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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ από Voria.gr

Συνεχίστηκε η οπισθοδρόμηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας και το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, που δημοσιοποιεί ο
ΣΒΒΕ.

Κατά μια θέση υποχώρησε η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2017, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness
Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD), που
δημοσιοποιεί σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.  
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Η Ελλάδα και εφέτος κατατάσσεται στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών από την 56η την οποία
κατείχε κατά την περσινή χρονιά. Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών
επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των
επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που αφορά στην
επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους δραστηριοτήτων.  
 
Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας
λαμβάνονται υπόψη τέσσερεις μεγάλες ομάδες παραγόντων/κριτηρίων: η «Οικονομική
Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», η «Επιχειρηματική
Αποτελεσματικότητα» και οι «Υποδομές». (συνολικά αξιολογούνται περισσότεροι από 260
δείκτες).

Η επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην
τριπλή επιδείνωση των κατηγοριών δεικτών:  
α) της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» - πτώση κατά τρεις θέσεις,  
β) της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» - υποχώρηση κατά δυο θέσεις, και,  
γ) των «Υποδομών – πτώση κατά μια θέση.

⦁    Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται
στην εξηκοστή πρώτη θέση (61η) για το 2017, μεταξύ των 63 χωρών της κατάταξης, δηλαδή
βρίσκεται δυο μόλις θέσεις πριν την τελευταία θέση της κατάταξης, (Η Ελλάδα είναι «τρίτη»
από το τέλος) 
⦁    Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα
υποχωρεί κατά δύο (2) θέσεις, καταλαμβάνοντας εφέτος την 61η θέση, σημειώνοντας την
τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 63 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. (Επίσης, η
Ελλάδα «τρίτη» από το τέλος, όπως ακριβώς και πέρυσι)  
⦁    Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται
στασιμότητα. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και εφέτος κατατάσσεται στην 57η θέση όπως ακριβώς
και πέρυσι, και, τέλος, 
⦁    Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης επιδείνωση της κατάταξης της
χώρας μας κατά μια θέση: συγκεκριμένα από την 38η θέση του 2016, η χώρα μας για το 2017
κατατάσσεται στην 39η θέση, οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας ακριβώς στη θέση που
κατείχε το 2014.

Η επιδείνωση κατά τρεις (3) θέσεις στην κατηγορία δεικτών της «Οικονομικής
Αποδοτικότητας» οφείλεται στην ταυτόχρονη επιδείνωση των δεικτών: «Εγχώρια Οικονομία»,
που από την 54η θέση του 2016 βρέθηκε στην 60η και «Διεθνές Εμπόριο» που από την 35η
θέση το 2016, πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην 40η.

Ομοίως, η υποχώρηση κατά δυο (2) θέσεις στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική
Αποτελεσματικότητα» εξηγείται από την πτώση κατά πέντε (5) ολόκληρες θέσεις στην
κατηγορία «Φορολογική Πολιτική», όπου πλέον η χώρα μας από την 55η θέση βρίσκεται στην
59η.

Τέλος, η πτώση της χώρας μας στην κατηγορία «Υποδομές», εξηγείται με την υποχώρηση της
υποκατηγορίας «Υγεία και Περιβάλλον» κατά πέντε (5) θέσεις (από την 27η στην 32η θέση)

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2017) και η συνολική αξιολόγηση της
ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας
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κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2016.   
 
«Η οπισθοδρόμηση της Ελληνικής οικονομίας σε όρους ανταγωνιστικότητας δυστυχώς
συνεχίστηκε και για το 2017. Η χώρα μας κατατάσσεται στην ίδια θέση όπως και το 2014
γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας για την έξοδο από την κρίση»,
δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης.

Όπως σημείωσε, «η “Οικονομική Απόδοση”, η “Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα” και οι
“Υποδομές” στη χώρα, βρίσκονται για ακόμα μία χρονιά σε πτωτική πορεία. Μόνο η
κατηγορία της “Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας” παραμένει σε σταθερή θέση στην
αξιολόγηση του IMD σε σχέση με την περσινή κατάταξη».

