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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση των 

διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων που συνθέτουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

της Τουρκίας και το βαθμό διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των 

μικρομεσαίων εταιρειών στο εσωτερικό της, ώστε στη συνέχεια να αξιολογηθούν κατάλληλα 

προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την μέχρι τούδε εξέλιξή της. Είναι 

γεγονός ότι από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αναδείχθηκαν οι τομείς στους 

οποίους η χώρα έχει στηρίξει το δυναμικό της προφίλ από την αρχή του 21ου αιώνα καθώς 

και εκείνοι οι οποίοι αποτελούσαν πάντοτε αιτίες επιβράδυνσης της ανάπτυξής της και 

διαχωρισμού της από τη Δύση.   

Από τα συμπεράσματα που προκύπτουν κατά τη μελέτη της διαχρονικής μεταβολής 

του επίσημου δείκτη μέτρησης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας για την Τουρκία, 

αποκαλύπτονται οι αιτίες της μη εισέτι ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επιπρόσθετα, από την αξιολόγηση της μεταβολής του αντίστοιχου δείκτη διευκόλυνσης του 

επιχειρείν, προκύπτει η εν γένει επιβράδυνση της χώρας στην εφαρμογή καθοριστικών για 

την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητάς της μεταρρυθμίσεων, σε σχέση με χώρες που 

βρίσκονται στην περιφέρειά της και διαθέτουν μικρότερη εμβέλεια όπως ή Π.Γ.Δ.Μ. και η 

Γεωργία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σύγχρονο και άναρχο διεθνές σύστημα, η ανάγκη των κρατών για επιβίωση έχει 

γίνει πιο έντονη από ποτέ. Στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν δρουν ανταγωνιστικά 

επιδιώκοντας την αύξηση κάθε μορφής ισχύος τους. Μία μορφή κρατικής ισχύος αποτελεί 

και η οικονομία, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «ήπιας ισχύος» σύμφωνα με 

το σχετικό χαρακτηρισμό που έχει αποδοθεί από τον Joseph Nye, σε αντιδιαστολή με τη 

«σκληρή ισχύ» η οποία αφορά κυρίως στο σύνολο των στρατιωτικών δυνατοτήτων ενός 

κράτους (Nye 1991).  

Η Τουρκία διαθέτει και τα τέσσερα χαρακτηριστικά μίας περιφερειακής δύναμης 

σύμφωνα με τη θεώρηση του επιθετικού ρεαλισμού, πατέρας του οποίου αποτελεί ο J. 

Mearsheimer (Mearsheimer 2006, 295-306). Συγκεκριμένα: 

• Επιδιώκει την περιφερειακή ηγεμονία. 

• Αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του ελέγχου της ποσότητας του υφιστάμενου 
στην περιφέρειά της πλούτου (π.χ. αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου, κ.λ.π.) 

• Αποσκοπεί στο να διαθέτει κυρίαρχη θέση στην ισορροπία στρατιωτικής 
ισχύος στην περιφέρειά της. 

• Επιδιώκει την πυρηνική υπεροχή έναντι των περιφερειακών αντιζήλων της. 

Η οικονομική ανάπτυξη ήταν στη βασική στόχευση του Ερντογάν από την αρχή της 

θητείας του ως πρωθυπουργός, θεωρώντας την ως βάση για την ανάπτυξη όλων των 

υπόλοιπων μορφών της τουρκικής ισχύος. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης πολιτικής τον 

έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ακόμα στα πολιτικά δρώμενα από τη 

θέση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Έτσι, η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας 

της τουρκικής οικονομίας παρουσιάζει παγκόσμιο ενδιαφέρον κατά την τελευταία δεκαετία, 

αφού όλοι περιμένουν να δουν αν η υπόψη χώρα θα μπορέσει να διατηρήσει το οικονομικό 

θαύμα που δημιούργησε από το 2003 και έπειτα. 

Το πρώτο αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρατήρηση της διαχρονικής 

μεταβολής των παραμέτρων της τουρκικής οικονομίας στο πλαίσιο αξιολόγησης της 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της, με βάση τη μεθοδολογία και τα εργαλεία που 

παρέχονται από διεθνείς φορείς. Το δεύτερο αντικείμενο στηρίζεται σε παρόμοιες βάσεις και 

αφορά στη διερεύνηση του κατά πόσον οι εταιρείες που ξεκινούν τη λειτουργία τους στην 
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τουρκική επικράτεια διευκολύνονται ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, επενεργώντας 

θετικά ή αρνητικά στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. 

Επίσης στην ανάλυση που ακολουθεί, καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν 

δύο θεμελιώδη ερωτήματα: Πρώτον, κατά πόσον και σε ποιο βαθμό συνδέεται η 

ανταγωνιστικότητα της τουρκικής οικονομίας με την κατάσταση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντός της και δεύτερον, σε ποιες βάσεις μπορεί να στηριχθεί η τουρκική 

κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της 

βελτίωσης των δύο εξεταζόμενων αντικειμένων, προκειμένου να είναι σε θέση να 

υποστηρίξει την ηγεμονική της πολιτική με μορφές ήπιας ισχύος μέσο-μακροπρόθεσμα. 

Ένα ακόμη σημείο το οποίο υπογραμμίζεται κατά την κριτική ανάλυση του τουρκικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι η σύνθεση των τιμών των παραγόντων των 

απαιτούμενων διαδικασιών και των αντίστοιχων χρόνων, προκειμένου να εξαχθούν 

συγκριτικά συμπεράσματα για το επίπεδο της γραφειοκρατίας στην κρατική θεσμική 

λειτουργία.  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα 

δεδομένα που περιέχονται στις ετήσιες αναφορές “Global Competitiveness” που εκδίδονται 

από το World Economic Forum και “Doing Business” που εκδίδονται από την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Βασικά εργαλεία των υπόψη διεθνών φορέων για την μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του βαθμού διευκόλυνσης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος των χωρών, αποτελούν αντίστοιχα ο Δείκτης Μέτρησης Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index) και ο Δείκτης Διευκόλυνσης της 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Easy of Doing Business Index).  Εκτός από την ανάλυση 

των υπόψη δεδομένων αποκλειστικά για την Τουρκία, θεωρήθηκε σκόπιμη η εξαγωγή 

μέσων όρων στοιχείων για ομάδες χωρών στις οποίες ανήκει, όπως οι Βαλκανικές χώρες 

(BAL-12) και οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-10), προκειμένου με τη συγκριτική 

μεταβολή της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του βαθμού διευκόλυνσης του 

επιχειρηματικού της περιβάλλοντός της, να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. 

Αντίστοιχοι μέσοι όροι υπολογίσθηκαν και για της χώρες που ανήκουν στην Κοινοπολιτεία 

Ανεξαρτήτων Κρατών. Έτσι, η παρούσα εργασία υπερβαίνει το σχολιασμό και την 

αιτιολόγηση της κατάταξης της οικονομίας της Τουρκίας σε παγκόσμιο μόνο επίπεδο και 

υπεισέρχεται σε στοχευμένη συγκριτική ανάλυση αυτής με οικονομίες χωρών στην 
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περιφέρειά της καθώς και με οικονομίες άλλων χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως της 

Κίνας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.  

Στον τομέα της υποβολής προτάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος η παραδοσιακή πρακτική υπερβαίνεται και πραγματοποιείται προσομοίωση 

μεταβολής της συνολικής κατάταξης της Τουρκίας για το έτος 2015 μέσω της εφαρμογής 

«Distance to Frontier Simulator» που υφίσταται στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

αντικαθιστώντας τιμές προβληματικών πυλώνων του δείκτη E.D.B. με αντίστοιχες τιμές 

πυλώνων άλλων χωρών που πέτυχαν υψηλή κατάταξη. Τα αποτελέσματα προκαλούν 

εντύπωση για το βαθμό που μπορεί να μεταβληθεί η συνολική κατάταξη της χώρας 

μεταβάλλοντας τις τιμές ακόμα και ενός μόνο πυλώνα. 

Στο παρόν κεφάλαιο της Εισαγωγής εκτός των όσων αναφέρθηκαν, περιγράφεται και 

ο βαθμός κάλυψης του θέματος από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μέσω της 

Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης. Στη συνέχεια, στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται λεπτομερώς 

οι δείκτες G.C.I. και E.D.B. Στο 3ο και σημαντικότερο κεφάλαιο, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση 

και η κριτική ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της Τουρκίας μέσω της παράθεσης και ανάλυσης των συναφών δεδομένων. 

Επισημαίνεται ότι μεγάλο τμήμα της ανάλυσης επιτυγχάνεται με βάση τις πιο πρόσφατες 

αναφορές του W.E.F. και της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθόσον εκτιμάται ότι αντανακλούν με 

ρεαλιστικότερο τρόπο την τρέχουσα κατάσταση. Στο 4ο και εξίσου σημαντικό κεφάλαιο, 

υποβάλλονται προτάσεις για βελτίωση της χώρας στους τομείς που αποδείχθηκε στο 3ο 

κεφάλαιο ότι υστερεί, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο μέσω της προσομοίωσης 

που προαναφέρθηκε. Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο περιγράφεται συμπερασματικά η τρέχουσα 

κατάσταση της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας και του επιχειρηματικού της 

περιβάλλοντος και αποτολμάται η παράθεση προβλέψεων για την μεταβολή τους μέσο-

μακροπρόθεσμα.   

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Είναι γεγονός ότι η μέτρηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και του βαθμού 

διευκόλυνσης του επιχειρείν των χωρών, αρχίζει να αποκτά παγκόσμιο ενδιαφέρον και να 

λαμβάνει ευρεία έννοια την τελευταία δεκαετία. Από τη διενεργηθείσα έρευνα της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας, οι σχετικές αναλύσεις για χώρες και ειδικότερα για την 

Τουρκία, περιορίζονται στους ιστοτόπους των W.E.F, Ο.Ο.Σ.Α, Δ.Ν.Τ. και της Παγκόσμιας 
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Τράπεζας. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιορισμένων αναλύσεων υπό τη 

μορφή άρθρων ηλεκτρονικών εφημερίδων, οι οποίες περιορίζονται κυρίως στη ενημέρωση 

των αναγνωστών τους αναφορικά με την ετήσια θέση κατάταξης της Τουρκίας από πλευράς 

ανταγωνιστικότητας ή διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και τη 

σύγκριση αυτής με την αντίστοιχη της προηγούμενης χρονιάς. Παράλληλα, βρέθηκε 

πληθώρα αναλύσεων για την εξέλιξη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της 

εξεταζόμενης χώρας. Συνεπώς, με την παρούσα εργασία κρίθηκε σκόπιμη η υπογράμμιση 

της αλληλένδετης σχέσης των δύο εξεταζόμενων αντικειμένων (της ανταγωνιστικότητας και 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος) και ο εντοπισμός των τομέων όπου αυτά συγκλίνουν.  

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την έρευνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 

σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, παρουσίασαν οι ανατρεπτικές απόψεις του Paul 

Krugman ο οποίος υποστηρίζει εν γένει ότι το ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα ως 

εμπειρικό ζήτημα, είναι εντελώς αστήρικτο (Krugman 1994). Συγκεκριμένα, ο Krugman 

θεωρεί ότι μία χώρα η οποία είναι, για παράδειγμα, λιγότερο ανταγωνιστική στην παραγωγή 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αλλά διαθέτει ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα στην 

παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, δε στερείται απαραίτητα συνολικής 

ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, η αδυναμία της στον πρώτο τομέα ενδεχομένως να αποτελεί 

μία μετατόπιση της οικονομίας της σε περισσότερο αποδοτικές δραστηριότητες, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται οφέλη τόσο για την υπόψη χώρα, όσο και για τις χώρες 

που καλύπτουν το κενό ανταγωνιστικότητας της πρώτης. Συνεπώς, ο Krugman θεωρεί ότι 

οι χώρες δεν ανταγωνίζονται κατά τρόπο αντιπαραθετικό αλλά αντίθετα, συμμετέχουν σε 

μία διαδικασία αλληλεξάρτησης όπου ευνοούνται όλα τα συμβαλλόμενα μέλη 

(Χρυσανθόπουλος 2013).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ G.C.I. (GLOBAL 
COMPETITIVENESS INDEX) 

Σύμφωνα με το World Economic Forum (W.E.F.) ως Ανταγωνιστικότητα ορίζεται «το 

πλέγμα των παραγόντων, των πολιτικών και των θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο 

παραγωγικότητας μιας χώρας. Στη συνέχεια, το επίπεδο παραγωγικότητας προσδιορίζει το 

επίπεδο ευημερίας που μπορεί να διατηρήσει μία οικονομία, γεγονός που σημαίνει ότι οι 

πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας 

στους πολίτες των αντίστοιχων χωρών» (Schwab και Porter, The Global Competitiveness 

Report 2008-2009 2008, Chapter 1.1). Με βάση το συγκεκριμένο ορισμό και δεδομένου ότι 

το επίπεδο της παραγωγικότητας μίας χώρας υποδηλώνει έμμεσα το αντίστοιχο επίπεδο 

αποδοτικότητας της οικονομίας της, καταλήγουμε εύκολα στο συμπέρασμα ότι όσο πιο 

ανταγωνιστική εμφανίζεται μία οικονομία, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να εμφανίσει 

μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον. Ήδη, από το 1979, το W.E.F. μέσω των ετήσιων 

εκθέσεων ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Reports) που εξέδιδε, 

προσπαθούσε να προκαλέσει την ανάδυση των παραγόντων εκείνων που οδηγούσαν τα 

κράτη στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία (Schwab και Porter, The Global 

Competitiveness Report 2008-2009 2008, Chapter 1.1). Η διασύνδεση της 

ανταγωνιστικότητας με την ανάπτυξη (η οποία εκφράζεται μέσω του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

μιας χώρας), έδωσε το ερέθισμα στους ιθύνοντες του W.E.F. να αντιστοιχίσουν την 

ανταγωνιστικότητα κάθε χώρας σε έναν αριθμό, με βάση τον οποίο θα ήταν εφικτή η 

παγκόσμια κατάταξή τους. Επίσης, η διαχρονική αύξηση ή μείωση αυτού του αριθμού θα 

εξέγειρε το ενδιαφέρον των αναλυτών για την εξαγωγή συμπερασμάτων ανάλογα με την 

εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των χωρών και ιδιαίτερα για την αναζήτηση των 

αντίστοιχων αιτίων. Ο εν λόγω αριθμός, προκειμένου να αποτυπώνει με το βέλτιστο τρόπο 

τον βαθμό ανταγωνιστικότητας κάθε χώρας, θεωρήθηκε σκόπιμο να προκύπτει από τη 

σύνθεση συγκεκριμένων μακροοικονομικών και μικροοικονομικών μεγεθών. 

Έτσι, W.E.F. παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ετήσια Αναφορά 

Ανταγωνιστικότητας για τα έτη 2006-20071 (στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία του 2005) 

το Δείκτη Μέτρησης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας G.C.I. (Global Competitiveness 

1 Global Competitiveness Report 2006-2007 
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Index). Η ανάγκη μέτρησης του βαθμού ανταγωνιστικότητας της παγκόσμιας οικονομίας με 

αξιόπιστο και κοινώς αποδεκτό τρόπο ήταν επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ στην 

αυγή της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα όπου, αφενός μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση με την 

προώθηση της νομισματικής ένωσης των κρατών - μελών της φιλοδοξούσε για αυτά ένα 

ισχυρό μερίδιο στην παγκόσμια κατάταξη, αφετέρου δε η ανεξαρτητοποίηση των χωρών  

της πρώην Σοβιετική Ένωσης είχε πλέον ωριμάσει και καθεμιά από αυτές επιθυμούσε μία 

θέση στην παγκόσμια οικονομική κατάταξη προκειμένου να αναδειχθούν, όχι μόνο οι 

καινοτομίες της αλλά και οι όποιες αδυναμίες της ως αφορμή για περαιτέρω βελτίωση.  

Προκειμένου το W.E.F. να καταρτίσει τον G.C.I., μετρά τις επιδόσεις των χωρών σε 

δώδεκα πυλώνες ο καθένας εκ των οποίων έχει διαφορετική βαρύτητα στην τελική 

διαμόρφωση του δείκτη, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που τους αποδίδεται για την επίτευξη 

της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Οι υπόψη πυλώνες εντάσσονται στα ακόλουθα τρία (3) 

πεδία:  

1. Βασικές Απαιτήσεις. 
2. Ενισχυτές Αποτελεσματικότητας. 
3. Συντελεστές Καινοτομίας και Πολυπλοκότητας.  

Είναι γεγονός ότι όσο πιο ανταγωνιστική είναι μια οικονομία, τόσο πιο ικανή 

εμφανίζεται μέσο-μακροπρόθεσμα ώστε να εξασφαλίζει υψηλά εισοδήματα για τους πολίτες 

της. Βασιζόμενο στη συγκεκριμένη θεώρηση, το W.E.F. θεωρεί ότι οι οικονομίες που 

ανήκουν στην πρώτη κατηγορία στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε βασικούς 

παράγοντες (factor-driven economies) όπως για παράδειγμα, τη συνηθισμένη εργασία και 

την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Όπως είναι φυσικό, η παραγωγικότητα που 

επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό δεν είναι υψηλή και αυτό αντικατοπτρίζεται στα χαμηλά 

εισοδήματα των πολιτών τους. Καθώς όμως η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας αυξάνεται με 

τη λήψη κατάλληλων μέτρων, αυξάνεται συνακόλουθα και η παραγωγικότητά της με 

αποτέλεσμα την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, του βαθμού ανταπόδοσης και την 

μεγέθυνση των εισοδημάτων των πολιτών της. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται με απλό 

τρόπο στο παρακάτω διάγραμμα: 
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1: Κύκλος ανταγωνιστικότητας οικονομίας  

Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω διάγραμμα, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

δίνει νέα ώθηση στην παραγωγικότητα με αποτέλεσμα την επανεκκίνηση της 

προαναφερθείσας διαδικασίας και την περαιτέρω αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών. 

Σε αυτό το επίπεδο, οι οικονομίες κινούνται μέσω της αποδοτικότητάς τους (efficiency-

driven economies), γεγονός που σημαίνει ότι οφείλουν να αναπτύξουν αποτελεσματικές 

μεθόδους παραγωγής που θα οδηγήσουν στην αύξηση της ποιότητας των προϊόντων, 

σύμφωνα με το δεύτερο πεδίο (Ενισχυτές Αποτελεσματικότητας) κατάταξης των πυλώνων. 

Τέλος, η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, οδηγεί τις οικονομίες στο ύψιστο επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας με βάση το οποίο δικαιολογούνται οι υψηλοί μισθοί των εργαζομένων 

αφού συμβάλλουν στην παραγωγή πρωτοποριακών προϊόντων μέσω πολύπλοκων 

διαδικασιών. Οι υπόψη οικονομίες (innovation-driven) εκφράζονται από τo τρίτο πεδίο 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ –  
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

     ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ – 
ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π. 

(G.D.P. per capita) 

   ΒΕΛΤΙΩΣΗ             
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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πυλώνων (Συντελεστές Καινοτομίας και Πολυπλοκότητας). Στη συνέχεια του κειμένου, οι 

παραπάνω τρεις κατηγορίες οικονομιών (factor-driven, efficiency-driven και innovation-

driven) θα αναφέρονται με την αγγλική τους ονομασία για λόγους πιστότητας αποτύπωσης 

των όρων.    

Ανάλογα λοιπόν με το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π, το W.E.F. προσδιορίζει τα επίπεδα 

ανάπτυξης των χωρών με την κατάταξή τους σε πέντε κατηγορίες στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι αντίστοιχες τρεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και δύο 

ενδιάμεσες που εκφράζουν τη διαδικασία μετάβασης των οικονομιών από τη μία στην άλλη. 

Η εν λόγω κατάταξη καθώς και η βαρύτητα της κάθε μιας από τις τρεις κατηγορίες 

πυλώνων στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του G.C.I. όπως αποτυπώνεται από την 

Ετήσια Αναφορά Ανταγωνιστικότητας του W.E.F. για τα έτη 2014-2015, έχει ως ακολούθως: 

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(factor-driven)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 
1ο ΣΕ 2ο 
ΕΠΙΠΕΔΟ

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(efficiency-

driven)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 
2ο ΣΕ 3ο 
ΕΠΙΠΕΔΟ

3ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(innovation-

driven)
ΚΑΤA ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π. 

(US $) <2000 2000-2999 3000-8999 9000-17000 >17000

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 60% 40-60% 40% 20-40% 20%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 35% 35-50% 50% 50% 50%

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ
5% 5-10% 10% 10-30% 30%

ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

2: Πίνακας κατάταξης οικονομιών σε επίπεδα ανάπτυξης 

Στη συνέχεια, αναλύονται οι 12 πυλώνες του G.C.I. διαιρεμένοι στις παραπάνω τρεις 

κατηγορίες:   

α. ΠΡΩΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (BASIC REQUIREMENTS): 

•   1ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (INSTITUTIONS). 

Περιλαμβάνει το σύνολο του νομικού, κανονιστικού και διοικητικού 

πλαισίου, εντός του οποίου επιτυγχάνεται η κατάλληλη αλληλεπίδραση 

της αποδοτικής εργασίας, των επιχειρήσεων και της κρατικής δομής, 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αύξηση των 

δημοσίων εσόδων και την εμφάνιση συνθηκών πλούτου. Το εν λόγω 

κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των 
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διαδικασιών που ευνοούν την ανάπτυξη των επενδύσεων. Επίσης, ένα 

καλά οργανωμένο θεσμικό περιβάλλον ενισχύει την εμπιστοσύνη των 

επιχειρηματιών απέναντι στην κρατική λειτουργία, αφού οι ίδιοι 

αισθάνονται ότι οι εμπορικές τους συναλλαγές προστατεύονται και 

διασφαλίζονται από κινδύνους. 

•   2ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ (INFRASTRUCTURE). Αποτελεί 

έναν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της οικονομίας. Ένα καλά σχεδιασμένο 

και οργανωμένο δίκτυο υποδομών, υποστηρίζει με το βέλτιστο τρόπο 

τις απαιτούμενες για τη διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών 

μετακινήσεις, ελαχιστοποιώντας τους αντίστοιχους χρόνους. Επίσης, η 

ορθή σχεδίαση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και οι υψηλής 

τεχνολογίας εγκαταστάσεις παροχής ηλεκτρισμού, δημιουργούν 

συνθήκες υψηλής συνοχής στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, ένα 

εξελιγμένο δίκτυο μεταφορών και επικοινωνιών αποτελεί 

αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των αναπτυγμένων 

χωρών, αλλά και προαπαιτούμενο για την πρόσβαση των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών στον πυρήνα των παγκόσμιων οικονομικών 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την 

ανταγωνιστικότητά τους.    

