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Τι είναι το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 

(ΕΣΑΑ) 
 
 

 Έργο του ΕΣΑΑ είναι η χάραξη γενικής στρατηγικής για την Ανταγωνιστικότητα, 
αναδεικνύοντάς την σε κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Οικονοµίας.  

 Ταυτόχρονα παρακολουθεί εάν η στρατηγική υλοποιείται µε συνέπεια και εγκαίρως 
στην πράξη καθώς και τα αποτελέσµατά της. 

 Στο ΕΣΑΑ συµµετέχουν οι πρόεδροι των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και 
άλλων παραγωγικών φορέων. 

 
 
 
Ο ρόλος του ΣΕΒ στο ΕΣΑΑ 
 
 
Ο ΣΕΒ ήταν ο φορέας που πρότεινε την δηµιουργία του ΕΣΑΑ το 2000 κατά την διάρκεια του 
Πανελλήνιου Βιοµηχανικού Συνεδρίου.  
 
 
Ο ΣΕΒ συµµετέχει ενεργά στα όργανα του ΕΣΑΑ και δεσµεύει σηµαντικούς πόρους, 
παρουσιάζει προτάσεις και διαλέγεται αποτελεσµατικά µε τους κοινωνικούς του εταίρους, για 
να προωθήσει την συναίνεση στα κρίσιµα θέµατα και τις αναγκαίες πολιτικές που προάγουν 
την ανταγωνιστικότητα της χώρας.  
 
 
Η συµµετοχή αυτή υλοποιείται ως εξής: 
 

1. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης 

2. Εκπρόσωπος του ΣΕΒ συµµετέχει στην επταµελή Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, 
που υποστηρίζει το συµβούλιο στην λειτουργία του. 

 
 

Την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων συναποτελούν τέσσερις εµπειρογνώµονες που ορίστηκαν 
από τους κοινωνικούς εταίρους (ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΣΕΕ) και τρεις εµπειρογνώµονες 
που ορίστηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε και πρόσφατα 
ολοκληρώθηκε και δηµοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003, στην 
οποία είναι αφιερωµένο το παρόν τεύχος του ∆ελτίου Ανταγωνιστικότητας. 
 
 
 
Ο ΣΕΒ συµβάλλει επίσης στο ΕΣΑΑ προωθώντας τη συνεργασία µε τα ερευνητικά Ινστιτούτα 
των κοινωνικών εταίρων που παρέχουν επιστηµονική υποστήριξη στις εργασίες του ΕΣΑΑ. 
 
Ο ΣΕΒ υποστηρίζει και υλοποιεί την διάχυση της Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα σε 
ευρύτατα στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας. 
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Η Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003  
 
 
 
Η πρώτη Ετήσια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα περιλαµβάνει: 
Αναλυτικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας που καλύπτουν πέντε ενότητες θεµάτων: 
 
 
 

1. Οικονοµικό Περιβάλλον 
2. Κοινωνική Συνοχή 
3. Περιβαλλοντική Προστασία και Αναβάθµιση 
4. Παραγωγικότητα 
5. ∆είκτες που καταγράφουν τα αποτελέσµατα της ανταγωνιστικότητας για 

την επίτευξη υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. 
 
 

 
 
Συνοπτική παρουσίαση των συµπερασµάτων και προτάσεων της Έκθεσης περιλαµβάνεται 
στην σύνοψη που υπογράφει η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων και αναδηµοσιεύεται στο 
επόµενο τµήµα. 
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Σύνοψη των Κύριων σηµείων της Ετήσιας Έκθεσης για την 
Ανταγωνιστικότητα 2003 

 
(Κείµενο της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων του ΕΣΑΑ, όπως δηµοσιεύτηκε στην Ετήσια 
Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2003) 
 
Η πρώτη Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας αναδεικνύει το ρόλο 
και τη σηµασία του νέου θεσµού, του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ). Για πρώτη φορά διαθέτουµε µία έγκυρη, τεκµηριωµένη, και 
συµφωνηµένη από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, άποψη για την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας, για τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της, για τις αδρές γραµµές µιας πολιτικής για 
τη µελλοντική πορεία της.   
 
