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Του ∆ηµήτρη Μαρκόπουλου 

 

Οσο κι αν το οικονοµικό επιτελείο της χώρας επιδιώκει να µεταφέρει µια virtual εικόνα 
περί της οικονοµικής πραγµατικότητας, τα νούµερα δεν τη διευκολύνουν. Κι αυτό διότι 
το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας είναι τόσο µεγάλο που δεν χωράνε αµφιβολίες για 
την αρνητική πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν η Ελλάδα 
βρίσκεται µόλις πέντε θέσεις πριν από τον πάτο στην Παγκόσµια Κατάταξη 
Ανταγωνιστικότητας µεταξύ των κρατών που µελετά η Παγκόσµια Επετηρίδα 
Ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 
δηµοσιοποιεί σήµερα τα αποτελέσµατα της Παγκόσµιας Επετηρίδας 
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook - WCY) του International 
Institute for Management Development (IMD). Για την κάλυψη των αναγκών που 
προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ µε το IMD, η υπεύθυνη ∆ιεύθυνση 
Τεκµηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάστηκε και φέτος επιτυχώς, για όγδοη 
µάλιστα συνεχή χρονιά, µε το Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ), το οποίο παρείχε τα  µακροοικονοµικά δεδοµένα που αφορούσαν στην 
ελληνική οικονοµία κατά το έτος 2008. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους 2008 η 
Ελλάδα κατέλαβε την 52η θέση στην Παγκόσµια Κατάταξη 
Ανταγωνιστικότητας µεταξύ των 57 χωρών που µελετώνται από το διεθνές 
ινστιτούτο, σηµειώνοντας πτώση κατά δέκα θέσεις σε σχέση µε την περυσινή 
κατάταξη. 

 

Σελίδα 1 από 5Πρώτο ΘΕΜΑ online - ∆έκα θέσεις κάτω η Ελλάδα στην Παγκόσµια Επετηρίδα ...

10/6/2009http://www.protothema.gr/content.php?id=32525



Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι οι χώρες που κατέχουν τις τρεις κορυφαίες θέσεις 
σε όρους ανταγωνιστικότητας παγκοσµίως για το 2009 εξακολουθούν για µία ακόµη 
χρονιά να είναι οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ), το Χονγκ Κονγκ και η 
Σιγκαπούρη.  

Η κορυφαία δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών οικονοµιών στον κόσµο 
συµπληρώνεται µε τις ακόλουθες χώρες κατά σειρά: (από την 4η έως τη 10η θέση): 
Ελβετία, ∆ανία, Σουηδία, Αυστραλία, Καναδάς, Φινλανδία και Ολλανδία.  

Στις επιµέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2009 σε σχέση µε το 
2008 είναι η ακόλουθη:  

1.    Στον τοµέα της «Οικονοµικής Αποδοτικότητας» η χώρα µας απώλεσε 
τέσσερις θέσεις και από την 48η το 2008 βρίσκεται πλέον στην 52η θέση.  

2.    Στον τοµέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσµατικότητας» η Ελλάδα απώλεσε 
επτά θέσεις και από την 46η το 2008 βρίσκεται πλέον στην 53η θέση το 2009. 

3.    Στον τοµέα της «Επιχειρηµατικής Αποτελεσµατικότητας» η χώρα µας 
απώλεσε επτά θέσεις και από την 42η το 2008 βρίσκεται πλέον στην 49η θέση για το 
2009.  

4.    Στον τοµέα των «Υποδοµών» η Ελλάδα παραµένει τη διετία 2008-2009 στην 
35η θέση της διεθνούς κατάταξης.  

Με βάση τα ευρήµατα της Παγκόσµιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας ξεχωρίζουµε 
και παρουσιάζουµε ορισµένες από τις σηµαντικότερες υποχωρήσεις της Ελλάδας σε 
όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας για το 2008.  

Αυτές είναι οι:  

1.  Αποτελεσµατική εφαρµογή µεταρρυθµιστικού προγράµµατος της 
κυβέρνησης 

2.  Πληθωρισµός (µέσος ετήσιος) 

3.  Οι επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε πιστώσεις  

4. Αδυναµία της κυβερνητικής πολιτικής να προσαρµοστεί στις τρέχουσες 
οικονοµικές προκλήσεις 

5.  Ελλειµµα Κρατικού Προϋπολογισµού (ως % του ΑΕΠ) 

6.  ∆ιαφάνεια  

7.  Κόστος κεφαλαίου  

8.  Ευκολία πρόσβασης σε venture capital  

9.  Η διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών δεν θα βελτιωθεί τα επόµενα δύο 
χρόνια  

Σχολιάζοντας τα φετινά αποτελέσµατα ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ επισήµανε ότι 
αποτυπώνουν µε ρεαλισµό την πραγµατική εικόνα της ελληνικής οικονοµίας.  Ο κ. 
Πέντζος τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αυτά προέκυψαν από την 
εφαρµογή του εσωστρεφούς µοντέλου της οικονοµίας µας, το οποίο στηρίζεται 
αποκλειστικά και µόνο στην κατανάλωση, ενώ οι εξαγωγές µας αποτελούν ένα πολύ 
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µικρό ποσοστό του παραγόµενου ΑΕΠ.   

