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ΣΒΒΕ: 42η η Ελλάδα στην ανταγωνιστικότητα 
Τη 42η θέση µεταξύ 55 χωρών, στην Παγκόσµια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας, κατέλαβε 
φέτος η Ελλάδα, υποχωρώντας έξι "σκαλοπάτια" σε σχέση µε πέρυσι στη σχετική λίστα, 
σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Μάνατζµεντ (IMD), όπως ανέφερε ο πρόεδρος του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Β. Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Γεώργιος Μυλωνάς, σε συνέντευξη Τύπου, 
όπου παρουσίασε και ανέλυσε την έκθεση του IMD. Για τη "βαθµολογία" συνεκτιµήθηκαν 
συνολικά 330 παράγοντες. 
 
Σύµφωνα µε τον κ.Μυλωνά, χαµηλότερη ήταν η βαθµολογία της Ελλάδας στον τοµέα 
«κυβερνητική αποτελεσµατικότητα», ενώ η χώρα κατατάσσεται 52η από άποψη συνολικού 
χρέους κεντρικής κυβέρνησης και 51η στη γήρανση του πληθυσµού (που συναρτάται 
άµεσα µε το ασφαλιστικό). 
 
Παράλληλα, απώλεσε δύο θέσεις στον τοµέα της οικονοµικής απόδοσης (48η), όπου από 
τις πέντε σχετικές υποκατηγορίες, βελτίωση σηµειώθηκε µόνο σε εκείνη των διεθνών 
επενδύσεων, κάτι που, όπως είπε ο κ. Μυλωνάς, αποτυπώνει µάλλον εισροή κεφαλαίων 
για αγορά µετοχών εντός και εκτός Χρηµατιστηρίου και όχι «πραγµατικές» επενδύσεις. 
 
Επεσήµανε επίσης ότι η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση µεταξύ των "55" σε εξαγωγικές 
επιδόσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ: παρά την αύξησή τους σε αξία πέρυσι, οι ελληνικές 
εξαγωγές µείωσαν τη συµµετοχή τους στην ανάπτυξη, ενώ η Ελλάδα κατατάσσεται 54η 
από άποψη ελλείµµατος εµπορικού ισοζυγίου. Στο µεταξύ, µετά τον πρόεδρο του 
Συνδέσµου Εξαγωγέων Β.Ελλάδας (ΣΕΒΕ) Βασίλη Θωµαϊδη, ο οποίος χθες αµφισβήτησε 
τα επίσηµα στοιχεία που εκδίδει η ΕΣΥΕ για τις εξαγωγές, σήµερα και ο κ.Μυλωνάς 
διατύπωσε αµφιβολίες για την ορθότητα των στοιχείων αυτών. 
 
Σύµφωνα µε την έκθεση, σηµαντικό µερίδιο ευθύνης έχουν και οι ίδιες οι ελληνικές 
επιχειρήσεις: στον τοµέα «επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα», η Ελλάδα «έπεσε» επτά 
θέσεις (βρέθηκε στην 42η), ενώ βελτίωση σηµειώθηκε µόνο στην υποκατηγορία 
«παραγωγικότητα-αποτελεσµατικότητα». 
 
Συγκριτικά καλύτερη είναι η εικόνα του τοµέα «υποδοµές» (35η φέτος από 34η πέρυσι), 
χάρη κυρίως στις θετικές επιδόσεις της εκπαίδευσης: η Ελλάδα "εξαργύρωσε" µε τη 
δεύτερη και πέµπτη θέση της λίστας αντίστοιχα, την αναλογία αριθµού εκπαιδευτικών 
προς µαθητές στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αντίθετα, στην 
υποκατηγορία που αφορά την ανταπόκριση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις απαιτήσεις 
της ανταγωνιστικής οικονοµίας, κατατάσσεται 55η. 
 