Η µεθοδολογική προσέγγιση που υιοθέτησε το ΕΣΑΑ στις προηγούµενες συνεδριάσεις του, 
η αποτελεσµατική λειτουργία της επιτροπής εµπειρογνωµόνων, η οποία αποτελείται από 
εµπειρογνώµονες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Κοινωνικών Εταίρων, και η 
συνεργασία µε τα ερευνητικά ινστιτούτα, υπήρξαν οι αποφασιστικοί παράγοντες που 
συνετέλεσαν ώστε να έχουµε σήµερα µία Έκθεση κοινής αποδοχής. 
 
Η Έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει σηµαντική συµβολή στο διάλογο για τη διαµόρφωση των 
επιλογών πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, πολλώ δε µάλλον όταν η παρουσίαση, 
ανάλυση και οι κατευθύνσεις πολιτικής που διατυπώνονται τυγχάνουν κοινής αποδοχής από 
τους κοινωνικούς εταίρους. 
 

Επιδόσεις της Ελληνικής οικονοµίας στο πρόσφατο παρελθόν 
 
Η Ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια µε ρυθµούς που ήσαν από τους 
υψηλότερους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίδοση αυτή οφείλεται στη συγκυρία 
τριών κύριων θετικών παραγόντων: 
 

 Η δηµοσιονοµική προσαρµογή, που οδήγησε στην ένταξη στην ΟΝΕ, είχε ως 
αποτέλεσµα την δηµιουργία συνθηκών οικονοµικής σταθερότητας και µεγαλύτερης 
βεβαιότητας για τις προοπτικές της χώρας, ενώ παράλληλα διευκόλυνε την µεγάλη 
πτώση των επιτοκίων.   

 Οι εξελίξεις αυτές από κοινού επηρέασαν θετικά τις ιδιωτικές επενδύσεις, τόσο σε 
εξοπλισµό όσο και σε κατασκευές, τροφοδοτώντας µία υγιή και συνεχή αύξηση της 
τελικής ζήτησης στην οικονοµία. 

 Η δαπάνη των πόρων του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ και η ολυµπιακή προετοιµασία ενίσχυσαν 
αυτή την εικόνα συµπληρώνοντας τον ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης µε αυξηµένες 
δηµόσιες δαπάνες σε υποδοµές. 

 
 

Νέοι παράγοντες ανάπτυξης για το µέλλον 
 
Αυτός ο κύκλος όµως τείνει να εξαντλήσει τα όρια του. Το ∆’ ΚΠΣ µετά το 2006 προβλέπεται 
να διαθέτει περιορισµένους, σε σχέση µε το Γ΄ ΚΠΣ, πόρους για την Ελλάδα. Η ιδιωτική 
επενδυτική δραστηριότητα στις κατασκευές είναι πιθανό να κλείνει το σηµερινό ισχυρό 
ανοδικό κύκλο της. Η ευεργετική επίδραση των µειωµένων επιτοκίων στην κερδοφορία των 
επιχειρήσεων και µέσω αυτής στην αύξηση των επενδύσεών τους έχει εξαντληθεί, ενώ 
υπάρχει πιθανότητα οριακής αύξησης των επιτοκίων στο µέλλον.   
 
Αναζητούνται λοιπόν οι νέοι παράγοντες που θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη της χώρας 
στη νέα φάση στην οποία εισερχόµαστε. Στην κατεύθυνση αυτή είναι σηµαντικό να 
επισηµανθούν τα ισχυρά και αδύνατα σηµεία της χώρας, όπως προκύπτουν σε σηµαντικό 
βαθµό από την ανά χείρας Έκθεση.  
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Ισχυρά σηµεία της Ελλάδας 

 
1.  Η εκκίνηση από ένα υψηλό σηµείο του οικονοµικού κύκλου αποτελεί καθ’ αυτή ένα 

