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ΣΥΝΟΨΗ 

Στο νέο και διαρκώς εξελισσόμενο Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον, 

κυριαρχεί η έννοια της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας. Η Ανταγωνιστικότητα 

αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αποτυχία 

ενίσχυσής της, θέτει σε κίνδυνο την αντοχή στην ύφεση και πιθανές οικονομικές 

κρίσεις. Επιπλέον, τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα στα οποία συνέβαλλε η ταχεία 

διάδοση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, απαιτούν πλέον ένα 

επιχειρηματικό περιβάλλον απαλλαγμένο από πολύπλοκες και δαπανηρές 

κανονιστικές διεργασίες. Δεδομένα Παγκόσμιων Δεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης, 

όπως του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (GCI) και του Δείκτη 

Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (EDB) δεν υπογραμμίζουν 

μόνο τα εμπόδια, αλλά βοηθούν στον εντοπισμό της πηγής τους, υποδεικνύοντας 

τις βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό κανονιστικών μεταρρυθμίσεων μιας 

χώρας. Η Ελλάδα, που εν μέσω κρίσης προχώρησε σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, έχει ακόμα σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει με σκοπό την 

ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και του Επιχειρηματικού της Περιβάλλοντος, αλλά οι 

όποιες αλλαγές προϋποθέτουν για την ανθεκτικότητα τους, να εστιάζουν στην 

καινοτομία και την περιβαλλοντική προστασία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς κεφαλαίων 

από χώρα σε χώρα έχει μεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες που επικρατούν στη 

διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Πολύ συχνά αναφέρεται ότι οι καταναλωτές και οι 

επιχειρήσεις κινούνται πλέον σε μια "παγκόσμια οικονομία" (global economy) ή σε 

ένα "παγκόσμιο χωριό" (global village). Ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται 

και ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις, δεν αποτελεί απλώς ένα τμήμα του εθνικού η 

εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος, άλλα ανήκει σε ένα νέο και διαρκώς 

εξελισσόμενο περιβάλλον, το Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον.2 Τις τελευταίες 

δεκαετίες σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό και ευμετάβλητο περιβάλλον κυριαρχεί η 

έννοια της ανταγωνιστικότητας στην επιστημονική και πολιτική συζήτηση αλλά και 

στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό, όσο 

και σε διεθνές επίπεδο.3 

Η ανταγωνιστικότητα, ως οριζόντια πολιτική, αλληλοεπιδρά τόσο με το 

σύνολο των δημοσίων πολιτικών, όσο και με το γενικότερο κοινωνικοοικονομικό 

περιβάλλον. Ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αναφέρεται 

ότι αποτελεί και η βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος.4 

Παρόλα αυτά η βελτίωση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, είναι μια 

σύνθετη, διαρκής διαδικασία, η οποία αναφέρεται σε όλους σχεδόν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, στην κοινωνική 

πρόοδο και την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση. Αρκετοί από αυτούς 

έχουν κατά καιρούς προβληθεί ως οι βασικότεροι για την εξέλιξη της 

ανταγωνιστικότητας, όμως, καθένας από αυτούς, χωριστά, εξηγεί μόνο μέρος της 

διαδικασίας.5  

Αυτό το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα έχει 

οδηγήσει αρκετούς διεθνείς οργανισμούς (World Economic Forum, World Bank, 

IMD – World Competitiveness Center) σε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου 

                                            
2
  Χατζηδημητρίου, 2003, σελ 12-20 

3
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2013, σελ. 1 

4
  Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 2011, σελ 11 

5
  Ελληνικό Σύστημα Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ) 
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να ποσοτικοποιήσεων και να μετρήσουν το βαθμό ανταγωνιστικότητας μιας χώρας 

και τελικά να τις κατατάξουν σε μια παγκόσμια κλίμακα.6  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Για την επίτευξη 

του σκοπού θα γίνει συγκριτική αξιολόγηση της Ελλάδας μέλος των περιοχών 

BAL-12, BS-10 και EU-28 με χρήση δυο δεικτών. Του Παγκόσμιο Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index, GCI) που δημοσιεύει το 

Παγκόσμιο Οικονομικό Forum (World Economic Forum, WEF) και του Δείκτη 

Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Easy of Doing Business, EDB) 

που δημοσιεύει ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank Group)  

Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του ορισμού της 

ανταγωνιστικότητας και ακολουθεί η μεθοδολογία του Παγκόσμιου Δείκτη 

Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index, GCI) και η μεθοδολογία του 

Δείκτη Διευκόλυνσης της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Easy of Doing 

Business, EDB).  

Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της έκθεσης 

ανταγωνιστικότητας που βασίζεται στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

(GCI) και συγκριτική αξιολόγηση της Ελλάδας και των χωρών περιοχής BAL12 και 

BS-10 για τα τελευταία 10 χρόνια επικεντρώνοντας περισσότερο στην τελευταία 

έκθεση 2015-2016. 

Στο 3ο κεφάλαιο στηριζόμενος στα αποτελέσματα της έκθεσης Doing 

Business, γίνεται συγκριτική αξιολόγηση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος της 

Ελλάδας και των χωρών περιοχής BAL12, BS-10 και EU-28 μέσα από τον Δείκτη 

Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για τα τελευταία 10 χρόνια με 

ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία έκθεση Doing Business 2015. 

Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε αλλά μοντέλα αξιολόγησης της 

ανταγωνιστικότητας, όπως η ετήσια έκθεση του International Institute for 

Management Development (IMD) στο Ελληνικό Σύστημα Μέτρησης της 

Ανταγωνιστικότητας, στη σχέση του δείκτη GCI ως εκτίμηση του επιπέδου της 

                                            
6
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2011, σελ 23 
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παραγωγικότητας μιας οικονομίας και στη σχέση του δείκτη EDB και τις ξένες 

επενδύσεις κλείνοντας στο τέλος με συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ7 

Με την ευρεία χρήση του όρου «Ανταγωνιστικότητα», εμφανίζεται ότι ο όρος 

έχει έναν αποδεκτό οικονομικό ορισμό κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Σε αντίθεση με τις 

επιχειρήσεις, όπου μετρούν την ανταγωνιστικότητά τους σε σχέση με το μερίδιο 

αγοράς που κατέχουν, τις καινοτομίες που αναπτύσσουν και τη εκμετάλλευση των 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων προκειμένου να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους, σε επίπεδο οικονομίας μιας χώρας τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα. Στη 

συνέχεια παρατίθενται ορισμένοι ορισμοί που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για 

την ανταγωνιστικότητα από διάφορους συγγραφείς και οργανισμούς. 

Κατά το World Economic Forum (2007), «Η εθνική ανταγωνιστικότητα 

είναι το πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που 

προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της 

παραγωγικότητας, με τη σειρά του, προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο 

ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο 

ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλότερα 

επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της παραγωγικότητας 

προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία. Καθώς οι 

αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη μεγέθυνση των 

οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που πιθανότατα 

θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα». 

Σύμφωνα με το Institute for Management Development, IMD, (2006), «Η 

ανταγωνιστικότητα των χωρών είναι το πεδίο εκείνο της οικονομικής θεωρίας που 

αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας 

χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μεγαλύτερη 

παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες».  

Κατά τον Aiginger (2006), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας 

χώρας ή περιοχής να δημιουργεί ευημερία». 

                                            
7
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2013, σελ 3-6 
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Κατά το World Economic Forum (1996), «Η ανταγωνιστικότητα είναι η 

ικανότητα μιας χώρας να πετύχει διατηρήσιμα υψηλούς ρυθμούς αύξησης του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ». 

Σύμφωνα με το OECD (1996), «Ανταγωνιστικότητα σημαίνει υποστήριξη 

της ικανότητας των επιχειρήσεων, κλάδων, περιφερειών, χωρών ή διακρατικών 

περιοχών να δημιουργούν σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης 

των συντελεστών τους, ενώ παραμένουν εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό». 

Κατά τον Fagerberg (1996), «Η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην 

ικανότητα μιας χώρας να πετύχει τους βασικούς στόχους της οικονομικής της 

πολιτικής, ιδιαίτερα την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης, χωρίς να 

αντιμετωπίσει προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών της». 

Σύμφωνα με τον Aiginger (1996), «Μια χώρα θεωρείται ανταγωνιστική αν 

πουλάει αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες, με εισοδήματα για τους συντελεστές 

συμβατά με τις προσδοκίες και βλέψεις (τρέχουσες και συνεχώς μεταβαλλόμενες) 

της χώρας, υπό συνθήκες (μακρο-οικονομικές και κοινωνικές) που κρίνονται ως 

ικανοποιητικές από τους πολίτες». 

Κατά το Competitiveness Advisory (Ciampi) Group,8, «Πρέπει να δούμε 

την ανταγωνιστικότητα ως το κύριο μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου, 

απασχόλησης των ανέργων και εξάλειψης της φτώχειας». Και επίσης, (Ιούνιος 

1995), «Η ανταγωνιστικότητα ενέχει στοιχεία παραγωγικότητας, 

αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός ή απλός 

στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής 

ευημερίας – ένα εργαλείο για την επίτευξη στόχων. Αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της διεθνούς 

εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα προσφέρει παγκοσμίως τη βάση για την 

αύξηση των εισοδημάτων κατά μη πληθωριστικό τρόπο». 

Σύμφωνα με το OECD (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον 

οποίο ένα κράτος μπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να 

προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, 

                                            
8
  “Enhancing European Competitiveness”, Second report to the President of the Commission, the Prime 

Ministers and the Heads of State, (Δεκέμβριος 1995) 
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διατηρώντας και αυξάνοντας ταυτόχρονα τα πραγματικά εισοδήματα των 

ανθρώπων μακροχρόνια».  

Κατά την Tyson (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να 

προσφέρουμε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια του διεθνούς 

ανταγωνισμού ενώ οι πολίτες μας απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που 

αυξάνεται και είναι διατηρήσιμο». 

Κατά τον Buckley (1988), «Η έννοια της ανταγωνιστικότητας περικλείει 

τόσο την αποδοτικότητα (επίτευξη στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος) όσο και 

την αποτελεσματικότητα (επιλογή των κατάλληλων στόχων). Αυτή η επιλογή 

βιομηχανικών στόχων είναι κρίσιμη. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει τόσο τους 

στόχους όσο και τα μέσα για την επίτευξή τους».  

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς τα τελευταία χρόνια γίνεται 

προσπάθεια να δοθεί στην έννοια της ανταγωνιστικότητας ένα πιο ευρύ 

περιεχόμενο που υπερβαίνει το στόχο για τη βελτίωση δεικτών όπως την αύξηση 

του ΑΕΠ και ξεφεύγει από τη στενή αντίληψη του κόστους και των εξαγωγικών 

επιδόσεων, αντίθετα ενσωματώνονται παράμετροι σχετικά με την απασχόληση, 

την κοινωνική συνοχή, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας, τη 

ποιότητα ζωής, εν γένει, των κατοίκων μιας χώρας. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ GCI 

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum 

(World Economic Forum, WEF) δημοσιεύει κάθε χρόνο, τις τελευταίες τρεις 

δεκαετίες, την έκθεση ανταγωνιστικότητας στην οποία αποδίδεται η μεγαλύτερη 

ίσως σημασία, από οποιαδήποτε άλλη έκθεση παγκοσμίως. Το ελβετικό μη 

κερδοσκοπικό ίδρυμα, εδρεύει στη Γενεύη και αυτοπροσδιορίζεται ως διεθνής 

οργανισμός. Από την αρχή, ο στόχος ήταν να βοηθήσουν τις χώρες να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Από το 2005, το WEF 

έχει δημιουργήσει τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (Global 

Competitiveness Index, GCI),9 ένα ολοκληρωμένο εργαλείο όπως αναφέρει που 

                                            
9
  Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας βασίζεται στο αποτέλεσμα εργασιών των Sala-i-Martin και 

Artadi 2004. 
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μετρά τα μικροοικονομικά και μακροοικονομικά θεμέλια της ανταγωνιστικότητας 

μιας χώρας.10 

Σύμφωνα με το WEF11 ανταγωνιστικότητα είναι το πλέγμα εκείνο των 

παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο της 

παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά του, 

προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία 

οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε 

θέση να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το 

επίπεδο της παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων 

σε μια οικονομία. Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί 

παράγοντες στη μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι 

μια οικονομία που πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μεσοπρόθεσμο και 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα.12 

Για την κατάρτιση του GCI των χωρών μετρώνται από το 2007/8 οι 

επιδόσεις τους σε 12 βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας (τα προηγούμενα 

χρόνια ήταν 9). Καθένας από αυτούς απαρτίζεται από πλήθος μεταβλητών οι 

οποίοι σταθμίζονται με διαφορετικά βάρη, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που τους 

αποδίδεται σε σχέση με την επίτευξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας. 

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από ενσωμάτωση δύο ξεχωριστών δεικτών 

(Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ανάπτυξης και Δείκτης Επιχειρηματικής 

Ανταγωνιστικότητας) που χρησιμοποιούνταν ως τώρα για τη διαφοροποίηση της 

έννοιας της ανταγωνιστικότητας σε μίκρο και μάκρο επίπεδο και από τη 

διαπίστωση ότι οι δείκτες αυτοί δεν είναι δυνατόν και δεν θα έπρεπε να 

διαχωρίζονται.13 Οι πυλώνες ανταγωνιστικότητας του GCI και οι θεωρητικές 

παραδοχές του WEF που οδηγούν στην επιλογή τους είναι, συνοπτικά, οι εξής: 

                                            
10

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/introduction/ 
11

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
12

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2013, σελ 1 
13

  ΕΟΜΜΕΧ, 2012, σελ 7-8 
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1ος Πυλώνας: Θεσμικό περιβάλλον (ιδρύματα/Θεσμοί, Institutions) 

Το θεσμικό περιβάλλον περιλαμβάνει το σύνολο του νομικού, κανονιστικού 

και διοικητικού πλαισίου εντός του οποίου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα 

από τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Το θεσμικό περιβάλλον αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τις πολιτικές επενδύσεων καθώς και του 

τρόπου με τον οποίο τα κράτη διανέμουν τα οφέλη αλλά και επιμερίζουν τις ζημιές 

που προκύπτουν από τις αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές.14 

Γραφειοκρατία, πολυνομία, διαφθορά, ανεντιμότητα στην αντιμετώπιση των 

δημοσίων συμβάσεων, έλλειψη διαφάνειας και αξιοπιστίας, αδυναμία παροχής 

κατάλληλων υπηρεσιών για τον τομέα των επιχειρήσεων και πολιτική εξάρτηση 

του δικαστικού συστήματος επιβάλει σημαντικό οικονομικό κόστος για τις 

επιχειρήσεις και επιβραδύνει τη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης.15 

2ος Πυλώνας: Υποδομές (Infrastructure) 

Η ύπαρξη εκτεταμένου και ικανού δικτύου υποδομών αποτελεί κρίσιμο 

παράγοντα για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της οικονομίας 

αλλά και για το καθορισμό των τομέων και των κλάδων που αναπτύσσονται. Ένα 

εκτεταμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών για παράδειγμα επιτρέπει την ταχεία και 

ελεύθερη ροή πληροφοριών, την επεξεργασία όλων των διαθέσιμων σχετικών 

πληροφοριών για την λήψη απόφασης.16 

3ος Πυλώνας: Μακροοικονομικό Περιβάλλον (Macroeconomic environment) 

Η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι σημαντική για τις 

επιχειρήσεις και, ως εκ τούτου, είναι σημαντική για τη συνολική ανταγωνιστικότητα 

της χώρας. To WEF αξιολογεί ως σημαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις αλλά 

και για το σύνολο της οικονομίας μιας χώρας την ύπαρξη σταθερού 

μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη 

μακροοικονομικής σταθερότητας δεν αποτελεί, από μόνη της, ικανό παράγοντα για 

να αυξήσει τη παραγωγικότητα, αντίθετα η μακροοικονομική ανισορροπία 

                                            
14

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2013, σελ 9 
15

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
16

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/


- 9 - 
 

εμποδίζει την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας.17 Δημοσιονομικά ελλείμματα 

περιορίζουν τη μελλοντική ικανότητα της κυβέρνησης να αντιδράσει σε 

επιχειρηματικούς κύκλους. Εν ολίγοις, η οικονομία δεν μπορεί να αναπτυχθεί με 

βιώσιμο τρόπο, εκτός αν το οικονομικό περιβάλλον είναι σταθερό.18 

4ος Πυλώνας: Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Health and primary 

education) 

Το WEF θεωρεί ότι η υγεία του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας 

για την ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα αφού εργαζόμενοι που είναι 

άρρωστοι είναι λιγότερο παραγωγικοί. Ταυτόχρονα, η ποσότητα και η ποιότητα της 

βασικής εκπαίδευσης αυξάνουν, ειδικά στις σημερινές συνθήκες υψηλής 

εξειδίκευσης, την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στο να 

προσαρμόζεται σε πιο προχωρημένες παραγωγικές διαδικασίες και τεχνικές.19 

5ος Πυλώνας: Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (Higher education and 

training) 

Η ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κρίσιμη για οικονομίες 

που επιθυμούν να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο της αλυσίδας αξίας (value 

chain). Στο περιβάλλον παγκοσμιοποίησης που δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις σήμερα, είναι απαραίτητο μια εθνική οικονομία να διαθέτει μια 

δεξαμενή καλά εκπαιδευμένων εργαζομένων οι οποίοι είναι ικανοί να 

προσαρμόζονται στις αλλαγές και στις εξελισσόμενες ανάγκες της παραγωγικής 

διαδικασίας.20 

6ος Πυλώνας: Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (Goods market 

efficiency) 

Οι οικονομίες στις οποίες λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός (δεν υπάρχουν 

ολιγοπώλια και μονοπώλια), αυξάνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά 

τους και δημιουργούν προϊόντα ικανά να σταθούν επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό. 

Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε τον υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης των 

                                            
17

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος 2013, σελ 9 
18

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
19

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
20

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
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οικονομιών σε όλο τον κόσμο και το βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη εξαρτάται από 

τις ανοικτές αγορές. Προστατευτικά μέτρα είναι αντιπαραγωγικά, δεδομένου ότι 

μειώνουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.21 

7ος Πυλώνας: Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (Labor market 

efficiency) 

Το WEF προτάσσει ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος την ύπαρξη ευελιξίας στην αγορά εργασίας. 

Γενικά, θεωρεί ότι η ευελιξία στην αγορά εργασίας επιτρέπει την βέλτιστη 

τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά καθώς και ότι αποτελεί 

ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Επίσης, θεωρεί ότι η 

υψηλή ευελιξία επιτρέπει τη κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε 

αναπτυσσόμενους κλάδους με υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος καθώς και τη 

διακύμανση των μισθών χωρίς έντονες κοινωνικές αναταραχές. Τέλος, το WEF 

αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας (συμμετοχή γυναικών, 

σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα κτλ) και αξιοκρατίας στο χώρο εργασίας, 

όπου θα πρέπει να παρέχονται ίδια κεφάλαια, στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

μεταξύ γυναικών και ανδρών.22 

8ος Πυλώνας: Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (Financial market 

development) 

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει αναδείξει τον κεντρικό ρόλο 

της υγιούς και εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα για τις 

οικονομικές δραστηριότητες.23 Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου 

χρηματοοικονομικού τομέα είναι σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλής 

ανταγωνιστικότητας, επιτρέπει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της οικονομικής 

δραστηριότητας που κατευθύνεται σε πιο παραγωγικές χρήσεις. Επίσης, αξιολογεί 

θετικά την ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου που προστατεύει τους επενδυτές και την 

ύπαρξη τραπεζικού τομέα που εγγυάται την ασφάλεια και τη διαφάνεια στην 

οικονομική δραστηριότητα. 

                                            
21

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
22

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
23

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
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9ος Πυλώνας: Τεχνολογική ετοιμότητα (Technological readiness) 

Στο πυλώνα αυτό μετράται η ικανότητα της οικονομίας να απορροφά νέες 

τεχνολογίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται εντός αυτής. Κατά κύριο λόγο ο πυλώνας επικεντρώνεται στις 

υποδομές στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Το κεντρικό σημείο είναι ότι οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

προηγμένα προϊόντα ακόμα και αν η τεχνολογία που χρησιμοποιείται δεν έχει 

αναπτυχθεί εντός της χώρας.24 

10ος Πυλώνας: Μέγεθος αγοράς (Market size) 

Το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα διότι έχει 

ως αποτέλεσμα την δυνατότητα δημιουργίας και εκμετάλλευσης οικονομιών 

κλίμακας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες 

αγορές ευνοούνται από την ύπαρξη ισχυρής εγχώριας ζήτησης. Στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, οι διεθνείς αγορές έχουν γίνει ένα υποκατάστατο για τις 

εγχώριες αγορές, ιδίως για τις μικρές χώρες. Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι το 

άνοιγμα του εμπορίου συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη. Ακόμη και αν κάποια 

πρόσφατη έρευνα δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία αυτής της 

σχέσης, υπάρχει μια γενική αίσθηση ότι το εμπόριο έχει θετική επίδραση στην 

ανάπτυξη, ιδίως για χώρες με μικρές εγχώριες αγορές.25 

11ος Πυλώνας: Εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα - Ποιότητα επιχειρηματικών 

δικτύων (Business sophistication) 

Εξελιγμένες επιχειρηματικές πρακτικές οδηγούν σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.26 Ο πυλώνας αυτός 

είναι ιδιαίτερα σημαντικός για χώρες που βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο 

ανάπτυξης. Οι χώρες που σημειώνουν υψηλές επιδόσεις σε αυτό τον πυλώνα 

έχουν εξαντλήσει τις βασικές πηγές βελτίωσης παραγωγικότητας και δημιουργούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας νέες μορφές οργάνωσης της 

παραγωγής και δίκτυα επιχειρήσεων (clusters). 

