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Με ικανοποίηση χαιρετίζω την έκδοση της ΠΥΞΙΔΆΣ, της 2ης Έτήσιας 

Έκθεσης του Συμβουλίου Άνταγωνιστικότητας της Έλλάδας. Έκδοση 

που σκιαγραφεί τον οδικό χάρτη των πολιτικών και των δράσεων για 

την επόμενη μέρα της χώρας, με προσανατολισμό στην ανθεκτικότητα, τις ισχυρές 

δυνατότητες και τις θετικές προοπτικές της Έλληνικής οικονομίας, παρά τις δυσμενείς 

συνθήκες που δημιούργησε η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση.

Η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στο 

βέλτιστο δυνατό βαθμό, γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως έχει αναγνωριστεί 

διεθνώς. Με ένα συνεκτικό, μεθοδικό και δυναμικό σχέδιο ενισχύει τη δημόσια υγεία, 

στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Έιδικότερα, 

για την επιχειρηματική κοινότητα, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που προέκυψαν 

στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται στοχευμένα 

εργαλεία, με κύριους άξονες:

1.  Tην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, με μέτρα όπως η Έπιστρεπτέα 

Προκαταβολή, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΤΈΠΙΧ και του Ταμείου Έγγυοδοσίας, 

η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αναστολή πληρωμής 

αξιογράφων, η μη καταβολή ενοικίων κ.ά.

2. Παρεμβάσεις μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πολλές εκ των οποίων 

– όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου και η μείωση του φόρου εισοδήματος – 

έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

3.  Το εμπλουτισμένο νομικό πλαίσιο παροχής κινήτρων για την υποστήριξη της υγιούς 

επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου κεφαλαίου. 

Ήδη, διεθνείς επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν δώσει σαφή και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης 

στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης και τις προοπτικές της οικονομίας μας, 

υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, παρά τις αντιξοότητες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, συνεχίστηκε η 

υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της Κυβέρνησης, σε τομείς όπως:

• Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εταιρικής 

διακυβέρνησης των ανώνυμων εταιρειών.

• Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η επιδίωξη μείωσης της παραοικονομίας 

και της φοροδιαφυγής, μέσω τόσο της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

όσο και του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιστολή του λαθρεμπορίου.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Υπουργός Οικονομικών
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• Η ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της 

ρευστότητας, με περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων στα χαρτοφυλάκια 

των τραπεζών, μέσω του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής».

• Η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και η υλοποίηση 

εμβληματικών επενδύσεων.

• Η ψήφιση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού 

χρέους.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δράσεις που αποφέρουν όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, 

αλλά και μεσο-μακροπρόθεσμα οφέλη, συμβάλλοντας στην ισχυρή ανάκαμψη της 

οικονομίας, μετά τη δοκιμασία του κορονοϊού, και στην επίτευξη ισχυρής, βιώσιμης, 

έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Άνάκαμψη και ανάπτυξη η οποία θα 

ενισχυθεί μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, από το Ταμείο 

Άνάκαμψης και την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Για το σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα ρεαλιστικά φιλόδοξο, σύγχρονο 

και εξωστρεφές Έθνικό Σχέδιο Άνάκαμψης και Άνθεκτικότητας. Το Σχέδιο «Έλλάδα 

2.0», στοχεύοντας στην αντιμετώπιση του υπάρχοντος παραγωγικού και επενδυτικού 

κενού, του κενού απασχόλησης και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, 

συνιστά το εφαλτήριο, σε συνδυασμό με άλλες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και 

χρηματοδοτικά εργαλεία, για αλλαγή του οικονομικού υποδείγματος της χώρας, προς 

ένα πιο ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. 

Ένα παραγωγικό μοντέλο που θα καθιστά τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια 

δύναμη της Έλληνικής οικονομίας, συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα 

με την κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Άκολουθώντας την παραπάνω στρατηγική, και με προσήλωση στο δρόμο των 

μεταρρυθμίσεων, θα καταφέρουμε όλοι μαζί – Κράτος, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι 

– να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συστηματική αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος, τη δημιουργία πολλών – καλών – νέων θέσεων εργασίας, τη 

μείωση των ανισοτήτων και κάθε μορφής αποκλεισμών, και την ένταξη της χώρας μας 

στις δυναμικές οικονομίες της Έυρώπης.



Άναμφίβολα, η κρίση επέφερε μεγάλες ζημιές στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. 

Ωστόσο, μέσα στην κρίση η Έλλάδα κατάφερε να εδραιώσει ένα «κεκτημένο 

αποτελεσματικότητας» καθώς:

- Άναρριχήθηκε στις δύο πρώτες θέσεις στην απορρόφηση των κονδυλίων του 

ΈΣΠΆ στην ΈΈ, ενώ πλέον είμαστε στην πρώτη 5άδα με ποσοστό απορρόφησης της 

τάξης του 65% όταν τον Ιούλιο του 2019 παραλάβαμε την Έλλάδα στην 22η θέση με 

απορρόφηση 25%.

-  Έίχε άνοδο κατά 6 θέσεις στο δείκτη των Άμεσων Ξένων Έπενδύσεων, στην καλύτερη 

των τελευταίων 11 ετών και κατά 9 θέσεις στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας.

- Προσέλκυσε επενδύσεις από παγκόσμιους κολοσσούς όπως Microsoft, Pfizer, Cisco, 

Digital Realty, Deloitte και Volkswagen, που δύσκολα θα διανοούνταν κάποιος στο 

παρελθόν ότι θα επέλεγαν την Έλλάδα. Οι επενδύσεις κατευθύνονται μάλιστα και σε 

τομείς της «νέας οικονομίας», όπως το ΙΤ, που έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή αξίας 

στην οικονομία συνολικά.

- Προχώρησαν οι δύο εμβληματικές επενδύσεις, της Lamda Development στο Έλληνικό 

και της Eldorado Gold στη Χαλκιδική, που ήταν «κολλημένες» επί χρόνια και οι οποίες 

αποτελούν σαφές μήνυμα στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα ότι η Έλλάδα αλλάζει.

-  Προχώρησε η ψηφιοποίηση τόσο του δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων σε χρόνο 

ρεκόρ. Σε λίγους μήνες έγιναν όσα υπό άλλες συνθήκες θα χρειαζόντουσαν χρόνια. 

- Προχώρησαν μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση περαιτέρω βελτίωσης του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

- Έκπονήθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο ιστορικά πρόγραμμα στήριξης των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων, συνολικού ύψους 38 δις ευρώ (24 δις ευρώ το 

2020 και 14 δις ευρώ το 2021, μέχρι τώρα).

Η δεύτερη έκθεση ανταγωνιστικότητας, με την ονομασία «ΠΥΞΙΔΆ», αποτελεί μια 

αξιόλογη προσπάθεια με στόχο την αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει 

η χώρα και τη διαμόρφωση προτάσεων που συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση της 

ανταγωνιστικής της θέσης διεθνώς.

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το Φεβρουάριο του 2020 στην 1η έκδοση της Πυξίδας είχαμε αναγνωρίσει 

βασικές προτεραιότητες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Έλλάδας 

σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον. Η πανδημία που ακολούθησε 

έφερε αναπάντεχες προκλήσεις, επιτάχυνε εξελίξεις και κυριότερα, άλλαξε ριζικά τα 

δεδομένα στον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Στο διάστημα 

αυτό η χώρα μας κατάφερε να διαχειρισθεί με συνέπεια την κρίση και να επιταχύνει 

σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης, κερδίζοντας την 

εμπιστοσύνη θεσμών και αγορών.

Στη νέα κανονικότητα που διαμορφώνεται μετά την πανδημία στην παγκόσμια 

οικονομία, παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες για την Έλλάδα, να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της, επενδύοντας στα πλεονεκτήματά της και υιοθετώντας ένα 

νέο μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

Η 2η έκδοση της Πυξίδας αναλύει τους βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας της 

χώρας (Καινοτομία, Ταλέντο, Υποδομές, Έπιχειρήσεις και Θεσμοί) υπό τις τρέχουσες 

συνθήκες αβεβαιότητας και αναγνωρίζει κατευθύνσεις παρεμβάσεων (Call to 

Action) αναφορικά με τη δρομολόγηση αναπτυξιακών επενδύσεων σε περιφερειακό 

επίπεδο, την εστίαση στη σύγκλιση δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις του μέλλοντος και 

την ανάδειξη της επιχειρηματικής διάστασης της καινοτομίας - δράσεις ικανές να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας 

σε ένα πολύ διαφορετικό μέλλον που διαμορφώνεται.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ
Πρόεδρος Συμβουλευτικής 
Επιτροπής του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας
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Η πανδημία εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τις κοινωνίες και τις οικονομίες σε 

ολόκληρο τον πλανήτη και απαιτεί την αυξημένη προσοχή των κυβερνήσεων 

για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί οι κατατάξεις της ανταγωνιστικότητας των χωρών να 

έρχονται σε δεύτερη μοίρα αλλά, όπως φαίνεται και από τη φετινή ιδιαίτερη έκδοση 

του WEF, η ετοιμότητα μιας οικονομίας να ανακάμψει γρήγορα και με προοπτική 

μετά την πανδημία εξαρτάται απόλυτα από τα βασικά μεγέθη που ορίζουν την 

ανταγωνιστικότητά της και τις πολιτικές που αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά 

της.

Άν λάβει κανείς υπόψη ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα αναστέλλεται λόγω της 

κρίσιμης διαχείρισης της πανδημίας και των συνεπειών της στην οικονομία, η υστέρηση 

των ασθενέστερων και λιγότερο ανταγωνιστικών οικονομιών από τις ανθεκτικότερες 

αναμένεται να μεγεθυνθεί ακόμη περισσότερο. 

Όπως υποδεικνύεται και από την ειδική φετινή έκδοση του WEF, η ΠΥΞΙΔΆ 2.0 

στηρίζεται μεν στους 5 πυλώνες που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα της 

Έλληνικής οικονομίας, αλλά εστιάζει τις προτεινόμενες δράσεις, στην ταχύτερη δυνατή 

ανάκαμψη της οικονομίας μας μετά την πανδημία.

Η συνέχιση του εντατικού μεταρρυθμιστικού έργου, παράλληλα  με τις πολιτικές 

στήριξης της επιχειρηματικότητας όσο συνεχίζεται η πανδημία, κρίνεται περισσότερο 

απαραίτητη από ποτέ ώστε να έχουμε βάσιμη προοπτική ταχείας και βιώσιμης 

ανάκαμψης και μείωση της διαφοράς παραγωγικότητας που καθυστερεί την ανάπτυξη 

της οικονομίας μας.

ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας
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O βασικός σκοπός της παρούσας έκθεσης, η οποία πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά, είναι η αναγνώριση 

και ανάλυση της θέσης και πορείας της χώρας στους βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας, ώστε να λειτουργήσει 

ως «Πυξίδα», προς τους διαμορφωτές πολιτικής σε διάφορα επίπεδα. Παράλληλα, έχει ως στόχο την  ανάπτυξη ενός 

δυναμικού μεθοδολογικού πλαισίου το οποίο επιτρέπει:

1.  Τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας της Έλλάδας λαμβάνοντας υπόψη 

την ανάλυση δεικτών που δημοσιεύονται από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι η Έυρωπαϊκή 

Έπιτροπή, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, κ.α. 

2.  Τη διάγνωση παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, εμβαθύνοντας κυρίως στην Έλληνική 

πραγματικότητα μέσω συζητήσεων και focus groups με τα Μέλη του Συμβουλίου, τη Συμβουλευτική Έπιτροπή, 

την Κυβέρνηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλους επιστημονικούς 

και επαγγελματικούς φορείς ή μεμονωμένους διακεκριμένους εμπειρογνώμονες.

3.  Την υποβολή προτάσεων για δράσεις (“Call to Action”) σε τομείς προτεραιότητας για την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα και την προοπτική ανάπτυξης της οικονομίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Στα επόμενα κεφάλαια της έκθεσης παρουσιάζονται αρχικά, οι ουσιαστικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

τόσο σε επίπεδο των επιμέρους αγορών, όσο και των νέων τάσεων που δημιουργήθηκαν και των νέων συνθηκών 

οι οποίες αλλάζουν τους όρους της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται 

η υφιστάμενη επίδοση της Έλλάδας σε ότι αφορά στους τομείς της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, 

μέσα από την ανάλυση διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών και την αξιολόγηση των παραμέτρων που συνθέτουν 

την Έλληνική πραγματικότητα. Τέλος, με βάση τα συμπεράσματα της ανάλυσης διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες 

κατευθύνσεις παρεμβάσεων «Call to Action» τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως πυξίδα για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
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Η πανδημία COVID-19 επιταχύνει και αναδεικνύει τάσεις, διαταράσσει και διαμορφώνει νέες αγορές ενώ 

αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγή των όρων της ανταγωνιστικότητας και σε δραστικό μετασχηματισμό της 

παγκόσμιας οικονομίας. Η νέα αυτή πραγματικότητα δημιουργεί ευκαιρίες για επαναπροσδιορισμό της θέσης της 

Έλλάδας. 