ισχυρό σηµείο της ελληνικής οικονοµίας. Οι επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο 
παρελθόν δηµιουργούν µία αναβαθµισµένη βάση εκκίνησης για τις επιχειρήσεις και την 
οικονοµία γενικότερα. Αποτελούν προϋποθέσεις υψηλότερης παραγωγικότητας και 
συνεχούς βελτίωσής της.  Οι επενδύσεις σε υποδοµή αναµένεται να δώσουν ώθηση 
στην παραγωγικότητα σε χρονικό βάθος, καθώς θα ωριµάζουν τα έργα και ο 
παραγωγικός τοµέας της οικονοµίας θα αρχίσει να τα αξιοποιεί για τις ανάγκες του 
(π.χ., υποδοµές µεταφορών). 

2. Το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας διαθέτει σχετικά υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας 
και συγκριτικά αυξηµένες ικανότητες χρήσης ξένων γλωσσών.  Τα στοιχεία αυτά 
παρέχουν τη δυνατότητα προσαρµογής στις ανάγκες της νέας παγκοσµιοποιηµένης 
οικονοµίας και στις απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας. 

3. Μία σηµαντική πρωτοπορία επιχειρήσεων έχει υλοποιήσει τεχνικές, οργανωτικές και 
διοικητικές αλλαγές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 
διεθνούς ανταγωνισµού και να κερδίζουν µερίδια στις πιο απαιτητικές αγορές. 

4. Οι πολιτισµικές παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας ευνοούν την επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία και τους κινδύνους που συνεπάγεται. Πολλές νέες επιχειρηµατικές 
προσπάθειες που ξεκινούν κάθε χρόνο στη χώρα µπορούν να αποτελέσουν ισχυρό 
δυναµικό ανάπτυξης αν προσανατολιστούν σε κλάδους υψηλών δυνατοτήτων ή 
αλλάξουν κατεύθυνση ιδιαίτερα στους παραδοσιακούς κλάδους του εµπορίου και του 
τουρισµού, προς υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας (όπως ο ποιοτικός 
τουρισµός).  

5. Η κεντρική θέση της Ελλάδας µεταξύ των χωρών προς τις οποίες διευρύνεται η ΕΕ και 
της περιοχής της αυξηµένης ευρωµεσογειακής συνεργασίας παρέχει δυνατότητες νέου 
ρόλου της χώρας µε αυξηµένες δυνατότητες συνεργασίας µε αυτές. 

 
Αδυναµίες 

 
1. Το εκπαιδευτικό σύστηµα και το σύστηµα αρχικής κατάρτισης δεν έχει προσαρµοστεί 

επαρκώς ώστε να παρέχει στους νέους τα εφόδια που είναι σηµαντικά στην κοινωνία 
της γνώσης και στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.  Η συνεχιζόµενη δια βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση δεν έχει επεκταθεί ώστε να καλύπτει τις ελλείψεις του 
ανθρώπινου δυναµικού σε εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες που ανταποκρίνονται 
στις αλλαγές που συντελούνται στην τεχνολογία και οργάνωση της παραγωγής. 

2. Η αποδοτικότητα του δηµόσιου τοµέα παραµένει χαµηλή.  Η γραφειοκρατία δηµιουργεί 
αυξηµένα κόστη προσαρµογής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  Η ποιότητα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών δεν αντιστοιχεί επαρκώς στους πόρους που διατίθενται για 
την παραγωγή τους.  

3. Η Ελλάδα υστερεί στη διάχυση των νέων τεχνολογιών και στην αξιοποίηση των 
εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
του διαδικτύου. 

4. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισµένες και η καινοτοµική επίδοση 
των επιχειρήσεων και της κοινωνίας υστερεί έναντι των ανταγωνιστών. 

5. Οι παλαιοί θεσµοί στήριξης της επιχειρηµατικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης 
δεν υπήρξαν αποτελεσµατικοί, ενώ οι νέες δοµές δεν έχουν αποδείξει ακόµη τις 
δυνατότητές τους. 