Στα θετικά στοιχεία της έκθεσης για την Ελλάδα συγκαταλέγονται: µείωση εταιρικής 
φορολογίας στο 25%, αύξηση κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισροές άµεσων ξένων επενδύσεων και 
συνολική κεφαλαιοποίηση της κεφαλαιαγοράς ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
 
 
 
Ζητούν µεγαλύτερες ταχύτητες 
 
 
 
Ο κ.Μυλωνάς επανέλαβε την πάγια πρόταση του ΣΒΒΕ για τολµηρές µεταρρυθµίσεις, 
ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους, αναφέροντας ενδεικτικά ότι πρέπει να προχωρήσει 
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LSE: Αυξηµένα κατά 52% τα λειτουργικά κέρδη

Σελίδα 1 από 2Κέρδος

23/5/2008http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=786436&nt=103



Πολιτισµός

Αθλητισµός

'Αρθρα / Απόψεις

Αρχείο Εκδόσεων

ΕΝΘΕΤΑ

Περιοδικά

Εβδοµαδιαία

ΚΕΡ∆ΟΣ PLUS+

Τεχνική Ανάλυση 

∆ιακηρύξεις

Προφίλ Εταιρειών 

Ισολογισµοί 

Εκθέσεις / Μελέτες

Φορολογικός Οδηγός

Νοµοσχέδια

Αποφάσεις-Ρυθµίσεις

Υπηρεσίες

Mobile Services 

Kerdos in the World

Press office Εταιρικές 
ανακοινώσεις

Υπηρεσίες SMS

Online Κρατήσεις 
Ξενοδοχείων

Υπολογισµός ∆ανείου

Μετατροπέας 
Συναλλάγµατος

Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα

Υπουργεία

Ο Καιρός

Ψυχαγωγία

SUDOKU 

Χρήσιµες πληροφορίες

οπωσδήποτε η απελευθέρωση των "κλειστών" επαγγελµάτων. 
 
Ζήτησε µεγαλύτερες ταχύτητες, υποστηρίζοντας ότι "η κυβέρνηση καθυστερεί να πάρει 
θέση" και πρόσθεσε ότι διαφωνεί µε τη λογική των ήπιων προσαρµογών. Συµπλήρωσε ότι 
"το σχέδιο αντίδρασης δεν το καταστρώνεις την ώρα του πολέµου", ενώ υποστήριξε ότι 
"σήµερα τα πράγµατα πάνε χειρότερα για το επιχειρείν". 
 
Πρόσθεσε ότι χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας κράτους/κοινωνίας απέναντι στην 
επιχειρηµατικότητα, αλλά και πολύ µεγαλύτερη προσοχή στον µεταποιητικό τοµέα της 
Β.Ελλάδας, που παράγει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Όπως είπε, η κυβέρνηση 
«ξαφνιάζει» δυσάρεστα τις επιχειρήσεις σε δύσκολες εποχές, πχ, µε τη φορολογία 
ακινήτων, που αναγκάζει τις βιοµηχανίες να πληρώνουν αναίτια ακόµη και δεκαπλάσιο 
φόρο. 
 
Οι Βορειοελλαδίτες βιοµήχανοι ζητούν ακόµη αλλαγή στάσης των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης, καλώντας τα να πιέζουν την κυβέρνηση προς κατευθύνσεις που µπορεί να 
έχουν όφελος για την ανάπτυξη. 

 

 
Κέρδος online 21/5/2008 20:20

 Εκτύπωση -  Αποστολή 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΑΚΡΟ:ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 "Εν
εφασ
 ΠΟ
ανελ

| Συνδροµή | Προφίλ Εταιρίας | Αναγνωσιµότητα | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης | Καριέρα

© 2002-2008 ΚΕΡ∆ΟΣ Εκδοτική Α.Ε.

Το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες του kerdos.gr αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. κ
επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.Απαγορεύεται η χρήση τους ή επανεκποµπή τους σε οπο

καθώς και γαι εµπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη 

Σελίδα 2 από 2Κέρδος

23/5/2008http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=786436&nt=103