                                            
24

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
25

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
26

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
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12ος Πυλώνας: Καινοτομία (Innovation) 

Ο τελευταίος πυλώνας που χρησιμοποιεί το WEF για να κατηγοριοποιήσει 

και να καταγράψει την επίδοση των χωρών στο τομέα της ανταγωνιστικότητας 

είναι ο πυλώνας της τεχνολογικής καινοτομίας. Αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα κυρίως για εκείνες της χώρες και τις επιχειρήσεις που προσεγγίζουν τα 

όρια της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία και άρα μέσω καινοτομιών και νέων 

προσεγγίσεων επεκτείνουν τη γνώση και αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Τα αποτελέσματα από τους 12 πυλώνες της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι 

ανεξάρτητά αλλά τείνουν να ενισχύουν ο ένας τον άλλον και μια αδυναμία σε μια 

περιοχή συχνά έχει αρνητικό αντίκτυπο σε άλλες. Για παράδειγμα, μια ισχυρή 

ικανότητα καινοτομίας (πυλώνας 12) θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς 

υγιή, καλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό (πυλώνες 4 και 5) 

που είναι έμπειρο σε θέματα απορρόφησης νέων τεχνολογιών (πυλώνας 9), και 

χωρίς επαρκή χρηματοδότηση (πυλώνας 8) για την αγορά αποδοτικών προϊόντων 

που καθιστά δυνατή τη λήψη νέων καινοτομιών στην αγορά (πυλώνας 6).27 

Η μεθοδολογία που ακολουθεί το WEF για να καταρτίσει το πίνακα 

κατάταξης χωρών ανάλογα με το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους περιγράφεται 

συνοπτικά ως εξής: 

Σε πρώτο επίπεδο το WEF καταγράφει τις επιδόσεις, των 140 χωρών που 

καλύπτει ο δείκτης για την περίοδο 2015-2016, σε 114 υποδείκτες/μεταβλητές που 

επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα των χωρών και οι 

οποίοι ομαδοποιούνται ανάλογα με το περιεχόμενό τους στους 12 πυλώνες 

ανταγωνιστικότητας. Οι πυλώνες ανταγωνιστικότητας βαθμολογούνται σε κλίμακα 

1 έως 7 και αφορούν τόσο το μακροοικονομικό όσο και το μικροοικονομικό 

επίπεδο και ομαδοποιούνται και αυτοί με τη σειρά τους σε τρεις βασικές 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές σταθμίζονται διαφορετικά ανάλογα με τη φάση 

ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται η οικονομία της εκάστοτε χώρας, η οποία 

καθορίζεται από το ΑΕΠ της.28 Συνοπτικά, οι 3 φάσεις ανάπτυξης είναι οι εξής:  

                                            
27

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
28

  ΕΟΜΜΕΧ, 2012, σελ 7-8 
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Στο πιο βασικό στάδιο, το οποίο καλείται στάδιο με βάση τους συντελεστές 

παραγωγής (factor-driven stage), οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται με βάση την τιμή. 

Πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι οι φτηνοί συντελεστές 

παραγωγής. 

Στο επόμενο στάδιο, το οποίο καλείται στάδιο με βάση την 

αποτελεσματικότητα (efficiency-driven stage), η αποτελεσματικότητα των 

παραγωγικών πρακτικών αποτελεί τη βασική πηγή της ανταγωνιστικότητας. 

Στο τρίτο στάδιο, το οποίο καλείται στάδιο με βάση την καινοτομία 

(innovation-driven stage), οι οικονομίες παράγουν καινοτόμα προϊόντα 

χρησιμοποιώντας τις πλέον ανεπτυγμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθείται κάθε πυλώνας σταθμίζεται 

με διαφορετικό βάρος για κάθε ένα από τα τρία βασικά στάδια και κάθε στάδιο 

επίσης σταθμίζεται διαφορετικά για το σχηματισμό του Δείκτη, ανάλογα με το 

στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κάθε χώρα. Τα σταδία φαίνονται στο παρακάτω 

πινάκα. 

 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 
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Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ελλάδας που κατατάσσεται στη ομάδα 

χωρών ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας, ο τελικός δείκτης προκύψει, ως 

εξής: 20% για τις βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, 50% για του 

ενισχυτές αποτελεσματικότητας και 30% για την καινοτομία και την τεχνολογική 

ετοιμότητα. Ανάλογα, για μία χώρα που βρίσκεται στην πρώτη ομάδα 

ανταγωνιστικότητας πχ την Ινδία ή το Πακιστάν τα βάρη διαμορφώνονται ως εξής: 

60% για τις βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, 35% για τους ενισχυτές 

αποτελεσματικότητας και 5% για την καινοτομία και την τεχνολογική ετοιμότητα.29 

Η κατηγοριοποίηση των πυλώνων σύμφωνα με τη μεθοδολογία που 

ακολουθείται έχει ως εξής: 

Πυλώνες βασικών προϋποθέσεων (Basic requirements 20 έως 60%) 

1ος : Θεσμικό περιβάλλον (ιδρύματα/Θεσμοί, Institutions) 

2ος : Υποδομές (Infrastructure) 

3ος : Μακροοικονομικό Περιβάλλον (Macroeconomic environment) 

4ος : Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Health and primary education) 

Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας (Efficiency enhancers 35 έως 

50%) 

5ος : Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (Higher education and training) 

6ος : Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (Goods market efficiency) 

7ος : Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (Labor market efficiency) 

8ος : Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (Financial market development) 

9ος : Τεχνολογική ετοιμότητα (Technological readiness) 

10ος : Μέγεθος αγοράς (Market size) 

Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας (Innovation and sophistication factors 

5 έως 30%) 

11ος : Εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα - Ποιότητα επιχειρηματικών δικτύων 

(Business sophistication) 

12ος : Καινοτομία (Innovation) 

                                            
29

  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ιούνιος, 2013 σελ 11 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ EDB 

Ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας ξεκίνησε το 2003 τη δημοσίευση της 

έκθεσης Doing Business αναλύοντας τον Δείκτη Διευκόλυνσης Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας (Easy of Doing Business, EDB). Η φετινή έκθεση Doing Business 

2015, είναι η 12η έκδοση και μια από τις τέσσερις του ομίλου της Παγκόσμιας 

Τράπεζας. Περισσότερες από 2000 αναφορές σε ερευνητικά άρθρα που έχουν 

δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 5.000 εργασίες 

αναφέρονται στα δεδομένα της.30  

Ο δείκτης επικεντρώνεται στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 

οι οποίες αποτελούν την ατμομηχανή της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας για τις περισσότερες οικονομίες στον κόσμο. Ο δείκτης εξετάζει την 

αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την απλότητα του όλου 

κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΜΜΕ σε όλο τον κύκλο ζωής 

τους. Ο δείκτης EDB δεν αξιολογεί όλες τις πτυχές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος που έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές ή όλους 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Για 

παράδειγμα, δεν μετρά την εγγύτητα μιας οικονομίας στις μεγάλες αγορές, την 

ασφάλεια ιδιοκτησίας από κλοπή και λεηλασία, τη μακροοικονομική σταθερότητα, 

τη διαφθορά, τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, τη βασική δύναμη των 

θεσμικών οργάνων, ή την ποιότητα των υποδομών και υπηρεσιών (πλην των 

υπηρεσιών που σχετίζονται με συναλλαγές σε διασυνοριακό επίπεδο και την 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας).31 

Ο δείκτης EDB κατατάσσει μόνο τις οικονομίες οι οποίες συμμετέχουν στην 

αξιολόγηση του δείκτη. Η φετινή έκθεση Doing Business 2015 εξετάζει 189 χώρες, 

και αξιολογώντας τους κανονισμούς που επηρεάζουν τις εγχώριες μικρές και 

μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις τις κατατάσσει από 1 έως 189. Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται και η συνολική αξιολόγηση, αφορούν τις επιδόσεις χωρών 

από τον Ιούνιο 2013 έως τον Ιούνιο 2014. Μία υψηλή θέση στην κατάταξη σημαίνει 

ότι το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων είναι 

                                            
30

  World Bank Group , About the World Bank Group Doing Business Annual Reports 2015 
31

  World Bank Group , About the World Bank Group Doing Business Annual Reports 2015 
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περισσότερο ευνοϊκό για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Στη φετινή 

έκθεση Doing Business 2015, συλλέγονται δεδομένα και για τη δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη σε 11 οικονομίες με περισσότερους από 100 εκατομμύρια 

κατοίκους. Η αλλαγή αυτή ενσωματώνεται πλέον στην έκθεση και θα περιλαμβάνει 

δυο πόλεις στις εξής 11 οικονομίες: Μπαγκλαντές, Βραζιλία, Κίνα, Ινδία, 

Ινδονησία, Ιαπωνία, Μεξικό, Νιγηρία, Πακιστάν, Ρωσία, και Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

προστιθέμενη πόλη μέσα στην έκθεση, δίνει συγκριτική αξιολόγηση σε εθνικό 

επίπεδο. Oι πιο συχνές διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στις πόλεις είναι 

στους δείκτες μέτρησης που αφορούν στα βήματα, τον χρόνο και το κόστος για την 

ολοκλήρωση μιας συναλλαγής αναδεικνύοντας έτσι το μεγάλο ρόλο που 

διαδραματίζουν και οι τοπικοί φορείς.32 

Η συνολική κατάταξη μιας οικονομίας από το 2011 έως και σήμερα 

προκύπτει ως ο μέσος όρος της εκατοστημόριας κατάταξης της σε 10 πυλώνες, οι 

οποίοι εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν το “επιχειρείν”. Η 

εξέλιξη του δείκτη σε σχέση με τους πυλώνες φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

Θέματα και αριθμός οικονομιών που καλύπτονται στις εκθέσεις Doing Business από το 2004 έως 
σήμερα. 

 
Πηγή: Doing Business 2015 reports, σελ 114 

Όλοι οι πυλώνες του δείκτη έχουν ίση βαρύτητα και χωρίζονται σε 5 βασικές 

υποκατηγορίες που αναδεικνύουν τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης ως εξής: 

                                            
32

  World Bank Group, Doing Business 2015 
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α. Έναρξη επιχείρησης.  

β. Εύρεση εγκαταστάσεων. (Απόκτηση πολεοδομικής άδειας, 

Ηλεκτροδότηση, Μετεγγραφή ιδιοκτησίας) 

γ. Εύρεση χρηματοδότησης. (Πίστωση, Προστασία επενδυτών) 

δ. Καθημερινή λειτουργία. (Πληρωμή φόρων, Διασυνοριακό εμπόριο) 

ε. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. (Εφαρμογή συμβάσεων, 

Χρεωκοπία επιχείρησης) 

Οι 10 πυλώνες του Δείκτη EDB είναι: 

1ος Πυλώνας: Έναρξη επιχείρησης (Starting a Business) 

Τα στοιχεία για την έναρξη μιας επιχείρησης βασίζονται σε διεξαγωγή 

έρευνας που αφορά τις διαδικασίες που μια εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει 

για να αρχίσει να λειτουργεί νόμιμα. Αυτές περιλαμβάνουν τη λήψη όλων των 

απαραίτητων αδειών, την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων ελέγχων καθώς 

επίσης και όλες τις επαληθεύσεις και κοινοποιήσεις με τις αρχές για να μπορέσει η 

εταιρεία να λειτουργήσει επίσημα. Υπολογίζονται ο χρόνος και το κόστος που 

απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας υπό κανονικές συνθήκες, καθώς 

και το ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Ως δεδομένο θεωρείται ότι 

όλες οι πληροφορίες είναι άμεσα διαθέσιμες στον επιχειρηματία, ότι δεν υπήρξε 

καμία προηγούμενη επαφή με αξιωματούχους και ότι όλοι οι κυβερνητικοί και μη 

κυβερνητικοί φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία λειτουργούν χωρίς διαφθορά. 

Ορισμένες από τις παραδοχές για την επιχείρηση είναι οι εξής: η εταιρεία είναι 

περιορισμένης ευθύνης με τουλάχιστον 10 και μέχρι 50 εργαζόμενους, λειτουργεί 

στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη της οικονομίας,33 έχει κεφάλαιο εκκίνησης 10 

φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα και κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100 φορές το 

κατά κεφαλήν εισόδημα.34 

                                            
33

  Εκτός από τις 11 οικονομίες που προαναφέρθηκαν όπου δεδομένα συλλέγονται και  για την δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη. 
34

  http://www.doingbusiness.org/methodology/starting-a-business 
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2ος Πυλώνας: Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (Dealing with Construction 

Permits) 

Ο DB καταγράφει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται επισήμως για έναν 

επιχειρηματία στον κλάδο των κατασκευών για την κατασκευή μιας αποθήκης. 

Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή εγγράφων του έργου (κατασκευαστικά σχέδια, 

χάρτες του τόπου) στις αρχές, τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και 

εγκρίσεων, την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και τη 

λήψη όλων των αναγκαίων ελέγχων. Επίσης, οι δείκτες περιλαμβάνουν 

διαδικασίες για την απόκτηση των συνδέσεων κοινής ωφέλειας, όπως το ηλεκτρικό 

ρεύμα, τηλέφωνο, νερό και αποχέτευση. Ο χρόνος και το κόστος για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας υπολογίζονται υπό κανονικές συνθήκες. Ο χρόνος 

καταγράφεται σε ημερολογιακές ημέρες με δεδομένο ότι ο ελάχιστος χρόνος που 

απαιτείται για κάθε διαδικασία είναι 1 ημέρα (πλην ορισμένων) και το κόστος 

θεωρείται ότι είναι 50 φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα. Η έρευνα υποθέτει ότι ο 

επιχειρηματίας έχει επίγνωση όλων των υφιστάμενων κανονισμών και δεν 

χρησιμοποιεί ένα διαμεσολαβητή για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, εκτός εάν 

απαιτείται να το πράξει από το νόμο. Περιλαμβάνονται όλα τα επίσημα τέλη που 

σχετίζονται με την νομική ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται.35 

3ος Πυλώνας: Ηλεκτροδότηση (Getting Electricity) 

Ο πυλώνας καταγράφει τις διαδικασίες, τον χρόνο (θεωρώντας για κάθε 

διαδικασία ότι απαιτείται το ελάχιστο 1 ημέρα) και το κόστος απόκτησης νέας 

μόνιμης ηλεκτρικής σύνδεσης μίας τυπικής αποθήκης με τυπικές ανάγκες σε 

ηλεκτρισμό τριών φάσεων χωρίς δωροδοκία. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν 

τις συμβάσεις με επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, όλες τις αναγκαίες 

επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, καθώς και τα τέλη σύνδεσης. Η αποθήκη είναι 

νέα κατασκευή και συνδέεται με την ηλεκτρική ενέργεια για πρώτη φορά, βρίσκεται 

στη μεγαλύτερη επιχειρηματική πόλη και σε περιοχή όπου η σύνδεση με το 

ηλεκτρικό είναι εύκολη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η κακή παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Οι 

ερευνητές εκτιμούν ότι η εξάλειψη των διακοπών ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία θα αυξήσει το ΑΕΠ κατά 0,5%. Ως εκ 
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τούτου, είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να έχουν αξιόπιστες και καλής 

ποιότητας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.36 

4ος Πυλώνας: Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (Registering Property) 

Ο πυλώνας μετράει το βαθμό δυσκολίας στην μετεγγραφή ιδιοκτησίας με 

βάση την τυπική περίπτωση ενός επιχειρηματία ο οποίος αγοράζει γη για 

ανέγερση κτιρίου στη μεγαλύτερη επιχειρηματικά πόλη. Γίνεται η υπόθεση ότι η 

ιδιοκτησία είναι ήδη εγγεγραμμένη και δεν διεκδικείται από άλλους. Η συναλλαγή 

θεωρείται πλήρης, όταν το ακίνητο μπορεί να πουληθεί σε τρίτους ή ο αγοραστής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως εγγύηση για ένα τραπεζικό δάνειο. Ο 

πυλώνας λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες ακολουθώντας την ταχύτερη νομική 

επιλογή, τον χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες και το κόστος ως ποσοστό της αξίας 

της ιδιοκτησίας που απαιτούνται για τη μετεγγραφή της ιδιοκτησίας. Ως δεδομένο 

θεωρείται ότι το ακίνητο δεν έχει δέντρα, φυσικές πηγές νερού ή ιστορικά 

μνημεία.37 

5ος Πυλώνας: Πίστωση (Getting Credit) 

Ο πυλώνας αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στην 

πίστωση καθώς και στο βαθμό πληροφόρησης για την παροχή πίστωσης. Ο 

πυλώνας αξιολογείται με βάση τις παρακάτω ομάδες: 

α. Ομάδα νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και δανειστών, που για 

πρώτη φορά φέτος περιλαμβάνει 12 συνιστώσες (10 εξασφάλισης δανείου και 2 

πτώχευσης) αντί για 10, με τιμές από 0 έως 12 με την μεγαλύτερη τιμή να 

καταδεικνύει ένα καλύτερα σχεδιασμένο νομικό πλαίσιο για πρόσβαση στην 

πίστωση. 

β. Ομάδα μέτρησης του βαθμού πληροφόρησης που χωρίζεται στην 

παροχή πίστωσης και τους νόμους. Η ομάδα μετρά τους κανόνες και τις πρακτικές 

που επηρεάζουν την πρόσβαση και την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης 

μέσω των δημόσιων εγγραφών σε μητρώα ή σε ιδιωτικά γραφεία. Φέτος έχει δυο 
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νέα στοιχεία και λαμβάνει πλέον τιμές από 0 έως 8 με την μεγαλύτερη τιμή να 

καταδεικνύει περισσότερο διαθέσιμη πληροφόρηση.38 

6ος Πυλώνας: Προστασία επενδυτών (Protecting Minority Investors) 

Ο πυλώνας αξιολογεί, με βάση τις παρακάτω ομάδες μέτρησης, το βαθμό 

προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας της επιχείρησης από διευθυντικές 

καταχρήσεις: 

α. Ομάδα μέτρησης του βαθμού διαφάνειας των συναλλαγών. 

β. Ομάδα μέτρησης της ευθύνης διευθυντικών στελεχών για τις ίδιες 

συναλλαγές. 

γ. Ομάδα μέτρησης της δυνατότητας των μετόχων άσκησης αγωγής 

κατά των διευθυντικών στελεχών για κακή διαχείριση. 

Από τις παραπάνω ομάδες προκύπτει η συνολική βαθμολογία του πυλώνα, 

η οποία παίρνει τιμές μεταξύ 0 και 10, με την μεγαλύτερη τιμή να καταδεικνύει και 

τη μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών.39 

7ος Πυλώνας: Πληρωμή φόρων (Paying Taxes) 

Ο πυλώνας καταγράφει το ύψος των φόρων και το διοικητικό κόστος 

διεκπεραίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μίας μεσαίας επιχείρησης μέσα 

σε μία χρονιά λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι παραμέτρους: 

α. Συνολικός αριθμός φόρων και εισφορών που έχουν καταβληθεί, 

μέθοδος και συχνότητα πληρωμών και αριθμός φορέων που εμπλέκονται σε μία 

τυπική περίπτωση κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας. 

β. Χρόνος σε ώρες ανά έτος που απαιτείται για την συμπλήρωση 

δηλώσεων, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, προστιθέμενης αξίας ή φόρο 

επί των πωλήσεων και των φόρων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φόρων 

μισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών. 

                                            
38

  http://www.doingbusiness.org/methodology/getting-credit 
39

  http://www.doingbusiness.org/methodology/protecting-minority-investors  



- 21 - 
 

γ. Συνολικό ύψος των φόρων που πληρώνει μία επιχείρηση κατά τον 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας της, που εκφράζεται ως ποσοστό του εμπορικού 

κέρδους.40 

8ος Πυλώνας: Διασυνοριακό εμπόριο (Trading Across Borders) 

Ο πυλώνας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του διασυνοριακού εμπορίου 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξαγωγή και 

εισαγωγή αγαθών μέσω θάλασσας. Λαμβάνονται υπόψη 4 προκαθορισμένα 

στάδια τα εξής: έγγραφα προετοιμασίας, εκτελωνισμός και επιθεωρήσεις, χερσαία 

μεταφορά και ενέργειες από το τερματικό λιμάνι. Ο χρόνος που απαιτείται (σε 

μέρες) για το κάθε στάδιο και το κόστος (σε $) γίνεται με αναφορά σε ένα 

εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδιών και δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος και το κόστος 

για τις θαλάσσιες μεταφορές.41 

9ος Πυλώνας: Εφαρμογή συμβάσεων (Enforcing Contracts) 

Ο πυλώνας αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος 

στην επίλυση εμπορικών διαφορών λαμβάνοντας υπόψη του: 

α. Τον αριθμό των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 

απαιτούνται ανάμεσα στους αντίδικους ή ανάμεσα στους αντίδικους και το 

δικαστήριο. 

β. Τον χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες που απαιτείται μέχρι την τελική 

επίλυση της διαφοράς. Περιλαμβάνει τρία στάδια, την κατάθεση υπόθεσης, την 

λήψη απόφασης από το δικαστήριο και τον χρόνο εκτέλεσης την απόφασης. 

γ. Το συνολικό κόστος ως ποσοστό της χρηματικής απαίτησης το οποίο 

συμπεριλαμβάνει το κόστος του δικαστηρίου και των δικηγόρων. Θεωρείται ότι 

ισοδυναμεί με το 200% του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή $ 5000, ανάλογα με το 

ποιο είναι μεγαλύτερο. Οι τρεις τύποι εξόδων που καταγράφονται είναι τα 

δικαστικά έξοδα, το κόστος εφαρμογής και η μέση δικηγορική αμοιβή.42 
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10ος Πυλώνας: Χρεωκοπία επιχείρησης (Resolving Insolvency) 

Ο πυλώνας αξιολογεί το νομικό καθεστώς που διέπει την χρεωκοπία μίας 

επιχείρησης επιτρέποντας στους δανειστές να ανακτήσουν ποσοστό του 

κεφαλαίου τους χωρίς να καταφύγουν σε ένδικα μέσα. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη 

τον χρόνο σε έτη, το κόστος ως ποσοστό της περιουσίας του οφειλέτη, το τελικό 

αποτέλεσμα και το ποσοστό ανάκτησης κεφαλαίου. Επιπλέον, φέτος εισάγει ένα 

νέο δείκτη που μετράει την ισχύ του πλαισίου χρεοκοπίας αξιολογώντας την 

επάρκεια και ακεραιότητα του νομικού πλαισίου και τις διαδικασίες εκκαθάρισης. 

