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ΣΥΝΟΨΗ 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Γεωργίας, σύμφωνα με τους δείκτες GCI 

και EDB. Οι εν λόγω δείκτες, προϊόντα μελέτης του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, καταδεικνύουν ότι η σημερινή Γεωργία 

δεν είναι, όπως ίσως πολλοί θεωρούν, ένα τριτοκοσμικό κράτος της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μία σύγχρονη και καλά οργανωμένη χώρα, ενώ 

ειδικά στον τομέα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καταλαμβάνει μία από 

τις κορυφαίες θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στη μελέτη εξετάζονται αναλυτικά οι πυλώνες της οικονομίας της 

Γεωργίας, όπως την αξιολογούν οι εν λόγω δείκτες, ενώ εντοπίζονται οι τομείς 

όπου εμφανίζονται παθογένειες και απαιτούνται παρεμβάσεις από την 

πολιτεία. Επιπλέον, με τη χρήση παραδειγμάτων και αναλυτικών 

διαγραμμάτων, αποδεικνύεται ότι τελικά οι αξιολογήσεις αυτές δεν έχουν ευθεία 

σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, αλλά πιο πολύ δρουν 

συμβουλευτικά για τον καθορισμό των εφαρμοζόμενων πολιτικών, καθώς και 

για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον δυνητικών επενδυτών. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ 

 
«Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα 

απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες 
και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που 
διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως 
ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω 
στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν 
πρωτότυπη δημιουργία μου». 
 

Παναγιώτης Μαλτέζος 
 
(υπογραφή) 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

“You can’t manage what you can’t measure” 

Peter Drucker 

 Από την πρώτη στιγμή που ήρθα σε επαφή με τα Διεθνή Οικονομικά και 

την αξιολόγηση των οικονομιών χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου και της 

Μαύρης Θάλασσας, εντύπωση μου έκανε η περίπτωση της Γεωργίας. 

Στη συνείδηση όλων μας στην Ελλάδα, πιστεύω ότι η Γεωργία θεωρείται 

σαν ένα υποανάπτυκτο κράτος, έρμαιο της διαφθοράς και του οργανωμένου 

εγκλήματος, χτυπημένο από εσωτερικές συγκρούσεις και πολεμικές συρράξεις, 

που δεν έχει συνέλθει από τις αμαρτίες και την κληρονομιά που άφησε η 

Σοβιετική εποχή. 

Φαίνεται πως η αλήθεια είναι πλέον πολύ διαφορετική. Με αφορμή το 

γεγονός ότι η χώρα αυτή κατατάσσεται σήμερα ανάμεσα στις κορυφαίες 

παγκοσμίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με την 

αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, ξεκίνησα αυτή την αναζήτηση που έφερε 

στο φως μία διαφορετική εικόνα. Μηδενική διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, 

ανύπαρκτο οργανωμένο έγκλημα και ευνοϊκές ρυθμίσεις σε κάθε κατεύθυνση 

ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, συνθέτουν ένα κλίμα διαφορετικό από το 

αναμενόμενο. Μια σύγχρονη αντίληψη διακυβέρνησης επιβραβεύεται στις 

εκθέσεις αξιολόγησης μεγάλων Διεθνών Οργανισμών και αντανακλάται σε 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης του βιοτικού επιπέδου της χώρας. 

Στην παρούσα μελέτη θα εξετάσουμε αυτά ακριβώς τα δεδομένα. 

Χρησιμοποιώντας κυρίως τις αξιολογήσεις της Γεωργίας σύμφωνα με το «Δείκτη 

Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Ease of Doing Business, EDB) 

και το «Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας» (Global Competitiveness Index, 

GCI), θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 
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χώρας, αλλά και τις επιδράσεις που αυτά έχουν στην οικονομική ζωή του τόπου. 

Με τον τρόπο αυτό θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα σημεία που πρέπει 

να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής, ώστε και τα αποτελέσματα της ασκούμενης 

πολιτικής να είναι ακόμη καλύτερα. 

Πρέπει να τονιστεί ότι σημαντικό μέρος της μελέτης θα επικεντρωθεί 

ακριβώς στην επίδραση που έχει η θετική αυτή αξιολόγηση στο ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας και στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου, ως απώτερο 

στόχο της βελτίωσης των δεικτών. Άλλωστε, στη σημερινή εποχή είναι 

καθημερινή η συζήτηση για την επίδραση των αριθμών στην πραγματική ζωή 

των ανθρώπων και δεν είναι λίγες οι φωνές που αμφισβητούν τη μεθοδολογία και 

την αξία τελικά αυτών των αξιολογήσεων. 

Η μελέτη θα ξεκινήσει στο 1ο Κεφάλαιο με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

όπου θα αναφερθούμε στον τρόπο που έχει προσεγγίσει έως σήμερα το θέμα η 

παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Θα ασχοληθούμε, λοιπόν, με τις έννοιες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη 

διασύνδεσή τους με την ανάπτυξη της οικονομίας, σύμφωνα με τις διάφορες 

απόψεις που έχουν έως σήμερα καταγραφεί. Πέραν αυτού θα εξετάσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα η ίδια η χώρα που μας ενδιαφέρει, η 

Γεωργία, και τη σημασία που δίνει στη βαθμολογία που λαμβάνει για την 

κατάρτιση της παγκόσμιας κατάταξης των δεικτών. 

Στο 2ο Κεφάλαιο θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά με τις έννοιες του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 

θα αναφερθούμε στον ορισμό της κάθε έννοιας σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

στους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζονται και τη διασύνδεση που 

υπάρχει μεταξύ τους. Θα αναφερθούμε, επίσης, στις εκθέσεις που συντάσσουν 

οι διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και θα  επικεντρωθούμε στους δείκτες EDB και GCI, 

τους οποίους θα αναλύσουμε διεξοδικά, παρουσιάζοντας, παράλληλα, τα δυνατά 

σημεία και τις αδυναμίες τους. 
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Στο Κεφάλαιο 3 που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα 

ευρήματα των δεικτών με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Χρησιμοποιώντας 

παραδείγματα από διάφορες χώρες του κόσμου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

και / ή διαφορετική συμπεριφορά στην αξιολόγηση των δεικτών, θα επιδιώξουμε 

να αναδείξουμε τον τρόπο που οι βαθμολογίες του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας. 

Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας στη Γεωργία με βάση τις αξιολογήσεις 

των δεικτών EDB και GCI (Κεφάλαιο 5), θα προηγηθεί στο Κεφάλαιο 4 μια 

συνοπτική αναφορά σε ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν στην 

πρόσφατη ιστορία, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και την πολιτική και οικονομική 

ζωή της χώρας. 

Στο Κεφάλαιο 6 θα παρουσιάσουμε τα γενικά συμπεράσματα από τη 

μελέτη των αξιολογήσεων των δύο δεικτών για την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Γεωργία. Θα προτείνουμε, 

επιπλέον, εκείνες τις πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αρχές της 

χώρας προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση της Γεωργίας στην παγκόσμια 

κατάταξη, αλλά, κυρίως, να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των 

πραγματικών επιδόσεων της χώρας σήμερα και στο μέλλον. 

Τέλος, θα κλείσουμε με το 7ο Κεφάλαιο, όπου θα προτείνουμε θέματα για 

περεταίρω μελέτη, τα οποία δεν ήταν δυνατό να αναλύσουμε στην παρούσα 

μελέτη, λόγω χώρου, χρόνου και περιορισμένου δείγματος από τις αξιολογήσεις 

των δύο δεικτών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας.  

  



-4- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Πολλά έχουν γραφεί και ακούγονται ακόμη και σήμερα για τους όρους 

«ανταγωνιστικότητα» και «επιχειρηματικό περιβάλλον». 

Για την ακρίβεια, ειδικά στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, καθημερινή είναι 

η τριβή όλων μας με τον όρο αυτό, τις δυνατότητες της οικονομίας, τις 

προοπτικές που ανοίγονται, αλλά και τις θυσίες που απαιτούνται. Όλοι μας 

λιγότερο ή περισσότερο όταν αναφερόμαστε σε μια ανταγωνιστική οικονομία, 

έχουμε κατά νου υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση του εισοδήματος, που 

οφείλονται στην επίτευξη υψηλού επιπέδου παραγωγικότητας. 

Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας αποτελεί κρίσιμο στόχο για κάθε χώρα. 

Εφαρμόζοντας πολιτικές που έχουν σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων, 

την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και τη διατήρηση κάθε 

πλεονεκτήματος, όλες οι χώρες αποσκοπούν στο να προσφέρουν τις καλύτερες 

δυνατές συνθήκες στις κάθε είδους επιχειρήσεις, ώστε να δραστηριοποιηθούν 

αποτελεσματικά και να παράγουν με αποδοτικό τρόπο. Εφόσον το επιτύχουν, τα 

αποτελέσματα στην κοινωνία, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, 

αναμένεται να είναι η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του εργατικού 

δυναμικού, η μείωση της ανεργίας, η άνοδος των μισθών και, εν τέλει, η αύξηση 

συνολικά του βιοτικού επιπέδου στη χώρα. 

Από την άλλη, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν 

αποτελεσματικά, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ένα υγιές περιβάλλον. Ένα 

περιβάλλον που θα ευνοήσει την ίδρυση και την καθημερινή τους λειτουργία ή 

ακόμη και τη διάλυσή τους εάν απαιτηθεί, χωρίς να θέτει εμπόδια ικανά να 

αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα. 

Σε γενικές γραμμές είναι κοινά αποδεκτό ότι το σύνολο των θεσμών και 

κανονισμών που διέπει το επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε χώρας επηρεάζει 
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σημαντικά τη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων. Όταν υπάρχουν κάθε λογής 

εμπόδια είναι φυσικό να ελαττώνεται και η ελευθερία των επιχειρήσεων να 

δραστηριοποιηθούν όπως θα επιθυμούσαν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται και η 

δυνατότητά τους να αποδώσουν σύμφωνα με τις ικανότητες που διαθέτουν. 

Αυτό που απασχολεί κυρίως τη βιβλιογραφία είναι πώς επηρεάζεται από 

όλα αυτά ο ρυθμός ανάπτυξης κάθε οικονομίας. Βέβαια, είναι γνωστή η «Θεωρία 

της Σύγκλισης» (Convergence), σύμφωνα με την οποία οι πιο φτωχές οικονομίες, 

όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί, έχουν την τάση να 

αναπτύσσονται με μεγαλύτερο ρυθμό. (Mathur 2005) Από εκεί και πέρα, όμως, 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκταση στην οποία ο ρυθμός ανάπτυξης 

επηρεάζεται από το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της 

κάθε οικονομίας. 

Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το ίδιο το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 

στις ετήσιες εκθέσεις του αποφεύγει να μιλήσει για απ’ ευθείας σύνδεση της 

ανταγωνιστικότητας με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Αντ’ αυτού προτιμά 

να τη συνδέει με εκφράσεις όπως «δυναμική ανάπτυξης» («growth potential») ή 

«είναι πιθανότερο να αναπτυχθεί γρηγορότερα» («a more competitive economy 

is one that is more likely to grow faster over time»). (World Economic Forum. 

2014, 3) Επιπλέον, ακόμη και στην προσπάθεια που έκανε να στηρίξει με 

επιστημονικό τρόπο την εγκυρότητα του δείκτη GCI και να τον συνδέσει με το 

ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, καταλήγει ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί μια 

δυσδιάστατη εξίσωση, αλλά ένα πρόβλημα με πολλές μεταβλητές, στο οποίο και 

πάλι κυρίαρχο ρόλο παίζει η θεωρία της «Σύγκλισης». (World Economic Forum, 

Appendix A) 

Υπάρχουν, όμως, και άλλες πιο επικριτικές φωνές, όπως ο Paul Krugman, 

που υποστηρίζουν ότι η έμφαση στον όρο «ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

μιας χώρας» είναι υπερβολική, παραπλανητική και ενδέχεται να οδηγήσει σε 

υιοθέτηση λανθασμένων οικονομικών πολιτικών. (Krugman 1994) Σύμφωνα με 

το σκεπτικό αυτό, μια ολόκληρη οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον 
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ίδιο τρόπο που εξετάζεται μία επιχείρηση. Οι οικονομίες δεν είναι ανταγωνιστικές 

μεταξύ τους σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, κάτι που σε μεγάλο βαθμό 

ισχύει στο χώρο των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ενώ μία επιχείρηση μπορεί να 

σταματήσει τη λειτουργία της εάν δεν μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό, κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει με μια ολόκληρη χώρα. Ούτε μία επιχείρηση μπορεί να βασίσει 

την απορρόφηση των προϊόντων της στην εσωτερική κατανάλωση, κάτι που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει προς όφελος της μια οικονομία. Τέλος, η 

ανταγωνιστικότητα μιας ολόκληρης χώρας εξαρτάται όχι μόνο από την 

παραγωγικότητα, αλλά και από μία σειρά άλλων, εξωγενών παραγόντων, όπως 

πχ οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, που μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση των 

προϊόντων της στο εξωτερικό. Με βάση, λοιπόν, τα επιχειρήματα αυτά, η έμφαση 

στον όρο «ανταγωνιστικότητα της οικονομίας» χαρακτηρίζεται λανθασμένη. Και 

όπως καταλήγει ο Paul Krugman, «η ανταγωνιστικότητα είναι μία λέξη χωρίς 

νόημα, όταν αναφέρεται σε εθνικές οικονομίες».   

Πέρα από αυτά, όμως, εκείνο το ερώτημα που σίγουρα δεν έχει απαντηθεί 

είναι με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό επηρεάζεται ο ρυθμός ανάπτυξης μιας 

οικονομίας από τη διαφοροποίηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητάς της. Μία 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας οδηγεί σε ανάπτυξη; Και με ποιο 

ρυθμό; Και αντίθετα, μια επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας έχει 

ως αποτέλεσμα την ύφεση;  

Αλλά και η σύνδεση του όρου «επιχειρηματικό περιβάλλον» με το ρυθμό 

ανάπτυξης μιας οικονομίας αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ειδικών. 

Το προφανές, ότι δηλαδή η έλλειψη εμποδίων αποτελεί πρόσφορο έδαφος στις 

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μάλλον δεν το αμφισβητεί κανείς. Και εδώ, όμως, 

δεν έχει ξεκαθαρισθεί εάν η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος οδηγεί 

σε ανάπτυξη της οικονομίας, ενώ αντίθετα η επιδείνωσή του οδηγεί σε ύφεση. 

Και εδώ η προσέγγιση του κύριου φορέα που ερευνά το επιχειρηματικό 

περιβάλλον, της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι εξαιρετικά προσεκτική. Πουθενά 

δεν αναφέρονται συγκεκριμένα μεγέθη και δε γίνεται αναφορά σε μετρήσιμα 
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στοιχεία. Αντίθετα, οι αναφορές είναι έμμεσες και ασαφείς, με την έννοια ότι, 

όπως έχει διαπιστωθεί από έρευνες, το καλό επιχειρηματικό περιβάλλον οδηγεί 

στην ίδρυση περισσότερων εταιρειών, κάτι που με τη σειρά του οδηγεί σε 

αυξημένους ρυθμούς ανάπτυξης. (World Bank 2013) 

Αντίθετα, σε έκθεσή της το 2008 η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας αναφέρει 

ότι «δεν ήταν δυνατό να βρεθούν στοιχεία ότι οι δείκτες μέτρησης του 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος σχετίζονται ισχυρά με το ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας». (Croatian National Bank 2008, 20) Αν και δέχεται το γεγονός ότι τα 

εμπόδια κάθε είδους επηρεάζουν την απόδοση των εταιρειών, η έκθεση αυτή 

καταλήγει ότι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο 

που το επιχειρηματικό περιβάλλον επιδρά στο ρυθμό ανάπτυξης μιας οικονομίας. 

Βέβαια,  είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση απλών δεικτών που αξιολογούν τομείς 

όπως η ανταγωνιστικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν αυτό 

γίνεται συγκριτικά με τις οικονομίες άλλων χωρών, αποτελεί σημαντικό εργαλείο 

για τις κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν πολιτικές. Αυτό 

που δεν είναι εύκολο είναι να καθοριστεί με ακρίβεια ποια είναι η πολιτική που 

πρέπει να ακολουθηθεί. (Croatian National Bank 2008, 21) 

Όσον αφορά στη χώρα που εξετάζουμε στην παρούσα μελέτη, τη 

Γεωργία, αυτή φαίνεται πως δίνει μεγάλη έμφαση στις αξιολογήσεις των Διεθνών 

Οργανισμών για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας. Έχει ήδη προχωρήσει σε πλήθος συνεργασιών που αποσκοπούν 

στη βελτίωση των επιδόσεων της οικονομίας της και κατ’ επέκταση τη βελτίωσή 

της στους δείκτες αξιολόγησης. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει η πολυεπίπεδη 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που μεταξύ άλλων περιέλαβε την 

αποστολή εμπειρογνωμόνων για αναμόρφωση των τομέων της αστυνόμευσης 

και της δικαιοσύνης (EUJUST Themis), καθώς και το πρόγραμμα CIIP 

(Competitive Industries and Innovation Program), που, με οδηγό τους δείκτες 

αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οικονομικού 
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Φόρουμ, συνεργάζεται με την κυβέρνηση της χώρας για τη χάραξη 

αναπτυξιακών πολιτικών. (CIIP 2014) 

Πέραν αυτού, είναι τόσο μεγάλη η σημασία που δίνει η Γεωργία στην 

αξιολόγηση των δεικτών, που μία σειρά ιδρυμάτων της χώρας, με πρώτο το 

Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, εκδίδουν κάθε χρόνο εκθέσεις για την 

πορεία της χώρας στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας και του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. (Ministry of Economy and Sustainable 

Development of Georgia 2014) (World Economic Forum, Ministry of Economy 

and Sustainable Developement of Georgia 2014) Από κοντά, διάφορα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τιφλίδας 

(ISET), αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, δίνουν μεγάλη έμφαση 

και δημοσιότητα στις εκθέσεις αυτές, αναλύοντας και εξειδικεύοντας τα στοιχεία 

που αφορούν ειδικότερα την οικονομία της Γεωργίας. (Tbilisi State Univercity, 

International School of Economics 2013) (Livny 2015) 

Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο είναι το γεγονός ότι, όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια, η Γεωργία, στα λίγα χρόνια της ανεξαρτησίας της και παρά τις 

συγκρούσεις που διεξήχθηκαν στο εσωτερικό της, κατάφερε να προχωρήσει σε 

πλήθος μεταρρυθμίσεων και, ειδικά στον τομέα του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες 

παγκοσμίως. Αυτό είναι που προσπαθούν με κάθε τρόπο να αναδείξουν οι αρχές 

της χώρας, προκειμένου, όπως είναι φυσικό, να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

για ξένες επενδύσεις και να οδηγήσουν τη Γεωργία στο δρόμο της ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Επιχειρηματικότητα 

Με τον όρο «Επιχειρηματικότητα» (Business) περιγράφεται εκείνη η 

οικονομική δραστηριότητα που, με σκοπό το κέρδος, επιδιώκει την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών στους κάθε είδους πελάτες.(Goyal and Goyal 2009, 3) Ο 

όρος αυτός είναι αρκετά ευρύς, προκειμένου να μπορεί να συμπεριλάβει κάθε 

είδους δραστηριότητα, από την απλή συλλογή φυσικών προϊόντων και τη 

μεταποίησή τους, έως σύνθετες λειτουργίες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

Από τον παραπάνω ορισμό εύκολα προκύπτει ότι ο κύριος σκοπός κάθε 

επιχειρηματικής προσπάθειας είναι το κέρδος. (Hiriyappa 2008, 3 - 4) Αυτό δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεξηγείται. Η δραστηριότητα αυτή για να 

αναληφθεί θα πρέπει να προσδοκά ανάλογη απόδοση, ώστε να πληρωθούν οι 

εργαζόμενοι, αλλά και να ανταμειφθούν επαρκώς οι κάθε λογής επενδυτές που 

θα αναλάβουν τον κίνδυνο να διαθέσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Πέραν αυτού, 

όμως, το ύψος των κερδών της κάθε επιχείρησης είναι ο καλύτερος δείκτης της 

καλής της λειτουργίας και της παραγωγικότητας των διατιθέμενων πόρων. 

Επιπλέον, το ύψος των κερδών είναι εκείνος ο δείκτης που θα χρησιμοποιήσουν 

οι εξωτερικοί παρατηρητές και οι δυνητικοί επενδυτές, ώστε να αξιολογήσουν τις 

ευκαιρίες και να προωθήσουν νέες επιχειρηματικές προσπάθειες που θα δώσουν 

νέα ώθηση συνολικά στην οικονομία μιας χώρας. 

Ευνόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

προϋποθέτει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον στα πλαίσια μιας 

ανταγωνιστικής οικονομίας, που θα ευνοήσει, θα βοηθήσει ή τουλάχιστον δεν θα 

προβάλλει εμπόδια σε κάθε υγιή προσπάθεια. Στην κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, 
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κυρίαρχο λόγο θα πρέπει να έχουν οι κεντρικές πολιτικές και κατευθύνσεις, που 

θα προάγουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Τι είναι όμως το «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» και πώς ορίζεται η 

«Ανταγωνιστικότητα» μιας οικονομίας; 

 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 Το «Επιχειρηματικό Περιβάλλον» περιλαμβάνει το σύνολο των 

εξωτερικών παραγόντων, από τους οποίους, άμεσα ή έμμεσα, επηρεάζεται η 

λειτουργία μιας επιχείρησης. (Goyal και Goyal 2009, 5 - 8) 

Αλλά και σύμφωνα με τους Barry M. Richman και Μelvyn Copen, το 

επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρως, εξωτερική 

μεταβλητή για κάθε επιχείρηση, η οποία οφείλει να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και 

τους κινδύνους και να προσαρμόζει τη στρατηγική της στις εκάστοτε συνθήκες. 

(Hiriyappa 2008, 12 - 13)  

Όπως συμβαίνει με όλων των ειδών τα περιβάλλοντα, έτσι και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σύνθετο, μεταβάλλεται συνεχώς και η επίδρασή 

του στη λειτουργία της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, για να μπορεί μία επιχείρηση να λειτουργεί αποδοτικά θα 

πρέπει να κατανοεί όλους αυτούς τους παράγοντες και να προσαρμόζεται 

αποτελεσματικά στις επερχόμενες μεταβολές. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον 

είναι: (The Institute of Company Secretaries of India 2012, 342 - 343) 

 Πολιτικοί, που περιλαμβάνουν τη φορολογική πολιτική, το εργατικό 

δίκαιο, αλλά και το είδος του πολιτεύματος, την πολιτική 

σταθερότητα, την ελευθερία του τύπου κα. 
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 Οικονομικοί, όπως το ύψος της ανάπτυξης, ο πληθωρισμός, τα 

επιτόκια, η συναλλαγματική ισοτιμία, η ανεργία, το εργατικό κόστος 

κα. 

 Κοινωνικοί, όπως είναι η δημόσια υγεία, η εκπαίδευση κα. 

 Τεχνολογικοί, όπως η έρευνα, η τεχνογνωσία και τα δίκτυα 

ευκολιών. 

 Νομικοί, όπως το καθεστώς αδειοδοτήσεων, οι αντιμονοπωλιακές 

διατάξεις, η εργατική νομοθεσία, το φορολογικό πλαίσιο κα. 

 Περιβαντολλογικοί, όπως η νομοθεσία, η διαχείριση των 

αποβλήτων, η διαθεσιμότητα και το κόστος της ενέργειας κα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον συνήθως δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί απόλυτα με αντικειμενικό τρόπο, αλλά εξαρτάται από την 

αίσθηση που προκαλεί στον εκάστοτε παρατηρητή. Ένα καλό επιχειρηματικό 

περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει για την οικονομία συνθήκες ανάπτυξης, 

ευκαιρίες απασχόλησης και γενικότερο πλούτο. Αντίθετα, ένα κακό 

επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή. 

Με δεδομένο, λοιπόν, πως στην οικονομική ζωή μιας χώρας σημαντικό 

ρόλο παίζει η ψυχολογία, γίνεται απόλυτα κατανοητό ότι μία θετική αξιολόγηση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες 

ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 

 

 Ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας  

Απόλυτα συνυφασμένη με το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι και η έννοια 

της ανταγωνιστικότητας. (Ajitabh 2008, 2 - 5) 

Αν και οι απόψεις των μελετητών πολλές φορές διαφοροποιούνται, σε 

γενικές γραμμές ο όρος αυτός συνήθως χρησιμοποιείται σε τρία επίπεδα, αυτά 
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της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, των επιχειρηματικών κλάδων και 

ολόκληρης της οικονομίας μίας χώρας ή μιας ευρύτερης περιοχής. 