«Είναι η απόδειξη ότι το υγιές τμήμα της οικονομίας μας παραμένει ο ιδιωτικός τομέας της
οικονομίας ο οποίος αντέχει, έστω και οριακά, ακόμη και μετά τα capital controls, την απουσία
ρευστότητας, την αδυναμία χρηματοδότησης της δραστηριότητάς του και την απίστευτη
φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών. Το μήνυμα από τα αποτελέσματα της εφετινής
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD είναι σαφές: επείγουσα αλλαγή του
παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, με ισχυροποίηση του μεταποιητικού τομέα, για την
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Μιας βιομηχανίας που ενώ το 1995 η
προστιθέμενη αξία παραγωγής ήταν στο 11,4%, πλέον βρίσκεται στο 8%. Παρά αυτό το ισχνό
για πολλούς 8%, η βιομηχανία την εποχή της οικονομικής κρίσης εισφέρει: 55 δις ευρώ στο
ΑΕΠ της χώρας, διατηρεί 1,2 εκ. θέσεις εργασίας, και τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία με
περισσότερα από 11 δις € κάθε χρόνο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ.  
 
Σε δήλωσή του, εξηγεί, πως «αν η βιομηχανία μπορούσε να επιστρέψει στην κατάσταση του
1995, αυτό θα σήμαινε για τη χώρα:

 1.    Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 23 δις €, ή ποσοστιαία κατά περίπου 13% 
 2.    Αύξηση της απασχόλησης κατά μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, και, 
 3.    Αύξηση των εσόδων του δημοσίου κατά 4,6 δις €». 
 
«Αν θέλουμε να βρεθούμε ξανά στην ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών, τότε είμαστε
υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή μεταποιητική βάση, που, υποχρεωτικά, θα
παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως άλλωστε συστήσει και το ίδιο το IMD.

»Συνεπώς, αναζητούνται, ακόμα και αυτή την “ύστατη” ώρα, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και
το συνεκτικό πλέγμα πολιτικών, που εφαρμοζόμενα από το πολιτικό προσωπικό με θάρρος και
χωρίς υπολογισμό του πολιτικού κόστους, θα υποβοηθήσουν έμπρακτα στην ανάπτυξη της
χώρας, στην υλοποίηση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ
έχει ανάγκη η κοινωνία μας, κατέληξε ο κ. Σαββάκης.

 Οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας 
 
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η πτώση της Ελλάδας κατά μια
θέση στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2017, συνιστά, όπως
άλλωστε είχαμε επισημάνει σχετικά και κατά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των
περασμένων ετών, ένα ακόμη μήνυμα προς την κυβέρνηση για εντατικοποίηση των
προσπαθειών προς την κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας της χώρας και για το
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σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων
επιχειρήσεων.

Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 260 δείκτες (ποσοτικούς και ποιοτικούς) που
αξιολογούνται από το IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το διεθνούς φήμης ινστιτούτο IMD θεωρεί ότι οι
πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας,
κατά το 2017, είναι: 
 
1.    Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, για την αναπτυξιακή αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων από αυτές, 
2.    Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, για την υποβοήθηση
της λειτουργίας τους και για την υλοποίηση επενδύσεων,  
3.    Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός οικονομικού προγράμματος αναπτυξιακής
εξισορρόπησης, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, 
4.    Η θεσμοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης του μεταναστευτικού προβλήματος, και,  
5.    Η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων, μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα. (ΣΔΙΤ) 
 
Το διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας κατά το 2017 
 
Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως

Για το 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) υποχωρούν στην 4η θέση της κατάταξης
του συνολικού δείκτη ανταγωνιστικότητας, από την 3η που βρίσκονταν το 2016,
παραχωρώντας την πρώτη θέση στο Χονγκ-Κονγκ για 2η συνεχόμενη χρονιά. (η Παγκόσμια
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD υπολογίζει τη συγκεκριμένη περιφέρεια της Κίνας
ως διακριτή οικονομία από την Κίνα). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελβετία όπως και πέρυσι,
ενώ στην 3η θέση «ανεβαίνει» για το 2017 η Σιγκαπούρη, από την 4η θέση στην οποία
βρισκόταν το 2016.

Όπως σημειώνει ο καθηγητής Arturo Bris, Διευθυντής του Κέντρου Παγκόσμιας
Ανταγωνιστικότητας του IMD, οι πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν ταυτόχρονα δυο
χαρακτηριστικά: «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» και «Επιχειρηματική
Αποτελεσματικότητα». Οι δυο αυτοί παράγοντες τις οδηγούν σε καταστάσεις υψηλής
παραγωγικότητας, που επιδρά καταλυτικά στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης.