6. Η λειτουργία του ανταγωνισµού σε ορισµένες αγορές εξακολουθεί να είναι ατελής µε 
αποτέλεσµα να αδρανοποιούνται αναπτυξιακές δυνάµεις και να στρεβλώνονται οι 
συνθήκες τιµών και κόστους εισροών. 

7. Η Ελληνική οικονοµία εξακολουθεί να είναι ακόµη σχετικώς κλειστή και λιγότερο 
εξωστρεφής από χώρες της ΕΕ που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις 
ανταγωνιστικότητας 

8. Η ανεργία, παρά την πτωτική εξέλιξή της, παραµένει σε υψηλά επίπεδα και οι 
εισοδηµατικές ανισότητες παραµένουν έντονες σε σύγκριση µε τις ανταγωνίστριες 
χώρες. 
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Κατευθύνσεις πολιτικών 

 
Από την ανάλυση των ισχυρών σηµείων και των αδυναµιών προκύπτουν οι κατευθύνσεις 
πολιτικών για το άµεσο µέλλον.  Στη νέα φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας 
καθοριστικό ρόλο θα παίξει η εξωστρέφειά της και η δυνατότητά της να ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισµού.  Επιλέγονται τρεις τοµείς πολιτικών που 
αξιολογούνται ως κρίσιµοι: 
 
 
1. Πρωτεύουσα σηµασία έχει η πραγµατοποίηση γρήγορων προσαρµογών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και στο σύστηµα κατάρτισης.  ∆εν αρκεί µία εφάπαξ αλλαγή 
ώστε να αποκατασταθεί αντιστοιχία µεταξύ των υπηρεσιών και προσφεροµένων 
εφοδίων µε αυτά που απαιτεί η εξέλιξη της κοινωνίας και οικονοµίας της γνώσης. Τα 
συστήµατα αυτά χρειάζεται να αποκτήσουν προσαρµοστικότητα ώστε να 
παρακολουθούν στο εξής τις νέες, και εν πολλοίς απρόβλεπτες σήµερα, εξελίξεις 
χωρίς καθυστερήσεις. 

 
 
2. Το επιχειρηµατικό περιβάλλον χρειάζεται να βελτιωθεί για να επιτρέπει την γρήγορη 

και αποτελεσµατική ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις νέες ευκαιρίες και στις 
εξελίξεις του ανταγωνισµού. Κεντρικό στοιχείο αυτής της βελτίωσης είναι η 
αποτελεσµατική λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης µε ένα σαφές, λιτό, διαφανές και 
σταθερό ρυθµιστικό πλαίσιο σε όλες τις φάσεις δηµιουργίας και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, χωρίς να δηµιουργούνται άχρηστα εµπόδια και κόστη που 
υπονοµεύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί και η 
αποτελεσµατική λειτουργία των δοµών ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ιδίως στην 
περιφέρεια της χώρας. 

 
 
3. Το σύστηµα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καινοτοµίας στη χώρα χρειάζεται να 

αναβαθµιστεί.  Η ιδιωτική δαπάνη θα ενθαρρυνθεί µε την αποκατάσταση διαφάνειας 
και ανταγωνιστικής λειτουργίας σε όλες τις αγορές. Θα διευκολυνθεί δε µε την 
εισαγωγή αποτελεσµατικής προστασίας για την πνευµατική ιδιοκτησία και µε την 
προώθηση κατάλληλων φορολογικών και διαδικαστικών ρυθµίσεων.  Η δηµόσια 
δαπάνη χρειάζεται να προσανατολίζεται συναξιολογώντας και τα αναπτυξιακά 
αποτελέσµατα της έρευνας.  Σηµαντική επιδίωξη της δηµόσιας δαπάνης είναι η 
προώθηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας που θα ενσωµατώνουν ιδιωτικές και 
δηµόσιες ερευνητικές δοµές. 