Ειδικότερα, όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης, κατά 

κύριο λόγο αναφερόμαστε στην ικανότητα που αυτή επιδεικνύει να διαχειρίζεται 

αποδοτικά τους διαθέσιμους πόρους και να προσφέρει στους πελάτες της 

προϊόντα που υπερτερούν σε ποιότητα και κόστος ως προς αυτά των άλλων 

επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να κερδίζει μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς, να αυξάνει τον όγκο των πωλήσεών της και, μέσα από τη 

διαδικασία αυτή, να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

Αντίστοιχα, στο επίπεδο του κλάδου, η ανταγωνιστικότητα αφορά κύρια 

στην ικανότητα του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου μιας χώρας να 

προσφέρει υπέρτερα προϊόντα ως προς την ποιότητα και το κόστος, 

επιτυγχάνοντας συνολικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αυξημένη 

παραγωγικότητα και ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία. Σημαντικό ρόλο στην 

αυξημένη ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κλάδου παίζει πάντοτε η δυνατότητα 

ανάδειξης και εκμετάλλευσης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει ο 

κλάδος έναντι των ανταγωνιστών.  

Τέλος, η ανταγωνιστικότητα μιας ολόκληρης οικονομίας, που αφορά και 

περισσότερο την παρούσα μελέτη, ορίζεται ως η δυναμική της συγκεκριμένης 

χώρας (ή περιοχής) να ακολουθήσει τις σύγχρονες εξελίξεις διεθνώς, να 

αναπτυχθεί και να επιτύχει, αλλά και να διατηρήσει, υψηλότερα εισοδήματα για 

τους πολίτες της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το υψηλό επίπεδο 

ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας αποτελεί βάση όχι μόνο για την καλή 

λειτουργία των υπαρχόντων επιχειρήσεων, αλλά και για τη δημιουργία νέων, που 

με τη σειρά τους θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις, θα μειώσουν την ανεργία 

και, εν τέλει, θα ωθήσουν την οικονομία σε νέα, υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης. 

Κυρίαρχο ρόλο στην επίτευξη αυξημένης ανταγωνιστικότητας μιας 

ολόκληρης οικονομίας στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης διαδραματίζει 

η δυνατότητα της χώρας να μπορεί να διατηρήσει ή και να προσελκύσει νέα 
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ταλέντα, να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες και να εκπαιδεύσει το εργατικό της 

δυναμικό σε αυτές. Επιπλέον, η χώρα θα πρέπει να εφαρμόζει καινοτόμες 

μεθόδους αυξημένης προστιθέμενης αξίας και να ενθαρρύνει οικονομίες 

κλίμακας, ώστε να ελαχιστοποιεί το κόστος και να προσφέρει προϊόντα που να 

μπορούν να σταθούν στην απαιτητική παγκόσμια αγορά  (EIILM University, 53 - 

54) 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως επιχειρηματικό περιβάλλον και 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνδέονται στενά. Ουσιαστικά αποτελούν δύο, 

όχι απαραίτητα ανεξάρτητες μεταξύ τους, μεταβλητές που επηρεάζουν άμεσα την 

πορεία μιας οικονομίας. 

Για το λόγο αυτό και τα τελευταία χρόνια γίνονται διεθνώς συστηματικές 

έρευνες των δύο αυτών μεγεθών από διάφορους φορείς και οργανισμούς. Στον 

τομέα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σημαντικότερες θεωρούνται οι 

ετήσιες εκθέσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Μάνατζμεντ, του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ και του Ινστιτούτου Μελετών Βιομηχανικής Πολιτικής της 

Κορέας. (Ajitabh 2008, 3 - 4) Αντίστοιχα, η κυριότερη προσπάθεια αποτύπωσης 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος διεθνώς είναι ο «Δείκτης Διευκόλυνσης 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Ease of Doing Business, EDB), της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 

Από τους ανωτέρω δείκτες μόνο ο Δείκτης EDB της Παγκόσμιας Τράπεζας 

και ο «Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας» (Global Competitiveness Index, 

GCI) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εξετάζουν σήμερα την οικονομία της 

Γεωργίας. Για το λόγο αυτό τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει η παρούσα 

μελέτη θα προέλθουν κατά κύριο λόγο από τις αντίστοιχες εκθέσεις των δύο 

αυτών οργανισμών. 
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Ο Δείκτης «Ease of Doing Business, EDB»  

Tα 12 τελευταία η Παγκόσμια Τράπεζα συντάσσει τις εκθέσεις για το 

δείκτη Ease of Doing Business (EDB), ώστε να αξιολογήσει το επιχειρηματικό 

περιβάλλον των οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο (189 για την περίοδο 2014 – 

2015). (World Bank. 2014) 

Ο δείκτης EDB καταγράφει και αξιολογεί κατά πόσο ευνοείται η 

επιχειρηματικότητα σε μια οικονομία, εξετάζοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας 

επιχείρησης, από την ίδρυσή της έως και την οριστική παύση της λειτουργίας της. 

Για το σκοπό αυτό εξετάζει την ευκολία εγκατάστασης της επιχείρησης, την 

καθημερινότητά της, αλλά και την προστασία των επενδυτών, τόσο κατά τη 

λειτουργία αλλά και στη λύση της επιχείρησης, ώστε με βάση τα ευρήματα αυτά 

να κατατάξει τις χώρες του κόσμου ανάλογα με το επιχειρηματικό τους 

περιβάλλον.  

Η βασική δομή του δείκτη EDB αποτελείται από αξιολογήσεις 10 τομέων 

του κανονιστικού πλαισίου για την ίδρυση, λειτουργία και παύση λειτουργίας μίας 

μικρομεσαίας επιχείρησης στη μεγαλύτερη πόλη κάθε χώρας (από το 2015, 

εισάγεται και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη για τις 11 χώρες με πληθυσμό 

μεγαλύτερο των 100εκ. κατοίκων). Οι τομείς που εξετάζει ο δείκτης EDB είναι: 

1. Ίδρυση: Εξετάζονται ο αριθμός των διαδικασιών, ο 

απαιτούμενος χρόνος και το κόστος. Πολλές φορές το πρώτο βήμα είναι και το 

σημαντικότερο για την υλοποίηση μιας ιδέας. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, 

λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων ή αυξημένου κόστους, να αποθαρρύνεται η 

δημιουργία μιας επιχείρησης που θα μπορούσε να έχει ικανοποιητική απόδοση 

σε βάθος χρόνου. Για το σκοπό αυτό η παγκόσμια τάση είναι η ίδρυση, 

αδειοδότηση και καταχώρηση των νέων επιχειρήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά ή 

με υπηρεσίες μίας στάσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απλοποίηση των 

διαδικασιών, η δραματική μείωση του απαιτούμενου χρόνου και, κατά συνέπεια, 

και η μεγάλη μείωση του κόστους για την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. 

Πέραν αυτού, η απλοποίηση της διαδικασίας και η αυτόματη ηλεκτρονική 
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καταχώρηση ή εκκαθάριση του αρχείου των επιχειρήσεων επιτρέπει στις 

κρατικές αρχές να γίνονται πιο αποτελεσματικές. Με τον τρόπο αυτό 

απλοποιούνται διάφορες λειτουργίες που αφορούν τον έλεγχο και εφαρμογή του 

δικαίου και της φορολογικής νομοθεσίας, την πάταξη της διαφθοράς και της 

φοροδιαφυγής, όπως επίσης και την παρακολούθηση των εσόδων από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, αντικείμενα ιδιαίτερα σημαντικά για τη γενικότερη 

λειτουργία του κράτους. 

2. Κατασκευαστική Άδεια: Και εδώ αριθμός διαδικασιών, 

χρόνος και κόστος είναι οι παράμετροι που επί του παρόντος αξιολογεί ο δείκτης 

EDB. Η κατασκευαστική άδεια συνδέεται απόλυτα με το οικιστικό σχέδιο που 

εφαρμόζει κάθε κράτος. Ένα σύγχρονο και καλά σχεδιασμένο οικιστικό σχέδιο 

προνοεί ώστε να διαχωρίσει τις οικιστικές ζώνες με τέτοιο τρόπο που η ανάπτυξη 

της μίας δραστηριότητας να μην επιβαρύνει την ανάπτυξη μιας άλλης. Έτσι, για 

παράδειγμα οι βιομηχανικές ζώνες θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε 

μεγάλες οδικές αρτηρίες, ώστε να μειώνεται το κόστος μεταφοράς των πρώτων 

υλών και των τελικών προϊόντων, ενώ παράλληλα δεν θα επιβαρύνεται ο 

υπόλοιπος αστικός κύκλος με υπέρμετρη κίνηση και έτσι θα περιορίζεται η 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Όσον αφορά στην επίδραση στην επιχειρηματικότητα, 

για την οποία η απόφαση για τον τόπο εγκατάστασης κατά την ίδρυση μιας 

εταιρείας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους, η απουσία ενός 

αποτελεσματικού οικιστικού σχεδίου αποτελεί οπωσδήποτε κρίσιμο ανασταλτικό 

παράγοντα. Ομοίως, ανασταλτικό παράγοντα αποτελούν οι υπερβολικοί 

περιορισμοί στην κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και ο 

χρόνος ή το κόστος για την αδειοδότηση της κατασκευής. 

3. Ηλεκτροδότηση: Ομοίως, εξετάζεται ο αριθμός των 

διαδικασιών, ο χρόνος και το απαιτούμενο κόστος. Αν και ουσιαστικά αποτελεί 

μία από τις παραμέτρους της αδειοδότησης της κατασκευής, με δεδομένο ότι η 

ηλεκτροδότηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε λειτουργία 

της επιχείρησης, ο δείκτης EDB την εξετάζει ξεχωριστά. Πέραν αυτού, η 

αξιοπιστία των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιπτώσεις που 
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μπορεί να έχουν στην παραγωγή μεγάλες ελλείψεις και διακοπές είναι τόσο 

σημαντικές, που ήδη προγραμματίζεται να ενταχθούν ως αντικείμενα προς 

αξιολόγηση στις μελέτες του EDB για τα επόμενα χρόνια. 

4. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας: Ο αριθμός διαδικασιών, ο χρόνος 

και το κόστος είναι τα αντικείμενα που αξιολογούνται από το δείκτη EDB. Πέρα 

από το χρόνο και το κόστος που απαιτείται, οι οποίοι όπως και στους 

προηγούμενους πυλώνες επηρεάζουν την απόφαση για την ίδρυση μιας 

επιχείρησης, ένα καλά οργανωμένο σύστημα παρακολούθησης της ιδιοκτησίας 

συντελεί στο αίσθημα ασφάλειας ιδιωτών και επιχειρήσεων σχετικά με την κατοχή 

ακίνητης περιουσίας. Η ανάγκη για ταχύτητα και διαφάνεια στη σημερινή εποχή 

εξυπηρετείται μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία επιπλέον προσφέρουν την 

ευκολία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα δεδομένα να 

προστατεύονται από φυσικές καταστροφές ή την κλοπή. 

5. Δανειοδότηση: Αξιολογείται το νομικό πλαίσιο και το επίπεδο 

πληροφόρησης για την πρόσβαση σε πίστωση. Είναι αλήθεια ότι σε γενικές 

γραμμές οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην πίστωση, 

καθώς η πληροφόρηση που τις αφορά είναι πιο εύκολα διαθέσιμη στους 

δυνητικούς δανειστές και οι επιφυλάξεις μικρότερες. Αυτό που συνήθως 

προκαλεί τη δυσπιστία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τα κάνει πιο 

επιφυλακτικά στο να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

εξετάζει ο δείκτης EDB δεν είναι η αξιοπιστία τους ως δανειολήπτες, αφού πλέον 

τα απαραίτητα δεδομένα είναι  εύκολο να βρεθούν. Το πιο δύσκολο είναι ο 

εντοπισμός των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ήδη υποθηκευτεί με 

προηγούμενες δανειοδοτήσεις. Όταν, όμως, πέρα από τα δεδομένα για την 

αξιοπιστία των δανειοληπτών, που λιγότερο ή περισσότερο είναι διαθέσιμα σε 

όλο τον κόσμο, υπάρχει αξιόπιστο αρχείο με τα απαραίτητα δεδομένα για όλες τις 

επιχειρήσεις, τότε και οι επιφυλάξεις είναι λιγότερες. 

6. Προστασία Επενδυτών: Εξετάζονται η ευθύνη της διοίκησης 

και τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Στη σημερινή εποχή τα ιδρυτικά μέλη, η 
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διοίκηση και οι μέτοχοι μιας εταιρείας μπορεί να μην ταυτίζονται. Κατόπιν αυτού 

είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες που να προστατεύουν τα 

δικαιώματα της μειοψηφίας, ώστε να μην αποθαρρύνεται η συμμετοχή νέων 

επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. 

7. Φορολογία: Αξιολογούνται ο αριθμός και ο απαιτούμενος 

χρόνος πληρωμών, καθώς και το ύψος των φόρων. Η δύσκολη αποστολή κάθε 

κυβέρνησης είναι να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία στο ύψος της φορολογίας, 

ώστε να χρηματοδοτείται επαρκώς η λειτουργία του κράτους, την ίδια στιγμή που 

δε θα παρεμποδίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι βέβαιο ότι το 

συνολικό ύψος των εισπραττομένων φόρων δεν εξαρτάται μόνο από τους 

συντελεστές φορολογίας, αλλά και από το σύνολο της οικονομικής 

δραστηριότητας γενικότερα.  Αυτός είναι, άλλωστε, και ο κύριος λόγος που η 

παγκόσμια τάση τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα σε περίοδο κρίσης για αρκετό 

διάστημα, είναι προς τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ώστε να τονωθεί 

η επιχειρηματική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, όσο πιο σταθερό είναι το 

φορολογικό σύστημα (Αρχή Βεβαιότητας των Φόρων), τόσο περισσότερο 

διευκολύνονται οι επενδυτικές αποφάσεις, που είναι βασικός φορέας ανάπτυξης 

της οικονομίας. Τέλος, η ευκολία και η οικονομία στη διαδικασία πληρωμής των 

φόρων, που και αυτές αποτελούν άλλες δύο από τις αρχές του Φορολογικού 

Δικαίου που πρώτος ο Adam Smith εισήγαγε (Αρχή Προσφορότητας των Φόρων, 

Αρχή της Οικονομικής Συλλογής) (Smith 1784, 639 - 640), είναι σημαντικές 

παράμετροι στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, αν και στη σημερινή 

εποχή οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία με ηλεκτρονικές και 

αυτοματοποιημένες πληρωμές, έχουν βελτιώσει κατά πολύ την κατάσταση στις 

περισσότερες χώρες του κόσμου. 

8. Διασυνοριακό Εμπόριο: Αξιολογείται ο αριθμός των 

εγγράφων, ο απαιτούμενος χρόνος και το κόστος εισαγωγής ή εξαγωγής των 

εμπορευματοκιβωτίων μέσω θαλάσσιας οδού. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο 

κόστος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται κανενός είδους δασμός για τα προϊόντα που 

περιέχονται. Εξετάζονται, όμως, όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες και επιβαρύνσεις, 
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από τη διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών έως τη φόρτωση και 

μεταφορά του  εμπορευματοκιβωτίου από και προς το λιμάνι όπου καταφθάνει το 

φορτηγό πλοίο. 

9. Εφαρμογή Συμβάσεων: Αριθμός διαδικασιών, χρόνος και 

κόστος για την επίλυση διαφορών. Αν και η βασική μεθοδολογία αξιολόγησης 

αυτού του πυλώνα αφορά στη δικαστική επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς 

μεταξύ δύο επιχειρήσεων, ταυτόχρονα εξετάζει και το συνολικό κανονιστικό 

πλαίσιο που αφορά στους περιορισμούς αυθαιρεσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων 

η παιδική εργασία, ο κατώτατος μισθός και το ωράριο εργασίας, πεδία όπου στις 

περισσότερες εξεταζόμενες οικονομίες πλέον εφαρμόζονται παρόμοιες πολιτικές.  

10. Χρεωκοπία: Αριθμός διαδικασιών, χρόνος και κεφάλαιο που 

μπορεί να ανακτηθεί κατά τη χρεωκοπία της επιχείρησης, όταν δεν απαιτείται 

δικαστική παρέμβαση. Πέρα από την ψυχολογική διάσταση της έννοιας της 

χρεωκοπίας, ένα σαφές πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες λύσης και 

εκκαθάρισης της επιχείρησης προσφέρει την πλήρη εικόνα σε όλους τους 

δυνητικούς επενδυτές, δανειστές κλπ για τη χειρότερη περίπτωση, αυτή της 

χρεωκοπίας (worst case scenario), ώστε να είναι δυνατή η εκ των προτέρων 

εκτίμηση του ρίσκου που αναλαμβάνεται. 

 

Η βαθμολόγηση κάθε τομέα (και υποτομέα) γίνεται με τις πραγματικές 

τιμές κάθε μεταβλητής και με τον τρόπο αυτό εξάγεται η παγκόσμια κατάταξη 

συνολικά, αλλά και σε κάθε τομέα ή υποτομέα ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι για τα 

έτη 2004 και 2005 υπήρξε αξιολόγηση των χωρών μόνο για κάθε πυλώνα 

ξεχωριστά, το 2006 παρουσιάστηκε η πρώτη παγκόσμια κατάταξη για το 

συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλοντος των χωρών, ενώ από το 2007 και 

ύστερα καθιερώθηκε η κατάταξη και για κάθε ξεχωριστό τομέα και υποτομέα που 

αξιολογείται. 
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι υπέρμαχοι της αξιολόγησης του 

δείκτη EDB θεωρούν ότι ένα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις επιχειρηματικό 

περιβάλλον οδηγεί στην ίδρυση περισσότερων εταιρειών. Παράλληλα, 

υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας ευνοεί την 

ανάπτυξη του εμπορίου, που έχει θετικές επιδράσεις στο ρυθμό ανάπτυξης της 

οικονομίας. Ομοίως, η αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, που εξασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση της 

επιχειρηματικότητας, είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και επέκταση 

των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, ένα γενικότερα ανεπαρκές κανονιστικό 

δίκαιο για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υπονομεύει κάθε προσπάθεια για 

επιχειρηματικότητα και αποδοτική λειτουργία των εταιρειών, με αρνητικό 

αντίκτυπο στην ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά ουσιαστικά αποτυπώνονται 

στην αξιολόγηση του δείκτη EDB, τον οποίο καθιστούν ένα ικανό εργαλείο στην 

προσπάθεια λήψης αποφάσεων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, αλλά και 

της χάραξης αναπτυξιακών πολιτικών. 

 

Ο Δείκτης «Global Competitiveness Index, GCI»  

Αντίστοιχα με το δείκτη EDB της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ τα τελευταία 35 χρόνια στις ετήσιες εκθέσεις του εξειδικεύει 

τον ορισμό της ανταγωνιστικότητας, ως το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών 

και των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μίας 

χώρας. (World Economic Forum. 2014, 4) Η παραγωγικότητα με τη σειρά της 

είναι αυτή που προσδιορίζει τόσο το επίπεδο ευημερίας που μπορεί να 

προσφέρει στους πολίτες της η χώρα, όσο και τη δυνητική απόδοση των 

επενδύσεων που, βέβαια, θεωρούνται απαραίτητες στο δρόμο προς την 

ανάπτυξη. 

Με άλλα λόγια «μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι αυτή που 

προσφέρει διαχρονικά τη μεγαλύτερη προοπτική για ανάπτυξη». 
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Ιδιαίτερα σημαντική πτυχή σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 

θεωρείται η ανάγκη για κατανόηση από εκείνους που διαμορφώνουν την 

οικονομική πολιτική, ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στηρίζεται σε ένα 

πλήθος μεταβλητών που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ 

τους. Και όμως, η επένδυση στην υγεία και την παιδεία του πληθυσμού, η 

δημιουργία υποδομών, η έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη, 

καθώς και πολλοί άλλοι παράγοντες, θεωρούνται βασικά συστατικά της 

επιτυχημένης πορείας προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξετάζονται 

σχολαστικά για την κατάρτιση της παγκόσμιας κατάταξης του δείκτη Global 

Competitiveness Index. 

Ο δείκτης GCI, με τη σημερινή του μορφή από το 2005, αξιολογεί και 

κατατάσσει ως προς το επίπεδο ανταγωνιστικότητας έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

χωρών (144 για την περίοδο 2014 – 2015). Για το σκοπό αυτό εξετάζει και 

βαθμολογεί την κάθε οικονομία ως προς την επίδοσή της σε δώδεκα (12) 

πυλώνες. Αυτοί είναι: 

 

Βασικές Απαιτήσεις (Basic Requirements) 

1. Θεσμοί: Αποτελεί το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσα στο 

οποίο εταιρείες και κυβερνήσεις καλούνται να συνεργαστούν και να 

λειτουργήσουν αποδοτικά, δημιουργώντας πλούτο. Από τη μία πλευρά 

σημαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ολόκληρης της 

οικονομίας κατέχει η αίσθηση δικαιοσύνης και η σωστή εφαρμογή των νόμων. 

Από την άλλη, η υπερβολική γραφειοκρατία, η διαφθορά και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα. 

Ανάμεσα στους είκοσι ένα υποτομείς που αξιολογούνται ξεχωρίζουν οι 

ακόλουθοι: εμπιστοσύνη στην πολιτική ηγεσία, δείκτης δωροδοκίας, ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης, μεροληψία στις αποφάσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων, 

σπατάλη στα δημόσια οικονομικά, αντίκτυπος στην επιχειρηματικότητα από 



-21- 

 

τρομοκρατία, βία και οργανωμένο έγκλημα, αξιοπιστία της αστυνόμευσης και 

προστασία των επενδυτών. 

2. Υποδομές: Απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία των 

επιχειρήσεων και την εύκολη πρόσβαση στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Με 

τον όρο αυτό περιγράφονται αφενός οι συγκοινωνιακές ευκολίες, που 

διευκολύνουν τη διακίνηση ανθρώπων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων 

στην εσωτερική αγορά και το εξωτερικό, και αφετέρου τα δίκτυα ευκολιών που 

είναι απαραίτητα σε όλες τις φάσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων, τόσο στην 

παραγωγική διαδικασία όσο και στη λήψη των αποφάσεων. Οι εννέα υποτομείς 

που αξιολογούνται αφορούν στην ποιότητα του οδικού και σιδηροδρομικού 

δικτύου, την επάρκεια των ναυτιλιακών και αεροπορικών εγκαταστάσεων, τη 

συνολική δυναμικότητα αερομεταφοράς επιβατών, την ποιότητα και επάρκεια του 

δικτύου ηλεκτροδότησης, καθώς και τον αριθμό συνδέσεων σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας ανά 100 κατοίκους.   

3. Μακροοικονομικό περιβάλλον: Παράμετροι όπως οικονομική και 

δημοσιονομική σταθερότητα, επιτόκια και πληθωρισμός,  επηρεάζουν σημαντικά 

τη λειτουργία και τις προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση 

ολόκληρης της οικονομίας. Αν και η δημοσιονομική σταθερότητα από μόνη της 

δεν αυξάνει την παραγωγικότητα, θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι η αστάθεια 

επηρεάζει αρνητικά την πραγματική οικονομία. Οι επιχειρήσεις αδυνατούν να 

χρηματοδοτήσουν τη λειτουργία τους με ευνοϊκούς όρους, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η βιωσιμότητά τους και συνολικά ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως ο πυλώνας αυτός εξετάζει τα 

αποτελέσματα των ασκούμενων πολιτικών και όχι τις πολιτικές αυτές καθ’ αυτές, 

κάτι που εξετάζει ο πυλώνας των θεσμών. Τα δεδομένα που αξιολογούνται στον 

τομέα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι το έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης, το ύψος της ακαθάριστης εθνικής αποταμίευσης, ο ετήσιος 

πληθωρισμός, το ύψος του χρέους και η γενικότερη πιστοληπτική αξιολόγηση 

της χώρας. 



-22- 

 

4. Υγεία και βασική εκπαίδευση: Αποτελούν σημαντικό παράγοντα 

αύξησης της παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. Εργαζόμενοι που 

συχνά πλήττονται από ασθένειες δεν μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα. 