•  3ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(MACROECONOMIC ENVIROMENT). Η μακροοικονομική 

σταθερότητα αποτελεί θεμέλιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα 

και κατ’ επέκταση, καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας, χωρίς φυσικά να μπορεί από μόνη της τα οδηγήσει μία 

χώρα στην αύξηση της παραγωγικότητάς της. Γίνεται εύκολα αντιληπτό 

ότι η εμφάνιση ενός ασταθούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία υψηλού δημοσιονομικού χρέους, με 

συνέπεια οι κυβερνήσεις των χωρών να αναγκάζονται να στοχεύουν 

την οικονομική στρατηγική τους στην αποπληρωμή του, αντί να 

επενδύουν στην παροχή υπηρεσιών για τους πολίτες τους. Η αύξηση 

του δημόσιου χρέους, εξωθεί την εθνική οικονομία μιας χώρας εκτός 
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των παγκόσμιων αγορών, αυξάνει το επίπεδο του πληθωρισμού και 

εμποδίζει την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια το 

ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον λειτουργεί ως ανασταλτικός 

παράγοντας στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μιας χώρας ενώ 

αντίστοιχα το σταθερό, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την 

εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στη συγκεκριμένη χώρα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας της. Πρέπει να τονιστεί ότι ο συγκεκριμένος πυλώνας 

εξετάζει και αξιολογεί μόνο τη σταθερότητα του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος και όχι τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις 

διαχειρίζονται τους δημόσιους λογαριασμούς τους, κάτι το οποίο 

αξιολογείται από συγκεκριμένες μεταβλητές του πρώτου πυλώνα 

(Θεσμικό Περιβάλλον).   

•   4ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (HEALTH 

AND PRIMARY EDUCATION). Η καλή κατάσταση της υγείας του 

εργατικού δυναμικού μιας χώρας είναι καθοριστικός παράγοντας για 

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της 

παραγωγικότητάς της. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασθενούν, 

αναγκάζονται να απουσιάζουν από την εργασία τους ή, στην καλύτερη 

περίπτωση, να εργάζονται με χαμηλούς ρυθμούς αποδοτικότητας. 

Εκτός από τον παράγοντα της υγείας, ο συγκεκριμένος πυλώνας 

λαμβάνει υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά, το επίπεδο της παρεχόμενης 

βασικής εκπαίδευσης στον πληθυσμό μιας χώρας. Ο παράγοντας 

αυτός θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός αφού η βασική εκπαίδευση 

καθορίζει το ελάχιστο μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων 

προκειμένου να λειτουργούν αποδοτικά μέσα από την εργασία τους. 

Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι οι εργαζόμενοι των οποίων το 

μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλότερο από το βασικό, δυσκολεύονται να 

ενταχθούν σε εξειδικευμένες παραγωγικές διαδικασίες και τεχνικές, με 

αποτέλεσμα να αδυνατούν να συμμετέχουν στην παραγωγή 

καινοτόμων και πολύπλοκων προϊόντων στο πλαίσιο αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας τους.  
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β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (EFFICIENCY 
ENHANCERS): 

•   5ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (HIGHER 

EDUCATION AND TRAINING). Ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι 

καθοριστικός για οικονομίες που θέλουν να κινηθούν σε υψηλότερα 

επίπεδα παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων. Η σημερινή 

παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία έχει την ανάγκη από χώρες που 

φροντίζουν για τη δημιουργία «δεξαμενών» από καλά εκπαιδευμένους 

και εξειδικευμένους εργαζόμενους οι οποίοι θα είναι σε θέση, όχι μόνο 

να πραγματοποιούν δύσκολους και πολυσύνθετους στόχους, αλλά και 

να προσαρμόζονται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο σύγχρονο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο συγκεκριμένος πυλώνας μετρά τις 

εγγραφές εργαζομένων σε εταιρείες οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίων 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την ποιότητα της εκπαίδευσης 

που έχουν λάβει, όπως αυτή αξιολογείται από τους εργοδότες. Επίσης, 

ένα βασικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στο συγκεκριμένο πυλώνα, 

είναι ο βαθμός στον οποίο συνεχίζεται η εκπαίδευση των εργαζομένων 

μέσα από την εργασία τους (on-the-job training) καθόσον θεωρείται 

βασικός παράγοντας για την εξασφάλιση της διατήρησης και 

αναβάθμισης των προσόντων τους.  Όπως άλλωστε αναφέρεται 

χαρακτηριστικά από το WEF, «η μόρφωση και η εκπαίδευση αποτελούν 

παράγοντες – κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα» (Schwab και Porter, 

The Global Competitiveness Report 2006-2007 2006, 4)  

•   6ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ 

(GOODS MARKET EFFICIENCY). Οι χώρες που διαθέτουν 

αποτελεσματικές αγορές αγαθών θεωρούνται ικανές ώστε να 

παράγουν το βέλτιστο μίγμα προϊόντων και υπηρεσιών σε δεδομένες 

συνθήκες προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, όταν η αγορά διέπεται από 

υγιή ανταγωνισμό ενισχύεται η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αφού 

αποδεικνύεται ότι μεγαλύτερη ζήτηση έχουν εν γένει τα προϊόντα των 

επιχειρήσεων οι οποίες φροντίζουν ώστε να εξελίσσονται διαρκώς με 

γνώμονα την παραγωγή ολοένα και καλύτερων προϊόντων, καθώς  και 
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την παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας. Το ιδανικό περιβάλλον 

όμως για την συναλλαγή των αγαθών προϋποθέτει την ελάχιστη 

δυνατή κρατική παρέμβαση, προκειμένου να μην εμποδίζεται η 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, είναι προφανές ότι η 

επιβολή επιβαρυντικών φόρων στις επιχειρήσεις και η εφαρμογή 

κανόνων στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (F.D.I.) που ευνοούν τις 

μεταξύ τους διακρίσεις, επηρεάζει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. 

Επίσης, η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση έχει σταθεί αφορμή 

για την οριοθέτηση του μέγιστου βαθμού στον οποίο επιτυγχάνεται η 

αλληλεπίδραση των οικονομιών των χωρών και του βαθμού στον οποίο 

οι ανοικτές αγορές καθορίζουν την ανάπτυξη των εν λόγω οικονομιών. 

Πρωτεύοντα ρόλο όμως στη διακίνηση των αγαθών έχουν οι ίδιοι οι 

πολίτες των χωρών οι οποίοι παράλληλα αποτελούν τους πελάτες των 

επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των πελατών διαφέρουν 

σημαντικά από χώρα σε χώρα, η αποδοτικότητα και η ευρηματικότητα 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές προσαρμόζεται 

στη ζήτηση των πολιτών τους. Αυτό σημαίνει ότι σε χώρες των οποίων 

οι πολίτες διαθέτουν υψηλές απαιτήσεις για τα προϊόντα που 

αγοράζουν, συνήθως επιχειρούν εταιρείες οι οποίες εμφανίζουν 

υψηλότερη ανταγωνιστικότητα από άλλες.     

•   7ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(LABOR MARKET EFFICIENCY). Η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία 

της αγοράς εργασίας αφορά στην ορθή κατανομή των εργαζομένων σε 

συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα με τα προσόντα τους καθώς και στα 

κίνητρα τα οποία πρέπει να τους παρέχονται ώστε να προσπαθούν 

διαρκώς να αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι αγορές 

εργασίας θα πρέπει να επιτρέπουν τη μεταπήδηση των υπαλλήλων 

από τη μία οικονομική δραστηριότητα στην άλλη χωρίς ιδιαίτερο κόστος 

και με τέτοια μισθολογική διακύμανση ώστε να μη δημιουργούνται 

κοινωνικά προβλήματα. Η τελευταία περίπτωση αφορά κυρίως στην 

ανεργία των νέων η οποία παρατηρείται τόσο στις αραβικές χώρες 

όπου οι αυστηροί όροι στις αγορές εργασίας έχουν εκτοξεύσει στα ύψη 

το κοινωνικό αυτό φαινόμενο, όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες όπου 
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εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά εμπόδια στις νέες θέσεις 

εργασίας. Επίσης, στις αποτελεσματικές αγορές εργασίας τίθενται οι 

βάσεις για την ανάπτυξη της αξιοκρατίας και της ισότητας μεταξύ 

αντρών γυναικών στην εργασία, δύο πολύ σημαντικών παραγόντων, 

τόσο για την αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων, όσο και για την 

ανάδειξη των δεξιοτήτων τους μέσα από την εργασία τους (Schwab, 

The Global Competitiveness Report 2014-2015 2014, 7). 

•   8ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ (FINANCIAL MARKET DEVELOPMENT). Ο συγκεκριμένος 

πυλώνας αποτελεί δείκτη καλής λειτουργίας της οικονομίας μιας χώρας. 

Μία υγιής χρηματοοικονομική αγορά, επιτρέπει την ορθή και αποδοτική 

κατανομή των αντίστοιχων εθνικών πόρων σε οικονομικές 

δραστηριότητες που οδηγούν στην ανάπτυξη, καθώς και τη διοχέτευσή 

τους σε νέες επιχειρηματικές δράσεις που παρουσιάζουν υψηλό βαθμό 

ανταπόδοσης. Αυτού του είδους οι επιχειρηματικές επενδύσεις 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της εθνικής 

παραγωγικότητας και οδηγούν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα όταν 

οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται το κατά περίπτωση ρίσκο ορθολογικά. 

Επίσης, για την επίτευξη του τελικού σκοπού οι χώρες πρέπει να 

επενδύουν κεφάλαια από διάφορες πηγές (π.χ. τραπεζικός δανεισμός) 

στον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να είναι αξιόπιστο και 

να διακατέχεται από διαφάνεια προκειμένου οι επενδυτές να 

προστατεύονται. 

•   9ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

(TECHNOLOGICAL READINESS). Με τον πυλώνα αυτόν, 

υπολογίζεται η ευελιξία και η ικανότητα της οικονομίας μιας χώρας να 

απορροφά νέες τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα των 

επιχειρήσεων, με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα και στις 

τηλεπικοινωνίες (I.C.T’s). Οι νέες εφαρμογές στο χώρο αυτό, 

δημιουργούν το έδαφος για την ανάπτυξη καινοτομιών που καθιστούν 

τις οικονομίες των χωρών πιο ανταγωνιστικές. Έχουν ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον καθόσον συνιστούν ένα είδος τεχνολογίας «γενικής 

χρήσεως» (Schwab, The Global Competitiveness Report 2014-2015 

2014, 8)  το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο για την λειτουργία και την 

εξέλιξη της σύγχρονης βιομηχανίας. Το επίπεδο της τεχνολογικής 

ετοιμότητας που εξετάζεται στο συγκεκριμένο πυλώνα αφορά 

αποκλειστικά στο επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν οι εταιρείες μίας 

χώρας προκειμένου να δρουν ανταγωνιστικά σε σχέση με αντίστοιχες 

άλλων χωρών και διαφέρει από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που 

πολλές φορές υπερβαίνουν τα όρια της συμβατικής γνώσης και 

καθιστούν μία χώρα ανταγωνιστική με βάση την εφαρμογή και 

προώθηση καινοτομιών. Η τελευταία αυτή περίπτωση εξετάζεται από 

τον δωδέκατο πυλώνα.  

•   10ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET SIZE). Οι 

μεγάλες αγορές επιτρέπουν την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας 

από τις εταιρείες. Συνεπώς, το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει 

σημαντικά την παραγωγικότητα. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι 

διεθνείς αγορές έχουν υποκαταστήσει τις αντίστοιχες τοπικές. Επίσης, 

έχει αποδειχθεί ότι η επέκταση του εμπορίου πέρα από τα σύνορα της 

κάθε χώρας, συνδέεται με την ανάπτυξή της. Ειδικότερα, η μελέτη των 

διαθέσιμων στοιχείων για τις χώρες με μικρές εγχώριες αγορές, δείχνει 

ότι εξέλιξη των εμπορικών δραστηριοτήτων σε αυτές οδηγεί σε 

μεγαλύτερους δείκτες ανάπτυξης (Schwab, The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 2014, 8). Επίσης δείχνει ότι οι 

εξαγωγές συνδέονται άμεσα με την εγχώρια ζήτηση και ρυθμίζουν το 

μέγεθος της αγοράς. Συγκεκριμένα το W.E.F, περιλαμβάνοντας στο 

καθορισμό του μεγέθους της αγοράς τόσο τις εγχώριες όσο και τις 

ξένες αγορές αξιολογεί θετικά, αφενός μεν τις οικονομίες που 

βασίζονται στις εξαγωγές, αφετέρου δε, τις περιοχές οι οποίες, παρόλο 

που αποτελούνται από πολλές χώρες (όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση), 

διαθέτουν μία κοινή αγορά.  
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γ. ΤΡΙΤΟ ΠΕΔΙΟ: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ  
(INNOVATION AND SOPHISTICATION FACTORS): 

•   11ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(BUSINESS SOPHISTICATION). Ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας για 

χώρες που βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Οι χώρες 

αυτές έχουν εξαντλήσει τις βασικές πηγές βελτίωσης παραγωγικότητας 

και δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας νέες 

μορφές οργάνωσης της παραγωγής και δίκτυα επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, όταν οι εταιρείες και οι προμηθευτές ενός συγκεκριμένου 

τομέα διασυνδέονται μεταξύ τους μέσω ομάδων που βρίσκονται σε 

κοντινές γεωγραφικές περιοχές, η αποτελεσματικότητα του επιχειρείν 

βελτιώνεται, εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για την επινόηση και 

εφαρμογή καινοτομιών και οι νέες εταιρείες ενσωματώνονται 

ευκολότερα στον κύκλο της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας στην 

παραγωγή μοναδικών και πολύπλοκων προϊόντων.    

•   12ος ΠΥΛΩΝΑΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (INNOVATION). Σύμφωνα με το 

W.E.F, οι καινοτόμες παραγωγές σε μία σύγχρονη οικονομία μπορούν 

να προκύψουν από τις υψηλές τεχνολογίες και από τη γνώση που δε 

βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνολογία. Ο τελευταίος παράγοντας, 

μπορεί να καλυφθεί από τον ενδέκατο πυλώνα που περιγράφηκε 

παραπάνω. Ο συγκεκριμένος όμως πυλώνας του G.C.I. βασίζεται 

κυρίως στα καινοτομικά επιτεύγματα της τεχνολογίας. Οι καινοτομίες 

στην τεχνολογία, όπως έχει αποδειχθεί από το διάβα της ιστορίας, είναι 

ικανές να εξυψώσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών που τις 

εφαρμόζουν. Από τη βιομηχανική επανάσταση με την εφεύρεση της 

ατμομηχανής, την εποχή του ηλεκτρισμού μέχρι την σημερινή ψηφιακή 

εποχή, έχει αποδειχθεί ότι οι οικονομίες που επενδύουν στις 

πολύπλοκες και καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές παρουσιάζουν 

ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα, υψηλούς δείκτες ανάπτυξης και 

υψηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. σε σχέση με χώρες οι οποίες 

στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους στους παράγοντες που 

διαμορφώνουν τους πυλώνες των δύο πρώτων κατηγοριών. Επίσης, 
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ενώ οι λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες προσπαθούν να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους επενδύοντας στην υπάρχουσα τεχνολογία 

και αναπτύσσοντας συμβατικούς τομείς στους οποίους υστερούν, οι 

οικονομίες οι οποίες έχουν ήδη φτάσει στο επίπεδο της καινοτομίας, 

πρέπει να επενδύσουν σε πρωτοποριακές εφαρμογές τεχνολογίας 

αιχμής προκειμένου να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητά 

τους. Προκειμένου να επιτύχουν κάτι τέτοιο, οι καινοτομικές 

δραστηριότητες πρέπει να προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του 

δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να επιτυγχάνεται 

συγκέντρωση επιχειρηματικής και οικονομικής ισχύος. Παραδείγματα 

συνεργασίας των δύο αυτών τομέων είναι: 

 Οι επαρκείς επενδύσεις στην Έρευνα και την Ανάπτυξη 

(R&D)2 των εταιρειών. 

 Η ύπαρξη ερευνητικών ιδρυμάτων που θα εξασφαλίσουν 

μέσο-μακροπρόθεσμα τις βάσεις για την μετέπειτα ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών. 

 Η συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας. 

  Η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η 

κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του G.C.I. από το W.E.F. στην αναφορά του 2006-2007, 

ο εν λόγω δείκτης απαρτιζόταν από τους ακόλουθους εννέα πυλώνες οι οποίοι 

αποτελούσαν υποσύνολο των δώδεκα προαναφερομένων που ισχύουν και σήμερα: 

•  Θεσμικό Περιβάλλον (Institutions). 

•  Υποδομές (Infrastructure). 

•  Μακροοικονομία (Macroeconomy). 

•  Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Health and Primary Education). 

•  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Higher Education and Training). 

2 R&D: Research and Development. 
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•  Αποτελεσματικότητα Αγοράς (Market Efficiency). 

•  Τεχνολογική Ετοιμότητα (Technological Readiness). 

•  Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων (Business Sophistication). 

•  Καινοτομία (Innovation). 

Από την ανάλυση των τότε δεδομένων, οι ιθύνοντες του W.E.F. διαπίστωσαν ότι 

στους εννέα αρχικούς πυλώνες δεν περιλαμβάνονταν παράγοντες οι οποίοι μετρούσαν το 

βαθμό επίδρασης των αγορών και της ανεργίας στην ανταγωνιστικότητα των οικονομιών, 

με συνέπεια τα αποτελέσματα να στερούνται αξιοπιστίας. Έτσι, αποφασίστηκε η προσθήκη 

τριών ακόμη πυλώνων3 που αφορούσαν στη μέτρηση των παραπάνω παραγόντων, 

χαρίζοντας στο δείκτη τη σημερινή του μορφή.   

Οι παραπάνω πυλώνες δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, 

αλληλεπιδρούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μία μεταβολή σε έναν πυλώνα να είναι ικανή να 

προκαλέσει αντίστοιχη μεταβολή σε έναν ή περισσότερους από τους υπόλοιπους. Για 

παράδειγμα, μία μεγάλη παραγωγή καινοτόμων εφαρμογών (πυλώνας 12), είναι αδύνατο 

να επέλθει χωρίς τη συμβολή ενός υγιούς και καλά μορφωμένου εργατικού δυναμικού 

(πυλώνες 4 και 5) το οποίο είναι εξειδικευμένο και έμπειρο στην υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών (πυλώνας 9) και χωρίς την επαρκή χρηματοδότηση του συγκεκριμένου 

προγράμματος (πυλώνας 8) (Schwab, The Global Competitiveness Report 2014-2015 

2014, 9). 

Οι παραπάνω πυλώνες κατανεμημένοι στις αντίστοιχες κατηγορίες, αποτυπώνονται 

στο ακόλουθο σχήμα: 

 

3 Οι τρείς επιπλέον πυλώνες οι οποίοι μαζί με τους εννέα αρχικούς συνθέτουν τον G.C.I. είναι: η 
Αποτελεσματικότητα Αγοράς Εργασίας (Labor Market Efficiency), η Ανάπτυξη Χρηματοοικονομικής Αγοράς 
(Financial Market Development) και το Μέγεθος Αγοράς (Market Size). 
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3: Πυλώνες Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (G.C.I.) 

 Η μεθοδολογία που ακολουθεί το W.E.F. ώστε να καταρτίσει τον ετήσιο 

πίνακα κατάταξης χωρών ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους περιγράφεται 

συνοπτικά ως εξής: 

  α. Σε πρώτο στάδιο, καταγράφονται οι επιδόσεις των χωρών σε 

κατάλληλους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα 

των χωρών και οι οποίοι ομαδοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενό τους στους 12 

παραπάνω αναφερόμενους πυλώνες. Η δυσμενέστερη τιμή που μπορεί να λάβει ο κάθε 

παράγοντας είναι το «1» και η αντίστοιχη βέλτιστη το «7». 

  β. Η κάθε χώρα ανάλογα με το Ετήσιο Κατά Κεφαλήν Εισόδημά της 

(GDP per capita), κατατάσσεται σε ένα εκ των πέντε επιπέδων του παραπάνω πίνακα “2” 

χαρακτηρίζοντας την οικονομία της ως «factor-driven», «efficiency-driven», «innovation-

driven», ή ως οικονομία «υπό μετάβαση» μεταξύ δύο διαδοχικών επιπέδων. 
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  γ. Ανάλογα με το εν λόγω επίπεδο στο οποίο κατατάσσεται η κάθε 

χώρα, καθορίζεται και η βαρύτητα καθενός από τα τρία πεδία στα οποία εντάσσονται οι 12 

πυλώνες (Βασικές Απαιτήσεις, Ενισχυτές Αποτελεσματικότητας και Συντελεστές 

Καινοτομίας και Πολυπλοκότητας). Έτσι, προκύπτει η τελική τιμή του G.C.I. η οποία, 

δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της τιμής των μεταβλητών των πυλώνων, 

λαμβάνει τιμές από «1» έως «7». Μία χώρα με τιμή G.C.I. κοντά στο 7 επιτυγχάνει μία πολύ 

καλή κατάταξη στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, ενώ μία αντίστοιχη τιμή κοντά στο 1 

δηλώνει μειωμένη ανταγωνιστική δύναμη για την υπόψη χώρα.  

Ο αριθμός των υποδεικτών (μεταβλητών) των πυλώνων δεν παραμένει κάθε χρόνο 

σταθερός. Για παράδειγμα, στην Αναφορά Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας των ετών 2012-

2013 οι 12 πυλώνες του G.C.I. απαρτίζονταν συνολικά από 111 υποδείκτες, ενώ στην 

πρόσφατη Αναφορά των ετών 2014-2015, 119 υποδείκτες συνιστούσαν τους πυλώνες του 

G.C.I. Από τους υποδείκτες αυτούς, το 30% περίπου προσδιορίζεται με αντικειμενικά 

κριτήρια (π.χ. το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α.Ε.Π, ο αριθμός συνδέσεων στο 

διαδίκτυο, κ.λ.π.), ενώ οι υπόλοιποι προκύπτουν από μία Διακεκριμένη Έρευνα Γνώμης 

(Executive Opinion Survey) που διεξάγει το W.E.F. σε ετήσια βάση με συμμετοχή στελεχών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε χώρα. Η εν λόγω έρευνα έχει τη μορφή 

ερωτηματολογίου στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να βαθμολογήσουν τις χώρες τους 

από το 1 έως το 7 όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σε μια σειρά ερωτήσεων οι οποίες έχουν 

αντιστοιχηθεί από το W.E.F. στους κατάλληλους υποδείκτες (Schwab, The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 2014, 85-95). Επίσης, ο αριθμός των χωρών που 

εξετάζονται ετησίως δεν παραμένει σταθερός, αφού το W.E.F. στις ετήσιες αναφορές του 

παραθέτει στοιχεία που αφορούν μόνο στις χώρες που δέχονται να συμμετέχουν στην εν 

λόγω έρευνα. 

Στο Παράρτημα «Α», παρατίθενται τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν και αφορούν 

στην εξεταζόμενη από την παρούσα εργασία χώρα (την Τουρκία) για το έτος 20134, με 

σκοπό να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει η τελική τιμή του G.C.I. 

