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• Ανταγωνιστικότητα: κατά 
τρεις θέσεις βελτιώθηκε η σειρά της 
Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη 
ανταγωνιστικότητας του Institute for 
Management Development. Σελ. 23
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Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα
Η Ελλάδα ανέβηκε 12 θέσεις σε δύο χρόνια - Στην 46η μεταξύ 64 χωρών το 2020

Η πρόοδος ίων μεταρρυθμίσεων 
σε συνδυασμό με την αποτελε
σματική αντιμετώπιση τηε παν- 
δημίαε από την κυβέρνηση και 
tis ελληντκέε επιχειρήσετε, εντ- 
σχυσαν την ανταγωνιστικότητα 
τηε εθντκήε οτκονομίαε το 2020. 
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αναρ- 
ρτχήθηκε στην 46η θέση (από 
49η το 2019) μεταξύ 64 χωρών 
στην κατάταξη του Institute for

Management Development (IMD). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε 
μία διετία η θέση τηε Ελλάδαε έχει 
βελτιωθεί συνολικά κατά 12 θέ
σετε. Οτ τρετε υποδείκτεε στουε 
οποίουε καταγράφηκε αξτόλογη 
βελτίωση ήταν η μακροχρόντα 
ανάπτυξη τηε απασχόλησηε (στην 
3η θέση) -με την Ελλάδα βεβαί- 
ωε να προέρχετατ από μτα μακρά 
περίοδο πολύ υψηλών ποσοστών

ανεργίαε-, η προσαρμοστικότητα 
τηε κυβερνηττκήε πολτττκήε (11η 
θέση) κατ η δταφάνετα (19η θέση). 
Από την άλλη πλευρά τα βαρίδια, 
η εξάλετψη των οποίων γίνετατ 
δυσκολότερη μετά την πανδημία, 
εντοπίζονται στο χρέοε (62η η Ελ
λάδα), στην πτστοληπττκή ικανό
τητα (57η θέση) κατ ττε επενδύσετε 
παγίου κεφαλαίου (63η, στην προ
τελευταία θέση). Σελ. 23

Στη διάρκεια του 2020 η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ενι- 
σχύθηκε κατά τρεις θέσεις.
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Πιο ανταγωνιστική έγινε 
το 2020 η ελληνική οικονομία
Στην 46η από την 49η θέση μεταξύ 64 χωρών, σύμφωνα με το ινστιτούτο IMD

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κατά τρεις θέσειε βελτιώθηκε η 
θέση ms Ελλάδαε στην παγκό
σμια κατάταξη ανταγωνιστικό- 
mras, όπωε αυτή καταρτίζε
ται από το IMD (Institute for 
Management Development), με 
την Ελλάδα στη φετινή επετη
ρίδα (η οποία αφορά τιε πολιτι- 
K0s και την πορεία ms xciipas 
το 2020) να καταλαμβάνει την 
46η θέση μεταξύ 64 χωρών, από 
την 49η πέρυσι. Η προσαρμο
στικότητα ms κυβερνητικά 
πολιτική3 am έκτακτεε ανά- 
γκε-s που προκάλεσε η πανδη
μία, οι μεταρρυθμίσει, αλλά 
από την άλλη και η αποτελε
σματικότατα των επιχειρήσε
ων υπό τιε αντίξοε3 συνθήκεε 
που επικράτησαν πέρυσι είναι 
οι βασικοί λόγοι για τη βελτίω
ση ms ανταγωνιστικότητα$ ms 
Ελλάδαε. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι μέσα σε μία διετία η θέση 
ms Ελλάδαε έχει βελτιωθεί συ
νολικά κατά 12 θέσετε.

Βεβαίωε δεν λείπουν τα βα
ρίδια, η εξάλειψη των οποί
ων γίνεται δυσκολότερη μετά 
την πανδημία, onus το χρέοε 
(62η η Ελλάδα), η πιστοληπτι- 
κή ικανότητα (57η θέση) και οι 
επενδύσει παγίου κεφαλαίου 
(63η, στην προτελευταία θέση). 
Πρόκειται για βαρίδια, άλλω
στε, στα οποία οφείλεται και 
το γεγονόε ότι η Ελλάδα, πα
ρά τη βελτίωση ms 00ons ms 
στην παγκόσμια κατάταξη, πα
ραμένει σε χαμηλή θέση σε σύ
γκριση με τιε υπόλοιπε5 xcbpss 
ms Eupama'tais Evcoons, και 
συγκεκριμένα στην 21η θέση 
(μεταξύ 26 χωρών, Ka0cbs δεν 
συμμετέχει στην επετηρίδα του 
IMD η Μάλτα).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν 
και οι προκλήσειε που σύμφωνα 
με το IMD καλείται να αντιμε
τωπίσει η Ελλάδα και ειδικότε
ρα η κυβέρνηση το 2021. Αυτέ5 
είναι: εισαγωγή ειδικών μέτρων 
για να περιοριστούν οι κοινω
νία και οι οικονομία συνέ- 
πειεε από την πανδημία, διεύ
ρυνση εθνική5 παραγωγική5 
βάση3 μέσα από την προώθη
ση βιομηχανικών επενδύσεων, 
διευκόλυνση ms πρόσβασή 
των επιχειρήσεων στη χρημα-

Θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια 
κατάταξη ανταγωνιστικότητας

2020 2021

Ελβετία 3η 1η

Σουηδία 6η 2η

Δανία 2η 3η

Ολλανδία 4η 4η

Σιγκαπούρη 1η 5η

Ρωσία 50ή 45η

Ελλάδα 49η 46η

Πολωνία 39η 47η

Αργεντινή 62η 63η

Βενεζουέλα 63η 64η

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

2020 2021

Οικονομική αποδοτικότητα 55η 52η

Κυβερνητική αποτελεσματικότητα 52η 52η

Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα 51η 44η

Υποδομές 39η 39η

* Οι επιδόσεις κάθε χώρας αφορούν την προηγούμενη χρονιά από το έτος της έκθεσης, 
δηλαδή η κατάταξη του 2021 έγινε με βάση τις πολιτικές του 2020.
ΠΗΓΗ: IMD World Competiteveness Center

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η αποτελεσματική 
αντίδραση 
κυβέρνησης 
και επιχειρήσεων 
στην πανδημία και 
οι μεταρρυθμίσεις, 
οι βασικοί λόγοι 
της βελτίωσης.
τοδότηση, εισαγωγή ειδικών 
προγραμμάτων για τον μετα
σχηματισμό των εγχώριων βι
ομηχανικών κλάδων npos την 
4η βιομηχανική επανάσταση 
και επιτάχυνση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του δημόσι
ου τομέα.

Η κατάταξη ms Ελλάδα5 
amus επιμέρουε δείκτε5 δια
μορφώθηκε cos εξήε:

Οικονομική αποδοτικότητα: 
η Ελλάδα κατατάσσεται στην 
52η θέση από την 55η στην 
περσινή επετηρίδα, με uis πιο 
υψηλέ3 Θέσεΐ3 να αφορούν το 
διεθνέΒ εμπόριο (39η θέση) και 
uis τιμέε (25η θέση).

Κυβερνητική αποτελεσμα-

τικότητα: η Ελλάδα διατηρή
θηκε στην 52η θέση, onus και 
στην περσινή επετηρίδα. Πά- 
ντωε, το 2020 είχε βελτιώσει τη 
θέση ms σε αυτόν τον δείκτη 
κατά 8 Θέσεΐ3 σε σύγκριση με 
την προηγούμενη χρονιά. Πιο 
αδύνατο σημείο στον εν λόγω 
δείκτη είναι η φορολογική πο
λιτική (61η θέση), ενώ στα θε
τικά είναι η νομοθεσία για τιε 
επιχειρήσει (35η θέση).

Επιχειρηματική αποτελεσμα- 
τικότητα: η Ελλάδα κατατάσσε
ται στην 44η θέση έναντι ms 
51ns την προηγούμενη χρονιά, 
με ισχυρό «χαρτί» την αποτε- 
λεσματικότητα και την παρα
γωγικότητα (38η θέση).

Υποδομέε: η χώρα διατηρή
θηκε στην 39η θέση, με την 
πτωτική πορεία των προηγού
μενων ετών να έχει ανακοπεί 
μάλλον οριστικά.

Οι τρεΐ3 υποδείκτε3 omus 
onoious καταγράφηκε αξιόλο
γη βελτίωση ήταν η μακροχρό
νια ανάπτυξη ms απασχόλησηε 
(στην 3η θέση), με την Ελλάδα 
βεβαίου να προέρχεται από μια 
μακρά περίοδο πολύ υψηλών 
ποσοστών άνεργέ, η προσαρ
μοστικότητα ms κυβερνητικήε

πολιτικήε (11η θέση) και η δι
αφάνεια (19η θέση).

Από την έρευνα γνώμες με
ταξύ στελεχών που περιλαμβά
νει η αξιολόγηση ms ανταγω- 
νιστικότηταε κάθε οικονομά 
προέκυψε ότι κυριότεροι πα- 
ράγοντεε που καθιστούν την 
Ελλάδα ελκυστική είναι οι ακό
λουθοι: υψηλό μορφωτικό επί
πεδο (81,3%) και καταρτισμένο 
εργατικό δυναμικό (76,6%). Ztis 
τελευτά^ θέσειε ms σχετικήε 
λίστα3, κάτι που σημαίνει στην 
πραγματικότητα ότι πρόκειται 
για αποτρεπτικούε amus επεν- 
δυτέ5 παράγοντε5, βρίσκονται 
το νομικό περιβάλλον (7,9%), η 
ποιότητα ms εταιρική5 διακυ
βέρνησή (10,9%) και το φορο
λογικό καθεστώ3 (12,5%).

Tis πρώτεε τρειε θέσετε στην 
παγκόσμια κατάταξη του IMD 
κατέλαβαν η Ελβετία, η Σουη
δία και η Δανία, ενώ ouis τρειε 
τελευταίεε θέσειε βρίσκονται η 
Νότια Αφρική, η Αργεντινή και 
η Βενεζουέλα.

Σημειώνεται ότι ο εθνικόε 
sicnpooamos του IMD στην Ελ
λάδα είναι το Ινστιτούτο του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελ- 
λάδοε (ΙΝΣΒΕ).