Κατά συνέπεια η βελτίωση του συστήματος υγείας της χώρας ουσιαστικά 

αποτελεί επένδυση και για την οικονομική ανάπτυξη. Το ίδιο ισχύει και όσον 

αφορά στην ποιότητα της βασικής εκπαίδευσης του πληθυσμού. Περισσότερο 

μορφωμένοι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα, ενώ εκείνοι που έχουν μόνο 

στοιχειώδεις (ή και καθόλου) γνώσεις  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε γενικές 

γραμμές μπορούν να εκτελέσουν μόνο συγκεκριμένες εργασίες και δεν είναι 

εύκολο να προσαρμοσθούν σε πιο εξελιγμένες μορφές παραγωγής. Με λίγα 

λόγια, υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν δεν ανταποκρίνονται σε κάποια 

ελάχιστα στάνταρ, αποτελούν τροχοπέδη στην ικανότητα των επιχειρήσεων να 

παράγουν εξελιγμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας που δίνουν ώθηση 

στη οικονομία. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου πυλώνα εξετάζει, σχετικά με το 

επίπεδο υγείας του πληθυσμού, τον αριθμό κρουσμάτων και τον αντίκτυπο στη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων από ελονοσία, φυματίωση και AIDS, τη 

βρεφική θνησιμότητα και το προσδόκιμο όριο ζωής. Επιπλέον, όσον αφορά στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζεται ο δείκτης ποιότητας της βασικής παιδείας, 

καθώς και το ποσοστό των παιδιών της μαθητικής ηλικίας που την 

παρακολουθούν. 

 

Παράγοντες Αποδοτικότητας (Efficiency Enhancers) 

5. Ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση: Αποτελεί 

Βασικό παράγοντα για οικονομίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες 

τεχνολογίες για να προσφέρουν εξελιγμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Καλά 

εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να ανταποκριθούν 

καλύτερα σε σύνθετες εργασίες και να προσαρμοστούν ευκολότερα στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες εργασιακές συνθήκες και απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό η 

οικονομία συνολικά αποκτά τη δυναμική να μεταπηδήσει σε υψηλότερα επίπεδα 

προστιθέμενης αξίας στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά. Τα αντικείμενα 
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που εξετάζονται από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι το ποσοστό συμμετοχής 

στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήματος με επιπλέον αξιολόγηση του τομέα management, των μαθηματικών 

και των λοιπών θετικών επιστημών, η διαθεσιμότητα συνδέσεων internet στα 

σχολεία, καθώς και η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων, όχι μόνο σε 

θεωρητικό, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. 

6. Αποδοτικότητα αγοράς αγαθών: Βασισμένη στους κανόνες της 

αγοράς, αλλά και τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Μια καλά 

οργανωμένη και αποτελεσματικά δομημένη εσωτερική αγορά, χωρίς μεγάλες 

κυβερνητικές παρεμβάσεις που να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα 

λειτουργίας της, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν την 

παραγωγή τους σύμφωνα με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης και να 

παράγουν τα κατάλληλα προϊόντα που θα απορροφηθούν από την εσωτερική 

αγορά. Στην κατεύθυνση αυτή προαπαιτούμενο είναι η εξασφάλιση υγιούς 

ανταγωνισμού που βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, 

αφού στον ανταγωνισμό επικρατούν πάντοτε οι πιο αποδοτικές επιχειρήσεις, 

που παράγουν τα προϊόντα που αναζητά η αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

πέραν των κυβερνητικών παρεμβάσεων, σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα 

της αγοράς αγαθών παίζει και η γενικότερη νοοτροπία και κουλτούρα των 

καταναλωτών, που άλλωστε δημιουργεί και την εσωτερική ζήτηση. Τα 

αντικείμενα που αξιολογούνται σε αυτόν τον πυλώνα είναι η ένταση του 

ανταγωνισμού και το κατά πόσον επικρατούν γενικότερα οι κανόνες της αγοράς, 

η αποτελεσματικότητα των αντιμονοπωλιακών πολιτικών, το ύψος της 

φορολογίας ως ποσοστό επί των κερδών (με την επίδραση που έχει αυτό στην 

ενθάρρυνση των επενδύσεων), η ευκολία για την ίδρυση μιας επιχείρησης, το 

κόστος της εφαρμοζόμενης αγροτικής πολιτικής, οι δασμοί και τα διάφορα άλλα 

εμπόδια, το καθεστώς για τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την ξένη ιδιοκτησία, η 

ευκολία στη διαδικασία εκτελωνισμού, το ύψος των εισαγωγών και, τέλος, οι 

συνήθειες και η νοοτροπία των καταναλωτών. 
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7. Αποδοτικότητα αγοράς εργασίας: Αφορά την ευελιξία στην 

εκμετάλλευση των πόρων, την παροχή κινήτρων με βάση την παραγωγικότητα 

και την ικανότητα προσέλκυσης ή, έστω, διατήρησης του αξιόλογου εργατικού 

δυναμικού. Η αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας προϋποθέτει τη δυνατότητα 

εκμετάλλευσης του εργατικού δυναμικού στην πιο αποδοτική για την οικονομία 

χρήση, παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να αποδίδουν τα μέγιστα, ενώ 

παράλληλα θα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την προσέλκυση ικανών 

στελεχών. Η αγορά εργασίας θα πρέπει επίσης, όταν απαιτείται, να παρέχει την 

ευελιξία για μεταφορά πόρων από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, γρήγορα και 

με χαμηλό κόστος, καθώς και τη διακύμανση των μισθών χωρίς ιδιαίτερη 

κοινωνική αναταραχή. Οι υποτομείς που αξιολογούνται για την αποδοτικότητα 

της αγοράς εργασίας είναι ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ εργατικών και 

εργοδοτικών φορέων, η ευελιξία στις εργατικές σχέσεις (καθορισμός αμοιβών, 

ευκολία προσλήψεων – απολύσεων, αποζημιώσεις), μισθολογικά κίνητρα με 

βάση την παραγωγικότητα, απασχόληση επαγγελματιών μάνατζερ, αναλογία 

εργαζομένων γυναικών και ικανότητα της οικονομίας να προσελκύει ή να διατηρεί 

τα ταλέντα. 

8. Αγορά κεφαλαίων: Η δυνατότητα χρηματοδότησης και οι 

επενδύσεις είναι κρίσιμοι παράγοντες για τη ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων, 

την άνοδο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αυξημένη 

παραγωγικότητα. Η ύπαρξη ενός ισχυρού, καλά οργανωμένου και υγιούς 

χρηματοπιστωτικού τομέα είναι βασική παράμετρος για όλη την οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας, τόσο για να εξασφαλίσει την αποδοτική επένδυση των 

αποταμιεύσεων όσο και για την αξιοποίηση των ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. 

Με τον τρόπο αυτό οι πόροι θα κατευθυνθούν σε εκείνα τα προγράμματα που 

παρουσιάζουν καλύτερες αποδόσεις με το μικρότερο ρίσκο και όχι εκεί που 

υπάρχουν ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται οι 

προσδοκίες και τα δικαιώματα των επενδυτών. Τα κυριότερα αντικείμενα του 

πυλώνα που αξιολογούνται είναι η διαθεσιμότητα κεφαλαίων και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του τραπεζικού συστήματος και του 

χρηματιστηρίου, η ισχυρή βάση των τραπεζών και η ευκολία δανειοδότησης των 



-25- 

 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η ύπαρξη επενδυτικών κεφαλαίων και, τέλος, 

το νομικό καθεστώς που διέπει την αγορά χρήματος και τα δικαιώματα των 

επενδυτών. 

9. Χρήση νέων τεχνολογιών: Αποτελεί βασική παράμετρο αύξησης 

της παραγωγικότητας και της ευημερίας σε μια παγκόσμια οικονομία. Η 

δυνατότητα μιας χώρας να ενσωματώνει και να χρησιμοποιεί στην καθημερινή 

λειτουργία νέες τεχνολογίες, όπως είναι η πληροφορική και οι επικοινωνίες, 

ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών των τεχνολογιών, προσδίδει νέα δυναμική 

στην επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων. Τα κυριότερα σημεία του πυλώνα 

που αξιολογούνται είναι η διαθεσιμότητα των νέων τεχνολογιών και η 

ενσωμάτωσή τους από τις επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας, καθώς και η 

διείσδυση του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίες στον πληθυσμό. 

10. Μέγεθος της αγοράς: Σημαντικός παράγοντας προκειμένου να 

γίνεται εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Αν και παραδοσιακά τα όρια της 

αγοράς στόχου συνήθως περιορίζονται από τα σύνορα των κρατών, τον 

τελευταίο καιρό της παγκοσμιοποίησης αυτός ο περιορισμός έχει σε μεγάλο 

βαθμό υποχωρήσει. Μάλιστα, η δυνατότητα αυτή προσφέρει επιπλέον 

δυνατότητες σε αξιόλογες επιχειρήσεις μικρότερων κρατών να αναπτυχθούν, 

απευθυνόμενες σε πιο μεγάλες αγορές, πέρα από τα σύνορα. Αυτό, βέβαια, μαζί 

με τη γενικότερη άνοδο των εμπορικών δραστηριοτήτων, έχει μια θετική 

επίπτωση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Οι επιμέρους υποτομείς που 

αξιολογούνται από τον δείκτη GCI όσον αφορά στο συγκεκριμένο πυλώνα είναι 

το μέγεθος της εσωτερικής αγοράς, αλλά και της αγοράς στόχου στο εξωτερικό, 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, καθώς και το ύψος των εξαγωγών, 

ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

 

Παράγοντες Καινοτομίας και Εξέλιξης (Innovation and Sophistication Factors) 

11. Εξελιγμένες επιχειρηματικές πρακτικές: Οδηγούν σε υψηλά 

επίπεδα παραγωγικότητας και ελκυστικά – ποιοτικά προϊόντα, τομείς που 
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αποτελούν παράγοντες σημαντικούς για τις χώρες που επιθυμούν υψηλά 

επίπεδα ανάπτυξης. Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου μια χώρα να μπορεί 

να διεκδικήσει μία καλή θέση σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η ικανότητά της να 

διατηρεί ποιοτικά επιχειρηματικά δίκτυα, όπως επίσης και ποιοτικές επιχειρήσεις 

που αναπτύσσουν εξελιγμένες λειτουργίες και στρατηγικές. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι, όταν οι παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας έχουν ουσιαστικά 

εξαντλήσει τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη σε μια εξελιγμένη οικονομία, 

τότε η εφαρμογή νέων μεθόδων και στρατηγικών δεν είναι επιλογή άλλα γίνεται 

ανάγκη. 

12. Καινοτομία: Απόλυτα συνδεδεμένος με τον προηγούμενο 

πυλώνα, οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ανάπτυξης. Αν και η καινοτομία σε γενικές 

γραμμές δεν αφορά μόνο τον τομέα της τεχνολογίας, ο πυλώνας αυτός είναι 

προσανατολισμένος κυρίως στις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, που έχουν και 

τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και άρα μεγιστοποιούν την τελική απόδοση 

που αφορά στην ανταγωνιστικότητα. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, άλλωστε, ότι 

ιστορικά κάθε μετάβαση σε μια νέα εποχή βασίστηκε σε μία μεγάλη ανακάλυψη. 

Έτσι, με την καινοτομία δεν βελτιώνεται απλώς μια διαδικασία, αλλά πολλές 

φορές ανοίγει ένας νέος ορίζοντας προοπτικών σχετικά με τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που παράγονται. Οι υποτομείς που εξετάζονται από το δείκτη GCI 

είναι η δυναμική της οικονομίας για καινοτομία, η ποιότητα των ερευνητικών 

ιδρυμάτων, οι δαπάνες για εταιρική έρευνα και η συνεργασία με τα τοπικά 

πανεπιστήμια, οι κρατικές προμήθειες εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής, η 

επάρκεια επιστημονικού προσωπικού και μηχανικών, καθώς και ο αριθμός των 

ευρεσιτεχνιών στη χώρα.  

 

Ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας, η σταθμισμένη 

βαρύτητα κάθε πυλώνα διαφοροποιείται και οι οικονομίες των χωρών του 

κόσμου διαχωρίζονται σε τρία στάδια ανάπτυξης: 
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1. Τις λεγόμενες «Factor Driven» οικονομίες (κατά κεφαλήν εισόδημα 

έως 2000 USD), οι οποίες στηρίζονται στην παραγωγή βασικών αγαθών και 

υπηρεσιών, ικανοποιώντας κυρίως τις βασικές απαιτήσεις του δείκτη. Οι 

οικονομίες αυτές βασίζονται κυρίως σε σχετικά ανειδίκευτο προσωπικό και το 

φυσικό τους πλούτο, με τις εταιρείες να συμμετέχουν στον ανταγωνισμό με βάση 

τις προσφερόμενες τιμές. Για να επιτύχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στον 

τομέα της ανταγωνιστικότητας, οι οικονομίες αυτές επικεντρώνονται κυρίως στην 

καλή οργάνωση των δημόσιων και ιδιωτικών θεσμών, στη βελτίωση των 

υποδομών τους, σε ένα σχετικά σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον και ένα 

εργατικό δυναμικό υγιές, που έχει λάβει κατ’ ελάχιστον μια βασική εκπαίδευση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία «Factor Driven» εντάσσονται και εκείνες 

οι οικονομίες που, αν και το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι υψηλότερο, βασίζουν 

άνω του 70% των συνολικών εξαγωγών τους σε ακατέργαστο ορυκτό πλούτο. 

2. Τις «Efficiency Driven» οικονομίες (κατά κεφαλήν εισόδημα 3000 

έως 9000 USD), που έχουν φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας καλές επιδόσεις στους παράγοντες 

αποδοτικότητας. Με δεδομένο ότι στη φάση αυτή οι μισθοί έχουν αυξηθεί, και 

καθώς δεν είναι δυνατή η αντίστοιχη άνοδος των τιμών, θα πρέπει να βρεθούν 

τρόποι για πιο αποδοτική παραγωγή και βελτίωση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων. Στο στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας καλείται να παίξει η ανώτερη εκπαίδευση και 

κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, η αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς 

αγαθών και εργασίας, η ικανότητα ενσωμάτωσης της υψηλής τεχνολογίας και η 

διεύρυνση της αγοράς προϊόντων.  

3. Τις «Innovation Driven» οικονομίες (κατά κεφαλήν εισόδημα 

μεγαλύτερο των 17000 USD), οι οποίες έχουν επιτύχει υψηλά επίπεδα 

παραγωγικότητας, εφαρμόζοντας εξελιγμένες και καινοτόμες τεχνολογίες και 

πρακτικές. Στο στάδιο αυτό το κατά κεφαλήν εισόδημα, δηλαδή οι μισθοί, έχει 

ανέβει τόσο πολύ που για να διατηρηθούν είναι απαραίτητο η παραγωγή να 

επικεντρωθεί στη μοναδικότητα και διαφορετικότητα των προϊόντων και 
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υπηρεσιών, που διέπονται από υψηλή ποιότητα και χαρακτηρίζονται από 

καινοτόμες ιδέες και λύσεις, καθώς και από την ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη 

αξία που ενσωματώνουν. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πέρα από τη βασική κατηγοριοποίηση των 

πυλώνων, η σύνθεση του δείκτη GCI κατά καιρούς αναθεωρείται, ώστε να 

υιοθετήσει νέες εξελίξεις ή και να βελτιώσει αδυναμίες που εντοπίζονται. Ο δε 

τρόπος βαθμολόγησης κατά βάση γίνεται με κλίμακα (συνήθως 0 – 7), αν και 

ορισμένες μεταβλητές συμπληρώνονται με τις πραγματικές τους τιμές. 

Η Γεωργία αξιολογείται από το δείκτη GCI από το 2004-05 και ύστερα, 

άρα και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

θα αφορούν σε αυτή την περίοδο. Κατά βάση θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία μέχρι 

και την έκθεση για την περίοδο 2014 -2015, αφού η έκθεση για το 2016 δόθηκε 

στη δημοσιότητα στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, λίγες μόνο ημέρες πριν την 

ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής. Παρ’ όλα αυτά, όπου υπάρχουν 

σημαντικά νέα στοιχεία, θα γίνουν αναφορές και στην αξιολόγηση του δείκτη GCI 

για το 2016. 

Τέλος, και όσον αφορά στην κατηγορία στην οποία ανήκει η χώρα 

ανάλογα με το κατά κεφαλήν εισόδημα, να πούμε ότι η Γεωργία από την έκθεση 

του GCI για το 2013 αξιολογείται ως «Efficiency Driven» οικονομία, καθώς από 

το 2011 και ύστερα το κατά κεφαλήν εισόδημα ξεπέρασε το όριο των 3000 USD. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

919 1187 1483 1759 2314 2919 2455 2623 3229 3523 3599 3670 3087 3285 3604 3951 4338 4765 

Εικόνα 1: Εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος στη Γεωργία 
(International Monetary Fund: Data and Statistics) 
Οι τιμές από το 2015 και ύστερα αποτελούν εκτίμηση του ΔΝΤ 
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Δυνατά Σημεία – Αδυναμίες Δεικτών  

Το πλέον ισχυρό σημείο των δύο εξεταζόμενων δεικτών είναι η αξιοπιστία 

των στοιχείων, αφού είναι προϊόντα δύο ισχυρών Διεθνών Οργανισμών μεγάλου 

κύρους, με πλήθος γραφείων και επιστημονικών συνεργατών σε όλο τον κόσμο. 

Σημαντική, επίσης, είναι η απλότητα και ευκολία χρήσης των δύο δεικτών, 

καθώς απεικονίζουν απλώς την κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν. Η 

αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων αποτυπώνεται κύρια με την άνοδο ή 

την υποχώρηση των χωρών σε αυτή την παγκόσμια κατάταξη, καθιστώντας τη 

χρήση του δείκτη, ως εργαλείο αξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών, 

ιδιαίτερα απλή υπόθεση. 

Βέβαια, αυτή η απλούστευση αποτελεί παράλληλα και αδυναμία των 

δεικτών. Η απλή κατάταξη των χωρών με βάση τη συνολική ή την επιμέρους 

επίδοσή τους σε ορισμένους τομείς, είναι ένα σχετικό μέγεθος και δεν μπορεί να 

απεικονίσει απόλυτα την πραγματικότητα. Η άνοδος ή η υποχώρηση μιας χώρας 

στην παγκόσμια κατάταξη δείχνει μια εικόνα που, όμως, δεν είναι πλήρης και 

μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες εντυπώσεις και συμπεράσματα, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου μεγάλος αριθμός χωρών βρίσκεται πολύ κοντά σε επιδόσεις. 

Μία μικρή βελτίωση (ή επιδείνωση) των πραγματικών επιδόσεων μιας χώρας, 

χωρίς να έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, ενδέχεται να οδηγήσει σε πλασματικά 

μεγάλη άνοδο (ή πτώση) στην παγκόσμια κατάταξη, όταν η κατάσταση στις 

υπόλοιπες χώρες παραμένει σταθερή.  

Για να αντιμετωπισθούν δυσχέρειες σαν και αυτή, από το 2015 η 

παγκόσμια κατάταξη του EDB καταρτίζεται με βάση την «απόσταση» της χώρας 

από τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως (Distance to Frontier, DTF) στον καθένα 

από τους 10 αυτούς τομείς. Έτσι, η «απόσταση» DTF υπολογίζεται με αναγωγή 

της επίδοσης κάθε χώρας σε εκατοστιαία κλίμακα, όπου η επίδοση της 1ης θέσης 

βαθμολογείται με 100 και αυτή της τελευταίας με 0. Με αυτόν τον τρόπο 

επιχειρείται να δοθεί μια πιο αντικειμενική εικόνα με πραγματικά μεγέθη για το 
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επιχειρηματικό περιβάλλον της κάθε χώρας και όχι απλώς η κατάταξή της στον 

παγκόσμιο χάρτη.  

Βέβαια, ο συστηματικός μελετητής μπορεί επιπλέον να διαμορφώσει 

πληρέστερη εικόνα χρησιμοποιώντας και τις απόλυτες τιμές των αξιολογήσεων 

κάθε πυλώνα ή υποτομέα ξεχωριστά, προκειμένου να συγκρίνει την απόλυτη 

πρόοδο της χώρας και να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι ο κάθε δείκτης εξετάζει μόνο ορισμένους 

από τους τομείς της οικονομίας κάθε χώρας. Με τον τρόπο αυτό δίνει μία 

αίσθηση στο μελετητή, η οποία κάποιες φορές διαψεύδεται από τα πραγματικά 

γεγονότα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

(Foreign Direct Investments, FDI), το ύψος των οποίων πολλές φορές έρχεται σε 

αντίθεση με τα ευρήματα των δεικτών. Παρατηρούμε, λοιπόν, συχνά να γίνονται 

μεγάλες ξένες επενδύσεις σε χώρες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη των 

δεικτών ή το αντίστροφο. Αυτό γίνεται διότι προφανώς οι δυνάμεις της αγοράς 

αντιλαμβάνονται καλύτερα κάποιες ευκαιρίες ή αδυναμίες που δεν 

αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο στους δείκτες. Άλλωστε και οι ίδιοι οι δείκτες 

δεν εξετάζουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα, με αποτέλεσμα η κατάταξη των χωρών 

πολλές φορές να διαφέρει σημαντικά μεταξύ δεικτών με παραπλήσιο αντικείμενο, 

όπως χαρακτηριστικά παρατίθεται στον Πίνακα που ακολουθεί για την περίοδο 

2014 - 2015: 

Θέση EDB GCI GOI* FDICI** 

1 Σιγκαπούρη Ελβετία Σιγκαπούρη ΗΠΑ 

2 Νέα Ζηλανδία Σιγκαπούρη Χονγκ Κονγκ Κίνα 

3 Χονγκ Κονγκ ΗΠΑ Φινλανδία Ην. Βασίλειο 

4 Δανία Φινλανδία Νέα Ζηλανδία Καναδάς 

5 Κορέα Γερμανία Σουηδία Γερμανία 

6 Νορβηγία Ιαπωνία Καναδάς Βραζιλία 

7 ΗΠΑ Χονγκ Κονγκ Νορβηγία Ιαπωνία 

8 Ην. Βασίλειο Ολλανδία Ην. Βασίλειο Γαλλία 

9 Φινλανδία Ην. Βασίλειο Ιρλανδία Μεξικό 

10 Αυστραλία Σουηδία Μαλαισία Αυστραλία 

11 Σουηδία Νορβηγία Ολλανδία Ινδία 

12 Ισλανδία ΗΑΕ Εσθονία Ιταλία 
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13 Ιρλανδία Δανία Λουξεμβούργο Ολλανδία 

14 Γερμανία Ταϊβάν Ισλανδία Ελβετία 

15 Γεωργία Καναδάς Αυστραλία Σιγκαπούρη 

Εικόνα 2: Η Κατάταξη των Χωρών Σύμφωνα με τους διάφορους Δείκτες Αξιολόγησης 

*  Global Opportunity Index 2015.  (Milken Institute 2015) 
**  Foreign Direct Investment Confidence Index. (AT Kearney 2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ GCI, EDB 

Η κοινή λογική λέει πως, όταν μία οικονομία αξιολογείται θετικά από τους 

δείκτες ανταγωνιστικότητας GCI και επιχειρηματικού περιβάλλοντος EDB, θα 

πρέπει να υπάρχει μία θετική επίδραση σε όλη την οικονομία, που να 

αντανακλάται στο ρυθμό ανάπτυξης. 

Είναι, όμως, έτσι; Για να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα θα 

εξετάσουμε τη συμπεριφορά χωρών που, είτε πλήττονται από παρατεταμένη 

ύφεση, είτε παρουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μεγάλη ανάπτυξη. Θα 

εξετάσουμε, λοιπόν, αν η συμπεριφορά αυτή συνδυάζεται με αντίστοιχη 

υποχώρηση ή άνοδο αντίστοιχα στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών GCI και 

EDB. Για να είναι, βέβαια, πιο ασφαλή τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε, οι 

χώρες αυτές θα επιλεγούν έτσι ώστε, αφενός να συμπεριλαμβάνονται στις λίστες 

και των δύο δεικτών και αφετέρου να μην επηρεάστηκαν πρόσφατα από 

ιδιαίτερες συνθήκες, όπως πόλεμος (πχ Λιβύη, Ουκρανία) ή παρατεταμένη κρίση 

(πχ Ελλάδα). 