 

 

4 Τα διαθέσιμα στοιχεία για το έτος 2013, περιλαμβάνονται στην Αναφορά Παγκόσμιας 
Ανταγωνιστικότητας του W.E.F. για τα έτη 2014-2015. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ E.D.B. (EASY 
OF DOING BUSINESS) 

Ο Δείκτης Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας E.D.B. (Easy of Doing 

Business) επινοήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα ως ένα μέσο για τη μέτρηση της 

ευκολίας του επιχειρείν κάθε χώρας. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην πρώτη σχετική 

έκδοση5 της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2004 στην οποία για πρώτη φορά καταγράφονται και 

αναλύονται οι κανονισμοί και οι παράγοντες που προάγουν αλλά και τροχοπεδούν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Έκτοτε, εκδίδεται περί το τέλος κάθε έτους σχετική αναφορά 

για το επόμενο έτος, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 

έτους της έκδοσης. Για παράδειγμα, η αναφορά για το έτος 2008 (Doing Business 2008 

2007), εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2007, και περιλαμβάνει δεδομένα που αφορούν στην 

επιχειρηματικότητα 178 χωρών κατά την περίοδο από τον Απρίλιο 2006 έως τον Ιούνιο 

2007. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης επικεντρώνεται στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

για τις περισσότερες οικονομίες στον κόσμο. Στην πρώτη αναφορά της Παγκόσμιας 

Τράπεζας του 2004, ο δείκτης E.D.B. βασιζόταν σε πέντε πυλώνες ίσης βαρύτητας. Με την 

πάροδο του χρόνου, κρίθηκε σκόπιμη η αύξηση των πυλώνων ώστε να παρέχουν πιο 

αξιόπιστα αποτελέσματα μέτρησης της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας των χωρών. 

Στη σημερινή του μορφή ο δείκτης απαρτίζεται από δέκα πυλώνες ίσης βαρύτητας και η 

συνολική κατάταξη της χώρας προκύπτει ως ο μέσος όρος της εκατοστημόριας κατάταξης 

της κάθε χώρας σε αυτούς. Η εν λόγω κατάταξη επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της 

«απόστασης από το σύνορο» (distance to frontier) όπως ορίζεται από την Παγκόσμια 

Τράπεζα. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συνολική τιμή του κάθε πυλώνα αποτυπώνεται σε 

μία κλίμακα από το 0 έως το 100 όπου το 0 αντιπροσωπεύει τη χειρότερη επίδοση που έχει 

εμφανιστεί ενώ το 100 την καλύτερη επίδοση που έχει επιτευχθεί (Doing Business 2015. 

Economy Profile for Turkey 2014). Αυτό σημαίνει η χώρα που εμφανίζει την καλύτερη 

επίδοση σε έναν πυλώνα λαμβάνει την τιμή 100 και οι τιμές που λαμβάνουν οι υπόλοιπες 

χώρες ανάγονται στο 100. 

Σύμφωνα με την αναφορά Doing Business για το 2015, ο δείκτης E.D.B. καθορίζεται 

από τους ακόλουθους δέκα πυλώνες, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία: 

5 «Doing Business in 2004. Understanding Regulation». 
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1. Έναρξη Επιχείρησης (Starting a Business). 

2. Έκδοση Πολεοδομικής Άδειας (Dealing with Construction Permits). 

3. Ηλεκτροδότηση (Getting Electricity). 

4. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας (Registering Property). 

5. Παροχή Πίστωσης (Getting Credit). 

6. Προστασία Μειοψηφίας των Επενδυτών (Protecting Minority Investors). 

7. Πληρωμή Φόρων (Paying Taxes). 

8. Διασυνοριακό Εμπόριο (Trading Across Borders). 

9. Εφαρμογή Συμβάσεων (Enforcing Contracts). 

10. Χρεοκοπία Επιχείρησης (Resolving Insolvency). 

 

Επίσης, στην εν λόγω αναφορά για το έτος 2015 κάνει την εμφάνισή του και ένας 

ενδέκατος πυλώνας η «Ρύθμιση της Αγοράς Εργασίας» (Labor Market Regulation) ο 

οποίος όμως δεν επιδρά ακόμη στη διαμόρφωση του δείκτη E.D.B. 

Ουσιαστικά, ο δείκτης E.D.B. εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα 

και την απλότητα του συνολικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο τον κύκλο της ζωής τους. Ο τρόπος που επιτυγχάνεται 

αυτό, αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα: 

                  

4: Κύκλος ζωής μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση το δείκτη Ε.D.B. 
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Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο δείκτης E.D.B. δεν καλύπτει όλες τις 

πτυχές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως θέματα ασφάλειας, ζητήματα 

δωροδοκίας, διαφθοράς, μακροοικονομικής σταθερότητας, μεγέθους αγορών καθώς και 

εκπαίδευσης ή ικανοτήτων εργατικού δυναμικού. Όπως παρατηρούμε βέβαια, αρκετές από 

αυτές τις πτυχές καλύπτονται από τους πυλώνες του δείκτη G.C.I. Αναλυτικά, οι δέκα 

παραπάνω πυλώνες του δείκτη E.D.B. έχουν ως ακολούθως: 

1. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ο πυλώνας λαμβάνει υπόψη του όλες τις 

διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας μίας 

μικρομεσαίας επιχείρησης περιορισμένης ευθύνης. Επίσης, ο πυλώνας 

λαμβάνει υπόψη του το χρόνο και το κόστος το οποίο απαιτείται για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας καθώς και το ελάχιστο κεφάλαιο το οποίο 

πρέπει να καταβληθεί. 

2. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ο πυλώνας καταγράφει όλες τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για την κατασκευή μίας αποθήκης καθώς και τις 

διαδικασίες που απαιτούνται για την σύνδεση της με τις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας. Ο χρόνος και το κόστος ολοκλήρωσης κάθε διαδικασίας κάτω από 

κανονικές συνθήκες, λαμβάνεται υπόψη.  

3. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ: Ο πυλώνας καταγράφει τις διαδικασίες, τον χρόνο και το 

κόστος απόκτησης μίας νέας ηλεκτρικής σύνδεσης μίας τυπικής αποθήκης με 

τυπικές ανάγκες σε ηλεκτρισμό. Η αποθήκη υποτίθεται ότι βρίσκεται στη 

μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη και σε περιοχή όπου η σύνδεση με το 

ηλεκτρικό είναι εύκολη.  

4. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Ο πυλώνας μετράει το βαθμό δυσκολίας στην 

μετεγγραφή ιδιοκτησίας με βάση την τυπική περίπτωση ενός επιχειρηματία ο 

οποίος αγοράζει γη και κτίριο στη μεγαλύτερη επιχειρηματικά πόλη. Γίνεται η 

υπόθεση ότι η ιδιοκτησία είναι ήδη εγγεγραμμένη και δεν διεκδικείται από 

άλλους. Ο πυλώνας λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες, τον χρόνο (σε 

ημερολογιακές ημέρες) και το κόστος (ως % της αξίας της ιδιοκτησίας) που 

απαιτούνται για τη μετεγγραφή της ιδιοκτησίας. 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: Ο πυλώνας αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει 

την πρόσβαση στην πίστωση καθώς και στο βαθμό πληροφόρησης για την 

παροχή πίστωσης. Επίσης, αξιολογείται με βάση τους παρακάτω υποδείκτες: 
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• Τον υποδείκτη νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και 

δανειστών, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0 έως 10 με την 

μεγαλύτερη τιμή να καταδεικνύει και ένα καλύτερα σχεδιασμένο 

νομικό πλαίσιο για πρόσβαση στην πίστωση. 

• Τον υποδείκτη μέτρησης του βαθμού πληροφόρησης για την 

παροχή πίστωσης που μετρά τον σκοπό, την πρόσβαση και την 

ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης μέσω των δημόσιων 

εγγραφών σε μητρώα ή σε ιδιωτικά γραφεία, ο οποίος λαμβάνει 

τιμές από 0 έως 6 με την μεγαλύτερη τιμή να καταδεικνύει 

περισσότερο διαθέσιμη πληροφόρηση. 

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ: Ο πυλώνας αξιολογεί την 

προστασία των επενδυτών με τιμές από 1 έως 10 με βάση τους παρακάτω 

γενικότερους υποδείκτες, όπως έχουν στη σημερινή τους μορφή: 

• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού ρύθμισης σύγκρουσης 

συμφερόντων (Extent of conflict of interest regulation index). 

• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού διακυβέρνησης των μετόχων 

(Extent of shareholder governance index).  

• Υποδείκτης μέτρησης βαθμού προστασίας της μειοψηφίας των 

επενδυτών (Strength of minority investor protection index). 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ: Ο πυλώνας αξιολογεί τόσο το ύψος των φόρων όσο και 

το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μίας 

μεσαίας επιχείρησης μέσα σε μία χρονιά λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι 

παραμέτρους: 

• Τον αριθμό των φορολογικών πληρωμών, την μέθοδο και τη 

συχνότητα των πληρωμών καθώς και τον αριθμό των φορέων 

που εμπλέκονται σε μία τυπική περίπτωση. 

• Το χρόνο (σε ώρες) που απαιτείται για την συμπλήρωση 

δηλώσεων, την υποβολή και την πληρωμή του φόρου φυσικών 

και νομικών προσώπων. 

• Το συνολικό ύψος των φόρων που καταβάλλει μία επιχείρηση  

κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας της. 

8. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Ο πυλώνας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 

του διασυνοριακού εμπορίου λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που 
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απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή αγαθών, του χρόνου που 

απαιτείται (σε μέρες) για την κάθε διαδικασία και το κόστος (σε $) με αναφορά  

ένα εμπορευματοκιβώτιο ακμής 20 ft.  

9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του δικαστικού 

συστήματος στην επίλυση εμπορικών διαφορών λαμβάνοντας υπόψη: 

• Τον αριθμό των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που απαιτούνται ανάμεσα στους αντίδικους ή ανάμεσα στους 

αντίδικους και το δικαστήριο. 

• Το χρόνο που απαιτείται μέχρι την τελική επίλυση της διαφοράς. 

• Το συνολικό κόστος (ως % της χρηματικής απαίτησης) το οποίο 

περιλαμβάνει τα έξοδα για το δικαστήριο καθώς και τις αμοιβές 

των δικηγόρων. 

10.  ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Ο πυλώνας αξιολογεί το νομικό καθεστώς που 

διέπει την χρεοκοπία μίας επιχείρησης επιτρέποντας στους δανειστές να 

ανακτήσουν ποσοστό του κεφαλαίου τους χωρίς να καταφύγουν σε ένδικα 

μέσα. Ένα λιγότερο αποτελεσματικό και περισσότερο δαπανηρό νομικό 

καθεστώς συσχετίζεται και με μικρότερα ποσοστά ανάκτησης κεφαλαίου από 

την πλευρά των δανειστών. Ο εν λόγω πυλώνας λαμβάνει υπόψη τον χρόνο 

(σε έτη), το κόστος (ως % της περιουσίας του οφειλέτη), το τελικό αποτέλεσμα 

και το ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίου. 

Συνοπτικά, τα μεγέθη που λαμβάνονται υπόψη από κάθε πυλώνα του δείκτη E.D.B. 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Doing Business 2015. Going Beyond Efficiency 

2014, 16): 
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ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Έναρξη Επιχείρησης Διαδικασίες, κόστος, χρόνος, ελάχιστο κεφάλαιο για την έναρξη 
μιας αξιόπιστης μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Έκδοση Πολεοδομικής 
Άδειας 

Διαδικασίες, κόστος, χρόνος για την ολοκλήρωση των τυπικών 
διαδικασιών κατασκευής μιας αποθήκης (warehouse). 

Ηλεκτροδότηση Διαδικασίες, κόστος, χρόνος για τη σύνδεση στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης. 

Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας Διαδικασίες, κόστος, χρόνος για τη μεταβίβαση μιας ιδιοκτησίας. 

Πληρωμή Φόρων 
Απαιτούμενες πληρωμές, χρόνος και συνολικό ποσοστό 
επιβολής φόρου σε μια μικρομεσαία επιχείρηση προκειμένου 
συμμορφωθεί με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.  

Διασυνοριακό Εμπόριο Απαιτούμενα έγγραφα, χρόνος και κόστος για την υλοποίηση των 
εισαγωγών και των εξαγωγών μέσω λιμένων. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Παροχή Πίστωσης Έμμεση νομοθεσία και λειτουργία πιστωτικών πληροφοριακών 
συστημάτων.  

Προστασία Μειοψηφίας των 
Επενδυτών 

Δικαιώματα μικρομετόχων κατά τις ομαδικές συναλλαγές και κατά 
τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης.   

Εφαρμογή Συμβάσεων Απαιτούμενες διαδικασίες, χρόνος, κόστος για την επίλυση μίας 
εμπορικής φιλονικίας. 

Χρεοκοπία Επιχείρησης 
Χρόνος, κόστος και ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίου στην 
περίπτωση μιας χρεοκοπίας, καθώς και η αντοχή του νομικού 
πλαισίου που την διέπει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ   

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Τουρκία με σημερινό πληθυσμό 76,5 εκατομμύρια6 και έκταση 783.560 

τετραγωνικά χιλιόμετρα, συγκαταλέγεται μεταξύ των 20 μεγαλύτερων, πιο προηγμένων και 

αναδυόμενων οικονομιών του πλανήτη (G-20)7. Ως εθνικό νόμισμα έχει την τουρκική λίρα 

με ισοτιμία8 0,295 € ή 0,33 $(ΗΠΑ). Επίσης, λόγω της γεωγραφικής της θέσης ανήκει στις 

Βαλκανικές χώρες (BAL-12)9 και στις Χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-10)10. Διαθέτει το 

19ο μεγαλύτερο Α.Ε.Π. παγκοσμίως (1.174,229 δις δολάρια σε Μ.Ι.Α.Δ.) και αποτελεί ένα 

από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). 

Η σύνθεση του Α.Ε.Π. της, αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα11 : 

 

5: Γράφημα σύνθεσης Α.Ε.Π. Τουρκίας 

6 Στοιχεία έτους 2013 από το World Economic Forum. 

7 Η ομάδα «G-20» συνεδριάζει μία φορά ετησίως κατ’ ελάχιστο με σκοπό τη συζήτηση επί θεμάτων που 
άπτονται την παγκόσμιας οικονομικής κρίσης καθώς και τη ανάληψη συναφών δράσεων κατά περίπτωση. 
Ξεκίνησε το 1999 υπό τη μορφή συνάντησης Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών 
μετά την ασιατική οικονομική κρίση.  Σήμερα, αποτελείται από τις ακόλουθες χώρες: Αργεντινή, Αυστραλία, 
Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ιαπωνία, Δημοκρατία 
της Κορέας, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ν. Αφρική, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α. 

8 Ημερομηνία ισοτιμίας: 1η Οκτωβρίου 2015. 

9 Χώρες «BAL-12»: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Ελλάδα, Μολδαβία, 
Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία. 

10 Χώρες «BS-10»: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσία, 
Τουρκία, Ουκρανία. 

11 Στοιχεία έτους 2013 από CIA World Fact Book. 
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Τα προϊόντα που εξάγει η χώρα είναι κυρίως οχήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, 

ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα υφαντουργίας, ενώ οι εισαγωγές της αφορούν σε ορυκτά 

καύσιμα, πετρελαιοειδή, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, οχήματα, χημικά και 

μεταλλεύματα (κυρίως σίδηρος και χάλυβας). Διανύοντας τη δεύτερη δεκαετία του 21ου 

αιώνα, τα ισχυρά σημεία της τουρκικής οικονομίας συνοψίζονται στα ακόλουθα 

(Λιακοπούλου 2014): 

• Διαθέτει υψηλή ανταγωνιστικότητα (βρίσκεται στο 25% των πιο 

ανταγωνιστικών οικονομιών με βάση το δείκτη G.C.I., όπως θα αναλυθεί στη 

συνέχεια με λεπτομέρεια). 

• Παρέχει επενδυτικά κίνητρα (οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σχεδόν 

τριπλασιάστηκαν κατά την περίοδο 2009 – 2013). 

• Ο τραπεζικός της τομέας διακρίνεται εν γένει από σταθερότητα. 

• Οι δείκτες δημόσιων οικονομικών διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με 

το δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος να κυμαίνονται περί το 2% και 39% 

του Α.Ε.Π. αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία του 2013. 

Στα κυριότερα δυσμενή στοιχεία της τουρκικής οικονομίας, εντάσσονται τα 

ακόλουθα (Λιακοπούλου 2014): 

• Διαθέτει μεγάλο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο κατά τον Νοέμβριο 

του 2013 άγγιζε τα 89,8 δισ. δολάρια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

“22”.  

• Διαθέτει μεγάλο εξωτερικό χρέος ιδιωτικού τομέα, το οποίο κατά το Νοέμβριο 

του 2013 έφτασε τα 109 δισ. δολάρια. 

• Το εθνικό της νόμισμα διακρίνεται από αστάθεια. 

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας μέχρι και τις αρχές 

της δεκαετίας του 1980, η τουρκική οικονομία στηρίχθηκε σε έναν κυβερνητικό σχεδιασμό 

αυστηρών κανόνων βασιζόμενο στο διασυνοριακό εμπόριο, στη ροή ξένου συναλλάγματος 

και στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Σταθμός για την τουρκική οικονομία θεωρείται η περίοδος 

διακυβέρνησης του Τουργκούτ Οζάλ από το 1983 όπου ξεκίνησε η εφαρμογή μίας σειράς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%84_%CE%9F%CE%B6%CE%AC%CE%BB
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μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν κυρίως στην απαλλαγή του ιδιωτικού τομέα από 

περιοριστικούς ελέγχους δίνοντας την δυνατότητα σε εγχώριες εταιρείες να μετεξελιχθούν 

σε φορείς αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η εν λόγω οικονομική πολιτική 

συνεχίστηκε και μετά την τελωνειακή ένωση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση τον 

Ιανουάριο του 1996. Η απελευθέρωση των δασμών και η μείωση του κρατικού ελέγχου στις 

εμπορικές συναλλαγές με το εξωτερικό, οδήγησε στην αύξηση των επενδύσεων στον 

εγχώριο ιδιωτικό τομέα, γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με τις ιδιωτικοποιήσεις των 

μεγάλων βιομηχανιών, άρχιζε να δημιουργεί μείωση του εξωτερικού χρέους και αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας. Η μείωση αυτή του εξωτερικού χρέους ως 

ποσοστό των εξαγωγών αγαθών, υπηρεσιών και βασικού εισοδήματος κατά την τελευταία 

τριακονταετία με βάση τα τηρούμενα από την Παγκόσμια Τράπεζα στοιχεία, αποτυπώνεται 

στο ακόλουθο διάγραμμα. Στο ίδιο διάγραμμα επίσης, μπορεί να παρατηρηθεί η 

καθοριστική επίδραση της τελωνειακής ένωσης του 1996 στο εξωτερικό χρέος της 

Τουρκίας. 

          

6: Διάγραμμα διαχρονικής μεταβολής εξωτερικού χρέους Τουρκίας  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η μέτρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Τουρκίας αποτυπώνεται από 

τον δείκτη G.C.I. του W.E.F., ο οποίος αναλύθηκε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο. Η 

τιμή του δείκτη από την πρώτη αναφορά παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας που εκδόθηκε για 

τα έτη 2006-2007 μέχρι την πρόσφατη που υφίσταται για τα έτη 2014-2015, αυξήθηκε 

συνολικά κατά 8,7%, όπως αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα: 
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7: Γράφημα διαχρονικής μεταβολής τιμής δείκτη G.C.I. Τουρκίας  

Η διαχρονική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Τουρκίας γίνεται 

αντιληπτή με καλύτερο τρόπο, αποτυπώνοντας τη ετήσια παγκόσμια κατάταξή της με βάση 

τις παραπάνω τιμές του δείκτη G.C.I. στο παρακάτω γράφημα:  

            

 

8: Γράφημα διαχρονικής παγκόσμιας κατάταξης ανταγωνιστικότητας οικονομίας Τουρκίας  
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Στο παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι την περίοδο 2012-13 η κατάταξη της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Τουρκίας κερδίζει 16 θέσεις και καταλαμβάνει την 

43η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα τη βέλτιστη απόδοσή 

της στη δεκαετή ιστορία του θεσμού. Η κατάσταση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η 

χώρα παρουσίασε ανάπτυξη 8,4% το έτος 2011,12 καθόσον κατάφερε να επιτύχει πρόοδο 

σε μία σειρά από τομείς της οικονομικής της ζωής που λαμβάνονται υπόψη από τους 

πυλώνες του δείκτη G.C.I. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε μακροοικονομική σταθερότητα η 

οποία στάθηκε αφορμή για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης προς την τουρκική 

οικονομία, αφού πλέον η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση ήταν πιο εύκολα 

προσβάσιμη από ποτέ. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον που καλλιεργήθηκε 

στηρίχθηκε στο μεγάλο μέγεθος της τουρκικής εγχώριας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τη χρονιά εκείνη βρίσκεται στη 15η θέση παγκοσμίως στο συγκεκριμένο πυλώνα (Schwab, 

The Global Competitiveness Report 2012-2013 2012, 27). Επίσης, η κατασκευή ενός 

σημαντικού αριθμού έργων υποδομής (infrastructure) που αφορούσαν κυρίως σε έργα 

αναβάθμισης του οδικού και του εναέριου δικτύου σε συνδυασμό με την καθιέρωση ενός 

ισχυρού θεσμικού περιβάλλοντος αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για τη ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας μεταξύ των 144 χωρών που συμμετείχαν 

στην Αναφορά Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας των ετών 2012-13. 

Πριν την ανάλυση της ανταγωνιστικότητας της Τουρκίας με βάση την εξέλιξη του 

δείκτη G.C.I, κρίνεται σκόπιμη η παρατήρηση της μεταβολής του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της 

χώρας κατά την τελευταία δεκαετία. Έτσι, καταγράφοντας τις συγκεκριμένες τιμές από το 

2005 και έπειτα με βάση τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας13, σχηματίζεται το 

ακόλουθο γράφημα: 

 

12 Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εκπόνηση της Αναφοράς Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2012-13, 
λαμβάνονται από το W.E.F. οικονομικά δεδομένα των χωρών για το έτος 2011.  

13 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=global-economic-prospects. 
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9: Γράφημα Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. Τουρκίας συναρτήσει του χρόνου  

Στην εν λόγω σχηματική απεικόνιση, παρατηρείται μία σταδιακή αύξηση του κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. της χώρας με κορύφωσή του το έτος 2013 (10.975 US $) η οποία 

δικαιολογεί την αυξανόμενη τάση της ανταγωνιστικότητάς της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

W.E.F. συλλέγει στοιχεία για τη σύνταξη των αναφορών ανταγωνιστικότητας από τα 

αμέσως προηγούμενα έτη (π.χ. για την αναφορά των ετών 2011-12 συλλέγονται στοιχεία 

του 2010), η τουρκική οικονομία κατατάσσεται από τον παραπάνω Οργανισμό διαχρονικά 

στα ακόλουθα επίπεδα ανάπτυξης: 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΕΤΗ) ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ Α.Ε.Π. 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ (US $) 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ W.E.F.) 

