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«Οικονομική Ανάπτυξη, Εξωστρέφεια και Επενδυτικό Περιβάλλον –
Τα ευρήματα του Global Index of Economic Openness»
Δημοσιεύθηκε η τελευταία Έκθεση της δεξαμενής σκέψης Legatum Institute, σχετικά με τον
παγκόσμιο δείκτη οικονομικής εξωστρέφειας «Global Index of Economic Openness»1. Ο
συγκεκριμένος δείκτης του Ινστιτούτου μετράει σε ποιο βαθμό τα οικονομικά συστήματα 157 χωρών
προωθούν το εμπόριο, τον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα, μέσω της μέτρησης τεσσάρων
πυλώνων που περιγράφουν τις πολιτικές επιλογές για τις διαφορετικές χώρες: α) Πρόσβαση στην
αγορά και υποδομές β) Επενδυτικό περιβάλλον, γ) Επιχειρηματικές συνθήκες και δ) Διακυβέρνηση.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, ο «Global Index of Economic Openness» αφορά κάτι περισσότερο
από το εμπόριο και τους ρυθμιστικούς κανόνες2. Αφορά τις ευρύτερες συνθήκες που υπάρχουν σε μια
χώρα που είτε θα βοηθήσουν είτε θα εμποδίσουν την οικονομία της. Ο στόχος της μέτρησης του δείκτη
«Economic Openness» είναι να προσδιοριστούν οι γενικότεροι παράγοντες, οι οποίοι διαφοροποιούν
την οικονομική πρόοδο των διαφορετικών χωρών.
Πολλοί παγκόσμιοι δείκτες επιδιώκουν να αποτυπώσουν μεμονωμένα στοιχεία οικονομικής και
κοινωνικής προόδου. Ο Δείκτης Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Παγκόσμιας Τράπεζας
(World Bank Doing Business Index), η Έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το εμπόριο
(the World Economic Forum (WEF) Enabling Trade Report) και η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια είναι μερικά παραδείγματα. Σκοπός
όμως αυτού του «Global Index of Economic Openness» είναι να συνδυαστούν όλα αυτά τα
διαφορετικά στοιχεία προκειμένου να αποτυπωθεί μια πιο ολιστική οπτική του οικονομικού
συστήματος.
Στην Έκθεση του 2019 η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση της συνολικής κατάταξης.
Συγκεκριμένα στην κατηγορία «Πρόσβαση στην αγορά και υποδομές» βρίσκεται στην 37η θέση, στο
«Επενδυτικό περιβάλλον» βρίσκεται στην 94η, στις «Επιχειρηματικές συνθήκες» στην 33η και στη
«Διακυβέρνηση» στην 41η.
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Η Έκθεση είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή μόνο για τον κύριο αποδέκτη. Είναι όμως διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή
στον σύνδεσμο: https://li.com/wp-content/uploads/2019/05/GIEO-2019-1.pdf
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Σελίδα 20 της Έκθεσης περί ορισμού του «Economic Openness»
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Η σημαντικότερη πρόκληση για την Ελλάδα είναι το «επενδυτικό περιβάλλον», όπου
κατατάσσεται στην 94η θέση, 49 θέσεις χαμηλότερα από το 2009. Σύμφωνα με την Έκθεση (σελ. 46),
το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας έχει επιδεινωθεί σημαντικά, με λιγότερα κεφάλαια
επιχειρηματικού κινδύνου, λιγότερο υγιείς τράπεζες και δραματικά μειωμένο τον αριθμό
τραπεζικών καταστημάτων ανά 100.000 κατοίκους. Επίσης, ανησυχητικό στοιχείο για τους
επενδυτές είναι το ποσοστό ανάκτησης για περιπτώσεις αφερεγγυότητας, το οποίο μειώθηκε από
44 cents/$ σε 34 cents/$.
Το Χονγκ Κονγκ χαρακτηρίζεται ως η πιο ανοικτή οικονομία παγκοσμίως, ακολουθούμενη από
τη Σιγκαπούρη και την Ολλανδία. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 7η θέση και οι ΗΠΑ στην 9η. Οι
χώρες οι οποίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πρόοδο στην προώθηση του «Economic Openness»
είναι η Ινδία, η Κίνα και η Ρουάντα. Η Αλβανία (64η στην κατάταξη) είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη
πρόοδο στην Ανατολική Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, ανεβαίνοντας 20 θέσεις από το 2009 με
γνώμονα τις βελτιώσεις των επιχειρηματικών συνθηκών, της πρόσβασης στην αγορά και των
υποδομών.
Ως κύρια συμπεράσματα της Έκθεσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε:
 Το «Economic Openness» βρίσκεται παγκοσμίως σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Βελτίωση
παρουσιάζουν ακόμη και χώρες με χαμηλότερη κατάταξη, γεγονός που χαρακτηρίζεται θετικό
για εκατομμύρια ανθρώπους ώστε να ξεφύγουν από τη φτώχεια.
 Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα «Economic Openness» είναι πιο παραγωγικές.
 Η οικονομική εξωστρέφεια και επομένως η οικονομική ανάπτυξη μπορούν να βελτιωθούν με
επιλογές πολιτικής. Το ανοικτό εμπόριο είναι θεμελιώδης συνιστώσα για την προώθηση της
καινοτομίας, τη μεταφορά της γνώσης και την αύξηση της παραγωγικότητας, με τελικό στόχο
την ανάπτυξη και ευημερία.
 Το γενικότερο θέμα της διακυβέρνησης είναι καθοριστικό, όμως η ποιότητα της
διακυβέρνησης, σύμφωνα με την έκθεση, παραμένει στάσιμη, γεγονός που αποτελεί φρένο για
την οικονομική εξωστρέφεια.
Η έκδοση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://li.com/wp-content/uploads/2019/05/GIEO-2019-1.pdf
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