Ένα λιγότερο αποτελεσματικό και περισσότερο κοστοβόρο νομικό καθεστώς 

συσχετίζεται και με μικρότερα ποσοστά ανάκτησης κεφαλαίου από την πλευρά των 

δανειστών. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τον χρόνο σε έτη, το κόστος ως ποσοστό 

της περιουσίας του οφειλέτη, το τελικό αποτέλεσμα και το ποσοστό ανάκτησης 

κεφαλαίου.43 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ GCI 2015-2016 

Η Παγκόσμια κατάταξη στην Έκθεση ανταγωνιστικότητας βασίζεται στο 

Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI), ο οποίος εισήχθη από το 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum) το 2004. Σύμφωνα με το 

φόρουμ, η ανταγωνιστικότητα καθορίζεται ως το σύνολο των θεσμών, πολιτικών 

και παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας μιας χώρας. Η 

έκθεση είναι μια ετήσια αξιολόγηση παραγόντων που συμβάλλουν στην 

παραγωγικότητα και την ευημερία. Φέτος καλύπτει 140 οικονομίες, που η 

συνδυασμένη απόδοση των οικονομιών τους αντιπροσωπεύουν το 98,3 % του 

παγκόσμιου ΑΕΠ.44 

Ανταγωνιστικότητα νοείται ως υψηλότερη παραγωγικότητα και αποτελεί 

βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας.45 Η αύξηση της 

παραγωγικότητας των χωρών,46 συμφώνα με την έκθεση θα συμβάλει στην 

αντιμετώπιση της υποτονικής παγκόσμιας ανάπτυξης και την αντιμετώπιση 

υψηλών ποσοστών ανεργίας. Από την άλλη αποτυχία ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας θέτει σε κίνδυνο την αντοχή στην ύφεση και πιθανές άλλες 

οικονομικές κρίσεις. 

Η Έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα 2015-2016 

δημοσιοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια οικονομία.47 Σύμφωνα 

με την έκθεση οι συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, επτά χρόνια 

μετά είναι ακόμη αισθητές σε όλο τον κόσμο. Η ανάκαμψη ήταν λιγότερο ισχυρή, 

πιο αβέβαιη και χρειάζεται περισσότερος χρόνος από ό, τι πολλοί ανέμεναν, 

ορίζοντας έτσι ένα νέο οικονομικό τοπίο ως «φυσιολογικό» που περιέχει 

υποτονική οικονομική ανάπτυξη, χαμηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας και 

υψηλή ανεργία. Επιπλέον οι πρόσφατες γεωπολιτικές διαταραχές όπως η κρίση 
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στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, η τρομοκρατία, η 

μεταναστευτική κρίση και αλλαγές στην νομισματική πολιτική έχουν προσθέσει 

οικονομικές δυσκολίες. Παρόλο που η συνολική προοπτική παραμένει θετική, η 

ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν τις 

προηγούμενες δεκαετίες στις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες και σε 

πολλές αναδυόμενες.48 Επιπλέον και σύμφωνα με την έκθεση υπάρχει ένας 

συσχετισμός μεταξύ των ιδιαίτερα ανταγωνιστικών χωρών και εκείνων που έχουν 

αντέξει την παγκόσμια οικονομική κρίση, ή είχαν άμεση ανάκαμψη. Κατά τη 

διάρκεια της κρίσης, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες είχαν συστηματικά 

καλύτερες επιδόσεις από τις λιγότερο ανταγωνιστικές όσον αφορά στην οικονομική 

τους ανάπτυξη. Το αποτέλεσμα αυτό ισχύει σε οποιοδήποτε από τα στάδια 

ανάπτυξης και αν βρίσκεται κάποια χώρα.49 Ελβετία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ 

επενδύοντας στην καινοτομία και το επιχειρηματικό ταλέντο διατηρούν τις πρώτες 

θέσεις στην κορυφή του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ελβετία βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης του 

GCI, για έβδομη συνεχή χρονιά. Οι ισχυρές επιδόσεις της σε όλους τους πυλώνες 

του δείκτη εξηγούν την αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα της στη διάρκεια της κρίση και 

το επακόλουθο σοκ. Η Σιγκαπούρη παραμένει στη 2η θέση και οι Ηνωμένες 

Πολιτείες στην 3η. Η Γερμανία βελτιώνεται κατά μία θέση καταλαμβάνοντας την 4η 

και η Ολλανδία επιστρέφει στην 5η θέση που κατείχε πριν από τρία χρόνια. Η 

Ιαπωνία στην 6η και το Χονγκ Κονγκ στην 7η θέση ακολουθούν σταθερά. Η 

Φινλανδία πέφτει από την 4η στην 8η θέση (αποτελεί την χειρότερη επίδοση που 

είχε στα χρονικά του δείκτη) και ακολουθούν η Σουηδία 9η και το Ηνωμένο 

Βασίλειο στη 10η θέση να συμπληρώνει το top 10 των πιο ανταγωνιστικών 

οικονομιών του κόσμου. 

Στην Ευρώπη έξι ευρωπαϊκές χώρες κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων 

ενώ η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Γαλλία έχουν κάνει σημαντικά βήματα 

προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Σε μεταρρυθμιστικά μέτρα που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών, η Ισπανία (33η) και η 

Ιταλία (43η) ανέβηκαν δύο και έξι θέσεις, αντίστοιχα. Ανάλογες βελτιώσεις στην 

αγορά προϊόντων και εργασίας κατατάσσουν τη Γαλλία στην 22η και την 
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Πορτογαλία στην 38η θέση. Η Ελλάδα παραμένει στην 81η θέση φέτος, με βάση 

τα στοιχεία που συλλέχθηκαν πριν από τον Ιούνιο. Η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί κοινή απειλή για όλες τις οικονομίες και 

είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της περιοχής για την απελευθέρωση επενδύσεων. 

Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες εξελίξεις δίνουν μεγάλες υποσχέσεις 

μέσα από τη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με νέους τρόπους 

κατανάλωσης.50 Η ταχεία διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, η οποία οδήγησε σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και σε επανάσταση 

στη βιομηχανία, υποσχόμενη ένα μελλοντικό κύμα καινοτομιών που θα μπορούσε 

να οδηγήσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη.51 «Η τέταρτη βιομηχανική 

επανάσταση διευκολύνει την άνοδο των εντελώς νέων βιομηχανιών και 

οικονομικών μοντέλων και τη ραγδαία πτώση άλλων. Για να παραμείνει μια 

οικονομία ανταγωνιστική σε αυτό το νέο οικονομικό τοπίο θα απαιτηθεί 

μεγαλύτερη έμφαση από ποτέ στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της 

παραγωγικότητας, όπως το επιχειρηματικό ταλέντο και η καινοτομία».52 Με 

δήλωση του ο Xavier Sala-i-Martin53 επισημαίνει «Η χαμηλή αύξηση της 

παραγωγικότητας αποτελεί σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομία και με 

σοβαρές επιπτώσεις στην ικανότητα του κόσμου να αντιμετωπίσει μεγάλες 

προκλήσεις όπως η ανεργία και η εισοδηματική ανισότητα. Ο καλύτερος τρόπος 

για να αντιμετωπιστεί αυτό από τους ηγέτες είναι να δώσουν προτεραιότητα σε 

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε τομείς όπως η καινοτομία και η αγορά εργασίας. 

Αυτό θα απελευθερώσει το επιχειρηματικό ταλέντο και θα αφήσει το ανθρώπινο 

κεφάλαιο για να ανθίσει».54 

Η έκθεση καταλήγει επίσης μια σειρά συμπερασματικές παρατηρήσεις που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

μεταρρυθμίσεων. Πρώτον, επιτυχής πόλεις είναι αυτές που είναι ευέλικτες και 

προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η παρατήρηση αυτή 

επιβεβαιώνεται από περιπτωσιολογικές μελέτες επιτυχημένων πόλεων και 

εναλλακτική λύση είναι να κολλήσουν σε μια μονό βιομηχανική ή μονό πολιτισμική 
                                            

50
  The Global Competitiveness Report 2015–2016 σελ xiii 

51
  The Global Competitiveness Report 2015–2016 σελ 3 

52
  Δήλωση του Klaus Schwab, ιδρυτή και Εκτελεστικό Πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 

53
  Xavier Sala-i-Martin, Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια 

54
  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/ 
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παρακμή. Δεύτερον, ο σωστός συνδυασμός των προτεραιοτήτων απαιτεί την 

προσαρμογή στις ειδικές συνθήκες και τα στάδια της ανάπτυξης της πόλης. Όπως 

είναι προφανές, οι προτεραιότητες για μια δυτική πόλη με ένα σταθερό πληθυσμό, 

που αντιμετωπίζει την υποτονική ανάπτυξη, την ανεργία και τη γήρανση του 

πληθυσμού είναι πολύ διαφορετικές από αυτές μιας πόλης στις αναδυόμενες 

αγορές με χαμηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, ένα 

γρήγορα αυξανόμενο πληθυσμό, και μεγάλα κενά στις υποδομές. Και τέλος, οι 

μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης είναι συνήθως πιο εφικτές από 

ότι σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και όταν οι ίδιες οι μεταρρυθμίσεις φαντάζουν 

αδύνατες για τις εθνικές πρωτεύουσες. Τάσεις αστικοποίησης μεγεθύνουν αυτές 

τις δυνατότητες και οι πόλεις πρέπει να αδράξουν αυτήν την ευκαιρία.55 

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GCI) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης 2015-2016 του World Economic 

Forum που βασίζεται στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI), η Ελλάδα 

παραμένει στην 81η θέση στην Παγκόσμια κατάταξη μεταξύ 140 Οικονομιών με 

συνολική βαθμολογία 4,02 από 4,04 που είχε στην προηγούμενη έκθεση (2014-

2015). Από το 2007 υπάρχουν υποθέσεις στηριζόμενες σε τάσεις ότι η 

ανταγωνιστικότητα συμβάλλει στην ανθεκτικότητα μιας οικονομίας, παρέχοντας 

έναν λόγο ακόμα να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Χώρες με καλή βαθμολογία ως προς την ανταγωνιστικότητα τους πριν από την 

κρίση δείχνουν να αντέχουν στην κρίση (π.χ., Γερμανία, Ελβετία) ή ανέκαμψαν πιο 

γρήγορα. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στον δείκτη GCI αυξάνουν την 

βαθμολογία τους και πάλι από το 2010, ενώ η Ελλάδα επέστρεψε το 2014 σε 

θετικό έδαφος με την οικονομία της συρρικνωμένη κατά 25%.56 

 

 

 

                                            
55

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/box-the-competitiveness-of-

cities/#view/fn-3 
56

  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016, σελ 16 
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Οι 140 οικονομίες του δείκτη GCI για το 2015-16 

 
Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Index 2015–2016 Rankings 

Η Ελλάδα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθεί ο δείκτης GCI, 

κατατάσσεται στη ομάδα χωρών Innovation – driven (ανταγωνιστικότητα μέσω της 

καινοτομίας). Άρα ο τελικός δείκτης για την Ελλάδα προκύπτει 20% από τους 

πυλώνες 1, 2, 3 & 4 (Βασικών προϋποθέσεων - Basic requirements), 50% από 

τους πυλώνες 5, 6, 7, 8, 9 & 10 (Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας - Efficiency 

enhancers) και 30% από τους πυλώνες 11 & 12 (Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας - 

Innovation and sophistication factors). Η κατηγοριοποίηση των χώρων βάση της 

μεθοδολογίας φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 

Με βάση αυτή τη κατηγοριοποίηση υπάρχουν 37 χώρες και η Ελλάδα, που 

καταλαμβάνει την 81η στη γενική κατάταξη, είναι προτελευταία στην ομάδα αυτή 

των χωρών Innovation – driven (ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας). 

Τελευταίο είναι το Τρινιντάντ στην 89η θέση ενώ πάνω από την Ελλάδα είναι η 

Σλοβακία στην 67η θέση, η Κύπρος στην 65η θέση, η Σλοβενία στην 59η θέση και 

η Μάλτα στην 48η θέση. Οι υπόλοιπες χώρες της κατηγορίας καταλαμβάνουν τις 

13 πρώτες θέσεις ενώ από τις θέσεις 1 έως 45 καταλαμβάνουν συνολικά τις 32 

θέσεις.  

 
Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 
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Η καλύτερη θέση δεκαετίας της Ελλάδας στη γενική κατάταξη του δείκτη 

GCI είναι η 61η το 2006-07 όπου και αρχίζει εν μέσω κρίσης η πτωτική πορεία 

μέχρι το 2012-13 που παίρνει την χειρότερη θέση (96η). Στη συνέχεια δείχνει να 

έχει μια μικρή βελτίωση και σταθεροποιείται τα τελευταία δύο χρόνια στην 81η 

θέση. Η 81η θέση (2015-16) είναι κάτω από το μέσο όρο (Μ.Ο.) δεκαετίας 78,6 και 

από το 2006 έχει χάσει 20 θέσεις. Η συνολική βαθμολογία δείκτη GCI, κυμαίνεται 

από 4,12 (καλύτερη το 2006) έως 3,85 (χειρότερη το 2012-13) και η βαθμολογία 

4,02 (2015-16) είναι πάνω του μέσου όρου δεκαετίας που είναι 4,00.  

Θέση Ελλάδας στον δείκτη GCI τα 10 τελευταία χρόνια 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 
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Κατάταξη της Ελλάδας στους Πυλώνες και στον δείκτη GCI τα τελευταία δέκα χρόνια.
 57

 

Έτος 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 
2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
2015-

16 
M.O 

Χώρες 125 131 134 133 139 142 144 148 144 140 138 

Βαθμολογία GCI 4,12 4,08 4,11 4,04 3,99 3,92 3,86 3,93 4,04 4,02 4,01 

Θέση στη γενική κατάταξη του δείκτη 61 65 67 71 83 90 96 91 81 81 78,60 

Πυλώνες Βασικών προϋποθέσεων - Basic requirements (Βαρύτητα 20%) 

Ιδρύματα/Θεσμοί 4,32 4,31 4,1 3,83 3,67 3,52 3,37 3,49 3,64 3,72 3,80 

1st pillar: Institutions 41 49 58 70 84 96 111 103 85 81 77,80 

Υποδομή 4,37 4,38 4,28 4,31 4,57 4,54 4,7 4,79 4,88 4,83 4,57 

2nd pillar: Infrastructure 34 35 45 47 42 45 43 38 36 34 39,90 

Μακροοικονομικό περιβάλλον 4,38 4,29 4,37 4,02 3,61 3,29 2,42 2,82 3,31 3,26 3,58 

3rd pillar: Macroeconomic 
environment 

94 106 106 103 123 140 144 147 135 132 
123,0

0 

Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6,24 5,83 5,89 5,81 6,13 6,09 6,04 6,1 6,15 6,13 6,04 

4th pillar: Health and primary 
education 

39 42 40 41 40 37 41 35 41 41 39,70 

Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας - Efficiency enhancers (Βαρύτητα 50%) 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

4,54 4,44 4,52 4,43 4,67 4,66 4,74 4,81 4,84 4,84 4,65 

5th pillar: Higher education and 
training 

37 39 38 43 42 46 43 41 44 43 41,60 

Αποτελεσματικότητα αγοράς 
Εμπορευμάτων 

4,28 4,24 4,22 4,09 3,91 3,88 3,92 3,93 4,2 4,18 4,09 

6th pillar: Goods market efficiency 53 60 64 75 94 107 108 108 85 89 84,30 

Αποτελεσματικότητας της αγοράς 
εργασίας 

3,63 3,69 3,89 3,8 3,71 3,63 3,56 3,77 3,74 3,74 3,72 

7th pillar: Labor market efficiency 111 120 116 116 125 126 133 127 118 116 
120,8

0 

Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής 
αγοράς 

4,08 4,41 4,29 4,02 3,88 3,52 3,13 2,86 2,97 2,81 3,60 

8th pillar: Financial market 
development 

65 60 67 83 93 110 132 138 130 131 
100,9

0 

Τεχνολογική ετοιμότητα 3,25 3,29 3,5 3,86 4,06 4,21 4,54 4,62 4,79 4,92 4,10 

9th pillar: Technological readiness 51 58 59 53 46 47 43 39 39 36 47,10 

Μέγεθος Αγοράς 4,62 4,33 4,52 4,59 4,52 4,42 4,38 4,37 4,34 4,31 4,44 

10th pillar: Market size 36 39 33 34 39 42 46 47 49 52 41,70 

Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας - Innovation and sophistication factors (Βαρύτητα 30%) 

Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία 4,13 4,13 4,13 4,04 3,83 3,79 3,74 3,84 3,91 3,84 3,94 

11th pillar: Business sophistication 52 62 66 66 74 77 85 83 74 74 71,30 

Καινοτομία 3,34 3,23 3,18 3,14 3 2,98 3 3,08 3,18 3,23 3,14 

12th pillar: Innovation 46 63 63 65 79 88 87 87 79 77 73,40 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report. 

Στον 1ο πυλώνα που σχετίζεται με τα Ιδρύματα και τους Θεσμούς, η 

Ελλάδα έχει βελτιωθεί 21 θέσεις τα δύο τελευταία χρόνια και από την 103/3,49 του 

2013-14 βρίσκεται στην 81/3,72 αλλά 40 θέσεις κάτω από την καλύτερη επίδοση 

του 2006.  

Ο 2ος πυλώνας που αφορά στις υποδομές βοηθάει διαχρονικά στην 

ανταγωνιστικότητα της χώρας με μέσο όρο 40/4,56. Φέτος βελτιώνεται 2 θέσεις 
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  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση. 
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από την προηγούμενη χρονιά πηγαίνοντας στην 34/4,83 που αποτελεί διαχρονικά 

την καλύτερη θέση στον πυλώνα για την Ελλάδα και την καλύτερη  θέση από 

όλους τους πυλώνες του 2015-16.  

Το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας (πυλώνας 3ος) δυσχεραίνει 

κατά πολύ την ανταγωνιστικότητα της χώρας όπου κατά μέσο όρο βρίσκεται στην 

123η θέση με μέσο σκορ (3,58). Από το 2014-15 έχει βελτιωθεί κατά 3 θέσεις, 

παραμένοντας όμως στην τελευταία δεκάδα, από την 135/3,31 στην 132/3,31 

παρόλο που δεν μειώθηκε το σκορ, δίδοντας κάποιες ενδείξεις και για τη διεθνή 

αστάθεια του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

Η υγεία και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πυλώνας 4ος) είναι ένας καλός 

πυλώνας για την χώρα με μέσο όρο θέσης 40/6,04 χωρίς μεγάλες αποκλίσεις ανά 

έτος και χωρίς βελτίωση από την προηγούμενη χρονιά καταλαμβάνει την 41/6,13  

με καλύτερη θέση την 35η το 2013. 

Όσον αφορά στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση (πυλώνας 5ος) 

και σε αυτόν η Ελλάδα έχει μια σταθερότητα και κινείται κατά μέσο όρο στην 42η. 

Χωρίς βελτίωση στο σκορ από την προηγούμενη χρονιά 4,84 που είναι πάνω από 

τον μέσο όρο (4,65), κερδίζει μία θέση και κατατάσσεται στην 43η.  

Στην Αποτελεσματικότητα της αγοράς Εμπορευμάτων (πυλώνας 6ος) από 

το 2010-11 έως σήμερα η Ελλάδα κατατάσσεται σε θέσεις κάτω του Μ.Ο. 84/4,09 

και φέτος βρίσκεται στην 89/4,18 χάνοντας 4 θέσεις από την προηγούμενη χρόνια. 

Η Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας (πυλώνας 7ος) που αφορά 

στην ευελιξία και την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε 

αναπτυσσόμενους κλάδους με υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος, είναι ένας από 

τους χειροτέρους πυλώνες για την Ελλάδα με μέσο όρο θέσης 121/3,72. Η Ελλάδα 

βρίσκεται στη 116/3,72 θέση και χωρίς βελτίωση του σκορ κερδίζει 2 θέσεις. Η 

111η θέση του 2006-07 αποτελεί την καλύτερη επίδοση τα δέκα τελευταία χρόνια 

ενώ από την χειρότερη θέση 133η του 2012-13 έχει συνεχώς βελτίωση.  

Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (πυλώνας 8ος) που διαβλέπει στην 

ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου χρηματοοικονομικού τομέα συμβάλει αρνητικά 

στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας. Φέτος χάνει μια θέση σε σχέση με την 
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προηγούμενη χρόνια και βρίσκεται στην τελευταία δεκάδα καταλαμβάνοντας την 

131η θέση με την χειρότερη βαθμολογία της δεκαετίας 2,81 και μέσο όρο 101/3,6. 

Η Τεχνολογική ετοιμότητα (πυλώνας 9ος) είναι ο δεύτερος καλύτερος 

πυλώνας για την Ελλάδα όπου βελτιώθηκε κατά 3 θέσεις και έχει την καλύτερη 

θέση/σκορ δεκαετίας 36/4,92. 

Το Μέγεθος Αγοράς (πυλώνας 10ος) που υποδεικνύει τη δραστηριοποίηση 

στις εγχώριες και διεθνείς αγορές είναι ένας από τους κάλους πυλώνες της 

Ελλάδας με μέσο όρο 41/4,44. Φέτος συνεχίζεται η πτωτική πορεία για την Ελλάδα 

που κατατάσσεται στην 52/4,31 που αποτελεί την χειρότερη επίδοση δεκαετίας για 

τον πυλώνα, χάνοντας 3 θέσεις από την προηγουμένη χρόνια. 

Στην Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία (πυλώνας 11ος) κατατάσσεται 74η/3,84 

χωρίς βελτίωση από πέρυσι, ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο δεκαετίας 71/3,94 

αλλά 22 θέσεις κάτω από την καλύτερη επίδοση (52η) του 2006-07 . 

Στον 12ο πυλώνα που αφορά στην Καινοτομία κερδίζει 2 θέσεις από πέρσι 

φτάνοντας στην 77η θέση ελαφρώς κάτω από το μέσο όρο δεκαετίας 73 θέσεις 

είναι 31 κάτω από την καλύτερη του 2006-07. 

