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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αµετάβλητη παραµένει ουσιαστικά η θέση της Ελλάδας στην
παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε την
έρευνα του World Economic Forum για το 2004.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας Global Competitiveness Report,
που εκδίδει κάθε χρόνο ο Οργανισµός World Economic Forum (WEF), ο
οποίος εδρεύει στη Γενεύη, η θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια κατάταξη µε
κριτήριο την ανταγωνιστικότητα παραµένει αµετάβλητη σε σχέση µε το 2003 –
2004. Σύµφωνα, µε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήµερα, η Ελλάδα µε
βάση τους τρεις δείκτες µέτρησης της ανταγωνιστικότητας, κατατάσσεται:
¾ στην 37η θέση µεταξύ 104 χωρών, σύµφωνα µε το δείκτη
ανταγωνιστικότητας ανάπτυξης,
¾ στην 41η θέση µεταξύ 103 χωρών, σύµφωνα µε το δείκτη επιχειρηµατικής
ανταγωνιστικότητας και
¾ στην 51η θέση µεταξύ 104 χωρών, σύµφωνα µε το δείκτη ολικής
ανταγωνιστικότητας.
Τις παραπάνω θέσεις της Ελλάδας επηρεάζουν θετικά κυρίως τοµείς όπως το
ανθρώπινο δυναµικό, οι βελτιωµένες υποδοµές και οι δηµόσιοι θεσµοί ειδικά η
ασφάλεια και το χαµηλό επίπεδο εγκληµατικότητας παρόλο που η αίσθηση
απειλής τροµοκρατικών ενεργειών έχει αυξηθεί.
Αντίθετα, οι προβληµατικοί τοµείς που υποβαθµίζουν την ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας είναι η Κυβέρνηση και ο δηµόσιος τοµέας, ο
εγχώριος ανταγωνισµός, η κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική και η
τεχνολογία ειδικά στην εφαρµογή καινοτοµιών και στη συνεργασία των
επιχειρήσεων µε τα πανεπιστήµια.
Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη
λειτουργία τους είναι και φέτος η γραφειοκρατία. Σηµαντικά επίσης
προβλήµατα αποτελούν η φορολογική νοµοθεσία, οι περιοριστικές εργασιακές
ρυθµίσεις, οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η διαφθορά.
Χρειάζονται εποµένως συντονισµένες προσπάθειες τόσο από την Κυβέρνηση
και τους δηµόσιους φορείς όσο και από τις επιχειρήσεις για την βελτίωση
καταρχήν του επιχειρηµατικού κλίµατος ώστε να περιοριστούν οι παράγοντες

που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και να
ενισχυθούν περισσότερο οι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα. Η επίτευξη ενός µακροχρόνια σταθερού µακροοικονοµικού
κλίµατος πρέπει να γίνει η προτεραιότητα για όλους καθώς η αβεβαιότητα
εµποδίζει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Σε παγκόσµιο επίπεδο, τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν
από την έρευνα του WEF για το 2004 είναι τα εξής:
⇒ Η Φιλανδία κατατάσσεται στην πρώτη θέση σύµφωνα µε το δείκτη
ανταγωνιστικότητας για ανάπτυξη για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, ενώ τη
δεύτερη θέση καταλαµβάνουν οι Η.Π.Α. Η θέση της Φιλανδίας οφείλεται
τόσο στις καλές επιδόσεις της σε µακροοικονοµικό επίπεδο, όσο και στους
παράγοντες που προσδιορίζουν την ποιότητα των δηµόσιων θεσµών.
Επιπλέον, ο ιδιωτικός τοµέας της χώρας είναι δυναµικός στην
απορρόφηση νέων τεχνολογιών και στην εφαρµογή καινοτοµιών. Οι Η.Π.Α.
από την άλλη, αντιστάθµισαν τις λιγότερο καλές επιδόσεις τους στους
τοµείς των δηµόσιων θεσµών και της µακροοικονοµικής σταθερότητας µε
την άριστη επίδοσή τους στην τεχνολογία.
⇒ Οι σκανδιναβικές χώρες συνεχίζουν να καταλαµβάνουν τις υψηλότερες
θέσεις και βρίσκονται µεταξύ των δέκα περισσότερο ανταγωνιστικών
οικονοµιών, µε τη Νορβηγία να σηµειώνει τη µεγαλύτερη βελτίωση από την
9η στην 6η θέση.
⇒ Από τις δέκα νεοεισερχόµενες στην Ε.Ε. χώρες, την καλύτερη επίδοση
πραγµατοποιεί η Εσθονία. Η Ιταλία συνεχίζει να χειροτερεύει τη θέση της η
οποία το 2004 είναι η χαµηλότερη µεταξύ των χωρών της Ευρώπης των 15
(47η σε αντίθεση µε την 26η το 2001).
⇒ Η Ιαπωνία συνεχίζει σταθερά να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της, ενώ
η Κίνα παρουσιάζει µια σχεδόν αµετάβλητη εικόνα. Στην υπόλοιπη Ασία, η
Ταϊβάν και η Σιγκαπούρη καταλαµβάνουν κυρίαρχες θέσεις. Η Ταϊβάν
εµφανίζεται θεαµατική αναφορικά µε την τεχνολογία αφού στον
συγκεκριµένο τοµέα έρχεται δεύτερη µε πρώτες τις Η.Π.Α.
⇒ Η ανταγωνιστικότητα των χωρών της Λατινικής Αµερικής, µε πολύ λίγες
εξαιρέσεις, χειροτέρεψε όπως επίσης και των χωρών της ευρύτερης
περιοχής της Σαχάρας στην Αφρική, ενώ αντίθετα η Νότια Αφρική βελτίωσε
τη θέση της σε σχέση µε το 2003.
Περισσότερα στοιχεία για την φετινή έρευνα
Περισσότερα στοιχεία για την φετινή έκθεση κα για τα αποτελέσµατά της για τη
χώρα µας περιλαµβάνονται στην ειδική έκδοση του ΣΕΒ: «Η
Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας 2004-2005. Ανάλυση µε βάση την Έκθεση του
World Economic Forum», η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
www.fgi.org.gr.