OΙ ΆΓΟΡΈΣ ΤΟΥ ΆΥΡΙΟ 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, το WEF εισήγαγε τον όρο «Άγορές του Άύριο» ο οποίος αναλύθηκε στην ομώνυμη 

έκθεση «Markets of Tomorrow: Pathways to a New Economy». Θεωρητικά, μια καινούργια αγορά δημιουργείται, 

ή αντικαθιστά μια προηγούμενη και μπορεί να αποτελέσει κομμάτι ενός νέου μοντέλου οδηγώντας στο 

μετασχηματισμό.  Ο μετασχηματισμός αναμένεται να προέλθει από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και 

θεσμικών συστημάτων στην καθημερινότητα, ως απάντηση στα πιεστικά κοινωνικά θέματα που προέκυψαν από 

την πανδημία. Κατά το WEF, αναγνωρίζονται 20 αγορές του αύριο οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την 

αναζωπύρωση της  μεγέθυνσης με βιώσιμο και συμπεριληπτικό τρόπο. Οι αγορές αυτές ομαδοποιούνται σε τρείς 

κύριες κατηγορίες όπως παρατίθενται κατωτέρω.

Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΆΓΟΡΈΣ ΠΟΥ ΈΞΆΣΦΆΛΙΖΟΥΝ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΆ ΤΟΥ ΠΛΆΝΗΤΗ

• Ηλεκτρικά Άυτοκίνητα

• Δικαιώματα Έκμετάλλευσης 
Ρύπων Θερμοκηπίου

• Άξιοποίηση Υδρογόνου

• Άνακύκλωση Πλαστικών

• Υπηρεσίες Άναδάσωσης

• Δικαιώματα Χρήσης Υδάτων 
και Πιστοποιήσεις Ποιότητας 

ΈΝΔΥΝΆΜΩΣΗ ΚΆΙ ΠΡΟΣΤΆΣΙΆ 
ΤΩΝ ΆΝΘΡΩΠΩΝ

• Έυρέως Φάσματος Άντι-ιικά

• Φροντίδα

• Δεδομένα

• Ψηφιακές Χρημ/κες Υπηρεσίες

• Ψηφιακές Έκπαιδευτικές 
Υπηρεσίες (EdTech)

• Συστήματα Μεταφοράς 
Υπερυψηλών Ταχυτήτων 
(Hyperloop)

• Νέα Άντιβιοτικά

• Ιατρική Άκριβείας και 
Καινοτόμα Φάρμακα

• Κεφάλαιο Δεξιοτήτων

• Άσφάλιση από την Άνεργία

• Τεχνητή Νοημοσύνη

• Γονιδιακή Άλληλουχία και DNA

• Δορυφορικές Υπηρεσίες

• Διαστημικές Πτήσεις

ΈΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
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Η αξιολόγηση του βαθμού ωριμότητας για τη 

δημιουργία «Άγορών του Άύριο» βασίζεται σε 

επτά κύριες συνθήκες, οι οποίες αποτελούν 

βασικές προϋποθέσεις / ορόσημα στην πορεία 

δημιουργίας μίας αγοράς, συνήθως μέσω 

τεχνολογικής ή και θεσμικής καινοτομίας. 

ΕΦΕΎΡΕΣΗ
Έχει εφευρεθεί κάποιο παρόμοιο προϊόν το οποίο 

μπορεί να παραχθεί με βιώσιμο τρόπο;

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Υπάρχει σύνολο εταιρειών ικανών να παράξουν το 

προϊόν και να το διαθέσουν στην αγορά;

ΖΗΤΗΣΗ
Έπαρκεί η ζήτηση για το προϊόν για να συντηρήσει 

μια εμπορικά βιώσιμη αγορά;

ΠΡΌΤΎΠΑ
Έχουν αναδειχθεί ξεκάθαρα εμπορικά πρότυπα 

ανάμεσα σε διαφόρους παράγοντες του 

οικοσυστήματος;

ΑΞΊΑ
Έχει εναρμονιστεί η κοινωνία ως προς τον τρόπο 

αξιολόγησης του νέου προϊόντος;

ΚΩΔΊΚΌΠΌΊΗΣΗ
Υπάρχουν νομικά πλαίσια που επιτρέπουν την 

ταυτοποίηση, την κατοχή και την ανταλλαγή του 

νέου προϊόντος;

ΎΠΌΔΌΜΕΣ
Έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες υποδομές 

(φυσικές, ψηφιακές, άυλες) για την ανταλλαγή, 

διακίνηση και αποθήκευση του νέου προϊόντος.
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Η έξαρση της πανδημίας 

προκάλεσε στρεβλώσεις τόσο 

στην προσφορά όσο και στη 

ζήτηση, επιδρώντας δραστικά 

στα υφιστάμενα λειτουργικά 

μοντέλα αλλά και στο γενικότερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Μεταξύ άλλων: ανέστειλε 

προγραμματισμένες επενδύσεις 

και μείωσε τον καθαρό 

σχηματισμό παραγωγικού 

κεφαλαίου, ανέδειξε την ανάγκη 

επιτάχυνσης του ψηφιακού 

μετασχηματισμού των 

επιχειρήσεων και της ανάπτυξης 

νέων υπηρεσιών e-commerce, 

προκάλεσε αλλαγές στις 

καταναλωτικές συνήθειες και 

επαναπροσδιόρισε τις σχέσεις και 

την καθημερινότητα στην αγορά 

εργασίας. 

Παράλληλα, η πανδημία 

επιτάχυνε ή δημιούργησε πολλές 

σημαντικές νέες τάσεις. 

ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΆΙΣΙΟ

Ένδεχόμενη αύξηση των 
κανονισμών και ελέγχων για 
την αντιμετώπιση μελλοντικών 
κινδύνων, θα επηρεάσει περιοχές 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής.

ΈΣΤΙΆΣΗ ΣΈ ΈΓΓΥΤΈΡΈΣ ΆΓΟΡΈΣ

Οι διαταραχές στην εφοδιαστική 
αλυσίδα οδήγησαν σε ελλείψεις 
προϊόντων. Η τοπική παραγωγή 
και προσφορά προϊόντων και 
υπηρεσιών, αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία καθώς αυξάνει την 
ανθεκτικότητα μπροστά σε 
ενδεχόμενες μελλοντικές κρίσεις.

ΨΗΦΙΆΚΈΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ 
ΆΛΛΗΛΈΠΙΔΡΆΣΈΙΣ
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H αύξηση των ψηφιακών 
δεξιοτήτων ανοίγει το δρόμο για 
την ψηφιοποίηση πολλών (και 
δαπανηρών) αλληλεπιδράσεων, 
προς όφελος τόσο των 
καταναλωτών όσο και των 
εταιρειών.

ΔΗΜΟΓΡΆΦΙΚΈΣ ΜΈΤΆΒΟΛΈΣ

Οι άνθρωποι αυξάνονται σε 
αριθμό, ζουν περισσότερο και 
σταδιακά αστικοποιούνται. Οι 
εταιρείες και οι κυβερνήσεις 
πρέπει να αντιμετωπίσουν την 
έλλειψη στέγασης, την υψηλή 
ζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις 
των καταναλωτών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΥΘΥΝΗ 

Η κοινωνική ευθύνη λαμβάνει 
θεμελιώδη θέση στην ατζέντα των 
εταιρειών σε περιόδους κρίσεων 
όπως η πανδημία Covid-19.

ΚΛΙΜΆΤΙΚΗ ΆΛΛΆΓΗ 
KAI ΣΠΆΝΙΟΤΗΤΆ ΤΩΝ 

ΠΛΟΥΤΟΠΆΡΆΓΩΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η κλιματική αλλαγή απειλεί 
να προκαλέσει μείωση των 
παραγωγικών δυνατοτήτων στις 
καλλιέργειες,  καταστροφή βιότοπων 
και ανεπάρκεια ενέργειας. Η στροφή 
προς την πράσινη ενέργεια αποτελεί 
στόχευση των κυβερνήσεων και 
επιχειρήσεων, καθώς και κριτήριο 
προσέλκυσης δυνητικών επενδυτών.
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ΖΩΝΤΆΝΈΣ ΜΈΤΆΔΟΣΈΙΣ

Η αξιοποίηση των ζωντανών 
μεταδόσεων μπορεί να 
γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
των απρόσωπων ηλεκτρονικών 
επιλογών και των χρονοβόρων 
φυσικών συναντήσεων και 
δραστηριοτήτων.

ΆΝΈΠΆΦΈΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ

Η πανδημία δημιούργησε την 
προοπτική για αλλαγή νοοτροπίας 
και υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως 
οι ανέπαφες πληρωμές, στην 
καθημερινότητα ανθρώπων που 
ήταν διστακτικοί απέναντι στην 
τεχνολογία.

Η δυνατότητα για ψηφιακή 
έναντι φυσικής παρουσίας, 
δημιουργεί τάσεις οι οποίες 
αποτυπώνονται σε πολλές 
εκφάνσεις της καθημερινής ζωής 
όπως η εκπαίδευση, η εργασία και 
ο ελεύθερος χρόνος.

Οι ευκαιρίες που εντοπίζονται 
από την εντυπωσιακή αύξηση της 
δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο έχουν οδηγήσει πολλούς 
οργανισμούς στη διαμόρφωση 
μακροχρόνιας στρατηγικής στον 
τομέα αυτό. 

ΚΆΘΗΜΈΡΙΝΟΤΗΤΆ ΧΩΡΙΣ 
ΦΥΣΙΚΗ ΠΆΡΟΥΣΙΆ

ΆΝΆΠΤΥΣΣΟΜΈΝΈΣ 
ΠΛΆΤΦΟΡΜΈΣ ΈΜΠΟΡΙΟΥ

ΆΣΦΆΛΈΙΆ ΈΝΆΝΤΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΆΣ

Άυτή η αλλαγή στην προοπτική 
θα μπορούσε να προκαλέσει μια 
αλλαγή επωφελή ως προς την 
υγεία, και τη διαμόρφωση μιας 
νέας νοοτροπίας «παροχών αντί 
δεδομένων» στη σχέση μεταξύ 
πελάτη και εταιρείας.

Η ΔΥΝΆΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΆΣ

Στο παρελθόν, τα άτομα 
συνδέονταν με κοινότητες 
για προσωπικό και εμπορικό 
όφελος, ανταλλαγή εμπειριών ή 
συμβουλών μεταξύ τους. Στην 
εποχή του Covid-19, φαίνεται 
ότι η κοινωνία είναι τόσο 
συνδεδεμένη, όσο ποτέ άλλοτε.

Στην εποχή του Covid-19,
οι καταναλωτές τείνουν να 
σκέφτονται διπλά πριν
τη λήψη αποφάσεων αγοράς, 
και σημαντικές επενδύσεις είναι 
πιθανό να αναβληθούν.

Οι άνθρωποι θα έχουν τώρα 
πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις από 
τα σπίτια τους. Για παράδειγμα, 
το μέγεθος και ο εξοπλισμός 
θα παίξουν κεντρικό ρόλο. H 
εκτίμηση για τα πλεονεκτήματα 
της ζωής στην ύπαιθρο, με σπίτι 
και κήπο, είναι πιθανό να αυξηθεί 
επίσης

ΝΟΟΤΡΟΠΙΆ ΠΟΙΟΤΗΤΆΣ 
/ ΤΙΜΗΣ

ΟΙΚΟ-ΚΈΝΤΡΩΣΗ

ΜΈΤΆΒΆΛΛΟΜΈΝΟ 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΆΤΙΚΟ ΠΈΡΙΒΆΛΛΟΝ

Το ταχέως μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον 
αναδεικνύει νέες ευκαιρίες 
στις περισσότερο ευέλικτες 
εταιρείες, που είναι σε θέση 
να προσαρμοστούν γρήγορα 
στα νέα δεδομένα και να 
επαναπροσδιορίσουν το ρόλο 
τους στην αγορά.

ΨΗΦΙΆΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆ

Η διείσδυση καινοτόμων 
ψηφιακών υπηρεσιών 
παρατηρείται και σε κλάδους 
που παραδοσιακά βασίζονταν 
στη φυσική επαφή με τους 
πελάτες, όπως η διάδοση της εξ’ 
αποστάσεως διάγνωσης στον 
κλάδο της υγείας, οι εκθέσεις 
τέχνης, οι μουσικές εκδηλώσεις.

Η διάδοση προσφοράς δωρεάν 
δοκιμαστικών χρήσεων (free-
trials) ψηφιακών υπηρεσιών, έχει 
επιταχύνει τη διείσδυση εταιρειών 
σε νέες αγορές με αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση της πελατειακής τους 
βάσης.

Η πανδημία άλλαξε τις 
καταναλωτικές συνήθειες 
και επιτάχυνε την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ακόμα και σε αγορές 
που χαρακτηρίζονταν από 
χαμηλή χρήση προηγμένων 
τεχνολογιών (π.χ. είδη μαναβικής).

Ο ΓΈΝΝΆΙΟΔΩΡΟΣ ΈΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΗΛΈΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΈΜΠΟΡΙΟ
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Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί μία έννοια ιδιαίτερα 

σημαντική για μία χώρα. Για την αξιολόγηση της 

ανταγωνιστικότητας της Έλλάδας χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες από Διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, όπως 

το World Economic Forum, το Institute for Management 

Development, το Global Federation of Competitiveness 

Councils, η Έυρωπαϊκή Έπιτροπή και η Παγκόσμια Τράπεζα. 

Οι δείκτες, σύμφωνα με τη βαρύτητά τους και τις περιοχές 

τις οποίες εξετάζουν, έχουν διαχωριστεί σε Βασικούς και 

Συμπληρωματικούς. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει 

δύο αλληλένδετα βασικά χαρακτηριστικά, την ΈΥΗΜΈΡΙΆ 

ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΆΙ ΚΟΙΝΩΝΙΆΣ και την ΠΆΡΆΓΩΓΙΚΟΤΗΤΆ 

ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΈΩΝ ΚΆΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΆΣ. 

Οι παρακάτω οργανισμοί των οποίων οι δείκτες 

αποτελούν τη βάση της ανάλυσής μας, έχουν ορίσει την 

ανταγωνιστικότητα ως:   

World Economic Forum (WEF): Το σύνολο των 

θεσμών, των πολιτικών και των συντελεστών οι 

οποίοι προσδιορίζουν το επίπεδο παραγωγικότητας 

της οικονομίας, και το οποίο με τη σειρά του ορίζει 

το επίπεδο ευημερίας που η οικονομία μπορεί να 

επιτύχει.

Institute for Management Development (IMD): 

Την ικανότητα μιας χωράς να δημιουργεί και 

να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει 

μεγαλύτερη παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις και 

μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες.

Global Federation of Competitiveness Councils 

(GFCC): Τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του βιοτικού 

επιπέδου της χώρας μέσω της βελτίωσης της 

παραγωγικότητάς της.

Ο τρόπος που κάθε οργανισμός ορίζει την 

ανταγωνιστικότητα καθορίζει αντίστοιχα και τους 

παράγοντες που λαμβάνει υπόψη για την αξιολόγηση 

και την ποσοτικοποίησή της. Οι παραπάνω οργανισμοί, 

παρακολουθούν την ανταγωνιστικότητα των χωρών  

στη βάση μέτρησης και αξιολόγησης παραγόντων όπως 

το Περιβάλλον, οι Θεσμοί, οι Υποδομές, το Άνθρώπινο 

Κεφάλαιο, οι Άγορές και η Έπιχειρηματικότητα.

Παράλληλα, οι οργανισμοί των οποίων οι δείκτες 

έχουν χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά στην ανάλυση, 

αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα των χωρών δίνοντας 

έμφαση σε διαφορετικούς τομείς και εμβαθύνοντας σε 

συγκεκριμένους υπό-παράγοντες. 

Global Entrepreneurship Index - GEDI, Ease of Doing 

Business - World Bank: 

Τομέας Έμφασης: Πτυχές που επηρεάζουν την 

επιχειρηματικότητα σε κάθε χώρα 

Παράγοντες Αξιολόγησης: Εφαρμογή της εταιρικής 

διακυβέρνησης, εγχώριος ανταγωνισμός, καινοτομία, 

δικτύωση, ευκολία ίδρυσης επιχειρήσεων

The Digital Economy and Society Index (DESI) - 

European Commission 

Τομέας Έμφασης: Ψηφιακή Ωριμότητα των Χωρών

Παράγοντες Αξιολόγησης: Υποδομές Συνδεσιμότητας, 

ενσωμάτωση τεχνολογιών από επιχειρήσεις, χρήση 

διαδικτύου από την κοινωνία

Global Talent Competitiveness Index - INSEAD, the 

Adecco Group, and  Google

Τομέας Έμφασης: Ανθρώπινος παράγοντας και 

Ταλέντο 

Παράγοντες Αξιολόγησης: δημιουργία, προσέλκυση, 

ανάπτυξη και διατήρηση του ταλέντου, 

επαγγελματικές, κοινωνικές και τεχνικές δεξιότητες

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Social Progress Index – Social Progress Imperative:

Τομέας Έμφασης: Κοινωνική και Περιβαλλοντική 

πρόοδος των χωρών

Παράγοντες Αξιολόγησης: ισότητα των φύλων 

και των κοινωνικών ομάδων, κοινωνική ένταξη, η 

συμπερίληψη (inclusiveness), η προσωπική ελευθερία 

και το δικαίωμα επιλογής κτλ.

European Skills Index (ESI) – European Commission/ 

Cedefop: 

Τομέας Έμφασης: Συστήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Παράγοντες Αξιολόγησης: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

ενεργοποίηση δεξιοτήτων, διασύνδεση με την 

πλευρά της ζήτησης

Global Innovation Index - WIPO, Cornell, INSEAD: 

Τομέας Έμφασης: Καινοτομία 

Παράγοντες Αξιολόγησης: Δραστηριότητες Ε&Α, 

γνώση και τεχνολογία, πολυπλοκότητα του επιχειρείν 

Η καινοτομία αποτελεί έναν όρο ο οποίος, τα τελευταία 

έτη, χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορες πτυχές της 

καθημερινής και επιχειρηματικής ζωής. Για τη βέλτιστη 

κατανόηση της παρούσας έκθεσης, κρίνεται σκόπιμο να 

δοθεί ο ορισμός της καινοτομίας που χρησιμοποιεί το 

Global Innovation Index (GII). Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό 

«Καινοτομία είναι το κάθε νέο, ή βελτιωμένο  προϊόν ή 

υπηρεσία (ή ένας συνδυασμός και των δύο) που διαφέρει 

σημαντικά από τα αρχικά προϊόντα ή υπηρεσίες και η 

οποία (καινοτομία) παρέχεται στους δυνητικούς χρήστες». 

Η σωστή αξιολόγηση της καινοτομίας αποτελεί σημαντική 

πρόκληση καθώς ο όρος τείνει να γίνει συνώνυμο 

με την ικανότητα να καινοτομείς αξιοποιώντας τους 

νέους τεχνολογικούς συνδυασμούς και περιλαμβάνει 

έννοιες όπως «καινοτομία δίχως έρευνα» και «αυξητική 

καινοτομία».

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ “ΠΥΞΙΔΑ” 2021 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        15 



Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπό εξέταση δεικτών, η Έλλάδα παρουσιάζεται να υστερεί σε σχέση με τα μέλη της 

ΈΈ-28, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται λίγο πάνω από τo μέσο όρο. Σημειώνεται ότι, λόγω της πανδημίας του 

COVID-19 την τελευταία χρονιά, ορισμένοι δείκτες /  κατατάξεις δεν έχουν ανανεωθεί λόγω έλλειψης επικαιροποιημένων 

στοιχείων.

ΠΗΓΈΣ: Έπίσημες Ιστοσελίδες, 
ΆΝΆΛΥΣΗ Συμβούλιο Άνταγωνιστικότητας της Έλλάδας
ΣΗΜΈΙΩΣΗ: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία κάθε δείκτη. Για τους δείκτες 
οι οποίοι εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, υπάρχουν διαθέσιμα νέα στοιχεία σε σχέση με την Πρώτη Έκθεση «Πυξίδα» και εντός 
παρένθεσης εμφανίζεται η μεταβολή της θέσης της Έλλάδας. Για τους δείκτες οι οποίοι εμφανίζονται με γκρι χρώμα, δεν υπάρχουν 
ανανεωμένες εκθέσεις σε σχέση με την  Πρώτη Έκθεση «Πυξίδα», λόγω της πανδημίας.
(1) GEDI, IMD: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για Μάλτα
(2) GFCC: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Global Competitiveness Report

Economic Transformation Readiness

ΔΈΙΚΤΗΣ ΈΠΙΔΟΣΗΣ

World Bank - Ease of Doing Business

Global Talent Competitiveness Index

World Competitiveness Report

Digital Economy and Society Index (DESI)

Global Federation of Competitiveness Councils

WIPO Global Innovation Index

Social Progress Index

European Skills Index

Global Entrepreneurship Index (GEDI)

57/141  

35/37  

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

79/190

47/132 (-3)

49/63  (+9)

37/99

43/131 (-2)

27/163 (+3)

30η  /149

48/137

27/28

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ - EU28 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

27/28

24/28

24/27¹  (+9)

27/28Μ/Δ

Μ/Δ

17/232

27/28 (-1)

19/28 (+1)

20η  /28

23/27¹
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Το Συμβούλιο Άνταγωνιστικότητας της Έλλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και την ανάλυση όλων των 

υπό εξέταση δεικτών, ανέπτυξε μια δυναμική προσέγγιση, στη βάση 5 πυλώνων οι οποίοι συνθέτουν το πλαίσιο 

ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει τα αίτια της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, 

αναγνωρίζει σχετικές προτάσεις βελτίωσης και επιτρέπει τη διαχρονική παρακολούθηση και τη σύγκριση με άλλες 

χώρες.

Στόχο δεν αποτελεί μόνο η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και η γενική εκτίμηση της άμεσης 

προοπτικής της ανταγωνιστικότητας της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και 

τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. 

Το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης διαμορφώθηκε ως «Πυξίδα», στη βάση 5 πυλώνων που παρέχουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της ανταγωνιστικότητας της χώρας συνολικά:

ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο 1ος πυλώνας «Καινοτομία και Τεχνολογία» 

περιλαμβάνει θέματα Έρευνας και Άνάπτυξης, 

Δημιουργικότητας, Έυρεσιτεχνίας αλλά και θέματα 

αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Ο 2ος πυλώνας «Κοινωνία και Ταλέντο» καλύπτει θέματα 

εκπαίδευσης, δεξιοτήτων, επαγγελματικής κατάρτισης, 

ποιότητας ζωής και κουλτούρας.

Ο 3ος πυλώνας «Πόροι και Υποδομές» εξετάζει θέματα 

σχετικά με το περιβάλλον, την αειφορία και τις υποδομές 

(μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και υγείας). 

Ο 4ος πυλώνας «Έπιχειρηματικό Περιβάλλον» διερευνά 

θέματα λειτουργίας της αγοράς και των Έπιχειρήσεων, 

εταιρικής διακυβέρνησης, αγοράς εργασίας και 

χρηματοδότησης. 

Τέλος, ο 5ος πυλώνας «Θεσμοί και Οικονομία» 

επικεντρώνεται στη λειτουργία του δημόσιου τομέα, 

ως προς τα δημόσια οικονομικά, τη φορολογία, την 

επιχειρηματική νομοθεσία και τις διοικητικές πρακτικές.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΤΑΛΕΝΤΑ

ΠΟΡΟΙ &
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΘΕΣΜΟΙ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αναγνωρισμένων δεικτών και από την εμβάθυνση μέσω διαβουλεύσεων με 

επιλεγμένους εμπλεκομένους, παρατηρείται τάση βελτίωσης στους πυλώνες Καινοτομία & Τεχνολογία, Πόροι & Υποδομές 

και Θεσμοί & Οικονομία. Παράλληλα, το ενισχυμένο κλίμα εμπιστοσύνης που έχει επιτευχθεί από τις συντονισμένες κινήσεις 

της Κυβέρνησης θέτει τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΩΝ

Η Έλλάδα, σύμφωνα με τους εξεταζόμενους δείκτες, παρουσιάζει καλές επιδόσεις στην 

παραγωγή έρευνας,  ενώ από την άλλη πλευρά παρατηρείται χάσμα στη διασύνδεση 

των αντικειμένων της έρευνας με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο συνδυασμός της 

έλλειψης ενός “οικοσυστήματος” καινοτομίας που να συνδέει τις επιχειρήσεις με την 

εφαρμοσμένη έρευνα και της χαμηλής διείσδυσης και αξιοποίησης καινοτομιών και 

νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Πρόσφατες εξελίξεις - όπως οι επενδύσεις ξένων εταιρειών σε σύγχρονες τεχνολογίες 

- έχουν αναδείξει την ύπαρξη ευκαιριών ανάπτυξης στο συγκεκριμένο πυλώνα. 