Σύμφωνα με την περσινή έκθεση του WEF, η Ελλάδα εστιάζει σε 10 σημεία 

για να φτάσει 81η θέση. Οι βελτιώσεις στην αγορά με αυξημένα επίπεδα του 

ανταγωνισμού και πιο ευέλικτες αγορές εργασίας (αν και εξακολουθούν να είναι 

αρκετά άκαμπτες), μαζί με καλύτερες μακροοικονομικές επιδόσεις και μια απότομη 

μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, έχουν οδηγήσει σε θετική προοπτική, 

παρά τα πολύ υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι 

εφαρμοσμένες μεταρρυθμίσεις αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Παρά τις 

καλύτερες επιδόσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να συνεχιστεί η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία των 

θεσμικών της οργάνων παραμένει αδύναμη και επιτυγχάνει μια κακή αξιολόγηση 

για την κυβερνητική αποτελεσματικότητα. Η χρηματοπιστωτική αγορά της δεν έχει 

ακόμη συνέλθει από την πρόσφατη οικονομική κρίση, υπάρχουν ανησυχίες 

σχετικά με την ευρωστία των τραπεζών της, και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

παραμένει ο πιο προβληματικός παράγοντας για την επιχειρηματική 
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δραστηριότητα στην χώρα. Πρέπει να υποστηρίξει διαρθρωτικές αλλαγές, έτσι 

ώστε να μπορεί να κινηθεί προς πιο παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται 

στη γνώση και να εστιάσει στην καινοτομία. Αυτό θα απαιτήσει τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και αύξηση των επενδύσεων 

πάνω στον τομέα της γνώσης.58 Σε μία λίστα παραγόντων για το σκοπό έκδοσης 

του δείκτη GCI, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν τους πέντε πιο 

προβληματικούς για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην χώρα τους και να τα 

κατατάξουν μεταξύ 1 (πιο προβληματικά) και 5. Οι πιο προβληματικοί παράγοντες 

για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απαντήσεις 

που δόθηκαν είναι:59 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση    21,1 

Η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία 17,7 

Πολιτική αστάθεια       16.4 

Η πολυπλοκότητα των φορολογικών ρυθμίσεων 11,0 

Οι φορολογικοί συντελεστές     8,3 

Η διαφθορά        5,4 

Περιοριστικούς κανονισμούς εργασίας   5,4 

Κυβέρνηση αστάθεια / πραξικοπήματα  5,0 

Ανεπαρκής παροχή της υποδομής    3,9 

Η ανεπαρκής ικανότητα καινοτομίας    2,2 

Κακή ηθική εργασίας στο εργατικό δυναμικό  1,5 

Η κακή δημόσια υγεία      0,9 

Ανεπαρκώς εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό  0,8 
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  The Global Competitiveness Report 2014–2015: Country/Economy Highlights 
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  World Economic Forum 2015. The Global Competitiveness Report 2015–2016, Country/Economy Profiles 

Greece. 
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Ο πληθωρισμός       0,2 

Κανονισμούς ξένο νόμισμα     0,2 

Έγκλημα και κλοπή      0,0 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GCI) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ BAL-

1260 

Το 2015-16 ο μέσος όρος θέσης στην περιοχή BAL-12 πέφτει για πέμπτη 

συνεχή χρονιά από την 72η/4,16 στην 74η/4,12 πολύ κοντά στο Μ.Ο. δεκαετίας 

76/4,08 που δείχνει μια στάσιμη ως αρνητική πορεία εξέλιξης της περιοχής προς 

την ανταγωνιστικότητα. Για τέταρτη συνεχή χρονιά την καλύτερη θέση στην 

περιοχή κατέχει η Τουρκία 51η/4,37 που έχασε 6 θέσεις από την προηγούμενη 

χρονιά. Ακολουθεί η Ρουμανία που βελτιώθηκε 6 θέσεις καταλαμβάνοντας την 

53/4,32 και η Βουλγαρία 54/4,32. H Σλοβενία πρωτοπόρος της περιοχής BAL-12 

στον δείκτη GCI από το 2006-07 έως και το 2011-12, βρίσκεται στην 59/4,28 και 

είχε την μεγαλύτερη βελτίωση στην περιοχή, 11 θέσεις από πέρυσι. Τη χειρότερη 

επίδοση στην περιοχή έχει φέτος η Βοσνία Ερζεγοβίνη 111/3,71 που δεν 

συμπεριλαμβάνονταν στην περσινή έκθεση. Η Ελλάδα είναι όγδοη 81/4,02 και από 

το 2009-10 είναι σταθερά κάτω από το Μ.Ο θέσης/σκορ της περιοχής που το 

2015-16 είναι 74/4,12. Συγκεντρωτικά τα στοιχειά της περιοχής φαίνονται στον 

παρακάτω πινάκα. 
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 Η περιοχή των Βαλκανίων BAL-12 αποτελείται από 12 χώρες (11 βρίσκονται εντός των ορίων της 

Βαλκανικής Χερσονήσου και  η Μολδαβία 12η για ιστορικούς λόγους ως πρώην επαρχία της Ρουμανίας). 
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Δείκτης GCI (σκορ/θέση) περιοχής BAL-12 από το 2006-07 έως σήμερα.
61

 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 M.O. 

Albania 3,46 3,48 3,55 3,72 3,94 4,06 3,91 - 3,83 3,93 3,99 

 98 109 108 95 88 78 89 - 97 93 95,00 

Bosnia 
Herzegovina 

3,67 3,55 3,56 3,53 3,7 3,83 3,93 4,02 - 3,71 3,93 

 89 106 107 110 102 100 88 87 - 111 100,00 

Bulgaria 3,96 3,93 4,03 4,02 4,13 4,16 4,27 4,31 4,37 4,32 4,25 

 72 79 76 76 71 74 62 57 54 54 67,50 

Croatia 4,26 4,2 4,22 4,03 4,04 4,08 4,04 4,13 4,13 4,07 4,08 

 89 57 61 51 77 76 81 75 77 77 72,10 

FYROM 3,86 3,73 3,87 3,95 4,02 4,05 4,04 4,14 4,26 4,28 4,08 

 80 94 89 73 79 79 80 73 63 60 77,00 

Greece 4,33 4,08 4,11 4,04 3,99 3,92 3,86 3,93 4,04 4,02 3,9 

 61 65 67 71 83 90 96 91 81 81 77,20 

Moldova 3,71 3,64 3,75 - 3,86 3,89 3,94 3,94 4,03 4 3,92 

 86 97 95 - 94 93 87 89 82 84 89,67 

Montenegro - 3,91 4,11 4,16 4,36 4,27 4,14 4,2 4,23 4,2 4,2 

 - 82 65 42 49 60 72 67 67 70 63,78 

Romania 4,02 3,97 4,1 4,11 4,16 4,08 4,07 4,13 4,3 4,32 4,09 

 68 74 68 64 67 77 78 76 59 53 68,40 

Serbia - 3,78 3,9 3,77 3,84 3,88 3,87 3,77 3,9 3,89 3,84 

 - 91 85 84 96 95 95 101 94 94 92,78 

Slovenia 4,64 4,48 4,5 4,55 4,42 4,3 4,34 4,25 4,22 4,28 4,3 

 33 39 42 31 45 57 56 62 70 59 49,40 

Turkey 4,14 4,25 4,15 4,16 4,25 4,28 4,45 4,45 4,46 4,37 4,39 

 59 53 63 61 61 59 43 44 45 51 53,90 

M.O. 
BAL-12 

4,01 3,92 3,99 4,00 4,06 4,07 4,07 4,12 4,16 4,12 4,08 

 73,50 78,83 77,17 68,91 76,00 78,17 77,25 74,73 71,73 73,92 75,56 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016  
 [(-) μη συμμέτοχη χώρας την χρόνια εκείνη στον δείκτη] 

Αναλύοντας τον Μ.Ο. Πυλώνων Βασικών προϋποθέσεων (Basic 

requirements) βλέπουμε ότι η BAL-12 υστερεί στην ποιότητα των θεσμών-

Ιδρυμάτων (1ος Πυλώνας, 90η) και το Μακροοικονομικό περιβάλλον (3ος Πυλώνας, 

83η) με σχετικά καλύτερη επίδοση στις Υποδομές (2ος Πυλώνας, 69η). Στις 

Παροχές Υγείας - Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (4ος Πυλώνας, 57η) έχει μια καλή 

επίδοση, είναι ο τρίτος καλύτερος πυλώνας της BAL-12. Η Σλοβενία στον 4ο 

πυλώνα βρίσκεται στη 15η θέση μεταξύ των 140 χωρών και αποτελεί την 

καλύτερη επίδοση χώρας της BAL-12 σε πυλώνα. 

Όσον αφορά στους Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας (Efficiency 

enhancers) η περιοχή έχει καλύτερες επιδόσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

κατάρτιση (5ος Πυλώνας, 57η) και την Τεχνολογική ετοιμότητα (9ος Πυλώνας, 54η) 

και είναι οι δύο πρώτοι καλύτεροι πυλώνες της BAL-12. Η περιοχή έχει το 
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  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση θέσης/σκορ και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση θέσης/σκορ της περιοχής 

BAL-12. 
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χειρότερο Μ.Ο. στην Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας (7ος Πυλώνας, 

98η), τον τρίτο χειρότερο στην Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (8ος 

Πυλώνας, 91η) ενώ υστερεί στην Αποτελεσματικότητα αγοράς Εμπορευμάτων (6ος 

Πυλώνας, 79η) και το Μέγεθος Αγοράς (10ος Πυλώνας, 81η). Η Τουρκία στον 10ο 

πυλώνα βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ των 140 χωρών η δεύτερη καλύτερη 

επίδοση χώρας της BAL-12 σε πυλώνα. 

Στους Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας (Innovation and sophistication 

factors) στην Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία (11ος Πυλώνας, 92η) η BAL-12 έχει την 

δεύτερη χειρότερη βαθμολογία πυλώνα, ενώ υστερεί αρκετά και στην Καινοτομία 

(Μ.Ο. 86η θέση στον 12ο Πυλώνα). 

Η Ελλάδα σε σύγκριση με τον Μ.Ο. πυλώνων της BAL-12, έχει: 

α. Την καλύτερη επίδοση της BAL-12 στις υποδομές (2ος Πυλώνας, 

BAL-12: 69η – Ελλάδα: 34η),  

β. Τη δεύτερη καλύτερη σε: 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση (5ος Πυλώνας, BAL-12: 57η – Ελλάδα: 

43η) και Τεχνολογική ετοιμότητα (9ος Πυλώνας, BAL-12: 54η - Ελλάδα 36η) 

γ. Την τρίτη καλύτερη σε:  

Υγεία - πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4ος Πυλώνας, BAL-12: 57η – Ελλάδα: 

41η) και Μέγεθος Αγοράς (10ος Πυλώνας, BAL-12: 81η - Ελλάδα 52η) 

δ. Επίδοση πάνω από τον Μ.Ο. σε:  

Ιδρύματα/Θεσμοί (1ος Πυλώνας, BAL-12: 90η - Ελλάδα 81η), Επιχειρησιακή 

δεξιοτεχνία (11ος Πυλώνας, BAL-12: 92η - Ελλάδα 74η) και Καινοτομία (12ος 

Πυλώνας, BAL-12: 96η - Ελλάδα 77η) 

ε. Την χειρότερη επίδοση σε: 

Μακροοικονομικό περιβάλλον (3ος Πυλώνας BAL-12: 83η – Ελλάδα: 132η) 

και Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (8ος Πυλώνας, BAL-12: 91η - Ελλάδα 

131η) 
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στ. Επίδοση κάτω από τον Μ.Ο. σε: 

Αποτελεσματικότητα της αγοράς Εμπορευμάτων (6ος Πυλώνας, BAL-12: 78η 

- Ελλάδα 89η) και Αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας (7ος Πυλώνας, BAL-

12: 98η - Ελλάδα 116η). Συγκεντρωτικά στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πινάκα. 

Πυλώνες (σκορ/θέση) Δείκτη GCI 2015-16 χωρών περιοχής BAL-12.
62 
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Βαθμολογία GCI 3,93 3,71 4,32 4,07 4,02 4,28 4 4,2 4,32 3,89 4,28 4,37 4,12 
Θέση στη γενική κατάταξη του 
δείκτη 93 111 54 77 81 60 84 70 53 94 59 51 73,92 

Πυλώνες Βασικών προϋποθέσεων - Basic requirements 

 Τα ιδρύματα/Θεσμοί 3,68 3,18 3,39 3,63 3,72 4,14 3,20 3,89 3,66 3,24 3,93 3,84 3,63 

1st pillar: Institutions 84 127 107 89 81 52 123 70 86 120 67 75 90,08 

 Υποδομή 3,55 3,08 3,99 4,58 4,83 3,77 3,69 3,98 3,61 3,87 4,79 4,43 4,02 

2nd pillar: Infrastructure 88 103 72 46 34 78 83 73 86 75 38 53 69,08 

 Μακροοικονομικό περιβάλλον 3,96 4,32 4,94 4,19 3,26 5,09 4,86 4,62 5,44 3,60 4,45 4,75 4,46 
3rd pillar: Macroeconomic 
environment 118 98 53 107 132 47 55 79 34 125 89 68 83,75 

 Υγεία και πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση 5,97 6,03 5,97 5,85 6,13 5,61 5,39 6,21 5,49 5,87 6,44 5,69 5,89 
4th pillar: Health and primary 
education 52 48 53 63 41 76 91 33 83 62 15 73 57,50 

Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας - Efficiency enhancers 

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
κατάρτιση 4,74 3,77 4,48 4,62 4,84 4,79 4,09 4,58 4,55 4,27 5,41 4,58 4,56 
5th pillar: Higher education and 
training 47 97 64 51 43 46 79 54 59 71 22 55 57,33 

 Αποτελεσματικότητα αγοράς 
Εμπορευμάτων 4,34 3,69 4,35 4,05 4,18 4,65 4,06 4,30 4,28 3,74 4,50 4,53 4,22 

6th pillar: Goods market efficiency 63 129 61 105 89 33 103 70 73 127 47 45 78,75 

 Αποτελεσματικότητας της αγοράς 
εργασίας 3,97 3,36 4,23 3,83 3,74 4,07 4,07 4,18 4,13 3,72 4,00 3,46 3,90 

7th pillar: Labor market efficiency 97 131 68 105 116 84 85 74 78 118 95 127 98,17 

 Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής 
αγοράς 3,24 3,34 3,98 3,59 2,81 4,09 3,28 4,26 4,05 3,23 2,85 3,93 3,55 
8th pillar: Financial market 
development 118 113 59 88 131 52 115 44 55 120 128 64 90,58 

 Τεχνολογική ετοιμότητα 3,40 3,60 4,87 4,65 4,92 4,15 4,39 4,33 4,63 4,47 5,14 4,08 4,39 

9th pillar: Technological readiness 89 79 38 43 36 63 53 55 46 51 35 64 54,33 

 Μέγεθος Αγοράς 2,97 3,13 3,91 3,59 4,31 2,94 2,68 2,20 4,57 3,70 3,39 5,41 3,57 

10th pillar: Market size 104 97 65 79 52 108 121 131 43 75 85 16 81,33 

Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας - Innovation and sophistication factors 

Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία 3,65 3,31 3,64 3,74 3,84 3,87 3,29 3,62 3,71 3,14 4,15 4,07 3,67 

11th pillar: Business sophistication  95 125 98 84 74 72 127 102 88 132 51 58 92,17 

 Καινοτομία 2,76 2,79 3,11 3,13 3,23 3,38 2,56 3,28 3,24 2,90 3,83 3,35 3,13 

12th pillar: Innovation 118 115 94 92 77 58 130 69 75 113 33 60 86,17 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 
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  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση (θέσης/σκορ) και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση (θέσης/σκορ) πυλώνα 

της περιοχής BAL-12. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (GCI) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ BS-1063 

Το 2015-16 η περιοχή BS-10 βελτιουμένη για τέταρτη συνεχή χρονιά έχει 

την καλύτερη επίδοση δεκαετίας με Μ.Ο. 63/4,22. Το Αζερμπαϊτζάν για Τρίτη 

συνεχή χρονιά έχει την καλύτερη θέση στην περιοχή 40η/4,37 παρόλο που έχασε 2 

θέσεις από την προηγούμενη χρονιά. Ακολουθεί η Ρωσία στην 45/4,44 που 

βελτιώθηκε κατά 8 θέσεις και έχει την μεγαλύτερη βελτίωση στην περιοχή. Τη 

χειρότερη επίδοση στην BS-10 έχει φέτος η Μολδαβία 84/4 και ακολουθούν 

Αρμενία 82/4,01 και Ελλάδα 81/4,02. Η Ελλάδα από το 2009-10 είναι κάτω από 

τον Μ.Ο. της BS-10 και για το 2015-16 είναι κάτω 18 θέσεις, ενώ για δυο 

συνεχόμενα χρόνια (2012-13 & 2013-14) είχε τη χειρότερη θέση στην περιοχή. 

Δείκτης GCI (σκορ/θέση) περιοχής BS-10 από το 2006-07 έως σήμερα.
64

 
 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Μ.Ο. 

Armenia 3,75 3,76 3,73 3,71 3,76 3,89 4,02 4,1 4,01 4,01 3,87 

 82 93 97 97 98 92 82 79 85 82 88,70 

Azerbaijan 4,06 4,07 4,1 4,3 4,29 4,31 4,41 4,51 4,53 4,5 4,31 

 64 66 69 51 57 55 46 39 38 40 52,50 

Bulgaria 3,96 3,93 4,03 4,02 4,13 4,16 4,27 4,31 4,37 4,32 4,15 

 72 79 76 76 71 74 62 57 54 54 67,50 

Georgia 3,73 3,83 3,86 3,81 3,86 3,95 4,07 4,15 4,22 4,22 3,97 

 85 90 90 90 93 88 77 72 69 66 82,00 

Greece 4,33 4,08 4,11 4,04 3,99 3,92 3,86 3,93 4,04 4,02 4,03 

 61 65 67 71 83 90 96 91 81 81 78,60 

Moldova 3,71 3,64 3,75 - 3,86 3,89 3,94 3,94 4,03 4,00 3,86 

 86 97 95 - 94 93 87 89 82 84 80,70 

Romania 4,02 3,97 4,1 4,11 4,16 4,08 4,07 4,13 4,3 4,32 4,13 

 68 74 68 64 67 77 78 76 59 53 68,40 

Russian 
Federation 

4,08 4,19 4,31 4,15 4,24 4,21 4,2 4,25 4,37 4,44 4,24 

 62 58 51 63 63 66 67 64 53 45 59,20 

Turkey 4,14 4,25 4,15 4,16 4,25 4,28 4,45 4,45 4,46 4,37 4,30 

 59 53 63 61 61 59 43 44 45 51 53,90 

Ukraine 3,89 3,98 4,09 3,95 3,9 4 4,14 4,05 4,14 4,03 4,02 

 78 73 72 82 89 82 73 84 76 79 78,80 

Μ.Ο. 
BS-10 

3,97 3,97 4,02 4,03 4,04 4,07 4,14 4,18 4,25 4,22 4,09 

 71,70 74,80 74,80 65,50 77,60 77,60 71,10 69,50 64,20 63,50 71,03 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 

Η περιοχή BS-10 στους Πυλώνες Βασικών προϋποθέσεων (Basic 

requirements), υστερεί στην ποιότητα των θεσμών-Ιδρυμάτων (1ος Πυλώνας, 88) 

που αποτελεί τον τρίτο χειρότερο πυλώνα για την BS-10, και στις Παροχές Υγείας 

- Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (4ος Πυλώνας, 70). Στο Μακροοικονομικό 

περιβάλλον (3ος Πυλώνας, 65) και τις Υποδομές (2ος Πυλώνας, 64) έχει επιδόσεις 
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  Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποτελείται από 10 χώρες με βάση όχι μόνο γεωγραφικά κριτήρια 

(δηλαδή χώρες που συνορεύουν άμεσα με τη Μαύρη Θάλασσα) αλλά και με βάση οικονομικά, ιστορικά, 
πολιτιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά κριτήρια. 
64

  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση θέσης/σκορ και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση ανά έτος θέσης/σκορ της 

περιοχής BAL-12. 
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λίγο κάτω από το Μ.Ο. του δείκτη GCI 63/4,22. Το Αζερμπαϊτζάν στο 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον (3ος πυλώνας) βρίσκεται στη 10η θέση μεταξύ των 

140 χωρών του δείκτη. 

Στους Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας (Efficiency enhancers) η 

BS-10 έχει τις τρεις καλύτερες επιδόσεις πυλώνων που αφορούν στην 

Τεχνολογική ετοιμότητα (9ος Πυλώνας, 59η), στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

κατάρτιση (5ος Πυλώνας, 62η) και στο Μέγεθος Αγοράς (10ος Πυλώνας, 63η). 

Παράλληλα έχει την χειρότερη επίδοση στην Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής 

αγοράς (8ος Πυλώνας, 92η) και υστερεί στην Αποτελεσματικότητα αγοράς 

Εμπορευμάτων (6ος Πυλώνας, 73η) και την Αποτελεσματικότητα της αγοράς 

εργασίας (7ος Πυλώνας, 70η). Στο Μέγεθος αγοράς (7ος Πυλώνας) η Ρωσία 

βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των 140 χωρών του δείκτη. 

Στους Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας (Innovation and sophistication 

factors) στην Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία (11ος Πυλώνας, 90η) η BS-10 έχει την 

δεύτερη χειρότερη βαθμολογία πυλώνα, ενώ υστερεί αρκετά και στην Καινοτομία 

(12ος Πυλώνας, 85η). 

Η Ελλάδα σε σύγκριση με τον Μ.Ο. πυλώνων της BS-10, έχει: 

α. Την καλύτερη επίδοση σε:  
Υποδομές (2ος Πυλώνας, BS-10: 64η – Ελλάδα: 34η), 
Υγεία - πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4ος Πυλώνας, BS-10: 70η – Ελλάδα: 41η) 

και Τεχνολογική ετοιμότητα (9ος Πυλώνας, BS-10: 59η - Ελλάδα 36η) 

β. Την τρίτη καλύτερη επίδοση σε: 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση-κατάρτιση (5ος Πυλώνας, BS-10: 62η – Ελλάδα: 

43η) και Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία (11ος Πυλώνας, BS-10: 90η - Ελλάδα 74η) 

γ. Επίδοση πάνω από τον Μ.Ο. σε:  
Ιδρύματα/Θεσμοί (1ος Πυλώνας, BS-10: 88η - Ελλάδα 81η),  
Μέγεθος Αγοράς (10ος Πυλώνας, BS-10: 63η - Ελλάδα 52η) και  
Καινοτομία (12ος Πυλώνας, BS-10: 85η - Ελλάδα 77η) 

δ. Την χειρότερη επίδοση στην Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς 

(8ος Πυλώνας, BS-10: 92η - Ελλάδα 131η)  
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ε. Τη δεύτερη χειρότερη σε: 
Μακροοικονομικό περιβάλλον (3ος Πυλώνας BS-10: 65η – Ελλάδα: 132η) και 
Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας (7ος Πυλώνας, BS-10: 70η - 

Ελλάδα 116η) 
στ. Επίδοση κάτω από τον Μ.Ο. στην BS-10 στην Αποτελεσματικότητα 

της αγοράς Εμπορευμάτων (6ος Πυλώνας, BS-10: 73η - Ελλάδα 89η) 

Συγκεντρωτικά στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πινάκα. 