Για την καλύτερη κατανόηση των γραφημάτων που θα παρουσιασθούν, 

θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, όπου εμφανίζεται εκατοστιαία κλίμακα κατάταξης, 

έχει γίνει αναγωγή των στοιχείων (1η θέση: 100, τελευταία θέση: 0). Αυτό γίνεται 

διότι ο αριθμός των εξεταζόμενων χωρών διαφοροποιείται από χρονιά σε χρονιά 

και, βέβαια,  είναι διαφορετικό (καλύτερο) να βρίσκεται μία χώρα πχ στην 105η 

θέση ανάμεσα σε 180 εξεταζόμενες χώρες, από το να βρίσκεται στην 100η θέση 

ανάμεσα σε 110 χώρες. 

Επίσης, όπου υπάρχει απεικόνιση σε εκατοστιαία κλίμακα της απόλυτης 

βαθμολογίας του δείκτη EDB για την κάθε οικονομία, αυτή γίνεται με αναγωγή 

συγκριτικά με την απόλυτη επίδοση στην κλίμακα 0 – 100. Έτσι, ως απόλυτο 

σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται το DTF=100, που είναι εξ’ ορισμού η καλύτερη 

δυνατή βαθμολογία. 
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Πρέπει, όμως, να τονίσουμε ότι όσο με την πάροδο των ετών οι δείκτες 

ενσωματώνουν τις οικονομίες περισσότερων χωρών, είναι λογικό αυτές να 

αφορούν μικρά ή / και λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη. Προφανώς οι μεγαλύτερες, 

πιο σημαντικές και περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες εξετάζονται από την 

πρώτη στιγμή που καθιερώθηκαν οι ετήσιες εκθέσεις και αξιολογήσεις και άρα οι 

βαθμολογίες των νέων κρατών είναι αναμενόμενο να υπολείπονται. Αυτό 

σημαίνει ότι τελικά ούτε η άνοδος στην εκατοστιαία κλίμακα της παγκόσμιας 

κατάταξης είναι από μόνη της σαφής ένδειξη της προόδου μίας οικονομίας, αλλά 

θα πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με την απόλυτη θέση της χώρας 

παγκοσμίως. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΥΦΕΣΗ 

Αιθιοπία 

Αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια 

ανάμεσα στις χώρες που εξετάζουν οι δείκτες GCI και EDB. 

 

Εικόνα 3: Αιθιοπία, η Χώρα με τη Μεγαλύτερη Ανάπτυξη 

Εξετάζοντας την Εικόνα 3 εύκολα διακρίνουμε τους ιδιαίτερα υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, ακόμη και το 2009 της μεγάλης παγκόσμιας 

κρίσης. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία 
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ιδιαίτερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας κατά το δείκτη 

EDB, ενώ και η υπερβολικά χαμηλή ανταγωνιστικότητά της τα τελευταία χρόνια 

έχει ελάχιστα βελτιωθεί. 

 

Μογγολία 

Εξίσου μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 2009, 

παρουσίασε και η οικονομία της Μογγολίας. 

 

Εικόνα 4: Μογγολία - Μεγάλη Ανάπτυξη, Ικανό Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 4, η Μογγολία συνδυάζει υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης με σχετικά καλό επιχειρηματικό περιβάλλον. Από την άλλη 

πλευρά η ανταγωνιστικότητά της είναι χαμηλή. Θα μπορούσε, όμως, ίσως λίγο 

ριψοκίνδυνα, να θεωρηθεί ότι η μικρή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από το 

2011 και ύστερα συνδυάστηκε με εκ νέου σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, παρά 

τη μικρή επιδείνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

Ινδία 

Περίπτωση οικονομίας που συνδυάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με 

ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας είναι αυτή της Ινδίας. Αντίθετα, στην 
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περίπτωση αυτή βλέπουμε πως η χώρα υστερεί καταφανώς ως προς το 

επιχειρηματικό της περιβάλλον. 

 

Εικόνα 5: Ινδία – Διαρκείς Υψηλοί Ρυθμοί Ανάπτυξης, Ικανοποιητική Ανταγωνιστικότητα 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως η σχετική βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που, βέβαια, συνέπεσε με την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, δεν οδήγησε σε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ίσως 

αναμενόταν. Η ικανότητα, όμως, της οικονομίας της Ινδίας να διατηρεί τόσο 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα είναι κάτι το 

αξιοπρόσεκτο. 

 

 

Μοζαμβίκη 

Η Μοζαμβίκη αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα όπου επιχειρηματικό 

περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα δεν φαίνεται να συμβαδίζουν με το ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας. 
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Εικόνα 6: Μοζαμβίκη – Χαμηλή Ανταγωνιστικότητα, Κακό Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Μεγάλη 
Ανάπτυξη 

Όπως πολύ εύγλωττα παρουσιάζει η Εικόνα 6, η ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας της Μοζαμβίκης βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας 

κατάστασης. Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα επίσης αξιολογείται πολύ 

χαμηλά σύμφωνα με το δείκτη EDB, αν και έχει κάπως βελτιωθεί τα τελευταία 

χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, για όλη την εξεταζόμενη περίοδο 2004 – 2014, η 

οικονομία της Μοζαμβίκης αναπτύσσεται με ρυθμούς άνω του 6%, ενώ μετά τη 

μικρή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παρά την οικονομική 

κρίση έχει εδραιωθεί πάνω από το 7%. 

 

 

Σρι Λάνκα 

Η Σρι Λάνκα αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα όπου, παρά τις μέτριες 

επιδόσεις σύμφωνα με τους δείκτες GCI, EDB, η χώρα έχει πετύχει υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης. 
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Εικόνα 7: Σρι Λάνκα – Υψηλή Ανάπτυξη, Μέτρια Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικό 
Περιβάλλον 

Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως η μικρή βελτίωση στους δείκτες τα 

τελευταία χρόνια έχει συνοδευτεί από μικρή αύξηση στους ήδη πολύ υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. 

 

Κροατία 

Η Κροατία είναι η πρώτη από τις οικονομίες σε ύφεση που εξετάζουμε σε 

σχέση με τις διακυμάνσεις της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

 

Εικόνα 8: Κροατία – Βελτιωμένο Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Οικονομία σε Ύφεση 
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Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 8, έως το 2007 η Κροατία πετύχαινε 

ικανούς ρυθμούς ανάπτυξης διατηρώντας ικανοποιητική ανταγωνιστικότητα και 

παρά το κακό επιχειρηματικό περιβάλλον. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης 

και παρά την ικανοποιητική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κροατίας υποχώρησε και η χώρα πέρασε 

σε περίοδο ύφεσης που διατηρείται έως σήμερα. 

 

Ισπανία 

Η Ισπανία ανέκαθεν διατηρεί αυξημένη ανταγωνιστικότητα και 

ικανοποιητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα πάντοτε με τις αξιολογήσεις 

των δεικτών GCI και EDB. 

 

Εικόνα 9: Ισπανία - Ύφεση παρά την Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα και το Ικανοποιητικό 
Επιχειρηματικό   Περιβάλλον 

Παρ’ όλα αυτά, όπως δείχνει και η Εικόνα 9, από την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης και ύστερα η χώρα πέρασε σε ύφεση, την οποία μόλις από το 

2014 φαίνεται σιγά σιγά να ξεπερνά. 
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Ιταλία 

Άλλη μια χώρα της Ευρωζώνης που, παρά τις ικανοποιητικές επιδόσεις 

ως προς την ανταγωνιστικότητα και το επιχειρηματικό περιβάλλον, αντιμετωπίζει 

προβλήματα ύφεσης. 

 

Εικόνα 10: Ιταλία - Ακολουθεί τις Διακυμάνσεις Επιχ.Περιβάλλοντος, Ανταγωνιστικότητας 

Εδώ φαίνεται ότι, αν εξαιρέσουμε την περίοδο 2008 – 2009, ο ρυθμός 

ανάπτυξης σε γενικές γραμμές ακολουθεί τις διακυμάνσεις του επιπέδου της 

ανταγωνιστικότητας και, κυρίως, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ EDB, GCI 

Προκειμένου να εξάγουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα, θα εξετάσουμε και 

ακόμη δύο χώρες, που τα τελευταία χρόνια καταγράφουν σημαντική βελτίωση ή 

υποχώρηση στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών. Αυτές είναι αντίστοιχα τα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νιγηρία. 
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Η.Α.Ε. 

Τα Η.Α.Ε αποτελούν, μετά τη Γεωργία, τη χώρα με τη μεγαλύτερη 

βελτίωση στο δείκτη EDB, ενώ και όσον αφορά στο δείκτη GCI καταγράφουν μία 

σταθερή βελτίωση. Γενικότερα, τα Η.Α.Ε. διαθέτουν τα τελευταία χρόνια ένα πολύ 

καλό επιχειρηματικό περιβάλλον και μία πολύ ανταγωνιστική οικονομία. 

 

Εικόνα 11: Η.Α.Ε. – Βελτίωση των Δεικτών, Ικανοποιητική Ανάπτυξη 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 11, τα Η.Α.Ε. ξεκινώντας από υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης επλήγησαν σημαντικά από την παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Παρ’ όλα αυτά, με τη βελτίωση τόσο της ανταγωνιστικότητας, όσο και του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οικονομία πέρασε εκ νέου σε φάση 

ικανοποιητικής ανάπτυξης, που όμως απέχει από τα επίπεδα ανάπτυξης χωρών 

όπως η Αιθιοπία, η Μογγολία ή η Μοζαμβίκη. 

 

Νιγηρία 

Στον αντίποδα, η Νιγηρία αποτελεί τη χώρα με τη χειρότερη ίσως 

συμπεριφορά ως προς τους δείκτες GCI και EDB. 
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Εικόνα 12: Νιγηρία – Μεγάλη Ανάπτυξη παρά την Πτώση στην Κατάταξη των Δεικτών 

Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι πως, παρά την κακή επίδοση και 

υποχώρηση της Νιγηρίας στην παγκόσμια κατάταξη και των δύο δεικτών, η 

οικονομία της συνεχίζει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς. Αυτό, βέβαια, 

ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Νιγηρία έχει καταστεί 

ένας μεγάλος παραγωγός πετρελαίου και σε αυτό στηρίζει μεγάλο μέρος της 

οικονομίας της. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΕΠ: ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ EDB, GCI 

Στην εικόνα 13 παρουσιάζεται η επίδοση, τόσο στην παγκόσμια κατάταξη 

των δεικτών όσο και σε ρυθμό ανάπτυξης για το έτος 2014, των πέντε 

μεγαλύτερων και των πέντε μικρότερων οικονομιών από αυτές που αξιολογούν 

ταυτόχρονα και οι δύο δείκτες EDB και GCI που εξετάζουμε. Επίσης, στην ίδια 

παράσταση απεικονίζεται και η επίδοση της οικονομίας της Γεωργίας (στην 103η 

θέση με βάση το ΑΕΠ ανάμεσα στις χώρες που εξετάζουν οι δείκτες), της χώρας 

που κυρίως μας ενδιαφέρει στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. 
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Εικόνα 13: ΑΕΠ, Ρυθμός Ανάπτυξης και Κατάταξη στους Δείκτες EDB, GCI 

Αυτό που αμέσως γίνεται αντιληπτό από το ανωτέρω διάγραμμα είναι πως 

οι μεγαλύτερες οικονομίες, με εξαίρεση αυτήν της Κίνας, βρίσκονται στις πρώτες 

θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης και των δύο δεικτών. Ακριβώς, όμως, το 

αντίθετο ισχύει για την ανάπτυξη της οικονομίας, όπου μόνο η Κίνα παρουσιάζει 

ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς. 

Ακριβώς την αντίθετη οικόνα παρουσιάζουν οι μικρές οικονομίες, οι οποίες 

εμφανίζουν μέτριες ως κακές επιδόσεις σύμφωνα με την αξιολόγηση των 

δεικτών, την ίδια στιγμή που, με εξαίρεση τη Γκάμπια, επιτυγχάνουν 

ικανοποιητικούς ή και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. 

Έχουμε, λοιπόν, ιδιαίτερα τρανταχτά παραδείγματα όπου για παράδειγμα 

η 6η ανταγωνιστικότερη οικονομία του κόσμου, αυτή της Ιαπωνίας, πλήττεται από 

ύφεση, την ίδια στιγμή που μια από τις τελευταίες (139η στις 144) οικονομίες από 

πλευράς ανταγωνιστικότητας, αυτή του Μπουρούντι, επιτυγχάνει ρυθμό 

ανάπτυξης 4,7%. Η ίδια οικονομία του Μπουρούντι επίσης αξιολογείται πολύ 

χαμηλά ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον που προσφέρει, αν και ο ρυθμός 
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ανάπτυξής της είναι πολύ μεγαλύτερο από όλες εκείνες τις μεγάλες οικονομίες 

που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του δείκτη EDB. 

Όσον αφορά στην οικονομία της Γεωργίας που μας ενδιαφέρει και 

περισσότερο, αυτή ακολουθεί τον κανόνα ότι οι μικρότερες οικονομίες 

επιτυγχάνουν σε γενικές γραμμές υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η μεγάλη 

διαφορά βρίσκεται, όμως, στο γεγονός ότι η Γεωργία κατορθώνει να επιτύχει και 

αξιοπρόσεκτη βαθμολογία στην παγκόσμια κατάταξη των δύο δεικτών και 

ιδιαίτερα του δείκτη EDB. Φυσικά ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με την περίπτωση 

της Γεωργίας στο Κεφάλαιο 5. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ασφαλή συμπεράσματα είναι δύσκολο να εξαχθούν από την ανάλυση που 

προηγήθηκε. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει, βέβαια, και το περιορισμένο δείγμα, 

αφού τα στοιχεία των δύο δεικτών δεν υπερβαίνουν τα δέκα χρόνια, με 

αποτέλεσμα και τα συμπεράσματα να βασίζονται στην παρατήρηση των 

διαγραμμάτων και όχι σε στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 

Το σίγουρο είναι ότι αυτό που υπαγορεύει η λογική, ότι, δηλαδή, επίδοση 

στους δείκτες και ανάπτυξη συμβαδίζουν, δεν δείχνει να επαληθεύεται 

επακριβώς. Η αίσθηση που δημιουργείται είναι κυρίως ότι η βελτίωση μιας 

χώρας στην αξιολόγηση των δεικτών είναι ικανή, αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη 

για την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, χωρίς, όμως, ακόμη και αυτό να 

επαληθεύεται πάντοτε. 

Το αντίθετο επίσης δεν φαίνεται να συμβαίνει. Η υποχώρηση, δηλαδή, 

στους δείκτες δεν συνοδεύεται απαραίτητα από μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης 

ή ύφεση. Ομοίως, η υψηλή ανάπτυξη ή η ύφεση δεν αποτυπώνεται απαραίτητα 

σε άνοδο ή υποχώρηση αντίστοιχα στην κατάταξη των δεικτών. 
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Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι δείκτες ανταγωνιστικότητας 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως προαναφέρθηκε, απεικονίζουν ένα 

μέρος μόνο της συνολικής εικόνας της οικονομίας. Έτσι για παράδειγμα, πολλές 

χώρες βασίζουν την οικονομία τους σχεδόν αποκλειστικά στον ορυκτό πλούτο 

που διαθέτουν, με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα λοιπά 

θέματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αξιολογούνται, λοιπόν, χαμηλά 

στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών GCI και EDB, ενώ παράλληλα 

επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, καθώς από ότι 

φαίνεται οι επενδυτές πολλές φορές έχουν διαφορετικά κριτήρια από αυτά που 

εξετάζουν οι δείκτες. 

Αυτό που δείχνει να επιβεβαιώνεται είναι η θεωρία της «Σύγκλισης» στην 

οποία αναφερθήκαμε και στο Κεφάλαιο 1, και η οποία περιγράφει την τάση των 

πιο μικρών οικονομιών να αναπτύσσονται με μεγαλύτερο ρυθμό από τις 

μεγαλύτερες, όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν σταθεροί. Με τον 

τρόπο αυτό, λοιπόν, βλέπουμε τις μικρότερες οικονομίες να αναπτύσσονται με 

υψηλούς ρυθμούς, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση που λαμβάνουν στην 

παγκόσμια κατάταξη των δεικτών. 
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Εικόνα 14: Ο Χάρτης της Γεωργίας 

(πηγή: www.lonelyplanet.com) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Γεωργίας, κρίνεται σκόπιμο να 

αναφέρουμε συνοπτικά ορισμένα στοιχεία που αφορούν τη χώρα και 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Η Γεωργία βρίσκεται στην ευαίσθητη περιοχή του Καυκάσου, στην 

ανατολική ακτή της Μαύρης 

Θάλασσας. Από το 1921 

αποτέλεσε μέλος της Ένωσης 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 

Δημοκρατιών, έως το 1991, όταν 

κήρυξε την ανεξαρτησία της. 

Ακολούθησε μία περίοδος 

πολιτικής αστάθειας, που οδήγησε 

το 2003 στη λεγόμενη 

«Επανάσταση των Ρόδων» και την 

άνοδο στην εξουσία του, έως τότε 

υπουργού Δικαιοσύνης, Μιχαήλ 

Σαακασβίλι. 

 

Από την πρώτη στιγμή της ανεξαρτησίας της, σε διάφορες περιοχές της 

Γεωργίας εμφανίστηκαν αποσχιστικές τάσεις, με κυριότερες την Αμπχαζία, Νότια 

Οσσετία και Ατζάρα. Και αν το 2004 η κυβέρνηση Σαακασβίλι κατάφερε να 

καταστείλει τις αντιδράσεις στην Ατζάρα, ακόμη και σήμερα η Αμπχαζία και η 

Νότια Οσσετία, με την κάλυψη της Ρωσίας, δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία της 
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Γεωργίας στα εδάφη τους. Μάλιστα, η προσπάθεια της Γεωργίας τον Αύγουστο 

2008 να επιβάλλει την παρουσία της στη Νότια Οσσετία οδήγησε σε πολεμική 

σύρραξη και επέμβαση Ρωσικών δυνάμεων, κάτι που ανάγκασε τη Γεωργία να 

αποτραβηχτεί από την περιοχή. 

Τα τελευταία χρόνια η Γεωργία προσπαθεί να προσεγγίσει τη Δύση και 

ήδη διατηρεί προνομιακό καθεστώς διασύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ 

επιθυμεί διακαώς την ένταξή της στη Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ). 

Ειδικότερα και όσον αφορά στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας διεξήχθη, μεταξύ 

άλλων, η επιχείρηση EUJUST Themis από τον Ιούλιο 2004 έως τον Ιούλιο 2005. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αυτής, εμπειρογνώμονες από διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις αρμόδιες 

αρχές της Γεωργίας, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της 

διαφθοράς, καθώς και τη γενικότερη αναδιοργάνωση του κράτους. Όπως θα 

δούμε ακολούθως, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν ως συνέπεια αυτής της 

επιχείρησης οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Γεωργίας και την 

κατέστησαν ένα από τα πλέον οργανωμένα κράτη στο τομέα της προώθησης της 

επιχειρηματικότητας. 

Πηγή: (Encyclopaedia Britannica) 

 (Παρίσης 2010) 

 (EUJUST THEMIS Georgia) 

 

ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Η Γεωργία είναι από τις κυριότερες παραγωγούς μαγγανίου διεθνώς. 

Επιπλέον, διαθέτει κοιτάσματα πετρελαίου, άνθρακα και άλλων ορυκτών, ενώ 

έχει πλούσιους υδάτινους πόρους για χρήση σε υδροηλεκτρικά έργα. Λόγω της 

θέσης της, αποτελεί σημαντικό διακομιστικό κόμβο για το φυσικό αέριο του 



-47- 

 

Αζερμπαϊτζάν, ενώ τα λιμάνια της παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον 

για ολόκληρη την περιοχή του Καυκάσου. 

Το έδαφος της χώρας είναι σχετικά άγονο και δεν ευνοεί τις αγροτικές 

καλλιέργειες, οι οποίες περιορίζονται κυρίως σε εσπεριδοειδή, αμπέλια και τσάι. 

Παρά το γεγονός αυτό, περίπου το ¼ του εργατικού δυναμικού απασχολείται σε 

αγροτικές εργασίες. 

Πηγή: (Encyclopaedia Britannica) 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η Γεωργία έχει έκταση 70χιλ τ.χλμ και πληθυσμό 5εκ. κατοίκους περίπου 

(4,5εκ χωρίς τις δύο αυτονομημένες περιοχές). 

Για το έτος 2014, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε στα 16,53δις $, 

που κατατάσσει τη Γεωργία στην 118η θέση παγκοσμίως, ενώ το Κατά Κεφαλήν 

Εισόδημα ήταν 3.570$ και ο ρυθμός ανάπτυξης 4,8%. 

Πηγή: (Encyclopaedia Britannica), (CIA: The World Factbook), 

data.worldbank.org 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ EDB ΚΑΙ GCI 

Για την ανάλυση που θα ακολουθήσει και εδώ κατά κύριο λόγο 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας 

για το δείκτη EDB και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το δείκτη GCI 

(για πρακτικούς λόγους στην παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε 

αναφέρεται μόνο οι τελευταίες εκθέσεις για τον κάθε δείκτη, καθώς και η 

αντίστοιχη ειδική έκθεση για τη Γεωργία). 

Επιπλέον, για την επεξεργασία και σύγκριση των επιδόσεων της Γεωργίας 

(GCI, EDB, ρυθμός ανάπτυξης κα) αντλήθηκαν στοιχεία από τις ιστοσελίδες της 

Παγκόσμιας Τράπεζας και της CIA (CIA: The World Factbook). 

Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση των γραφημάτων που 

παρουσιάζονται, θα πρέπει να αναφέρουμε και πάλι ότι, όπου παρουσιάζεται 

εκατοστιαία κλίμακα κατάταξης, έχει γίνει αναγωγή των στοιχείων (1η θέση: 100, 

τελευταία θέση: 0). 

Επιπλέον, ειδικά για το δείκτη EDB, η απεικόνιση σε εκατοστιαία κλίμακα 

(DTF: 0 – 100) της βαθμολογίας της κάθε οικονομίας γίνεται με αναγωγή 

συγκριτικά με το απόλυτο. Έτσι, ως απόλυτο σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται 

το DTF=100 (εξ’ ορισμού η καλύτερη βαθμολογία). 

 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ EDB 

Η Γεωργία βρίσκεται στις αξιολογήσεις του δείκτη EDB από την πρώτη 

στιγμή που αυτός καθιερώθηκε το 2004. 
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Όταν το 2006 παρουσιάστηκε η πρώτη παγκόσμια κατάταξη, η Γεωργία 

κατέλαβε την 100η θέση μεταξύ των 155 οικονομιών που αξιολογήθηκαν (36%), 

κάτι ίσως αναμενόμενο για μια μικρή χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που 

προσπαθούσε να βρει το βηματισμό της στην παγκοσμιοποιημένη ελεύθερη 

αγορά. 

Η πορεία της χώρας τα χρόνια που ακολούθησαν στην κατάταξη του 

δείκτη ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή, με αποκορύφωμα την 8η θέση 

που κατέλαβε για το έτος 2014, ανάμεσα στις 189 εξεταζόμενες οικονομίες 

(96%). Μια σειρά μεταρρυθμίσεων, απόρροια της τεχνογνωσίας που 

προσέφεραν οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρχικά οδήγησαν τη Γεωργία 

από την 100η στην 37η θέση (79%) για το 2007 και, παρά το γεγονός ότι το 2008 

η χώρα βρέθηκε σε εμπόλεμη κατάσταση, την κατέστησαν για αρκετά έτη πρώτη 

χώρα παγκοσμίως στη βελτίωση των επιδόσεών της (best performer) στους 

περισσότερους τομείς που αξιολογεί ο δείκτης EDB. 

 

Εικόνα 15: Η Γεωργία στην Παγκόσμια Κατάταξη του Δείκτη EDB 

Πέραν αυτού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 16, για το έτος 2015 η Γεωργία 

υπερτερεί σε επιδόσεις των κυριότερων οικονομιών αναφοράς (EU, Κίνας, 

Ρωσίας και Ευρώπης – Κεντρικής Ασίας (ευρύτερη ομάδα οικονομιών στην 

οποία εντάσσεται σύμφωνα με το δείκτη EDB), ενώ υστερεί μόνο έναντι των 

ΗΠΑ. 
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Εικόνα 16: Δείκτης EDB - Η Γεωργία σε Σύγκριση με τις Παγκόσμιες Οικονομίες Αναφοράς  

Αναλυτικά οι επιδόσεις της Γεωργίας στους επιμέρους πυλώνες του δείκτη 

EDB παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. 

