά, τα
μαχαιροπίρουνα, και τα αλκοολούχα ποτά.
Η Σλοβακία είναι επίσης γνωστή στους Έλληνες φοιτητές. Περίπου χίλιοι Έλληνες
σπουδάζουν στη Σλοβακία κάθε χρόνο, οι περισσότεροι από αυτούς στις ιατρικές και
φαρμακευτικές σχολές. Η Ελλάδα ανήκει στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς
για τους Σλοβάκους Η Σλοβακία προσφέρει επίσης ευκαιρίες για τους Έλληνες τουρίστες ως
μια μοναδική χώρα, όπου σε μια σχετικά μικρή περιοχή μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα.
Είναι γνωστή για την υπέροχη φύση της, τα ιαματικά λουτρά, τα μοναδικά σπήλαια, τα
όμορφα βουνά, τους πύργους και τα μεσαιωνικά κάστρα, τα χιονοδρομικά κέντρα, καθώς και
την πλούσια ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της. Σύμφωνα με το Lonely Planet η
Σλοβακία κατατάχτηκε στην 5ος θέση της λίστας των κορυφαίων τουριστικών προορισμών για
το 2013.