2006-07 7.117 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(EFFICIENCY-DRIVEN) 

2007-08 7.727 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(EFFICIENCY-DRIVEN) 

2008-09 9.305 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

2009-10 10.382 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

2010-11 8.624 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ 
(EFFICIENCY-DRIVEN) 

2011-12 10.112 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

2012-13 10.584 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

2013-14 10.646 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

2014-15 10.975 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 2Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (EFFICIENCY-

DRIVEN) ΣΕ 3Ο ΕΠΙΠΕΔΟ (INNOVATION-
DRIVEN) 

10: Πίνακας Διαχρονικής κατάταξης Τουρκίας σε επίπεδα ανάπτυξης (συμφώνως W.E.F.) 
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Από τη μελέτη του παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι μεταξύ των εννέα 

εξεταζόμενων χρονικών περιόδων, εξαιρουμένων τριών (των χρονικών περιόδων  2006-07, 

2007-08 και 2010-11) όπου η τουρκική οικονομία λειτουργούσε μέσω κινήτρων 

αποδοτικότητας (efficiency-driven), τα υπόλοιπα έτη και ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

πενταετία, η οικονομία της χώρας βρίσκεται υπό μετάβαση προς το τρίτο επίπεδο 

(innovation-driven), εμφανίζοντας ένα σταθερό και ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση της μεταβολής της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας της Τουρκίας με αντίστοιχες άλλων χωρών στην περιφέρειά της, όπως τις 

χώρες BAL-12 και BS-10 στις οποίες άλλωστε ανήκει, τις Η.Π.Α, τις ευρωπαϊκές χώρες EU-

2814 την Κίνα και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ. ή C.I.S.: Commonwealth 

Independent States)15. Η σύγκριση αυτή από το 2005 έως σήμερα, αποτυπώνεται στο 

παρακάτω γράφημα και τον σχετιζόμενο με αυτό πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

14 Την ομάδα χωρών «EU-28» απαρτίζουν οι χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, 
Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, 
Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Λετονία. 

15 Η «Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (Κ.Α.Κ)» Ιδρύθηκε μετά τη διάλυση της της Ε.Σ.Σ.Δ. την 8η 
Δεκεμβρίου 1991 από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Ρωσία και σήμερα αποτελείται από τις χώρες: Αρμενία, 
Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσία, 
Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν. Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η Γεωργία περιλαμβάνεται στις χώρες που 
απαρτίζουν την Κ.Α.Κ. στην παρούσα εργασία,  το 2009 ολοκλήρωσε τη διαδικασία απόσυρσής της από την 
Κοινοπολιτεία πλην όμως εξακολουθεί να αποτελεί μέλος συγκεκριμένων διεθνών συμφωνιών που 
υπεγράφησαν στα πλαίσια της Κ.Α.Κ. συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην απαλλαγή των 
θεωρήσεων διαβατηρίων και του ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών της (Encyclopaedia 
Britannica 2014). 
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11: Συγκριτικό γράφημα οικονομιών Τουρκίας - άλλων χωρών με βάση το δείκτη G.C.I. 

Από τη μελέτη των παραπάνω δεδομένων προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα: 

• Η τουρκική οικονομία εμφανίζεται διαχρονικά ανταγωνιστικότερη από τον 

μέσο όρο των οικονομιών των Βαλκανικών χωρών και των χωρών της 

Μαύρης Θάλασσας. Η διαπίστωση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική διότι 

δείχνει ότι η εξεταζόμενη χώρα αναδεικνύεται σε πόλο έλξης επενδύσεων και 

ξένων κεφαλαίων στην περιφέρειά της. Επιπρόσθετα, η Τουρκία εμφανίζει την 

καλύτερη κατάταξη παγκοσμίως μεταξύ των δώδεκα Βαλκανικών Χωρών 

(BAL-12) κατά τα τρία τελευταία έτη (2012-13, 2013-14 και 2014-15) και την 

καλύτερη κατάταξη μεταξύ των δέκα χωρών της Μαύρης Θάλασσας (BS-10) 

τις χρονιές 2007-08 και 2012-13, όπως φαίνεται στους πίνακες του 

Παραρτήματος «Β». Σε αυτούς παρατηρείται επίσης μία διαδοχή της 

Σλοβενίας από την Τουρκία στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας από τη 

0

1
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4
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6

EU-28  av.

USA

China

C.I.S

BS-10 av.

BAL-12 av.

ΤΟΥΡΚΙΑ 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
EU-28  av. 4,9 4,7 4,7 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7
USA 5,6 5,7 5,7 5,6 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5
China 4,2 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,9
C.I.S 3,5 3,4 3,5 3,4 3,9 4 4 3,7 4,2
BS-10 av. 4 4 4 4 4 4,1 4,1 4,2 4,2
BAL-12 av. 4 3,9 4 4 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
ΤΟΥΡΚΙΑ 4,14 4,25 4,15 4,16 4,25 4,28 4,45 4,45 4,5

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗ G.C.I. ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ 
ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ 
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χρονιά 2012-13, ενώ στην περίπτωση των χωρών της Μαύρης Θάλασσας, 

την κορυφή της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καταλαμβάνει τρεις φορές 

το Αζερμπαϊτζάν και ακολουθεί η Τουρκία με δύο. Στους πίνακες του 

Παραρτήματος «Β» παρατηρούμε επίσης ότι μεταξύ των Βαλκανικών Χωρών 

βρίσκονται τις περισσότερες φορές στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας 

κατάταξης η Αλβανία και η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, ενώ μεταξύ των χωρών BS-

10, η τελευταία θέση της κατάταξης της ανταγωνιστικότητας μοιράζεται 

διαχρονικά μεταξύ της Αρμενίας, της Ελλάδας και της Μολδαβίας. 

• Η τουρκική οικονομία συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της Κίνας, υπολείπεται 

ανταγωνιστικότητας, αν και με βάση την ετήσια τιμή του κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. 

η δεύτερη κατατάσσεται αποκλειστικά στο 2ο επίπεδο ανάπτυξης (efficiency-

driven). Συγκεκριμένα, η παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας της Κίνας με βάση την αντίστοιχη αναφορά του W.E.F. 2014-2015 

τη βρίσκει στην 28η θέση, ενώ την Τουρκία στην 45η θέση μεταξύ 144 χωρών. 

Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης μπορεί να εξηγηθεί παρατηρώντας το 

διάγραμμα “12”16 που αποτυπώνει τη ραγδαία διαχρονική μεταβολής του κατά 

Κεφαλήν Α.Ε.Π. της Κίνας το οποίο κατά το έτος 2013, οριακά δεν υπερβαίνει 

την απαιτούμενη τιμή των 7.000 US$ προκειμένου η οικονομία της να εισέλθει 

στο επίπεδο μετάβασης από «efficient-driven» σε «innovation-driven». Η 

σημαντική αύξηση του Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. της Κίνας παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθόσον δείχνει ότι επιτυγχάνεται, παρά το αυξανόμενο μέγεθος 

του πληθυσμού της, γεγονός που αποδεικνύει την μεγάλη συνακόλουθη 

αύξηση του Α.Ε.Π. της χώρας με βάση τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

 

                   𝛫𝛢𝛵𝛢 𝛫𝛦𝛷𝛢𝛬𝛨𝛮 𝛢.𝛦.𝛱 = 𝛢.𝛦.𝛱
𝛢𝛲𝛪𝛩𝛭𝛰𝛴 𝛱𝛬𝛨𝛩𝛶𝛴𝛭𝛰𝛶

 

16 Πηγή: World Bank Group (http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-
indicators&Type=TABLE#, ημερ/νία πρόσβασης: 23 Σεπ 2015). 
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12: Διάγραμμα διαχρονικής μεταβολής Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. Κίνας 

• Η σύγκριση της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας με την 

αντίστοιχη των Η.Π.Α. είναι προφανής. Με ετήσιο Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. που 

ξεπερνά τις 45.000 US $ (τιμή για το 2013: 53.101 US$) (Schwab, The Global 

Competitiveness Report 2014-2015 2014, 378-379), η ανταγωνιστικότητα της 

αμερικανικής οικονομίας κατατάσσεται ετησίως μεταξύ των πέντε πρώτων και 

αποτελεί οδηγό για τις «innovation-driven» οικονομίες. 

• Επίσης, προφανής θεωρείται η υπεροχή των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έναντι της Τουρκίας λόγω του συνολικού μεγέθους των οικονομιών 

τους. Βέβαια, η υπεροχή αυτή είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που 

παρουσιάζουν οι Η.Π.Α. και εξηγείται από την μεγάλη ανομοιογένεια των 

χωρών που την απαρτίζουν. Για παράδειγμα, στις EU-28 ανήκει το Ηνωμένο 

Βασίλειο με Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. 39.567 US$ αλλά και η Ρουμανία με 8.910 

US $17. 

• Η τουρκική οικονομία συγκρινόμενη με τις χώρες της Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών εμφανίζεται πιο ανταγωνιστική. Γενικότερα, οι χώρες 

που απαρτίζουν την Κοινοπολιτεία προσπαθούν κατά μέσο όρο να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητα τους στο πλαίσιο αύξησης της «ήπιας ισχύος» τους  

17 Στοιχεία από: «W.E.F., The Global Competitiveness Report 2014-2015».  
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(Nye 1991), όρος που έχει αποδοθεί από τον Joseph Nye για την σύγχρονη 

οικονομία. Κάποιες από αυτές το καταφέρνουν σταδιακά όπως η Ρωσία και το 

Αζερμπαϊτζάν, άλλες πάλι αποτυγχάνουν (όπως το Τατζικιστάν). 

Συγκεκριμένα, η Ρωσία κατάφερε να βελτιώσει την κατάταξη της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της κατά επτά θέσεις τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια και το Αζερμπαϊτζάν αντίστοιχα κατά δεκαεπτά θέσεις, όπως φαίνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

                             

 

                        

Συμπεραίνεται λοιπόν, ότι η διαπιστωμένη ανάπτυξη των δύο παραπάνω 

χωρών βελτιώνει διαρκώς το μέσο όρο της τιμής G.C.I. της Κοινοπολιτείας 

των Ανεξαρτήτων Κρατών, καθιστώντας την αξιοπρεπώς συγκρίσιμη τη 

χρονιά 2014-2015 με τους μέσους όρους των χωρών BS-10 (εμφανίζουν την 

ίδια τιμή: 4,2) και BAL-12 (υπερτερούν κατά 0,1).  

Η ετήσια μεταβολή της τιμής των πυλώνων του G.C.I. για την Τουρκία από τη χρονιά 

2006-2007 στη χρονιά 2014-2015, φαίνεται στο Παράρτημα «Γ». Σε αυτό αποτυπώνεται 

χαρακτηριστικά το γεγονός ότι η τουρκική οικονομία έχει τεθεί σε μεταβατική διαδικασία 

(economy in transition) από το δεύτερο στο τρίτο επίπεδο ανάπτυξης μετά τη χρονιά 2011-

2012, όπως άλλωστε φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα “10”. Συγκεκριμένα, 

παρατηρείται μία πολύ καλή απόδοση στους έξι πυλώνες του πεδίου Ενισχυτών 

Αποτελεσματικότητας, εξαιρουμένου του πυλώνα της Αποτελεσματικότητας Αγοράς 

Εργασίας όπου παρέμεινε εν γένει σε χαμηλά επίπεδα με μικρές διακυμάνσεις. Γενικότερα, 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση στην περίοδο των εννέα αυτών ετών στην μέση τιμή των 

ακόλουθων πυλώνων του δείκτη G.C.I: 

• Υποδομών (κατά 35,2%). 

• Τεχνολογικής Ετοιμότητας (κατά 30,3%). 

• Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (κατά 17,5%). 

• Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικής Αγοράς (κατά 13,5%). 

 2011-2012 2014-2015 
ΡΩΣΙΑ  

(παγκόσμια κατάταξη G.C.I.) 66 53 

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ  
(παγκόσμια κατάταξη G.C.I.) 55 38 
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Η πολύ καλή απόδοση της Τουρκίας στους παραπάνω πυλώνες εκτιμάται ότι ήταν η 

βασική αιτία της διαχρονικής αύξησης της μέσης τιμής του δείκτη G.C.I. κατά 8,7%, 

επιτρέποντας στην οικονομία της να κατακτήσει μία θέση ανάμεσα στις πενήντα πιο 

ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου τα τελευταία τρία έτη (2012/13 – 2014/15). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του 

W.E.F. για τα έτη 2006-2007. Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνει στοιχεία 125 χωρών 

και αποτελεί τη πρώτη στην οποία αναφέρεται ο G.C.I. ως ο μοναδικός δείκτης μέτρησης18 

της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των χωρών. Η Τουρκία, την περίοδο 2002-2005 

βρίσκεται σε τροχιά οικονομικής ανάπτυξης με μέσο ρυθμό ανάπτυξης του Α.Ε.Π. περί το 

7% και μονοψήφιες τιμές πληθωρισμού. Επιπλέον, η απόφαση της τότε τουρκικής 

κυβέρνησης να προβεί στις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις για την ένταξη της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, προκάλεσε κύματα πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο 

πλαίσιο εναρμόνισής της με τα συναφή κριτήρια της Κοπεγχάγης (Schwab και Porter, The 

Global Competitiveness Report 2006-2007 2006, 28). Τα ζητήματα που αναθεωρήθηκαν 

αρχικά βρίσκονταν στον πυρήνα της τουρκικής πολιτικο-οικονομικής ζωής και αφορούσαν 

κυρίως στην κατάργηση της θανατικής ποινής, στον περιορισμό της επιρροής της 

στρατιωτικής ηγεσίας στα πολιτικά δρώμενα, στη λήψη μέτρων για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προσπάθεια εφαρμογής μακροοικονομικής 

σταθερότητας. Όμως, παρά τη σημαντική βελτίωση της χώρας στους παραπάνω τομείς, 

υπήρχαν ακόμα πολλές αδυναμίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν προκειμένου να πειστεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία θα είναι σε θέση να ενεργεί ως υπεύθυνο μέλος της. Οι 

περισσότερες από αυτές παραμένουν ακόμα και είναι αμφίβολο αν θα υπερκεραστούν 

κάποτε, αφού για να συμβεί κάτι τέτοιο η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να προδώσει τον 

βαθύ ισλαμικό της χαρακτήρα, με αντάλλαγμα το εξευρωπαϊσμό της χώρας. Οι 

συγκεκριμένες δυσκολίες έχουν να κάνουν με το μεγάλο μέγεθος του πληθυσμού της  

(πρόβλεψη για 80-85 εκατομμύρια έως το 2020) μουσουλμανικού θρησκεύματος κατά 

πλειοψηφία και τον ηγεμονικό χαρακτήρα της χώρας προσπαθώντας να κυριαρχήσει στην 

περιφέρειά της, εγείροντας προβληματισμούς στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

ενδεχόμενη παρόμοια συμπεριφορά της Τουρκίας και ως μελλοντικό ευρωπαϊκό μέλος. 

18 Από το 2001 μέχρι το 2004 η ανταγωνιστικότητα των οικονομιών βασιζόταν αποκλειστικά στο δείκτη 
Growth Competitiveness Index. Στην αναφορά Global Competitiveness Report 2004-2005, παρουσιάστηκε η 
νέα μεθοδολογία μέτρησης με βάση τον δείκτη Global Competitiveness Index. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του 
τελευταίου ως μοναδικού δείκτη μέτρησης ανταγωνιστικότητας στην αντίστοιχη αναφορά του 2006-2007, η 
προηγούμενη αναφορά (2005-2006) περιελάμβανε στοιχεία κατάταξης των οικονομιών και με τους δύο 
δείκτες. 
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Η ανάλυση των δεδομένων της Global Competitiveness Report 2006-2007 του 

W.E.F., αποκαλύπτει ουσιαστικά το βαθμό ετοιμότητας της Τουρκίας εκείνη τη χρονική 

περίοδο ώστε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αδύναμα χαρακτηριστικά της 

οικονομίας της, εντοπίζονται στους ακόλουθους τομείς: 

• Μακροοικονομικό Περιβάλλον: H χαμηλή κατάταξη (111η θέση) της Τουρκίας 

στον 3ο πυλώνα του G.C.I., αντικατοπτρίζει την αδυναμία της οικονομίας της 

να συμπεριφερθεί ομαλά σε εξωτερικές πιέσεις. Ειδικότερα στην κρίση των 

μαζικών πωλήσεων που παρατηρήθηκε σε αναπτυσσόμενες οικονομίες από 

επενδυτές τον Μάιο 2006, η Τουρκία φάνηκε να βρίσκεται σε δυσμενέστερη 

θέση έναντι άλλων, λόγω της τρωτότητας των δομών της και του υψηλού 

δημόσιου χρέους της. 

• Εκπαίδευση: H χαμηλή κατάταξη (78η θέση) της Τουρκίας στον 4ο πυλώνα του 

G.C.I. (Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και η μέτρια κατάταξή της (57η 

θέση) στον 5ο πυλώνα (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) δείχνουν ότι η χώρα έπρεπε 

να αναβαθμίσει το ρόλο της εκπαίδευσης με καλύτερη κατανομή των 

διατιθέμενων πόρων, προκειμένου να αποκτήσει κατάλληλα καταρτισμένο 

εργατικό δυναμικό στο μέλλον με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία 

του τόπου. Παρά τo γεγονός ότι η κυβέρνηση αφιέρωνε το 7% του Α.Ε.Π. της 

για την παιδεία19, το εκπαιδευτικό σύστημα εμφάνιζε ελλείψεις σε καθηγητικό 

προσωπικό και το ποσοστό των παιδιών που παρακολουθούσαν μαθήματα 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιοριζόταν στο 90% (Schwab και Porter, 

The Global Competitiveness Report 2006-2007 2006, 29).  

Από την άλλη πλευρά, οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο 2002-2005 

είχαν και θετικά αποτελέσματα τα οποία αντικατοπτρίστηκαν την επόμενη χρονιά από τη 

σχετική αναφορά του W.E.F. στους ακόλουθους τομείς ανταγωνιστικότητας της τουρκικής 

οικονομίας: 

• Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων: Η τουρκική οικονομία κατέλαβε την 39η θέση 

στην παγκόσμια κατάταξη του 11ου πυλώνα του δείκτη G.C.I. κυρίως λόγω της 

ποιότητας των δικτύων και του πλήθους των βιομηχανιών με προϊόντα 

19 Ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που εμφάνιζαν οι χώρες-μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. την περίοδο 2006-2007. 
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υποστήριξης της παραγωγικότητας. Η κατάταξη αυτή βρίσκεται άνω του 

μέσου όρου των Ευρωπαϊκών χωρών και δηλώνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο 

κυρίαρχος τομέας ενεργοποίησης της τουρκικής οικονομίας είναι η γεωργία, η 

χώρα επιτυγχάνει σημαντική πρόοδο και σε άλλους τομείς όπου διαπρέπουν 

αναπτυγμένες οικονομικά χώρες.    

• Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών: Η πολύ καλή κατάταξη της Τουρκίας 

(47η θέση) στον 6ο πυλώνα του δείκτη G.C.I. οφείλεται κυρίως στο μέγεθος 

των εσωτερικής της αγοράς. Παρά το γεγονός ότι με τιμή πυλώνα 4,44 

βρισκόταν οριακά κάτω του μέσου όρου των Ευρωπαϊκών χωρών, κατάφερε 

υψηλότερη θέση κατάταξης από την Πολωνία, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη 

Σλοβενία. Επίσης, η βελτιωμένη αυτή κατάταξη της τουρκικής οικονομίας 

θεωρείται απόρροια των μεταρρυθμίσεων σε βασικούς τομείς της 

κοινωνικοπολιτικής ζωής, όπως αυτός της γραφειοκρατίας (Schwab και 

Porter, The Global Competitiveness Report 2006-2007 2006, 29).    

Από τα παραπάνω φανερώνεται η προσπάθεια της τουρκικής οικονομίας να 

ορθώσει το παράστημά της στη μέση της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα και να γίνει 

παγκόσμια αντιληπτή η επιθυμία της να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η αναφορά 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας του W.E.F. για τα έτη 2006-2007 αποδείχτηκε προφητική 

για την περαιτέρω εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας, αφού από την 

59η θέση αναρριχήθηκε στην 43η το έτος 2012-2013. Παράλληλα όμως, αποκαλύπτεται το 

μέγεθος των δομικών της διαφορών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού, παρά την σημαντική 

της βελτίωση στον οικονομικό τομέα, η ενταξιακή διαδικασία δεν έχει ευοδωθεί.  

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας βελτιώθηκε την περίοδο 2007-

2008 κατά έξι θέσεις (53η θέση), αλλά την περίοδο 2008-2009 χάνει συνολικά δέκα θέσεις 

με αποτέλεσμα να κατατάσσεται ως 63η παγκοσμίως με βάση το δείκτη G.C.I. Ως αιτίες 

αυτής της απώλειας θέσεων ανταγωνιστικότητας θεωρούνται οι ακόλουθες: 

• H χαμηλή ποιότητα των υποδομών (κυρίως όσον αφορά στους λιμένες και 

στην ηλεκτρική ενέργεια). 

• H χαμηλή ποιότητα της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του 

συστήματος υγείας της χώρας. 

• Ο προβληματικός κλάδος της αγοράς εργασίας. 
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• Η χαλάρωση των κυβερνητικών ελέγχων στα ζητήματα της διαφάνειας και της 

αποτελεσματικότητας του θεσμικού περιβάλλοντος.  

Ειδικότερα όσον αφορά στην τελευταία, η κατάταξη της χώρας στον υποπυλώνα 

1.09: Efficiency of legal framework, επιδεινώθηκε κατά 25 θέσεις (από την 57η θέση στην 

82η), γεγονός που αποκαλύπτει την απώλεια της λαϊκής εμπιστοσύνης στους 

κυβερνητικούς θεσμούς (Schwab και Porter, The Global Competitiveness Report 2008-

2009 2008, 331). 

Τις επόμενες δύο χρονιές (2009-10 και 2010-11), τα αποτελέσματα μέτρησης 

ανταγωνιστικότητας με βάση το δείκτη G.C.I. κατατάσσουν την τουρκική οικονομία στην 61η 

θέση, βελτιωμένη κατά δύο θέσεις από τη χρονιά 2008-09. Στα αρνητικά σημεία αυτής της 

περιόδου εξακολουθούν να τοποθετούνται τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 

στη διαφάνεια του θεσμικού περιβάλλοντος και στην αγορά εργασίας που παρατηρήθηκαν 

την περίοδο 2008-09. Πολύ καλή απόδοση παρατηρήθηκε στους ακόλουθους τομείς: 

• Στον τομέα του έντονου τοπικού ανταγωνισμού (υποπυλώνας 6.01: Intensity 

of local competition, 15η θέση κατάταξης). 

• Στον πυλώνα των υποδομών (infrastructure), όπου επιτεύχθηκε βελτίωση 

στην κατάταξη κατά έξι θέσεις μεταξύ 2009-10 και 2010-11 (56η θέση) λόγω 

της κατασκευής νέων τμημάτων οδικού δικτύου και αεροδρομίων, μολονότι οι 

εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης εξακολουθούσαν να απαιτούν αναβάθμιση. 

