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Στο ναδίρ η ελληνική ανταγωνιστικότητα  

«Βουτιά»-ρεκόρ κατά 10 θέσεις παρουσίασε τον τελευταίο χρόνο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονοµίας στην ετήσια Παγκόσµια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την 
Ανάπτυξη του Μάνατζµεντ (International Institute for Management Development - IMD), που παρουσιάζει 
κατά αποκλειστικότητα για την Ελλάδα ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Η Ελλάδα «φιγουράρει» στην 52η θέση ανάµεσα στις 57 χώρες που µελετά 
παγκοσµίως το IMD, κατρακυλώντας από την 42η που κατείχε στην περσινή
κατάταξη και στην 23η θέση µεταξύ των 24 χωρών της λίστας που είναι µέλ
της ΕΕ. Η χώρα µας υποχώρησε 16 θέσεις από το 2007 έως σήµερα και είνα
αυτή µε τη δεύτερη µεγαλύτερη πτώση µετά την Εσθονία. 

Η «βουτιά» καταγράφεται στις τρεις από τις τέσσερις επιµέρους κατηγορίες δεικτών - οικονοµική 
αποδοτικότητα (4 θέσεις), κυβερνητική αποτελεσµατικότητα (7 θέσεις), επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα
(7 θέσεις) και µόνο στην κατηγορία των υποδοµών παραµένει σταθερή, στην 35η θέση της κατάταξης. 

Οι δείκτες 
Η Ελλάδα χάνει στους περισσότερους δείκτες που µελετά το IMD, µε πρώτον και καλύτερο αυτόν των 
πολυδιαφηµισµένων από την κυβέρνηση µεταρρυθµίσεων. Επίσης, το Ινστιτούτο σηµειώνει την αδυναµία 
της κυβερνητικής πολιτικής να προσαρµοστεί στις τρέχουσες οικονοµικές προκλήσεις, καθώς και την 

Μέσα σε 1 χρόνο η χώρα µας έπεσε 10 θέσεις (52η ανάµεσα σε 57 χώρες και 23η µεταξύ των 24 χωρών της 
ΕΕ) στην Παγκόσµια Επετηρίδα του IMD. Η «βουτιά» καταγράφεται στην οικονοµική, κυβερνητική και 
επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα 
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υποχώρηση δεικτών, όπως η διαφάνεια, το έλλειµµα, ο πληθωρισµός, 
αλλά και οι προοπτικές βελτίωσης των δηµόσιων οικονοµικών στα 
επόµενα δύο χρόνια. 

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του IMD, ο νέος πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Ν. 
Πέντζος, τα απέδωσε στην εφαρµογή του εσωστρεφούς µοντέλου της 
οικονοµίας που στηρίζεται αποκλειστικά στην κατανάλωση, ενώ οι 
εξαγωγές αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό του ΑΕΠ. Εκανε λόγο για 
διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας που ανέδειξε η 
κρίση, για ατέλειωτη γραφειοκρατία, δοµική ανεργία, στρεβλή 
λειτουργία του ανταγωνισµού και εκτεταµένη παραοικονοµία, ενώ δεν 
παρέλειψε να συµπεράνει πως το «επιχειρείν έχει γίνει πιο δύσκολο 
στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια». 

Ενίσχυση 
Ο ΣΒΒΕ ζητεί, µεταξύ άλλων, ουσιαστική άσκηση στοχευµένης 
βιοµηχανικής πολιτικής, µε ενίσχυση των δυναµικών και στήριξη των 
ευπαθών κλάδων, καθώς και τη θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου 
ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύσει αποκλειστικά τη µεταποίηση. Σε αντίθετη 
περίπτωση, προειδοποιεί πως πολλές επιχειρήσεις δεν θα µπορέσουν να 
επιβιώσουν, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονοµία και για την 
απασχόληση. 

Ο κ. Πέντζος διαπιστώνει, πάντως, αποκλιµάκωση των φαινοµένων εφαρµογής ελαστικών σχέσεων 
εργασίας από επιχειρήσεις, ενώ αφήνει ακάλυπτη τη διοίκηση της χαλυβουργίας «Ηellenic Steel» για την 
καταστρατήγηση της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. «Ο ΣΒΒΕ σέβεται απόλυτα τις ΣΣΕ. Αν κάποιο µέλος
του την καταστρατηγεί, είµαστε αντίθετοι», είπε. 

Βασίλης Ιγνατιάδης 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ Ε∆Ω 
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή
οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προ
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Η πιο παράλογη δηµοπρασία 
Απόκτησε ένα σπίτι αξίας 150.000 € µε τη χαµηλότερη 
µοναδική προσφορά!  
www.bidster.gr 

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

Άλλαξε τη ζωή σου τώρα 
γίνε αφεντικό του εαυτού σου και κέρδισε απο 400 εώς 
2.000 ευρώ  
www.anotherwayofwork.com 
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