
Τεύχος 24/2022 (Έτος 3ο) 

 

Μήνυμα του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, 

κ. Πέτρου Καλπακίδη, προς τους Έλληνες Κοσμηματοποιούς και Ωρολογοποιούς 
για το Νέο Έτος, 2023 

 

Αγαπητές μου - αγαπητοί μου, 

Αφήνουμε στο παρελθόν ένα έτος ιδιαιτέρως απαιτητικό, εν μέσω της άτυπης επιστροφής μας 
στην κανονικότητα. Αποχαιρετούμε μία μεταβατική περίοδο, μετά από δύο χρόνια υγειονομικών 
μέτρων και αποχής από τις οικονομικές δραστηριότητες, που είχε επιβάλλει η πανδημία.  

Το 2022 ήταν μια χρονιά-πρόκληση για όλους εμάς, τους ανθρώπους της αγοράς. Η  εκδήλωση 
πολεμικών ενεργειών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, λύγισε συνολικά την οικονομία της. 
Η εξοικονόμηση ενέργειας έγινε προτεραιότητα για τη διάσωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι 
αυξήσεις στις πηγές ενέργειας, ο πληθωρισμός και η περιβαλλοντική ζημία συνεχίζουν να 
αποτελούν σκοπέλους, που δυστυχώς προβλέπεται ότι δύσκολα θα προσπελαστούν, αφήνοντας 
όλους μας εκτεθειμένους σε εμπόδια και δυστοκίες. 
Χρειάστηκε να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Να εγκαταλείψουμε απαρχαιωμένες 
αντιλήψεις και να συμβαδίσουμε με τις νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους εμπορικής ανάπτυξης 
και εξέλιξης. Αντιληφθήκαμε ότι η πρόοδος δεν είναι ένα μοναχικό και εύκολο μονοπάτι, αλλά 
πολυσύχναστη λεωφόρος με κινδύνους και αντανακλαστικά, που οφείλουμε να αναπτύξουμε. Μια 
εποχή που μας οδηγεί να καλλιεργήσουμε σύγχρονες δεξιότητες. 
Παράλληλα, όμως, το απερχόμενο 2022, περιελάμβανε ένα σπουδαίο και αξιομνημόνευτο 
ιστορικό ορόσημο. Μια σελίδα της Ιστορίας-παρακαταθήκη για κάθε κατοπινό Έλληνα. Η επέτειος 
των 100 ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί ιδανική αφορμή, ώστε να εμπνευστούμε 
από το μεράκι, την κουλτούρα και τις δημιουργίες που άφησε πίσω του το ελληνικό στοιχείο που 
διώχθηκε από τις αλύτρωτες πατρίδες, αλλά δεν μαράθηκε. Αντίθετα, ευδοκίμησε και παρά τις 
αντιξοότητες διασώθηκε και αναπτύχθηκε, παραδίδοντάς μας μαθήματα προκοπής και προόδου.   

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
αντλώντας έμπνευση από όλα τα παραπάνω, διοργάνωσε τον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τιμώντας τα εκατό χρόνια που συμπληρώνονται από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, με τίτλο: «1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 
100 χρόνια μετά», στοχεύοντας στην ανάδειξη ενός Πολιτισμού, που μας κληροδότησε ένα 
έναστρο σκοτάδι, πλούσιο σε χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, αποτέλεσμα υπερηφάνειας, 
μόχθου, αλλά δυστυχώς και αιματοχυσίας.   
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Τα εκθεσιακά γεγονότα της χρονιάς ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη πραγματικότητα, καθώς η 
Διεθνής κλαδική έκθεση «Athens International Jewellery Show» τον Φεβρουάριο στην Αθήνα και η 
διεθνής έκθεση «KOSMIMA» τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία. Για 
δεύτερη συνεχή χρονιά η ΠΟΒΑΚΩ έδωσε το παρόν και στην έκθεση «PHILOXENIA-HOTELIA». 
Είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για συμμετοχή και επισκεψιμότητα στις εν 
λόγω εκθέσεις υπήρξε ένθερμο και ακόμη μεγαλύτερο διαφαίνεται να είναι για την κλαδική έκθεση 
τον Μάρτιο του 2023. 