Την περίοδο 2011-12, η τουρκική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας επανέρχεται 

στην 59η θέση, ίδια με αυτήν που καταλάμβανε την πρώτη χρονιά πλήρους εφαρμογής του 

G.C.I. Οι τομείς στους οποίους εμφανίζεται ισχυρή αλλά και εκείνοι στους οποίους υστερεί, 

είναι εν γένει οι ίδιοι με τις προηγούμενες χρονιές. Ο μέσος όρος κατάταξής της στο πεδίο 

Βασικών Απαιτήσεων βελτιώθηκε από την 68η στην 64η θέση. Επίσης βελτιωμένος 

εμφανίσθηκε ο αντίστοιχος μέσος όρος του πεδίου Ενισχυτών Αποτελεσματικότητας κατά 

τρεις θέσεις (από την 55η στην 52η θέση). Συγκεκριμένα, διατηρήθηκε η εξαιρετική κατάταξή 

της στον πυλώνα του Μεγέθους Αγοράς (17η θέση) και η κατάταξη της στον πυλώνα της 

Αποτελεσματικότητας Αγοράς Αγαθών βελτιώθηκε κατά δώδεκα θέσεις μεταπηδώντας από 

την 59η στην 47η θέση. 

Στη συνέχεια, στην εκδοθείσα από το W.E.F. αναφορά παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας για την περίοδο 2012-13, παρατηρείται το «άλμα» των δεκαέξι θέσεων 
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στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας, δίνοντας της την καλύτερη μέχρι το 

2015 θέση (43η) στην παγκόσμια κατάταξη, όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα 

“8” (Schwab, The Global Competitiveness Report 2012-2013 2012, 27). Η τουρκική 

οικονομία δείχνει το πιο ώριμό της χαρακτήρα με την μακροοικονομική σταθερότητα να έχει 

αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό και τον οικονομικό της τομέα να εμπνέει εμπιστοσύνη σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το μέγεθος της τουρκικής εγχώριας αγοράς εξακολουθεί 

να αυξάνεται δίνοντάς της την 15η θέση παγκόσμιας κατάταξης στον πυλώνα του Μεγέθους 

Αγοράς και ενώ οι κατασκευές έργων υποδομής συνεχίζονται, διατηρείται η 51η θέση 

κατάταξής της στον αντίστοιχο 2ο πυλώνα του δείκτη G.C.I. Όλα όμως δείχνουν ότι η 

Τουρκία δεν είναι ακόμα σε θέση να επιτύχει μία παρατεταμένα ανταγωνιστική θέση 

κατάταξης μεταξύ των υπολοίπων χωρών, διότι υπάρχουν αποσταθεροποιητικοί 

παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τέτοιοι είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, η 

υψηλή κατανάλωση νερού λόγω των αυξημένων γεωργικών δραστηριοτήτων, η έλλειψη 

ικανού αριθμού προστατευόμενων εδαφικών περιοχών και η αδυναμία δέσμευσης των 

τουρκικών αρχών σε διεθνείς περιβαλλοντολογικές συμβάσεις (Schwab, The Global 

Competitiveness Report 2012-2013 2012, 60).  

Την επόμενη χρονιά (2013-14), οι καλές προοπτικές ανταγωνιστικότητας για την 

τουρκική οικονομία αρχίζουν σταδιακά να εξανεμίζονται. Το μακροοικονομικό περιβάλλον 

αρχίζει να επιδεινώνεται ελαφρά αφού το δημοσιονομικό έλλειμμα και ο πληθωρισμός 

αυξήθηκαν. Παρά την συγκεκριμένη κατάσταση, η παγκόσμια κατάταξη της 

ανταγωνιστικότητάς της μειώνεται μόνο κατά μία θέση (44η), διότι η Τουρκία φάνηκε να 

επηρεάζεται λιγότερο από άλλες χώρες.  Ο μέσος όρος της κατάταξης της χώρας στο 

πρώτο πεδίο πυλώνων του δείκτη G.C.I. (Βασικές Απαιτήσεις) βελτιώθηκε κατά μία θέση 

(από την 57η στην 56η θέση) και ο αντίστοιχος του τρίτου πεδίου (Συντελεστές Καινοτομίας 

και Πολυπλοκότητας) κατά τρεις θέσεις (από την 50η στην 47η θέση). Ο μέσος όρος όμως 

κατάταξης στο δεύτερο πεδίο πυλώνων (Ενισχυτές Αποτελεσματικότητας) επιδεινώθηκε 

κατά 3 θέσεις (από την 42η στην 45η θέση) και αυτό ήταν ικανό ώστε να επιφέρει το τελικό 

δυσμενές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά αποτέλεσμα, αφού το δεύτερο πεδίο 

πυλώνων, διέθετε την μεγαλύτερη βαρύτητα (50%) στην τελική διαμόρφωση της τιμής του 

δείκτη G.C.I. για την Τουρκία.  
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Όπως έγινε αντιληπτό από την ανάλυση που προηγήθηκε, οι αναφορές παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας που εκδίδει το World Economic Forum, αναδεικνύουν τόσο τις ορθές 

μεταρρυθμίσεις των χωρών όσο και τα σφάλματα των κυβερνήσεών τους, προκειμένου να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χάραξη των κατάλληλων πολιτικών που θα 

οδηγήσουν τις οικονομίες τους στην παρατεταμένη ανάπτυξη (sustainable growth). Στην 

περίπτωση της Τουρκίας, πολλές από τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν 

αποδείχτηκαν σωστές, αφού η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της βελτιώθηκε ραγδαία. 

Σύντομα όμως φάνηκε η ανωριμότητά της προκειμένου να είναι σε θέση να υποστηρίξει την 

ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών της χώρας, προκαλώντας αστάθεια στην οικονομία και 

αβεβαιότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνεται έμμεσα από τους ίδιους τους επιχειρηματίες 

που συμμετέχουν στην έρευνα (survey) που διεξάγει το W.E.F, προκειμένου να καταρτίσει 

τους πυλώνες του δείκτη G.C.I. Στο πλαίσιο της υπόψη έρευνας, αντιπροσωπεία 

επιχειρηματιών (respondents) καλείται να επιλέξει τους πέντε πιο προβληματικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, από μία λίστα αντιστοίχων 

δεκατεσσάρων, και να τους κατατάξει από το 1 έως το 5 με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. 

Τα αποτελέσματα για κάθε χώρα παρατίθενται στο κεφάλαιο «3.2: Country/Economy 

Profiles» έκαστης αναφοράς Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του W.E.F. όπως στο 

Παράρτημα «Α». Οι δεκατέσσερις πιο προβληματικοί παράγοντες που κάθε αντιπροσωπεία 

καλείται να επιλέξει για τη χώρα της, είναι οι ακόλουθοι: 

1. Διαφθορά (Corruption). 

2. Κυβερνητική αστάθεια (Government instability). 

3. Ανεπαρκής υποδομή (Inadequate supply of infrastructure). 

4. Περιοριστικοί κανονισμοί για την εργασία (Restrictive labor regulations). 

5. Πληθωρισμός (Inflation). 

6. Ανεπαρκές μορφωτικό επίπεδο εργατικού δυναμικού (Inadequately educated 
workforce). 

7. Υπάρχοντες κανονισμοί ξένου συναλλάγματος (Foreign currency regulations). 
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8. Εγκληματικότητα (Crime and theft). 

9. Χαμηλή εργασιακή ηθική σε εθνικό επίπεδο (Poor work ethic in national labor 
force).   

10.  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση (Access to financing). 

11.  Φορολογικοί συντελεστές (Tax rates). 

12.  Φορολογική νομοθεσία (Tax regulations). 

13.  Αναποτελεσματική γραφειοκρατία δημόσιου τομέα (Inefficient government 
bureaucracy). 

14.  Αστάθεια τηρούμενης πολιτικής (Policy instability). 

   Μελετώντας προσεκτικά τις επιλογές των συμμετεχόντων στη σχετική με την 

Τουρκία έρευνα, αποκαλύπτεται το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χρονιά οι πέντε πρώτες 

επιλογές τους ήταν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 Αναποτελεσματική γραφειοκρατία δημόσιου τομέα. 

 Φορολογικοί συντελεστές. 

 Πρόσβαση σε χρηματοδότηση. 

 Φορολογική νομοθεσία. 

 Αστάθεια τηρούμενης πολιτικής. 

Η παραπάνω ταύτιση των επιλογών διαφορετικών κάθε φορά συμμετεχόντων στη 

συγκεκριμένη έρευνα, δείχνει τους κοινούς προβληματισμούς και τις σταθερές ανησυχίες 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι οι 

ανωτέρω αναφερόμενοι παράγοντες, περιλαμβάνονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στους 

πυλώνες του δείκτη Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας E.D.B. με τον 

οποίο η Παγκόσμια Τράπεζα αξιολογεί το επιχειρηματικό περιβάλλον των χωρών. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα την άρρηκτη διασύνδεση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας μιας χώρας με το επιχειρηματικό της περιβάλλον. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η αξιολόγηση της δυνατότητας εκκίνησης και λειτουργίας μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην τουρκική επικράτεια επιτυγχάνεται μέσω της κατάταξης της χώρας, τόσο 

σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και σε σχέση με άλλες χώρες μέσω του «εργαλείου» που 

παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα σε ετήσια βάση και ονομάζεται, όπως αναλύθηκε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, «Δείκτης Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

(E.D.B.)». Με βάση την εν λόγω κατάταξη, προκύπτουν τα κατάλληλα συμπεράσματα 

προκειμένου οι χώρες να οδηγηθούν στη λήψη μέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντός τους. 

Μελετώντας υπό το παραπάνω πρίσμα την περίπτωση της Τουρκίας, παρατηρείται 

αρχικά μία διαχρονική βελτίωση της παγκόσμιας κατάταξής της με βάσης τον δείκτη E.D.B., 

κερδίζοντας από το 2006 έως το 2015 29 θέσεις συνολικά. Η εξέλιξη αυτή με βάση τις 

ετήσιες αναφορές «Doing Business» που εκδίδονται από την Παγκόσμια Τράπεζα, 

αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα:  

                 

13: Γράφημα διαχρονικής παγκόσμιας κατάταξης Τουρκίας με βάση το δείκτη E.D.B. 

Παρατηρείται ότι η καλύτερη κατάταξη της Τουρκίας εμφανίζεται το 2015 

κατακτώντας την 55η θέση με μέση τιμή «Distance to Frontier» 68,7%. Τη συγκεκριμένη 

χρονιά την καλύτερη παγκόσμια κατάταξη εμφανίζει η Σιγκαπούρη με μέση τιμή «distance 

to frontier» 88,3% και τη χειρότερη κατάταξη μεταξύ 189 χωρών η Ερυθραία με μέση τιμή 
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«distance to frontier» 33,2%. Με λίγα λόγια, η Τουρκία κατατάσσεται στη συγκεκριμένη 

θέση έχοντας διαφορά «distance to frontier» από την καλύτερη επίδοση, 19,6%. 

Η συνολική κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Τουρκίας για το έτος 

2015, αποτελεί συνάρτηση της επιμέρους κατάταξης της χώρας στους δέκα πυλώνες του 

δείκτη E.D.B., η οποία αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα: 

               

14: Γράφημα παγκόσμιας κατάταξης πυλώνων δείκτη E.D.B Τουρκίας για το έτος 2015 

Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, οι πυλώνες του δείκτη E.D.B. της Τουρκίας για 
το έτος 2015, μπορούν να καταταχθούν με βάση την καλύτερη επιτευχθείσα επίδοση ως 

ακολούθως: 

1. Προστασία της Μειοψηφίας των Επενδυτών. 

2. Ηλεκτροδότηση. 

3. Εφαρμογή Συμβάσεων. 

4. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας. 

5. Πληρωμή Φόρων. 

6. Έναρξη Επιχείρησης. 

7. Πίστωση. 

8. Διασυνοριακό Εμπόριο. 

9. Χρεοκοπία Επιχείρησης. 

10.  Απόκτηση Πολεοδομικής Άδειας. 
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Η πολύ καλή παγκόσμια κατάταξη που πέτυχε η Τουρκία στον πυλώνα της 

Προστασίας της Μειοψηφίας των Επενδυτών (Protecting Minority Investors),  οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να προστατευτούν κατά το 

βέλτιστο τρόπο τα δικαιώματα των μετόχων (βαθμολογία μεταβλητής «Extent of 

shareholder rights index»: 10/10,5), καθώς και προκειμένου να αυξηθεί ο βαθμός 

διαφάνειας στη διαχείριση των κεφαλαίων των εταιρειών (βαθμολογία μεταβλητής «Extent 

of disclosure index»: 9/10). Το επιθυμητό αποτέλεσμα προέκυψε από την εφαρμογή ενός 

νέου εμπορικού «κώδικα» ο οποίος καθιστά τους διαχειριστές των κεφαλαίων των 

εταιρειών, υπολόγους έναντι συναλλαγών που ενδεχομένως αποσκοπούν στην κατάχρηση 

και στο προσωπικό όφελος (Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 2014, 56-

65). Επίσης, ο νέος αυτός κώδικας δίνει την ευκαιρία στους μετόχους να εξετάσουν το 

ενδεχόμενο αυτό διορίζοντας κατάλληλους ελεγκτές. Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, έκανε 

την Τουρκία να ξεχωρίσει στον πυλώνα της Προστασίας της Μειοψηφίας των Επενδυτών 

δίνοντάς της 13η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες (με τη Νέα Ζηλανδία να καταλαμβάνει την 1η 

θέση) και η αποκάλυψή της μέσω της αναφοράς Doing Business 2015 της Παγκόσμιας 

Τράπεζας προκάλεσε σίγουρα το ενδιαφέρον άλλων χωρών οι οποίες ενδεχομένως 

υστερούν στον συγκεκριμένο πυλώνα, προκειμένου να επιτύχουν στο μέλλον μία καλύτερη 

συνολική παγκόσμια κατάταξη. 

Αντίθετα, η χειρότερη κατάταξη της Τουρκίας παγκοσμίως εντοπίζεται στον πυλώνα 

της Απόκτησης Πολεοδομικής Άδειας (Dealing with Construction Permits)  όπου κατέλαβε 

την 136η θέση, με την Κίνα (Hong Kong SAR) να καταλαμβάνει την 1η θέση και τις Η.Π.Α 

την 41η θέση. Συγκεκριμένα, το κόστος των διαδικασιών έκδοσης απαιτούμενων αδειών για 

την έναρξη λειτουργίας μίας τυπικής αποθήκης στην Τουρκία ανέρχεται στο 3,5% του 

κόστους κατασκευής της20 όταν στις Η.Π.Α, το αντίστοιχο κόστος αποτελεί το 1% του μέσου 

κόστους κατασκευής μίας αποθήκης. Επίσης, ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχετικών 

διαδικασιών στην Τουρκία είναι 269 ημέρες, όταν στις Η.Π.Α ανέρχεται σε 78,6 ημέρες. Ο 

συγκεκριμένος χρόνος για την Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει υψηλός, παρά το 

γεγονός ότι κατά το προηγούμενο έτος (2014) τέθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση 

αυστηρά χρονικά όρια για την έκδοση των τοπογραφικών σχεδίων και μειώθηκε ο αριθμός 

των απαιτούμενων για την έκδοση άδειας ιδιοκτησίας εγγράφων (Doing Business 2015. 

Economy Profile for Turkey 2014, 27). 

20 Το κόστος κατασκευής μίας τυπικής αποθήκης στην Κωνσταντινούπολη το 2015 ανέρχεται σε 
1.029.931 τουρκικές λίρες (περίπου 300.000 €) (Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 2014). 
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Στον πυλώνα της Ηλεκτροδότησης (Getting Electricity), η Τουρκία καταλαμβάνει την 

34η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, με τις Η.Π.Α και την Κίνα να κατατάσσονται 

χαμηλότερα καταλαμβάνοντας την 61η και 124η θέση αντίστοιχα. Η απόδοση της Τουρκίας 

στο συγκεκριμένο πυλώνα είναι επίσης πολύ καλύτερη από την αντίστοιχη άλλων 

αναπτυγμένων χωρών όπως του Ηνωμένου Βασιλείου (70η θέση) και της Γαλλίας (60η 

θέση). Από την ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα στο διάστημα 2010-2015, 

αξιολογείται θετικά για την πρόοδο της Τουρκίας στον τομέα της ηλεκτροδότησης η 

κατάργηση των εξωτερικών επιθεωρήσεων από κρατικούς φορείς και η μείωση των 

διοικητικών εξόδων για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το 2014 η παροχή ηλεκτροδότησης 

στην Κωνσταντινούπολη απαιτεί 4 συνολικά διαδικασίες, 70 ημέρες και το συνολικό κόστος 

ανέρχεται στο 433,3% του κατά κεφαλήν εισοδήματος δηλαδή περίπου 89.000 τουρκικές 

λίρες (Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 2014, 36). Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (37 ημερολογιακές ημέρες) απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών προετοιμασίας των σχεδίων από επαγγελματία ηλεκτρολόγο, 

την υποβολή της αίτησης και την αναμονή για τη σύνδεση αφού υπογραφεί η σχετική 

σύμβαση, ενώ το μεγαλύτερο κόστος (82.500 τουρκικές λίρες) αντιστοιχεί στις εξωτερικές 

εργασίες σύνδεσης από εξειδικευμένο συνεργείο (υπόγεια / υπέργεια καλωδίωση, 

εγκατάσταση υποσταθμού, κ.λ.π.). 

Στον πυλώνα της Μετεγγραφής Ιδιοκτησίας (Registering Property), η Τουρκία 

εμφανίζει μία μέτρια απόδοση και κατατάσσεται παγκοσμίως στην 54η θέση, αφού ένας 

τίτλος ιδιοκτησίας μπορεί να μετεγγραφεί μέσα σε 6 ημέρες μετά την διεκπεραίωση 6 

συνολικά διαδικασιών και με κόστος όσο το 4% της αξίας της ιδιοκτησίας. Την καλύτερη 

επίδοση εμφανίζει η Γεωργία κατακτώντας την 1η θέση με κύριο χαρακτηριστικό τη 

δυνατότητα μετεγγραφής ιδιοκτησίας σε μία μέρα, με μία διαδικασία και με εξαιρετικά 

χαμηλό κόστος (όσο το 0,056% της αξίας της ιδιοκτησίας). Όσον αφορά στις υπόλοιπες 

χώρες, οι Η.Π.Α και η Κίνα εμφανίζουν μία αξιοπρεπή απόδοση με κατάταξη στην 29η και 

37η θέση αντίστοιχα, ενώ από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, η Ρωσία 

κατατάσσεται στη 12η θέση διαθέτοντας μικρό αριθμό απαιτούμενων διαδικασιών (3) και 

μικρό κόστος διεκπεραίωσης (0,14% της αξίας της ιδιοκτησίας). Σύμφωνα με σχετική 

ανάλυση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η μέτρια θέση κατάταξης της Τουρκίας στον 4ο 

πυλώνα του E.D.B. οφείλεται στην αύξηση των τελών εγγραφής της ιδιοκτησίας, με 

αποτέλεσμα την συνακόλουθη αύξηση του κόστους της συνολικής διαδικασίας μετεγγραφής 

(Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 2014, 45).  
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Στον πυλώνα της Έναρξης Επιχείρησης (Starting a Business), η Τουρκία 

κατατάσσεται στην 79η θέση ανάμεσα στις 189 χώρες που περιλαμβάνονται στην αναφορά 

Doing Business 2015. Συγκεκριμένα, η εκκίνηση μιας νέας μικρομεσαίας επιχείρησης στην 

Κωνσταντινούπολη απαιτεί την ολοκλήρωση 7 διαδικασιών σε 6,5 ημέρες με κόστος ίσο με 

το 16,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Πρώτη στην παγκόσμια κατάταξη εμφανίζεται η 

Νέα Ζηλανδία και ο λόγος είναι προφανής: μία νέα μικρομεσαία επιχείρηση είναι δυνατόν να 

ξεκινήσει τη λειτουργία της σε μισή ημέρα, μετά τη διεκπεραίωση μίας μόνο διαδικασίας με 

κόστος ίσο με το 0,31% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Όσον αφορά στις άλλες χώρες, η 

Κίνα κατατάσσεται ιδιαίτερα χαμηλά στην 128η θέση, ενώ οι Η.Π.Α και η Ρωσία στην 46η και 

34η θέση αντίστοιχα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η βασική αιτία της μέτριας 

κατάταξης της Τουρκίας στον υπόψη πυλώνα, είναι η αύξηση από το 2013 του ελάχιστου 

απαιτούμενου κεφαλαίου για την έναρξη μίας επιχείρησης, όπως αρχίζει να διαφαίνεται από 

την αναφορά Doing Business 2014 (Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 

2014, 19).  

Χαμηλή θεωρείται η παγκόσμια κατάταξη της Τουρκίας και στον πυλώνα της 

Πίστωσης (Getting Credit) καταλαμβάνοντας την 89η θέση με τιμή  «Distance to Frontier» 

45%. Η Νέα Ζηλανδία και οι Η.Π.Α καταλαμβάνουν την 1η και 2η θέση αντίστοιχα. Η Κίνα 

στο συγκεκριμένο πυλώνα εντοπίζεται πάνω από το μέσον της παγκόσμιας κατάταξης στην 

71η θέση με τιμή «distance to frontier» 50%. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η 

Τουρκία απέχει από την Κίνα 18 θέσεις κατάταξης, διαφέρουν στις τιμές D.T.F. μόνο κατά 

5%. Αυτό σημαίνει ότι 18 χώρες έλαβαν στον Πυλώνα της Πίστωσης τιμή D.T.F. μεταξύ 45 

και 50%. 

Στον πυλώνα της Πληρωμής Φόρων (Paying Taxes) η Τουρκία κατατάσσεται στην 

56η θέση, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συνολική παγκόσμια κατάταξή της με βάση το 

δείκτη E.D.B. Οι Η.Π.Α κατατάσσονται εννέα θέσεις υψηλότερα, στην 47η θέση, ενώ η Κίνα 

εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλή απόδοση καταλαμβάνοντας την 120η θέση. Στον υπόψη πυλώνα 

εμφανίζουν υψηλές θέσεις κατάταξης ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής, κάτι που 

δείχνει ότι το επιχειρηματικό τους περιβάλλον ευνοείται τόσο από την ευελιξία των 

διαδικασιών πληρωμής των προβλεπόμενων φόρων, όσο και από το χαμηλό φορολογικό 

συντελεστή που διαθέτουν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ολικός φορολογικός συντελεστής 

(Total Tax Rate) του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας δεν 

ξεπερνά το 15%, ενώ της Τουρκίας αγγίζει το 40%. 
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Στον πυλώνα του Διασυνοριακού Εμπορίου (Trading Across Borders) η Τουρκία 

λαμβάνει την 3η χειρότερη κατάταξή της (90η θέση) μετά την Απόκτηση Πολεοδομικής 

Άδειας και τη Χρεοκοπία Επιχείρησης. Στην κορυφή της κατάταξης συναντάται η 

Σιγκαπούρη ενώ οι Η.Π.Α καταλαμβάνουν την 16η θέση. Η Κίνα εμφανίζει χειρότερη 

απόδοση από την Τουρκία καταλαμβάνοντας την 98η θέση. Προκειμένου να γίνει 

κατανοητός ο λόγος της κατά 82 θέσεις χαμηλότερης κατάταξης της Τουρκίας από τις 

Η.Π.Α, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας με στοιχεία των δύο χωρών που αφορούν στην 

εξαγωγή από τη χώρα και στην εισαγωγή σε αυτήν ενός τυπικού εμπορευματοκιβωτίου 

(container) αγαθών: 

 

Από τη μελέτη των παραπάνω δεδομένων εξάγεται ότι, παρά την εξαιρετική θέση 

των Η.Π.Α στον πυλώνα του Διασυνοριακού Εμπορίου, το κόστος εξαγωγών και 

εισαγωγών αγαθών είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της Τουρκίας. Συνεπώς, τα στοιχεία 

που κάνουν την Τουρκία να μειονεκτεί έναντι των Η.Π.Α στο συγκεκριμένο τομέα, είναι οι 

πολλαπλάσιες τιμές αριθμού διαδικασιών και χρόνου υλοποίησης. Όπως αποδεικνύεται στο 

επόμενο κεφάλαιο, μία μείωση των συγκεκριμένων αριθμών, βελτιώνει αρκετά τη συνολική 

παγκόσμια κατάταξη της χώρας με βάση το δείκτη E.D.B.  

