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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...

 χρηµατιστήριο
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09/06/2009 17:19:44 
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 οι απόψεις σας 
7/6/2009 23:38 
Νίκη του ΠΑΣΟΚ και 
υψηλή αποχή δείχνει το 
exit poll του in.gr

8/6/2009 01:38 
Καθαρή νίκη αλλά και 
ευθύνη «βλέπει» το 

19/05/09 10:17  
Κατρακύλησε στην 57η θέση 
Κατά δέκα θέσεις υποχώρησε το 2008 η 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας

 
ΑΠΕ 

Αθήνα 

Κατά δέκα θέσεις υποχώρησε το 
2008 η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, 
καθώς, σύµφωνα µε την παγκόσµια επετηρίδα 
ανταγωνιστικότητας του IMD (International Institute for 
Management Development), η Ελλάδα «κατρακύλησε» 
στην 52η θέση µεταξύ των 57 χωρών που µελετώνται από 
το Ινστιτούτο. 

Τα στοιχεία έδωσε τη ∆ευτέρα στη δηµοσιότητα ο 
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. 

Πέρυσι, η Ελλάδα ήταν στην 42η θέση. Φέτος, είναι στις 
πέντες χώρες που σηµείωσαν τη µεγαλύτερη πτώση έναντι 
του 2008.  

Η υποχώρηση έρχεται µετά την πτώση κατά έξι θέσεις που 
είχε σηµειώσει το 2008.  

Τη µεγαλύτερη πτώση στους επιµέρους δείκτες κατέγραψε 
ο τοµέας της κυβερνητικής αποτελεσµατικότητας και της 
επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας, πέφτοντας έκαστος 
από επτά θέσεις στις αντίστοιχες επιµέρους κατατάξεις.  

Οι χώρες που κατέχουν τις τρεις κορυφαίες θέσεις σε όρους 
ανταγωνιστικότητας παγκοσµίως για το 2009 
εξακολουθούν για ακόµη µία χρονιά να είναι οι 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.  
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ΠΑΣΟΚ µετά τις 
Ευρωεκλογές

 

 ειδικά νέα 
Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
Αγωνιστικά Θέµατα, 
Εκθέσεις ...

Υγεία 
Πολιτική υγείας, 
επιστηµονικές εξελίξεις, 
περιβάλλον - διατροφή

Εκπαίδευση 
Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 

 

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ
 

Η πιο παράλογη δηµοπρασία
 

Απόκτησε ένα σπίτι αξίας 150.000 € µε τη χαµηλότερη 
µοναδική προσφορά! 
www.bidster.gr 

Εµπορία Μετοχών Online

 

Μόχλευση µέχρι 1:200! Ξεκινήστε µε 50 € 
www.Plus500.gr 

Μάθηµα Επισκευής Η/Υ

 

Γίνε ειδικός και εξασφάλισε το µέλλον σου! Επικοινώνησε 
τώρα 
www.MasterD.gr/Hardware 

Επιδοτήσεις έως 65% ΚΡΗΤΗ

 

Ολοκληρωµένες µελέτες για υπηρεσίες -τουρισµό-εµπόριο-
µεταποίηση 
www.entec.biz 

45% Οικονοµία Ρεύµατος

 

Για τα σπίτια,γραφεία,επιχειρήσεις Κερδίστε εκατοντάδες ευρώ 
µόνο εδώ 
www.energyeconomy.gr 

 
  

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 µικρό ποσοστό του 
παραγόµενου ΑΕΠ.  

Έτσι, η διαχρονικά χαµηλή ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας δρα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στης χώρας. 
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Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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