 Οι κοσμηματοποιοί, οι ωρολογοποιοί και οι επιχειρηματίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Διατηρούν 
ενεργό τον ρόλο τους στις οικονομικές εξελίξεις σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και συνέδρια, ώστε να 
ενημερώνονται και να δηλώνουν την παρουσία τους. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για 
συνεργασίες με άλλες χώρες και πολιτισμικές επιρροές, ανταλλάσσουν ιδέες και κυρίως επιμένουν 
στη διατήρηση της ελληνικής Ιστορίας και Παράδοσης. Της δίνουν ρόλο στο σήμερα και 
προστατεύουν την ατόφια και άφθαρτη λάμψη της στο πέρασμα των χρόνων. 
Εξάλλου, το ελληνικό κόσμημα είναι ένα προϊόν με χαρακτήρα και ιστορική ταυτότητα. Κατέχει 
ξεχωριστή θέση στον κόσμο και διεκδικεί δίκαιη αντιμετώπιση στην ευρωπαϊκή αγορά.  Στο εξής, 
εμείς είμαστε εκείνοι που οφείλουμε να καθορίζουμε τα γεγονότα, να είμαστε κυρίαρχοι της 
αγοράς. Χαρακτηριστικά, να μη ρωτάμε «πώς πάει αγορά», αλλά «πώς την πάμε εμείς». 

Αγαπητές μου - αγαπητοί μου, 

Στον απόηχο του 2022, οφείλω να αναγνωρίσω στους επαγγελματίες του κλάδου της 
Αργυροχρυσοχοΐας και του Ωρολογίου την προσπάθεια που καταβάλλουν, ώστε να διατηρήσουν 
τις επιχειρήσεις τους, να προασπίσουν τα δικαιώματα των συναδέλφων τους, αλλά και να 
εξελιχθούν. Έχει άλλωστε αποδειχθεί, ότι ο κλάδος μας παραμένει συσπειρωμένος, όταν το 
απαιτούν οι συνθήκες. Η ΠΟΒΑΚΩ καταβάλλει, εξάλλου, κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
γνωστοποιούνται στους αρμοδίους τα προβλήματα του κλάδου και ενεργεί προς την επίλυσή τους. 
Την ίδια ώρα, η Πολιτεία οφείλει να εγκύψει στα ζητήματα του κλάδου και να δώσει τις 
απαιτούμενες λύσεις.  
Είμαι πεπεισμένος, ότι το μέλλον προβλέπεται λαμπρότερο, παρά τις παρούσες συνθήκες. Είμαι 
βέβαιος ότι τα εμπόδια μάς εμπνέουν να γίνουμε καλύτεροι και πιο επίμονοι για την επίτευξη του 
οράματος, που μας θέλει να ανθούμε και να καρποφορούμε.  
Το 2023 που σε λίγο ανατέλλει, εύχομαι να φέρει στις ζωές όλων υγεία, ευημερία, ελπίδα και 
επαγγελματική πρόοδο. 

Καλή χρονιά – Χρόνια πολλά κι ευτυχισμένα  

    
 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022 
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Η ΠΟΒΑΚΩ ανταλλάσσει ευχές με τους δημοσιογράφους – Οι στόχοι και ο απολογισμός 
Τους στόχους για ένα δυναμικό 2023 έθεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Αργυροχρυσοχόων 
Κοσμηματοπωλών 
Ωρολογοπωλών, με 
αφορμή το γεύμα που 
παρέθεσε στους 
δημοσιογράφους, για 
την ανταλλαγή ευχών 
εν όψει των εορτών. 
Από τη συνάντηση 
δεν απουσίασε ο 
απολογισμός του 
απαιτητικού 2022 και 
η σημαντική εκκίνηση 
των δραστηριοτήτων 
του κλάδου της 
Αργυροχρυσοχοΐας, έπειτα από δύο χρόνια αδράνειας, εξαιτίας της πανδημίας. 
Η κλαδική παρουσία δυναμώνει με τις Εκθέσεις KOSMIMA και ATHENS INTERNATIONAL 
JEWELERY SHOW, καθώς επίσης και με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου 
Κοσμήματος. 
Οι επαγγελματίες του κλάδου συμβάλλουν στις προσπάθειες της Πολιτείας για εξοικονόμηση 
ενέργειας και ζητούν κατάργηση του φόρου πολυτελείας και εισαγωγή της διδασκαλίας του 
κοσμήματος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Παράλληλα, η ΠΟΒΑΚΩ μετέχει στις πρακτικές της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, με απώτερη επιδίωξη η χειροτεχνία και η καλλιτεχνική βιομηχανία να 
επεκταθούν στους περισσότερους κλάδους που απαιτούν τεχνική. 