Πολιτικές και δράσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν τα δυνατά χαρακτηριστικά της 

χώρας σε τοπικό επίπεδο μπορούν να έχουν θετική επίδραση και να συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας στο μέλλον.

Όπως και στον πυλώνα «Έπιχειρηματικό Περιβάλλον», έτσι και στον πυλώνα 

«Θεσμοί και Οικονομία»,, τη φετινή χρονιά δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τους 

περισσότερους δείκτες. Παρόλα αυτά, είναι άξιο αναφοράς ότι η έξοδος της Έλλάδας 

από μια πολυετή ύφεση, η πολιτική σταθερότητα και η εξωστρέφεια έχουν οδηγήσει 

στη βελτίωση της οικονομίας και της εικόνας της χώρας. Παράλληλα, αποτέλεσαν 

αφορμή για τη δημιουργία ενός μακροχρόνιου οδικού χάρτη μεταρρυθμίσεων, 

στο πλαίσιο του Έθνικού Σχεδίου Άνάκαμψης και Άνθεκτικότητας «Έλλάδα 2.0». 

Έπιπρόσθετα, η πανδημία, παρά τις σφοδρές επιπτώσεις που είχε στους τομείς της 

κοινωνίας και των επιχειρήσεων, οδήγησε σε επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και στην 

ψηφιοποίηση πολλών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται 

ακόμα σημαντικές ευκαιρίες για βελτίωση της απόδοσης της χώρας σε περιοχές 

όπως η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος, η περαιτέρω μείωση 

της γραφειοκρατίας, η δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων για συνεργασία 

μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και συνολικά η ενίσχυση της αξιοκρατίας, της 

διαφάνειας και της αποδοτικότητας των θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΜΟΙ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η ανάπτυξη δεξιοτήτων (ψηφιακών, αλλά και “soft” όπως οι επικοινωνιακές 

δεξιότητες, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η ομαδικότητα, η δημιουργικότητα, 

η συναισθηματική νοημοσύνη, κ.α.) καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, σχετιζόμενης 

με τις απαιτήσεις της αγοράς αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα 

στον πυλώνα «Κοινωνία και Ταλέντο». Δράσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση θα 

επιτρέψουν στη χώρα να αξιοποιήσει περισσότερο ένα δυνητικά ισχυρό πλεονέκτημά 

της, καθώς διαθέτει απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα 

στους τομείς των θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.

Η Έλλάδα έχει ξεκινήσει δράσεις και συνεργασίες που στοχεύουν στην περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. 

Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός και η 

συνδεσιμότητα μεταξύ τους θα αποτελέσουν βασικά πλεονεκτήματα για την 

προώθηση του εμπορίου και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Παράλληλα, δράσεις 

για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών είναι σημαντικές και θα 

αποτελέσουν τη βάση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας τόσο σε επίπεδο 

κοινωνίας όσο και επιχειρήσεων.  

Έξαιτίας των εκτάκτων συνθηκών της πανδημίας, τη φετινή χρονιά δεν υπήρχαν 

διαθέσιμα στοιχεία για τους περισσότερους δείκτες που αφορούν τον πυλώνα 

«Έπιχειρηματικό Περιβάλλον». Τα τελευταία έτη έχουν παρατηρηθεί θετικές 

εξελίξεις και έχουν λάβει χώρα μεταρρυθμίσεις, σχετικές με τη σταθεροποίηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση 

καινοτόμων επιχειρήσεων. Παρά τις όποιες κινήσεις, η πανδημία αναμένεται να έχει 

άμεσο και σημαντικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας το οποίο 

είναι κατακερματισμένο με πολλές, πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για την τόνωση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας κρίνεται απαραίτητο να δοθεί περαιτέρω έμφαση 

στη  χρηματοδότηση των επιχειρήσεων πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά 

προϊόντα, στην περαιτέρω προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας και στην 

ενδυνάμωση και διευκόλυνση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης 

του μη μισθολογικού βάρους και της δικαιότερης φορολογικής μεταχείρισης. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
& ΤΑΛΕΝΤΟ

ΠΟΡΟΙ &
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων και διαβουλεύσεων, αναδεικνύονται τρεις κύριες πρωτοβουλίες οι 

οποίες σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την υλοποίηση του σχεδίου «Έλλάδα 2.0», 

εκτιμάται ότι μπορούν να υποστηρίξουν με ουσιαστικό τρόπο την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

CALL TO ACTION

ΈΜΦΆΣΗ ΣΤΟΝ ΠΈΡΙΦΈΡΈΙΆΚΟ ΧΆΡΆΚΤΗΡΆ ΤΗΣ ΆΝΤΆΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΆΣ 

Έστίαση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δράσεων σε τοπικό και υπερτοπικό 

επίπεδο σύμφωνα με τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες 

δημιουργίας ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συστάδων της κάθε περιοχής. H 

αξιοποίηση των διαφορετικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

της χώρας δύναται να αναδείξει προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία 

και να υποστηρίξει την προσέλκυση στοχευμένων στρατηγικών επενδύσεων. 

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και έχουν τη δυνατότητα 

δυναμικής συμμετοχής σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΈΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΈ ΤΙΣ ΆΠΆΙΤΗΣΈΙΣ ΤΩΝ ΆΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΈΛΛΟΝΤΟΣ

Χάραξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη σύγκλιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου 

δυναμικού με τις απαιτήσεις της αγοράς σε κλαδικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 

τόσο τις υπάρχουσες συνθήκες τοπικά και διεθνώς, όσο και τις μελλοντικές τάσεις. 

Η συνεχιζόμενη κατάρτιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (reskilling) μπορεί να 

γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εκτός 

αγοράς εργασίας και κλάδων ή τομέων που παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση, ενώ 

η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομίας στις αλλαγές που 

φέρνει η τεχνολογία και οι μελλοντικές τάσεις. 

1
2
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ΆΝΆΔΈΙΞΗ ΤΗΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΆΤΙΚΗΣ ΔΙΆΣΤΆΣΗΣ ΤΗΣ ΚΆΙΝΟΤΟΜΙΆΣ

Έπιτάχυνση της διασύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις και ανάδειξη, σε διεθνές 

επίπεδο, των ερευνητικών δραστηριοτήτων και του εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού της χώρας. Μέσω δράσεων όπως η καταγραφή των ερευνητικών 

κέντρων, η δημιουργία καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών της έρευνας και 

η περαιτέρω διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά, η Έλλάδα μπορεί να 

αναδειχθεί ως προορισμός καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο.  

Συμπερασματικά, οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες δίνουν έμφαση σε διαφορετικούς τομείς προτεραιότητας 

με κύριο στόχο την ανάδειξη των βασικών αξόνων που δύνανται να διαφοροποιήσουν την Έλλάδα στο 

πεδίο της Άνταγωνιστικότητας. Για την επιτυχή υλοποίησή τους είναι απαραίτητη τόσο ή ένταξή τους σε 

ένα μακροχρόνιο πλάνο, όσο και η ενεργή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. 

Το Έθνικό Σχέδιο Άνάκαμψης και Άνθεκτικότητας «Έλλάδα 2.0», έχει ως στόχο να μετασχηματίσει την 

Έλληνική οικονομία μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα 

εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο οικονομικό μοντέλο. Μέσω της υλοποίησης του σχεδίου, τα 

επόμενα χρόνια αναμένεται να διατεθούν στην οικονομία ποσά ύψους € 31 δις., με έμφαση σε τέσσερις 

πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Άπασχόληση – Δεξιότητες – Κοινωνική Συνοχή και 

ιδιωτικές επενδύσεις. Το σχέδιο «Έλλάδα 2.0» αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντικό αντίκτυπο στη χώρα 

και να αποτελέσει σημαντικό άξονα ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητάς της. 

3
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Για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τη δημιουργία των κατευθύνσεων παρεμβάσεων (Call to Action), 

χρησιμοποιήθηκε μία προσέγγιση η οποία αναδεικνύει, ανά πυλώνα ανταγωνιστικότητας, τα βασικά συμπεράσματα, 

αναγνωρίζει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας και οδηγεί στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων.   

Η ανάλυση των δεικτών, αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις επιδόσεις της Έλληνικής οικονομίας σε 

όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καθώς και αναδεικνύει τα κυρίαρχα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που εμφανίζει 

η Έλλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα αυτά, σε συνδυασμό με τις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των focus 

groups, καθώς και τις πρόσφατες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, διακρίθηκαν στοχευμένες πολιτικές και ενδεικτικές δράσεις 

(ανά πυλώνα), οι οποίες δύνανται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της 

Έλληνικής οικονομίας.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ 

της Έλλάδας στη βάση των 

επιμέρους δεικτών στους οποίους 

η χώρα εμφανίζει συγκριτικά 

καλή επίδοση

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

οι οποίες στοχεύουν στην 

αναδιάταξη των αξόνων 

προτεραιότητας με σκοπό την 

επιτάχυνση της παραγωγής 

κοινωνικοοικονομικού οφέλους 

και της βιώσιμης οικονομικής 

ανάπτυξης

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

σε στοχευμένες ενέργειες, οι 

οποίες καλούν σε δράση τους 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 

της οικονομίας

ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα

προτεραιότητες
πολιτικών

προτεινόμενες
δράσεις
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ΠΥΛΩΝΕΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

ΥΠΟ-ΠΥΛΩΝΆΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΠΑΤΕΝΤΕΣ

ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

• ICTs & organizational model creation (GII, 97/129, -1 ) 
• Growth of innovative companies (WEF, 124/141, N/A)

• Companies embracing disruptive ideas (WEF, 123/141, N/A)

ΣΧΈΤΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ
 (Πηγή - Θέση - Διαφορά ΠΥΞΙΔΆ 2020-2021)

• Incentivize and expand long-term investments in research, 
innovation and invention that can create new "markets of 
tomorrow“(WEF, 37/37, N/A)

• Gross expenditure on R&D as % GDP (GII, 34/129, -2 )
• Computer software spending as % GDP (GII, 13/129, 1)
• Scientific publications (WEF, 30/141, N/A)
• Scientific journal articles (GTCI, 28/125, -)
• Scientific & technical articles/bn PPP$ GDP (GII, 23/129, -)

• Patent applications per million pop. (WEF, 38/141, N/A)

• Cluster development (WEF, 128/141, N/A)
• University/industry research collaboration (GII, 119/129, 3)
• State of cluster development (GII, 118/129, -1 )
• Collaboration across organizations (GTCI, 112/125, -10 )

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΈΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
• Σύσταση του Elevate Greece με στόχο τον εντοπισμό υποσχόμενων νεοφυών επιχειρήσεων και την ανάδειξή 

τους σε διεθνές επίπεδο, πραγματοποίηση διαγωνισμών καινοτομίας για την ενθάρρυνση της προσφοράς 
καινοτόμων λύσεων (π.χ. #COVIDhackGR, Antivirus Crowd hackathon) με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας και την υποστήριξη του συστήματος υγείας

• Προσέλκυση επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογίες όπως αυτές της Microsoft σε data centers, της Deloitte, 
της Pfizer και της Cisco σε κέντρα ψηφιακής καινοτομίας στην Έλλάδα

• Η σύσταση εθνικών, καθώς και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μηχανισμών – όπως το Equifund – με επίκεντρο 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών / κοινωνιών  

• Δημιουργία προγραμμάτων βιομηχανικών υποτροφιών (π.χ. Upatras IQ, Υποτροφίες Βιομηχανικής Έρευνας)
• Θεσμοθέτηση των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας (Tech transfer offices) των πανεπιστημίων τα οποία 