Η ανάλυση της απόδοσης της Τουρκίας στους πυλώνες του δείκτη E.D.B. με βάση 

τα διατιθέμενα στην αναφορά Doing Business 2015 δεδομένα, ολοκληρώνεται με την 38η 

θέση κατάταξής της στον πυλώνα της Εφαρμογής Συμβάσεων (Enforcing Contracts). Η εν 

λόγω κατάταξη αποτελεί την τρίτη καλύτερη της χώρας κατά την εξεταζόμενη περίοδο και 

είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των Η.Π.Α (41η θέση) και του μέσου όρου των 

ευρωπαϊκών και κεντρικών ασιατικών χωρών (58η θέση), ενώ είναι κατά τρεις θέσεις 

χαμηλότερη από αυτήν της Κίνας (35η θέση). Επίσης, χώρες οι οποίες βρίσκονται στην 

περιφέρεια της Τουρκίας και κατατάσσονται σε υψηλότερη από αυτή θέση, είναι η Ρωσία 

στη 14η θέση και η Γεωργία στην 23η θέση (Doing Business 2015. Economy Profile for 

Turkey 2014, 77). Η προαναφερθείσα απόδοση της Τουρκίας στον πυλώνα της Εφαρμογής 
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Συμβάσεων περιλαμβάνει την επίλυση με ένδικα μέσα μίας τυπικής εμπορικής διαμάχης με 

35 συνολικά διαδικασίες, σε χρονικό διάστημα 420 ημερών και με κόστος περί τις 9.500 

τουρκικές λίρες (Doing Business 2015. Economy Profile for Turkey 2014, 79). Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η κατά 24 θέσεις υψηλότερη από την Τουρκία κατάταξη της Ρωσίας 

επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας τον ίδιο αριθμό διαδικασιών (35) στην ένδικη διαμάχη, αλλά σε 

πολύ μικρότερο χρόνο (267 ημέρες) και με λιγότερα δικαστικά έξοδα. 

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της καλύτερης ανάλυσης του επιπέδου διευκόλυνσης 

της επιχειρηματικότητας της Τουρκίας  τα τελευταία χρόνια, θα ακολουθήσει η σύγκρισή της 

με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών όπως η Ευρώπη των 28 χωρών (EU-28), οι Η.Π.Α, η 

Κίνα, η Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (C.I.S), οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (BS-

10) και οι Βαλκανικές χώρες (BAL-12), κατ’ αναλογία με την πρακτική που εφαρμόσθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα για τη σύγκριση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας των εν λόγω 

χωρών. Ως βάση για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν οι πίνακες της παγκόσμιας 

κατάταξης των χωρών BAL-12 και BS-10 του Παραρτήματος «Δ» καθώς και το ακόλουθο 

διάγραμμα που σχηματίσθηκε από στοιχεία που εκδίδει ετησίως η Παγκόσμια Τράπεζα: 
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15: Συγκριτικό γράφημα επιχειρηματικού περιβάλλοντος Τουρκίας – άλλων χωρών με βάση το 
δείκτη E.D.B.  

Παρατηρώντας στο παραπάνω πίνακα τις τιμές «distance to frontier» κατά την 

τελευταία εξαετία, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Η τιμή του μέσου όρου των EU-28 αυξήθηκε κατά 2,3%. 

• Η τιμή των Η.Π.Α μειώθηκε κατά 3,7%. 

• Η τιμή της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8%. 

• Η τιμή του μέσου όρου της Κ.Α.Κ. αυξήθηκε κατά 9,2%. 

• Η τιμή του μέσου όρου των BS-10 αυξήθηκε κατά 7,3%. 

• Η τιμή του μέσου όρου των BAL-12 αυξήθηκε κατά 5,9%.   
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU-28 av 71,2 71,9 72,0 72,8 72,8 73,5

USA 85,7 85,7 85,7 84,9 82,0 82,0
China 57,8 59,7 58,8 60,3 61,3 62,6
C.I.S 54,9 56,7 58,6 60,6 62,1 64,1

BS-10 61,3 61,8 62,9 64,8 67,2 68,6
BAL-12 62,1 62,5 63,4 64,4 66,5 68,0

ΤΟΥΡΚΙΑ 66,0 66,0 66,7 67,5 68,4 68,7

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΕΙΚΤΗ E.D.B. ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ 
ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΩΡΩΝ 
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• Η τιμή της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 2,7%. 

Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι, εξαιρουμένων των Η.Π.Α των οποίων ο βαθμός 

διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας μειώθηκε21, σε όλες τις άλλες χώρες αυξήθηκε. Η 

μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στις χώρες της Κ.Α.Κ. και των BS-10, η οποία 

δικαιολογείται από την πολύ καλή απόδοση της Γεωργίας, της οποίας η παγκόσμια 

κατάταξη αυξήθηκε ραγδαία το 2008 και έκτοτε, έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ των πρώτων 

είκοσι. Συγκεκριμένα, η Γεωργία άρχιζε να εφαρμόζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους έξι 

από τους δέκα πυλώνες του δείκτη E.D.B., όπως π.χ. τη βελτίωση των συνθηκών 

ασφάλειας των επενδύσεων από την περίοδο 2006-2007 η επιτυχία των οποίων 

αποτυπώθηκε στην παγκόσμια κατάταξη της χώρας το 2008. Οι συγκεκριμένες 

μεταρρυθμίσεις της Γεωργίας ενσωματώθηκαν σε μία έκδοση αποτελούμενη από έντεκα 

σχετικές μελέτες προκειμένου να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εγχειρίδιο επιτυχίας στον τομέα 

της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις υπόλοιπες χώρες. Επιπρόσθετα, 

ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας Zurab Nogaideli βραβεύτηκε από την Παγκόσμια 

Τράπεζα και την Αμερικανική Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης (US Agency for International 

Development) για την εξαιρετική απόδοση της χώρας του (Doing Business 2008 2007, 8). 

Σε αντίθεση με τη Γεωργία, η Ουκρανία κατατάσσεται σε ιδιαίτερα χαμηλές θέσεις από το 

2006 (132η θέση) έως το 2014 (112η θέση) και μόλις στην πρόσφατη αναφορά Doing 

Business 2015 εμφανίζει κατάταξη διψήφιου αριθμού, επηρεάζοντας αρνητικά το μέσο όρο 

των χωρών BS-10. Όμως, η βελτίωση που εμφανίζει διαχρονικά η Ουκρανία (36 θέσεις από 

το 2006 έως σήμερα), δημιουργεί πολύ καλές προοπτικές για τη συνολική κατάταξη των 

χωρών της Μαύρης Θάλασσας στο μέλλον. 

Σημαντική βελτίωση της παγκόσμιας κατάταξής τους κατάφεραν και οι Βαλκανικές 

χώρες. Ειδικότερα, η Π.Γ.Δ.Μ. κρατά το σκήπτρο των BAL-12 κατά την τελευταία εξαετία, 

όπως φαίνεται στο σχετικό πίνακα του Παραρτήματος «Δ» και αν δεν υπήρχαν οι ιδιαίτερα 

χαμηλές επιδόσεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης η οποία έχει να παρουσιάσει διψήφια θέση 

κατάταξης από το 2007, η μέση τιμή «Distance to Frontier» των BAL-12 θα κυμαινόταν σε 

υψηλότερα επίπεδα. Σπουδαίες αποδόσεις στις Βαλκανικές χώρες την περίοδο 2006-2015 

εμφανίζονται επίσης: 

21 Πρέπει να σημειωθεί ότι παρά την παρατηρούμενη μείωση της τιμής «Distance to Frontier» των Η.Π.Α, 
η συνολική κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντός της παραμένει σε υψηλό επίπεδο αφού 
καταλαμβάνει την 7η θέση της αντίστοιχης παγκόσμιας κατάταξης για το 2015 (μεταξύ 189 χωρών).  
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• Από την Βουλγαρία η οποία κερδίζει συνολικά 21 θέσεις στην παγκόσμια 

κατάταξη. 

• Από το Μαυροβούνιο το οποίο κερδίζει συνολικά 28 θέσεις στην παγκόσμια 

κατάταξη. 

• Από τη Σλοβενία η οποία ενώ το 2006 καταλαμβάνει την 56η θέση, κερδίζει 23 

θέσεις μέχρι το 2014 καταλαμβάνοντας την 33η θέση, πλην όμως το 2015 

κατρακυλά στην 51η θέση χάνοντας μέσα σε έναν χρόνο 18 θέσεις στην 

παγκόσμια κατάταξη. 

Όσον αφορά στην εξέλιξη των συναφών με το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας 

στοιχείων για την Κίνα, παρατηρούμε μία μέση συμπεριφορά του δείκτη E.D.B. με τάση 

βελτίωσης. Στην παγκόσμια κατάταξη Doing Business των τελευταίων ετών βρίσκεται περί 

το μέσο όρο των συμμετεχουσών χωρών. Συγκεκριμένα, από το 2014 στο 2015, η 

παγκόσμια κατάταξη της Κίνας βελτιώθηκε κατά 3 θέσεις (από τη 93η στην 90η) και η τιμή 

«distance to frontier» αυξήθηκε κατά 1,3%. 

Η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει μία σταθερότητα στην τιμή «Distance to 

Frontier» με ελαφρά ανοδική πορεία όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, 

εμφανίζει καλύτερη ετήσια ποσοστιαία από την Κίνα, την Κ.Α.Κ., τις Βαλκανικές χώρες και 

τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Αντίθετα, οι Η.Π.Α και οι 28 Ευρωπαϊκές χώρες 

παρουσιάζουν υψηλότερη ποσοστιαία απόδοση από τις προηγούμενες χώρες. 

Υπολογίζοντας τους μέσους όρους των τιμών «Distance to Frontier» των παραπάνω 

χωρών, η μεταξύ τους κατάταξη για τα έτη 2010-2015, έχει ως ακολούθως:  

 

 

16: Κατάταξη με βάση τους Μ.Ο. τιμών «Distance to Frontier» ετών 2010-2015 

Η.Π.Α (84,3%)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΣΩΝ ΟΡΩΝ D.T.F. 2010 - 2015

EU-28 av. (72,4%)
ΤΟΥΡΚΙΑ (67,2%)
BAL-12 (64,5%)
BS-10 (64,4%)
ΚΙΝΑ (60,1%)

Κ.Α.Κ. (59,5%)



- 64 - 
 

Από τα παραπάνω, παρατηρείται ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε 

συγκεκριμένους τομείς πυλώνων του δείκτη E.D.B. από τις τουρκικές κυβερνήσεις μετά το 

2006, έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με συνέπεια η χώρα να εμφανίζει 

ένα αξιοπρεπές επιχειρηματικό περιβάλλον, προσελκύοντας νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες. Άλλωστε, η κατάταξη μίας χώρας στους υπόψη πίνακες, σχετίζεται άμεσα 

από τις μεταρρυθμίσεις (θετικές ή αρνητικές) τις οποίες οι χώρες κρίνουν ότι πρέπει να 

εφαρμόσουν ή αναγκάζονται να εφαρμόσουν. Συγκεκριμένα, οι μεταρρυθμίσεις που 

εφαρμόσθηκαν από τις παραπάνω χώρες κατά την περίοδο 2006-2015 σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες αναφορές «Doing Business» που περιλαμβάνονται στη βιβλιογραφία, είναι οι 

ακόλουθες: 

   

 

 

 

17: Αριθμός μεταρρυθμίσεων επιχειρηματικού περιβάλλοντος Τουρκίας - άλλων χωρών 
περιόδου 2006 - 2015 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι Η.Π.Α επιτυγχάνουν μία εξαιρετική ετήσια 

κατάταξη με βάση το δείκτη E.D.B., εφαρμόζοντας τις λιγότερες μεταρρυθμίσεις. Αυτό 

δείχνει την εμπιστοσύνη του αμερικανικού κράτους και των επιχειρήσεων στην πεπατημένη 

οδό που οδηγεί στην επιτυχή επιχειρηματική δράση των μικρομεσαίων εταιρειών. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 παρά την πολύ καλή κατάταξη μεμονωμένων χωρών που την 

απαρτίζουν, ο μεγάλος αριθμός μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζονται αντικατοπτρίζει την 

προσπάθεια υπερκέρασης της υφιστάμενης ανομοιογένειας των οικονομιών τους. Κάτι 

αντίστοιχο θα μπορούσε να θεωρηθεί προκειμένου να δικαιολογηθεί ο μεγάλος αριθμός 

μεταρρυθμίσεων που εφαρμόσθηκαν από την Κ.Α.Κ., τις BS-10 και τις BAL-12. Η Κίνα, 

παρά τη μέτρια συνολική κατάταξή της κατά την περίοδο 2014-2015 (90η θέση) εμφανίζει 

έναν αρκετά υψηλό αριθμό μεταρρυθμίσεων προκειμένου να καταστήσει το επιχειρηματικό 

της περιβάλλον ανταγωνιστικό. Ειδικότερα κατά την παραπάνω περίοδο, ενώ εμφανίζει μία 

καλή κατάταξη στον πυλώνα της Μετεγγραφής Ιδιοκτησίας (37η θέση), η κατάταξή της 

στους πυλώνες Έναρξης Επιχείρησης (128η), Έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας (179η), 

ΤΟΥΡΚΙΑ 14 
Η.Π.Α 3 

EU-28 av. 15 
ΚΙΝΑ 20 

Κ.Α.Κ. av. 24 
BAL-12 av. 20 
BS-10 av. 23 
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Ηλεκτροδότησης (124η), Προστασίας της Μειοψηφίας των Επενδυτών (132η) και Πληρωμής 

Φόρων (120η) είναι ιδιαίτερα χαμηλή. 

Η τουρκική κυβέρνηση, επιτυγχάνει τη βελτίωση της παγκόσμιας κατάταξής της κατά 

29 θέσεις μεταξύ 2006 και 2015 (όπως προαναφέρθηκε), με την εφαρμογή συνολικά 

δεκατεσσάρων μεταρρυθμίσεων. Παρατηρώντας τον αριθμό των μεταρρυθμίσεων που 

εφαρμόσθηκαν την ίδια περίοδο από την Κίνα, την Κ.Α.Κ. τις BAL-12 και τις BS-10 

συναρτήσει των αντίστοιχων αποτελεσμάτων, ο αριθμός αυτός κρίνεται ικανοποιητικός. 

Ορισμένες από τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε η Τουρκία και έχουν 

καταγραφεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως εκδότης των ετήσιων αναφορών Doing 

Business, είναι οι ακόλουθες: 

• Την περίοδο 2008-2009, εφαρμόσθηκαν συγκεκριμένες δράσεις στην 

κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείρισης 

εμπορικών ζητημάτων, με κόστος περί τα 32 εκατομμύρια δολάρια 

(Doing Business 2010. Reforming through difficult times 2009, 52). 

• Το 2006 ελήφθησαν μέτρα στο πλαίσιο απλοποίησης των φορολογικών 

πληρωμών με ικανοποιητικά διαχρονικά αποτελέσματα, αφού η 

παγκόσμια κατάταξή της στο συγκεκριμένο πυλώνα την περίοδο 2013-

2014 ήταν 56η ανάμεσα σε 189 χώρες. 

• Την περίοδο 2009-2010, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση της 

έγγραφης / έντυπης ενημέρωσης των εμπλεκομένων σε δικαστικά 

θέματα (π.χ. ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία δικασίμου ημέρας), 

με ηλεκτρονικά μηνύματα επιφέροντας μείωση του συναφούς κόστους 

κατά 7 εκατομμύρια Τουρκικές Λίρες (περίπου 3,3 εκατομμύρια ευρώ) 

σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα, την ίδια χρονιά, υποστηρίχθηκε σε 

μεγάλο βαθμό η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των 

ενστάσεων. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις αφορούν στον πυλώνα της 

Εφαρμογής Συμβάσεων (Doing Business 2011. Making a Difference for 

Entrepreneurs 2010, 76). 

• Κατά την περίοδο 2010-2011 μειώθηκαν τα απαιτούμενα 

συμβολαιογραφικά έξοδα καθώς και  οι ασφαλιστικές εισφορές των 
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εταιρειών κατά 5%. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν στους πυλώνες 

Έναρξης Επιχείρησης και Πληρωμής Φόρων αντίστοιχα. 

• Την περίοδο 2011-2012, καταργήθηκε η υποχρέωση ύπαρξης 

προστατευτικής κατασκευής (shelter) σε μη κατοικήσιμα κτήρια 

συνολικής επιφάνειας μικρότερης των 1500 τετραγωνικών μέτρων, 

μειώνοντας το αντίστοιχο απαιτούμενο κόστος (μεταρρύθμιση στον 

πυλώνα Έκδοσης Πολεοδομικής Άδειας).  Επίσης η εφαρμογή των 

συμβάσεων διευκολύνθηκε με την ψήφιση νέου διαδικαστικού νόμου 

(Doing Business 2013. Smarter Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises 2013, 143). 

• Κατά την περίοδο 2012-2013 συγκεκριμένες κυβερνητικές δράσεις 

όπως η αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου, αύξησαν το 

βαθμό δυσκολίας έναρξης μίας νέας επιχείρησης, κάτι που δεν είχε 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στον πυλώνα Έκδοσης 

Πολεοδομικής Άδειας, ελήφθησαν μέτρα για την απλοποίηση των 

απαιτούμενων εγγράφων. Στον πυλώνα της Ηλεκτροδότησης, 

καταργήθηκαν οι εξωτερικοί έλεγχοι και μειώθηκε το διοικητικό κόστος. 

Στον πυλώνα της Μετεγγραφής Ιδιοκτησίας οι αναληφθείσες δράσεις 

είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του σχετικού κόστους με αρνητική 

συνέπεια στη διευκόλυνση του επιχειρείν. Στον τομέα της Προστασίας 

της Μειοψηφίας των Επενδυτών ως ιδιαίτερα θετική μεταρρύθμιση 

εκλαμβάνεται η εφαρμογή του νέου εμπορικού κώδικα που αναφέρθηκε 

παραπάνω (Doing Business 2014. Understanding Regulations for Small 

and Medium-Size Enterprises 2013, 79). 

• Ο βαθμός δυσκολίας εκκίνησης μιας νέας επιχείρησης αυξήθηκε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά κατά την περίοδο 2013-2014 αφού αυξήθηκαν 

τα απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έξοδα και τα αντίστοιχα έξοδα 

εγγραφής (registration fees). Σαν δεύτερη αρνητική μεταρρύθμιση της 

συγκεκριμένης περιόδου αναφέρεται η αύξηση του ποσοστού 

ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, επηρεάζοντας την απόδοση 

της χώρας στον πυλώνα της Πληρωμής Φόρων. Σαν θετική 

μεταρρύθμιση, παρατίθεται η πλήρης ενεργοποίηση της διαδικασίας 
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ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων μέσω κατάλληλων εφαρμογών, 

επιδρώντας ανάλογα στον πυλώνα της Εφαρμογής Συμβάσεων (Doing 

Business 2015. Going Beyond Efficiency 2014, 165). 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 

Οι παράγοντες που συνθέτουν τους πυλώνες του δείκτη E.D.B. έχουν ως κοινούς 

παρονομαστές, τόσο τον αριθμό των απαιτούμενων διαδικασιών όσο και το αντίστοιχο 

κόστος. Οι δύο αυτές παράμετροι θεωρούνται καθοριστικοί για την έναρξη και τη λειτουργία 

μίας μικρομεσαίας επιχείρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της και εκφράζουν το βαθμό 

ευελιξίας των κρατικών φορέων στην υποστήριξη των επιχειρηματικών δράσεων. Δηλαδή, 

το πόσο σύντομα και απλά διεκπεραιώνονται οι λειτουργικές υποθέσεις των επιχειρήσεων, 

καθορίζει το επίπεδο της γραφειοκρατίας μίας χώρας. 

Προκειμένου να μελετηθεί η τρέχουσα γραφειοκρατική διάσταση της Τουρκίας και να 

συγκριθεί με την αντίστοιχη των χωρών που έχουν αναφερθεί παραπάνω, κρίνεται σκόπιμη 

η παράθεση των ακόλουθων πινάκων με ομαδοποιημένα στοιχεία που ελήφθησαν από τις 

αναφορές «Doing Business» της Παγκόσμιας Τράπεζας μετά από κατάλληλη επεξεργασία: 

   

 

18: Πίνακες επιπέδου γραφειοκρατίας (διαδικασίες-χρόνος) χωρών για το έτος 2015 

Από την μελέτη των παραπάνω πινάκων προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ 
(ΑΡ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

EU-28 av. 5,1 12,6 5 11,7 4,1 4,6 32,4
USA 6 15 4 11 3 5 32
ΚΙΝΑ 11 22 4 7 8 5 37

Κ.Α.Κ. av. 4,3 18 4,6 18,8 8,7 10 35,8
BS-10 av. 4,4 17 5,3 10,1 6,4 7,8 36,3

BAL-12 av. 5,4 16,2 6,3 23,3 6 7,2 37
ΤΟΥΡΚΙΑ 7 18 6 11 7 8 35

ΕΝΑΡΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

ΕΚΔΟΣΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ 

ΑΔΕΙΑΣ 
(ΗΜΕΡΕΣ)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ 
(ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
(ΗΜΕΡΕΣ)

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
(ΗΜΕΡΕΣ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

EU-28 av. 11,6 174,4 25,6 189,2 11,6 10,6 576 2
USA 4 89 12 175 6 5 370 1,5
ΚΙΝΑ 30 274 28 261 21 24 406 1,7

Κ.Α.Κ. av. 11,2 149 15,9 226 37,7 431 354,3 2,4
BS-10 av. 9,6 151,1 12,3 261,3 18,5 18,6 542,3 2,7

BAL-12 av. 11,5 185,3 36,8 263,9 15,6 15,3 699 2,7
ΤΟΥΡΚΙΑ 6,5 169 6 226 13 14 420 3,3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ
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• Στον τομέα της έναρξης μίας επιχείρησης, η Τουρκία εμφανίζει έναν μέσο 

αριθμό απαιτούμενων διαδικασιών, με την Κίνα να εμφανίζει τις περισσότερες 

και την Κ.Α.Κ. τις λιγότερες. Επίσης, Αν και στις Η.Π.Α μία νέα επιχείρηση 

μπορεί να αρχίζει να λειτουργεί σε μόνο τέσσερις ημέρες, ο αριθμός των 6,5 

ημερών που εμφανίζει η Τουρκία θεωρείται πολύ καλός σε σχέση με την Κίνα 

όπου απαιτείται ένας μήνας.  

• Η γραφειοκρατία στον τομέα της έκδοσης πολεοδομικής άδειας κυριαρχεί 

τόσο στον τομέα των απαιτούμενων διαδικασιών όσο και στον αντίστοιχο 

χρόνο χωρίς να διαθέτει τις χειρότερες επιδόσεις, αφού αυτές εμφανίζονται 

από την Κίνα. 

• Στον τομέα της μετεγγραφής ιδιοκτησίας η Τουρκία εμφανίζει υψηλό αριθμό 

απαιτούμενων διαδικασιών με οριακά υψηλότερο αυτόν των BAL-12, αλλά 

διαθέτει τον καλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας (έξι ημέρες). 

• Με 11 πληρωμές και 226 ώρες ανά έτος, η Τουρκία δεν εμφανίζει καλή 

απόδοση από πλευράς γραφειοκρατίας στον τομέα της Πληρωμής Φόρων 

μεταξύ των χωρών που εξετάζονται στους πίνακες, με την Κίνα να έχει τον 

μικρότερο αριθμό πληρωμών και τις Η.Π.Α. το μικρότερο απαιτούμενο για τις 

πληρωμές χρόνο. 

• Μέτριες αποδόσεις εμφανίζει η Τουρκία και στους υπόλοιπους τομείς των 

εισαγωγών-εξαγωγών (απαιτούμενη αλληλογραφία – χρόνοι υλοποίησης) 

αλλά και στον αριθμό των απαιτούμενων για την εφαρμογή συμβάσεων 

διαδικασιών, καθώς και στο χρόνο χρεοκοπίας μιας επιχείρησης στον οποίο 

διαθέτει τη χειρότερη επίδοση (3,3 ημέρες). 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Τουρκία αποτελεί μία χώρα που διαθέτει 

καλά ριζωμένο στο εμπορικό θεσμικό της περιβάλλον το μικρόβιο της γραφειοκρατίας, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διαμορφωθείσα κατάσταση λειτουργεί ανασταλτικά στην 

εκκίνηση και στην λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η λύση στο εν λόγω 

πρόβλημα εντοπίζεται στην ορθή αξιολόγηση από την εκάστοτε τουρκική κυβέρνηση των 

τιμών «distance to frontier» των ετήσιων αναφορών «Doing Business» που εκδίδονται από 

την Παγκόσμια Τράπεζα, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις για την 
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εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που θα μετατρέψουν διαχρονικά το τουρκικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον σε πόλο έλξης για νέες εταιρείες.  

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μίας χώρας σχετίζεται άμεσα με 

επιχειρηματικότητά της. Επίσης, μία χώρα που εμφανίζει υψηλή ανταγωνιστικότητα έναντι 

άλλων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στην περιφέρειά της, κεντρίζει το ενδιαφέρον 

επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την λειτουργική ασφάλεια των επιχειρήσεών τους. 

Αυτό σημαίνει ότι μία χώρα με ισχυρό θεσμικό περιβάλλον, αξιόπιστες και σύγχρονες 

υποδομές, υψηλό μορφωτικό επίπεδο εργατικού δυναμικού το οποίο στοχεύει στην 

ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών δημιουργεί προϋποθέσεις βελτίωσης του ισοζυγίου 

πληρωμών, οδηγώντας τη χώρα σε ανάπτυξη. Παράλληλα, μία χώρα με υψηλό Α.Ε.Π. 

όπως είναι μία ανταγωνιστική χώρα, είναι σε θέση να εφαρμόσει με μεγαλύτερη ευκολία 

μεταρρυθμίσεις στις λειτουργικές της δομές προκειμένου να φανεί αρωγός σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Υπό το πρίσμα αυτό, θα επιχειρηθεί η παράθεση των στοιχείων που εκφράζουν την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη, προκειμένου 

να εξηγηθούν οι αντίστοιχες μεταβολές της Τουρκίας από το 2006 έως το 2015.   

 

19: Πίνακας συσχετισμού δεικτών G.C.I. - E.D.B. και Α.Ε.Π. Τουρκίας για τα έτη 2006 – 2015 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EDB INDEX 
(παγκόσμια 
κατάταξη)

84 91 57 57 73 73 71 71 69 55

GDP (current 
billion USD) 530,9 647,2 730,3 614,6 731,2 774,8 788,9 823,2 799,5

GCI INDEX 
(παγκόσμια 
κατάταξη)

66 59 53 63 61 61 59 43 44 45

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
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20: Διάγραμμα μεταβολής ρυθμού ανάπτυξης Α.Ε.Π. Τουρκίας (2010-2015) 

Ο παραπάνω πίνακας “19”, περιέχει την ετήσια κατάταξη της Τουρκίας με βάση τους 

δείκτες E.D.B. - G.C.I. και την ετήσια τιμή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της. 

Το παραπάνω διάγραμμα “20” (Trading Economics 2015), αποτυπώνει το ρυθμό 

ανάπτυξης του Α.Ε.Π. της χώρας κατά την τελευταία πενταετία. Επίσης, επισημαίνεται ότι 

τα στοιχεία που αναγράφονται σε κάθε στήλη του παραπάνω πίνακα αντικατοπτρίζουν την 

προηγούμενη χρονική περίοδο, δηλαδή τα στοιχεία που βρίσκονται στη στήλη του έτους 

2014, αφορούν τη χρονική περίοδο 2012-2013.  

Παρατηρείται λοιπόν ότι από τη αρχή του 2014, ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π. της 

Τουρκίας μειώνεται διαρκώς και στη μέση της χρονιάς αποκτά αρνητικές τιμές. Η δυσμενής 

αυτή κατάσταση γίνεται ορατή και στον παραπάνω πίνακα όπου η τιμή του ετήσιου Α.Ε.Π. 

της χώρας εμφανίζει μείωση από το 2013 στο 2014 κατά 823,2-799,5=23,7 δις δολάρια. 

Επίσης, ενώ μέχρι το 2013 η κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Τουρκίας 

με βάση το δείκτη G.C.I. βελτιωνόταν διαρκώς, από την υπόψη χρονιά μέχρι το 2015 

απώλεσε ήδη δύο θέσεις. Παρατηρώντας την επιβράδυνση της ανάπτυξης του Α.Ε.Π. της 

χώρας περί το 2011 καθώς και την επιδείνωση της παγκόσμιας κατάταξής της με βάση το 

δείκτη E.D.B. κατά 16 θέσεις ένα με δύο έτη πριν (δεδομένα 2009 - 2010), μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Τουρκίας 
προκάλεσε επιβράδυνση στην ανάπτυξη και συνακόλουθα, μείωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της.  

Μία ακόμα παράμετρος που καθορίζει διαχρονικά το ρυθμό ανάπτυξης της Τουρκίας 

είναι το ποσοστό απορρόφησης των εξαγωγών της από άλλες χώρες. Δεδομένου ότι η 
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Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά των εξαγωγών της Τουρκίας, οι 

διακυμάνσεις του ρυθμού ανάπτυξης της πρώτης, επηρεάζουν ανάλογα τα 

μακροοικονομικά μεγέθη της δεύτερης. Πιο συγκεκριμένα, στο παρακάτω διάγραμμα της 

μεταβολής του ρυθμού ανάπτυξης του Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Trading 

Economics 2015), παρατηρούμε μία μεγάλη βύθισή του την περίοδο μεταξύ του 2011 και 

του α΄ εξαμήνου 2013, η οποία αρχίζει να ανακάμπτει από τα τέλη του 2013 και μετά. Το 
φαινόμενο αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
Τουρκίας, κάτι που αποδεικνύεται από την ελαφρά επιδείνωση της παγκόσμιας 
κατάταξής της τα έτη 2014 (44η θέση) και 2015 (45η θέση). 

 

21: Διάγραμμα μεταβολής ρυθμού ανάπτυξης Α.Ε.Π. Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010-2015) 

Επιπρόσθετα, στο τέλος του παραπάνω διαγράμματος (αρχές 2015) παρατηρείται 

μία τάση μείωσης του ρυθμού ανάπτυξης του Α.Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός 

που οδηγεί στην πρόβλεψη για περαιτέρω επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας 

περί το 2017, αφού για την παγκόσμια κατάταξη των χωρών με βάση το δείκτη G.C.I. κατά 

το υπόψη έτος, θα ληφθούν δεδομένα από τα έτη 2015-2016.     

Η παραπάνω πρόβλεψη δεν αποτελεί κάποιο νέο στοιχείο για την τουρκική 

κυβέρνηση, αφού ήδη το 2014 ο Αντιπρόεδρος Ali Babacan κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης για του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος για τα έτη 2015-2017 

στην Άγκυρα είχε δηλώσει: «Υπάρχει μια επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης στις 

αναδυόμενες χώρες μεταξύ των οποίων και στην Τουρκία. Στην επόμενη δεκαετία, οι ρυθμοί 
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ανάπτυξης αυτών των χωρών θα είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τα τελευταία 10 χρόνια» 

(Candemir 2014).  

Παρατηρώντας λοιπόν ότι το βασικό μέσο της αλληλεπίδρασης των ξένων 

οικονομιών με την αντίστοιχη τουρκική είναι οι εξαγωγές, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση 

στοιχείων που αφορούν στο τουρκικό εξωτερικό εμπόριο μεταξύ των ετών 2012 και 2013 

υπό τη μορφή του ακόλουθου πίνακα (Λιακοπούλου 2014): 

 

 

 

 

 

Η μείωση των εξαγωγών που φαίνεται στον υπόψη πίνακα οφείλεται κυρίως στην 

υποτονική ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ενδεχόμενης μεγαλύτερης 

επίδρασης της εξελισσόμενης αυτής κατάστασης στην ανάπτυξη της χώρας, η τουρκική 

οικονομική στρατηγική αναθεωρήθηκε το 2014 με στόχο την προσπάθεια αύξησης των 

εξαγωγών και παράλληλα την επιβράδυνση των εισαγωγών, προκειμένου να συγκρατηθεί 

το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (Candemir 2014).  

Εκτός όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση (με κυριότερους εκπροσώπους της τη 

Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία), σημαντικοί αποδέκτες των τουρκικών 

εξαγωγών αποτελούν η Ρωσία και το Ιράκ όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα 

(Λιακοπούλου 2014): 

 

23: Γράφημα κατανομής τουρκικών εξαγωγών 

 
 

 2012 (ΔΙΣ $) 2013 (ΔΙΣ $) ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
2012-2013 (%) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 139,86 138,71 - 0,8 % 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 216,72 228,51 + 5,4 % 

ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 356,58 367,22 + 3 % 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ 76,86 89,8 16,8% 

22: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ (2012-2013)  
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Μελετώντας τους ρυθμούς ανάπτυξης του Α.Ε.Π. των δύο αυτών χωρών στα 

παρακάτω γραφήματα (οι οποίοι το τελευταίο διάστημα εισέρχονται σε αρνητικές τιμές) και 

σε συνδυασμό με όσα προαναφέρθηκαν, επιβεβαιώνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ της 

ανάπτυξης, της απορρόφησης των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

μίας χώρας και εν προκειμένω, της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι με βάση την 
επιβράδυνση της ανάπτυξης των βασικών χωρών στις οποίες απευθύνονται μέχρι 
σήμερα οι εξαγωγές της, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας θα 
συνεχίσει να μεταβάλλεται πτωτικά και τα επόμενα έτη. 

 

 

 

 

24: Γραφήματα μεταβολής ετησίων ρυθμών ανάπτυξης Α.Ε.Π. Ιράκ  - Ρωσίας 2010-201522 

22 Πηγή: Trading Economics (http://www.tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate, 
πρόσβαση: 02 Οκτ 2015). 

http://www.tradingeconomics.com/country-list/gdp-annual-growth-rate
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, ανέδειξε τα προτερήματα και τις 

αδυναμίες της τουρκικής οικονομίας στην προσπάθειά της να σταθεί ανταγωνιστικά δίπλα 

στις οικονομίες άλλων χωρών. Επίσης, αποδείχτηκε η αλληλένδετη σχέση της κατάστασης 

του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος με την ανταγωνιστικότητά της. Η κατάλληλη 

συσχέτιση των στοιχείων αυτών, δύναται να οδηγήσει σε ωφέλιμα συμπεράσματα για την 

τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας της Τουρκίας και σε προτάσεις που ενδεχομένως να 

αποτρέψουν μια περαιτέρω επιδείνωση. 

Όπως αποκαλύφθηκε, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας βαίνει 

επιδεινούμενη. Η αξιολόγηση των παραπάνω γραφημάτων “7” και “8” οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η κατάσταση αυτή δεν προέκυψε από μία τυχούσα επιδείνωση της τιμής 

του δείκτη G.C.I. της χώρας δεδομένου ότι αυξήθηκε κατά 8.7%, αλλά από μία μεγαλύτερη 

βελτίωση της αντίστοιχης τιμής του δείκτη άλλων χωρών. Αυτός άλλωστε είναι και ο 
ρόλος της μέτρησης της ανταγωνιστικότητας: η ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων ενός δρώντα έναντι άλλων. Ενώ η τιμή του δείκτη G.C.I. της Τουρκίας 

κατά τη διετία 2013 – 2015 αυξήθηκε κατά 0,05, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 

απώλεσε δύο θέσεις παγκόσμιας κατάταξης. Την ίδια χρονική περίοδο, παρατηρείται 

ραγδαία βελτίωση στην παγκόσμια κατάταξη άλλων χωρών και συγκεκριμένα στην 

περιφέρεια της Τουρκίας, όπως το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία που κερδίζουν 8 θέσεις 

έκαστη, η Ρωσία η οποία κερδίζει 14 θέσεις, η Ρουμανία η οποία κερδίζει 19 θέσεις, η 

Ελλάδα η οποία κερδίζει 15 θέσεις, η Π.Γ.Δ.Μ. που κερδίζει 17 θέσεις και το Μαυροβούνιο 

που κερδίζει 9 θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσαν οι χώρες αυτές 

σε συγκεκριμένους τομείς, προκάλεσαν μεγαλύτερη αύξηση στην μετρηθείσα από το 

W.E.F. τιμή του δείκτη G.C.I. από εκείνη που προκάλεσαν οι αντίστοιχες τουρκικές 

μεταρρυθμίσεις.  

Προκειμένου η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας να επανέλθει στο 

πολύ καλό επίπεδο που καταδεικνύει η Global Competitiveness Report 2012-2013, η 

κυβέρνηση της χώρας οφείλει να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της τρέχουσας περιόδου οι 

οποίες εντοπίζονται κυρίως στο μακροοικονομικό της περιβάλλον και στον τομέα της 
αγοράς εργασίας.   



- 75 - 
 

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, η 

Τουρκία οφείλει να εστιάσει στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) 

της, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο μακροοικονομικό μέγεθος. Το Α.Ε.Π, με κριτήριο 

τη μέθοδο της δαπάνης, ορίζεται ως «η αγοραία αξία των παραγόμενων νέων τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου εντός της επικράτειας μίας 

χώρας» (kontranews.gr 2015). Βασική συνιστώσα του Α.Ε.Π. αποτελούν οι καθαρές 

εξαγωγές μίας χώρας ή αλλιώς το Εμπορικό Ισοζύγιό23της. Τα τελευταία χρόνια, όπως 

φαίνεται και στον πίνακα “22”, Οι τουρκικές εξαγωγές μειώνονται ενώ οι αντίστοιχες 

εισαγωγές αυξάνονται δημιουργώντας εμπορικό έλλειμμα το οποίο επιδρά αρνητικά στο 

Α.Ε.Π. της χώρας και συνακόλουθα στην ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύεται και από τα 

δεδομένα του πίνακα “19” όπου παρατηρείται μείωση του τουρκικού Α.Ε.Π. μεταξύ των 

ετών 2013 και 2014 κατά 23,7 δισ. δολάρια. Συνεπώς, η χώρα οφείλει να συγκρατήσει την 

περαιτέρω μείωση των εξαγωγών και να επιβραδύνει τη στήριξη της ανάπτυξης της 

οικονομίας της από την αύξηση της εσωτερικής κατανάλωσης. Επίσης, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι οι κυριότερες χώρες που απορροφούν τα τουρκικά εξαγώγιμα προϊόντα 

πλήττονται από χαμηλούς (ακόμα και αρνητικούς) ρυθμούς ανάπτυξης, όπως αποδείχθηκε 

από τα γραφήματα “23” και “24”, η Τουρκία οφείλει να στρέψει την κατεύθυνση των 

εξαγωγών της και σε άλλες χώρες με κριτήριο το ρυθμό ανάπτυξής τους.   

Επίσης, στο πλαίσιο της προσέλκυσης νέων επενδύσεων και της επαναφοράς της 

ανταγωνιστικότητάς της σε αυτήν του 2012, η Τουρκία θα πρέπει να εστιάσει το σύνολο των 

προσπαθειών της στη διεύρυνση των αγορών και στην επέκταση της μέσο-

μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 

αποδεδειγμένα αποτελούν τις «ατμομηχανές» της οικονομίας και τους φορείς βελτίωσης 

των εξαγωγικών διαδικασιών της χώρας. Υπό το πρίσμα αυτό, η Τουρκία θα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί στο ακέραιο την τρέχουσα υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας στη 

χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία αφορά στην ενίσχυση των 

μικρομεσαίων εξαγωγέων με 1,7 δισ. δολάρια από το 4ο Δάνειο Ενδιάμεσης 

Χρηματοδότησης Εξαγωγών (4th Export Finance Intermediary Loan) (World Bank, 

"Overview of Turkey" 2015).    

23 Καθαρές Εξαγωγές (Net Exports) ή Εμπορικό Ισοζύγιο, είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές), μείον τη 
δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην αλλοδαπή και αγοράζονται από τους 
κατοίκους της υπόψη χώρας. (forex24.gr 2015) 
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Ένα ακόμα στοιχείο που λειτουργεί ως εμπόδιο στην τουρκική ανταγωνιστικότητα 

είναι ο τομέας της αγοράς εργασίας. Ο συγκεκριμένος τομέας διαθέτει δύο πολύ 

σημαντικές παραμέτρους οι οποίες χρήζουν άμεσων μεταρρυθμίσεων από την τουρκική 

κυβέρνηση: την ανεργία και την άνιση μεταχείριση των γυναικών. O αριθμός των 

καταγεγραμμένων μη απασχολούμενων τούρκων πολιτών σύμφωνα με στοιχεία της 

Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (T.U.I.K.)24 άγγιξε τον Απρίλιο 2015 τα 3.259.000 

άνεργους, από τους οποίους τα 2.117.000 αφορούσαν στον αντρικό και το 1.142.000 στο 

γυναικείο πληθυσμό. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε συνολικό ποσοστό ανεργίας 11,3%. 

Τα νούμερα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση καθόσον δεν 

περιλαμβάνουν τους άνεργους οι οποίοι έχουν σταματήσει να καταγράφονται αφού έχουν 

χάσει κάθε ελπίδα για ένταξη στον κύκλο αγοράς εργασίας. Ο συνολικός αριθμός που 

αντιστοιχεί σε αυτήν την κατηγορία εκτιμάται περί τα 2.535.000, αριθμός που αν προστεθεί 

στον παραπάνω επίσημο αριθμό της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας, οι άνεργοι τούρκοι 

πολίτες φτάνουν τα 5.794.000 (Doğan 2015).  

Επίσης, η αναλογία ανδρών – γυναικών στην τουρκική αγορά εργασίας, 

αποτυπώνεται στα παρακάτω γραφήματα:    

                                  

 

25: Γραφήματα κατανομής ανδρών – γυναικών στο εργατικό δυναμικό της Τουρκίας 

24 T.U.I.K.: Türkiye İstatistik Kurumu. 
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Από τη μελέτη των παραπάνω γραφημάτων, είναι προφανής ο αποκλεισμός των 

γυναικών από την έμμισθη απασχόληση, αφού 21.000.000 από τα 29.000.000 γυναίκες 

που θα μπορούσαν να εργάζονται, δε διανοούνται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η 

υποτίμηση της γυναικείας εργασίας στην τουρκική επικράτεια φαίνεται και από το γεγονός 

ότι οι εργοδότες απολύουν γυναίκες με μεγαλύτερη ευκολία απ΄ ότι άντρες. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα ακόλουθα γραφήματα στα οποία γίνεται αντιληπτό το ποσοστό 

των αντρών (1,3%) που απολύθηκαν το 2014, έναντι του αντίστοιχου των γυναικών (3%) 

(Doğan 2015): 

 

26: Απολύσεις ανδρών - γυναικών στην Τουρκία το 2014 

Με βάση το γράφημα “1” του 2ου κεφαλαίου, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

τουρκικής οικονομίας προϋποθέτει έναν σταθερά θετικό ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος μπορεί 

να επιτευχθεί με την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του συνόλου του 

εργατικού δυναμικού της χώρας. Όμως, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

τούρκων πολιτών που θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας της 

χώρας λόγω των ικανοτήτων του, εξακολουθεί να παραμένει εκτός αγοράς εργασίας. 

Συγκεκριμένα, οι περισσότερες άνεργες γυναίκες και νέοι είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου. 

Συνεπώς, η Τουρκία οφείλει να εφαρμόσει κατάλληλες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να 

αξιοποιηθούν στις παραγωγικές διαδικασίες οι μορφωμένοι πολίτες της στο μέγιστο βαθμό, 

κάτι που με βάση τον 5ο πυλώνα του δείκτη G.C.I, θα μπορούσε να προσδώσει θετικό 

αποτέλεσμα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.   

Στην κατεύθυνση της βελτίωσης του τουρκικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος η 

χώρα οφείλει, με τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, να διατηρήσει την πολύ καλή της κατάταξη 

στους πυλώνες «Προστασίας της Μειοψηφίας των Επενδυτών», «Ηλεκτροδότησης» και 

«Εφαρμογής Συμβάσεων» και παράλληλα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες 

βελτίωσης της απόδοσής της στους υπόλοιπους πυλώνες. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
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αξιολογήσει τη δυνατότητα υιοθέτησης των πρακτικών άλλων χωρών, οι οποίες κατάφεραν 

πολύ καλές επιδόσεις στους τομείς που η Τουρκία έδειξε να υστερεί. Προς υποβοήθηση της 

συγκεκριμένης διαδικασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει αδαπάνως σε μορφή αρχείου 

«excel» μέσω του ιστοτόπου της25, μία εφαρμογή με την ονομασία «Distance to Frontier 

Simulator» με σκοπό την προσομοίωση της μεταβολής της συνολικής παγκόσμιας 

κατάταξης των χωρών για το 2015, συναρτήσει της επιμέρους μεταβολής των τιμών D.T.F. 

των πυλώνων.  