Όλα τα παραπάνω απορρέουν από την αισιόδοξη στάση επιχειρηματιών και τεχνιτών ότι το 
ελληνικό κόσμημα φέρει τη δική του ταυτότητα στον Πολιτισμό και την Ιστορία, επιμένοντας να 
λάμπει στον χρόνο. 

Η ΠΟΒΑΚΩ εύχεται σε όλους υγεία, πρόοδο, αλλά και φωτεινή σκέψη για βήματα ανάπτυξης σε 
κάθε επίπεδο. 
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Συμβολή της ΠΟΒΑΚΩ στις ευπαθείς ομάδες μέσω του ka - business 

 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης και η Ολυμπιονίκης της δισκοβολίας,                  
Τασούλα Κελεσίδου 

Το κοινωνικό πρόσωπο της επιχειρηματικότητας αναδεικνύει η ΠΟΒΑΚΩ με τη συμμετοχή της σε 
δράσεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στο πλαίσιο των εορτών, προσφέροντας ποσότητες 
τροφίμων.  
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών 
συμμετείχε στην 3η Μαραθώνια Εκπομπή για την Κοινωνική Ευθύνη που διοργάνωσε για τρίτη 
χρονιά το ka-business.gr, με στόχο να αναδείξει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της 
επιχειρηματικότητας, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας, γιατί «Καινοτομία και Ανάπτυξη 
δίχως κοινωνικό πρόσωπο ΔΕΝ υπάρχει».  

Στη Μαραθώνια Εκπομπή για την Κοινωνική Ευθύνη που πραγματοποιήθηκε στο webtv του ka-
business.gr περίπτερο 1 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, 
εκτός από την ΠΟΒΑΚΩ και τον πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Πέτρο Καλπακίδη, το «παρών» έδωσαν, 
επίσης, δεκάδες ομιλητές και εκατοντάδες φίλοι και αναγνώστες του ka-business.gr, στολίζοντας 
το δέντρο του ΚΑ Business με σακούλες αγάπης. 
«Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι το λιγότερο για την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου που έφθασε με μία 
σακούλα τρόφιμα για να στολίσει το δέντρο μας. Οι εκατοντάδες σακούλες που συγκεντρώθηκαν 
από τους φίλους και αναγνώστες μας που έφθασαν στο στούντιο μας αλλά και παραγωγών από 
την Βόρεια Ελλάδα δόθηκαν στο Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αρωγής», δήλωσε η Ραλλιώ 
Λεπίδου δημοσιογράφος, δημιουργός του ka-business.gr και ανταποκρίτρια του STAR CHANNEL. 
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ΣΕΛΠΕ: Συγκρατημένες οι δαπάνες των καταναλωτών φέτος τα Χριστούγεννα 

Λιγότερα σε σχέση με το 2021 θα δαπανήσουν 
φέτος τα Χριστούγεννα 7 στους 10 καταναλωτές 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως 
Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η 
έρευνα υλοποιήθηκε με την επιστημονική 
υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε 
χώρα την περίοδο 14-16 Νοεμβρίου 2022 σε 
δείγμα 1.150 καταναλωτών. 
Από την έρευνα προκύπτει ότι πλειοψηφία του 

κοινού, ποσοστό 71%, θεωρεί ότι η αξία των αγορών της τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι 
μειωμένη, ποσοστό 8% εκτιμά ότι θα είναι αυξημένη, ενώ 22% θεωρούν ότι θα μείνει αμετάβλητη. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό 38% θεωρεί ότι η μείωση αυτή θα είναι πάνω από το μισό της δαπάνης 
του προηγούμενου έτους, άνω του 50%. Μεσοσταθμικά, η εκτίμηση των καταναλωτών 
μεταφράζεται σε μία εκτιμώμενη μείωση της τάξης του 31%, δηλαδή ότι φέτος θα χαθεί περίπου το 
1/3 του περυσινού «τζίρου». Η εκτίμηση αν και μη ρεαλιστική είναι ενδεικτική του καταναλωτικού 
κλίματος που επικρατεί στην αγορά, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΛΠΕ. 

