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Νέα επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας  

Πτώση κατά έξι θέσεις σε σχέση µε την περυσινή κατάταξη σηµείωσε η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονοµίας το 2007, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΜD (Παγκόσµιας 
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας) που παρουσίασε χθες ο ΣΒΒΕ. Στις επιµέρους κατηγορίες 
δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2008 σε σχέση µε το 2007 είναι η ακόλουθη: 

1. στον τοµέα της «Οικονοµικής Απόδοσης» η χώρα µας απώλεσε δυο θέσεις και από την 
46η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 48η. Από τις 5 υποκατηγορίες παραγόντων που 
συνθέτουν την «Οικονοµική Απόδοση» βελτίωση υπήρχε µόνο στην υποκατηγορία των 
«∆ιεθνών Επενδύσεων». 

2. στον τοµέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας» η Ελλάδα απώλεσε 16 θέσεις και 
από την 30η το 2007, βρίσκεται πλέον στην 46η το 2008. Καµία από τις υποκατηγορίες της 
«Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας» δεν βελτιώθηκε για το 2007. 

3. στον τοµέα της «Επιχειρηµατικής Αποτελεσµατικότητας» η χώρα µας απώλεσε επτά 7 
θέσεις και από την 35η το 2007 βρίσκεται πλέον στην 42η για το 2008. Στην υποκατηγορία 
της «Επιχειρηµατικής Αποτελεσµατικότητας» βελτιώθηκε µόνον η υποκατηγορία της 
«Παραγωγικότητας και Αποτελεσµατικότητας». 

4. στον τοµέα των «Υποδοµών», η Ελλάδα απώλεσε µια θέση και από την 34η θέση το 
2007 βρίσκεται στην 35η το 2007. Στον τοµέα των «Υποδοµών» σηµειώθηκε βελτίωση σε 
δυο υποκατηγορίες: α) στην «Υγεία και Περιβάλλον», και, β) στην «Εκπαίδευση». 

Από τα ευρήµατα της Παγκόσµιας Επετηρίδας αξίζει να ξεχωρίσουµε µερικές από τις κύριες 
υποχωρήσεις της Ελλάδας σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριµένα, από τις 
15 κύριες υποχωρήσεις οι 13 αφορούσαν τον τοµέα της «Κυβερνητικής 
Αποτελεσµατικότητας». Από αυτές οι σπουδαιότερες είναι: 

1. τα πολιτικά κόµµατα δεν αντιλαµβάνονται τις τρέχουσες οικονοµικές προκλήσεις, 

2. οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν είναι ανεξάρτητες από πολιτικές παρεµβάσεις, 

3. το υφιστάµενο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο δεν ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, 

4. στην οικονοµία µας υφίσταται δωροδοκία και διαφθορά, και, 

5. η γραφειοκρατία εµποδίζει την επιχειρηµατικότητα. 

Από την άλλη µεριά οι πέντε κύριες βελτιώσεις που παρουσίασε η χώρα για το 2007 ήταν: 

1. οι εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων, 

2. η συνολική κεφαλαιοποίηση της κεφαλαιαγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ, 

3. το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 

4. η εταιρική φορολόγηση (25%), και, 
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5. οι εξαγωγές προϊόντων σε δις δολ. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήµανε ότι αντανακλούν πλήρως 
την εικόνα της ελληνικής οικονοµίας και αποτυπώνουν ρεαλιστικά την πραγµατικότητα στην 
Ελλάδα. 

Μάλιστα, ο κ. Μυλωνάς υπογράµµισε το γεγονός ότι η κυβερνητική πολιτική δεν έχει θέσει 
σε προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας, η οποία κατά τα 
τελευταία χρόνια µειώνει σηµαντικά τη συµµετοχή της στο ΑΕΠ γεγονός που έχει σαν 
αποτέλεσµα την αύξηση των εισαγωγών και την απώλεια θέσεων εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό ανέλυσε τους άξονες προτάσεων του Συνδέσµου αναφορικά µε τα κύρια 
ζητήµατα στα οποία θα πρέπει να δοθεί έµφαση από την ελληνική κυβέρνηση την τρέχουσα 
χρονιά, αλλά και τα επόµενα χρόνια, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας. Αυτοί είναι: 

1. αλλαγή του κράτους µέσα από τολµηρές µεταρρυθµίσεις που θα γίνουν χωρίς να 
υπολογίζεται το – δήθεν – «πολιτικό κόστος» και οι οποίες θα οδηγούν τη χώρα στο άµεσο 
µέλλον στην κατάταξή της µεταξύ των ισχυρών χωρών της Ευρώπης, και, 

2. αλλαγή νοοτροπίας στην κοινωνία και στο δηµόσιο τοµέα για τη θετική αντιµετώπιση της 
υγιούς επιχειρηµατικότητας, που συµβάλλει στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. 

3. αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης που προσεγγίζουν 
όλα τα θέµατα που ενισχύουν της επιχειρηµατικότητα απαξιωτικά ή ακόµα και εχθρικά και 
δεν συµβάλλουν µε τη στάση τους και τις προτάσεις τους στη βελτίωση του κυρίαρχου 
µοχλού ανάπτυξης και ευηµερίας που είναι οι επιχειρήσεις. 

Βεβαίως, τόνισε, και οι ευθύνες των επιχειρήσεων είναι σαφείς στο θέµα της ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους προϋποθέτει 
αλλαγή του επιχειρηµατικού προτύπου µε επιχειρήσεις που θα καινοτοµούν, θα 
δηµιουργούν ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας και θα έχουν συναίσθηση της 
κοινωνικής τους ευθύνης. 
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   Τελευταία Νέα άλλων κατηγοριών

   Πολιτική
- Παραχώρηση δικαιώµατος απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυµούς
- Προσπάθειες τουριστικής προβολής του νοµού Καρδίτσας

   Επιχειρήσεις
- Τράπεζα Πειραιώς: Προσθήκη διακριτικού τίτλου 
- Βαρβαρέσος: Αλλαγή προϊσταµένου λογιστηρίου

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- ∆άνειο ΕΤΑΑ στη Ρουµανία για ορθολογική χρήση ενέργειας
- Συζητήσεις Allianz και Commerzbank για εξαγορά της Deutsche Postbank 

   Ελλάδα
- Συλλήψεις για ναρκωτικά και πορνεία
- Με µειωµένο ωράριο θα λειτουργούν προσωρινά οι πολεοδοµίες Παλλήνης, 
Μαρκοπούλου

   Κόσµος
- Θα επαναληφθούν σύντοµα οι συνοµιλίες Ισραήλ-Συρίας στην Τουρκία
- Επέκταση των ξενοφοβικών επιθέσεων στο Κέιπ Τάουν

   Πολιτισµός
- Οι προβολές συνεχίζονται στο κινηµατογραφικό φεστιβάλ των Καννών
- Αποκλείστηκε η Κύπρος από τον τελικό της Εurovision

   Αθλητισµός
- Πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ
- Ρίκκα: «Έχω έρθει σε µια µεγάλη οµάδα»
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