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Υποχώρησε το 2009 
η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας
Βρέθηκε στην 71η θέση, -μεταξύ των 133 χωρών, από 
την 67η πέρυσι, κάτω από Μποτσουάνα και Αζερμπαϊτζάν

Τα σκάνδαλα και η επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών οδήγησαν σε νέα υποχώρηση την ανταγωνιστικότητα tns ελληντκήε οικονομίαε, για ακόμα ένα έτοε. Φέτοε, η Ελλάδα κατατάσσεται, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του World Economic Forum για την περίοδο 2009 - 2010, που δημοσιεύτηκε χθεε, στην 71η θέση, μεταξύ των 133 εξεταζόμενων χωρών, από την 67η θέση που ήταν πέρυσι και την 39η θέση που είχε βρεθεί το 2003. Δηλαδή, βρέθηκε φέτοε σε χειρότερη θέση απ’ ό,τι η Μποτσουάνα, το Καζαχστάν και το Αζερμπαϊτζάν.Η νέα κυβέρνηση που θα προκόψει, θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τηε τιε επισημάνσειε που γίνονται στην έκθεση, καθώε ουσιαστικά δείχνουν τον δρόμο για τιε διαρθρωτικέε μεταρρυθμ ίσ ε ι που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να ανακάμψει η ανταγωνιστικότητα τηε ελληνικήε οικονομίαε.Το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ελλάδα εντοπίζεται στη λει- τουργία του πολιτικού συστήμα- τοε, τηε δικαιοσύνηε, τηε αστυ- νομίαε και τηε παιδείαε, ενώ επιδείνωση καταγράφεται και στον τομέα των έργων υποδομήε, αλλά και σε ό,τι αφορά την καινοτομία και τιε έρευνα και ανάπτυξη.Στο δημοσιονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο, η εικόνα είναι ανάμεικτη, χωρίε όμωε να αλ

λάζει το γεγονόε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στιε τελευταίεε θέσειε σε σχέση με το σύνολο των 133 χωρών. Σύμφωνα με την έκθεση και βάσει του συνόλου των μακροοικονομικών τηε χώραε, η Ελλάδα καταλαμβάνει για το 2009 την 103η θέση στη σχετική λίστα, από την 106η που είχε το 2008. Η βαθμολογία όμωε τηε ελληνικήε οικονομίαε έχει υποχωρήσει από το 4,4 στο 4, κάτι το οποίο σημαίνει ότι η παγκόσμια οικονομική κρί-
Σε ό,τι αφορά 
την αποδοιικόιητα 
της αγοράς εργασίας, 
η Ελλάδα κατατάσσεται 
στην 116η θέση.

ση επηρέασε κάποιεε οικονομίεε περισσότερο από την ελληνική.Ωστόσο, το World Economic Forum δίνει στην Ελλάδα την 103η θέση, λαμβάνονταε υπόψη ότι το έλλειμμα φέτοε θα διαμορφωθεί στο 3,7% του ΑΕΠ και το χρέοε στο 101,1% του ΑΕΠ. Εκτι- μήσειε, τιε οποίεε έχει ήδη αναθεωρήσει επί τα χείρω το υπουργείο Οικονομίαε. Παράλληλα, καταγράφεται σημαντική επιδείνωση στον ρυθμό αποταμίευσηε (σε εθνικό επίπεδο), με την Ελλάδα να διολισθαίνει από την 119η θέση

στην 126η θέση, μεταξύ των 133 χωρών που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Και πρόκειται για μια χώρα που παράγει το 27ο μεγαλύτερο ΑΕΠ.Η νέα κάμψη, όμωε, τηε αντα- γωνιστικότηταε τηε ελληνικήε οι- κονομίαε οφείλεται κυρίωε στουε θεσμούε τηε Ελλάδαε. Μετά τα σκάνδαλα που ξέσπασαν σχετικά με το Βατοπέδι και την δίετηεηε, πολιτικοί και δικαιοσύνη έχουν χάσει μεγάλο μέροε τηε εμπιστοσύ- νηε των πολιτών.Η Ελλάδα πέρυσι βρισκόταν στην 62η θέση του καταλόγου αναφορικά με το πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη, ενώ τώρα κατατάσσεται στην 75η θέση. Σχετικά με την εμπιστοσύνη των πολιτών στουε πολιτικούε, από την 65η θέση βρίσκεται στην 78η θέση, ενώ από την 75η θέση «έπεσε» στην 107η θέση σε ότι έχει να κάνει με την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματοε. Η αξιοπιστία τηε αστυνομίαε έχει υποχωρήσει σημαντικά (η Ελλάδα βρέθηκε στην 80ή θέση στον δείκτη αυτό από την 63η), ενώ ραγδαία είναι και η  επιδείνωση σε ό,τι αφορά τη μεροληψία που δείχνουν στιε αποφάσειε τουε οι κυβερνητικοί παράγοντεε (από την 67η θέση, στην 93η).Παράλληλα, βάσει του δείκτη τηε ποιότηταε του εκπαιδευτικού συστήματοε συνολικά, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
Ετος Κατάταξη(θέση)