Ετσι, η διαχρονικά χαµηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας δρα ως 
τροχοπέδη στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Τα 
προσκόµµατα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 
εντοπίζονται στους ακόλουθους τοµείς:  

1.  στη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας 

2.  στη γενικότερη λειτουργία του κράτους, το οποίο δεν διευκολύνει σε καθηµερινή 
µάλιστα βάση την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα και 
παρέχει κατά κοινή οµολογία χαµηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες  

3.  στην ατέλειωτη γραφειοκρατία και στη γενικότερη αναξιοπιστία του δηµόσιου 
τοµέα µε την ύπαρξη εκτεταµένης διαφθοράς 

4.  στην αγορά εργασίας και στη διαχρονική ύπαρξη δοµικής ανεργίας 

5.  στη στρεβλή λειτουργία του ανταγωνισµού, ο οποίος αποτελεί µέγιστο πρόσκοµµα 
για τις εγχώριες  µικροµεσαίες επιχειρήσεις   

6.  στην απουσία σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας 

7.  στη χαµηλή δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη, τόσο στον επιχειρηµατικό όσο και 
στον δηµόσιο τοµέα, µε αποτέλεσµα την πολύ περιορισµένη ενσωµάτωση νέας γνώσης 
στο παραγωγικό σύστηµα  

8.  στην εκτεταµένη παραοικονοµία, που συνιστά το µεγαλύτερο µέρος του αθέµιτου 
ανταγωνισµού για όλες τις επιχειρήσεις. 

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας: οι επιδόσεις της χώρας στη 
συνολική κατάταξη και τις επιµέρους κατηγορίες της Παγκόσµιας Επετηρίδας 
για την Ανταγωνιστικότητα IMD WCY 2009 την περίοδο 2005-2009 

Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στην Ε.Ε. 

Οι επιδόσεις των 24 χωρών της Ε.Ε. * στη συνολική ανταγωνιστικότητα 

  Κατάταξη µεταξύ των 57 
χωρών του IMD WCY 2009 

Κατάταξη µεταξύ των 24 
χωρών της Ε.Ε. 

  2009 2008 + / - 2009 2008 + / - 
∆ανία 5 6 + 1 1 2 + 1 
Σουηδία 6 9 + 3 2 3 + 1 
Φινλανδία 9 15 + 6 3 7 + 4 

Ολλανδία 10 10 
καµία 
µεταβολή 

4 4 
καµία 
µεταβολή 

Λουξεµβούργο 12 5 - 7 5 1 - 4 
Γερµανία 13 16 + 3 6 8 + 2 
Αυστρία 16 14 - 2 7 6 - 1 
Ιρλανδία 19 12 - 7 8 5 - 3 
Ηνωµένο 
Βασίλειο 

21 21 
καµία 
µεταβολή 

9 9 
καµία 
µεταβολή 

Βέλγιο 22 24 + 2 10 11 + 1 
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* στην Παγκόσµια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα δεν λαµβάνουν µέρος οι: 
Κύπρος, Μάλτα, Λετονία 

   

Γαλλία 28 25 - 3 11 12 + 1 
Τσεχία 29 28 - 1 12 13 + 1 
Λιθουανία 31 36 + 5 13 17 + 4 

Σλοβενία 32 32 
καµία 
µεταβολή 

14 15 + 1 

Σλοβακία 33 30 - 3 15 14 - 1 
Πορτογαλία 34 37 + 3 16 18 + 2 
Εσθονία 35 23 - 12 17 10 - 7 
Βουλγαρία 38 39 + 1 18 20 + 2 
Ισπανία 39 33 - 6 19 16 - 3 

Πολωνία 44 44 
καµία 
µεταβολή 

20 22 + 2 

Ουγγαρία 45 38 - 7 21 19 - 2 
Ιταλία 50 46 - 4 22 24 + 2 
Ελλάδα 52 42 - 10 23 21 - 2 
Ρουµανία 54 45 - 9 24 23 - 1 

 Επιστροφή 

  
 

(c) ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - Επικοινωνία 
µε επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος 

Ανάπτυξη, τεχνική υποστήριξη: Hyper Center 

Καυτές Φωτό και Βίντεο 
Νάταλι Θάνου, Όλγα Φαρµάκη και Σάσα Μπάστα πιο 
Σέξυ από Ποτέ! 2e/ε  
www.7mobilo.net 

45% Οικονοµία Ρεύµατος 
Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε 
εκατοντάδες ευρώ µόνο εδώ  
www.energyeconomy.gr 

Μάθηµα Επισκευής Η/Υ 
Σεµινάρια Επισκευής και Συντήρησης Υπολογιστών  
www.MasterD.gr/Hardware 

Σελίδα 4 από 5Πρώτο ΘΕΜΑ online - ∆έκα θέσεις κάτω η Ελλάδα στην Παγκόσµια Επετηρίδα ...

10/6/2009http://www.protothema.gr/content.php?id=32525