 
 
4. Χρειάζεται να συνδυαστούν οι παθητικές και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης µε τις 

πολιτικές που προωθούν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και των 
επιχειρήσεων. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι η επεξεργασία και η αξιολόγηση των στόχων 
που θέτουν οι ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης θα υπηρετούν τους 
στόχους των µέτρων και των πολιτικών που επιδιώκουν να ενισχύσουν την υιοθέτηση 
καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών, καθώς και την αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού 
µε αναβαθµισµένες γνώσεις και δεξιότητες. Οι στόχοι της ανταγωνιστικότητας και της 
απασχόλησης είναι συµπληρωµατικοί κοινοί στόχοι της αναπτυξιακής πολιτικής. 

 
 
5. Ως προέκταση των παραπάνω, επισηµαίνεται ο οριζόντιος ρόλος των πολιτικών για 

την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και η συνεπακόλουθη αναγκαιότητα 
κυβερνητικού συντονισµού των πολιτικών αυτών. Η στρατηγική για την 
ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη διαµορφώνεται και εφαρµόζεται από την κυβέρνηση 
δια των συναρµόδιων Υπουργείων µε τη συµµετοχή, τη συναίνεση, και την 
κινητοποίηση όλων των κοινωνικών εταίρων. Το ΕΣΑΑ θα εξετάζει και θα δίνει την 
άποψη του ως προς τον κατάλληλο τρόπο µε τον οποίο θέµατα ανταγωνιστικότητας 
θα συνυπολογίζονται σε όλες τις πολιτικές (όπως οι προαναφερθείσες) θα εξασφαλίζει 
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συνοχή και ισορροπία της στρατηγικής µεταξύ των τριών πυλώνων της βιώσιµης 
ανάπτυξης (οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό), και θα συµβάλλει στην 
ανάδραση (διαµόρφωση, παρακολούθηση της εφαρµογής, και αξιολόγηση) της 
ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Παράλληλα, το 
κλειδί για την εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
είναι η οριζόντια συνεργασία και ο συντονισµός των συναρµόδιων Υπουργείων σε 
ανώτατο επίπεδο (πέρα από τη συµβατική και διοικητική συνεργασία των Υπουργείων 
ή Επιτροπών) που θα εξασφαλίζουν τη συνέργια και τη συνεκτικότητα των δράσεων 
της στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

 
Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων 

 
Πρόεδρος 
∆ρ Γεώργιος Αναστασόπουλος, Επίκουρος καθηγητής επιχειρησιακής στρατηγικής και 
πολιτικής Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
Μέλη 
∆ρ. Βάλια Αρανίτου, Επιστηµονική Συνεργάτης ΕΣΕΕ 
Ηλίας Μήτσιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ., Ειδικός Συνεργάτης ΓΣΕΒΕΕ 
∆ρ Θεόδωρος Πελαγίδης, Επίκουρος καθηγητής Πάντειο Παν/µιο Αθηνών 
Πέτρος Λινάρδος - Ρυλµόν, Επιστηµονικός Σύµβουλος ΙΝΕ ΓΣΕΕ/ Α∆Ε∆Υ 
Αντώνιος Τορτοπίδης, Συντονιστής Έρευνας και Ανάλυσης ΣΕΒ 
Γεώργιος Χαραλαµπόπουλος, Ειδικός Σύµβουλος Υπουργού Ανάπτυξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τι είναι το ∆ελτίο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ 

 
 
 

Εκδίδεται κάθε µήνα από το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ. Πραγµατεύεται 
κάθε φορά ένα διαφορετικό θέµα που επιλέγεται από τις εξελίξεις στην ελληνική και στη 
διεθνή οικονοµία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Επισηµαίνει τα δυνατά αλλά και 
αδύνατα σηµεία των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και της ελληνικής οικονοµίας στο σύνολό 
της και κάνει προτάσεις πολιτικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων. Μέχρι σήµερα έχουν συνταχθεί 17 ∆ελτία Ανταγωνιστικότητας, (τέσσερα το 
2002, έντεκα το 2003 και δύο το 2004).  

 
 
 