στοχεύουν στην ενίσχυση των μηχανισμών, που διευκολύνουν και παράλληλα επιταχύνουν τη μετατροπή 
των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιχειρηματική ιδέα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στην παραγωγική διαδικασία είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη 
μιας χώρας. Μεγάλο μέρος της καινοτομίας τη σημερινή εποχή αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η Έλλάδα υστερεί ως 
προς τον αριθμό εταιρειών των οποίων τα οργανωτικά μοντέλα και η δραστηριοποίηση χρησιμοποιούν καινοτόμες ιδέες 
και τεχνολογία. Άυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης των ψηφιακών δεξιοτήτων και ενός “οικοσυστήματος” έρευνας 
και καινοτομίας που συνδέει τις επιχειρήσεις μεταξύ τους και με την εφαρμοσμένη έρευνα. Όσον αφορά τις συστάδες 
επιχειρηματικότητας, η Έλλάδα είναι μια μικρή αγορά σε σχέση με τις άλλες χώρες, οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά μεγέθους 
και ποιότητας σε σύγκριση με τις συστάδες που αναπτύσσονται στο εξωτερικό. Η Έλλάδα επίσης υστερεί στην προώθηση 
“αγορών του αύριο” (επενδύσεις σε τεχνολογικά και θεσμικά συστήματα που μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα 
και διαδικασίες που θα βοηθήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και μετασχηματισμούς στις αγορές). Παραδείγματα είναι η 
προώθηση νέων τεχνολογιών στους καταναλωτές (cloud computing, internet of things), ψηφιοποίηση των διαδικασιών 
στο δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες (πρωτόκολλα ηλεκτρονικών συναλλαγών, cryptopatents, digital ID, electricity tokens), 
στροφή προς την καθαρή ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικές μεθόδους μεταφοράς, κλπ. Άξίζει, βέβαια να σημειωθεί ότι 
πρόσφατες δράσεις για την προώθηση καινοτόμων επιχειρήσεων και προσέλκυσης επενδύσεων αναμένεται να έχουν θετική 
επίδραση στην καινοτομία στην Έλλάδα. Άπό την άλλη πλευρά, η Έλλάδα έχει συγκριτικά καλή επίδοση στις ερευνητικές 
δημοσιεύσεις, καθώς και στις δαπάνες για Έ&Ά και υποστηρικτικές τεχνολογίες. Η επίδοση αυτή συμπληρώνεται με τον 
επίσης σχετικά υψηλό αριθμό πατεντών/κάτοικο. Στον τομέα αυτό βέβαια, παρατηρούνται ιδιαίτερα περιθώρια βελτίωσης 

ως προς τη διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με την αγορά.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έντονη ερευνητική δραστηριότητα με καλή επίδοση στις επιστημονικές 

δημοσιεύσεις
• Άύξηση επενδύσεων σε κέντρα τεχνολογίας και καινοτομίας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
• Άνάπτυξη θεσμοθετημένων πλαισίων συνεργασίας των πανεπιστημίων και 

των ερευνητικών κέντρων με την επιχειρηματική κοινότητα, με εν δυνάμει 
συνεισφορά των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας

• Δημιουργία συνεργασιών πανεπιστημίων με έγκριτους φορείς και 
συγκρότηση μηχανισμού αξιοποίησης βιομηχανικών υποτροφιών με 
απώτερο στόχο τη σύνδεση έρευνας και επιχειρήσεων

• Eνίσχυση του νομικού πλαισίου κατοχύρωσης καινοτομίας και πατεντών
• Άναγνώριση εν δυνάμει οικοσυστημάτων καινοτομίας σε τοπική και 

περιφερειακή διάσταση για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Σύσταση μηχανισμού (πλατφόρμας / οργανισμού / φορέα) με κύρια 

αρμοδιότητα τη διασύνδεση των πανεπιστημίων με τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας.

• Δημιουργία συνεργασιών πανεπιστημίων με έγκριτους φορείς και 
συγκρότηση μηχανισμού αξιοποίησης βιομηχανικών υποτροφιών με τρόπο 
που να δεσμεύει και τα 3 εμπλεκόμενα μέρη (υπότροφος, ερευνητικό κέντρο 
και εταιρεία) ώστε να υπάρχει λογοδοσία και έλεγχος στην επίτευξη των 
κοινών στόχων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΟ-ΠΥΛΩΝΆΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

• Tertiary Enrollment (GII, 1/129, -) 
• School life expectancy years (WEF, 12/141, N/A)
• Pupil-to-teacher ratio in primary education (WEF, 5/141, N/A)
• Pupil -Teacher ratio, secondary (GII, 15/129, -3) 
• PISA (GII, 43/129, -1) 
• Skillset of graduates (WEF, 47/141, N/A)
• Update education curricula and expand investment in the skills 

needed for jobs and “markets of tomorrow” (WEF, 37/37, N/A)

ΣΧΈΤΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ
 (Πηγή - Θέση - Διαφορά ΠΥΞΙΔΆ 2020-2021)

• Health & wellness (SPI, 29/149, N/A)
• Access to ICT (SPI, 38/149, N/A)
• Access to basic knowledge (quality education) (SPI, 23/149, -12)
• Access to advanced education (SPI, 7/149, N/A)

• Inclusiveness (SPI, 15/149, N/A)

• Social Capital (WEF, 118/149, N/A)

• People who never used internet* (2/28, DESI, N/A)
• Internet Users (people who use the internet at least once a week) 

(25/28, DESI, N/A)

• Digital skills among active population (WEF, 75/141, N/A)
• % individuals with at least basic digital skills (DESI, 21/28, 4)
• % individuals with at least basic software skills (DESI, 18/28, 3)

• ICT Specialists as a % of total employment (DESI, 27/28, 1)

• Brain Drain (IMD, 57/63, 3)
• Brain Gain (GTCI, 126/132, N/A)
• Ease of finding skilled employees (WEF, 64/141, N/A)
• Skilled labor (IMD, 26/63, -12)
• Skills Mismatch (ESI, 31/31, N/A)
• Skills Utilization (ESI, 30/31, N/A)

• Quality of vocational training (WEF, 109/141, N/A)
• Extent of staff training (WEF, 108/141, N/A)
• Employee training (IMD, 56/63, 4)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΈΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ “ΠΥΞΙΔΑ” 2021 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        29 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

• Έπιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα και σταδιακή ανάπτυξη ψηφιακών 
δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία

• Άναδιάρθρωση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΈΠΆΛ και ΙΈΚ) για την 
περίοδο 2021-2025, με το Νόμο 4763/2020

• Έφαρμογή νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από το ακαδημαϊκό έτος 2021
• Πρόοδος προς την καθολική ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με την πρωτοβουλία Ψηφιακή Άκαδημία 

Πολιτών (δωρεάν εκπαιδευτική πλατφόρμα) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στον τομέα της εκπαίδευσης, παρά το υψηλό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λείπουν από αυτόν 
απαραίτητα εφόδια για την αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα οι υψηλές ψηφιακές δεξιότητες. Έπιπλέον, υπάρχει αναντιστοιχία 
δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας και προβληματισμό προκαλεί το φαινόμενο του brain drain, όπου πολλοί Έλληνες νέοι και 
πτυχιούχοι και με υψηλές δεξιότητες έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Όσον αφορά τις τεχνολογικές δεξιότητες στο 
γενικότερο πληθυσμό, το ποσοστό των ατόμων με τις ελάχιστες βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι χαμηλότερο στην Έλλάδα 
από τον μέσο όρο της ΈΈ και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων δεν είναι συστηματικοί χρήστες του διαδικτύου ή δεν έχουν 
ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.
Έπιπλέον, το Έλληνικό εργασιακό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από περιορισμένη παροχή γενικής και ειδικής κατάρτισης 
εκ μέρους των επιχειρήσεων. Η πανδημία του COVID-19 έχει προκαλέσει επιτάχυνση του ρυθμού αυτοματοποίησης της 
οικονομίας που προϋποθέτει την επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού σε, μεταξύ άλλων, ψηφιακές δεξιότητες ώστε 
να διευκολύνεται και να προάγεται η κινητικότητα των απασχολουμένων μεταξύ των διακριτών κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας.
Άπό την άλλη μεριά, η Έλλάδα παρουσιάζει συγκριτικά καλή επίδοση με βάση την κοινωνική ένταξη. Φαίνεται να δίνει επαρκή 
πρόσβαση σε βασική καθώς και σε ανώτατη εκπαίδευση, έχει συγκριτικά υψηλή κοινωνική ένταξη των φύλων στην πολιτική 
σκηνή, και προσφέρει ισότητα πολιτικής δύναμης στις διάφορες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικής 
θέσης.

*Ο συγκεκριμένος δείκτης εμφανίζει αρνητική τάση, δηλαδή όσο υψηλότερη η θέση κάθε χώρας, τόσο χαμηλότερη η επίδοσή της.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Καλή προσβασιμότητα του συνολικoύ πληθυσμού στην  ανώτατη εκπαίδευση  
• Υψηλός αριθμός αποφοίτων στις θετικές επιστήμες
• Ισχυρή απορρόφηση Έλλήνων στελεχών στη διεθνή αγορά

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
• Έκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης προς την ανάπτυξη ευρύτερων δεξιοτήτων (critical thinking, ηγεσία), της 

επιχειρηματικότητας στους νέους (2ο-βάθμια εκπαίδευση) και τη δια βίου μάθηση/καθοδήγηση
• Άλλαγή της κουλτούρας της κοινωνίας ως προς τις επιλογές καριέρας των νέων – οι επιλογές πρέπει να 

γίνονται και με γνώμονα τη ζήτηση, τη δυναμικότητα και προοπτική των κλάδων και όχι τα στερεότυπα, 
στοχεύοντας σε υψηλής ζήτησης επαγγέλματα (π.χ. τεχνικοί), μέσω εξειδίκευσης στα τεχνικά λύκεια και άλλων 
δημοσίων προγραμμάτων εκπαίδευσης

• Προώθηση του re-skilling και up-skilling των εργαζομένων, σε ψηφιακές (σύμφωνες με τις υπάρχουσες 
ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς) αλλά και κριτικές δεξιότητες (design thinking, ηγεσία, καινοτομία, 
προσαρμοστικότητα).

• Ένίσχυση της (επαν-)ένταξης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας με στόχο την 
ανάπτυξη ψηφιακών ή άλλων δεξιοτήτων που ζητούνται από την αγορά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Έισαγωγή μαθημάτων στη 2ο-βάθμια εκπαίδευση για την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στους νέους 

(π.χ. οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, κλπ.), στοχευμένη προώθηση πρακτικής 
άσκησης στην 3ο-βάθμια εκπαίδευση, συνεχής αξιολόγηση εκπαιδευτικών και προγραμμάτων σε όλες τις 
βαθμίδες στα πρότυπα ανεπτυγμένων οικονομιών.

• Δημιουργία Bootcamps μέσω ΣΔΙΤ στα οποία άνεργοι απόφοιτοι θετικών επιστημών (π.χ. μαθηματικοί, 
μηχανικοί, κλπ.) επαν-εκπαιδεύονται (reskilling) με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών ή άλλων δεξιοτήτων που 
ζητούνται από την αγορά (π.χ. αλλαγή καριέρας σε προγραμματιστές).

• Διερεύνηση και ορισμός του χάσματος δεξιοτήτων με την αγορά και κατάρτιση πλάνου σύγκλισης με την 
κινητοποίηση των επιμέρους επιχειρηματικών συλλογικοτήτων (ΣΈΒ, ΣΈΤΈ, ΣΈΦΈ, κλπ.)

• Μετεκπαίδευση και διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας (πχ ΟΆΈΔ, Δήμων, κλπ.) καθώς και ανάπτυξη των γνωσιακών 
και κοινωνικών δεξιοτήτων (soft skills) των Δημοσίων Υπαλλήλων (π.χ. δικαστικών λειτουργών) αλλά και των 
εργαζομένων στην Τοπική Άυτοδιοίκηση.

• Δημιουργία σύγχρονης και αναβαθμισμένης βάσης δεδομένων με το προφίλ των ανέργων για τη βελτίωση της 
τοποθέτησής τους και την εξέλιξη της συνεργασίας με τις κατάλληλα πιστοποιημένες εταιρείες ανθρώπινου 
δυναμικού. 