Αυτές οι χώρες έχουν θεσμοθετήσει και λειτουργούν ένα «φιλικό» προς τις επιχειρήσεις
περιβάλλον δραστηριοποίησης, το οποίο είναι πραγματικά «ανοικτό» στην ανάληψη
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τον ιδιωτικό τομέα και ενθαρρύνει έμπρακτα την
παραγωγική δραστηριότητα. Ως παράδειγμα για τα παραπάνω, ο καθηγητής Bris αναφέρει την
Κίνα, της οποίας η βελτίωση το 2017 κατά επτά (7) ολόκληρες θέσεις (από την 25η στην 18η)
προέρχεται ακριβώς από την πολυετή προσήλωσή της στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων και την διαρκή προσπάθεια για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. Το γεγονός
αυτό ουσιαστικά «οδηγεί» την οικονομία και στη συνέχεια επιδρά θετικά στη βελτίωση της
διακυβέρνησης και στην περαιτέρω αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Τέλος, υπογραμμίζει στη δήλωσή του ο καθηγητής Bris, ότι ήταν αναμενόμενη η κατάταξη
στις τελευταίες θέσεις χωρών όπως η Ουκρανία (60η), η Βραζιλία (61η) και η Βενεζουέλα
(63η) εξ’ αιτίας των πολλών πολιτικών προβλημάτων, άρα της πολιτικής αστάθειας και
αβεβαιότητας, και των αναταραχών που ταλαιπωρούν τις συγκεκριμένες χώρες τα τελευταία
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χρόνια. Άλλωστε, η πολιτική αστάθεια αποτελεί τη βασική πηγή για «φτωχή διακυβέρνηση»
που τελικά επιδρά αρνητικά στην κατάταξη των χωρών αυτών στη διεθνή κατάταξη
ανταγωνιστικότητας.  
 
Οι χώρες που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις

Οι χώρες που καταλαμβάνουν τις 20 πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε όρους ανταγωνιστικότητας,
είναι: 
 

 

Χώρα Θέση

Χονγκ-Κονγκ (περ. Κίνας) 1

Ελβετία 2

Σιγκαπούρη 3

ΗΠΑ 4

Ολλανδία 5

Ιρλανδία 6

Δανία 7

Λουξεμβούργο 8

Σουηδία 9

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

(ΗΑΕ)

10
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Νορβηγία 11

Καναδάς 12

Γερμανία 13

Ταιβάν 14

Φινλανδία 15

Νέα Ζηλανδία 16

Κατάρ 17

Κίνα 18

Ηνωμένο Βασίλειο 19

Ισλανδία 20

 

Το κοινό χαρακτηριστικό των χωρών που καταλαμβάνουν τις 20 πρώτες θέσεις είναι, και για
το 2017, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαρκής αναβάθμιση υλικών και άυλων
υποδομών, καθώς και η διάχυση της ευημερίας, μέσω των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. 
 
Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης  

Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, και οι οποίες
βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών χωρών παγκοσμίως, είναι κατά
σειρά:  
⦁    η Ολλανδία στην 5η θέση, 
⦁    η Ιρλανδία στην 6η θέση, 
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⦁    η Δανία στην 7η θέση, και, 
⦁    το Λουξεμβούργο στην 8η θέση.  
 
Και για το 2017, όπως και για το 2016, τη δεύτερη πεντάδα της παγκόσμιας κατάταξης
καταλαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες, κι αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμη μια χρονιά,
έχουν ως βασικά ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές διεθνώς εμπορεύσιμων
βιομηχανικών προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Οι χώρες από την Ευρώπη που συμπεριλαμβάνονται στις πρώτες τριάντα (30)
ανταγωνιστικότερες οικονομίες παγκοσμίως, είναι:  
 
⦁    η Σουηδία (9η θέση) 
⦁    η Νορβηγία (11η θέση)  
⦁    η Γερμανία (13η) 
⦁    η Φιλανδία (15η)  
⦁    το Ηνωμένο Βασίλειο (19η) 
⦁    το Βέλγιο (23η) 
⦁    η Αυστρία (25η) 
⦁    η Τσεχία (28η) και  
⦁    η Εσθονία (30η). 
 