Πυλώνες (σκορ/θέση) Δείκτη GCI 2015-16 χωρών περιοχής BS-10.
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Βαθμολογία GCI 82 40 54 66 81 84 53 45 51 79 63,50 

Θέση στη γενική κατάταξη του δείκτη 4,01 4,5 4,32 4,22 4,02 4 4,32 4,44 4,37 4,03 4,22 

Πυλώνες Βασικών προϋποθέσεων - Basic requirements 

1. Τα ιδρύματα/Θεσμοί 3,78 3,94 3,39 4,38 3,72 3,20 3,66 3,46 3,84 3,07 3,65 

1st pillar: Institutions 76 64 107 40 81 123 86 100 75 130 88,20 

2. Υποδομή 3,72 4,15 3,99 4,19 4,83 3,69 3,61 4,81 4,43 4,07 4,15 

2nd pillar: Infrastructure 82 65 72 61 34 83 86 35 53 69 64,00 

3. Μακροοικονομικό περιβάλλον 4,71 6,35 4,94 4,95 3,26 4,86 5,44 5,29 4,75 3,12 4,77 

3rd pillar: Macroeconomic environment 72 10 53 51 132 55 34 40 68 134 64,90 

4. Υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 5,35 5,22 5,97 5,79 6,13 5,39 5,49 5,94 5,69 6,06 5,70 

4th pillar: Health and primary education 95 102 53 65 41 91 83 56 73 45 70,40 

Πυλώνες Ενίσχυσης της Αποδοτικότητας - Efficiency enhancers 

5. Τριτοβάθμια εκπαίδευση και 
κατάρτιση 4,26 3,90 4,48 4,00 4,84 4,09 4,55 4,96 4,58 5,03 4,47 

5th pillar: Higher education and training 72 89 64 87 43 79 59 38 55 34 62,00 

6. Αποτελεσματικότητα της αγοράς 
Εμπορευμάτων 4,46 4,31 4,35 4,48 4,18 4,06 4,28 4,16 4,53 4,02 4,28 

6th pillar: Goods market efficiency 50 66 61 48 89 103 73 92 45 106 73,30 

7. Αποτελεσματικότητας της αγοράς 
εργασίας 4,30 4,57 4,23 4,56 3,74 4,07 4,13 4,40 3,46 4,33 4,18 

7th pillar: Labor market efficiency 58 30 68 32 116 85 78 50 127 56 70,00 

8. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής 
αγοράς 3,53 3,33 3,98 3,87 2,81 3,28 4,05 3,53 3,93 3,18 3,55 
8th pillar: Financial market 
development 94 114 59 68 131 115 55 95 64 121 91,60 

9. Τεχνολογική ετοιμότητα 3,67 4,26 4,87 3,81 4,92 4,39 4,63 4,22 4,08 3,45 4,23 

9th pillar: Technological readiness 75 57 38 72 36 53 46 60 64 86 58,70 

10. Μέγεθος Αγοράς 2,81 3,90 3,91 3,05 4,31 2,68 4,57 5,93 5,41 4,54 4,11 

10th pillar: Market size 116 67 65 99 52 121 43 6 16 45 63,00 

Πυλώνες Καινοτομίας και Δεξιοτεχνίας - Innovation and sophistication factors 

11. Επιχειρησιακή δεξιοτεχνία 3,65 3,86 3,64 3,48 3,84 3,29 3,71 3,79 4,07 3,70 3,70 

11th pillar: Business sophistication  97 73 98 112 74 127 88 80 58 91 89,80 

12. Καινοτομία 3,02 3,33 3,11 2,71 3,23 2,56 3,24 3,29 3,35 3,41 3,13 

12th pillar: Innovation 107 61 94 123 77 130 75 68 60 54 84,90 

Πηγή: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015–2016 
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  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση (θέσης/σκορ) και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση (θέσης/σκορ) πυλώνα 

της περιοχής BAL-12. 



- 41 - 
 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ GCI 

Από τις μεταβλητές που σχηματίζουν τους 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας 

κοντά στο 1/3 βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που καταγράφονται από τις 

στατιστικές υπηρεσίες των χωρών ή διεθνείς οργανισμούς. Αντίθετα, οι υπόλοιπες 

μεταβλητές προκύπτουν από την έρευνα γνώμης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο 

το WEF, άρα χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας. Ετήσιες 

αλλαγές στην κατάταξη μπορεί να παρέχουν κάποια ένδειξη αλλαγών, αλλά είναι 

πάντα σχετική. Στον δείκτη GCI οι διαφορές βαθμολογίας μεταξύ χωρών που 

τοποθετούνται αμέσως πάνω από την Ελλάδα είναι ελάχιστες. Μια βελτίωση της 

βαθμολογίας στον GCI της Ελλάδας (4,02) κατά 1% (0,0402) βελτιώνει την 

κατάταξη κατά 4 θέσεις, ενώ με βελτίωση 5% (0,201) μπορεί να πετύχει αλλαγή 

στην κατάταξη κατά 15 θέσεις καλύτερη. Τα ποσοστά αυτά βελτίωσης για πολλούς 

υποδείκτες σημαίνουν αύξηση κατά 0,15 - 0,25 στην κλίμακα 1 έως 7 (στην οποία 

βαθμολογούνται τα διάφορα κριτήρια). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (WORLD BANK GROUP) 66 

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελείται από πέντε όργανα. Κάθε 

ένα από αυτά διαδραματίζει ξεχωριστό ρόλο στην αποστολή της, την 

καταπολέμηση της φτώχειας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου για τους 

ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι οργανώσεις είναι οι εξής: 

Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη 

Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (International Bank for 

Reconstruction and Development - IBRD) δανείζει στις κυβερνήσεις των μεσαίου 

εισοδήματος και αξιόπιστες χώρες χαμηλού εισοδήματος. 

Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης  (International Development Association 

- IDA) παρέχει άτοκα δάνεια, που ονομάζονται πιστώσεις, και επιχορηγήσεις στις 

κυβερνήσεις φτωχότερων χωρών. Οι IBRD και IDA μαζί συνθέτουν την παγκόσμια 

Τράπεζα. 

Διεθνής Εταιρία Οικονομικών 

Η Διεθνής Εταιρία Οικονομικών (International Finance Corporation - IFC) 

είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο όργανο που επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη 

αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη με τη χρηματοδότηση 

επενδύσεων, την κινητοποίηση κεφαλαίων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και 

κυβερνήσεις. 

Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων 

Ο Πολυμερής Οργανισμός Εγγύησης Επενδύσεων (Multilateral Investment 

Guarantee Agency - MIGA) δημιουργήθηκε το 1988 για την προώθηση άμεσων 
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  http://www.worldbank.org/en/about 
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ξένων επενδύσεων των αναπτυσσόμενων χώρων ώστε να στηρίξουν την 

οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και τη βελτίωση ζωής των 

ανθρώπων. Η εντολή αυτή της MIGA εκτελείται με την προσφορά ασφάλισης 

έναντι πολιτικών κινδύνων (εγγυήσεις) για τους επενδυτές και τους δανειστές. 

Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών 

Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών (International Centre 

for Settlement of Investment Disputes - ICSID) παρέχει διεθνείς υπηρεσίες για 

συμβιβασμό και τη διαιτησία των διαφορών των επενδύσεων. 

Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας χρηματοδοτεί έργα, σχεδιάζει πολιτικές 

και προγράμματα με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο.67 Η Ελλάδα έγινε μέλος των πέντε ιδρυμάτων που αποτελούν τον Όμιλο 

της Παγκόσμιας Τράπεζας το Δεκέμβριο του 1945. Ήταν από τις πρώτες χώρες 

του ομίλου και πήρε δάνειο για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας της 

μετά το Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, η Ελλάδα είναι ακόμα μέλος των πέντε 

ιδρυμάτων που αποτελούν τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

ΕΚΘΕΣΗ DOING BUSINESS 15, ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (EDB) 

Η έκθεση Doing Business αποτελεί μια εμβληματική δημοσίευση του Ομίλου 

της Παγκόσμιας Τράπεζας, που μετρά τους κανονισμούς που ενισχύουν ή 

περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα δεδομένα της 12ης στη σειρά 

ετήσιας έκθεσης Doing Business 2015 είναι από τον Ιούνιο 2013 έως τον Ιούνιο 

2014. Το 2015 μετρά 189 οικονομίες παγκοσμίως και διαπιστώνει ότι σε 123 από 

αυτές σημειώθηκαν βελτιώσεις στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε σχέση με πέρυσι. 

Η έκθεση παρουσιάζει ποσοτικούς δείκτες στηριζόμενη σε 230 επιχειρηματικές 

μεταρρυθμίσεις όπου 145 από αυτές αποσκοπούν στη μείωση πολυπλοκότητας 

και κόστους συμμόρφωσης του κανονισμού των επιχειρήσεων και 85 που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των νομικών θεσμών.68 
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  http://www.worldbank.org/en/country/greece/overview 
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  Ο μεγαλύτερος αριθμός των 85 μεταρρυθμίσεων αντιπροσωπεύει την υποσαχάρια Αφρική. (World Bank 

Group, Doing Business 2015) 

http://www.worldbank.org/en/about
http://www.worldbank.org/en/about
http://www.worldbank.org/en/country/greece/overview
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Με τη συλλογή και την περιεκτική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων η 

έκθεση κάνει δυνατή τη σύγκριση ρυθμίσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

σε μια οικονομία και την πάροδο του χρόνου. Η έκθεση Doing Business 

ενθαρρύνει τις οικονομίες να ανταγωνίζονται για πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις. 

Προσφέρει μετρήσιμα κριτήρια για μεταρρυθμίσεις και χρησιμεύει ως πηγή για 

ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ερευνητές του ιδιωτικού τομέα και άλλους 

ενδιαφερόμενους για το επιχειρηματικό κλίμα της κάθε οικονομίας.69 

Το σύνολο δεδομένων της έκθεσης καλύπτει 47 οικονομίες στην 

υποσαχάρια Αφρική, 32 στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 25 στην 

Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, 26 στην Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, 

20 στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και 8 στη Νότια Ασία, καθώς και 31 

του ΟΟΣΑ με υψηλό εισόδημα οικονομιών. Για πρώτη φορά φέτος, στην έκθεση 

Doing Business συλλέγονται δεδομένα για 2 πόλεις σε 11 οικονομίες με 

περισσότερους από 100 εκατομμύρια κατοίκους και επιπλέον χρησιμοποιείται η 

χώρα με την καλύτερη επίδοση τους κανονισμούς ως μέτρο σύγκρισης της 

καλύτερης παγκόσμιας επιχειρηματικής πρακτικής. Μια υψηλή βαθμολογία δείχνει 

για την οικονομία ένα πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον και 

ισχυρότερους νομικούς θεσμούς.70 

Από τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας του Doing Business προκύπτουν 

ενθαρρυντικές τάσεις που αφορούν στη σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις περιοχές που παρακολουθούνται από τους δείκτες. Επιπλέον, 

οι οικονομίες με αδυναμία σε θεσμούς και πιο πολύπλοκες και δαπανηρές 

κανονιστικές διεργασίες τείνουν να εστιάζουν και να υιοθετούν αργά αλλά σταθερά 

ρυθμίσεις βασιζόμενες σε περιοχές με καλύτερες επιδόσεις στον δείκτη. Αυτή η 

διαδικασία οδηγεί σε μια σύγκλιση προς τις βέλτιστες πρακτικές. Το 2005, για 

παράδειγμα, ο χρόνος που απαιτούνταν για να μεταφερθεί μια ιδιοκτησία σε μια 

από τις περιοχές που βρίσκονται στο τεταρτημόριο χειρότερης κατάταξης του 

δείκτη, έφτανε κατά μέσο όρο τις 235 ημέρες, ενώ σήμερα έχει πέσει στις 193 

ημέρες. Παρόμοιες τάσεις βλέπουμε και σε άλλους δείκτες μέτρησης της 

πολυπλοκότητας και του κόστος κανονιστικών διαδικασιών όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω διάγραμμα. 
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  http://www.doingbusiness.org/about-us 

70
  World Bank Group, Doing Business 2015 
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Σύγκληση χρόνου και κόστος οικονομιών του δείκτη EDB από το 2005. 

 
Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Πέρα από τις αλλαγές υπάρχουν και 3 ενημερώσεις στη μεθοδολογία. (α) 

Για την πληρωμή φόρων, οι μεταβλητές των οικονομικών καταστάσεων έχουν 

ενημερωθεί ώστε να είναι ανάλογες με το κατά κεφαλήν εισόδημα του 2012.71 (β) 

Για την επιβολή συμβάσεων, η αξία της απαίτησης είναι τώρα στο διπλάσιο του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος ή $ 5000, ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο. (γ) Για 

την αντιμετώπιση των οικοδομικών αδειών, το κόστος κατασκευής είναι τώρα 50 

φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα (πριν η εκτίμηση του κόστους γινόταν από τους 
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  Στο παρελθόν οι μεταβλητές ήταν ανάλογες με το κατά κεφαλήν εισόδημα του 2005.  
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ερωτηθέντες στην έρευνα Doing Business).72 Η κατάταξη χωρών στην Doing 

Business 2015 φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

Κατάταξη των 188 οικονομιών του δείκτη EDB, Doing Business 2015 

 
Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 
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  Doing Business 2015, EUROPEAN UNION (EU), σελ 6 
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ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ 

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (EDB) 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Doing Business 15 (στοιχεία Ιούνιος 

13- Ιούνιος 14), η Ελλάδα βελτιώθηκε 11 θέσεις και βρίσκεται στην 61η θέση στην 

Παγκόσμια κατάταξη μεταξύ 189 Οικονομιών με συνολική βαθμολογία 66,70 από 

64,99 που είχε στην προηγούμενη έκθεση Doing Business 14 (στοιχεία Ιούνιος 12 

- Ιούνιος 13). Για την Ελλάδα η 61η είναι η καλύτερη θέση που έχει πάρει στο 

δείκτη EDB βελτιώνοντας συνεχώς το περιβάλλον του επιχειρείν. Από την 

χειρότερη επίδοση 111η που βρισκόταν το 2006, έχει βελτιωθεί 50 θέσεις και με 

εξαίρεση το 2009 που έχασε 9 θέσεις βελτιώνει συνεχώς τη θέση της στη γενική 

κατάταξη. 

Θέση Ελλάδας στον δείκτη EDB τα 10 τελευταία χρόνια. 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Οι αλλαγές που έχουν καταγραφεί μέσα στις εκθέσεις Doing Business (DB)73 

για την Ελλάδα είναι οι εξής74: 

DB2015: 

 Έναρξη επιχείρησης (1ος πυλώνας): Διευκόλυνε την έναρξη μιας 

επιχείρησης μειώνοντας το κόστος εγγραφής. 
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  http://www.doingbusiness.org/Reforms/Overview/Economy/greece 
74

  = μεταρρύθμιση που καθιστά ευκολότερη την ίδρυση μιας επιχείρησης & = μεταρρύθμιση που καθιστά  

πιο δύσκολη την ίδρυση μιας επιχείρησης. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΘΕΣΗ 111 109 100 96 109 109 100 78 72 61
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 Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (4ος πυλώνας): Κατέστησε ευκολότερη τη 

μεταβίβαση ακίνητου με τη μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων και την 

κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας. 

 Εφαρμογή συμβάσεων (9ος πυλώνας): Έκανε ευκολότερη την επιβολή 

συμβάσεων με την εισαγωγή ενός συστήματος ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης που 

βοηθά στο δικαστήριο. 

DB2014: 

 Έναρξη επιχείρησης (1ος πυλώνας): Έκανε την έναρξη μιας επιχείρησης 

ευκολότερη εισάγοντας στους κανονισμούς μια απλούστερη μορφή εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης, καταργώντας παράλληλα την ελάχιστη κεφαλαιακή 

απαίτηση. 

 Προστασία επενδυτών (6ος πυλώνας): Ενδυνάμωσε την προστασία 

επενδυτών, θεσπίζοντας υποχρεωτική την έγκριση από τον διευθυντή για τις 

συναλλαγές. 

 Πληρωμή φόρων (7ος πυλώνας): Έκανε πιο δαπανηρή την καταβολή 

φόρων για τις επιχειρήσεις με την αύξηση του εταιρικού φόρου και μείωσε το 

ποσοστό εισφοράς εργοδοτών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων. 

 Διασυνοριακό εμπόριο (8ος πυλώνας): Έκανε ευκολότερο το 

διασυνοριακό εμπόριο με την εφαρμογή ενός συστήματος που επιτρέπει την 

ηλεκτρονική υποβολή των τελωνειακών διασαφήσεων εξαγωγής. 

DB2013: 

 Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (2ος πυλώνας): Μείωσε το χρόνο που 

απαιτείται για την απόκτηση άδειας κατασκευής με τη θέσπιση αυστηρών 

προθεσμιών διεκπεραίωσης αιτήσεων χορήγησης άδειας στους Δήμους. 

 Προστασία επενδυτών (6ος πυλώνας): Ενδυνάμωσε την προστασία των 

επενδυτών με την απαίτηση μεγαλύτερης άμεσης και ετήσιας γνωστοποίησης των 

σημαντικών συναλλαγών. 

 Χρεωκοπία επιχείρησης (10ος πυλώνας): Βελτίωσε τη διαδικασία 

Χρεωκοπίας μιας επιχείρησης με την κατάργηση διαδικασίας συνδιαλλαγής και την 

εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας αποκατάστασης. 
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DB2012: 

 Έναρξη επιχείρησης (1ος πυλώνας): Διευκόλυνε την έναρξη μιας 

επιχείρησης με την εφαρμογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας που συνδέει διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες. 

 Πληρωμή φόρων (7ος πυλώνας): Μείωσε τον εταιρικό φόρο. 

Κανονισμός Αγοράς Εργασίας: Μείωσε την αποζημίωση απόλυσης που 

εφαρμόζεται σε περίπτωση απόλυσης. 

DB2011: 

 Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (4ος πυλώνας): Η μεταβίβαση ακινήτου γίνεται 

πιο δαπανηρή με την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από το 1% της αξίας του 

ακινήτου στο 10%. 

DB2010: 

 Πίστωση (5ος πυλώνας): Το σύστημα Τειρεσίας, αύξησε την ποσότητα 

των διαθέσιμων πληροφοριών πίστωσης, βελτιώνοντας έτσι την πρόσβαση σε 

πιστωτικές πληροφορίες. 

DB2009: 

 Έναρξη επιχείρησης (1ος πυλώνας): Η έναρξη επιχείρησης γίνεται 

ευκολότερη με τη μείωση της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης, τη μείωση του 

φόρου επί του κεφαλαίου και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 

απαίτηση δημοσίευσης. 

 Προστασία επενδυτών (6ος πυλώνας): Ενδυνάμωσε την προστασία 

επενδυτών με τη μείωση του ορίου συμμετοχής και αιτήσεων προς τους 

διευθυντές που απαιτείται για να ξεκινήσει ένα παράγωγο. 

 Πληρωμή φόρων (7ος πυλώνας): Η εισαγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων 

πληρωμών για το φόρο κοινωνικής ασφάλισης έκανε ευκολότερη την καταβολή 

φόρων για τις επιχειρήσεις. 

 Χρεωκοπία επιχείρησης (10ος πυλώνας): Βελτιώθηκε η διαδικασία 

χρεωκοπίας μιας επιχείρησης μέσω ενός νέου νόμου περί πτωχεύσεων που έχει 

ως στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες εταιρείες να συνεχίσουν ως 

δρώσα οικονομική μονάδα. Ταυτόχρονα ενθάρρυνε την αναδιοργάνωση 
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οικονομικά προβληματικών εταιρειών, διατηρώντας τα περιουσιακά στοιχεία των 

επιχειρήσεων, τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών και την 

πρόληψη τμηματικής πώλησης. 

DB2008: 

 Πληρωμή φόρων (7ος πυλώνας): Η καταβολή φόρων για τις επιχειρήσεις 

έγινε λιγότερο δαπανηρή μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή 

εισοδήματος. 

Παρόλη τη βελτίωση που επιδεικνύει τα τελευταία δέκα χρόνια το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας υστερεί σε σχέση με αυτό της EU-28. 

Από τα στοιχειά του World Bank Group του επόμενου σχήματος, στον δείκτη 

επιχειρηματικότητας EDB η Ελλάδα (66,7) είναι σχεδόν 7 μονάδες κάτω από τον 

Μ.Ο. βαθμολογίας της EU-28 (73,56) καταλαμβάνοντας την 25η στην κατάταξη 

χωρών της EU-28 και ακολουθούν η Κύπρος, η Κροατία και η Μάλτα. 
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Κατάταξη οικονομιών (ΕΕ-28) σύμφωνα με τον δείκτη EDB (DB 2015). 

 
Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015, EUROPEAN UNION (EU)
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  http://www.doingbusiness.org/reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Profiles/Regional/ 

DB2015/ , DB15-European-Union.pdf, σελ 8. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (EDB) 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ BAL-12 

Από τα στοιχεία της έκθεσης DB 2015 η BAL-12 με Μ.Ο θέσης (60,6) 

βελτιώνεται κατά 9 θέσεις από πέρσι. Μετά από 9 χρόνια συνεχούς βελτίωσης ο 

Μ.Ο. της περιοχής έχει βελτιωθεί 28 μονάδες από την χειρότερη επίδοση του 2006 

(88,5). Η οικονομία της FYROM (30η) από το 2010 έχει το ευκολότερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον στην BAL-12, με τη Σλοβενία (51η) να έχει τον 

καλύτερο Μ.Ο. δεκαετίας (47,7) και τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (107η) να διατηρεί το 

δυσκολότερο επιχειρηματικό περιβάλλον από το 2009 και τον χειρότερο Μ.Ο. 

δεκαετίας (112,5). Η Ελλάδα είχε την τρίτη χειρότερη επίδοση το 2006 και έως το 

2013 βρίσκεται αρκετά μακριά από τον Μ.Ο. κάθε έτους της περιοχής. Οι 

επιδόσεις της Ελλάδας στον δείκτη EDB τα 2 τελευταία χρόνια (72η και 61η) είναι 

στον Μ.Ο. έτους της BAL-12 και ο Μ.Ο. δεκαετίας (94,5) της Ελλάδας είναι ο 

τέταρτος χειρότερος της BAL-12. Συγκεντρωτικά οι θέσεις χωρών της BAL-12 από 

το 2006 έως το 2015 φαίνονται στον παρακάτω πινάκα. 

