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Η Ελλάδα κατέλαβε την προτελευταία θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη

Ανταγωνιστικότητας του διεθνούς ινστιτούτου IMD για το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία

δόθηκαν την Τετάρτη στη δημοσιότητα, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους -στο

οποίο αναφέρεται η φετινή επετηρίδα- η χώρα μας κατέλαβε την 58η θέση μεταξύ των 59

χωρών που μελετώνται από το IMD, σημειώνοντας πτώση κατά δυο θέσεις.

Στη χειρότερη και τελευταία θέση βρίσκεται η Βενεζουέλα (59η θέση) ενώ η Ελλάδα

κατετάγη πίσω από τη Νότια Αφρική, τη Σλοβενία, την Κολομβία, τη Ρουμανία, τη

Βουλγαρία, την Αργεντινή, την Ουκρανία και την Κροατία, χώρες που κατέλαβαν τις

θέσεις 50 ως και 57.

Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στην Ευρώπη για το 2012, είναι κατά σειρά: η

Ελβετία (στην 3η θέση), η Σουηδία (στην 5η θέση) και η Γερμανία (στην 9η θέση), οι

οποίες έχουν ως βασικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές βιομηχανικών

προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ

Επικαιρότητα

Αγορές

Επιχειρήσεις

Διεθνή

παιδεία  βιβλία  υγεία + fitness  media  περιβάλλον  ταξίδι  αλληλεγγύη  οδηγώ  εικόνες  store

BHMagazino  BHMAgourmet  BHMAdeco  BHMAdonna  BHMAmen  φλας  comedy  BHMA FM

 

Οικονομία- To Focus επιμένει ότι έγιναν οι
δηλώσεις Σόιμπλε  01/07/2012 15:45
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Οικονομία- Εμπορική: επιβεβαιώνει το
ενδιαφέρον τραπεζικών οργανισμών 
02/07/2012 20:03

2

Οικονομία- Στουρνάρας: «Οχι» σε
απολύσεις, νέους φόρους και περικοπές
μισθών-συντάξεων  06:14
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Οικονομία- Αυστριακός Αντικαγκελάριος:
Υπάρχει Ευρωζώνη και χωρίς την Ελλάδα 
01/07/2012 16:56

9

Οικονομία- Οκτώ προσφορές για δικαιώματα
έρευνας υδρογονανθράκων  02/07/2012 20:24

8

Οικονομία- Η MIG πούλησε τα 14 Bombardier
της Olympic Air  02/07/2012 19:01
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Τα αποτελέσματα της έρευνας του International Institute for Management Development

(IMD) ανακοινώθηκαν από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Για τη

συνεργασία με το IMD, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνέπραξε με

το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το οποίο παρείχε τα

μακροοικονομικά δεδομένα για την ελληνική οικονομία το 2011.

«Στο βυθό της παγκόσμιας αφάνειας»

Με αφορμή τα αποτελέσματα και τη θέση της Ελλάδας, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.

Νικόλαος Πέντζος τόνισε την «αδήριτη ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και

μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, που θα ανασύρουν τη χώρα από το "βυθό" της παγκόσμιας

αφάνειας, και θα την τοποθετήσουν και πάλι μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών

διεθνώς».

«Ενδεχόμενη δυστοκία στο σχηματισμό κυβέρνησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη χρεοκοπία

της Ελλάδας, την έξοδο της χώρας από το ευρώ και οικονομική καταστροφή για όλους μας»

πρόσθεσε ο κ. Πέντζος

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 59

χωρών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, είναι

αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους

κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην

«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και

στις «Υποδομές».

Στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της Ελλάδας το 2012 σε σχέση με το 2011

ήταν η εξής:

1 Στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας παρέμεινε για το 2012 στην

58η θέση, την οποία κατείχε και στην περυσινή κατάταξη, μετά την πτώση κατά δέκα

θέσεις μεταξύ των ετών 2010 και 2011. Πρόκειται για την προτελευταία θέση της

παγκόσμιας κατάταξης, τη χειρότερη θέση που είχε ποτέ η χώρα μας από το 1999.

2. Στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα απώλεσε για δεύτερη

συνεχόμενη χρονιά δυο ακόμη θέσεις και από την 56η το 2011, βρίσκεται πλέον στην 58η,

δηλαδή και πάλι τοποθετείται στην προτελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

3. Στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», η θέση της Ελλάδας

επιδεινώθηκε κατά τρεις θέσεις και από την 53η το 2011 βρίσκεται πλέον στην 56η για το

2012, δηλαδή μόλις τρεις θέσεις πριν την τελευταία χώρα της κατάταξης.