Αντίθετα, στη μέση και χαμηλή κατάταξη, δηλαδή από την 30η έως την 61η θέση, βρίσκονται
κατά σειρά οι ακόλουθες χώρες της Ευρώπης:  
⦁    η Γαλλία (31η),  
⦁    η Λιθουανία (33η) 
⦁    η Ισπανία (34η) 
⦁    η Κύπρος (37η) 
⦁    η Πολωνία (38η) 
⦁    η Πορτογαλία (39η) 
⦁    η Λετονία (40η)  
⦁    η Σλοβενία (43η) 
⦁    η Ιταλία (44η)  
⦁    η Βουλγαρία (49η) 
⦁    η Ρουμανία (50η) 
⦁    η Σλοβακία (51η) 
⦁    η Ουγγαρία (52η) 
⦁    η Ελλάδα (57η) και  
⦁    η Κροατία (59η).  
 
Η συνολική κατάταξη ανταγωνιστικότητας για τις 63 χώρες που συμμετέχουν στην
έρευνα 
 
Η συνολική κατάταξη των 63 χωρών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD για το 2017 είναι: 
 

Χώρα Θέση  Χώρα Θέση

Χονγκ-Κονγκ

(περ. Κίνας)

1  Λιθουανία 33
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Ελβετία 2  Ισπανία 34

Σιγκαπούρη 3  Χιλή 35

ΗΠΑ 4  Σαουδική

Αραβία

36

Ολλανδία 5  Κύπρος 37

Ιρλανδία 6  Πολωνία 38

Δανία 7  Πορτογαλία 39

Λουξεμβούργο 8  Λετονία 40

Σουηδία 9  Φιλιππίνες 41

Ηνωμένα

Αραβικά

Εμιράτα

(ΗΑΕ)

10  Ινδονησία 42

Νορβηγία 11  Σλοβενία 43

Καναδάς 12  Ιταλία 44

Γερμανία 13  Ινδία 45

Ταιβάν 14  Ρωσία 46

Φινλανδία 15  Τουρκία 47
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Νέα Ζηλανδία 16  Μεξικό 48

Κατάρ 17  Βουλγαρία 49

Κίνα 18  Ρουμανία 50

Ηνωμένο

Βασίλειο

19  Σλοβακία 51

Ισλανδία 20  Ουγγαρία 52

Αυστραλία 21  Νότιος

Αφρική

53

Ισραήλ 22  Κολομβία 54

Βέλγιο 23  Περού 55

Μαλαισία 24  Ιορδανία 56

Αυστρία 25  Ελλάδα 57

Ιαπωνία 26  Αργεντινή 58

Ταϊλάνδη 27  Κροατία 59

Τσεχία 28  Ουκρανία 60

Νότια Κορέα 29  Βραζιλία 61

Εσθονία 30  Μογγολία 62
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Γαλλία 31  Βενεζουέλα 63

Καζακστάν 32    

 
 
Οι πρωτοπόροι και οι ουραγοί της Παγκόσμιας κατάταξης

Οι δέκα (10) χώρες που πρωτοπορούν το 2017 παγκοσμίως, είναι: 
 

 

Χώρα
Κατάταξη

2017

Κατάταξη

2016
Μεταβολή

Χονγκ-Κονγκ (περ. Κίνας) 1 1 Καμία μεταβολή

Ελβετία 2 2 Καμία μεταβολή

Σιγκαπούρη 3 4 + 1

ΗΠΑ 4 3 -1

Ολλανδία 5 8 + 3

Ιρλανδία 6 7 + 1

Δανία 7 6 -1

Λουξεμβούργο 8 11 + 3

Σουηδία 9 5 - 4
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Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

(ΗΑΕ)
10 15 +5

 

Αντίθετα οι δέκα χώρες – ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το
2017, είναι: 
 

Χώρα Κατάταξη 2017 Κατάταξη 2016 Μεταβολή

Κολομβία 54 51 -3

Περού 55 54 -1

Ιορδανία 56 53 -3

Ελλάδα 57 56 -1

Αργεντινή 58 55 -3

Κροατία 59 58 -1

Ουκρανία 60 59 -1

Βραζιλία 61 57 -4

Μογγολία 62 60 -2

Βενεζουέλα 63 61 -2
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31/05/2017, 13:09

Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία πενταετία στον συνολικό και στους
επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας 
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