Τα πρώτα βασικά συμπεράσματα που μπορούν εύκολα να εξαχθούν από 

τον Πίνακα του Παραρτήματος Α έχουν ως εξής: 

1. Στους τομείς της «ίδρυσης» (5η), της «κατασκευαστικής άδειας» 

(3η), της «μετεγγραφής ιδιοκτησίας» (1η) και της «δανειοδότησης» (7η), οι 

επιδόσεις της Γεωργίας βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα παγκοσμίως. Αυτό 

αποδεικνύει ότι σε τομείς, όπως είναι η γραφειοκρατία, όπου δεν απαιτούνται 

ιδιαίτερες επενδύσεις, αλλά κυρίως τεχνογνωσία, μπορούν να γίνουν θαύματα 

όταν υπάρχει η πολιτική βούληση. 

2. Σημαντική βελτίωση των επιδόσεων καταγράφεται σχεδόν σε 

όλους τους υπόλοιπους τομείς, ακόμη και στον τομέα «ηλεκτροδότηση» (37 από 

89) που αφορά σε υποδομές και απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις. 

3. Ο μόνος τομέας στον οποίο όχι μόνο δεν υπάρχει βελτίωση στην 

παγκόσμια κατάταξη, αλλά εμφανίζεται μεγάλη επιδείνωση, είναι ο τομέας 

«χρεωκοπία». 

Αναλυτικότερα και  ανά πυλώνα η πορεία της Γεωργίας έχει ως εξής: 

(World Bank (Georgia) 2014) 

1. Ίδρυση: Η 5η θέση παγκοσμίως (και DtF=97,73) κατατάσσει τη 

Γεωργία ανάμεσα στις περισσότερο φιλικές οικονομίες στον κόσμο σχετικά με την 

15 

36 

90 

7 

68 62 

79,46 
73,57 

62,58 

81,98 

66,67 66,66 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

ΓΕΩΡΓΙΑ EU ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ -ΚΕΝΤΡ.ΑΣΙΑ ΡΩΣΙΑ 

Κατάταξη 

DTF 

EDB INDEX 



-51- 

 

ευκολία ίδρυσης μίας νέας επιχείρησης. Η χώρα ανέκαθεν είχε πολύ καλή 

επίδοση στον συγκεκριμένο τομέα, με μόνα προαπαιτούμενα τη συμπλήρωση 

μιας αίτησης ενώπιον συμβολαιογράφου και την καταβολή του ανάλογου 

χρηματικού τιμήματος στην τράπεζα, διαδικασίες που μπορούν να 

ολοκληρωθούν σε μία έως δύο ημέρες. Μάλιστα, από το 2012 και ύστερα δεν 

απαιτείται καν η επίσκεψη σε κατάστημα τραπέζης, αλλά η διαδικασία μπορεί να 

ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά. Το δε κόστος ανέρχεται περίπου στο 3,4% του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος, το οποίο θεωρείται αρκετά χαμηλό. 

2. Κατασκευαστική Άδεια: Και εδώ η Γεωργία είναι από τις 

κορυφαίες χώρες του κόσμου (3η , με DtF=91,44) σύμφωνα με την κατάταξη του 

δείκτη EDB. Οκτώ απαιτούμενες διαδικασίες σε 68 ημέρες και κόστος 0,3% της 

αξίας του οικήματος, συνθέτουν μία από τις ευνοϊκότερες περιπτώσεις σε αυτόν 

τον πυλώνα, βασιζόμενες σε διαφανείς και αποδοτικούς κανόνες. Από το 2010, 

μάλιστα, εφαρμόζονται νέες διατάξεις που απλοποιούν τη διαδικασία έκδοσης 

άδειας για απλές κατασκευές σαν αυτή που εξετάζει ο δείκτης EDB, κάτι που 

επέτρεψε τη βελτίωση της θέσης της Γεωργίας στην παγκόσμια κατάταξη.  

3. Ηλεκτροδότηση: Στον τομέα αυτό η Γεωργία κατατάσσεται 37η 

(DtF=84,69). Αν και δεν αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδόσεις της χώρας 

στην αξιολόγηση EDB, και εδώ έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος από την 89η 

του 2012, χρονιά που καθιερώθηκε για πρώτη φορά η εξέταση του 

συγκεκριμένου πυλώνα. Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο απαιτούνται πλέον 

4 διαδικασίες, χρόνος περίπου 71 ημερών και κόστος που ανέρχεται στο 503,8% 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος (μέτρια επίδοση). Η τελευταία μεταρρύθμιση σε 

αυτόν τον τομέα υλοποιήθηκε το 2013, όταν οι διαδικασίες απλοποιήθηκαν και το 

τέλος σύνδεσης μειώθηκε για να φτάσει στα σημερινά επίπεδα. 

4. Μετεγγραφή Ιδιοκτησίας: Είναι ο πυλώνας στον οποίο από το 

2012 η Γεωργία απολαμβάνει την κορυφαία θέση στην παγκόσμια κατάταξη του 

δείκτη EDB. Με τη μεταρρύθμιση του 2007 απαιτείται μόνο μία διαδικασία, η 

καταχώρηση στα αρχεία του οικείου υποθηκοφυλακείου, που μπορεί να γίνει με 
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διάφορους τρόπους ακόμα και ηλεκτρονικά, ολοκληρώνεται μέσα στην ίδια ημέρα 

και το κόστος της ανέρχεται στο 0,1% της αξίας του ακινήτου, δηλαδή εξαιρετικά 

χαμηλό. 

5. Δανειοδότηση: Συνολικά η Γεωργία κατατάσσεται στην 7η θέση 

(DtF=85) στον εν λόγω πυλώνα, καταγράφοντας σημαντική άνοδο από την 48η 

θέση του 2007. Ειδικά στον υποτομέα του επιπέδου πληροφόρησης 

βαθμολογείται με τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία (8 στην κλίμακα 0 – 8), ενώ 

όσον αφορά στο θεσμικό πλαίσιο βαθμολογείται με 9 στη δωδεκαβάθμια 

κλίμακα. Η επίδοση της Γεωργίας βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια με 

μια σειρά από μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η καθιέρωση κεντρικής ηλεκτρονικής 

βάσης των υποθηκών και άλλων ενεχύρων, επέκταση της δυνατότητας 

χρηματοδότησης με χρήση νέου τύπου ενεχύρων, θωράκιση του θεσμικού 

πλαισίου για προστασία των προσωπικών δεδομένων κα.  

6. Προστασία Επενδυτών: Στον τομέα αυτό από την 135η θέση το 

2007 (23%), υπήρξε θεαματική βελτίωση ως την 33η θέση (82%) ένα χρόνο μετά, 

σταδιακή βελτίωση ως τη 16η θέση για το 2014 (92%) και υποχώρηση στην 43η 

θέση για το 2015 (77% και DtF=60,83). Η υποχώρηση αυτή δεν είναι δυνατό να 

αξιολογηθεί σε σχέση με την πραγματική διαφορά στην επίδοση της Γεωργιανής 

οικονομίας για το 2015 στον πυλώνα αυτό, αφού διαφοροποιήθηκε ο τρόπος 

υπολογισμού, τόσο με την εισαγωγή της μεθόδου της «απόστασης» Distance to 

Frontier, όσο και των επί μέρους εξεταζόμενων υποτομέων. Όπως φαίνεται στην 

παρακάτω Εικόνα 17, η Γεωργία βαθμολογείται χαμηλά στους υποτομείς 

«Δικαιώματα Μειοψηφίας στη Λήψη Αποφάσεων», «Προστασία από Αυθαίρετες 

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου» και «Διαφάνεια Εταιρικών Στοιχείων». 

Μάλιστα, όσον αφορά στο τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί πως η χαμηλή αυτή 

βαθμολογία υπάρχει, αν και το 2011 επετράπη η πρόσβαση σε περισσότερα 

εταιρικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των δικών, κάτι που αποτελεί και τη 

σημαντικότερη μεταρρύθμιση τα τελευταία χρόνια στην κατεύθυνση προστασίας 

των επενδυτών. 
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Εικόνα 17: Η Βαθμολόγηση της Γεωργίας στον Πυλώνα της Προστασίας Επενδυτών 
  (Κατά Σειρά:  Δικαιώματα Μειοψηφίας στη Λήψη Αποφάσεων 
 Προστασία από Αυθαίρετες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
 Διαφάνεια Εταιρικών Στοιχείων) 
  (πηγή: World Bank EDB 2015 Economy Profile: Georgia) 

7. Φορολογία: Από την 104η θέση το 2007 (40%) υπήρξε  σταδιακή 

βελτίωση έως την 29η θέση το 2014 (85%) και υποχώρηση στην 38η (DtF=82,76) 

για το 2015. Η πτώση αυτή οφείλεται στην αύξηση του απαιτούμενου χρόνου για 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, για το 2015 οι εταιρείες καλούνται 

να κάνουν κατά μέσο όρο 5 πληρωμές ετησίως, για τις οποίες απασχολούνται 

περίπου 362 ώρες, με το ύψος των φόρων να ανέρχεται στο 16,4% των κερδών. 

Οι ανωτέρω επιδόσεις κρίνονται ικανοποιητικές και είναι αποτέλεσμα των 

μεταρρυθμίσεων που έγιναν τη διετία 2012 – 13, με τις οποίες απλοποιήθηκαν οι 

διαδικασίες για τον ΦΠΑ και εισήχθηκαν οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Παρ’ όλα 

αυτά ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των πληρωμών παραμένει αρκετά 

μεγάλος και θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος να μειωθεί. 

8. Διασυνοριακό Εμπόριο: Και εδώ υπήρξε αρχικά μεγάλη βελτίωση 

επιδόσεων και άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη (από 95η  το 2007 στην 30η το 

2010, από 46% στο 84%). Ακολούθησε μικρή πτώση λόγω αλλαγής πολιτικής και 

διαδικασιών, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια, στα οποία οι πολιτικές παραμένουν 

σταθερές, οι μικρές διαφοροποιήσεις στη θέση της χώρας στην παγκόσμια 

κατάταξη οφείλονται αποκλειστικά στις επιδόσεις των τρίτων χωρών και στην 

αλλαγή του τρόπου υπολογισμού (DTF). Για το έτος 2015 η Γεωργία βρίσκεται 

στην 33η θέση με DtF=84,02 (83%). Για την εισαγωγή ή εξαγωγή ενός 
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εμπορευματοκιβωτίου απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων δικαιολογητικών, 

εννέα ή δέκα ημέρες και 1355 ή 1595 USD αντίστοιχα. Εξετάζοντας τι 

εφαρμόζουν άλλες οικονομίες, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση στο 

συγκεκριμένο τομέα θα ήταν ευκολότερο να έρθει με τη μείωση του κόστους 

εισαγωγών ή εξαγωγών.  

9. Εφαρμογή Συμβάσεων: Ελάχιστες οι διαφοροποιήσεις στις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές, μικρές και οι αλλαγές στην κατάταξη της χώρας στην 

παγκόσμια κατάταξη, οφείλονται κυρίως στις επιδόσεις τρίτων χωρών και στην 

αλλαγή του τρόπου υπολογισμού DTF. Από το 2007 έως το 2014 η Γεωργία 

αξιολογήθηκε μεταξύ του 76 και του 84% της παγκόσμιας κατάταξης (43η έως 

30η θέση αντίστοιχα). Για το 2015, όμως, λόγω διαφοροποίησης του τρόπου 

κατάταξης βάση του DtF, αξιολογήθηκε στην 23 θέση της παγκόσμιας κατάταξης, 

αν και δεν υπήρξε καμία μεταβολή στο υφιστάμενο πλαίσιο σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. Έτσι, για τη δικαστική επίλυση μιας εμπορικής διαφοράς 

στη Γεωργία απαιτούνται κατά μέσο όρο 33 διαδικασίες, που απαιτούν χρονικό 

διάστημα 285 ημερών και κοστίζουν περίπου το 30% της αξίας της πρότυπης 

διαφοράς. Από τις επιδόσεις αυτές, που παραμένουν σταθερές από το 2013, ο 

απαιτούμενος χρόνος θεωρείται εξαιρετικά μικρός και καθιστά τη Γεωργία μία 

από τις καλύτερα οργανωμένες χώρες στον τομέα αυτό. Από την άλλη, ο αριθμός 

των διαδικασιών κυμαίνεται περίπου στο μέσο όρο, το κόστος, όμως, κρίνεται 

μάλλον αρκετά υψηλό. 

10. Χρεωκοπία: Αποτελεί το μόνο τομέα όπου η Γεωργία δεν 

έχει παρουσιάσει άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη. Από την 86η θέση το 2007 

(51%) βρέθηκε στην 88η θέση για το 2014 (54%). Μεσολάβησαν ορισμένες 

διαφοροποιήσεις στις εφαρμοζόμενες πολιτικές που είχαν ως αποτέλεσμα μικρές 

διακυμάνσεις στην παγκόσμια κατάταξη της χώρας(μεταξύ 40 και 56% ή αλλιώς 

μεταξύ 109ης και της 81ης θέσης), αφενός λόγω της μείωση του απαιτούμενου 

χρόνου και της αύξησης του ανακτώμενου κεφαλαίου, αλλά και, κυρίως, της 

αύξησης του κόστους εφαρμογής των απαιτουμένων διαδικασιών. Για το 2015 

δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της Γεωργίας, όμως η 
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χώρα υποχώρησε στην 122η θέση ανάμεσα στις 189 εξεταζόμενες οικονομίες 

(35%). Στο γεγονός αυτό οδήγησαν η αλλαγή υπολογισμού του δείκτη με βάση το 

DTF και, κυρίως, η εισαγωγή ενός νέου παράγοντα προς εξέταση, που αφορά 

στο γενικότερο νομικό πλαίσιο για ζητήματα χρεωκοπίας και στον οποίο η 

Γεωργία αξιολογήθηκε με ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό (5 στην κλίμακα 0- 16). 

Αναλυτικά, για την ολοκλήρωση της χρεωκοπίας μιας επιχείρησης στην Τυφλίδα 

το 2015 απαιτούνται κατά μέσο δύο έτη, με συνολικό κόστος που ανέρχεται 

περίπου στο 10% της περιουσίας του οφειλέτη, ενώ το ανακτώμενο κεφάλαιο 

φτάνει περίπου στα 38,7 cents ανά δολάριο Αμερικής. Οι επιδόσεις αυτές, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 18, κατατάσσουν συνολικά τη Γεωργία στην τελευταία 

θέση ανάμεσα στις χώρες της ευρύτερης περιοχής στην οποία ανήκει στα 

πλαίσια της αξιολόγησης EDB (Ευρώπη & Κεντρική Ασία) και αποτελεί μακράν τη 

χειρότερη βαθμολογία της χώρας σε όλους τους πυλώνες του δείκτη. 

 

Εικόνα 18: Η Αξιολόγηση της Γεωργίας στον Πυλώνα της Χρεωκοπίας του Δείκτη EDB 
(πηγή: World Bank EDB 2015 Economy Profile: Georgia) 
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Αν δούμε αναλυτικά τις επιμέρους επιδόσεις της Γεωργίας στον τομέα της 

χρεωκοπίας, θα σημειώσουμε ότι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των δύο 

ετών, καθώς και το κόστος του 10% της αξίας της περιουσίας του οφειλέτη 

κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά, το κεφάλαιο που 

μπορεί να ανακτηθεί είναι αρκετά υψηλό σε σχέση με τις περισσότερες 

αντίστοιχες οικονομίες, το γεγονός, όμως, ότι υπολείπεται σημαντικά (DtF=38,8) 

ως προς τις πλέον αναπτυγμένες οικονομίες, που καταλαμβάνουν και την 

καλύτερη αξιολόγηση του δείκτη, προκαλεί τη μεγάλη πτώση της χώρας στην 

παγκόσμια κατάταξη του πυλώνα με τον τρόπο που καταρτίζεται (σύμφωνα με το 

DtF) από το 2015. Το ίδιο συμβαίνει, όπως προείπαμε και λόγω της χαμηλής 

βαθμολογίας που λαμβάνει η Γεωργία στην αξιολόγηση της νέας παραμέτρου, 

του νομικού πλαισίου της χρεωκοπίας (εικόνα 19), που εισήχθηκε στην 

αξιολόγηση του πυλώνα από το 2015.  

 

Εικόνα 19: Η Γεωργία ως προς το Γενικότερο Νομικό Πλαίσιο της Χρεωκοπίας 
(πηγή: World Bank EDB 2015 Economy Profile: Georgia) 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω σχετικά με τους πυλώνες αξιολόγησης 

του δείκτη EDB για την οικονομία της Γεωργίας παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 

στα παρακάτω διαγράμματα: 
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Εικόνα 20: Δείκτης EDB 2015 - Η Κατάταξη της Γεωργίας ανά Επιμέρους Τομέα 
(πηγή: World Bank EDB 2015 Economy Profile: Georgia) 

 

 

 

 

Εικόνα 21: Δείκτης EDB 2015 - Οι Επιμέρους Επιδόσεις Distance to Frontier της Γεωργίας 
(πηγή: World Bank EDB 2015 Economy Profile: Georgia) 

Στα διαγράμματα αυτά φαίνονται ξεκάθαρα τόσο οι υψηλές επιδόσεις της 

Γεωργίας σε όλους τους επιμέρους τομείς, όσο και η υστέρησή της στον τομέα 

«Χρεωκοπία», όπου η επίδοσή της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλή (DTF: 

36,48), όταν η επόμενη χαμηλή βαθμολογία είναι 60,83 για την «Προστασία 

Επενδυτών». 
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Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ GCI 

Όταν το 2005 παρουσιάστηκε η πρώτη παγκόσμια κατάταξη του δείκτη 

GCI, η Γεωργία κατέλαβε την 94η θέση μεταξύ των 104 οικονομιών που 

αξιολογήθηκαν (10%). Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, για μια 

μικρή χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, που έως λίγα χρόνια πριν 

λειτουργούσε με κριτήρια πολύ διαφορετικά από αυτά μιας ελεύθερης αγοράς. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν υπήρξε σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων 

της Γεωργίας, με αποτέλεσμα την άνοδο στην 69η για το έτος 2015 ανάμεσα στις 

144 εξεταζόμενες οικονομίες (52%) και στην 66η θέση για το έτος 2016. Η θέση 

αυτή την κατατάσσει στην 4η θέση, μετά το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και τη 

Ρωσική Ομοσπονδία, ανάμεσα στις 8 χώρες της πρώην Κοινοπολιτείας 

Ανεξαρτήτων Κρατών (Commonwealth of Independent States, CIS) που 

ξεπήδησαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και εξετάζει ο δείκτης GCI 

(δεν περιλαμβάνονται στις CIS εκείνες που αργότερα προσχώρησαν στις τάξεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης).  Πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί ότι υπήρξε μία 

ανάσχεση της βελτίωσης αμέσως μετά τα πολεμικά γεγονότα του 2008, για να 

επανέλθει η άνοδος από το 2012 και μετά. 

 

Εικόνα 22: Η Γεωργία στην Παγκόσμια Κατάταξη του Δείκτη GCI 
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Τα παραπάνω παρουσιάζονται στο διάγραμμα της Εικόνας 22, αλλά και 

πιο αναλυτικά ανά πυλώνα στο Παράρτημα Β. Τονίζεται, βέβαια, ότι χαμηλότερη 

θέση στην παγκόσμια κατάταξη δεν σημαίνει απαραίτητα και ανάλογα χειρότερη 

απόλυτη επίδοση. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται είτε στο ότι πλέον εξετάζονται 

περισσότερες οικονομίες ή ακόμη και στο γεγονός ότι η πρόοδος που 

επιτεύχθηκε στο μεσοδιάστημα υστερεί έναντι της προόδου άλλων οικονομιών. 

Πέραν αυτού πρέπει να διευκρινιστεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα στοιχεία 

φαίνεται να μην είναι πλήρη διότι: 

1. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διαθέσιμες οι αναλυτικές εκθέσεις του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ μόνο από το 2005 και ύστερα, ενώ δεν 

υπάρχει και εκείνη για την περίοδο 2007 – 2008. 

2. Έως και την έκθεση του 2006 δεν περιέχονται αναλυτικά στοιχεία 

(βαθμολόγηση, κατάταξη) για τους επιμέρους τομείς και πυλώνες του δείκτη. 

3. Η σύνθεση του δείκτη είναι δυναμική και κάθε τόσο αναθεωρείται, 

ώστε να ενσωματώνει τις νέες τάσεις και αντιλήψεις. Έτσι κάποιοι από τους 

σημερινούς πυλώνες του δείκτη ενσωματώθηκαν αργότερα και άρα δεν 

υπάρχουν βαθμολογίες για τα πρώτα χρόνια. 

Τα πρώτα βασικά συμπεράσματα που μπορούν εύκολα να εξαχθούν 

έχουν ως εξής: 

1. Η συνολική βαθμολογία της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

της Γεωργίας, παρ’ όλο που καταγράφει άνοδο, απλώς κατατάσσει πλέον τη 

χώρα στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης (66η ανάμεσα σε 140 οικονομίες ή 

53%). Βέβαια, από την 94η θέση για το 2005 (ανάμεσα σε 104 χώρες), η Γεωργία 

σκαρφάλωσε στην 86η για το 2006 (ανάμεσα στις 117 εξεταζόμενες πλέον 

οικονομίες). Η άνοδος αυτή, που την ανέβασε απότομα από το 10% στο 27% της 

παγκόσμιας κατάταξης, ήταν απόρροια, βεβαίως, των μεταρρυθμίσεων που 

έγιναν με τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

αναβάθμιση του δικαστικού συστήματος της χώρας στα πλαίσια της επιχείρησης 
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EUJUST Themis. Η περαιτέρω άνοδος στην κατάταξη είναι σταδιακή, με 

εξαίρεση την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του 2012, όταν η Γεωργία ανέβηκε 

απότομα άλλες 11 θέσεις και από την 88η θέση βρέθηκε για το 2013στην 77η. 

2. Οι καλύτερες επιδόσεις της χώρας και η μεγαλύτερη βελτίωση 

αφορά στους τομείς των «Βασικών Απαιτήσεων», όπου η Γεωργία από την 82η 

θέση του 2007 (34%) κατάφερε να φτάσει στην 51η (64%) για το 2016. 

3. Στους τομείς της «Αποδοτικότητας» η πρόοδος είναι πιο μικρή. 

Έτσι η Γεωργία από την 87η θέση του 2007 (30%) έφτασε στην 77η (45%) για το 

2016. 

4. Εκεί που η Γεωργία συνεχίζει να υστερεί χαρακτηριστικά είναι οι 

τομείς «Καινοτομίας και Εξέλιξης», όπου από την 113η θέση (10%) του 2007 

βρίσκεται μόλις στην 118η θέση (αν και σε χαμηλότερη απόλυτη θέση, αυτό 

συνιστά άνοδο στο 15% της παγκόσμιας κατάταξης, λόγω της εξέτασης πλέον 

περισσότερων οικονομιών). 

Αναλυτικότερα και  ανά πυλώνα η πορεία της Γεωργίας έχει ως εξής: 

(World Economic Forum 30 Sep. 2015) 

1. Θεσμοί: Είναι ο πυλώνας με την εντυπωσιακότερη βελτίωση για 

τη Γεωργία, αρκετά καλύτερος από το μέσο όρο των CIS. Από την 101η θέση για 

το 2005 (3%) εκτινάχθηκε το 2007 στην 78η θέση (38%) και στην 69η το 2009 

(49%), για να ακολουθήσει μία συνεχής σταδιακή βελτίωση ως την 40η θέση για 

το 2016 (72%). Σημαντική συνεισφορά στη συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί η 

τεχνογνωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση που, σε συνδυασμό με την πολιτική 

βούληση των αρχών της Γεωργίας, κατάφερε την κάθαρση στους τομείς της 

δικαιοσύνης και της επιβολής της τάξης, με την πλήρη και αποτελεσματική 

πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας. 

Πέραν αυτού, αξιοπρόσεκτη είναι η επίδοση της χώρας στον τομέα που αφορά 

στην έλλειψη εμποδίων από τις κυβερνητικές πολιτικές, όπου η Γεωργία 

κατατάσσεται 7η διεθνώς. Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί πως η βελτίωση της 
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χώρας στο συγκεκριμένο πυλώνα αποτυπώνεται και σε καλύτερες απόλυτες 

τιμές της βαθμολογίας σχεδόν σε όλους τους εξεταζόμενους υποτομείς, κάτι που 

σημαίνει ότι η πρόοδος που λαμβάνει χώρα είναι ουσιαστική και όχι ευκαιριακή.  