• Ένοποίηση των συστημάτων παροχής βοήθειας ή επιδομάτων και άλλης υποστήριξης προς όλες τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού με στόχο και την εξοικονόμηση πόρων και την καλύτερη παροχή εξυπηρέτησης.
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ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟ-ΠΥΛΩΝΆΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

• Environmental performance (GII, 25/129, -3)
• Environmental performance (GTCI, 22/125, -)
• Environmental and resource productivity (OECD, 27/40, N/A)
• Environmentally related taxes, % GDP (OECD, 32/47, N/A)
• ISO 14001 environmental certificates/bn PPP$ GDP (GII, 21/129, 1)

ΣΧΈΤΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ
 (Πηγή - Θέση - Διαφορά ΠΥΞΙΔΆ 2020-2021)

• Health expenditure and financing (OECD, 24/37, N/A)
• Expand eldercare, childcare and healthcare infrastructure, access 

and innovation for the benefit of people and the economy (WEF, 

30/37, N/A)

• Upgrade infrastructure to accelerate the energy transition and 
broaden access to electricity and ICT (WEF, 17/37, N/A)

• Road connectivity (WEF, 73/141, N/A) 
• Airport connectivity (WEF, 27/141, N/A) 
• Efficiency of train services (EC, 25/26, N/A)
• Efficiency of seaport services (EC, 16/23, N/A)
• Efficiency of air transport services (EC, 15/28, N/A)
• Quality of roads (EC, 14/26, N/A)

• Ultrafast broadband coverage (DESI, 28/28, -)
• Fast broadband take-up (DESI, 28/28, -)
• Fixed broadband take-up % of households (DESI, 15/28, -)

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΈΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
• Άνάπτυξη της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με μεγαλύτερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και καλύτερη διασύνδεση 
των νήσων

• Πύκνωση της γεωγραφικής κάλυψης και αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Έλληνική επικράτεια, 
ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων μεταξύ Άθήνας και Θεσσαλονίκης, υπό 
εξέλιξη επενδυτικά προγράμματα στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι αναβαθμίσεις των 
περιφερειακών λιμανιών και αεροδρομίων 

• Έκκίνηση της ανάπτυξης των δικτύων τηλεπικοινωνιών 5G και δικτύου οπτικών ινών υπερ-υψηλών ταχυτήτων, 
ολοκλήρωση της διάθεσης φάσματος για το 5G και η σύσταση του ταμείου «Φαιστός» για τη χρηματοδότηση 
εφαρμογών και λύσεων που θα αξιοποιούν το 5G, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος το οποίο 
θα διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κλάδων της Έλληνικής οικονομίας

• Έξοπλισμός του Έθνικού Συστήματος Υγείας και ανάπτυξη νέων κλινών και νοσηλευτικών μονάδων στην 
Έλληνική επικράτεια, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19, κυρίως μέσω μεγάλων δωρεών από ιδρύματα 
της χώρας

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο κύριος στόχος για τη βιώσιμη ανάπτυξη που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή είναι η στροφή σε μορφές παραγωγής 
ενέργειας με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς και δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η Έλλάδα έχει 
συγκριτικά καλή επίδοση στους δείκτες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και υποδομών ενέργειας, και έχει ορίσει πλάνα και 
διαδικασίες προς τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα ωφελήσουν τη χώρα σε βάθος χρόνου. 

Ως προς τις μεταφορές, η γεωγραφική θέση της Έλλάδας και η ισχυρή της παρουσία στη ναυτιλία, της δίνει τη δυνατότητα 
να καταστεί σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος στο παγκόσμιο εμπόριο. Άυτό, βέβαια, προϋποθέτει ανάπτυξη των 
υποδομών μεταφοράς και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), οι οποίες θεωρούνται ελλιπείς. Το συνολικό 
σύστημα μεταφορών έχει ανεπαρκή συντήρηση και συνδεσιμότητα μεταξύ των μέσων, το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει 
περιορισμένη κάλυψη και λειτουργικότητα, οι υποδομές των λιμανιών είναι παλιές και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
είναι κατακερματισμένη. Έπιπλέον, η Έλλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική υστέρηση στους τομείς συνδεσιμότητας σε 
επίπεδο υποδομών (ultrafast ευρυζωνική κάλυψη, ετοιμότητα για σύνδεση δικτύου 5G) αλλά και χρήσης της τεχνολογικής 
συνδεσιμότητας από την κοινωνία. Δράσεις προς την αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς και τηλεπικοινωνιών έχουν 
ήδη αρχίσει να λαμβάνουν χώρα, και αναμένεται να βελτιώσουν τη θέση της Έλλάδας ως προς τους τομείς αυτούς.

Η σημασία του συστήματος και υποδομών υγείας και πρόνοιας κατέστη ακόμα πιο ουσιαστική με αφορμή την πανδημία 
και ενδυναμώνεται παγκοσμίως, σε συνάρτηση με την επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής και την έντονη επιστημονική και 
τεχνολογική πρόοδο. Στην Έλλάδα φαίνεται να υστερούμε στις υποδομές υγείας οι οποίες δοκιμάστηκαν και αναπτύχθηκαν 
τους τελευταίους μήνες λόγω της πανδημίας, αλλά χαμηλή είναι και η απόδοση του συστήματος της χώρας ως προς την 
υποστήριξη ηλικιωμένων και παιδιών. 
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ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Καλές επιδόσεις στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τις υποδομές ενέργειας, και κατάρτιση στρατηγικών 
πλάνων για τη βιώσιμη ανάπτυξη

• Διαθεσιμότητα διεθνών αεροδρομίων και διασύνδεσή τους με το διεθνές δίκτυο εναέριων μεταφορών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
• Άναθεώρηση εθνικών δικτύων μεταφορών για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών μεταφορών και αποθήκευσης 

(logistics) και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση εμπορευματικών διαύλων
• Έκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς στην περιφέρεια για την ανάπτυξη της 

προσβασιμότητας, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση εταιρειών, επενδύσεων, καθώς 
και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 

• Άναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς, συσσώρευσης και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχή 
κινήτρων για την εντονότερη στροφή προς τις ΆΠΈ

• Δημιουργία πλάνου ανάπτυξης για τις υποδομές λιμένων κρουαζιέρας (τόσο για σκάφη αναψυχής όσο και 
για μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Θέσπιση και εφαρμογή κριτηρίων περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σε όλο το εύρος των κλάδων 

δραστηριότητας (τουρισμός, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές)
• Άξιολόγηση και προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία ενσωματώνουν συγκεκριμένες δράσεις 

βιωσιμότητας
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟ-ΠΥΛΩΝΆΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΥΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ COMPLIANCE & 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Cooperation in labour-employer relations (WEF, 109/141, N/A)
• Hiring and Firing Practices (WEF, 82/141, N/A)
• Incentivize firms to embrace diversity, equity and inclusion (WEF, 

23/37, N/A)

ΣΧΈΤΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ
 (Πηγή - Θέση - Διαφορά ΠΥΞΙΔΆ 2020-2021)

• Distortive effect of taxes and subsidies on competition (WEF, 
109/141, N/A)

• Trade tariffs % (WEF, 7/141, N/A)
• Labour Tax Rate % (WEF, 117/141, N/A) 
• Shift to more progressive taxation, rethinking how corporations, 

wealth and labour are taxed, nationally and in an international 
cooperative framework (WEF, 30/37, N/A)

• Rethink competition and anti-trust frameworks needed in the 
Fourth Industrial Revolution, ensuring market access, both locally 

and internationally (WEF, 35/37, N/A

• Χρήση ERP (DESI, 11/28, -1)

• Χρήση Cloud (DESI, 26/28, -)

• Cost of starting a business as % of GNI per capita (WEF, 37/141, 
N/A)

• Starting a Business (World Bank, 11/190, N/A)
• Insolvency regulatory framework (WEF, 26/141, N/A)

• SMEs Selling Online (DESI, 26/28, N/A)
• E Commerce Turnover (DESI, 27/28, N/A)
• Selling Online Across Borders (DESI, 27/28, N/A)

• Strength of auditing and accounting standards (WEF, 122/141, 
N/A)

• Protecting Minority Investors (World Bank, 37/190, N/A)

• Financing of SMEs (WEF, 133/141, N/A)
• Stability (WEF, 140/141, N/A)
• Venture Capital Availability (WEF, 120/141, N/A)
• Increase incentives to direct financial resources towards long-

term investments, strengthen stability and expand inclusion 
(WEF, 20/141, N/A)

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΈΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
• Προώθηση της χρηματοδότησης καινοτόμων εγχειρημάτων μέσω επιδοτήσεων, δανειοδότησης με ευνοϊκούς 

όρους κ.α. αλλά και πρόοδος προς τη μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων στη 
χρηματοδότηση των ΜμΈ

• Παροχή κινήτρων για ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, όπως οι επιδοτήσεις για την ανάπτυξη 
υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου έναρξης επιχειρήσεων με την απόδοση ΆΦΜ μέσω βιντεοκλήσης 
(myAADElive). 

• Άναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2021, και το νέο σύστημα αδειοδότησης όπου όλες οι διαδικασίες 
έναρξης επιχειρήσεων θα πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο gov.gr

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου λύσης επιχειρήσεων χάριν της καινοτομίας του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
αλλά και λόγω του νέου πτωχευτικού νόμου που προβλέπει την ταχύτερη ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων μίας επιχείρησης

• Μείωση του ποσοστού εισφοράς αλληλεγγύης 
• Έισαγωγή φορολογικών κινήτρων για «Έπενδυτικούς Άγγέλους» (Angel Investors)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Έλλάδα εμφανίζει χαμηλή επίδοση σε κρίσιμα θέματα τα οποία άπτονται στον πυλώνα του «Έπιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος» και μπορούν να θεωρηθούν τόσο «καταλύτες», όσο και «αποτελέσματα» της ανταγωνιστικότητας. Στον 
τομέα της αγοράς εργασίας παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης στη φορολόγηση της εργασίας, μέσω μείωσης 
του υψηλού εργοδοτικού κόστους, και στη δημιουργία πιο ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Στο περιβάλλον ανταγωνισμού, 
παρουσιάζονται ευκαιρίες βελτίωσης σε ότι αφορά στη δημιουργία των κατάλληλων δομών για τη μετάβαση στην 
ψηφιακή οικονομία, μέσω της δημιουργίας κινήτρων και μείωσης των ανισοτήτων. Στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
παρατηρείται σημαντική έλλειψη ευκαιριών χρηματοδότησης πέρα από τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα. Έπίσης, αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι Έλληνικές επιχειρήσεις υστερούν στην υιοθέτηση, τόσο του ηλεκτρονικού εμπορίου – το οποίο μπορεί να 
στηρίξει και τις εξαγωγές – όσο και στη χρήση ΤΠΈ.
Άπό την άλλη πλευρά, η Έλλάδα εμφανίζει καλή επίδοση σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, ειδικά σε ό,τι αφορά την 
προστασία επενδυτών μειοψηφίας. Στον τομέα αυτό, βέβαια, εμφανίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ως προς την 
αποδοχή και το σεβασμό απέναντι στα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα. Τέλος, παρατηρείται συγκριτικά καλή επίδοση 
στην ευκολία έναρξης και λύσης επιχείρησης, καθώς η Έλλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τόσο στην κοστολογική 
βάση λειτουργίας, όσο και στις διαδικασίες έναρξης επιχείρησης αλλά και συγκριτικά καλό ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικό με την 

πτώχευση επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

36     



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Έυκολία έναρξης επιχειρήσεων (κόστος και διαδικασίες) και αναθεώρηση πτωχευτικού δικαίου για τη 

διευκόλυνση της λύσης τους
• Νόμος περί προώθησης της εταιρικής διακυβέρνησης
• Δημιουργία πλατφόρμας για όλες τις Start Up εταιρείες στο Υπ. Άνάπτυξης

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
• Άναθεώρηση του παραδοσιακού ρόλου των τοπικών αρμόδιων αρχών (δήμοι, κοινότητες, περιφέρειες), ώστε 

να συμβάλλουν ενεργά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο (ανάδειξη και προώθηση 
επιχειρηματικών ευκαιριών, χρηματοδοτική υποστήριξη, κλπ.) 

• Άπλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και μείωση της γραφειοκρατίας (π.χ. λύση επιχειρήσεων)
• Άνάπτυξη σχημάτων χρηματοδότησης που στηρίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους άντλησης κεφαλαίων 

(microfinancing, crowdfunding, venture philanthropy, κλπ.), καθώς και εκσυγχρονισμός και διαφοροποίηση των 
προϊόντων / υπηρεσιών του τραπεζικού / χρηματοδοτικού τομέα, με σκοπό τη διευκόλυνση χρηματοδότησης 
των ΜμΈ και την αύξηση μεγέθους τους (scale up first not small), άντληση κεφαλαίων μέσω παράλληλης 
αγοράς χρηματιστηρίου αξιών (ομόλογα, κλπ.)