Όσον αφορά το ύψος της εκτιμώμενης δαπάνης για αγορές την περίοδο των Χριστουγέννων, αυτή 
μεσοσταθμικά εκτιμάται σε 145 ευρώ κατά κεφαλήν (έναντι 146 ευρώ που ήταν η περυσινή 
εκτίμηση στην αντίστοιχη έρευνα). Το 15% εκτιμά ότι δεν θα δαπανήσει τίποτα, το 19% μέχρι 50 
ευρώ, το 25% έως 100 ευρώ, το 23% από 101 έως 200 ευρώ, το 14% από 200 έως 500 ευρώ και 
το 4% πάνω από 500 ευρώ. Πρακτικά το μισό κοινό, ποσοστό 52% θα δαπανήσει λιγότερο από 
100 ευρώ τα φετινά Χριστούγεννα για αγορές. 
Σημειώνεται ότι το 13% – ένας στους 8 καταναλωτές – έχει ήδη ολοκληρώσει τις αγορές του 
αρκετά πριν τα Χριστούγεννα, το 48% έως 1 εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και το 39% την 
εβδομάδα που διανύουμε. 
Σε ό,τι αφορά στις διαδικτυακές αγορές, το 15% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος των 
αγορών του ηλεκτρονικά (έναντι 16% το 2021), ποσοστό που δείχνει τη δυναμική των 
ηλεκτρονικών καταστημάτων. Το 65% δηλώνει ότι θα κάνει το μεγαλύτερο μέρος σε φυσικά 
καταστήματα, ενώ ένα 20% δηλώνει ότι δεν θα αγοράσει. Πρακτικά η αναλογία διαμορφώνεται σε: 
1 καταναλωτής αγοράζει κυρίως ηλεκτρονικά για 4 καταναλωτές που αγοράζουν κυρίως φυσικά. 

Τα παραπάνω ευρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, σχετίζονται και με τις εξελίξεις σε σχέση με την 
επίδραση που έχει η αύξηση του κόστους ενέργειας και των ανατιμήσεων στο διαθέσιμο εισόδημα 
των καταναλωτών. 
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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση τζίρου 12,8% στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τον Οκτώβριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, 
για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 
2022 ανήλθε σε 3,18 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 
που είχε διαμορφωθεί σε 2,82 δισ. ευρώ και μείωση 4,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 
που είχε διαμορφωθεί σε 3,32 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής. 
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 
2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 είναι: 
• Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 27,3%. 

• Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, αύξηση 21,4%. 

Η δραστηριότητα που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2022 σε σχέση με 
τον Οκτώβριο 2021 είναι: 
• Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα 
καταστήματα, μείωση 19,2%. 

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 
2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 είναι: 
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 29,6% 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αύξηση 22,9%. 

Η Περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2022 σε σχέση με τον 
Οκτώβριο 2021 είναι: 
• Περιφέρεια Κρήτης, μείωση 9,4% 

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα καύσιμα, 
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων  
Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, με εξαίρεση τα οχήματα, τα τρόφιμα και τα 
καύσιμα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα 
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στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 0,93 δισ. ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 0,84 δισ. 
ευρώ και μείωση 5,4% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022 που είχε διαμορφωθεί σε 0,98 δισ. 
ευρώ. 
Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 
2022 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 είναι: 
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αύξηση 36,4% 
• Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 18,3%. 

Αυξήθηκαν οι εξαγωγές αλλά και οι εισαγωγές – 
Το εμπορικό έλλειμμα εκτινάχθηκε κατά 63,5% 

 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις κατάφεραν να διευρύνουν το αποτύπωμά τους στο εξωτερικό το 
εννεάμηνο του 2022, διατηρώντας και επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής τους, παρά τις διεθνείς 
δυσμενείς συνθήκες. 
Παράλληλα, αναζήτησαν διέξοδο σε νέες αγορές και εκμεταλλεύθηκαν τις ευκαιρίες που 
αναδύονται για να διοχετεύσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 
Αυτά προκύπτουν, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του 
Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
που δείχνουν ότι οι εξαγωγές για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 αυξήθηκαν συνολικά 
κατά 41,4% και ανήλθαν σε 40,08 δισ. ευρώ. 