2009-2010 71 (από 133 χώρες)
2008-2009 67 (από 134 χώρες) 
2007 65 (από 131 χώρες)

• Τα κριτήρια_____________
Κατάταξη (θέση μεταξύ 133 χωρών)

θεσμικά 70
Υποδομές 47
Μακροοικονομική 
σταθερότητα 103
Υγεία και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 41
Ανώτατη εκπαίδευση 
και κατάρτιση 43
Αποτελεσμάτικότητά αγοράς 75 
Αποτελ. αγοράς εργασίας 116 
Τεχνολογικές υποδομές 53 
Μέγεθος αγοράς 34
Επιχειρείν 66
Καινοτομία 65ΠΗΓΗ: World Economic Forum (GCR 2009-2010)

• Οι πιο προβληματικοί τομείς
Ποσοστό απαντήσεων %

Γραφειοκρατία 25,3
Αγκυλώσεις αγοράς
ερνασίας
Διαφθορά

.„ !4 ¿
14

Φορολογία 12
Πολιτική αστάθεια 8,7
Πρόσβαση στη 
χρηματοδότηση 6,5
Φορολογικοί συντελεστές 5
Υποδομές 4,8
Κατάρτιση εργατικού 
δυναμικού 2,3
Κυβερνητική αστάθεια 2,2
Δημόσιο σύστημα υγείας 
Εγκληματικότητά

0,9 
...0,8

Πληθωρισμός 0,8
Απελευθέρωση
συναλλάγματος 0,2

0ι ερωιώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν 
τους πέντε πιο προβληματικούς κλάδους 
και να τους κατατάξουν σε μία κλίμακα 
από 1 μέχρι το 5.

90ή θέση από την 82η. Με γνώμονα τιε δαπάνεε για την παιδεία, η Ελλάδα βρέθηκε στην 107η θέση από την 92η, ενώ σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών καταλαμβάνει την 101η θέση, έναντι τηε 81ηε.Σε ό,τι αφορά τώρα την απο- δοτικότητα τηε αγοράε εργασίαε, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 116η θέση, ενώ καταλαμβάνει την 128η θέση σε επίπεδο ευελι- ξίαε στον καθορισμό μισθών (από 126η), την 113η σχετικά με την ακαμψία στιε απολύσειε - προσλή- ψειε (από 114η), την 120ή όσον αφορά τη σύνδεση αμοιβών - πα- ραγωγικότηταε (από 103η) και την 88η στη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία.Στα έργα υποδομήε (δρόμουε, λιμάνια, αεροδρόμια), αν και η Ελλάδα κατέχει καλή θέση (κινείται μεταξύ των 50 και 60 πρώτων χωρών), μέσα σε ένα χρόνο έχασε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που είχε πριν (βρισκόταν μεταξύ των 40 και 50 πρώτων χω

ρών). Σχετικά με την καινοτομία έχασε 12 θέσειε και βρέθηκε στην 101η, ενώ στον τομέα τηε έ- ρευναε και ανάπτυξηε από τιε ε- πιχειρήσειε υποχώρησε στην 101η θέση, από την 85η.Τα κυριότερα προβλήματα που συναντούν οι επιχειρήσειε στην Ελλάδα είναι η γραφειοκρατία (26,5%), η φορολογική νομοθεσία (15,6%), η περιοριστική εργατική νομοθεσία (12,6%) και η διαφθορά (12%). Μάλιστα, οι αυξήσειε που δόθηκαν από τη διετή συλλογική σύμβαση που είχε υπογράφει ήταν τέτοιεε που επιδείνωσαν τη σχέση μισθών-παραγωγικότηταε και οδήγησαν την Ελλάδα στην 120ή θέση από την 103η. Ετσι, σχετικά με το πόσο εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, η χώρα βρίσκεται στην 120ή θέση του καταλόγου, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι έχει μειωθεί αρκετά ο xpôvos για την έναρξη των δραστηριοτήτων τηε.
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