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Αθανάσιος ΣαΒΒάκης
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

Η Ελλάδα βελτίωσε σημαντικά
τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας
«Απόψε Βραβεύονται επιχειρή
σεις δυναμικές, επιχειρήσεις που 
μέσα στην κρίση πραγματικά 
όντεξαν, πίστεψαν στην προοπτι
κή της χώρας και γιΓ αυτό δού- 
Λειψόν παραγωγικό, συνέχισαν 
να επενδύουν και επίσης έγιναν 
περισσότερο εξωστρεφείς», επε- 
σήμανε στην αρχή της ομιΛίας 
του ο κ. Αθανάσιος ΣαΒΒάκης, 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομη
χανιών ΕΛΛάδος (ΣΒΕ). Και είναι 
αυτές οι επιχειρήσεις, συνέχισε,
«που μαζί με τις ορθές κυβερνη
τικές ηρωτοΒουΛίες και αποφά
σεις συνέΒσΛαν καταδυτικό στην 
ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνι
στικότητας της χώρας μας. Παρά 
την πρωτόγνωρη κρίση Λόγω 
της πανδημίας και των σκΛπρών 
Lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας 
της οικονομίας, και ειδικό η Βιομηχανία 
και η μεταποίηση, όντεξαν στις υψηΛές 
Πιέσεις από το περιΒάΛΛον δραστήριο- 
ποίησής τους και προσαρμόστηκαν ταχύ
τατα στα νέα δεδομένα ενισχύόντας έτσι 
τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας».

Ο κ. ΣαΒΒάκης αναψέρθηκε ειδικότερα 
στα εφετινά αποτεΛέσματα της παγκόσμι
ας επετηρίδας ανταγωνιστικότητας του 
IMD, στην κατάρτιση της οποίας ο ΣΒΕ 
είναι ο εθνικός εκπρόσωπος για περίπου 
20 χρόνια, τα οποία και καταδεικνύουν μια 
σταθερή ΒεΛτίωση της ανταγωνιστικότη
τας της χώρας μας. Εφέτος η ΕΛΛάδα ση
μείωσε άνοδο κατά 3 θέσεις στην παγκό
σμια κατάταξη και κατοΛομβόνεί πΛέον την 
46η θέση μεταξύ 64 οικονομιών. «Η ΒεΛ
τίωση αυτή - σημείωσε - προήΛθε, πρώ
τον, από τη ΒεΛτίωση του δείκτη κυβερνη
τικής αποτεΛεσματικότητας και, δεύτερον, 
σπό τη ΒεΛτίωση του δείκτη της εγχώριας 
ε πιχε ιρ πμ απκή ς αποτεΛεσμ απκότητας. 
ΣυνοΛικό για τη διετία 2019-2020 η αντα
γωνιστικότητα της εΛΛηνικής οικονομίας 
ΒεΛτιώθηκε κατά 12 θέσεις. Υπενθυμίζω 
ότι οι συγκεκριμένες κατατάξεις αποτελούν 
ηοΛύ σημαντικό έργα Λείο αποφάσεων για 
τους διεθνείς επενδυτές για την επιΛο- 
γή της χώρας μας ως σημείου επέκτασης 
των διεθνών δραστηριοτήτων τους». Ο κ. 
ΣαΒΒάκης επίσης ανέφερε εν συντομία ότι 
κατά το 2020 η ΕΛΛάδα ΒεΛτίωσε τη θέση
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της στη διεθνή κατάταξη ανταγω
νιστικότητας επιτυγχάνοντας πς 
ακόΛουθες επιδόσεις στους εηι- 
μέρους δείκτες:

- Στην κατηγορία των δεικτών 
οικονομικής αποδοτικότατος η 
χώρα μας Βρίσκεται στην 52η 
θέση ΒεΛτιώνοντας την κατάταξή 
της, αφού πέρυσι Βρισκόταν στην 
55η θέση μεταξύ 64 οικονομιών

- Στην κατηγορία των δεικτών 
της κυβερνητικής αποτεΛεσματι- 
κΰτητας, όπου εφέτος Βρίσκεται 
στην 52η θέση

J - Στην κατηγορία των δεικτών 
της επιχειρηματικής αηοτεΛεσμα- 
τικότητας, όπου έχουμε ΒεΛτίω- 
ση κατά 7 θέσεις από την περσυ- 

νή κατάταξη, καταΛαμΒάνοντας ηΛέσν 
την 44η θέση

- Στην κατηγορία των υποδομών, όπου 
σημειώνεται μια σταθεροποίηση στην 
39η θέση, ανακόπτοντας μάΛΛον ορι
στικά την πτωτική πορεία των προη
γουμένων ετών.

«Βεβαίως - τόνισε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών ΕΛΛάδος - για 
την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνι
στικότητας της οικονομίας, και αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό, αποτεΛεί αδήριτη 
ανάγκη να επανέΛθει στην προτεραιότη
τα της αναπτυξιακής ποΛιτικής η μετα
ποίηση και η Βιομηχανία και να ενισχυ- 
θούν ol διασυνδέσεις με τον πρωτογενή 
τομέα και τον τουρισμό. Είναι ξεκάθαρο 
ότι μόνο με σημαντικές επενδύσεις και 
κατάΛΛηΛα προγράμματα υποβοήθησης 
της μεταποίησης, για την αντιμετώπι
ση της ψηφιοποίησης της Βιομηχανικής 
επανάστασης για τον ψηφιακό μετασχη
ματισμό αΛΛά και για την υιοθέτηση του 
μοντέΛου της κυκΛικής οικονομίας, θα 
μπορέσουμε να σνταποκριθούμε στον 
διεθνή ανταγωνισμό».

Αναφερόμενος δε στην όΛη διοργάνω
ση, την χαρακτήρισε εξαιρετική και ευχα
ρίστησε γι' αυτό τον εκδοτικό οργανισμό 
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