2. Υποδομές: Μικρή βελτίωση που, όμως, δεν δείχνει να διατηρείται 

παρατηρούμε στο συγκεκριμένο πυλώνα. Από την 79η θέση του 2007 (37%), το 

2013 η Γεωργία σκαρφάλωσε στην 53η θέση (63%), για να κατρακυλήσει και πάλι 

σταδιακά ως την 61η θέση και 57% για το 2016. Ικανοποιητικό σιδηροδρομικό 

δίκτυο, φτωχές αεροπορικές συνδέσεις και μέτριο οδικό δίκτυο και λιμάνια 

συνθέτουν το τοπίο που αφορά στις βασικές συγκοινωνιακές υποδομές. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα, όμως, είναι πως, σύμφωνα με τις απόλυτες τιμές της 

αξιολόγησης του δείκτη GCI, οι βασικές υποδομές της χώρας δείχνουν τελευταία 

να χειροτερεύουν. Αντίθετα, σημαντική βελτίωση εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια 

οι κλάδοι της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, παρά το γεγονός ότι και εκεί οι 

επιδόσεις της Γεωργίας είναι μέτριες. Βέβαια, παρά τις μέτριες αυτές επιδόσεις, η 

Γεωργία συνεχίζει να βαθμολογείται καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο των CIS. 

3. Μακροοικονομικό περιβάλλον: Εντυπωσιακή είναι η βελτίωση 

της Γεωργίας στο συγκεκριμένο πυλώνα. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας από χαμηλή 

επίδοση το 2005, το 2012 έφτασε στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως (137η ή 

3%), για να εκτιναχθεί στο 67% (48η θέση) για το 2015 και να υποχωρήσει λίγο 

στην 51η για το 2016. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι στην άνοδο αυτή βοήθησε και η 

αλλαγή του τρόπου βαθμολόγησης, όπου πχ εξαιρέθηκε ο δείκτης spread των 

επιτοκίων (Tbilisi State Univercity, International School of Economics 2013, 27), 

όμως δεν παύει να είναι αλήθεια ότι σε αυτό συνετέλεσε και το νοικοκύρεμα των 

δημόσιων οικονομικών που επέφερε τη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων. 

(Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia 2014, 6) (Tbilisi 

State Univercity, International School of Economics 2013, 12) Εκεί που η 

Γεωργία υστερεί στο συγκεκριμένο πυλώνα είναι το ύψος των εθνικών 

αποταμιεύσεων (15,6% του ΑΕΠ και 96η θέση), καθώς και η γενικότερη 

πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας, που βαθμολογείται με 37,5 στην κλίμακα 0 

- 100 και την κατατάσσει στην 84η θέση παγκοσμίως. Συνολικά στην αξιολόγηση 
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του πυλώνα «Μακροοικονομικό Περιβάλλον» για το 2016 η Γεωργία βρίσκεται 

ακριβώς στο μέσο όρο των χωρών CIS. 

4. Υγεία και βασική εκπαίδευση: Η εικόνα της Γεωργίας σε αυτόν 

τον πυλώνα είναι μέτρια και την κατατάσσει περίπου στη μέση της παγκόσμιας 

κατάταξης, αν και είναι λίγο καλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών CIS. 

Ξεκινώντας από μία ικανοποιητική θέση (61η και 51%) για το 2007, υπέστη μια 

σημαντική πτώση στην κατάταξη ως την 91η θέση το 2009 (32%). Σταδιακά, 

όμως, υπήρξε και πάλι μια ανάκαμψη για να βρίσκεται σήμερα στην κατάταξη του 

2016 στην 65η θέση ή 54%. Και εδώ βλέπουμε, βέβαια, άλλη μία περίπτωση 

όπου η απόλυτη θέση δεν είναι η καλύτερη ένδειξη της προόδου στο δείκτη GCI, 

καθώς από το 2007 έως σήμερα έχουν προστεθεί και εξετάζονται οι οικονομίες 

15 επιπλέον χωρών. Αναλύοντας την κατάσταση περαιτέρω μέσα στον πυλώνα 

αυτό, θα διαπιστώσουμε ότι και στους δύο υποτομείς, αυτούς της υγείας και της 

βασικής εκπαίδευσης υπήρξε σημαντική υποχώρηση στα χρόνια μετά το 2008, 

όπου δύο παράγοντες έπληξαν τη χώρα: ο πόλεμος και η παγκόσμια οικονομική 

κρίση. Σε όλους τους δείκτες των ασθενειών, της βρεφικής θνησιμότητας, του 

προσδοκώμενου ορίου ζωής, αλλά και στην ποιότητα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και το ποσοστό συμμετοχής των παιδιών σε αυτή, υπήρξε σαφής 

υποβάθμιση. Από το 2011, όμως, και ύστερα ξεκίνησε η ανάκαμψη των δεικτών 

που συνεχίζεται έως σήμερα. Έτσι, για το 2016 η Γεωργία δείχνει να έχει 

ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα της ελονοσίας και βρίσκεται στην κορυφή της 

παγκόσμιας κατάταξης. Αντίστοιχα υπάρχει σημαντική βελτίωση των δεικτών 

που εξετάζουν τις επιπτώσεις από τον ιό HIV/AIDS και τη συμμετοχή των 

παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τομείς όπου, όμως, οι επιδόσεις 

απέχουν από το να θεωρηθούν ικανοποιητικές. Προβληματική συνεχίζει να είναι 

η κατάσταση στους δείκτες της φυματίωσης, της βρεφικής θνησιμότητας, του 

προσδοκώμενου ορίου ζωής και, κυρίως, της ποιότητας της παρεχόμενης 

βασικής εκπαίδευσης, όπου οι επιδόσεις της Γεωργίας απέχουν από εκείνες των 

ανεπτυγμένων χωρών. Ειδικά στα περιστατικά φυματίωσης (95η θέση) και 

ποιότητας της εκπαίδευσης (90η θέση) οι αξιολογήσεις μπορούν να θεωρηθούν 

τριτοκοσμικές. 
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5. Ανώτερη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση: Στον πυλώνα 

αυτό η κατάσταση παραμένει σταθερά μέτρια προς κακή από την αρχή 

εφαρμογής του δείκτη GCI. Η αξιολόγηση της Γεωργίας βρίσκεται συνεχώς και με 

μικρές διακυμάνσεις λίγο κάτω από το 40% της παγκόσμιας κατάταξης και, τα 

τελευταία χρόνια, κάτω και από το μέσο όρο των CIS. Σημαντικό είναι να 

τονίσουμε ότι και οι απόλυτες τιμές της αξιολόγησης για πολλά χρόνια ήταν 

σταθερές (3,7 από το 2007 έως το 2011) για να υπάρξει μία μικρή αύξηση στο 

3,9 το 2014 και, κυρίως, στο 4 για το 2016. Με τον τρόπο αυτό η κατάταξη της 

Γεωργίας στην παγκόσμια αξιολόγηση κυμάνθηκε από την 76η θέση του 2007 

έως την 93η του 2013, για να βρίσκεται σήμερα στην 87η θέση (38%) για το 2016. 

Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τους επιμέρους υποτομείς του πυλώνα θα 

διαπιστώσουμε ότι η χώρα υστερεί σε όλους τους τομείς. Καλύτερη επίδοση για 

το 2016 είναι η συμμετοχή των παιδιών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου 

καταλαμβάνει την 30η θέση παγκοσμίως. Από εκεί και πέρα, όμως, η ποιότητα 

αυτής της εκπαίδευσης παραμένει υποβαθμισμένη και αξιολογείται στην 101η 

θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ομοίως, η ποιότητα της εκπαίδευσης στους 

τομείς των μαθηματικών και των άλλων θετικών επιστημών και του management, 

η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης του εργατικού δυναμικού 

και το εύρος αυτής της κατάρτισης αξιολογούνται πολύ χαμηλά, κοντά ή και πολύ 

κάτω από την 100η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Παρηγοριά αποτελεί το 

γεγονός ότι, πέρα από την κατάταξη της χώρας διεθνώς, κοιτώντας τις απόλυτες 

τιμές των αξιολογήσεων, μπορούμε να διακρίνουμε σε ορισμένους τομείς μια 

μικρή τάση βελτίωσης της απόλυτης τιμής της βαθμολογίας, που δείχνει την τάση 

βελτίωσης των απόλυτων επιδόσεων. Οι τομείς αυτοί είναι κυρίως η ποιότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολών management, η πρόσβαση των 

σχολείων σε υπηρεσίες internet και η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 

εκπαίδευσης, προφανώς τομείς που έχουν σχέση και με την πρόοδο της 

τεχνολογίας. Αυτό που, όμως, γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι πως η πρόοδος 

αυτή δεν είναι η αναμενόμενη και σίγουρα υστερεί σε σύγκριση με την πρόοδο 

άλλων οικονομιών. 
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6. Αποδοτικότητα αγοράς αγαθών: Και στο συγκεκριμένο τομέα 

υπάρχει μία σαφής, σταδιακή βελτίωση των επιδόσεων της οικονομίας της 

Γεωργίας, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να αξιολογείται λίγο καλύτερα σε 

σχέση με το μέσο όρο των CIS. Από την 86η θέση (31%) του 2007, υπήρξε 

σταδιακή άνοδος έως την 48η θέση (66%) για το 2016, που αποτυπώνεται σε 

καλύτερες βαθμολογίες στους περισσότερους από τους υποτομείς του πυλώνα. 

Μάλιστα, σε κάποιους από αυτούς τους υποτομείς η Γεωργία κατατάσσεται 

ανάμεσα στις κορυφαίες οικονομίες παγκοσμίως, κάτι που συμβαίνει βεβαίως και 

στην αντίστοιχη αξιολόγηση του δείκτη EDB. Οι υποτομείς αυτοί δεν είναι άλλοι 

από εκείνους που έχουν σχέση με τις διαδικασίες και τον απαιτούμενο χρόνο για 

ίδρυση και έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπου η Γεωργία, όπως έχουμε 

ήδη αναλύσει παραπάνω, βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του 

δείκτη αξιολόγησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Έτσι, σύμφωνα πλέον 

με την αξιολόγηση του δείκτη GCI, η Γεωργία καταλαμβάνει παγκοσμίως την 3η 

θέση ως προς τον αριθμό διαδικασιών και τη 2η ως προς τον απαιτούμενο χρόνο 

για την έναρξη μιας επιχείρησης. Πέραν αυτών, η χώρα επιτυγχάνει 

αξιοπρόσεκτες επιδόσεις παγκοσμίως ως προς το ύψος της φορολογίας των 

εταιρικών κερδών (9η) και την επίδραση που έχει αυτό στην απόφαση για 

επενδύσεις (9η), την απουσία των κάθε λογής εμποδίων από κυβερνητικές 

πολιτικές που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις (6η), τους δασμούς (4η) και τις 

τελωνειακές υπηρεσίες (9η). Βέβαια, μετά από όλα αυτά θα έπρεπε να απορεί 

κανείς γιατί με τόσο καλές αξιολογήσεις η συνολική αξιολόγηση του πυλώνα 

αυτού παραμένει σε μέτρια επίπεδα. Η απάντηση είναι ότι η συμπεριφορά της 

Γεωργιανής οικονομίας στα αντικείμενα που εξετάζει ο συγκεκριμένος πυλώνας 

είναι πολύ ανομοιόμορφη. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τους υποτομείς που ήδη 

αναφέρθηκαν, η αξιολόγηση της χώρας σε όλους σχεδόν τους υπόλοιπους 

υποτομείς του πυλώνα είναι κακή. Από αυτούς χειρότερες βαθμολογίες 

λαμβάνουν η ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού (91η θέση), η 

αντιμονοπωλιακή πολιτική (116η), τα εμπόδια που αφορούν στην ξένη ιδιοκτησία 

(106η), ο προσανατολισμός στις ανάγκες του πελάτη (114η) και η αγοραστική 

νοοτροπία (104η θέση). Οι τομείς αυτοί λαμβάνουν κακές αξιολογήσεις και 
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επιδρούν αρνητικά στη συνολική βαθμολογία της χώρας, εντοπίζοντας 

παράλληλα διαρθρωτικές παθογένειες της Γεωργιανής οικονομίας που θα 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν. 

7. Αποδοτικότητα αγοράς εργασίας: Αποτελεί τον πυλώνα όπου η 

Γεωργία ανέκαθεν λαμβάνει την καλύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, αν και 

η απόλυτη βαθμολογία της δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή και μάλιστα σιγά σιγά 

χειροτερεύει. Έχουμε, έτσι, μια συνεχή, μικρή υποχώρηση στην παγκόσμια 

κατάταξη, με αποτέλεσμα και σταδιακά η επίδοση της Γεωργίας να τείνει προς το 

μέσο όρο των χωρών CIS, που με τη σειρά τους αργά αλλά σταθερά 

βελτιώνονται. Η πτώση της βαθμολογίας που λαμβάνει η χώρα στο συγκεκριμένο 

πυλώνα κατά κύριο λόγο οφείλεται στην επιβολή καλύτερων εργατικών 

δικαιωμάτων, την άνοδο των μισθών, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία της 

χώρας να προσελκύσει ή και να διατηρήσει το ικανότερο εργατικό δυναμικό. Το 

τελευταίο από ότι φαίνεται αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 

Γεωργιανής οικονομίας. Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης μια μικρή 

και φτωχή χώρα σαν τη Γεωργία αδυνατεί να συγκρατήσει το ικανότερο εργατικό 

δυναμικό της που φεύγει για να εργαστεί με καλύτερες συνθήκες και αποδοχές 

στο εξωτερικό, πόσο μάλλον να προσελκύσει νέα ταλέντα από άλλες χώρες. 

Στους δύο αυτούς υποτομείς του πυλώνα λαμβάνει, λοιπόν, και πολύ χαμηλές 

βαθμολογίες που για το 2016 την κατατάσσουν παγκοσμίως στις θέσεις 102 και 

107 αντίστοιχα. Αυτό προφανώς αποτυπώνεται και σε έναν άλλο υποτομέα του 

συγκεκριμένου πυλώνα, αυτόν της σχέσης μισθών και παραγωγικότητας, στον 

οποίο η Γεωργία καταλαμβάνει πλέον την 63η θέση, όταν το 2009 βρισκόταν 

μόλις στην 39η. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η παραγωγικότητα στη Γεωργία δεν 

αυξάνεται τα τελευταία χρόνια αντίστοιχα με την αύξηση των μισθών και του 

βιοτικού επιπέδου και αυτό αποτελεί σοβαρό, διαρθρωτικό πρόβλημα που 

μακροχρόνια λογικά θα έχει αρνητική επίδραση σε ολόκληρη την οικονομία. Πού 

οφείλεται αυτό; Μα προφανώς στο γεγονός ότι ο τομέας της εκπαίδευσης υστερεί 

σημαντικά και δεν παράγει ικανό και παραγωγικό εργατικό δυναμικό, όταν ίδια 

στιγμή το ικανότερο προσωπικό εγκαταλείπει τη χώρα, μια χώρα που και η ίδια 

δεν είναι ελκυστική για ταλέντα από το εξωτερικό. Το οξύμωρο είναι ότι στο 
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γεγονός αυτό μάλλον συμβάλλει και μία άλλη παράμετρος, η μεγάλη ευελιξία στη 

διαμόρφωση των μισθών και στο καθεστώς προσλήψεων ή απολύσεων. Η 

ευελιξία αυτή, αν και στα πλαίσια του δείκτη GCI θεωρείται θετική και η Γεωργία 

λαμβάνει πολύ υψηλές βαθμολογίες (10η και 12η θέση αντίστοιχα στην 

παγκόσμια κατάταξη), λειτουργεί σίγουρα ανασταλτικά στην προσέλκυση ή τη 

διατήρηση ικανού εργατικού δυναμικού. Το μόνο παρήγορο είναι ότι η Γεωργία 

λαμβάνει πολύ υψηλή βαθμολογία και σε έναν άλλο υποτομέα του 

συγκεκριμένου πυλώνα, αυτόν της επίδρασης της φορολογίας ως κίνητρο για 

εργασία. Εδώ η χώρα καταλαμβάνει τη 15η θέση παγκοσμίως, κάτι που σημαίνει 

ότι η φορολογία είναι αρκετά χαμηλή, ώστε να μη λειτουργεί αρνητικά στην 

εργασία. 

8. Αγορά κεφαλαίων: Ο συγκεκριμένος πυλώνας είναι ένας ακόμα 

στον οποίο η οικονομία της Γεωργίας υστερεί έναντι των αναπτυγμένων χωρών, 

αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μία μικρή βελτίωση και βρίσκεται σε 

καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το μέσο όρο των CIS. Πιο συγκεκριμένα, η 

Γεωργία ξεκίνησε από την 79η θέση (41%) το 2009, υπήρξε μία σημαντική 

υποχώρηση έως την 108η θέση (22%) το 2011, για να ακολουθήσει μία σταδιακή 

βελτίωση έως σήμερα, με αποτέλεσμα για το 2016 να λαμβάνει την 68η θέση, στο 

52% της παγκόσμιας κατάταξης. Αν, βέβαια, εξετάσουμε πιο ειδικά τις επιμέρους 

βαθμολογίες των υποτομέων του πυλώνα θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες 

παραμένουν ακριβώς οι ίδιες με αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Εξαίρεση, 

που προφανώς είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο της Γεωργίας κατά 8 ολόκληρες 

θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, είναι η βελτίωση της βαθμολογίας σχετικά με 

την ευρωστία των τραπεζών (57η από 67η θέση) και την αγορά χρεογράφων 

(110η από 121η θέση). Η τελευταία, όμως, μαζί με τη γενικότερη λειτουργία της 

αγοράς αξιών και τη χρηματοδότηση των εταιρικών σχημάτων, είτε μέσω 

τραπεζικού δανεισμού, είτε μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς, είτε μέσω 

επενδυτικών κεφαλαίων, αποδεικνύεται προβληματική και λαμβάνει χαμηλές 

βαθμολογίες, κατατάσσοντας τη Γεωργία στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως (109 

έως 133) στη λίστα των χωρών που εξετάζει ο δείκτης GCI για το έτος 2016. 

Μετά από αυτά, ο μόνος υποτομέας του συγκεκριμένου πυλώνα όπου η Γεωργία 
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λαμβάνει καλή βαθμολογία είναι αυτός του νομικού πλαισίου για την προστασία 

δανειστών – δανειοληπτών, πυλώνας στον οποίο κατατάσσεται στην 11η θέση 

στην παγκόσμια κατάταξη. 

9. Χρήση νέων τεχνολογιών: Αν και συνολικά η Γεωργία υστερεί και 

σε αυτόν τον πυλώνα, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σαφής βελτίωση που την 

έχει φέρει ακριβώς στο μέσο όρο των κρατών της CIS. Πιο συγκεκριμένα, από 

την 106η θέση του 2007 (15%), η Γεωργία σταδιακά σκαρφάλωσε έως την 68η 

(54%) για το 2014, για να ακολουθήσει μία μικρή πτώση έως το 49% και την 72η 

θέση για το 2016. Εξετάζοντας αναλυτικότερα τους επιμέρους υποτομείς γίνεται 

αντιληπτό ότι υπάρχει σημαντική υστέρηση στην τεχνολογία και τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας που χρησιμοποιούν οι διάφορες εταιρείες, με τις αντίστοιχες 

απόλυτες τιμές της βαθμολόγησης να μένουν σταθερές ή και να μειώνονται τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι, οι μόνοι υποτομείς όπου υπάρχει κάποια μικρή πρόοδος 

τελευταία είναι η διείσδυση του διαδικτύου στον πληθυσμό της Γεωργίας. 

10. Μέγεθος της αγοράς: Η εσωτερική αγορά της Γεωργίας είναι 

μικρού μεγέθους, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας χωρίς να επιδέχεται άμεσα βελτίωση. Πέραν αυτού 

και οι αγορές στις οποίες απευθύνεται στο εξωτερικό είναι επίσης μικρές και δεν 

προσφέρουν επί του παρόντος μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα η Γεωργία να υστερεί στο συγκεκριμένο πυλώνα και σε όλους τους 

υποτομείς αυτού, ενώ σε σύγκριση με τις χώρες CIS βρίσκεται επίσης πολύ 

πίσω. Πιο συγκεκριμένα, για το 2016 η Γεωργία καταλαμβάνει την 99η θέση 

παγκοσμίως (29%). Η θέση αυτή δεν απέχει πολύ από την καλύτερη (και πάλι 

99η αλλά 31% για το 2013) και τη χειρότερη που είχε στην παγκόσμια κατάταξη 

τα τελευταία χρόνια (107η ή 23% για το 2011). Το θετικό είναι ότι σε απόλυτες 

τιμές υπάρχει μία συνεχής, μικρή βελτίωση, σε έναν πυλώνα στον οποίο δεν 

μπορούν να γίνουν και πολλές επεμβάσεις από την ίδια τη χώρα. Έτσι, στους 

τρεις από τους τέσσερις υποτομείς του πυλώνα, το μέγεθος της εσωτερικής 

αγορά, το μέγεθος των αγορών του εξωτερικού και το ΑΕΠ, η Γεωργία λαμβάνει 

κακές βαθμολογήσεις (για το 2016, 98η, 107η και 103η θέση αντίστοιχα). Όσον 
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αφορά στον τέταρτο υποτομέα, το ποσοστό των εξαγωγών επί του ΑΕΠ, που 

εξετάζεται μόλις τα τρία τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από τις απόλυτες 

τιμές υπάρχει βελτίωση (από το 30% του 2014 στο 35% για το 2016), η οποία 

αποτυπώνεται και στην κατάταξη της χώρας (στην 80η θέση για το 2016, έναντι 

της 97ης για το 2014). Όπως είναι προφανές, αντιλαμβανόμαστε ότι η Γεωργία 

κάνει προσπάθειες να γίνει πιο εξωστρεφής οικονομία και να αυξήσει τον όγκο 

και την αξία των εξαγωγών της. Αυτό που πρέπει να κάνει, όπως υποδεικνύουν 

εύγλωττα και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης GCI, είναι να απευθυνθεί σε 

μεγαλύτερο εύρος αγορών στο εξωτερικό.  

11. Εξελιγμένες επιχειρηματικές πρακτικές: Είναι μάλλον 

αναμενόμενο για μια χώρα που βρισκόταν στη μετάβαση από τις «Factor Driven» 

στις «Efficiency Driven» οικονομίες να υστερεί σημαντικά σε επιδόσεις στους δύο 

πυλώνες της «Καινοτομίας και Εξέλιξης». Όμως πλέον η Γεωργία έχει περάσει 

στις «Efficiency Driven» οικονομίες και κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συνεχίζεται για 

πολύ. Παρ’ όλα αυτά, στον πυλώνα των εξελιγμένων επιχειρηματικών πρακτικών 

η Γεωργία βρίσκεται πολύ πίσω και υστερεί ακόμη και ως προς το μέσο όρο των 

CIS. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του Παραρτήματος Β, ο συγκεκριμένος 

πυλώνας αποτελεί διαχρονικά τη δεύτερη χειρότερη επίδοση της χώρας στην 

κατάταξη του GCI, ενώ και σε απόλυτες τιμές της βαθμολογίας υπερτερεί μόνο 

των πυλώνων της καινοτομίας και του μεγέθους της αγοράς. Πιο αναλυτικά, από 

την 116η θέση (7%) του 2007 και με μικρές διακυμάνσεις η Γεωργία 

καταλαμβάνει πλέον για το 2016 την 112η θέση (20%). Βέβαια, όπως 

αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3, η μικρή αυτή άνοδος στην παγκόσμια κλίμακα 

δεν συνιστά ουσιαστική πρόοδο για την οικονομία της Γεωργίας, αφού οι νέες 

χώρες που εξετάζει τα τελευταία χρόνια ο δείκτης GCI είναι κατά κανόνα μικρές 

και λιγότερο ανεπτυγμένες. Αυτό, πράγματι, αποδεικνύεται και από τις απόλυτες 

βαθμολογίες του πυλώνα, που για την περίπτωση της Γεωργίας παραμένουν 

σχεδόν αμετάβλητες με την πάροδο του καιρού. Όσον αφορά στις αξιολογήσεις 

των εννέα επιμέρους υποτομέων του πυλώνα, δεν υπάρχει καμία στην οποία η 

Γεωργία να βαθμολογείται ικανοποιητικά. Έτσι, καλύτερη θέση στην παγκόσμια 

κατάταξη καταλαμβάνει η αξιολόγηση ως προς την κατηγορία των προϊόντων 
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όπου η Γεωργία διαθέτει κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα (75η θέση), ενώ η 

χειρότερη θέση (137η στις 140) αφορά στον αριθμό των εγχώριων προμηθευτών. 