• Μείωση εργατικού κόστους, μέσω δράσεων, όπως η μείωση (και η σταδιακή κατάργηση) της εισφοράς 
αλληλεγγύης, η διεύρυνση της φορολογικής βάσης (αύξηση απασχόλησης και περιορισμός παραοικονομίας), 
με ταυτόχρονη ελάφρυνση του φορολογικού βάρους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Δημιουργία κλαδικών συστάδων με συνεργασία διοικητικών, εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών φορέων
• Σύσταση φορέα ενημέρωσης και εκπαίδευσης επιχειρηματιών σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, 

χρηματοδοτικών εργαλείων, βιωσιμότητας και μοντέλων συνεργασίας με προώθηση της δια βίου μάθησης
• Ένημέρωση, εκπαίδευση και διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών στις τοπικές αρχές για την αναγνώριση, 

ανάδειξη και αξιοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών λύσεων
• Ψηφιοποίηση των συναλλαγών χρηματοδότησης με σκοπό τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη 

σχέση τράπεζας-πελάτη, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση των ΜμΈ και την αμεροληψία στις μεταξύ τους 
συναλλαγές
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ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟ-ΠΥΛΩΝΆΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Government ensuring policy stability (WEF, 138/141, N/A) 
• Burden of government regulation (WEF, 127/141, N/A)

ΣΧΈΤΙΚΟΙ ΔΈΙΚΤΈΣ
 (Πηγή - Θέση - Διαφορά ΠΥΞΙΔΆ 2020-2021)

• Government long-term vision (WEF, 134/141, N/A)
• Ensure public institutions embed strong governance principles 

and a long-term vision and build trust by serving their citizens 

(WEF, 32/37, N/A)

• Facilitate the creation of "markets of tomorrow", especially in 
areas that require public-private collaboration (WEF, 33/37, N/A)

• Pension System (Percentage of active workforce contributing to 
pension system) (GTCI, 20/125,+7)

• Quality of land administration (WEF, 138/141, N/A)
• Dealing with Construction Permits (World Bank, 86/190, N/A)
• Registering Property (World Bank, 156/190, N/A)
• Property Rights (WEF, 97/141, N/A)

• Έ-participation (WEF, 33/141, N/A)
• Digital Public Services for Businesses (DESI, 27/28, N/A)

• Efficiency of legal framework in settling disputes (WEF, 131/141, 
N/A)

• Rethink labour laws and social protection for the new economy 
and the new needs of the workforce (WEF, 34/37, N/A)

• Environment-related treaties in force count (WEF, 26/141, N/A)
• Renewable energy regulation (WEF, 12/141, N/A)
• Energy efficiency regulation (WEF, 41/141, N/A)

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΈΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ 
ΕΠΙΔΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ 
ΚΑΛΗ

ΕΠΙΔΟΣΗ
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ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
• Κατάρτιση του Σχεδίου Άνάπτυξης για την Έλληνική Οικονομία (έκθεση Πισσαρίδη)
• Ιεράρχηση στοχευμένων δράσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και του κράτους στο 

πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού
• Θεσμοθέτηση της Έπιτροπής Άξιολόγησης Νομοπαρασκευαστικού Έργου (EANE) 
• Σταδιακή αποκλιμάκωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και μείωση της επιχορήγησης από τον κρατικό 

προϋπολογισμό (συναρτήσει των συνολικών δαπανών του δημοσίου) 
Oι παραπάνω εξελίξεις αναμένεται να ανακατευθύνουν την παραγωγική διάρθρωση, με τη δημιουργία ενός 
μακροπρόθεσμου στρατηγικού οράματος, στο επίκεντρο του οποίου φαίνεται να βρίσκεται η επίλυση των 
παθογενειών του θεσμικού περιβάλλοντος και η προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η Έλλάδα εμφανίζει χαμηλές επιδόσεις σε αρκετούς δείκτες, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα καθώς 
ο συγκεκριμένος πυλώνας διέπει τόσο την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας, όσο και την παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων και της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, χαμηλή επίδοση παρατηρείται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα 
και την αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης, στο Νομικό Περιβάλλον, στη συνεργασία μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα καθώς και σε ζητήματα διαχείρισης θεμάτων ιδιοκτησίας γης (π.χ. κτηματολογίου). Άξίζει να σημειωθεί βέβαια, ότι 
αρκετές πρόσφατες εξελίξεις και δράσεις άπτονται των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων και αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίδραση στην καθημερινότητα, με την αντίστοιχη αποτύπωση να αναμένεται στα αποτελέσματα των διεθνών εκθέσεων 
τα επόμενα έτη.  
Άπό την άλλη πλευρά, παρατηρείται ότι η Έλλάδα έχει κάνει θετικά βήματα στις συμφωνίες και το ρυθμιστικό πλαίσιο της 
ενέργειας, τον εξορθολογισμό του Συνταξιοδοτικού συστήματος και την Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε Δημόσιες Υπηρεσίες, 
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που οδήγησε σε επιτάχυνση πολλών δράσεων.

ΕΚΘΕΣΗ “ΠΥΞΙΔΑ” 2021 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        39 



ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Έν εξελίξει ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις

• Ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο, συμφωνίες και στοχοθεσία στον τομέα της ενέργειας
• Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης με όλους τους εμπλεκομένους φορείς τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό της χώρας 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
• Άξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Άνάκαμψης και Άνθεκτικότητας, με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερου 

οικονομικού αποτυπώματος και βιώσιμης ανάπτυξης
• Έπιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και των επιχειρήσεων, με επίσπευση της 

ανάπτυξης των υποδομών δικτύων, επενδύσεων σε υλικό εξοπλισμό και με παράλληλη αναβάθμιση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων

• Χάραξη νέας βιομηχανικής πολιτικής με γνώμονα την ανταγωνιστικότητα και το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της κάθε περιοχής

• Παροχή κινήτρων σε διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, υψηλής προστιθέμενης αξίας, για την προώθηση 
στοχευμένης εξωστρέφειας και της δυναμικής ενσωμάτωσης σε διεθνείς αλυσίδες αξίας

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
• Θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και καίριων δεικτών απόδοσης για τους εκπροσώπους των θεσμών (π.χ. 

συνεργασίες πανεπιστημίων με διεθνή ινστιτούτα και την αγορά), με σκοπό την αλλαγή κουλτούρας και 
νοοτροπίας τους 

• Θέσπιση διαδικασιών αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του δημοσίου
• Ορισμός και διάθεση κονδυλίων προς τις τοπικές αρχές με στόχο την ανάδειξη και προώθηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών
• Ολοκλήρωση πρωτοβουλιών για να καταστεί πιο ανταγωνιστική η αλυσίδα αξίας των Έλληνικών επιχειρήσεων 

(π.χ. απελευθέρωση επαγγελμάτων, εξορθολογισμός κόστους ενέργειας, εκσυγχρονισμός εφοδιαστικών 
αλυσίδων και αποτελεσματικότερη διασύνδεση εμπορευματικών διαύλων)
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Και στην Έλλάδα όμως τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα.  Όταν η πανδημία 

ξέσπασε την άνοιξη του περασμένου χρόνου, ο αριθμός των κρουσμάτων και 

των θανάτων λόγω Covid-19 ήταν σχετικά περιορισμένος.  Άλλά στο δεύτερο 

και στο τρίτο κύμα η Έλλάδα χτυπήθηκε σκληρά.  Το ίδιο σκληρά χτυπήθηκε και η 

οικονομία της, γεγονός που δεν αποτέλεσε έκπληξη για μια οικονομία που στηρίζεται, 

σε μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό.  Η πτώση του ΆΈΠ κατά το 2020 ήταν χειρότερη 

από την αντίστοιχη της Έυρωζώνης και της ΈΈ, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να την 

τοποθετούν ανάμεσα στο -8% και -10% για το 2020. Άντίστοιχα, η ανάκαμψη που 

προβλέπεται για το 2021 ενδέχεται να είναι ασθενέστερη από την υπόλοιπη Έυρώπη, 

ενώ για το 2022 αναμένεται να είναι ισχυρότερη.

Πώς μπορεί η Έλλάδα να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να προετοιμάσει το δρόμο για βελτιώσεις προς τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα 

και τη μακροχρόνια ευημερία; Η ΠΥΞΙΔΆ παρέχει ουσιαστικό υλικό ώστε οι αποφάσεις 

που θα ληφθούν να βασίζονται σε στοιχεία.  Έρχεται μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα: 

το πρόγραμμα NEXT GENERATION EU θα παρέχει σημαντικούς χρηματοοικονομικούς 

πόρους στην Έλλάδα μέσω του Μηχανισμού Άνάκαμψης και Άνθεκτικότητας. Η 

Κυβέρνηση έχει ήδη δημοσιεύσει τα προσχέδια για την αξιοποίηση αυτών των πόρων 

από τα τέλη του 2020.  Η ΠΥΞΙΔΆ, μαζί με την Έκθεση της Έπιτροπής Πισσαρίδη και 

λοιπές αναλύσεις, επιδεικνύει μια ισχυρή βούληση ώστε η διαμόρφωση πολιτικών να 

βασιστεί στη λεπτομερή ανάλυση των προκλήσεων που επί τόσα χρόνια κρατούσαν 

δέσμια την Έλληνική οικονομία.

Μία παρατήρηση που προκύπτει από τα στοιχεία, είναι ότι η ευημερία της Έλλάδας 

βρίσκεται, σε γενικές γραμμές, εναρμονισμένη με την  ανταγωνιστικότητα της χώρας. 

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ευημερίας και ανταγωνιστικότητας ήταν το σημείο 

που οδήγησε στο Έλληνικό και Έυρωπαϊκό δημόσιο χρέος. Πολλά από τα βήματα  

πολιτικής που αποφασίστηκαν έκτοτε στόχευαν στην επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ 

τους. Κι αυτό επιτεύχθηκε, αλλά με ένα επίπεδο ευημερίας χαμηλό σε σχέση με πολλές 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ανταγωνίζονται την Έλλάδα, και κυρίως σε επίπεδα 

χαμηλότερα από αυτά που φιλοδοξούσε η Έλληνική κοινωνία.

Christian Ketels
Harvard Business School faculty at Professor Michael E. Porter’s 
Institute for Strategy and Competitiveness

 Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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Μακροπρόθεσμα αυτά τα στοιχεία υπονοούν ότι η οποιαδήποτε βελτίωση στο επίπεδο 

της ευημερίας της Έλλάδας θα προέλθει από βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα ως 

προς τους θεμελιώδεις συντελεστές.  Άυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι η ικανότητα 

να υποστηριχτούν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας θα προκύψουν από την 

κινητοποίηση όλων των εισροών και ιδιαίτερα του εργατικού δυναμικού.  Δεν υπάρχουν 

μαγικές λύσεις.  Κοινωνικά προγράμματα αλληλεγγύης προς τα επαπειλούμενα άτομα 

και οικονομική ενίσχυση προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να κρατηθούν στη ζωή 

και να μην επιτρέπεται να απολύσουν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, μπορούν 

να απαλύνουν το πλήγμα, ώστε να αποφευχθεί μία πιο μακροχρόνια διάβρωση 

των δυνατοτήτων της Έλληνικής οικονομίας. Μέτρα στήριξης μακρο-οικονομικού 

χαρακτήρα μπορεί να αποβούν χρήσιμα και χρειάζονται για να ξεπεραστεί το σοκ 

της πανδημίας. Άλλά μόνο με μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στα μικρο-οικονομικά 

θεμελιώδη μεγέθη όπως οι δεξιότητες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η βελτίωση 

των υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού επιχειρηματικού πλαισίου, η 

εξωστρέφεια των αγορών, κλπ. τα μέτρα αυτά μπορούν να προκαλέσουν στροφή 

προς τη βιώσιμη ευημερία.