Στην περίπτωση της Τουρκίας, όπως αναλύθηκε στο 3ο κεφάλαιο η ιδιαίτερα χαμηλή 

κατάταξη στον πυλώνα της «Απόκτησης Πολεοδομικής Άδειας» (136η), της έδωσε μία 

συνολική παγκόσμια κατάταξη στην 55η θέση μεταξύ 189 χωρών. Εάν η χώρα μιμηθεί την 

Γεωργία η οποία εμφανίζει την καλύτερη κατάταξη στις χώρες BS-10 και επιτύχει την 

απόκτηση της σχετικής άδειας για μία αποθήκη (warehouse) με 8 διαδικασίες, σε 68,5 

ημέρες και με κόστος ίσο με το 0,28% της αξίας της αποθήκης, η συνολική κατάταξη της 
Τουρκίας θα ήταν κατά 15 θέσεις υψηλότερη (40η αντί για 55η). 

Επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία αντικαθιστώντας στην υπόψη εφαρμογή τις 

τιμές του πυλώνα της «Απόκτησης Πολεοδομικής Άδειας» της Τουρκίας με τις αντίστοιχες 

επιτευχθείσες τιμές της Π.Γ.Δ.Μ. η οποία είχε την καλύτερη συνολική κατάταξη για το 2015 

στις χώρες BAL-12 (11 διαδικασίες σε 89 ημέρες με κόστος ίσο με το 8,18% της αξίας της 

αποθήκης), η Τουρκία θα μπορούσε να καταταχθεί στην 52η θέση επιτυγχάνοντας βελτίωση 

κατά τρεις θέσεις από την πραγματική. 

Στη συνέχεια και όσον αφορά στον πυλώνα της «Χρεοκοπίας Επιχείρησης», η 

Τουρκία έφερε μία χαμηλή κατάταξη στην 109η θέση. Εάν είχε εφαρμόσει τις 

μεταρρυθμίσεις της Βουλγαρίας από τις χώρες BS-10 ώστε να παρουσιάζει ποσοστό 

ανάκτησης κεφαλαίου (recovery rate) 33,2 cents ανά δολάριο και τιμή δείκτη Αντοχής του 

Νομικού Πλαισίου Χρεοκοπίας (Strength of Insolvency Framework) ίσο με 15 (με μέγιστη 

τιμή το 16) η συνολική θέση κατάταξής της για το 2015 θα ήταν κατά 13 θέσεις 
υψηλότερη (42η αντί για 55η). Η κατάταξή της θα ήταν ακόμα ευνοϊκότερη (40η αντί για 
55η) εάν επιτύγχανε στον πυλώνα της «Χρεοκοπίας Επιχείρησης» τις επιδόσεις της 

Π.Γ.Δ.Μ, δηλαδή ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίου 44,1 cents ανά δολάριο και τιμή δείκτη 

Αντοχής του Νομικού Πλαισίου Χρεοκοπίας ίσο με 13,5.  

25 http://www.doingbusiness.org/reforms/reform-simulator 
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Όπως φάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η Τουρκία κατέλαβε στον πυλώνα του 

«Διασυνοριακού Εμπορίου» μία μέτρια κατάταξη στην 90η θέση για το 2015. Η μόνη χώρα 

την οποία θα μπορούσε να μιμηθεί από τις χώρες BS-10 είναι η Γεωργία. Έτσι, 

αντικαθιστώντας τα δεδομένα εξαγωγών και εισαγωγών της Γεωργίας στα αντίστοιχα πεδία 

της Τουρκίας στην εφαρμογή «Distance to Frontier Simulator» που αφορούν μόνο στα 

απαιτούμενα έγγραφα και στους χρόνους26 και διατηρώντας το αντίστοιχο κόστος ως έχει, 

παρατηρείται η δυνατότητα κατάταξης της τελευταίας στην 50η θέση (αντί της 55η 
θέσης). Μικρή βελτίωση κατά τρεις θέσεις θα εμφάνιζε η Τουρκία στην παγκόσμια κατάταξή 

της αν εφάρμοζε τις πρακτικές της Σλοβενίας στο συγκεκριμένο πυλώνα, μίας χώρας με 

παρόμοια χαρακτηριστικά επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Η εφαρμογή «Distance to Frontier Simulator» αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

για την Τουρκία, στην περίπτωση του πυλώνα της «Πίστωσης». Υποστηρίζοντας τα 
νομικά δικαιώματα των επιχειρήσεων με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν του 
Μαυροβουνίου (τιμή δείκτη ‘Legal Rights Index’ ίση με 12), η παγκόσμια κατάταξη 
της Τουρκίας θα βελτιωνόταν κατά 22 θέσεις, δηλαδή θα καταλάμβανε την 33η θέση. 
Αυτό δείχνει το βαθμό υστέρησης της χώρας σε αυτόν τον τομέα ο οποίος χρήζει άμεσων 

μεταρρυθμίσεων. Ακόμα και την λιγότερο αποτελεσματική πρακτική της Γεωργίας και της 

Βουλγαρίας να εφάρμοζε η Τουρκία στην υποστήριξη των νομικών δικαιωμάτων των 

επιχειρήσεων (τιμή δείκτη ‘Legal Rights Index’ ίση με 9), θα επιτύγχανε παγκόσμια 

κατάταξη με βάση το δείκτη διευκόλυνσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (E.D.B.) στην 

39η θέση. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η μεταβολή των μεταβλητών των πυλώνα της 

«Έναρξης Επιχείρησης». Παράδειγμα προς μίμηση σε αυτόν τον πυλώνα για όλες τις 

χώρες αποτελεί η Σλοβενία, αφού μία νέα μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει τη 

λειτουργία της μέσα σε 6 ημέρες, με 2 διαδικασίες και με μηδενικό κόστος. Εφαρμόζοντας 

αυτές τις τιμές στα αντίστοιχα πεδία της Τουρκίας, παρατηρείται βελτίωση της συνολικής 

παγκόσμιας κατάταξής της κατά 3 θέσεις. 

Η 54η θέση που καταλαμβάνει η Τουρκία στον πυλώνα της «Μετεγγραφής 

Ιδιοκτησίας» αντιστοιχεί στη διεκπεραίωση των συναφών διαδικασιών σε 6 στάδια, εντός 6 

ημερών και με κόστος που αντιστοιχεί στο 4% της αξίας της ιδιοκτησίας. Εάν είχαν 

26 Εξαγωγές: Διεκπεραίωση 4 εγγράφων (έναντι 7) σε 9 ημέρες (έναντι 13). Εισαγωγές: Διεκπεραίωση 4 
εγγράφων (έναντι 8) σε 10 ημέρες (έναντι 14). 
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υιοθετηθεί από τη χώρα οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόσθηκαν στη Γεωργία ώστε με βάση 

την αναφορά Doing Business 2015 ένας τίτλος ιδιοκτησίας να μπορεί να μετεγγραφεί 

αυθημερόν με μία διαδικασία και σε εξαιρετικά χαμηλό κόστος (όσο το 0,05% της αξίας της 

ιδιοκτησίας), τότε η Τουρκία θα κατατασσόταν 12 θέσεις υψηλότερα από αυτήν που 
πραγματικά έλαβε για το 2015.  

Η αναζήτηση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάταξης της Τουρκίας με βάση το 

βαθμό διευκόλυνσης του επιχειρείν, ολοκληρώνεται με τη διερεύνηση των τιμών D.T.F. του 

πυλώνα «Πληρωμής Φόρων» χωρών που βρίσκονται στο εγγύς περιβάλλον της. Πιο 

συγκεκριμένα, η εξαιρετική τιμή της Π.Γ.Δ.Μ. (94,17), κεντρίζει το ενδιαφέρον για περαιτέρω 

διερεύνηση των παραμέτρων του πυλώνα, όπου διαπιστώνεται ότι το σύνολο των 

φορολογικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης διεκπεραιώνεται με 7 διαδικασίες, σε 119 

ώρες και με έναν φορολογικό συντελεστή της τάξης του 7,4% του υφιστάμενου κέρδους. 

Εάν υποτεθεί ότι η Τουρκία μπορούσε να παρέχει αυτές τις φορολογικές διευκολύνσεις στις 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της, τότε θα καταλάμβανε την 49η 
θέση στην παγκόσμια κατάταξη για το 2015 όπως προκύπτει από σχετική προσομοίωση 

με βάση την παρεχόμενη από την Παγκόσμια Τράπεζα λογισμική εφαρμογή.  

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, αναδεικνύονται οι τομείς στους οποίους η 

Τουρκία διαθέτει περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση, τόσο στον κρίσιμο τομέα της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της, όσο και στον καθοριστικό για την ανάπτυξη τομέα 

του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος. Τις καλύτερες επιδόσεις που εμφάνισαν άλλες 

χώρες και ειδικότερα στην περιφέρειά της όπως η Γεωργία, το Μαυροβούνιο, η Σλοβενία, η 

Βουλγαρία και η Π.Γ.Δ.Μ. οφείλει να τις αξιολογήσει καλοπροαίρετα, να διαχωρίσει τις υγιείς 

μεταρρυθμίσεις που κρύβονται πίσω τους και να εξετάσει τη δυνατότητα μέσο-

μακροπρόθεσμης υιοθέτησής τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τουρκική οικονομία εισήλθε δυναμικά στον 21ο αιώνα και εξελίχθηκε ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικά, κατακτώντας θέσεις που ανήκουν στο 30% των πιο ανταγωνιστικών χωρών 

του πλανήτη αλλά και κορυφαίες θέσεις της περιφέρειάς της. Η ταχεία ανάπτυξή της κατά 

την περασμένη δεκαετία αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχή γεγονότα της νεώτερης 

παγκόσμιας οικονομίας (World Bank, "Overview of Turkey" 2015). Μετά την τραπεζική 

κρίση του 2001, η χώρα προχώρησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις που προκάλεσαν τον κατά 

προσέγγιση τριπλασιασμό του κατά κεφαλήν εισοδήματός της, με αποτέλεσμα το 2014 να 

θεωρείται η 18η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. 

Κατά την ανάλυση του 3ου κεφαλαίου, διαπιστώθηκε ότι η Τουρκία έχει ακόμα τομείς 

της οικονομικής και επιχειρηματικής της ζωής οι οποίοι εμφανίζουν, στη χειρότερη 

περίπτωση ισχυρές αδυναμίες και στην καλύτερη περίπτωση αστάθεια, με αποτέλεσμα η 

χώρα να αδυνατεί να κατοχυρώσει μία σταθερά ανταγωνιστική θέση μεταξύ των υπολοίπων 

χωρών. Επίσης, η τρέχουσα οικονομική της κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδανική. Οι 

ήδη μειωμένες εξαγωγές κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 παρουσίασαν περαιτέρω μείωση 

κατά 19,8% (TourkikaNea.gr 2015). Συνολικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 

παρουσίασαν πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 κατά 10%. 

Οι επιλογές της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη Λιβύη, το Ιράκ, τη 

Συρία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εξαγωγική διαδικασία η 

οποία επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο από την πτώση των ρυθμών ανάπτυξης των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως επακόλουθο, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 

η τουρκική οικονομία επηρεάζει σημαντικά την πολιτική ζωή της χώρας προκαλώντας την 

σταδιακή απώλεια του δημοφιλούς προφίλ του Ερντογάν, το οποίο κέρδισε από την πολύ 

καλή κατάσταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος της προηγούμενης δεκαετίας. 

(Σπάθη 2015). 

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Τουρκίας εμφανίζει αναμφισβήτητα τάση 

επιδείνωσης κατά την τρέχουσα δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, πλην όμως θεωρείται ότι 

ακόμα διατηρεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο από πλευράς παγκόσμιας κατάταξης. Αυτό 

σημαίνει ότι η εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων, είναι δυνατόν να ανατρέψει το 

αρνητικό κλίμα και να επαναφέρει τα επίπεδο ανταγωνιστικότητας του 2012 ή ακόμα και 

ευνοϊκότερο. Στην κατεύθυνση αυτή, το κυβερνητικό επιτελείο της Τουρκίας δεν πρέπει να 
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εστιάσει μόνο στο μακροοικονομικό περιβάλλον καθόσον μπορεί εθιμικά να είναι 

συνδεδεμένο με την έννοια της οικονομίας, αλλά ουσιαστικά δεν είναι παρά ένας από τους 

δώδεκα πυλώνες του δείκτη G.C.I. σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης της παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας που εφαρμόζει το W.E.F. Αυτό σημαίνει ότι μία βελτίωση του 

υφιστάμενου μακροοικονομικού περιβάλλοντος, δεν εξασφαλίζει πάντα την βελτίωση της 

συνολικής ανταγωνιστικότητας μίας χώρας. 

Σημαντικός πυλώνας που χρήζει ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί ο 

πυλώνας της αγοράς εργασίας. Η συνεχιζόμενη και απροκάλυπτη υποβάθμιση των 

γυναικών στο χώρο της εργασίας, διευρύνει το χάσμα της χώρας με τη Δύση. Ο 

αποκλεισμός της πλειοψηφίας των γυναικών που έχουν λάβει πανεπιστημιακή εκπαίδευση 

από τις παραγωγικές διαδικασίες αποστερεί από την οικονομία της χώρας τη δυνατότητα να 

λάβει μία υψηλότερη κατάταξη στον 5ο πυλώνα του δείκτη G.C.I. (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 

και περιορίζει το ποσοστό του εξειδικευμένου προσωπικού που ασχολείται με την 

υιοθέτηση και υλοποίηση εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας. Επίσης, μία 

οικονομία με τόσο μεγάλο εύρος όπως η Τουρκία, οφείλει να παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα 

ώστε να εισαχθούν εκ νέου στο χώρο της αγοράς εργασίας οι άνεργοι πολίτες που έχουν 

χάσει την εμπιστοσύνη τους στο τουρκικό θεσμικό περιβάλλον και την ελπίδα τους για 

ανεύρεση εργασίας.  

Συνεχίζοντας, εκτιμάται ότι δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο το εξαχθέν 

συμπέρασμα για τους πέντε πιο προβληματικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Τουρκίας από το 2005 έως το 2014 και το οποίο προέκυψε 

από τις πιο συχνές επιλογές των στελεχών των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ετήσια 

βάση στην έρευνα του W.E.F. Οι παράγοντες αυτοί (αναποτελεσματική γραφειοκρατία 

δημοσίου τομέα, φορολογικοί συντελεστές, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, φορολογική 

νομοθεσία και αστάθεια τηρούμενης πολιτικής) εκτιμάται ότι αποτελούν το σημείο σύγκλισης 

της ανταγωνιστικότητας της τουρκικής οικονομίας με την ανάπτυξη του επιχειρηματικού της 

περιβάλλοντος, καθόσον αποτελούν απόρροια της συσσωρευμένης εμπειρίας των 

επιχειρήσεων από τη δράση τους εντός της χώρας.  

Στον τομέα της διευκόλυνσης του επιχειρείν, η συνολική απόδοση της Τουρκίας 

ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία θεωρείται ικανοποιητική αφού για το 2015 πέτυχε 

παγκόσμια κατάταξη στην 55η θέση ανάμεσα σε 189 συμμετέχουσες χώρες. Τα εξαχθέντα 

επιμέρους συμπεράσματα, τόσο από τη διαχρονική μεταβολή των πυλώνων του δείκτη 
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E.D.B. όσο και από την προσομοίωση της μεταβολής τους για το έτος 2015 που 

πραγματοποιήθηκε στο 4ο κεφάλαιο, εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να αφομοιωθούν 

ευκολότερα από τη χώρα. Σε αυτό βοηθά το γεγονός ότι και οι δέκα πυλώνες του δείκτη 

E.D.B. συμβάλλουν στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του δείκτη με την ίδια βαρύτητα. 

Έτσι, με την παραδοχή ότι η Τουρκία δε χρήζει άμεσης βελτίωσης σε τρεις πυλώνες 

(προστασία της μειοψηφίας των επενδυτών, ηλεκτροδότηση και εφαρμογή συμβάσεων), 

αρκεί να εφαρμόσει τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις στους υπόλοιπους επτά, σύμφωνα με 

την κατά περίπτωση πρακτική χωρών που βρίσκονται στην περιφέρειά της (Γεωργία, 

Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και Σλοβενία) και με τη μεθοδολογία που υποδείχθηκε 

στο 4ο κεφάλαιο, προκειμένου να επιτύχει ακόμα υψηλότερη θέση παγκόσμιας κατάταξης 

με βάση το δείκτη διευκόλυνσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τα προσεχή έτη. 

Φυσικά, διατηρούνται επιφυλάξεις σχετικά με το βαθμό επίδρασης της ανταγωνιστικότητας 

της οικονομίας της, η οποία αναμένεται να συνεχίσει να βαίνει επιδεινούμενη στο άμεσο 

μέλλον κυρίως λόγω των διαπιστωμένων συγκρατημένων επενδύσεων, των εξαιρετικά 

μειωμένων εξαγωγών και του χαμηλού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο βαθύς ισλαμικός χαρακτήρας της Τουρκίας δρα ανασταλτικά στην εφαρμογή 

ριζικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της απελευθέρωσης της 

κοινωνικής και οικονομικής της ζωής από παθογένειες ετών, που δημιουργούν επικίνδυνες 

διακυμάνσεις στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, έγινε 

σαφής η αποφασιστικότητα της χώρας να ενσωματώσει στην οικονομία της κατάλληλες 

μεθόδους και πρακτικές ώστε να ενισχυθεί σταδιακά η ανταγωνιστικότητά της στην αρχή 

της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Όμως, η σταδιακή απώλεια της ανταγωνιστικότητάς 

της που παρατηρείται την τελευταία διετία καθώς και η προοπτική περαιτέρω επιδείνωσης 

στο προσεχές χρονικό διάστημα, αποδεικνύουν την αδυναμία της χώρας να διαρρήξει 

στεγανά όπως, ζητήματα ισότητας των δύο φύλων, ανεργία, έλλειψη πλήρους πρόσβασης 

των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, βελτίωση θεμάτων εξωτερικής πολιτικής με 

γειτονικές χώρες προκειμένου να απορροφούνται ομαλά τα εξαγώγιμα προϊόντα και 

υπερβολικοί στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Ειδικότερα όσον αφορά στο τελευταίο, η Τουρκία 

παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δε δείχνει διατεθειμένη να υποβαθμίσει τη σκληρή 

της ισχύ προκειμένου να βελτιωθούν οι ήπιες μορφές ισχύος της, ούτε να εγκαταλείψει τη 

προσπάθειά της να αναδειχθεί σε περιφερειακή ηγεμονική δύναμη προκειμένου να 

αποκτήσει δυτικοευρωπαϊκό χαρακτήρα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ G.C.I. ΧΩΡΩΝ BAL-12 / BS-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
ΑΛΒΑΝΙΑ 98 109 108 95 88 78 89 - 97
ΒΟΣΝΙΑ-

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 89 106 107 110 102 100 88 87 -

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 72 79 76 76 71 74 62 57 54
ΚΡΟΑΤΙΑ 89 57 61 51 77 76 81 75 77
Π.Γ.Δ.Μ. 80 94 89 73 79 79 80 73 63
ΕΛΛΑΔΑ 47 65 67 71 83 90 96 91 81

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 86 97 95 - 94 93 87 89 82
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - 82 65 42 49 60 72 67 63

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 68 74 68 64 67 77 78 76 59
ΣΕΡΒΙΑ - 91 85 84 96 95 95 101 94

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 33 39 42 31 45 57 56 62 70
ΤΟΥΡΚΙΑ 59 53 63 61 61 59 43 44 45

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 125 131 134 133 139 142 144 148 144

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ G.C.I.  (ΧΩΡΕΣ BAL-12)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
ΑΡΜΕΝΙΑ 82 93 97 97 98 92 82 79 85

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 64 66 69 51 57 55 46 39 38
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 72 79 76 76 71 74 62 57 54

ΓΕΩΡΓΙΑ 85 90 90 90 93 88 77 72 69
ΕΛΛΑΔΑ 47 65 67 71 83 90 96 91 81

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 86 97 95 - 94 93 87 89 82
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 68 74 68 64 67 77 78 76 59

ΡΩΣΙΑ 62 58 51 63 63 66 67 64 53
ΤΟΥΡΚΙΑ 59 53 63 61 61 59 43 44 45

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 78 73 72 82 89 82 73 84 76
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 125 131 134 133 139 142 144 148 144

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ G.C.I.  (ΧΩΡΕΣ BS-10)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»: ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ G.C.I. 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

       

 

 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Institutions 3,9 4,1 3,7 3,5 3,6 3,7 4 4,1 3,9

Infrastructure 3,4 3,7 3,5 3,9 4,2 4,4 4,4 4,5 4,6
Macro-

economics 4,3 4,7 4,8 4,7 4,5 4,8 4,9 4,6 4,8

Health & 
Primary 

Education
5,8 5,3 5,3 5,3 5,6 5,6 5,8 5,9 5,8

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Higher 

education & 
training

4 4 3,9 3,9 4 4 4,1 4,3 4,7

Goods market 
efficiency 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,4 4,6 4,5 4,6

Labor market 
efficiency 3,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,5 3,8 3,7 3,5
Financial 

market 
development

3,7 4,4 4,1 4,1 4,2 4,3 4,5 4,4 4,2
Technological 

readiness 3,3 3,4 3,5 3,8 3,9 3,9 4,3 4 4,3
Market size 5,2 5 5,2 5,2 5,1 5,2 5,3 5,3 5,3

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Business 

sophistication 4,3 4,4 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3

Innovation 3,3 3,4 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3,5 3,4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ E.D.B. ΧΩΡΩΝ BAL-12 / BS-10 

 

 

 

 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΑΛΒΑΝΙΑ 115 120 135 86 82 77 82 85 90 68
ΒΟΣΝΙΑ-

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 91 95 117 119 116 127 125 126 131 107

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 59 54 44 45 44 57 59 66 58 38
ΚΡΟΑΤΙΑ 134 124 107 106 103 79 80 84 89 65
Π.Γ.Δ.Μ. 94 92 79 71 32 34 22 23 25 30
ΕΛΛΑΔΑ 111 109 106 96 109 101 100 78 72 61

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 88 103 92 103 94 99 81 83 78 63
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 64 70 84 90 71 56 56 51 44 36

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 71 49 47 47 55 65 72 72 73 62
ΣΕΡΒΙΑ 95 68 91 94 88 88 92 86 93 91

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 56 61 64 54 53 37 37 35 33 51
ΤΟΥΡΚΙΑ 84 91 60 59 73 73 71 71 69 55

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 178 178 181 183 183 183 185 185 189 189

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ E.D.B.  (ΧΩΡΕΣ BAL-12)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ΑΡΜΕΝΙΑ 37 34 39 39 43 61 55 32 37 45

ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 100 99 96 96 38 69 66 67 70 80
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 59 54 46 46 44 57 59 66 58 38

ΓΕΩΡΓΙΑ 112 37 18 18 11 17 16 9 8 15
ΕΛΛΑΔΑ 111 109 100 100 109 101 100 78 72 61

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 88 103 92 92 94 99 81 83 78 63
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 71 49 48 48 55 65 72 72 73 48

ΡΩΣΙΑ 97 96 106 106 120 124 120 112 92 62
ΤΟΥΡΚΙΑ 84 91 57 57 73 73 71 71 69 55

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 132 128 139 139 142 149 152 137 112 96
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ 178 178 181 183 183 183 185 185 189 189

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ E.D.B. (ΧΩΡΕΣ BS-10)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
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