12. Καινοτομία: Αν ο προηγούμενος πυλώνας υστερεί, ο 

πυλώνας της καινοτομίας είναι ο τελευταίος σε όλες τις αξιολογήσεις του δείκτη 

GCI για τη Γεωργία, και ο οποίος καταγράφει στασιμότητα σε απόλυτες τιμές και 

υποχώρηση στην παγκόσμια κατάταξη. Έτσι, από την 102η θέση για το 2007 

(ανάμεσα σε 125 οικονομίες, ήτοι 18%) η χώρα κατατάσσεται για το 2016 στην 

123η θέση (ανάμεσα σε 140 οικονομίες, δηλαδή 12%), το οποίο αποτελεί 

καταφανή υστέρηση και είναι περιττό να αναφέρουμε ότι υπολείπεται καταφανώς 

και έναντι των χωρών της CIS. Σχεδόν σε όλους τους υποτομείς του πυλώνα 

(έρευνα, συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με βιομηχανία, επιστημονικό 

προσωπικό κλπ) οι επιδόσεις είναι κακές (θέσεις 113 – 128 στην παγκόσμια 

κατάταξη) και, μάλιστα, με τάσεις περεταίρω επιδείνωσης, παρά το γεγονός ότι 

στον τομέα της κυβερνητικής προμήθειας προϊόντων υψηλής τεχνολογίας η 

κατάσταση είναι λίγο καλύτερη (95η θέση για το 2016). Εντύπωση, βέβαια, 

προκαλεί αυτή η κακή εικόνα όταν ο αριθμός ευρεσιτεχνιών, που επίσης εξετάζει 

ο συγκεκριμένος πυλώνας, είναι σχετικά υψηλός (60η θέση παγκοσμίως για το 

2016), κάτι που ίσως μπορεί να ερμηνευτεί ως ύπαρξη δυνατοτήτων, που, όμως, 

δεν εκμεταλλεύεται τελικά η χώρα. 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  

Εξετάζοντας την Εικόνα 23, βλέπουμε ότι η Γεωργία διατηρεί υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης για όλο το διάστημα από το 2004 και έπειτα, με την 

εξαίρεση, βέβαια, του 2008 και 2009, όταν χτυπήθηκε από τον πόλεμο και την 

παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι υψηλοί αυτοί ρυθμοί ανάπτυξης δείχνουν να 

έρχονται παράλληλα με τη βελτίωση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη των 

δεικτών GCI και EDB. 
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Εικόνα 23: Η Ανάπτυξη στη Γεωργία και οι Δείκτες GCI, EDB 

Τα Στοιχεία για την ανάπτυξη για την περίοδο 2015 - 2020 αποτελούν εκτίμηση του ΔΝΤ 
(International Monetary Fund: Data and Statistics) 

Πράγματι, η Γεωργία πέτυχε εκρηκτική ανάπτυξη στα χρόνια 2005 – 2007 

όταν εκτινάχθηκε και στην κατάταξη των δεικτών. Η περαιτέρω βελτίωση που 

κατάφερε, κύρια στο δείκτη EDB, συνέπεσε με την περίοδο των εχθροπραξιών 

με τη Ρωσία και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οπότε μάλλον για τη 

συγκεκριμένη περίοδο δεν μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Η 

πρόσκαιρη ύφεση του 2009 ακολουθήθηκε και πάλι από μεγάλη ανάπτυξη που 

συνεχίζεται έως σήμερα, τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται ανάμεσα στις 

κορυφαίες χώρες από άποψη επιχειρηματικού περιβάλλοντος και σε πολύ 

καλύτερη θέση ως προς την ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με το παρελθόν. 

Για τα επόμενα έτη μέχρι το 2020 η εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου είναι ότι η ανάπτυξη στη Γεωργία θα σταθεροποιηθεί κοντά στο 5% 

ετησίως. (International Monetary Fund: Data and Statistics) Αν η εκτίμηση αυτή 

επαληθευτεί, τότε η χώρα θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό της και τη σημαντική 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει από το 2011 τη 

μετάβασή της στη φάση των σχετικά αναπτυγμένων οικονομιών, τις «efficiency 

driven», όπως αυτές αποκαλούνται, η Γεωργία θα πρέπει να περάσει και σε πιο 

εξελιγμένες μορφές παραγωγής, αν δεν επιθυμεί να αντιμετωπίσει την κρίση που 

θα δημιουργηθεί στο μέλλον από τις διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας της. 
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Όπως αναφέρθηκε και στην ανάλυση του δείκτη GCI στο Κεφάλαιο 2, στη 

φάση αυτή η άνοδος των τιμών και εισοδημάτων απαιτεί την πιο αποδοτική 

παραγωγή και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι, 

στο στάδιο αυτό σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας παίζει η ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, 

ή αποτελεσματική ρύθμιση της αγοράς αγαθών και εργασίας, η ικανότητα 

ενσωμάτωσης της υψηλής τεχνολογίας και η διεύρυνση της αγοράς προϊόντων, 

όπου, όπως αναλύσαμε διεξοδικά, η οικονομία της Γεωργίας υστερεί καταφανώς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε κατ’ αρχήν διαπιστώσαμε ότι η εικόνα 

που ίσως πολλοί από εμάς διατηρούμε για τη Γεωργία είναι λανθασμένη. 

Η χώρα αυτή δεν είναι, βέβαια, πλούσια και το βιοτικό επίπεδο των 

ανθρώπων της δεν μπορεί να συγκριθεί με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του 

κόσμου. Παρ’ όλα αυτά είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι στους δρόμους της 

Γεωργίας υπάρχει ασφάλεια, έχει καταπολεμηθεί πλήρως το οργανωμένο 

έγκλημα και η διαφθορά, ενώ και ο δημόσιος τομέας της φαίνεται ότι έχει σε 

μεγάλο βαθμό εκσυγχρονιστεί, ώστε να είναι πολύ αποτελεσματικός. Όλα αυτά 

αποτυπώνονται πολύ εύγλωττα στις εκθέσεις των δεικτών EDB και GCI, όπου η 

Γεωργία λαμβάνει αξιοπρόσεκτες αξιολογήσεις. 

Ειδικά όσον αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι εκθέσεις της 

Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσουν τη Γεωργία ανάμεσα στις κορυφαίες της 

παγκόσμιας κατάταξης, με τις αξιολογήσεις της λειτουργίας του δημόσιου τομέα 

σε ότι αφορά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας (ίδρυση, κατασκευαστική 

άδεια, μετεγγραφή ιδιοκτησίας) να καταδεικνύουν υπηρεσίες πρότυπο για όλες 

τις χώρες του κόσμου. 

Στον τομέα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας η εικόνα της Γεωργίας 

δεν είναι αντίστοιχα καλή. Οι εκθέσεις, όμως, του Παγκόσμιου Οικονομικού 

Φόρουμ αναδεικνύουν μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωση των 

δεικτών που αξιολογούνται. Και αν ο δείκτης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

αναδεικνύει αποτελεσματικές πρακτικές σε επίπεδο διαδικασιών, ο δείκτης GCI 

της ανταγωνιστικότητας παρουσιάζει κυρίως τις ανεπάρκειες σε επίπεδο 

αποτελέσματος. Και εκεί υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουν οι αρχές της χώρας, αν θέλουν να βελτιώσουν την 
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ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα 

όσον αφορά σε αυτές τις παθογένειες. 

Βέβαια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες που μας απασχολούν 

μετρούν και αξιολογούν νούμερα και αριθμούς. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, 

κρύβονται πολιτικές και ρυθμίσεις, και πίσω από αυτές οι άνθρωποι και οι ζωές 

τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στα νούμερα επηρεάζει με διάφορους τρόπους τις 

ζωές των ανθρώπων, θετικά ή αρνητικά. Επιπλέον, μία μεταβολή στους 

αριθμούς, ακόμη και σε εκείνους που θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικά 

αποτελέσματα ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο βραχυπρόθεσμα, και το 

αντίστροφο. Χρειάζεται, λοιπόν, μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό των πολιτικών 

που θα εφαρμοστούν προς κάθε κατεύθυνση. Η βελτίωση απλά των αριθμητικών 

δεικτών δεν θα πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός. 

Και δε θα πρέπει, οπωσδήποτε, να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η 

αξιολόγηση των δεικτών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με κάποιες παραδοχές. Έτσι, 

οι αρχές της χώρας, εφόσον το επιθυμούν, έχουν την ευχέρεια να 

προσανατολίζουν τις πολιτικές τους στα αντικείμενα που εξετάζει ο δείκτης και 

όχι στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, ώστε να πετύχουν καλές 

αξιολογήσεις και να δημιουργήσουν καλές εντυπώσεις στον παγκόσμιο 

επιχειρηματικό κόσμο, που, όμως, μπορεί να απέχουν από την πραγματικότητα. 

Για παράδειγμα, η κυριότερη παραδοχή που γίνεται στα πλαίσια της αξιολόγησης 

EDB, όπου η Γεωργία εκπλήσσει, είναι ότι εξετάζει τα δεδομένα για την ίδρυση, 

λειτουργία και παύση λειτουργίας μίας μικρομεσαίας επιχείρησης στη μεγαλύτερη 

πόλη κάθε χώρας, που για την περίπτωσή μας είναι η Τιφλίδα. Αυτό σημαίνει ότι 

η απεικόνιση της κατάστασης που προσφέρει ο δείκτης, πχ στον τομέα της 

ηλεκτροδότησης, ενδέχεται να είναι μην είναι αντίστοιχα καλή σε άλλες περιοχές 

της χώρας.  

Όπως και να έχει, όμως, το γεγονός ότι μια χώρα σαν τη Γεωργία 

φιγουράρει στις πρώτες θέσεις του δείκτη EDB από μόνο του αποτελεί διαφήμιση 

για αυτή και προσελκύει τα βλέμματα του επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο. 
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Άλλωστε, και το γεγονός ότι εμείς ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα στα 

πλαίσια αυτής της διατριβής σ’ αυτό το λόγο οφείλεται. Το αν αυτό το ενδιαφέρον 

μετουσιώνεται τελικά σε επενδύσεις και ανάπτυξη είναι και το ζητούμενο, στο 

οποίο θα θέλαμε να έχουμε μια απάντηση. 

Από τη μελέτη αυτή δεν προέκυψε κάποια σαφής ένδειξη για τη σχέση του 

ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας με τις αξιολογήσεις του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας, όπως απεικονίζονται στις εκθέσεις 

των δεικτών EDB και GCI αντίστοιχα. Για την ακρίβεια, ανάμεσα στις 

περιπτώσεις που εξετάσαμε εντοπίσαμε χώρες με καταπληκτικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και μεγάλη ανταγωνιστικότητα που πλήττονται, όμως, από ύφεση. 

Όπως, επίσης, είδαμε χώρες των οποίων οι οικονομίες αναπτύσσονται με 

ραγδαίους ρυθμούς, αν και οι αξιολογήσεις τους στους δείκτες EDB και GCI είναι 

κακές και δεν εμφανίζουν ούτε καν κάποια ιδιαίτερη βελτίωση τα τελευταία 

χρόνια. Η αίσθηση που δημιουργείται, τελικά, είναι πως η βελτίωση στην 

παγκόσμια κατάταξη των δεικτών EDB και, κυρίως, του GCI είναι μάλλον ικανή, 

αλλά όχι αναγκαία, συνθήκη που οδηγεί μια οικονομία στην ανάπτυξη, αν και 

τελικά ούτε αυτό επαληθεύεται πάντοτε. 

Επιπλέον, αυτό που σίγουρα επιβεβαιώνεται από την ανάλυσή μας είναι η 

«Θεωρία της Σύγκλισης», σύμφωνα με την οποία οι μικρότερες οικονομίες έχουν 

εξ’ ορισμού την τάση να αναπτύσσονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες και πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Πράγματι, όλες σχεδόν οι μικρές 

οικονομίες που εξετάσαμε αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια με ιδιαίτερα 

υψηλούς ρυθμούς, ανεξάρτητα από τις αξιολογήσεις των δεικτών EDB και GCI, 

που τις περισσότερες φορές ήταν μέτριες έως κακές. 

Πέραν αυτών, όμως, είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση των δεικτών, εκτός 

από την πρώτη εντύπωση που δίνει μια καλή ή κακή κατάταξη στην παγκόσμια 

κλίμακα, έχει και άλλη μία χρησιμότητα, αν χρησιμοποιηθεί με προσοχή. Οι 

επιμέρους αξιολογήσεις των πυλώνων και υποτομέων μπορούν να αναδείξουν 

όχι μόνο τα θετικά σημεία, αλλά και τις υστερήσεις ή τις παθογένειες που 
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υπάρχουν. Μπορούν, λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός από εκείνους που 

χαράζουν τις πολιτικές, ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κρισιμοτήτων, 

που επηρεάζουν την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας της κάθε χώρας.  

 

ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, η Γεωργία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 

χρόνια. Για μια νέα χώρα που προέκυψε από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης 

και που δοκιμάστηκε από πολεμικές συγκρούσεις, αποτελεί επίτευγμα η 

καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς, που συνδυάζεται με τη 

γενικότερη αναδιοργάνωση του κράτους. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ένα καλά 

οργανωμένο κράτος στην υπηρεσία του πολίτη, που εξασφαλίζει ένα περιβάλλον 

ιδανικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων της χώρας. 

Στην ανάλυση που έγινε στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε στα 

θετικά και αρνητικά σημεία που εντοπίζουν οι αξιολογήσεις του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Γεωργίας. Στο 

σημείο αυτό θα επικεντρωθούμε στα σημεία που χρήζουν περισσότερης 

προσοχής, προκειμένου, μέσα από μεταρρυθμίσεις, να επιδιωχθεί αφενός η 

άνοδος στην κατάταξη των δεικτών αξιολόγησης, αλλά, κυρίως, η βελτίωση σε 

εκείνους τους τομείς που είναι απαραίτητοι για την καλύτερη λειτουργία και 

αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας της Γεωργίας. 

 

 Easy of Doing Business 

Όπως είδαμε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, η αξιολόγηση του δείκτη EDB 

κατατάσσει τη Γεωργία ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ειδικά στους τομείς της «ίδρυσης» (5η), της 

«κατασκευαστικής άδειας» (3η), της «μετεγγραφής ιδιοκτησίας» (1η) και της 
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«δανειοδότησης» (7η), οι επιδόσεις της βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα 

παγκοσμίως. 

Αντίθετα, ο τομέας της χρεωκοπίας είναι εκείνος στον οποίο η χώρα 

υστερεί και δεν έχει καταφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση, υποχωρώντας, 

μάλιστα, στο 35% της παγκόσμιας κατάταξης για το 2015. Όπως αναφέρθηκε και 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, η υποχώρηση αυτή δεν βασίστηκε σε αλλαγές των 

πολιτικών, αλλά σε διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης. Οι επιδόσεις της 

Γεωργίας στα αντικείμενα που εξετάζονταν και στο παρελθόν για την 

ολοκλήρωση της χρεωκοπίας μιας επιχείρησης στην Τιφλίδα παραμένουν 

αναλλοίωτες τα τελευταία  χρόνια (απαιτούνται κατά μέσο δύο έτη, με συνολικό 

κόστος που ανέρχεται περίπου στο 10% της περιουσίας του οφειλέτη, ενώ το 

ανακτώμενο κεφάλαιο φτάνει περίπου στα 38,7 cents ανά δολάριο Αμερικής). Οι 

επιδόσεις αυτές είναι μέτριες και για το λόγο αυτό η χώρα έως το 2014 

αξιολογούνταν στη μέση της παγκόσμιας κατάταξης. Κατά συνέπεια 

αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε αυτούς τους τομείς. 

Αυτό, όμως, που σίγουρα απαιτείται να επανεξεταστεί είναι το γενικότερο νομικό 

πλαίσιο για ζητήματα χρεωκοπίας, η εισαγωγή του οποίου ως τέταρτο υποτομέα 

αξιολόγησης του πυλώνα της χρεωκοπίας κατέδειξε τη σαφή υστέρηση της 

Γεωργίας στο θέμα αυτό, τη βαθμολόγησε με 5 στην κλίμακα 0 - 16 (τελευταία 

ανάμεσα στις χώρες της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής) και την έριξε στην 

122η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Ένας άλλος τομέας που αφορά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως το 

εξετάζει ο δείκτης EDB, όπου θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση των επιδόσεων 

της Γεωργίας, είναι ασφαλώς η προστασία των επενδυτών. Παρά τη συνολικά 

ικανοποιητική θέση της χώρας στην παγκόσμια κατάταξη (43η), όπως είδαμε στο 

Κεφάλαιο 5, υπάρχουν επιμέρους υποτομείς (Δικαιώματα Μειοψηφίας στη Λήψη 

Αποφάσεων, Προστασία από Αυθαίρετες Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, 

Διαφάνεια Εταιρικών Στοιχείων), όπου η χώρα δείχνει να υστερεί εμφανώς. Με 

δεδομένο ότι η βελτίωση στα συγκεκριμένα σημεία απαιτεί κυρίως μεταρρύθμιση 

σε επίπεδο θεσμών και νόμων, τομέας στον οποίο η Γεωργία τα τελευταία χρόνια 
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έχει αποδείξει ότι διαθέτει και βούληση και ικανότητες, θεωρούμε ότι είναι δυνατό 

και εδώ να επιτευχθεί σύντομα σημαντική πρόοδος. Άλλωστε, όπως είδαμε και 

στην ανάλυση του συγκεκριμένου πυλώνα στο Κεφάλαιο 2, ο συγκεκριμένος 

πυλώνας είναι πολύ σημαντικός στην προσπάθεια για προσέλκυση ξένων 

επενδυτών, που θα ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο των 

τοπικών επιχειρήσεων. 

Μια τρίτη παρέμβαση που θα πρέπει να γίνει αφορά στη μείωση του 

απαιτούμενου χρόνου για πληρωμή των φόρων. Μια χώρα σαν τη Γεωργία που 

έχει επιτύχει εκπληκτικά αποτελέσματα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης 

θεωρούμε ότι μπορεί και θα πρέπει να εφαρμόσει καλύτερες και γρηγορότερες 

διαδικασίες στην κατεύθυνση αυτή. Με τον τρόπο αυτό αφενός θα γίνεται 

εξοικονόμηση ωρών εργασίας ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, αφετέρου με 

την αρτιότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων θα προωθείται η ασφαλέστερη 

και πιο έγκαιρη είσπραξη των εσόδων.  

Πέρα, όμως, από τις μεταρρυθμίσεις αυτές, υπάρχει και ένας αριθμός 

άλλων παρεμβάσεων που αφορούν κυρίως κόστη (ηλεκτροδότηση, φορολογία, 

εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευματοκιβωτίων, εφαρμογή συμβάσεων) που χωρίς 

να είναι ιδιαίτερα υψηλά, η περαιτέρω μείωσή τους θα αποτυπωνόταν ως 

καλύτερη βαθμολογία στο δείκτη EDB και, κυρίως, θα αποτελούσε επιπλέον 

κίνητρο για επενδύσεις. Το αν οι μειώσεις αυτές κρίνονται συμφέρουσες, ώστε με 

την αναμενόμενη αύξηση της επιχειρηματικότητας να υπάρξει περεταίρω 

ανάπτυξη και, συνακόλουθα, έμμεση αναπλήρωση των εσόδων, είναι ένα θέμα 

που θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά από τις αρχές της Γεωργίας. 

 

Global Competitiveness Index  

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο Κεφάλαιο 5, στον τομέα της 

ανταγωνιστικότητας που εξετάζει ο δείκτης GCI η αξιολόγηση της Γεωργίας είναι 

μέτρια με τάση βελτίωσης. 



-78- 

 

Η βελτίωση αυτή ήταν ραγδαία στην περίοδο 2005 – 2006 κατά την οποία 

η Γεωργία ανέβηκε από την 94η στην 86η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτό 

δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο, καθώς συμπίπτει με το πέρας της επιχείρησης 

EUJUST Themis της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνέβαλε στην αντιμετώπιση 

του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, καθώς και τη γενικότερη 

αναδιοργάνωση του κράτους. Οι παρεμβάσεις αυτές, που αφορούσαν κυρίως 

στο επίπεδο των θεσμών, οδήγησαν την κατάταξη του συγκεκριμένου πυλώνα 

από την 101η στην 78η θέση παγκοσμίως μέσα σε δύο έτη, και είχαν άμεση 

επίδραση στη συνολική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 

Στην έκθεση του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ για το 2013, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 24, ως κυριότερη παθογένεια της οικονομίας της 

Γεωργίας περιγράφεται η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ ακολουθούν η 

ανεπάρκεια καλά εκπαιδευμένου προσωπικού, ο πληθωρισμός κα. 

 

Εικόνα 24: Η αντίληψη για τις Κυριότερες Παθογένειες της Γεωργιανής Οικονομίας το 2013 
(πηγή: WEF, 2012 - 2013) 

Μετά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν το 2012, στους τομείς του 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος και της αγοράς κεφαλαίων, υπήρξε σημαντική 



-79- 

 

βελτίωση στην κατάταξη της χώρας στους δύο αυτούς πυλώνες, με αποτέλεσμα 

την άνοδο από την 137η στην 48η και από την 90η στην 68η θέση αντίστοιχα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα στην έκθεση του 2016, η πρόσβαση σε 

χρηματοδότηση να περάσει σε δεύτερη μοίρα και πλέον να θεωρείται ως 

μεγαλύτερο πρόβλημα της Γεωργιανής οικονομίας η ανεπαρκής εκπαίδευση του 

εργατικού δυναμικού (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 25: Η αντίληψη για τις Κυριότερες Παθογένειες της Γεωργιανής Οικονομίας το 2016 
(πηγή: WEF, 2015 - 2016 

 

Πράγματι, όπως είδαμε και στο Κεφάλαιο 2, η Γεωργία από το 2011 

ξεπέρασε το όριο των 3000 USD ως κατά κεφαλήν εισόδημα. Κατά συνέπεια, 

από την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του 2013 και ύστερα 

κατατάσσεται και αξιολογείται ως Efficiency Driven οικονομία. Το γεγονός αυτό, 

πέρα από τις όποιες επιδράσεις έχει στην αξιολόγηση του δείκτη, καταδεικνύει τη 

μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεστεί και έχει φέρει τη χώρα σε καλύτερη 

οικονομική κατάσταση από αυτή στην οποία ήταν παλιότερα. Πέρα από αυτό, 

όμως, το γεγονός ότι η Γεωργία έχει περάσει σε άλλη φάση, μεγαλύτερης 

ανάπτυξης, δημιουργεί και ορισμένες νέες απαιτήσεις στη λειτουργία της 
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οικονομίας, προκειμένου η ανάπτυξη αυτή να συνεχιστεί και να μην οδηγηθούμε 

σε συνθήκες κρίσης. 