Δείκτης EDB περιοχής BAL-12, 2006 έως 2015
76

 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
M.O. 

2006-15 

Albania 115 120 136 86 82 82 82 85 90 68 94,6 

Bosnia 
Herzegovina 

91 95 105 119 116 110 125 126 131 107 112,5 

Bulgaria 59 54 46 45 44 51 59 66 58 38 52 

Croatia 134 124 97 106 103 84 80 84 89 65 96,6 

FYROM 94 92 75 71 32 38 22 23 25 30 50,2 

Greece 111 109 100 96 109 109 100 78 72 61 94,5 

Moldova 88 103 92 103 94 90 81 83 78 63 87,5 

Montenegro 64 70 81 90 71 66 56 51 44 36 62,9 

Romania 71 49 48 47 55 56 72 72 73 62 60,5 

Serbia 95 68 86 94 88 89 92 86 93 91 88,2 

Slovenia 56 61 55 54 53 42 37 35 33 51 47,7 

Turkey 84 91 57 59 73 65 71 71 69 55 69,5 

Countries 155 175 178 181 183 183 183 185 189 189  

M.O.  
BAL-12 

88,5 86,3 81,5 80,8 76,7 73,5 73,1 71,7 71,3 60,6 76,39 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 

Σύμφωνα με την βαθμολογία των χωρών της BAL-12 ανά πυλώνα όπως 

φαίνεται στον επόμενο πίνακα η Ελλάδα βρίσκεται: 

                                            
76

 Με πράσινο η καλύτερη επίδοση θέσης και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση θέσης της περιοχής BAL-12 
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α. Στην καλύτερη θέση σε:  

Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (2ος Πυλώνας, BAL-12: 138η – Ελλάδα: 

88η) και Διασυνοριακό εμπόριο (8ος Πυλώνας, BAL-12: 82η – Ελλάδα: 48η) 

β. Πάνω από τον Μ.Ο. σε: 

Έναρξη επιχείρησης (1ος Πυλώνας, BAL-12: 56η – Ελλάδα: 52η), 

Ηλεκτροδότηση (3ος Πυλώνας, BAL-12: 100η – Ελλάδα: 80η) και 

Πληρωμή φόρων (7ος Πυλώνας, BAL-12: 80η – Ελλάδα: 59η) 

γ. Στην Χειρότερη θέση στην Εφαρμογή συμβάσεων (9ος Πυλώνας, 

BAL-12: 88η – Ελλάδα: 155η) 

δ. Κάτω του Μ.Ο. σε:  

Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (4ος Πυλώνας, BAL-12: 78η – Ελλάδα: 116η), 

Πίστωση (5ος Πυλώνας, BAL-12: 46η – Ελλάδα: 71η), 

Προστασία επενδυτών (6ος Πυλώνας, BAL-12: 37η – Ελλάδα: 62η) και  

Χρεοκοπία επιχείρησης (10ος Πυλώνας, BAL-12: 50η – Ελλάδα: 52η). 

Πυλώνες Δείκτη EDB 2015 περιοχής BAL-12.
77
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Albania  68 41 157 152 118 36 7 131 95 102 44 

Bosnia Herzegovina 107 147 182 163 88 36 83 151 104 95 34 

Bulgaria  38 49 101 125 57 23 14 89 57 75 38 

Croatia  65 88 178 59 92 61 62 36 86 54 56 

FYROM  30 3 89 88 74 36 21 7 85 87 35 

Greece  61 52 88 80 116 71 62 59 48 155 52 

Moldova  63 35 175 149 22 23 56 70 152 42 58 

Montenegro.  36 56 138 63 87 4 43 98 52 136 33 

Romania  48 38 140 171 63 7 40 52 65 51 46 

Serbia  91 66 186 84 72 52 32 165 96 96 48 

Slovenia  51 15 90 31 90 116 14 42 53 122 42 

Turkey  55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109 

M.O.  
BAL-12 

59,42 55,75 138,33 99,92 77,75 46,17 37,25 79,67 81,92 87,75 49,58 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (EDB) 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ BS-10 

Η περιοχή BS-10 συμφώνα με τα στοιχεία της έκθεσης DB 2015 έχει Μ.Ο. 

(56,3), βελτιωμένη 11 θέσεις από τον M.O. της προηγούμενης χρονιάς και 33 από 

τον χειρότερο Μ.Ο. του 2006. Η Γεωργία (15η) έχει το ευκολότερο επιχειρηματικό 

περιβάλλον στην BS-10 για ογδόη συνεχή χρονιά, τον καλύτερο Μ.Ο. δεκαετίας 

(25,3) και την πιο εντυπωσιακή ανάπτυξη στο επιχειρηματικό περιβάλλον σε μια 

χρόνια το 2007 κερδίζοντας 75 θέσεις. Η Ουκρανία (96η) για δέκατη χρονιά 

διατηρεί το δυσκολότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην περιοχή και κατά 

συνεπεία τον χειρότερο Μ.Ο. δεκαετίας (132,8). Η Ελλάδα σταθερά 5 μονάδες 

κάτω τα τρία τελευταία χρόνια από το Μ.Ο. και αρκετά μακριά από τον Μ.Ο από το 

2006 έως το 2012, έχει τον τρίτο χειρότερο Μ.Ο. δεκαετίας (94,5) στην BS-10. 

Συγκεντρωτικά οι θέσεις χωρών της BS-10 από το 2006 έως το 2015 φαίνονται 

στον παρακάτω πινάκα. 

Δείκτης EDB περιοχής BS-10, 2006 έως 2015
78

 
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Μ.Ο. 
2006-
2015 

Armenia 
37 34 39 44 43 48 55 32 37 45 41,4 

Azerbaijan. 
100 99 96 33 38 54 66 67 70 80 70,3 

Bulgaria 
59 54 46 45 44 51 59 66 58 38 52 

Georgia 
112 37 18 15 11 12 16 9 8 15 25,3 

Greece 
111 109 100 96 109 109 100 78 72 61 94,5 

Moldova 
88 103 92 103 94 90 81 83 78 63 87,5 

Romania 
71 49 48 47 55 56 72 72 73 48 59,1 

Russia 
97 96 106 120 120 123 120 112 92 62 104,8 

Turkey 
84 91 57 59 73 65 71 71 69 55 69,5 

Ukraine 
132 128 139 145 142 145 152 137 112 96 132,8 

Countries 155 175 178 181 183 183 183 185 189 189  

Μ.Ο.  
BS-10 

89,1 80 74,1 70,7 72,9 75,3 79,2 72,7 66,9 56,3 73.72 

Πηγή:. World Bank Group, Doing Business 

Η βαθμολογία των χωρών τις BS-10 ανά πυλώνα όπως φαίνονται στον 

επόμενο πίνακα κατατάσσει την Ελλάδα: 

α. Πάνω από τον Μ.Ο. σε  

                                            
78 

 Με πράσινο η καλύτερη επίδοση θέσης και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση θέσης της περιοχής BS-10. 
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Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (2ος Πυλώνας, BS-10: 110η – Ελλάδα: 88η), 

Ηλεκτροδότηση (3ος Πυλώνας, BS-10: 121η – Ελλάδα: 80η),  

Διασυνοριακό εμπόριο (8ος Πυλώνας, BS-10: 103η – Ελλάδα: 48η) και 

Χρεοκοπία επιχείρησης (10ος Πυλώνας, BS-10: 79η – Ελλάδα: 52η) 

β. Στην Χειρότερη θέση σε: 

Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (4ος Πυλώνας, BS-10: 40η – Ελλάδα: 116η) 

Εφαρμογή συμβάσεων (9ος Πυλώνας, BS-10: 59η – Ελλάδα: 155η) 

γ. Κάτω του Μ.Ο. σε:  

Έναρξη επιχείρησης (1ος Πυλώνας, BS-10: 38η – Ελλάδα: 52η) 

Πίστωση (5ος Πυλώνας, BS-10: 44η – Ελλάδα: 71η) 

Προστασία επενδυτών (6ος Πυλώνας, BS-10: 54η – Ελλάδα: 62η) 

Πληρωμή φόρων (7ος Πυλώνας, BS-10: 59η – Ελλάδα: 59η) 

Πυλώνες Δείκτη EDB 2015 περιοχής BS-10.
79

 

  1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 

  

E
D

B
 I
n
d
e
x
 

Έ
ν
α

ρ
ξη

 
επ

ιχ
εί

ρ
η
σ

η
ς 

Α
π

ό
κ
τη

σ
η
 

π
ο
λ
εο

δ
ο
μ

ικ
ή
ς
 ά

δ
ει

α
ς
 

Η
λ
εκ

τρ
ο
δ
ό
τη

σ
η

 

Μ
ετ

εγ
γ
ρ
α

φ
ή
 

ιδ
ιο

κ
τη

σ
ία

ς 

Π
ίσ

τω
σ

η
 

Π
ρ

ο
σ

τα
σ

ία
 

επ
εν

δ
υ
τώ

ν
 

Π
λ
η
ρ

ω
μ

ή
 

φ
ό
ρ

ω
ν
 

Δ
ια

σ
υ
ν
ο
ρ

ια
κ
ό
 

εμ
π

ό
ρ

ιο
 

Ε
φ

α
ρ

μ
ο
γ
ή
 

σ
υ
μ

β
ά

σ
εω

ν
 

Χ
ρ

εω
κ
ο
π

ία
 

επ
ιχ

εί
ρ

η
σ

η
ς 

Armenia  45 4 81 131 7 36 49 41 110 119 69 

Azerbaijan  80 12 150 159 10 104 51 33 166 31 94 

Bulgaria  38 49 101 125 57 23 14 89 57 75 38 

Georgia  15 5 3 37 1 7 43 38 33 23 122 

Greece  61 52 88 80 116 71 62 59 48 155 52 

Moldova  63 35 175 149 22 23 56 70 152 42 58 

Romania  48 38 140 171 63 7 40 52 65 51 46 

Russia  62 34 156 143 12 61 100 49 155 14 65 

Turkey  55 79 136 34 54 89 13 56 90 38 109 

Ukraine  96 76 70 185 59 17 109 108 154 43 142 

Μ.Ο. BS-10 56,3 38,4 110 121,4 40,1 43,8 53,7 59,5 103 59,1 79,5 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015 
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ΠΥΛΩΝΕΣ EDB 2015 ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ BS-10 & BAL-1280 

1ος πυλώνας: Έναρξη επιχείρησης (Starting a Business) 
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BAL-12  Albania 41 91,86 5 4,5 10,0 0,0 

 BS-10 Armenia 4 97,77 2 3,0 1,0 0,0 

 BS-10 Azerbaijan 12 95,54 3 5,0 3,1 0,0 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 147 72,51 11 37,0 14,6 28,6 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 49 91,09 4 18,0 0,8 0,0 

BAL-12  Croatia 88 85,43 7 15,0 3.5 26,6 

 BS-10 Georgia 5 97,73 2 2,0 3,4 0,0 

BAL-12 BS-10 Greece 52 90,71 5 13,0 2,2 0,0 

BAL-12  Macedonia, FYR 3 98,08 2 2,0 0,6 0,0 

BAL-12 BS-10 Moldova 35 92,16 5 6,0 4,6 0,0 

BAL-12  Montenegro 56 90,05 6 10,0 1,6 0,0 

BAL-12 BS-10 Romania 38 91,93 5 8,0 2,1 0,7 

 BS-10 Russian 34 92,17 4,4 11,2 1,2 0,0 

BAL-12  Serbia 66 88,91 6 12,0 6,8 0,0 

BAL-12  Slovenia 15 94,39 2 6,0 0,0 44,1 

BAL-12 BS-10 Turkey 79 86,86 7 6,5 16,4 12,1 

 BS-10 Ukraine 76 87,35 6 21,0 1,2 0,0 

         

 2/86,91 New Zealand 1 99,96 1 0,5 0,3 0,0 

         

  BAL-12 55,75 89,50 5,42 11,50 4,98 9,34 

  BS-10 38,40 92,33 4,34 9,37 3,60 1,28 

  EU-28 53,00 89,91 5,10 11,60 4,10 11,30 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Ελλάδα για την Έναρξη επιχείρησης (1ος πυλώνας) οι 5 διαδικασίες 

που απαιτούνται είναι κοντά στον Μ.Ο. των BS-10, BAL-12 και EU-28. Για την 

διεκπεραίωση των διαδικασιών απαιτείται περισσότερος χρόνος από τον Μ.Ο. των 

BS-10, BAL-12 και EU-28 ενώ το κόστος είναι μικρότερο. Από τις τρεις περιοχές 

καλύτερες προϋποθέσεις όσον αφορά στην ένταξη της επιχείρησης έχει η BS-10 

(38η) με διάφορα από την EU-28(53η) και BAL-12 (56η). Η Νέα Ζηλανδία πρώτη 

στον συγκεκριμένο πυλώνα με 1 διαδικασία που διεκπεραιώνεται σε χρόνο 

λιγότερο από μια ημέρα, κόστος 0,3% (κατά κεφαλήν ΑΕΠ) και μηδενικό ελάχιστο 

αρχικό καταβληθέν, δείχνει τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης του γραφειοκρατικού 

και χρονοβόρου περιβάλλοντος τόσο της Ελλάδας όσο και των περιοχών. 
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  Με πράσινο η καλύτερη επίδοση και πορτοκαλί η χειρότερη επίδοση. 
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2ος πυλώνας: Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (Dealing with Construction 

Permits) 
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BAL-12  Albania 157 56,50 19 228,0 3,3 

 BS-10 Armenia 81 73,78 19 83,0 1,2 

 BS-10 Azerbaijan 150 59,89 21 151,0 4,1 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 182 39,10 15 179,0 19,7 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 101 69,85 16 110,0 4,5 

BAL-12  Croatia 178 44,97 21 188,0 10,9 

 BS-10 Georgia 3 91,44 8 68,5 0,3 

BAL-12 BS-10 Greece 88 72,31 18 124,0 0,6 

BAL-12  Macedonia, FYR 89 72,30 11 89,0 8,2 

BAL-12 BS-10 Moldova 175 48,11 27 247,0 0,8 

BAL-12  Montenegro 138 62,92 8 158,0 12,2 

BAL-12 BS-10 Romania 140 62,17 14 255,0 2,3 

 BS-10 Russian 156 56,70 19,8 238,4 1,9 

BAL-12  Serbia 186 29,14 16 264,0 25,7 

BAL-12  Slovenia 90 71,91 11 212,5 1,3 

BAL-12 BS-10 Turkey 136 63,10 18 169,0 3,5 

 BS-10 Ukraine 70 75,29 8 64,0 10,2 

        

 3/84,97 Hong Kong SAR, China 1 95,53 5 66 0,4 

        

  BAL-12 138,33 57,70 16,17 185,29 7,75 

  BS-10 110,00 67,26 16,88 150,99 2,94 

  EU-28 82,00 72,82 12,60 174,40 2,30 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Απόκτηση πολεοδομικής άδειας (2ος πυλώνας) η Ελλάδα έχει 

περισσότερες διαδικασίες από τον Μ.Ο. των BS-10, BAL-12 και EU-28. Για την 

διεκπεραίωση των διαδικασιών στην Ελλάδα απαιτείται λιγότερος χρόνος και το 

κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με τον Μ.Ο. των BS-10, BAL-12 και EU-28.  

Από τις τρεις περιοχές καλύτερες προϋποθέσεις όσον αφορά στην 

Απόκτηση πολεοδομικής άδειας έχει η EU-28 (82η), δεύτερη η BS-10 (110η) και 

μετά η BAL-12 (138η).  

Το γραφειοκρατικό και χρονοβόρο περιβάλλον της Ελλάδας και των 

περιοχών φαίνεται σε σύγκριση με την καλύτερη επίδοση του πυλώνα που έχει το 

Hong Kong SAR (China) με ελάχιστο κόστος και σχεδόν στο 1/3 λιγότερες 

διαδικασίες και χρόνο. 
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3ος πυλώνας: Ηλεκτροδότηση (Getting Electricity) 
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BAL-12  Albania 152 58,3 6 177 472,6 

 BS-10 Armenia 131 64 5 187 92,6 

 BS-10 Azerbaijan 159 55,7 7 164 226,2 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 163 54,7 8 125 484,4 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 125 65,8 6 130 320,4 

BAL-12  Croatia 59 80,1 5 70 316,7 

 BS-10 Georgia 37 84,7 4 71 503,8 

BAL-12 BS-10 Greece 80 76,7 6 62 69,7 

BAL-12  Macedonia, FYR 88 74,9 5 107 255,3 

BAL-12 BS-10 Moldova 149 59,7 7 118 865,1 

BAL-12  Montenegro 63 79,3 5 71 467,9 

BAL-12 BS-10 Romania 171 46 7 223 496,1 

 BS-10 Russian 143 60,9 5,6 179,1 321 

BAL-12  Serbia 84 76,2 4 131 454,9 

BAL-12  Slovenia 31 85,5 5 38 119,3 

BAL-12 BS-10 Turkey 34 85,1 4 70 433,3 

 BS-10 Ukraine 185 32,7 10 277 165,5 

        

 5/83,40 Korea, Rep. 1 100 3 18 41,1 

        

  BAL-12 99,92 70,2 5,67 110,2 396,31 

  BS-10 121,4 63,1 6,16 148,1 349,37 

  EU-28 78 76,3 4,9 105 141,7 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Για την Ηλεκτροδότηση (3ος πυλώνας) η Ελλάδα έχει περισσότερες 

διαδικασίες από τον Μ.Ο. των BAL-12 και EU-28 με την BS-10 να είναι η 

περισσότερο γραφειοκρατική. Ο χρόνος που απαιτείται στην Ελλάδα είναι ο 

δεύτερος καλύτερος και κόστος το μικρότερο από όλες τις χώρες των BAL-12 και 

BS-10. Στην Ηλεκτροδότηση και πάλι έχει καλύτερο Μ.Ο. η EU-28 (78η), δεύτερη 

είναι η BAL-12 (100η) και μετά η BS-10 (121η).  

Η Κορέα με την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει 3 διαδικασίες λιγότερες 

από την Ελλάδα και 2 έως 3 από τις περιοχές BS-10, BAL-12 και EU-28, 

χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο διεκπεραίωσης (σχεδόν 4 φόρες λιγότερο από την 

Ελλάδα) και το κόστος είναι αρκετά μικρότερο. 
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4ος πυλώνας: Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (Registering Property) 
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BAL-12  Albania 118 60,7 6 22 9,9 

 BS-10 Armenia 7 93 3 7 0,2 

 BS-10 Azerbaijan 10 92,3 3 8,5 0,4 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 88 68,1 7 24 5,2 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 57 75,4 7 10 2,9 

BAL-12  Croatia 92 66,4 5 72 5 

 BS-10 Georgia 1 99,9 1 1 0,1 

BAL-12 BS-10 Greece 116 61,2 10 20 4,9 

BAL-12  Macedonia, FYR 74 71,3 7 31 3,3 

BAL-12 BS-10 Moldova 22 86,1 5 5,5 0,9 

BAL-12  Montenegro 87 68,3 6 69 3,1 

BAL-12 BS-10 Romania 63 74,4 8 19 1,5 

 BS-10 Russian 12 91,3 3 19 0,1 

BAL-12  Serbia 72 71,6 6 54 2,7 

BAL-12  Slovenia 90 67 5 110 2 

BAL-12 BS-10 Turkey 54 76,4 6 6 4 

 BS-10 Ukraine 59 74,8 7 27 2 

        

 15/79,46 Georgia 1 99,9 1 1 0,1 

        

  BAL-12 77,75 70,6 6,5 36,8 3,78 

  BS-10 40,10 82,5 5,3 12,3 1,7 

  EU-28 62,00 75,2 5 25,6 4,5 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Μετεγγραφή ιδιοκτησίας (4ος πυλώνας) η Ελλάδα έχει τις 

περισσότερες διαδικασίες από τις χώρες των BS-10 και BAL-12, διπλάσιες σχεδόν 

από τον Μ.Ο. των BS-10, BAL-12 και EU-28. Το κόστος είναι επίσης πάνω από 

τον Μ.Ο. αλλά απαιτείται λιγότερος χρόνος στην Ελλάδα από τον Μ.Ο. σε BAL-12 

και EU-28. 

Από τις τρεις περιοχές καλύτερο Μ.Ο έχει η BS-10 (40η) δεύτερη είναι η EU-

28 (62η) και ακολουθεί η BAL-12 (78η). 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει η Γεωργία, χωρά της περιοχής BS-

10, όπου με 1 διαδικασία, 1 ημέρα για την διεκπεραίωση και ελάχιστο κόστος 

δείχνει τα περιθώρια βελτίωσης του γραφειοκρατικού και χρονοβόρου 

περιβάλλοντος να είναι πολύ μεγάλα για την Ελλάδα αλλά και για τις περιοχές BS-

10, BAL-12 και EU-28. 
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5ος πυλώνας: Πίστωση (Getting Credit) 
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BAL-12  Albania 36 65 7 6 16,7 0 

 BS-10 Armenia 36 65 5 8 23,5 65,8 

 BS-10 Azerbaijan 104 40 2 6 28,7 0 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 36 65 7 6 39,7 8,1 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 23 70 9 5 62,9 0 

BAL-12  Croatia 61 55 5 6 0 100 

 BS-10 Georgia 7 85 9 8 0 56,8 

BAL-12 BS-10 Greece 71 50 3 7 0 82,5 

BAL-12  Macedonia, FYR 36 65 6 7 36,4 83,7 

BAL-12 BS-10 Moldova 23 70 8 6 0 8,8 

BAL-12  Montenegro 4 90 12 6 26 0 

BAL-12 BS-10 Romania 7 85 10 7 12,3 46,6 

 BS-10 Russian 61 55 4 7 0 64,6 

BAL-12  Serbia 52 60 5 7 0 100 

BAL-12  Slovenia 116 35 3 4 3,2 100 

BAL-12 BS-10 Turkey 89 45 3 6 63,6 0 

 BS-10 Ukraine 17 75 8 7 0 48 

         

 2/86,91 New Zealand 1 100 12 8 0 100 

         

  BAL-12 46,17 63 7 6,08 21,73 44,14 

  BS-10 43,80 64 6 6,7 19,1 37,31 

  EU-28 55,00 58 6 6 18,3 52,4 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Πίστωση (5ος πυλώνας) η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με τον Μ.Ο BS-

10, BAL-12 και EU-28. στην ομάδα μέτρησης του σχεδιασμένου νομικού πλαισίου 

και είναι στον Μ.Ο. των περιοχών στην ομάδα μέτρησης πληροφόρησης. 