4. Στον τομέα των «Υποδομών», η θέση της Ελλάδας επιδεινώθηκε επίσης κατά δυο (2)

θέσεις, καταλαμβάνοντας για το 2012 την 34η θέση, από την 32η που κατείχε το 2011.

Το IMD θεωρεί ότι οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

της Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2012, είναι οι εξής:

1. Ταχεία προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη μείωση των δαπανών του

δημόσιου τομέα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η χώρα στην προσπάθειά της για έξοδο από

την οικονομική κρίση, με παράλληλα μέτρα ανάπτυξης προς την πραγματική οικονομία.

2. Ενίσχυση της ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

3. Εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, με στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής.

4. Μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα.

5. Πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.

ΛΙΣΤΕΣ

Οι 10 χώρες που πρωτοπορούν το 2012 παγκοσμίως είναι:

1 Χονγκ Κονγκ

2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

3 Ελβετία

Οικονομία

 

vimafinance  Πτώση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών
http://bit.ly/NgSkBw

 

tovima  «La Barbe»: οι μουσάτες
φεμινίστριες της Γαλλίας. Το όνομα
πηγάζει από τον τρόπο δράσης της
οργάνωσης: τα μέλη εισχωρούν σε
υψηλού επιπέδου,

ανδροκρατούμενες συναντήσεις και κάποια
στιγμή σηκώνονται από τις θέσεις τους, φορούν
τα ψεύτικα μούσια και μια από αυτές διαβάζει μια
σαρκαστική δήλωση που ευχαριστεί τους άντρες
για την υπεροχή τους.

Μου αρέσει!

Ανοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών  πριν 5'

Α. Παπαγεωργίου: Δεν υπάρχουν σκέψεις για
αυξήσεις σε τιμολόγια ΔΕΗ  πριν 6'

Ράιχενμπαχ: Η νέα κυβέρνηση πρέπει να
εστιάσει στις αποκρατικοποιήσεις  πριν 13'

Συγκλονίζεται η Barclay΄s από τις αναταράξεις
του σκανδάλου χειραγώγησης των επιτοκίων 
10:04

Οι αγορές προσδοκούν μείωση επιτοκίου από
την ΕΚΤ  09:05

Ασμουσεν: Αδύνατη δείχνει η υπαγωγή της
Ελλάδας στο πακέτο Βρυξελλών  08:47

Vodafone: Smart phone χαμηλού κόστους  
07:08

Η WIND αναβαθμίζει το 3G δίκτυό της  06:58

Στουρνάρας: «Οχι» σε απολύσεις, νέους φόρους
και περικοπές μισθών-συντάξεων   06:14

Ανοδος 0,71% στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
02/07/2012 23:28

Γ. Aσμουσεν: Το Μνημόνιο είναι η καλύτερη
επιλογή για την Ελλάδα  02/07/2012 22:15

Η τρόικα «αποβιβάζεται» την Τρίτη στην Κύπρο 
02/07/2012 20:43

Οικονομία τελευταίες ειδήσεις
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Οικονομία περισσότερες ειδήσεις
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Δες όλη τη δράση live με 150% bonus
 

4 Σιγκαπούρη

5 Σουηδία

6 Καναδάς

7 Ταϊβάν

8 Νορβηγία

9 Γερμανία

10 Κατάρ

Οι δέκα (10) χώρες - ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το

2012 είναι:

50 Νότια Αφρική

51 Σλοβενία

52 Κολομβία

53 Ρουμανία

54 Βουλγαρία

55 Αργεντινή

56 Ουκρανία

57 Κροατία

58 Ελλάδα

59 Βενεζουέλα

Σχόλια αναγνωστών (24)

Διαφήμιση

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Υποστήριξη Φοιτητικών
Εργασιών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη Κος Κωστας, Τηλ. 6933225900
aggelies24.gr

Aspis Finance Plc
Αγωγές κατά Τραπεζών για προώθηση των Aspis Finance Plc
markoulakoslaw.gr

Ξενοδοχεία σε Κανόνι
4 Ξενοδοχεία σε Κανόνι Σύγκρινε τιμές, Κάνε κράτηση τώρα!
TripAdvisor.com.gr/Κανόνι

Ευκαιρίες - Νέα Laptop
Μάθε πως μπορείς με την αγορά laptop να κερδίσεις δωροεπιταγή 70€
www.kotsovolos.gr/AppleMac

Μαθήματα στα Φωτοβολταϊκά
Αποκτήστε τις απαραίτητες γνώσεις και εργαστείτε στον τομέα των ΑΠΕ.
www.SolarEnergyCourses.com

σχόλια (24)

 

 

Πιστεύετε ότι οι συγχωνεύσεις φορέων του
Δημοσίου θα γίνουν πραγματικότητα:

Ναι, θα γίνουν

Θα γίνουν μερικώς

Οχι, είναι μόνο εξαγγελίες

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ


