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Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για την 

«Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα 2017-2018», η Βουλγαρία, το 2017, ανήλθε στην 
49η θέση έναντι της 50ης που κατείχε το 2016,μεταξύ των 137 οικονομιών που 
περιλαμβάνονται στη μέτρηση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI).  

 
Τη περίοδο 2016-2017, ο δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας της 

Βουλγαρίας (Global Competitiveness Index-GCI) ανήλθε από 4,4 σε 4,5  
βαθμούς (maximum 7), τοποθετώντας τη χώρα μπροστά από αρκετά άλλα κράτη 
μέλη της ΕΕ, όπως η Λετονία (54η), η Σλοβακία (59η), η Ουγγαρία (60η) και η 
Ρουμανία (68η). Μεταξύ των χωρών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, η 
Εσθονία βρίσκεται στην 29η θέση- με παραδοσιακά καλές επιδόσεις- και, η 
Τσεχία στην 31η.  

 
Στην έκθεση καταγράφεται ότι το β/ΑΕΠ ανέρχεται σε 52,4 δις USD, 

αντιπροσωπεύοντας το 0,12% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ το κατά κεφαλήν 
εισόδημα ανέρχεται σε 7.368 USD, σε μία χώρα με καταγεγραμμένο πληθυσμό 
με 7,1 εκ. κατοίκους το 2017 και,  κατά 100.000 κατοίκους μειωμένο σε σχέση με 
το 2016. 

 
Ο GCI συνδυάζει το αποτέλεσμα 114 δεικτών οι οποίοι συγκεντρώνονται 

σε 12 κριτήρια/συντελεστές, που αποτυπώνουν τη συνολική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη των υπό αξιολόγηση χωρών. Μεταξύ των στοιχείων που 
προσμετρούνται είναι: λειτουργία των θεσμών, υποδομές, μακροοικονομικό 
περιβάλλον, υγεία και βαθμίδες εκπαίδευσης, επαγγελματική κατάρτιση, 
ανταγωνιστικότητα προϊόντων και αγοράς εργασίας, βάθος και μέγεθος αγοράς, 
τεχνολογική εξοικείωση, εταιρική κουλτούρα και καινοτομία. 
 

Τα κυριότερα κριτήρια που ωθούν τη βελτίωση της β/οικονομίας είναι το 
μακροοικονομικό περιβάλλον (25η θέση) και η τεχνολογική εξοικείωση (39η θέση). 
Ως προς τους παράγοντες που διαμορφώνουν το μακροοικονομικό περιβάλλον, 
καταγράφονται τα χαμηλά επίπεδα δημόσιου χρέους (27,8% του ΑΕΠ), το 
χαμηλό δημόσιο έλλειμμα (1,6%), ο περιορισμένος πληθωρισμός (1,4%) και η 
θετική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας (βλ. πίνακα1). 

 
  Η τεχνολογική εξοικείωση είναι το δεύτερο ποιοτικό κριτήριο που  
συμβάλλει στη βελτίωση του GCI της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με αυτό, η αναλογία 
μεμονωμένων χρηστών του Διαδικτύου είναι 60/100 άτομα, η αναλογία 
συνδρομητών ευρυζωνικού Internet  είναι 23/100 άτομα και χρήση υψηλής 
ταχύτητας Internet συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας  είναι 88/100. 
 
 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1.Βαθμολογία της Βουλγαρίας με βάση τους 12 συντελεστές 

 
ΠΗΓΗ:World Economic Forum 

 
Ωστόσο, η αξιολόγηση πολυάριθμων άλλων συντελεστών, της 

β/οικονομίας, την κατατάσσει χαμηλότερα στη κλίμακα GCI. Όσον αφορά στην 
αγορά εργασίας, η Βουλγαρία κατρακύλησε από την 54η θέση στην 67η θέση με 
βαθμολογία 4,3. Η χώρα λαμβάνει πολύ χαμηλή αξιολόγηση στις σχέσεις 
εργασίας-εργοδότη,  στην ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων, 
στην εμπιστοσύνη της επαγγελματικής διαχείρισης και στην παραγωγικότητα 
εργασίας. Όσον αφορά στην αμοιβή, την παραγωγικότητα και την ευελιξία στον 
προσδιορισμό των μισθών, η χώρα σημείωσε μικρή πρόοδο το 2017.  
 
  Στον τομέα της καινοτομίας, η Βουλγαρία έχει κατέλθει από την 64η στην 
68η θέση, ενώ κατέχει την 44η  θέση στις δαπάνες των επιχειρήσεων για έρευνα 
και ανάπτυξη (R&D). Επίσης στο  κριτήριο της σύνδεσης των ΑΕΙ και των 
επιχειρήσεων στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, η χώρα βαθμολογείται στην 
77η θέση. Όσον αφορά στην επιχειρηματική ωριμότητα, η Βουλγαρία παραμένει 
στην 79η θέση.  
 

Παραδοσιακά, η Βουλγαρία βαθμολογείται πολύ χαμηλά όσον αφορά στον 
τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Συγκεκριμένα, το 2017 η Βουλγαρία βρίσκεται 
στην 98η θέση από τις 137 χώρες, καθώς οι επιχειρηματικές εκτιμήσεις 
περιλαμβάνουν τη δυσκίνητη διοίκηση και τη γραφειοκρατία, την εκτεταμένη 
διαφθορά, το εξαιρετικά ανεπαρκές και χειραγωγούμενο νομικό σύστημα και τα 
υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Οι χειρότερες βαθμολογίες δίδονται στη 
δικαστική ανεξαρτησία (108η θέση), στη διαφάνεια της κυβερνητικής πολιτικής 
(107η θέση),στις δωροδοκίες (87η θέση), στο οργανωμένο έγκλημα (119η) και, 
στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους  πολιτικούς (88η).  

 



Πίνακας 2. Συντελεστές που επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον 

 
ΠΗΓΗ:World Economic Forum 

 
 
 Τέλος, σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, η Ελβετία, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Σιγκαπούρη παραμένουν οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες σε  
παγκόσμιο επίπεδο. 

 