Οι εισαγωγές στο ίδιο διάστημα αυξήθηκαν κατά 49,4%, με τη συνολική τους αξία να 
διαμορφώνεται στα 66,40 δισ. ευρώ. Βέβαια, ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το 
εμπορικό έλλειμμα ενισχύθηκε κατά 63,5% και άγγιξε το εννεάμηνο του 2022 τα 26,32 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2022 να αποτελεί 
το σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ μεγάλη έκπληξη αποτελεί η 
Βουλγαρία, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, σε σχέση με την 6η που κατείχε για το 
εξεταζόμενο διάστημα του 2021. Ακολουθεί η Γερμανία, η οποία, παρά την αύξηση των εξαγωγών 
ελληνικών προϊόντων (κατά 24,7%), το εννεάμηνο του 2022, κατέβηκε στην 3η από τη 2η θέση, 
και μετά η Κύπρος, η οποία καταλαμβάνει την 4η από την 3η θέση που κατείχε. 
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Ακολουθούν οι ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στην 5η από την 7η θέση που κατείχαν το εννεάμηνο 
του 2021, προς τις οποίες καταγράφεται μεγάλη άνοδος των εξαγωγών (41,5%), η Τουρκία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο στις θέσεις 6 έως 7, για τη μεν Τουρκία μία θέση πιο χαμηλά, για το δε 
Ηνωμένο Βασίλειο δύο θέσεις πιο ψηλά από το αντίστοιχο περσινό διάστημα, λόγω της αύξησης 
των εξαγωγών κατά 84,6% προς το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στην 8η θέση βρίσκεται η Ισπανία (από 10η) και έπεται η Λιβύη, προς την οποία σημειώθηκε 
διπλασιασμός των ελληνικών εξαγωγών (κατά 104,1%), με αποτέλεσμα να κατακτήσει την 9η από 
τη 12η θέση κατάταξης για το εννεάμηνο του 2022. 

Την πρώτη δεκάδα των κυριότερων προορισμών των ελληνικών εξαγωγών συμπληρώνει η 
Ρουμανία, η οποία βρισκόταν στην 8η θέση κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2021. 

Αύξηση 41,9% των ελληνικών εξαγωγών προς την ΕΕ 

Πλην της πρώτης δεκάδας των χωρών-πελατών των ελληνικών προϊόντων για το εννεάμηνο 
2022, αξίζει να σημειωθεί, η σημαντικότατη πτώση στην κατάταξη της Γαλλίας (13η θέση από 4η), 
της Νότιας Κορέας (21η από 14η) και της Κίνας (32η από 15η) σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2021 και η άνοδος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (11η από 16η) και της 
Μάλτας (19η θέση από 29η). 

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, σημειώνεται αύξηση 
κατά 41,9% προς την ΕΕ. 

Όσον αφορά στις κατηγορίες προϊόντων, καύσιμα, βιομηχανικά προϊόντα και τρόφιμα αποτελούν 
τους απόλυτους «πρωταγωνιστές» στον αγώνα της εξωστρέφειας. 
Σχολιάζοντας τα παραπάνω η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Χριστίνα 
Σακελλαρίδη ανέφερε: «Η διαρκής αναζήτηση νέων ευκαιριών επέκτασης αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της στρατηγικής των Ελλήνων εξαγωγέων. Η στασιμότητα, άλλωστε, σε ένα ρευστό 
περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται ισοδυναμεί με θανάσιμο κίνδυνο για τη βιωσιμότητα των 
εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η στροφή σε νέες περιοχές, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
κερδοφόρες, επιβάλλεται, όπως και η διερεύνηση ευκαιριών στις υφιστάμενες αγορές που 
δραστηριοποιούνται οι εξαγωγείς. Τη λογική αυτή ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι 
ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνεχίζουν ακάθεκτες στον δρόμο της ανάπτυξης 
παρ' όλες τις αντιξοότητες. Ενεργειακή κρίση, αύξηση επιτοκίων, υψηλός πληθωρισμός, 
ακριβότερες πρώτες ύλες σε συνδυασμό με έντονη αβεβαιότητα συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ 
που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Για ακόμη μια χρονιά -όπως όλα δείχνουν- οδηγούμαστε προς 
ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα για τις δυνατότητες των 
ελληνικών εξαγωγών. Με την αρωγή της Πολιτείας, μέσα από δράσεις, όπως η μείωση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών αλλά και τον θεσμό της οικονομικής διπλωματίας, 
μπορούμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά και να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τα δημόσια ταμεία και 
την απασχόληση». 
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Ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας: Πρόοδος για την ελληνική οικονομία –  
«Στόχος η ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντική πρόοδο αλλά και προκλήσεις στον τομέα της ανταγωνιστικότητας καταγράφει η Ετήσια 
Έκθεση Ανταγωνιστικότητας "ΠΥΞΙΔΑ 2022" του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας. 
Σταϊκούρας: «Στόχος της κυβέρνησης η ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη, η Ελλάδα κερδίζει 
στο διεθνή επενδυτικό χάρτη» 