Μια άλλη παρατήρηση είναι ότι η Έλλάδα εμφανίζει μια σχετικά ισορροπημένη 

επίδοση σε όλους τους πυλώνες και τους δείκτες που αξιολογούν τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το κατά 

πόσο παραγωγική είναι η οικονομία και οι επιχειρήσεις της ώστε να λειτουργήσουν ως 

μοχλός στις υπάρχουσες εισροές.  Άυτοί οι μεμονωμένοι παράγοντες αλληλοεπιδρούν 

με πολλούς τρόπους. Οι αδυναμίες σε κάποιους δείκτες αποδυναμώνουν την αξία 

των δυνατών σημείων άλλων δεικτών.  Για παράδειγμα, ας πάρουμε το γεγονός 

ότι υπάρχουν πολλοί κάτοχοι διδακτορικών οι οποίοι αναζητούν εργασία.  Όμως 

οι αδύναμες χρηματαγορές, οι μη ανεπτυγμένες υποδομές, καθώς και κάποιοι άλλοι 

παράγοντες καθιστούν την πρόσληψη των κατόχων διδακτορικών μη επικερδή για 

τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητες 

τους και να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι.  Παράλληλα, καμία χώρα δεν χρειάζεται να 

είναι δυνατή σε όλους τους δείκτες για να επιτύχει την απόλυτη ανταγωνιστικότητα.  

Όλο το μυστικό κρύβεται στην εύρεση ενός συνεκτικού συνόλου με συμπληρωματικά 

στοιχεία (το ένα με το άλλο), το οποίο θα είναι πολύτιμο για κάποιο συγκεκριμένο 

μίγμα οικονομικών δραστηριοτήτων.  Τα στοιχεία για την Έλλάδα υποδεικνύουν ότι η 

χώρα εμφανίζει σε ένα μεγάλο αριθμό θεμελιωδών δεικτών σχετικά χαμηλές επιδόσεις, 

με πολύ λίγες εξαιρέσεις.

Άυτό σημαίνει, ότι η Έλλάδα θα πρέπει να βελτιώσει με την πάροδο του χρόνου τις 

επιδόσεις της σε πολλές διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας. Δεν υπάρχει κάποιο 

συγκεκριμένο σημείο που μπλοκάρει τη δραστηριότητα και το οποίο θα ήθελε λεπτή 

χειρουργική επέμβαση για να απελευθερώσει την επιτάχυνση της ανάπτυξης.  
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Σε αυτό συμφωνούν  και τα ευρήματα και άλλων ερευνητών όπως και των μελετητών 

της Έπιτροπής Πισσαρίδη. Άλλά η εμπειρία πολλών άλλων χωρών δείχνει επίσης ότι 

η προσπάθεια για προώθηση όλων των πλευρών της ανταγωνιστικότητας μονομιάς, 

αποτελεί σίγουρη συνταγή αποτυχίας. Καμιά χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να το 

επιτύχει και μια τέτοια προσπάθεια οδηγεί συνήθως σε πενιχρά αποτελέσματα, 

καταφέρνοντας σε πολλούς τομείς πολύ λίγα (και συχνά τα πιο εύκολα), κι έτσι δεν 

υπάρχει σημαντικός αντίκτυπος.

Κατά συνέπεια, η Έλλάδα πρέπει με σθένος να ιεραρχήσει και να δρομολογήσει τις 

προσπάθειές της για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εξισορροπώντας ανάμεσα 

στο αναγκαίο και το εφικτό.  Οι επιλογές αυτές θα πρέπει να βασίζονται σε ξεκάθαρες 

στρατηγικές επιλογές όσον αφορά το πού ακριβώς στοχεύει η χώρα για το μέλλον.  

Άυτό δε σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες πρέπει να αφεθούν στην τύχη τους.  

Άντίθετα, θα πρέπει να παρουσιαστούν στους Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις και να 

εξηγηθεί πώς η πρόοδος στην ανταγωνιστική ατζέντα δημιουργεί οφέλη για όλους και 

για το σήμερα και όχι μόνον για την επόμενη δεκαετία.

Άρα, η ελπίδα βρίσκεται στο ότι η ΠΥΞΙΔΆ θα εξελιχθεί σε κάτι περισσότερο από ένα 

στιβαρό αναλυτικό εργαλείο των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζει 

η Έλλάδα, με βάση την εξέταση των διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας.  Έλπίζουμε 

ότι η ΠΥΞΙΔΆ θα αποτελέσει ένα εργαλείο κατά τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τη 

χάραξη της πορείας,  από το πού ξεκινάμε και τι κάνουμε κατά τη διαδρομή προς μία 

ανταγωνιστικότερη Έλλάδα.

44     



ΕΚΘΕΣΗ “ΠΥΞΙΔΑ” 2021 - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ        45 



46     

COMPETEGR



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Με μεγάλη χαρά ολοκληρώνεται για δεύτερη χρονιά η έκδοση της Έκθεσης 

ΠΥΞΙΔΆ του Συμβουλίου Άνταγωνιστικότητας της Έλλάδας, που αποτελεί ένα 

πολυ-συμμετοχικό μηχανισμό που συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον 

τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας με μόνο στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας για την επίτευξη ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης, 

ενίσχυσης της δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου. 

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα σύνταξης και επιμέλειας της έκθεσης ΠΥΞΙΔΆ 

και συγκεκριμένα τους Χαρά Καφφέ και Βασίλη Παναγούλια από την BCG, τους  

Γιάννη Βάλβη, Μαρίνα Γιωργαλλά  και Θάνο Σπηλιόπουλο από την DELOITTE και τον 

Κωνσταντίνο Θανάσκο και Τάσο Ιωσηφίδη από την EY για την καθοριστική τους 

συμεμετοχή στην ανάλυση και ανάπτυξη της έκθεσης.  

Έξίσου θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες προβληματισμού που μοιραστήκαν μαζί 

μας εμπεριίες και γνώσεις και συγκεκριμένα τον Υπουργό Έξωτερικών Κώστα 

Φραγκογιάννη, την Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Άνάπτυξης, 

Βίκυ Λοΐζου, την Γενική Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 

και Ισότητας των Φύλων, Γιάννα Χορμόβα, τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της 

ΚΈΔΈ, Δημήτρη Παπαστεργίου, τους Καθηγητές κ.κ. Γεώργιο Δουκίδη και Γιώργο 

Παγουλάτο καθώς και τους Χρήστο Ιωάννου από τον ΣΈΒ, Χρήστο Καμπόλη, 

Έπικεφαλή Οικονομολόγο στο Κέντρο Παγκόσμιας Άνταγωνιστικότητας του IMD, 

Ευτυχία Κασσελάκη, από την ΈΥ, Βασίλη Κυλίκογλου από το ΈΚΈΦΈ Δημόκριτος. 

Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Πρόεδρο του ΣΦΈΈ και Γενικό Διευθυντή της Novo Nordisk 

Έλλάς, Γιώτα Παπαρίδου, Προέδρο του ΣΈΠΈ, Άννυ Τριανταφύλλου, Dean του School 

of Business and Economics, στο American College of Greece και Παναγιώτη Χασάπη, 

Έκτελεστικό Άντιπρόεδρο του ΣΈΒΈ. 

Δρ. ΒΈΝΈΤΙΆ ΚΟΥΣΙΆ
Γενική Διευθύντρια
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ΠΡΟΈΔΡΟΣ   

ΣΙΜΟΣ ΆΝΆΣΤΆΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πετσιάβας Ά.Έ. 
Πρόεδρος Σύνδεσμος Άνωνύμων Έταιρειών και ΈΠΈ
Έπίτιμος Πρόεδρος, Έλληνο-Άμερικανικό 
Έμπορικό Έπιμελητήριο      

ΆΝΤΙΠΡΟΈΔΡΟΣ

ΓΈΩΡΓΙΟΣ ΧΆΝΤΖΗΝΙΚΟΛΆΟΥ 
Πρόεδρος, Τράπεζα Πειραιώς
Πρόεδρος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Άθηνών
Πρόεδρος, Έλληνική Ένωση Τραπεζών (EET)

ΓΡΆΜΜΆΤΈΆΣ

ΆΘΆΝΆΣΙΟΣ ΣΆΒΒΆΚΗΣ
Άντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Biosolids 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Έλλάδος (ΣΒΈ)

ΓΈΝΙΚΗ ΔΙΈΥΘΥΝΤΡΙΆ

Δρ. ΒΈΝΈΤΙΆ ΚΟΥΣΙΆ
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Πρόεδρος Έπιτροπής Άπασχόλησης,
Έλληνο-Άμερικανικό Έμπορικό Έπιμελητήριο
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Η παγκοσμιοποίηση, το δημογραφικό, η 4η 

Βιομηχανική Έπανάσταση και οι σύνθετες 

γεωπολιτικές προκλήσεις είναι οι κυριότεροι 

παράγοντες που επί χρόνια επηρεάζουν την 

παγκόσμια οικονομία, με θετικό τρόπο για όσους 

προσαρμόζονται και αξιοποιούν τις εξελίξεις και 

με αρνητικό για όσους επιμένουν εμμονικά στο 

παρελθόν.  

Σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι 

χώρες καλούνται να ανταγωνιστούν μεταξύ τους 

συνθέτοντας και προσφέροντας ένα οικοσύστημα 

θεσμών, πολιτικών και επί μέρους συντελεστών 

προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγικότητά 

τους,  ενισχύοντας την ευημερία της κοινωνίας. 

Στην Έλλάδα απουσίαζε ένας πολυ-συμμετοχικός 

και ταυτόχρονα απλός μηχανισμός ο οποίος να 

συνδέει διαδραστικά και ανεξάρτητα όλον τον 

παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της χώρας. 

Με μόνο στόχο να διαμορφώσει και να ενισχύσει 

κανάλια ανοικτής επικοινωνίας, διάχυσης της 

γνώσης και  ανταλλαγής εμπειριών και καλών 

πρακτικών σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 

και τα οφέλη της για την επίτευξη ουσιαστικής 

οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της 

δημιουργικότητας και της κοινωνικής προόδου, το 

CompeteGR έρχεται να καλύψει το κενό αυτό.

COMPETEGR



ΜΈΛΗ ΔIOIKHΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΆΛΈΞΆΝΔΡΟΣ ΆΓΓΈΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Aldemar Resorts 

ΠΈΤΡΟΣ ΔΟΥΚΆΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Capital Partners Ά.Έ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΆΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Pharmathen Ά.Έ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Deloitte Greece 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΛΆΖΆΡΙΔΗΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, 
Όμιλος Χρηματιστηρίου Άθηνών

ΝΙΚΟΛΆΟΣ ΜΠΆΚΆΤΣΈΛΟΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Πυραμίς Μεταλλουργία Ά.Έ.

ΗΛΙΆΣ ΣΠΥΡΤΟΥΝΙΆΣ
Γενικός Διευθυντής,
Έλληνο-Άμερικανικό Έμπορικό Έπιμελητήριο

ΜΙΧΆΛΗΣ ΣΤΆΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Νόμιμος Έκπρόσωπος, EΛΒΆΛΧΆΛΚΟΡ Ά.Έ.
Πρόεδρος, Συμβούλιο “Έλληνική Παραγωγή”

ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΆΥΡΟΥ
Έκτελεστικός Άντιπρόεδρος, 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Έλλάδος

ΣΥΜΈΩΝ ΤΣΟΜΩΚΟΣ
Ιδρυτής και Πρόεδρος, 
The Delphi Economic Forum

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΆΡΠΆΝΤΙΔΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Παπαστράτος - Θυγατρική της Philip Morris 
International Inc.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΥΤΙΚΗ ΈΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος
ΒΆΣΙΛΗΣ ΚΆΦΆΤΟΣ
Partner, Clients & Industries
Deloitte

ΧΡΥΣΟΣ ΚΆΒΟΥΝΙΔΗΣ,
Έπί κεφαλής γραφείου Άθήνας,
Διευθύνων Σύμβουλος και Έταίρος
BCG

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΆΜΠΟΛΗΣ,
Έπικεφαλής Οικονομολόγος στο Κέντρο 
Παγκόσμιας Άνταγωνιστικότητας, 
IMD

ΗΛΙΆΣ ΛΈΚΚΟΣ
Έπικεφαλής Οικονομικής Άνάλυσης και 
Άναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
Τράπεζα Πειραιώς

ΠΆΝΆΓΙΩΤΗΣ ΛΙΆΡΓΚΟΒΆΣ
Καθηγητής Οικονομίας, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου 
Πρόεδρος και Έπιστημονικός Διευθυντής,
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Έρευνών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΆΛΛΙΆΡΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Οικονομικής Άνάλυσης και Μελετών, 
Τράπεζα της Έλλάδος 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΆΓΟΥΛΆΤΟΣ
Καθηγητής Έυρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Άθηνών,
Γενικός Διευθυντής, ΈΛΙΆΜΈΠ

ΠΆΝΟΣ ΠΆΠΆΖΟΓΛΟΥ
Διευθύνων Σύμβουλος ΈΥ Έλλάδος,
Accounts Leader Περιοχή CESA 
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