Καλύτερο Μ.Ο έχει η BS-10 (44η) δεύτερη είναι η BAL-12 (46η) και 

ακολουθεί η EU-28 (55η). 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει η Νέα Ζηλανδία που παίρνει την 

μέγιστη βαθμολογία 100, υποδεικνύοντας σύμφωνα με τον EDB στην πίστωση το 

κάλλιστο σχεδιασμένο νομικό πλαίσιο και με την κάλλιστη πληροφόρηση. 
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6ος πυλώνας: Προστασία επενδυτών (Protecting Minority Investors) 
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BAL-12  Albania 7 72,5 7,3 7,2 7,3 

 BS-10 Armenia 49 60 6,3 5,7 6 

 BS-10 Azerbaijan 51 59,2 6,7 5,2 5,9 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 83 54,2 4,7 6,2 5,4 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 14 68,3 6,3 7,3 6,8 

BAL-12  Croatia 62 57,5 5 6,5 5,8 

 BS-10 Georgia 43 60,8 7,3 4,8 6,1 

BAL-12 BS-10 Greece 62 57,5 5,3 6,2 5,8 

BAL-12  Macedonia, FYR 21 66,7 6,7 6,7 6,7 

BAL-12 BS-10 Moldova 56 58,3 6,3 5,3 5,8 

BAL-12  Montenegro 43 60,8 6,3 5,8 6,1 

BAL-12 BS-10 Romania 40 61,7 6,3 6 6,2 

 BS-10 Russian 100 50,8 5 5,2 5,1 

BAL-12  Serbia 32 63,3 5,7 7 6,3 

BAL-12  Slovenia 14 68,3 7,3 6,3 6,8 

BAL-12 BS-10 Turkey 13 69,2 7 6,8 6,9 

 BS-10 Ukraine 109 48,3 4 5,7 4,8 

        

 2/86,91 New Zealand 1 81,7 9,3 7 8,2 

        

  BAL-12 37,3 63,2 6,2 6,4 6,3 

  BS-10 53,7 59,4 6,1 5,8 5,9 

  EU-28 48 61 5,9 6,3 6,1 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Προστασία επενδυτών (6ος πυλώνας) η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με 

τον Μ.Ο BS-10, BAL-12 και EU-28. και στις τρεις ομάδες μέτρησης του βαθμού 

προστασίας των μετόχων (διαφάνειας συναλλαγών, ευθύνης διευθυντικών 

στελεχών και δυνατότητας μετόχων άσκησης αγωγής κατά διευθυντικών στελεχών 

για κακή διαχείριση). Καλύτερο Μ.Ο έχει η BAL-12 (37η), δεύτερη είναι η EU-

28(48η) και ακολουθεί η BS-10(53η). 

Η Νέα Ζηλανδία έχει και σε αυτόν τον πυλώνα την καλύτερη επίδοση 81,7 

αρκετά μακριά από τη μέγιστη βαθμολογία το 100 που υποδεικνύει το διεθνές 

πρόβλημα προστασίας επενδυτών. 
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7ος πυλώνας: Πληρωμή φόρων (Paying Taxes) 
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BAL-12  Albania 131 64,75 34 357 30,7 

 BS-10 Armenia 41 82,1 10 321 20,4 

 BS-10 Azerbaijan 33 83,77 7 195 39,8 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 151 58,22 45 407 23,3 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 89 73,18 13 454 27 

BAL-12  Croatia 36 82,92 19 208 18,8 

 BS-10 Georgia 38 82,76 5 362 16,4 

BAL-12 BS-10 Greece 59 78,3 8 193 49,9 

BAL-12  Macedonia, FYR 7 94,17 7 119 7,4 

BAL-12 BS-10 Moldova 70 76,57 21 185 39,7 

BAL-12  Montenegro 98 71,59 29 320 22,3 

BAL-12 BS-10 Romania 52 80,09 14 159 43,2 

 BS-10 Russian 49 80,63 7 168 48,9 

BAL-12  Serbia 165 48,9 67 279 38,6 

BAL-12  Slovenia 42 81,94 11 260 32 

BAL-12 BS-10 Turkey 56 79,8 11 226 40,1 

 BS-10 Ukraine 108 70,33 5 350 52,9 

        

 22/76,81 United Arab Emirates 1 99,44 4 12 14,8 

        

  BAL-12 79,67 74,20 23,25 263,92 31,08 

  BS-10 59,50 78,75 10,10 261,30 37,83 

  EU-28 56 80,02 11,7 189,2 41,9 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Πληρωμή φόρων (7ος πυλώνας) η Ελλάδα έχει λιγότερες διαδικασίες 

πληρωμής φόρων από τον Μ.Ο. των BS-10, BAL-12 και EU-28, που απαιτούν 

χρόνο σε ώρες κοντά στο Μ.Ο. της EU-28 και αρκετά λιγότερες ώρες από τον 

Μ.Ο. BS-10 και BAL-12. Υστερεί στο συνολικό ύψος των φόρων που είναι αρκετά 

μεγαλύτερος από τον Μ.Ο. των περιοχών και ο 2ος μεγαλύτερος των χωρών BS-

10 και BAL-12.  

Καλύτερο Μ.Ο έχει η EU-28 (56η), δεύτερη είναι η BS-10 (59η) και 

ακολουθεί η BAL-12 (80η). 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

που σε σχέση με την Ελλάδα έχει τις μισές διαδικασίες πληρωμής, σε χρόνο 15 

φορές λιγότερο και το συνολικό ύψους φόρων είναι στο 1/3. 
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8ος πυλώνας: Διασυνοριακό εμπόριο (Trading Across Borders) 
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BAL-12  Albania 95 72,48 7 19 7.450,00 8 18 730 

 BS-10 Armenia 110 68,81 5 16 1.885,00 8 18 2175 

 BS-10 Azerbaijan 166 42,37 9 27 3.460,00 11 25 3450 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 104 69,76 8 16 1.260,00 8 13 1200 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 57 78,34 4 18 1.375,00 5 17 1365 

BAL-12  Croatia 86 74,25 6 16 1.335,00 7 14 1185 

 BS-10 Georgia 33 84,02 4 9 1.355,00 4 10 1595 

BAL-12 BS-10 Greece 48 80,8 4 15 1.040,00 6 14 1135 

BAL-12  Macedonia, FYR 85 74,43 6 12 1.376,00 8 11 1380 

BAL-12 BS-10 Moldova 152 54,97 9 23 1.510,00 11 27 1870 

BAL-12  Montenegro 52 79,37 6 14 985,00 5 14 985 

BAL-12 BS-10 Romania 65 77,23 5 13 1.485,00 6 13 1495 

 BS-10 Russian 155 53,58 9 21,1 2.400,50 10 19,4 2594,5 

BAL-12  Serbia 96 72,13 6 12 1.635,00 7 150 1910 

BAL-12  Slovenia 53 79,29 5 16 745,00 7 14 830 

BAL-12 BS-10 Turkey 90 73,26 7 13 990,00 8 14 1235 

 BS-10 Ukraine 154 53,96 8 29 1.880,00 9 28 2455 

           

 1/88,27 Singapore 1 96,47 3 6 460 3 4 440 

           

  BAL-12 81,92 73,86 6,08 15,58 1765,50 7,17 26,58 1276,67 

  BS-10 103,00 66,73 6,40 18,41 1738,05 7,80 18,54 1936,95 

  EU-28 34 84,5 4 11,6 1042,1 5 10,6 1079,5 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στο Διασυνοριακό εμπόριο (8ος πυλώνας) που είναι ένας κάλος πυλώνας 

για την Ελλάδα, οι διαδικασίες και το κόστος που απατούνται για την εξαγωγή και 

εισαγωγή είναι στο Μ.Ο. της EU-28, αλλά απαιτείται περισσότερος χρόνος από 

τον Μ.Ο..  Η EU-28 (34) έχει με διαφορά τον καλύτερο Μ.Ο. από την BAL-12 (82) 

και την BS-10(103) που υστερούν αρκετά στον συγκεκριμένο πυλώνα. 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει η Σιγκαπούρη που σε σχέση με την 

Ελλάδα έχει συνολικά 4 λιγότερες διαδικασίες, διεκπεραιώνονται στο 1/3 του 

χρόνου και με λιγότερο από το μισό κόστους. 

 

 

 



- 64 - 
 

9ος πυλώνας: Εφαρμογή συμβάσεων (Enforcing Contracts) 
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BAL-12  Albania 102 57,14 525 34,9 39 

 BS-10 Armenia 119 53,33 570 14 49 

 BS-10 Azerbaijan 31 69,02 277 18,5 40 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 95 57,64 595 34 37 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 75 61,27 564 23,8 38 

BAL-12  Croatia 54 64,81 572 13,8 38 

 BS-10 Georgia 23 71,82 285 29,9 33 

BAL-12 BS-10 Greece 155 43,6 1580 14,4 38 

BAL-12  Macedonia, FYR 87 58,31 604 28,8 38 

BAL-12 BS-10 Moldova 42 66,68 567 28,6 31 

BAL-12  Montenegro 136 49,62 545 25,7 49 

BAL-12 BS-10 Romania 51 64,95 512 28,9 34 

 BS-10 Russian 14 75,85 267 14,9 35 

BAL-12  Serbia 96 57,59 635 34 36 

BAL-12  Slovenia 122 52,4 1270 12,7 32 

BAL-12 BS-10 Turkey 38 67,92 420 24,9 35 

 BS-10 Ukraine 43 66,25 378 46,3 30 

        

 1/88,27 Singapore 1 89,54 150 25,8 21 

        

  BAL-12 87,75 58,49 699,08 25,38 37,08 

  BS-10 59,10 64,07 542,00 24,42 36,30 

  EU-28 48 67,91 576 21,5 32,4 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Εφαρμογή συμβάσεων (9ος πυλώνας) που είναι ο χειρότερος 

πυλώνας για την Ελλάδα, οι διαδικασίες που απαιτούνται είναι κοντά στο Μ.Ο. των 

BS-10, BAL-12 και EU-28 και το κόστος αρκετά μικρότερο. Υστερεί πολύ στον 

χρόνο που απαιτείται μέχρι την τελική επίλυση της διαφοράς που σε σχέση με το 

Μ.Ο. των περιοχών είναι σχεδόν τριπλάσιος. 

Η EU-28(48) έχει τον καλύτερο Μ.Ο. με δεύτερη την BS-10(59) και 

ακολουθεί με διαφορά η BAL-12(88). 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει και εδώ η Σιγκαπούρη με σχεδόν το 

διπλάσιο κόστος σε σχέση με την Ελλάδα, κοντά στο Μ.Ο. των περιοχών, αλλά 

έχει σχεδόν τις μισές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται στο 1/10 του χρόνου σε 

σχέση με την Ελλάδα. 
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10ος πυλώνας: Χρεωκοπία επιχείρησης (Resolving Insolvency) 
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BAL-12  Albania 44 61,37 2 10 41,5 12,5 

 BS-10 Armenia 69 48,14 1,9 11 37,2 9 

 BS-10 Azerbaijan 94 43,02 1,5 12 39,3 7 

BAL-12  Bosnia and Herzegovina 34 66,21 3,3 9 35,9 15 

BAL-12 BS-10 Bulgaria 38 64,75 3,3 9 33,2 15 

BAL-12  Croatia 56 53,92 3,1 14,5 30,5 12 

 BS-10 Georgia 122 36,48 2 10 38,7 5 

BAL-12 BS-10 Greece 52 55,98 3,5 9 34,3 12 

BAL-12  Macedonia, FYR 35 65,93 1,8 10 44,1 13,5 

BAL-12 BS-10 Moldova 58 53,32 2,8 15 29,4 12 

BAL-12  Montenegro 33 68,22 1,4 8 48,4 13,5 

BAL-12 BS-10 Romania 46 58,7 3,3 10,5 30,7 13,5 

 BS-10 Russian 65 49,69 2 9 43 8,5 

BAL-12  Serbia 48 57,9 2 20 29,2 13,5 

BAL-12  Slovenia 42 62,91 2 4 50,1 11,5 

BAL-12 BS-10 Turkey 109 40 3,3 14,5 27,9 8 

 BS-10 Ukraine 142 31,17 2,9 42 8,6 8,5 

         

 9/80,83 Finland 1 93,85 0,9 3,5 90,2 14,5 

         

  BAL-12 49,58 59,10 2,65 11,13 36,27 12,67 

  BS-10 79,50 48,13 2,65 14,20 32,23 9,85 

  EU-28 33 69,81 2 10,3 62,1 11,6 

Πηγή: World Bank Group, Doing Business 2015. 

Στην Χρεωκοπία επιχείρησης (10ος πυλώνας) απαιτείται περισσότερος 

χρόνος στην Ελλάδα από τις χώρες των BS-10, BAL-12 και 1,5 έτος περισσότερο 

από τον Μ.Ο. της EU-28. Το κόστος που απαιτείται είναι λιγότερο από τον  Μ.Ο. 

των περιοχών και το ποσοστό ανάκτησης κοντά στο Μ.Ο. των BS-10 και BAL-12 

με διάφορα μικρότερο από την EU-28. Η επάρκεια και ακεραιότητα του νομικού 

πλαισίου στην Ελλάδα είναι κοντά στον Μ.Ο της EU-28. Καλύτερο Μ.Ο έχει η EU-

28 (33η), δεύτερη είναι η BAL-12 (50η) και ακολουθεί η BS-10 (79η). 

Την καλύτερη επίδοση του πυλώνα έχει η Φιλανδία που σε σχέση με την 

Ελλάδα και τον Μ.Ο. BS-10, BAL-12 και EU-28 χρειάζεται σχεδόν 3 φορές 

λιγότερο χρόνο και κόστος, εξασφαλίζοντας με μεγάλη διαφορά ποσοστό 

ανάκτησης 90,2 και σχεδόν άριστη επίδοση στην επάρκεια και ακεραιότητα του 

νομικού πλαισίου. 
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ EDB 

Ακριβώς όπως η γενική κατάταξη για την ευκολία του επιχειρείν λέει μόνο 

ένα μέρος της ιστορίας, το ίδιο κάνουν και οι αλλαγές στην εν λόγω κατάταξη. Ένα 

μεγάλο ποσοστό των στοιχείων του δείκτη βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία. 

Παρόλα αυτά ετήσιες κινήσεις στην κατάταξη μπορεί να παρέχουν κάποια ένδειξη 

των αλλαγών στο ρυθμιστικό περιβάλλον μιας οικονομίας αλλά μπορεί να έχουν 

αλλάξει λόγω των εξελίξεων σε άλλες οικονομίες.81 Οι διαφορές βαθμολογίας του 

δείκτη EDB μεταξύ χωρών που τοποθετούνται αμέσως πάνω από την Ελλάδα 

είναι σχετικά μικρές. Η Ελλάδα (66,7) αυξάνοντας την βαθμολογία της κατά 1% 

(+0,667) κερδίζει 1 θέση περνώντας την Τυνησία (67,35). Ενώ αυξάνοντας την 

βαθμολογία της κατά 5% (+3,335) κερδίζει 14 θέσεις.  

                                            

81
 World Bank Group, Doing Business 2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ GCI, ΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ82 

Για σχεδόν 10 χρόνια, ο παγκόσμιος δείκτης ανταγωνιστικότητας (GCI) έχει 

χρησιμοποιηθεί από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την αξιολόγηση του 

επιπέδου της παραγωγικότητας μιας οικονομίας, η οποία καθορίζει το δυναμικό 

της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.83 Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής «Η ανταγωνιστικότητα προϋποθέτει 

ιδιαιτέρως την παραγωγικότητα, αλλά η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα 

είναι διαφορετικά θέματα. Η ανταγωνιστικότητα μπορεί να θεωρηθεί ως ο 

συνδυασμός ανταγωνιστικών τιμών, που επιτυγχάνονται με την αύξηση της 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών που δεν σχετίζονται με το 

κόστος». Άρα από τη γνωμοδότηση προκύπτει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν 

ταυτίζεται με την παραγωγικότητα, παρότι αυτή αποτελεί έναν από τους 

παράγοντες που την διαμορφώνει. 

Στατιστικός έλεγχος εγκυρότητας του Δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής ανάλυσης που 

υποστηρίζει την εγκυρότητα του GCI ως εκτίμηση του επιπέδου της 

παραγωγικότητας. Οι Hall και Jones (1996) έχουν δείξει ότι περίπου το 89% της 

μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ οφείλεται στην μεταβολή του επιπέδου της 

παραγωγικότητας. Ως αποτέλεσμα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο για το επίπεδο παραγωγικότητας μιας χώρας. 

Το σχήμα 1 απεικονίζει την ισχυρή και θετική σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και του GCI. Μέσα από το μοντέλο που χρησιμοποιείται προκύπτει ότι περίπου τα 

δύο τρίτα της μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να εξηγηθεί από το GCI.  

 

 

 

                                            
82

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/view/gci-and-growth-empirical-

analysis/#hide/fn-1 
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Σχέση μεταξύ GCI επίπεδου του εισοδήματος για 143 οικονομίες 

 
Πηγή: World Economic Forum; IMF World Economic Outlook Database April 2014. 

Ένας άλλος τρόπος συσχέτισης μεταξύ GCI και επίπεδου παραγωγικότητας 

μιας χώρας είναι να εξεταστεί η σχέση μεταξύ GCI και ρυθμού ανάπτυξης μιας 

χώρας. Οι περισσότερες θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης προβλέπουν ότι ο 

ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το επίπεδο της 

παραγωγικότητας, που με τη σειρά του, καθορίζει το ποσοστό απόδοσης των 

επενδύσεων σε μια οικονομία. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες θεωρίες θα 

μπορούσαν να προβλέψουν ότι ο GCI σχετίζεται θετικά και με τον ρυθμό 

ανάπτυξης μιας οικονομίας.  

Η εκτίμηση θα ήταν λάθος και ο λόγος είναι αυτό που οι οικονομολόγοι 

αποκαλούν υπό όρους «φαινόμενο της σύγκλισης», το οποίο προϋποθέτει ότι, όλα 

τα άλλα πράγματα είναι ίσα και υπάρχει μια φυσική τάση για τις φτωχές οικονομίες 

να αναπτύσσονται ταχύτερα. Έτσι αν όλες οι χώρες είχαν τις ίδιες επενδύσεις, 

πληθυσμό, ρυθμούς ανάπτυξης και τα ίδια επίπεδα παραγωγικότητας, τότε θα 

πρέπει να παρατηρήσουμε φτωχές χώρες να αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι 

πλούσιες. Αντιστρόφως, αν όλες οι χώρες είχαν το ίδιο επίπεδο εισοδήματος, τότε 

εκείνες που ήταν πιο ανταγωνιστικές θα βιώσουν υψηλότερα ποσοστά 

μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης.  

Στην πραγματικότητα, οι χώρες διαφέρουν στα επίπεδα εισοδήματός και τα 

επίπεδα της παραγωγικότητας, και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να 
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προβλέψει κανείς τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης και του επιπέδου 

παραγωγικότητας. Επιπλέον η νεωτερικότητα της φιλελεύθερης Δύσης είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί για πολλές κοινωνίες ανά τον κόσμο.84 Για τον λόγο αυτό 

υπολογίστηκε εναλλακτικά η συσχέτιση μεταξύ του δείκτη GCI και της αύξησης του 

ΑΕΠ υπό όρους και τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.  

Σχέση μεταξύ GCI και ανάπτυξης (καθαρό από αποτελέσματος σύγκλισης) 

 
Πηγή: World Economic Forum, IMF World Economic Outlook Database April 2014. 

Από το σχήμα προκύπτει μια θετική και ισχυρή συσχέτιση, η οποία είναι 

συνεπής με την άποψη ότι ο GCI είναι μια καλή ένδειξη για το επίπεδο της 

παραγωγικότητας ή της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας. Συμπερασματικά, τα 

αποτελέσματα και των δύο σχημάτων, δείχνουν ότι ο GCI είναι μια καλή εκτίμηση 

του επιπέδου της παραγωγικότητας και ουσιαστικά διαμορφώνει (υπό όρους) το 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και το 

επίπεδο της ευημερίας.85 

                                            
84

  State – building, governance and world order inthe21stcentury. Francis Fukuyama, Cornell university 

press, Ithaca, New York 2004. Σελ 20 
85

  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/view/gci-and-growth-empirical-

analysis/#hide/fn-1 
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ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ EDB86 

Πολλοί άνθρωποι ιδιαίτερα στη χάραξη της πολιτικής, χρησιμοποιούν 

δεδομένα του Doing Business για την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων, παρόλο 

που η μεθοδολογία του δείκτη δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το σκοπό. To 2013 

σχεδόν 2.000 άρθρα στο διεθνή Τύπο έχουν συνδέσει την απόδοση του δείκτη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας EDB με τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Πολλοί 

ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν προτείνει ότι η καλύτερη κατάταξη για 

μια οικονομία σημαίνει ότι το επενδυτικό κλίμα είναι πιο ευνοϊκό για τους ξένους 

επενδυτές. Η υψηλή βαθμολογία στον δείκτη συνδέεται με περισσότερες ξένες 

επενδύσεις, αφού δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, φέρνει νέες τεχνολογίες και 

διαδικασίες που έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για την πραγματική οικονομία.  

Η ποιότητα των νόμων και των κανονισμών, καθώς και η έκταση στην 

οποία αυτή η ποιότητα αντικατοπτρίζει την εφαρμογή τους, μπορεί να είναι ένα 

χρήσιμο μήνυμα προς τους ξένους επενδυτές της συνολικής ποιότητας του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ορισμένοι νόμοι πράγματι επηρεάζουν τις ξένες 

επιχειρήσεις με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζουν τις εγχώριες επιχειρήσεις.87 

Υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της συνολικής ευκολίας του επιχειρείν και 

άμεσων ροών των ξένων επενδύσεων. Η Ομαδοποίηση των οικονομιών του EDB 

2011 δείχνει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις για τις οικονομίες με το 

καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον σε σχέση με οικονομίες που βρίσκονται στη 

μέση, που με τη σειρά τους έχουν περισσότερες από εκείνες που παρουσιάζουν 

το χειρότερο επιχειρηματικό περιβάλλον στον δείκτη EDB. 88 

 

 

 

                                            
86

  http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies; , Does Doing Business matter for foreign direct 

investment? 
87

  DB13-CS-Doing-Business-matter-for-FDI.pdf 
88

  http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies; , Does Doing Business matter for foreign direct 

investment? 
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Average FDI inflows and stocks by tiers of economies grouped by their distance to frontier, 2011. 

 
Πηγή: World Economic Forum, Does Doing Business matter for foreign direct investment. 