«Στόχος της κυβέρνησης ήταν και είναι η επίτευξη ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η μείωση του επενδυτικού 
κενού, η δημιουργία πολλών, καλών νέων θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. Στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται. Το μοντέλο ανάπτυξης στρέφεται προς τις επενδύσεις 
και τις εξαγωγές, που βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ και εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν την ανοδική 
τους πορεία. Η Ελλάδα κερδίζει έδαφος στον διεθνή επενδυτικό χάρτη, με τις επενδύσεις σε 
έρευνα και τεχνολογία να αυξάνονται σημαντικά. Ενώ, καταγράφεται θεαματική βελτίωση στις 
εξαγωγές αγαθών, εντυπωσιακή αύξηση στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και 
σημαντική διαφοροποίηση της εξαγωγικής βάσης», επισημαίνει στο εισαγωγικό σημείωμα της 
έκθεσης ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 
Χρίστος Δήμας: Εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη διαρθρωτικών πολιτικών η 
ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της ΠΥΞΙΔΑΣ 

Αντίστοιχα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για έρευνα και καινοτομία 
Χρίστος Δήμας, σημειώνει ότι σύμφωνα με το IMD World Competitiveness Yearbook 2022, η 
χώρα από την 58η θέση το 2019, ανέβηκε στην 47η το 2022 ενώ σύμφωνα με το Global 
Innovation Index 2022 βρίσκεται στην 44η θέση ανάμεσα σε 132 χώρες, βελτιώνοντας την 
κατάταξή της κατά 3 θέσεις σε σχέση με το 2021. 

«Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας έχει εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες και μπορεί να 
αναδείξει την Ελλάδα της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας 
καθιστώντας την ακόμη πιο ανταγωνιστική. Ό στόχος μας είναι να παρέχουμε τα κατάλληλα 
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κίνητρα και εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι επιστήμονες και επιχειρηματίες να έχουν την βεβαιότητα 
πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα. Η Ετήσια Έκθεση 
της ΠΥΞΙΔΑΣ αποτυπώνει τις διαχρονικές εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα και τους 
προσδιοριστικούς της παράγοντες και αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την χάραξη 
διαρθρωτικών πολιτικών», υπογραμμίζει ο κ. Δήμας 
Τα θετικά βήματα και οι προκλήσεις για την ελληνική ανταγωνιστικότητα 
Όπως επισημαίνει μεταξύ άλλων το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: 
-Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2022 (EIS- 
European Innovation Scoreboard) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο διάστημα μεταξύ 2015 και 
2022, η Ελλάδα αύξησε τις επιδόσεις της κατά 24,1%, όταν οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο σύνολο των χωρών έχουν βελτιωθεί μόλις κατά 9,9%. Παρά τη σημαντική πρόοδο η χώρα μας 
βρίσκεται στην 20ή θέση μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ με επιδόσεις κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο. 
-Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ στην έκθεση του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο τα τελευταία έτη συγκριτικά 
με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει ξεκινήσει να καλύπτει 
την υστέρηση των προηγούμενων χρόνων στις επιδόσεις. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη 
διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία 
παραμένει χαμηλή (9%) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (41%) και περαιτέρω βελτίωση στην 
κάλυψη 5G (66%), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα. 
-Σύμφωνα με τον Eco Innovation Index 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα συνεχίζει να 
κατατάσσεται στην 16η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-27, όπως και το 2020. Ωστόσο, η 
χώρα μας καταγράφει την τρίτη καλύτερη ετήσια επίδοση όσον αφορά στη βελτίωση της 
βαθμολογίας της, καθώς βελτίωσε τη θέση της στην ΕΕ-27, κατά 6 βαθμίδες την τελευταία 
δεκαετία (από 22η το 2012). 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΒΑΚΩ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ                                                                            
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2023 

 

Τις ευχές τους για ένα έτος γεμάτο υγεία, ειρήνη και δημιουργία εκφράζουν ο Πρόεδρος, τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της ΠΟΒΑΚΩ. Ευχόμαστε σε όλους μια νέα χρονιά 
πλούσια σε κέρδη, αλλά και στόχους που θα αναδείξουν τις προσπάθειες όλων για πρόοδο και 
ανάπτυξη.  

Το 2023 να φέρει σε όλους υγεία, προσωπικές και επαγγελματικές επιτυχίες, όμορφες στιγμές, 
εμπειρίες και ευημερία. Η νέα χρονιά να αποτελέσει σελίδα-σταθμό για επικερδείς αλλαγές στις 
επιχειρήσεις όλων.   

 

 

Επιμέλεια κειμένων: Νένα Μυρωνίδου (nmyronidou@gmail.com) 

 