Η πλέον βασική από αυτές τις απαιτήσεις, όπως αναλύθηκε και στο 

Κεφάλαιο 2, είναι η ανάγκη για προσαρμογή της παραγωγής σε νέα, υψηλότερα 

επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η αύξηση του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος προέκυψε από την άνοδο των μισθών, η οποία, για να διατηρηθεί, 

προϋποθέτει πιο αποδοτική παραγωγή και βελτιωμένα προϊόντα. Κεντρικός 

άξονας στην προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανώτερη 

εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 

Σύμφωνα, όμως, με την ανάλυση που έγινε στο Κεφάλαιο 5, ο τομέας της 

εκπαίδευσης στη Γεωργία για το 2016 συνεχίζει να είναι προβληματικός σε όλα 

τα επίπεδα. Ακόμη και στη βασική εκπαίδευση, η αξιολόγηση της χώρας είναι 

κακή (90η θέση παγκοσμίως). Την ίδια ώρα, ο πυλώνας της ανώτερης 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης αξιολογείται συνολικά στην 87η θέση 

της παγκόσμιας κατάταξης ανάμεσα σε 140 χώρες (38%). Πιο ειδικά, η ποιότητα 

του εκπαιδευτικού συστήματος καταλαμβάνει την 101η θέση, η εκπαίδευση στους 

τομείς των θετικών επιστημών και του management την 97η, η διαθεσιμότητα 

εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης του εργατικού προσωπικού την 116η και 

το εύρος αυτής της κατάρτισης την 119η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι μια χώρα σαν τη Γεωργία, η οποία μέσα σε 

πολύ λίγο χρόνο κατάφερε να κάνει οργανωτικά άλματα και να επιτύχει 

σημαντική πρόοδο, που την κατατάσσει πλέον ανάμεσα στις efficiency driven 

οικονομίες, δεν μπορεί να υπολείπεται τόσο πολύ σε καταρτισμένο εργατικό 

δυναμικό. Το γεγονός ότι, όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 5 και θα εξετάσουμε 

περαιτέρω, υστερεί και σε όλους τους τομείς που έχουν σχέση με την οργάνωση 

της παραγωγής εξελιγμένων προϊόντων και υπηρεσιών (χρήση νέων 

τεχνολογιών, εξελιγμένες επιχειρηματικές πρακτικές, καινοτομία) σίγουρα 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανεπαρκή εκπαίδευση και δεν αποτελεί 

συνειδητή επιλογή και στόχευση της παραγωγικής διαδικασίας. Άλλωστε, ο 
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προβληματισμός για την ανεπάρκεια του τομέα εκπαίδευσης στη Γεωργία δεν 

είναι καινούριος και έχει με διάφορους τρόπους εκφραστεί και παλαιότερα. 

(Sarychef και Livny 2013) 

Και, βέβαια, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι οι κακές επιδόσεις 

της Γεωργίας στους τομείς της εκπαίδευσης δεν αφορούν μόνο στη θέση της 

στην παγκόσμια κατάταξη. Και οι ίδιες οι βαθμολογίες που λαμβάνει τις 

περισσότερες φορές είναι ίδιες ή και χειρότερες ακόμα και σε απόλυτες τιμές, κάτι 

που εξηγείται ως στασιμότητα ή και οπισθοδρόμηση, όχι μόνο σε σχέση με την 

πρόοδο των υπόλοιπων χωρών του κόσμου, αλλά και ως προς την κατάσταση 

εντός της ίδιας της χώρας.  

Το πρόβλημα της Γεωργίας ως προς την ανταγωνιστικότητα είναι, λοιπόν, 

δομικό. Στη φάση ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται, αν δεν καταφέρει να 

αναβαθμίσει την παραγωγικότητα της οικονομίας της, να εξελίξει τα προϊόντα της 

και να βελτιώσει την ποιότητά τους, θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια σε 

κρίση. Ο τομέας της εκπαίδευσης αποτελεί βασικό συστατικό στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος αυτού και προφανώς θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στο 

άμεσο μέλλον, ώστε να τροφοδοτήσει την παραγωγή με νέα ικανά και καλά 

καταρτισμένα στελέχη. 

Με τον ίδιο τρόπο η εκπαίδευση στη Γεωργία επηρεάζει δομικά και όλους 

τους άλλους τομείς που η χώρα οφείλει να προσέξει, αν θέλει να εξελίξει τις 

παραγωγικές της δυνατότητες. Τομείς όπως η τεχνολογία, η έρευνα και η 

καινοτομία, στους οποίους επίσης υστερεί η Γεωργία, συνδέονται απόλυτα με την 

ανεπαρκή εκπαίδευση του προσωπικού και επηρεάζουν στο έπακρο την 

παραγωγή εξελιγμένων και ποιοτικών προϊόντων. Η αλυσίδα αυτή των 

επιδράσεων ολοκληρώνεται καθώς η έλλειψη εξελιγμένων προϊόντων επηρεάζει 

αρνητικά και μια σειρά από άλλους τομείς στους οποίους η χώρα βαθμολογείται 

χαμηλά. Ανάμεσα στους τομείς αυτούς βρίσκονται το ύψος των εξαγωγών και το 

μέγεθος της αγοράς στόχου στο εξωτερικό, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των 

εγχώριων προμηθευτών, η στόχευση στις απαιτήσεις των καταναλωτών κα. Και, 
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βέβαια, όλα αυτά έχουν ως φυσικό επακόλουθο και την αδυναμία της Γεωργίας 

να  συγκρατήσει το ικανότερο εργατικό δυναμικό της, αλλά και να προσελκύσει 

νέα ταλέντα από άλλες χώρες. 

Καταλήγουμε, έτσι, στο συμπέρασμα ότι πρώτιστο μέλημα των αρχών της 

Γεωργίας θα πρέπει να είναι η επένδυση στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να 

προετοιμαστεί το έδαφος για αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της 

χώρας. Με τον τρόπο αυτό και σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές ενθάρρυνσης 

της έρευνας και της χρήσης νέων τεχνολογιών, θα καταστεί δυνατή όχι μόνο η 

αποφυγή της κρίσης, αλλά και η συνέχιση της ανάπτυξης και της βελτίωσης του 

βιοτικού επιπέδου. 

Βέβαια, πέραν του τομέα της εκπαίδευσης, που όπως δείξαμε πρέπει να 

αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο, υπάρχουν και άλλοι τομείς όπου υπάρχει 

έδαφος για παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αύξησης της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας στη Γεωργία. Όπως είδαμε, η πρόσβαση των εταιρειών σε 

χρηματοδότηση, παρ’ όλο που βελτιώθηκε με τη μεταρρύθμιση του 2012, 

αποτελεί και σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας. Αν και έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις για το νοικοκύρεμα 

των δημόσιων οικονομικών, τη μείωση των ελλειμμάτων και τη θωράκιση του 

τραπεζικού συστήματος, υπάρχουν αρκετά περιθώρια για την καλύτερη και 

αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία της αγοράς αξιών και του 

χρηματιστηρίου, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την περαιτέρω 

βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. 

Επίσης, σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη γενικότερη λειτουργία 

της οικονομίας είναι οι υποδομές, που, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

φθίνουν, μετά τη σχετική βελτίωση που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Οδικό 

δίκτυο, λιμάνια και αεροπορικές μεταφορές με την πάροδο του χρόνου 

χειροτερεύουν και βαθμολογούνται χαμηλότερα σε απόλυτες τιμές, όπως το ίδιο 

συμβαίνει και με την ποιότητα του δικτύου ηλεκτροδότησης. Βέβαια, η βελτίωση 

των υποδομών δε γίνεται από τη μια ημέρα στην άλλη και απαιτεί μεγάλες 
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επενδύσεις, αποτελεί, όμως, ένα βασικό κρίκο στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας και θα πρέπει να προσεχθεί. 

Εκεί που η Γεωργία έχει αποδείξει ότι μπορεί σχετικά εύκολα να γίνεται 

αποτελεσματική είναι στους τομείς των κανονισμών και των νόμων. Έτσι, δείχνει 

ρεαλιστικό να βελτιώσει το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά σε μια σειρά 

ρυθμίσεων όπου βαθμολογείται χαμηλά, όπως την ένταση του εσωτερικού 

ανταγωνισμού, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, την αγροτική παραγωγή και τα 

εμπόδια στην ξένη ιδιοκτησία. Οι τομείς αυτοί επηρεάζουν τον πυλώνα της 

αποδοτικότητας της αγοράς αγαθών, όπου η Γεωργία συνολικά δεν έχει άσχημες 

βαθμολογίες (48η θέση) και βελτιώνεται σταδιακά, αλλά φαίνεται ότι θα μπορούσε 

σχετικά εύκολα να πάει ακόμη καλύτερα.  

Μεγάλη προσοχή θεωρούμε ότι απαιτείται στον πυλώνα της 

αποδοτικότητας της αγοράς εργασίας. Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 5, ο 

συγκεκριμένος πυλώνας είναι αυτός όπου η Γεωργία διαχρονικά λαμβάνει τις 

καλύτερες βαθμολογίες στο δείκτη GCI (32η θέση για το 2016). Όμως οι 

βαθμολογίες αυτές προφανώς στηρίζοντας έως σήμερα στους χαμηλούς μισθούς 

και στα χαλαρά δικαιώματα των εργαζομένων, κάτι που σταδιακά αλλάζει όσο η 

χώρα αναπτύσσεται και ανεβαίνει το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Επιπλέον, 

η αξιολόγηση επηρεάζεται σημαντικά από τη συνεχιζόμενη αδυναμία της χώρας 

να διατηρήσει το ικανό έμψυχο δυναμικό της και να προσελκύσει εκπαιδευμένα 

στελέχη από το εξωτερικό. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι οι πολιτικές στους τομείς 

που εξετάζει ο συγκεκριμένος πυλώνας θα πρέπει να είναι τέτοιες που, αφενός 

θα προστατεύεται η εργασία με ένα σύγχρονο εργατικό δίκαιο, που δεν θα 

εκδιώκει τα ικανά στελέχη, αφετέρου θα πρέπει να βρεθεί εκείνη η ισορροπία που 

θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά. 

Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα πολύ δύσκολο εγχείρημα και απαιτεί, εκτός των άλλων, 

επεμβάσεις στην υπάρχουσα νοοτροπία του κόσμου. 

Τέλος, όσον αφορά στην υστέρηση που καταγράφει ο δείκτης GCI σε μια 

σειρά υποτομέων που αφορούν κυρίως τον τομέα της υγείας (φυματίωση, 
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βρεφική θνησιμότητα, προσδοκώμενο όριο ζωής), με την άνοδο του βιοτικού 

επιπέδου και εφόσον σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα, αυτά σιγά 

σιγά θα διορθωθούν σχεδόν αυτόματα. Οπότε, θεωρούμε ότι μάλλον δεν 

απαιτείται κάποια μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας, αλλά μόνο μικρές 

παρεμβάσεις για την ορθή και σύγχρονη καθημερινή λειτουργία του συστήματος 

υγείας της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 : ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ 

Η παρούσα μελέτη εξέτασε το επιχειρηματικό περιβάλλον και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Γεωργίας βασιζόμενη κυρίως στις εκθέσεις 

της Παγκόσμιας Τράπεζας για το δείκτη Ease of Doing Business (EDB) και του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το δείκτη Global Competitiveness Index 

(GCI).  

Οι δείκτες αυτοί, αν και η αξιοπιστία τους δεν αμφισβητείται, καθώς είναι 

προϊόν συστηματικής εργασίας από δύο μεγάλους διεθνείς οργανισμούς υψηλού 

κύρους, βασίζονται σε μια σειρά παραδοχών και άρα θέτουν σίγουρα ορισμένους 

περιορισμούς. Για παράδειγμα, η όλη εξέταση του δείκτη EDB αφορά μια 

μικρομεσαία επιχείρηση στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, που για τη Γεωργία 

είναι η Τιφλίδα. Τι συμβαίνει, όμως, στην επαρχία; Και τι ισχύει για διαφορετικού 

τύπου επιχειρήσεις; Ο δείκτης δεν εξετάζει όλες τις παραμέτρους. Αντίστοιχα, και 

ο δείκτης GCI εξετάζει λ.χ. τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού από το 

AIDS,  την ελονοσία και τη φυματίωση. Τι συμβαίνει, όμως, αν υπάρχει κάποια 

άλλη ασθένεια που πλήττει τη χώρα και επηρεάζει την οικονομική της ζωή, όπως 

συνέβη τα τελευταία χρόνια με επιδημίες σαν τον Έμπολα στη δυτική Αφρική ή τη 

Γρίπη των Πτηνών στην Ασία; 

Καταλήγουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι δύο δείκτες, εξετάζοντας 

ένα βασικό σύνολο πυλώνων και υποτομέων, μπορούν να δώσουν ένα μέρος 

της πραγματικής κατάστασης, αλλά όχι την πλήρη εικόνα. Επιπλέον, η σύγκριση 

μεταξύ οικονομιών με βάση την παγκόσμια κατάταξη των δεικτών μπορεί να είναι 

ενδεικτική, αλλά δεν είναι και πλήρως αντιπροσωπευτική. Θα πρέπει, λοιπόν, να 

χρησιμοποιείται με προσοχή και, κυρίως, να εξετάζονται οι λεπτομέρειες, όχι 

μόνο μεταξύ δύο διαφορετικών χωρών, αλλά και διαχρονικά μέσα στην ίδια τη 

χώρα, τόσο σε επίπεδο κατάταξης όσο και σε επίπεδο απόλυτων τιμών της 

αξιολόγησης. 
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Πέραν αυτών, οι αξιολογήσεις των δύο δεικτών είναι σχετικά καινούρια 

υπόθεση, με αποτέλεσμα και το δείγμα που προσφέρουν να μην είναι αρκετά 

μεγάλο, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί καλύπτοντας τις 

προϋποθέσεις που θέτει η επιστήμη της στατιστικής ανάλυσης. 

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για μια πιο ολοκληρωμένη 

προσέγγιση του θέματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλα στοιχεία, από 

διαφορετικές πηγές, τα οποία συγκρινόμενα με αυτά των δύο δεικτών να 

αξιολογηθούν πιο λεπτομερώς. Κάτι τέτοιο ξεφεύγει φυσικά από το σκοπό της 

παρούσας μελέτης, που λόγω χώρου και χρόνου δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί 

με τόση λεπτομέρεια. 

Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει επί του παρόντος και ίσως λυθεί στο 

μέλλον είναι το γεγονός ότι η Γεωργία δεν βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που 

εξετάζουν άλλοι δείκτες αξιολόγησης, όπως οι δείκτες WCY του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Μάνατζμεντ, NCR του Ινστιτούτου Μελετών Βιομηχανικής Πολιτικής 

της Κορέας ή FDICI της εταιρείας AT Kearney. Βέβαια, όσο οι δείκτες αυτοί 

επεκτείνουν το ενδιαφέρον τους και σε άλλες περιοχές, αλλά και η Γεωργία κάνει 

περισσότερο αισθητή την παρουσία της διεθνώς, αυτό προφανώς κάποια στιγμή 

θα αλλάξει. 

Τέλος, αυτό που πρέπει να διερευνηθεί εκτενέστερα στο μέλλον και είναι 

αυτό που έχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι η πραγματική συσχέτιση της 

αξιολόγησης των δεικτών με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Για να συμβεί 

κάτι τέτοιο, βέβαια, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερο χρονικό 

δείγμα από τις αξιολογήσεις των δεικτών, ώστε η έρευνα αυτή να διεξαχθεί 

αξιόπιστα με τη χρήση μαθηματικών εργαλείων και της στατιστικής. Με τον 

τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διακρίνουμε εάν, πέρα από τη δημιουργία 

εντυπώσεων και την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δυνητικών επενδυτών, 

η άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη των δεικτών έχει άμεσο αποτέλεσμα στο 

βιοτικό επίπεδο της χώρας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στην παρούσα διατριβή μελετήσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Γεωργίας, βασιζόμενοι κυρίως στις 

αξιολογήσεις του «Δείκτη Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» (Ease 

of Doing Business, EDB) της Παγκόσμιας Τράπεζας και του «Δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας» (Global Competitiveness Index, GCI) του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ. 

Από τα ευρήματα της μελέτης διαπιστώσαμε κατ’ αρχήν ότι η Γεωργία δεν 

είναι, όπως πολλοί από εμάς νομίζουμε, ένα υποανάπτυκτο κράτος, έρμαιο της 

διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, χτυπημένο από εσωτερικές 

συγκρούσεις και πολεμικές συρράξεις, αλλά και τις αμαρτίες που άφησε 

κληρονομιά η Σοβιετική εποχή. 

Η αλήθεια είναι πλέον πολύ διαφορετική. Η Γεωργία κατατάσσεται σήμερα 

ανάμεσα στις κορυφαίες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μηδενική 

διαφθορά στη δημόσια διοίκηση, ανύπαρκτο οργανωμένο έγκλημα και ευνοϊκές 

ρυθμίσεις σε κάθε κατεύθυνση ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας, συνθέτουν 

ένα κλίμα διαφορετικό από το αναμενόμενο. Μια σύγχρονη αντίληψη 

διακυβέρνησης επιβραβεύεται στις εκθέσεις αξιολόγησης μεγάλων Διεθνών 

Οργανισμών και αντανακλάται σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης του 

βιοτικού επιπέδου της χώρας. 

Αυτά ακριβώς τα δεδομένα εξετάσαμε στα πλαίσια της μελέτης αυτής. 

Έτσι, αναδείξαμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας, αλλά και τις 

επιδράσεις που αυτά έχουν στην οικονομική ζωή του τόπου, ενώ εντοπίσαμε και 

τα σημεία που πρέπει να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής, ώστε και τα 

αποτελέσματα της ασκούμενης πολιτικής να είναι ακόμη καλύτερα. 
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Σημαντικό μέρος της μελέτης επικεντρώθηκε στην επίδραση που έχει η 

θετική αυτή αξιολόγηση στο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και στην αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου, ως απώτερο στόχο της βελτίωσης των δεικτών. Άλλωστε, 

στη σημερινή εποχή είναι καθημερινή η συζήτηση για την επίδραση των αριθμών 

στην πραγματική ζωή των ανθρώπων και δεν είναι λίγες οι φωνές που 

αμφισβητούν τη μεθοδολογία και την αξία τελικά αυτών των αξιολογήσεων. 

Και πράγματι, η αίσθηση που αποκομίσαμε είναι πως ευθεία σύνδεση των 

αξιολογήσεων των δεικτών με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας δεν υπάρχει, 

αλλά σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να ισχύει η «Θεωρία της Σύγκλισης», 

σύμφωνα με την οποία οι μικρότερες οικονομίες έχουν την τάση να 

αναπτύσσονται με υψηλότερους ρυθμούς από τις μεγαλύτερες. Και μιλάμε για 

«αίσθηση», διότι οι αξιολογήσεις των δύο δεικτών είναι σχετικά καινούρια 

υπόθεση, το στατιστικό δείγμα μικρό, και κατά συνέπεια η μελέτη μας βασίστηκε 

σε παρατήρηση διαγραμμάτων και όχι σε στατιστική ανάλυση. 

Για να γυρίσουμε στο θέμα που κυρίως μας απασχόλησε, την οικονομία 

της Γεωργίας, το κύριο συμπέρασμα ήταν πως η χώρα μπορεί να καυχιέται ότι 

αποτελεί πρότυπο σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση και την 

εξυπηρέτηση της επιχειρηματικότητας και του πολίτη γενικότερα. Σε επίπεδο 

διαδικασιών, όπως πχ της έναρξης λειτουργίας μιας επιχείρησης, της 

κατασκευαστικής άδειας, της μετεγγραφής ιδιοκτησίας, του διασυνοριακού 

εμπορίου κα, βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης. 

Επιπλέον, με την ελάχιστη παρεμβατικότητα της κεντρικής κυβέρνησης στον 

τομέα της δικαιοσύνης και της αυτορρύθμισης της αγοράς, εξασφαλίζονται οι 

προϋποθέσεις για την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και την αποτελεσματική 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση της 

επιχειρηματικότητας και του ρυθμού ανάπτυξης της γεωργιανής οικονομίας, που 

αντανακλάται στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και του κατά κεφαλήν 

εισοδήματος. 
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Όμως, σε αυτό ακριβώς το γεγονός έγκειται και η μεγάλη απειλή που 

καταγράφηκε ανάμεσα στα ευρήματα της μελέτης μας. Η ανάπτυξη της 

οικονομίας στη Γεωργία βασίστηκε έως σήμερα στην παραγωγή αγροτικών 

προϊόντων, μεταλλευμάτων και άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας, ανάλογης με τις δυνατότητες μιας μικρής, αναπτυσσόμενης 

χώρας. Η διαδικασία αυτή έως σήμερα απέδωσε ικανοποιητικά και είχε ως 

αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας. 

Πλέον, όμως, αυτό δεν αρκεί. Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στηρίζεται στην 

αύξηση των μισθών και, για να διατηρηθεί, θα πρέπει η παραγωγικότητα να 

περάσει σε άλλο επίπεδο. Θα πρέπει τα προϊόντα που παράγονται να είναι πιο 

εξελιγμένα και ποιοτικά, ώστε να ενσωματώνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, 

να μπορούν να σταθούν απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό και να αποδίδουν 

μεγαλύτερα κέρδη στις επιχειρήσεις. 

Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σήμερα στη Γεωργία, διότι η χώρα υστερεί 

σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Σε 

όλους τους επιμέρους τομείς που αξιολογούνται από τους δείκτες EDB και GCI 

ως προς το θέμα αυτό οι βαθμολογίες είναι κακές. Η ποιότητα τόσο της βασικής 

όσο και της ανώτερης εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης κρίνεται 

ανεπαρκής για να υποστηρίξει την ανάγκη για προσαρμογή της παραγωγής σε 

νέα, υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Ομοίως, 

πολύ κάτω του μετρίου βαθμολογείται η εκπαίδευση στους τομείς των θετικών 

επιστημών και του management, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών 

κατάρτισης του εργατικού προσωπικού και το εύρος αυτής της κατάρτισης, τομείς 

κρίσιμοι για την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας της Γεωργίας ως 

efficiency driven, που απαιτεί τη χρήση νέων τεχνολογιών, εξελιγμένων 

επιχειρηματικών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων. 

Το συγκεκριμένο δομικό πρόβλημα της Γεωργίας οδηγεί τη χώρα με 

μαθηματική ακρίβεια σε κρίση, που για να αποφευχθεί θα πρέπει στο άμεσο 

μέλλον να γίνουν παρεμβάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε η παραγωγή 

να τροφοδοτηθεί σύντομα με νέα ικανά και καλά καταρτισμένα στελέχη. 
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Τελειώνοντας, θα πρέπει για άλλη μία φορά να τονίσουμε ότι η μελέτη 

βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα αντικείμενα που εξετάζουν οι δύο δείκτες EDB και 

GCI. Κατά συνέπεια, όλα τα συμπεράσματα βασίστηκαν στις ίδιες παραδοχές και 

τους ίδιους περιορισμούς που θέτουν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Παγκόσμιο 

Οικονομικό Φόρουμ. Έτσι, ο δείκτης GCI, αν και εξετάζει αρκετά σφαιρικά την 

οικονομία της Γεωργίας, επικεντρώνεται σε ένα κοινό σύνολο παραγόντων που 

αφορά γενικότερα όλες τις χώρες, αλλά δεν είναι προσανατολισμένο στην ίδια τη 

Γεωργία. Ο EDB αντίστοιχα, επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο είδος επιχείρησης 

που δραστηριοποιείται στην Τιφλίδα, χωρίς να ασχολείται με το τι συμβαίνει στην 

επαρχία ή σε ότι αφορά εταιρείες άλλου είδους.  

Πέραν αυτών, οι αξιολογήσεις των δύο δεικτών είναι σχετικά καινούρια 

υπόθεση, με αποτέλεσμα και το στατιστικό δείγμα που προσφέρουν να μην είναι 

αρκετά μεγάλο και άρα αξιόπιστο. Για το λόγο αυτό σε όλη την έκταση της 

εργασίας αναφερθήκαμε κατά κύριο λόγο στην «αίσθηση» που δημιουργείται και 

όχι σε σαφή συμπεράσματα, αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να διατυπωθεί με 

ασφαλή και επιστημονικό τρόπο. 

Όλα αυτά προσφέρουν τροφή για συζήτηση και αναζήτηση για το μέλλον. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, λόγω χώρου και χρόνου, αλλά των περιορισμών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, εξετάστηκε ένα μικρό υποσύνολο των κανόνων και 

παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριότητα στη σημερινή 

Γεωργία. Αυτό, όπως προείπαμε, προσφέρει ένα μέρος μόνο της συνολικής 

εικόνας. Υπάρχει πληθώρα άλλων λεπτομερειών που πρέπει να εξετάζονται 

σοβαρά, προτού καθορίζονται πολιτικές που αφορούν στην πορεία μιας 

ολόκληρης χώρας και το μέλλον της κοινωνίας της. 

Η βελτίωση απλά των αριθμητικών δεικτών δεν θα πρέπει να γίνεται 

αυτοσκοπός. Γιατί, οι δείκτες μετρούν και αξιολογούν νούμερα και αριθμούς. 

Πίσω, όμως, από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι και ζωές. Και η άσκηση 

της οποιασδήποτε πολιτικής θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο των άνθρωπο, κάτι 
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που, όμως, καθιστά τη λήψη των αποφάσεων ιδιαίτερα δύσκολη και σοβαρή 

υπόθεση. 
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