Αποτελέσματα δείχνουν ότι η διαφορά μιας ποσοστιαίας μονάδας στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον κατά μέσο όρο μεταξύ οικονομιών, σχετίζεται με μια 

διαφορά στις ετήσιες εισροές ΑΕΠ της τάξης των $ 250-500 εκατ. Αν και αυτή η 

συσχέτιση δεν συνεπάγεται την αιτιώδη συνάφεια, στοιχεία δείχνουν ότι ο Doing 

Business αντανακλά και το συνολικό επενδυτικό κλίμα και όχι μόνο το 

επιχειρηματικό περιβάλλον που επηρεάζει τις μικρές και μεσαίες εγχώριες 

εταιρείες. Τα ευρήματα αυτά στηρίζουν και τον ισχυρισμό ότι οικονομίες που 

παρέχουν ένα καλό ρυθμιστικό περιβάλλον για τις εγχώριες επιχειρήσεις τείνουν 

να παρέχουν επίσης ένα καλό περιβάλλον και για ξένες επιχειρήσεις. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ INTERNATIONAL INSTITUTE FOR MANAGEMENT 

DEVELOPMENT (IMD) 

Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness 

Yearbook, WCY) του ιδρύματος IMD αναλύει και κατατάσσει συγκριτικά την 

ικανότητα των εθνών να δημιουργούν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον, το 

οποίο προωθεί την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Υποθέτει ότι η 

δημιουργία πλούτου λαμβάνει χώρα κυρίως στο επίπεδο των επιχειρήσεων και 

έτσι η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι κρίσιμης σημασίας. Όμως επειδή 

οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα εθνικό περιβάλλον που ενισχύει ή εμποδίζει τη 

δυνατότητα τους να ανταγωνίζονται εγχωρίως και διεθνώς, παίζει επίσης μεγάλη 

σημασία η ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος ή η ανταγωνιστικότητα των 

εθνών.89 

                                            
89

  Δείκτες Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας, σελ 30 
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Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται στη γενική διαπίστωση ότι η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 

περιβάλλον που δημιουργεί και συντηρεί το κράτος στο οποίο λειτουργούν και 

στην άποψη ότι το ΑΕΠ και η παραγωγικότητα δεν είναι επαρκείς δείκτες 

ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις σήμερα 

αντιμετωπίζουν πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές πιέσεις.90 

Επομένως, το κράτος είναι υπεύθυνο για την παροχή ενός επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος με αποτελεσματικές δομές, θεσμούς και πολιτικές, ώστε να 

ενθαρρύνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο το IMD μελετά 

ένα σύνολο χωρών και τις κατατάσσει ανάλογα με την ανταγωνιστικότητά τους. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στην έκθεση World Competitiveness Yearbook 

(WCY).  

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του συγκεκριμένου μοντέλου, 

υπάρχουν πάνω από 300 κριτήρια τα οποία συμβάλλουν στον προσδιορισμό του 

επιπέδου ανταγωνιστικότητας μιας χώρας και τα οποία μπορούν να διακριθούν 

στις παρακάτω κατηγορίες:  

α. Οικονομική Κατάσταση (μακροοικονομική αξιολόγηση της 

οικονομίας): εσωτερική πολιτική, διεθνές εμπόριο, διεθνείς επενδύσεις, 

απασχόληση, τιμές. 

β. Αποτελεσματικότητα Κυβέρνησης (ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικές 

της κυβέρνησης προωθούν την ανταγωνιστικότητα): δημοσιονομική πολιτική, 

θεσμικό πλαίσιο, κοινωνικό πλαίσιο, εργασιακή νομοθεσία.  

γ. Αποτελεσματικότητα Επιχειρηματικού τομέα (ο βαθμός στον οποίο οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν με καινοτομικό, κερδοφόρο και υπεύθυνο τρόπο): 

παραγωγικότητα, αγορά εργασίας, χρηματοοικονομικές αγορές, πρακτικές 

μάνατζμεντ, επίδραση παγκοσμιοποίησης.  

δ. Υποδομές (ο βαθμός στον οποίο οι βασικοί, τεχνολογικοί, 

επιστημονικοί και ανθρώπινοι πόροι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

επιχειρήσεων): επιστημονικές υποδομές, υγεία, περιβάλλον, εκπαίδευση. 

                                            
90

  www.imd.ch  

http://www.imd.ch/
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Η θεωρητική βάση στην οποία στηρίζεται η αξιολόγηση του WCY είναι οι 

τέσσερις βασικές δυνάμεις της ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για τις τέσσερις 

διαστάσεις που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον της χώρας και είναι 

συχνά αποτέλεσμα της παράδοσης, της ιστορίας ή του συστήματος αξιών. Οι 

διαστάσεις αυτές, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις διαμορφώνουν το 

ανταγωνιστικό προφίλ κάθε χώρας και αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:  

1η Επιθετικότητα-Ελκυστικότητα: Επιθετικότητα μέσω της διατήρησης 

μιας ισχυρής θέσης στις διεθνείς αγορές (π.χ. εξαγωγές και εξωτερικές άμεσες 

επενδύεις) ή ελκυστικότητα, με κύριο στόχο τις εισροές ξένων επενδύσεων και τη 

διατήρηση των εθνικών επιχειρήσεων.  

2η Πόροι-Διεργασίες: Αποκλειστική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων 

μιας χώρας ή ανάπτυξη παράλληλα και παραγωγικών διεργασιών που 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία.  

3η Εγγύτητα-Παγκοσμιότητα: Δημιουργία οικονομίας «εγγύτητας» όπου 

οι παραγωγοί και οι χρήστες είναι γεωγραφικά κοντά, ή διαχείριση της αλυσίδας 

αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

4η Ατομικός κίνδυνος-Κοινωνική συνοχή: Έμφαση στον ατομικό 

κίνδυνο, τις ιδιωτικοποιήσεις και την απελευθέρωση των αγορών, ή διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής.91 

O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως εθνικός 

εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της 

Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η 

ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2014 βελτιώθηκε κατά επτά (7) θέσεις 

και εφέτος κατατάσσεται στην 50η θέση μεταξύ 61 χωρών από την 57η την οποία 

κατείχε κατά την περσινή χρονιά.92 Συνοπτικά οι δείκτες για την Ελλάδα έχουν ως 

εξής: 

                                            
91

  ΕΟΜΜΕΧ, 2012, σελ 9-11 
92

  Ν ΣΒΒΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 28 Μαΐου 2015, σελ 1-2 
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Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα 

μας βρίσκεται στην 58η θέση για το 2014, βελτιώνοντας κατά δύο θέσεις την 

κατάταξή της σε σχέση με το 2013. 

Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η 

Ελλάδα διατηρεί το 2014 την 57η θέση που είχε καταλάβει και το προηγούμενο 

έτος, παραμένοντας στην τελευταία πεντάδα των 61 χωρών που συμμετέχουν 

στην έρευνα. 

Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», 

καταγράφεται σημαντική άνοδος. Συγκεκριμένα, η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε 

κατά έντεκα (11) θέσεις, και πλέον η Ελλάδα κατατάσσεται 43η από την 54η θέση 

που κατείχε το 2013. 

Τέλος στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται επίσης βελτίωση της 

κατάταξης της χώρας μας κατά τέσσερις θέσεις: συγκεκριμένα από την 39η θέση 

του 2013, η χώρα μας για το 2014 κατατάσσεται στην 35η θέση, επιστρέφοντας 

στη θέση που είχε προ διετίας. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΙ.Π.Α.)93 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 200494 θεσμοθέτησε τη λειτουργία του Εθνικού 

Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), ανώτατου γνωμοδοτικού 

οργάνου του ΥΠΑΝ, που λειτουργεί ως βασικός σύμβουλος της Κυβέρνησης σε 

θέματα ανταγωνιστικότητας. 

Σύμφωνα με τον νόμο στο ΕΣΑΑ προεδρεύει ο Υπουργός Ανάπτυξης και 

μετέχουν ως μέλη Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς εννέα Υπουργείων, καθώς και 

εκπρόσωποι όλων των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, δεδομένου ότι 

χρειάζεται διάλογος, συναίνεση και προσπάθεια από όλους για να επιτύχουμε να 

γίνει η Χώρα μας πιο ανταγωνιστική. 

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η ευθύνη λειτουργίας του ΕΣΑΑ ανατέθηκε στην 

Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, στην οποία συστάθηκε για την 

υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων η 

                                            
93

  http://www.antagonistikotita.gr/greek/index.asp, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
94

  Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α' Τεύχος/1-11-2004) 
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Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.). Με το άρθρο 7 του 

νόμου καθορίζεται το ημερολογιακό έτος 2005 ως έτος ανταγωνιστικότητας και 

ιδρύονται, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας και το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό 

Ινστιτούτο. 

Αρμοδιότητες του Ε.Σ.Α.Α. αποτελούν ιδίως: 

α. Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, ο καθορισμός των γενικών κατευθύνσεων για τη βελτίωσή της 

και η μετατροπή τους σε εφαρμόσιμες πολιτικές. 

β. Οι προτάσεις για το μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και 

βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό σε θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. 

γ. Η πρόταση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής για την 

ανταγωνιστικότητα, με ενσωμάτωση και δεδομένων της περιφερειακής διάστασης 

και της διεθνούς εμπειρίας. 

δ. Η υποβολή προτάσεων για το σχεδιασμό των εθνικών και κοινοτικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Στο σχεδιασμό αυτόν λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα 

για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές της Χώρας. 

ε. Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της 

νομοθεσίας, με στόχο την άρση των εμποδίων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. 

στ. Η τακτική ενημέρωση των μελών του για τις εργασίες και τις 

αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ομάδας Επιτρόπων για το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητάς του. 

ζ. Η επιδίωξη της σύνθεσης των απόψεων των κοινωνικών εταίρων και 

των συναρμόδιων οργάνων και φορέων στις παραπάνω προτάσεις πολιτικής. 

η. Η διατύπωση γνώμης, επί των θεμάτων της αρμοδιότητάς του, 

κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, που υποβάλλονται από τον Πρωθυπουργό ή τον 

Υπουργό Ανάπτυξης. 
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θ. Η καθιέρωση Ελληνικού Συστήματος Μέτρησης της 

Ανταγωνιστικότητας. 

ι. Η έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης του Ε.Σ.Α.Α.. 

ια. Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων για την ανταγωνιστικότητα και η 

υποβολή τους στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου. 

ιβ. Η έγκριση και η υποβολή αρμοδίως περιοδικών ειδικών εκθέσεων για 

την ανταγωνιστικότητα. 

ιγ. Η έγκριση των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων. 

Στηριζόμενο στις παραπάνω αρμοδιότητες το ΕΣΑΑ τα έτη 2004-2008 

εξέδιδε μια ετήσια μελέτη σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής 

Οικονομίας, στην οποία συνδύαζε δεδομένα από κατατάξεις διεθνών οργανισμών 

για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Μέτρησης της Ανταγωνιστικότητας. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΜΑ) 

Σύμφωνα με το ΕΣΜΑ, που καταρτίσθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο 

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), η ανταγωνιστικότητα αποτελεί 

σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια που ενσωματώνει παραμέτρους που αφορούν 

το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή, το 

θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, κ.ά.. Η αντίληψη αυτή απεικονίζεται από την 

Πυραμίδα της Ανταγωνιστικότητας που υιοθέτησε το ΕΣΑΑ, με βάση την οποία οι 

διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας είναι οι εξής: με αφετηρία την ύπαρξη των 

προϋποθέσεων, οι οριζόντιες πολιτικές και εισροές συμβάλλουν στην επίτευξη των 

«ενδιαμέσων αποτελεσμάτων» της ανταγωνιστικότητας, τα οποία οδηγούν στα 

τελικά αποτελέσματα.95 

Αντικειμενικός στόχος είναι η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

εφαρμογής της πολιτικής βασισμένης στην επίτευξη αποτελεσμάτων (result-based 

management) δια της βελτίωσης των δεικτών. Το ΕΣΜΑ χρησιμοποίησε ως 

αφετηρία του τον ορισμό ανταγωνιστικότητας του ΕΣΑΑ και δομήθηκε γύρω από 

                                            
95

  ΕΟΜΜΕΧ, 2012, σελ 11 
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την Πυραμίδα της Ανταγωνιστικότητας. Στην καρδιά του ΕΣΜΑ βρίσκεται μια 

εκτεταμένη βάση δεδομένων, για την παρακολούθηση σε διαχρονική και 

συγκριτική βάση μια σειρά επιμέρους ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών ελληνικών 

και διεθνών οργανισμών. Μετά τη σημαντική επέκταση και αναμόρφωση της 

βάσης δεδομένων και του τρόπου παρουσίασης του ΕΣΜΑ που 

πραγματοποιήθηκε το 2006, το σύστημα συγκέντρωνε στοιχεία για 220 

διαφορετικούς δείκτες, επιτρέποντας τη σύγκριση της Ελλάδας με όλες τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Πυραμίδα Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζει την ανταγωνιστικότητα ως 

δυναμική, ανατροφοδοτούμενη διαδικασία, όπου μια σειρά από προϋποθέσεις 

διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο παρεμβαίνουν οι οριζόντιες πολιτικές 

και εισροές, προσδιορίζοντας έτσι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της 

ανταγωνιστικότητας, που με τη σειρά τους διαμορφώνουν τα τελικά αποτελέσματα 

σε όρους βιοτικού επιπέδου, απασχόλησης, ποιότητας ζωής κλπ.  

Προσαρμόζοντας τη σχετική διεθνή εμπειρία στις ιδιαιτερότητες των 

ελληνικών δεδομένων, διαμορφώθηκε η Πυραμίδα Ανταγωνιστικότητας, βάσει της 

οποίας οι διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας επιμερίζονται σε τέσσερα επίπεδα. 

Με αφετηρία την ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων, οι οριζόντιες πολιτικές και 

εισροές συμβάλλουν στην επίτευξη των ενδιαμέσων αποτελεσμάτων της 

ανταγωνιστικότητας, τα οποία με τη σειρά τους συντελούν στην ικανοποίηση των 

τελικών στόχων της αναπτυξιακής διαδικασίας, που δεν είναι άλλοι από αυτούς 

που καταγράφει ο ορισμός της ανταγωνιστικότητας που δόθηκε παραπάνω 

(βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, απασχόληση, ποιότητα ζωής). Τα χαμηλότερα 

επίπεδα της πυραμίδας με τη σειρά τους επιμερίζονται σε επιπλέον συστατικά 

στοιχεία, κάποια εκ των οποίων θεωρούνται (βραχυχρόνια) εξωγενή (π.χ. το 

φυσικό περιβάλλον) και κάποια εκ των οποίων προσδιορίζονται ενδογενώς ή 

αποτελούν ακόμα και προϊόν συνειδητής κρατικής πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση).  

Σύμφωνα με το ΕΣΑΑ η Πυραμίδα της Ανταγωνιστικότητας δεν αποτελεί το 

μοναδικό τρόπο σύλληψης του τρόπου συναρμογής και των στοιχείων της 

ανταγωνιστικότητας, εντούτοις καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παραγόντων και 

συμπυκνώνει τις κυριότερες διαστάσεις της διεθνούς συναίνεσης για την 

ανταγωνιστικότητα. Οι παράγοντες αυτοί σε αντίστοιχο μοντέλο μπορεί να 
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εντάσσονται σε άλλες θεωρητικές κατηγορίες και οι αποκλίσεις αυτές είναι 

αναμενόμενες. Η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους στοιχείων 

είναι τέτοια ώστε να υπονομεύει την υιοθέτηση απλών συνταγών και απλών 

σχέσεων αιτιότητας. Έτσι για παράδειγμα η ποιότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου 

μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μοχλός και αποτέλεσμα μιας ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, ενώ η σχέση μεταξύ κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης 

κάθε άλλο παρά μονόδρομος μπορεί να θεωρηθεί. Αναγνωρίζοντας τις 

αμφίδρομες εξαρτήσεις και την ύπαρξη πολλών μηχανισμών ανατροφοδότησης, 

το ΕΣΑΑ δε θεωρεί την πυραμίδα που φαίνεται παρακάτω αυστηρά ιεραρχική, 

ούτε πιστεύει στην ύπαρξη αυστηρών στεγανών μεταξύ επιπέδων και επιμέρους 

διαστάσεων.96 

Η Πυραμίδα της Ανταγωνιστικότητας  

 
Πηγή: ΕΣΑΑ. Ετήσια έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2005. 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΥΔ)97 

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που συστάθηκε το 200098 και 

αντικαταστάθηκε το 201299, μετονομάστηκε το 2014100 σε Ειδική Υπηρεσία 
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  http://www.sev.org.gr/uploads/Pdf/46522/ESSA.pdf 
97

  http://www.antagonistikotita.gr/greek/secretariat1.asp 
98

  ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000) με βάση το άρθρο 7 του Ν 2860/2000 
99

  ΚΥΑ με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012 
100

  Άρθρα 5 (παρ 1) και 6 του ν 4314/2014 (Α΄ 265) 

http://www.antagonistikotita.gr/uploads/FEK_7.3.12.pdf
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Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ). Αναλαμβάνοντας 

αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (2014 -2020), υπάγεται στον Ειδικό 

Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, του 

Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Σήμερα η 

υπηρεσία με την αναδιάρθρωση που έγινε τον Ιούνιο του 2015101 έχει ως σκοπό 

την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης 

και της εφαρμογής: 

α. Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ, ΚΠΣ 

2000 – 2006) που ολοκληρώθηκε, 

β. Του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 -2013), 

γ. Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) που εγκρίθηκε 

από την Ε.Ε στις 18.12.2014. 

Επιπλέον λειτουργεί και ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για δράσεις 

ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με πόρους που της έχουν εκχωρηθεί 

από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (ΕΠ: Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων).102 

                                            
101 

  Με το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση 

της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄655) κοινής υπουργικής απόφασης. 
102

  http://www.antagonistikotita.gr/greek/secretariat1.asp 

http://www.antagonistikotita.gr/uploads/FEK_1248_B_24_6_2015%20Anadiarthrwsh_EYDEPANEK.pdf
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας προβάλλεται ως ένας από τους βασικούς 

λόγους για την κακή οικονομική κατάσταση πολλών χωρών που επηρεάστηκαν 

βαθύτερα από την οικονομική κρίση, όπως για παράδειγμα η Ελλάδα. Ταυτόχρονα 

η βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας 

παρουσιάζεται ως η βασική και αναγκαία συνθήκη για την ανάκτηση της 

οικονομικής τους θέσης και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών και συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων που θα τους επιτρέψει τη τοποθέτησή τους σε υψηλότερο 

επίπεδο στο διεθνή ανταγωνισμό.103 Με την στρατηγική της Λισσαβόνας104 η 

ανταγωνιστικότητα κατέστη μια από τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.105 Η άρση εμποδίων και η απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, είναι 

πραγματικά έργο εθνικής εμβέλειας και θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες 

μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 

μελέτες το άνοιγμα των αγορών και η κατάργηση αναχρονιστικών εμποδίων στην 

επιχειρηματικότητα θα μπορούσε να επιφέρει αύξηση κατά περίπου 10% του 

Α.Ε.Π. σε ορίζοντα πενταετίας.106  

Η κατεύθυνση των επιβαλλόμενων αλλαγών είναι σε γενικές γραμμές 

δεδομένη. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου και υγιούς εξωτερικού περιβάλλοντος 

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας και της μείωσης του 

επιχειρηματικού κινδύνου.107 Η κρίση λειτούργησε ως καταλύτης για τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα108 που τα 

τελευταία χρόνια προχώρησε σε πρωτοφανή οικονομική προσαρμογή με στόχο 

αφενός την βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, αφετέρου την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.109 Σύμφωνα με τον Ο.Ο.Σ.Α η Ελλάδα 

διόρθωσε αρκετές σημαντικές ελλείψεις στη λειτουργία του κανονιστικού 
                                            

103
  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 2013 σελ 23 

104
  Στόχος της στρατηγικής να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη παγκοσμίως 

οικονομία της γνώσης. 
105

  ΜΟΔ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ, Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, σελ 4-5 
106

  ΕΚΔΔΑ, 2011, σελ 43 
107

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2007-2013, σελ 

175 
108
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συστήματος από την έναρξη της κρίσης. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη πολλά που 

πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα και 

τη σύγκλιση της ελληνικής κανονιστικής πολιτικής με τις βέλτιστες πρακτικές 

του.110 Η επίδοση της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον καταγράφεται στις ετήσιες εκθέσεις των δεικτών GCI 

και EDB. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν χρήσιμα εργαλεία προς τις βέλτιστες 

πρακτικές με τη Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) Ανταγωνιστικότητας και 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ως διαδικασίας βελτίωσης των επιδόσεων, μέσω 

συνεχούς καθορισμού, κατανόησης και προσαρμογής διακεκριμένων πρακτικών 

και διαδικασιών, που εντοπίζονται εντός και εκτός πλαισίου. Όπως αναφέρεται 

στην έκθεση Doing Business τα δεδομένα δεν υπογραμμίζουν μονό τα εμπόδια. 

Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό της πηγής των εμποδίων, 

προχωρώντας έτσι στον σχεδιασμό κανονιστικών μεταρρυθμίσεων. 

Για να ξεπεράσει τις χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες της και να ανακτήσει 

τον αναπτυξιακό της δυναμισμό η ελληνική οικονομία πρέπει να στραφεί σε ένα 

νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια111 την καινοτομία 

και την επιχειρηματικότητα.112 Η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει διαρθρωτικές 

αλλαγές, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί προς πιο παραγωγικές δραστηριότητες 

που βασίζονται στη γνώση και να εστιάσει στην καινοτομία.113 

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνδέεται άρρηκτα με την 

ανάδειξη μίας νέας επιχειρηματικής κουλτούρας και την ενίσχυση της υγιούς 

επιχειρηματικότητας, η οποία καλείται να σφυρηλατήσει ένα καινούργιο πρότυπο 

υγιούς, καινοτόμου και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας.114 

Για τη διαφύλαξη όμως της σταθερότητας και της βιωσιμότητας του 

οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη οι προτεραιότητες 

του Γκαίτεμποργκ ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στην 

ανταγωνιστικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τη διαθεσιμότητα 
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πεπερασμένων φυσικών πόρων. Παράλληλα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας θα πρέπει να συνδυάζεται με την αναβάθμιση των διαθέσιμων 

φυσικών πόρων και την αξιοποίηση τεχνολογιών που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος.115 
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