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Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να χαιρετίσω τη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου
Συνδέσµου Βιοµηχανιών και Αντιπροσώπων Αρωµάτων και Καλλυντικών.
Μια βιοµηχανία που εξάγει, δηµιουργεί καλές θέσεις εργασίας και συµβάλει στην
παγκόσµια υγεία και υγιεινή πολύ περισσότερο από όσο αντιλαµβάνεται ο πολύς
κόσµος.
Με υψηλή εξειδίκευση και προσωπικό υψηλού επιπέδου.
20.000 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας στον κλάδο,
Με πολλές και µεγάλες αλυσίδες αξίας, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς.
Είστε δηλαδή ένας Σύνδεσµος µε ενεργητική παρουσία και θετικό ρόλο.
Ο κλάδος σας πλήρωσε ένα πολύ βαρύ τίµηµα στην κρίση.
Η αντιστροφή αυτής της κατάστασης, είναι κρίσιµη για ένα κλάδο µε σηµαντική
επίδραση στο ΑΕΠ, τις εξαγωγές και την απασχόληση.
Παρόλες τις αντιξοότητες οι επιδόσεις παραµένουν σηµαντικές.
Οι εξαγωγές σύµφωνα µε τη Eurostat ξεπέρασαν τα 340 εκατοµµύρια, µε στοιχεία του
2017.
Κυρίες και κύριοι,
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος προσαρµογής τον προσεχή Αύγουστο, το
ζητούµενο είναι να χαράξουµε και να υλοποιήσουµε µια εθνική αναπτυξιακή πολιτική
Τα τελευταία χρόνια, περάσαµε µια επώδυνη και µακροχρόνια δηµοσιονοµική
προσαρµογή.
Εξαλείψαµε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών.
Η δηµοσιονοµική πειθαρχία, όµως, δεν εξασφαλίζει την ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα.
Αυτό µπορεί να λυθεί µόνο εάν δροµολογηθεί νέα αναπτυξιακή δυναµική.

Το καίριο ζητούµενο, είναι η Ελλάδα να γίνει φιλική στις επενδύσεις.

Για τους επενδυτές, που ενδιαφέρονται ακριβώς γι’ αυτά τα πλεονεκτήµατα, πρόκριµα
είναι η κατάργηση των πολλών και αδικαιολόγητων αντικινήτρων και η διαµόρφωση
σταθερών κανόνων σε όλα τα επίπεδα.
Αυτό, συµπεριλαµβάνει και το φορολογικό σύστηµα, όπου αυτό που απασχολεί τους
επενδυτές, είναι δεν είναι µόνον η υπερφορολόγηση αλλά και οι συνεχείς αλλαγές των
κανόνων κάθε λίγο και λιγάκι.
Τα προσκόµµατα στην επιχειρηµατικότητα είναι γνωστά και δεν θα τα επαναλάβω.
Τα βιώνετε στην καθηµερινότητα σας.
Ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά µε το Σύνδεσµό σας για την εκπόνηση θέσεων που θα
προάγουν την επιχειρηµατικότητα και την προώθησή τους στην Πολιτεία.
Κοινός µας στόχος, είναι να αυξηθεί η συµµετοχή σας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας αλλά
και οι εξαγωγές σας, µέσα από καινοτοµία και νέα προϊόντα που θα βελτιώσουν την
ανταγωνιστικότητά.
Πρόσφατα, µε τον Σύνδεσµο σας, καθώς και µε τους υπόλοιπους σηµαντικούς
περιφερειακούς και κλαδικούς συνδέσµους, συµφωνήσαµε σε µια πρόταση για τη
βιοµηχανική πολιτική, τις αναγκαίες παρεµβάσεις και τους επιµέρους στόχους στο
ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Η πρόταση αυτή, έχει ως πυλώνες την Ενέργεια-Κυκλική Οικονοµία, την Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας, τις Δεξιότητες και την Ψηφιακή Διάσταση.
Ο κλάδος των καλλυντικών µπορεί να συµβάλει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων
που συµφωνήσαµε.
Ενδεικτικά, αναφέρω κάποιες από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις.
Μια πρώτη δέσµη, έχει ως επίκεντρο, πολιτικές και µέτρα για τη χρηµατοδότηση και τις
επενδύσεις:
Μια πρόταση εδώ, είναι η δυνατότητα συµψηφισµού ζηµιών-κερδών στα 10 έτη, όπως
ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Πορτογαλία, είναι ένα παράδειγµα.
Μια δεύτερη πρόταση, είναι η επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας αποσβέσεων µε
ελεύθερη επιλογή της µεθόδου: σταθερή, εφάπαξ, επιταχυνόµενη.
Τρίτη πρόταση, ο εξορθολογισµός του φορολογικού συντελεστή και ισχυρά οριζόντια
κίνητρα για τις παραγωγικές επενδύσεις.
Σε ότι αφορά στο ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό χρειάζεται επικαιροποίηση και
επανασχεδιασµός του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, µε τρόπο που να αντανακλά
τα επίκαιρα δεδοµένα και τις συνέπειες της κρίσης και να µειώνει τη γραφειοκρατία.
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Παράλληλα απαιτείται συντονισµός των διαφόρων εργαλείων ώστε να µην λειτουργούν
ανταγωνιστικά το ένα µε το άλλο, να αποφεύγεται δηλαδή, ο κατακερµατισµός πόρων.

Τρίτον, τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα πρέπει να αποκτήσουν στόχευση και
ανταποδοτικότητα προκειµένου να βελτιστοποιήσουν τη συµβολή τους.
Έχουµε, όµως, και προτάσεις για την Καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα:
Ανασχεδιασµό των συγχρηµατοδοτούµενων κονδυλίων, ώστε το µεγαλύτερο µέρος
τους να κατευθύνεται σε ερευνητικές δραστηριότητες που µετασχηµατίζονται σε
εµπορεύσιµα προϊόντα, σε καινοτοµία στην παραγωγή, στην οργανωτική καινοτοµία.
Απλοποίηση των διαδικασιών για την παραγωγή φαρµάκων, κλινικές δοκιµές, φυτικά
καλλυντικά.
Απλοποίηση της συνεργασίας πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ιδρυµάτων µε
επιχειρήσεις για την παραγωγική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων από τη
βιοµηχανία.
Μένω σε αυτές τις δέσµες προτάσεων γιατί αποτελούν τη βάση της βιοµηχανίας των
καλλυντικών.
Θα ήθελα να προσθέσω, όµως, και το εξής:
Η καθυστέρηση εξόφλησης των υποχρεώσεων του Κράτους τιµωρεί τις επιχειρήσεις .
Οι επιστροφές ΦΠΑ, η εξόφληση ενισχύσεων και η εκταµίευση του ΕΣΠΑ, είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στην αγορά.
Κυρίες και κύριοι,
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο Συνέδριο του ΣΕΒ για τις µεσαίες και
µικρές επιχειρήσεις που έγινε πριν από λίγες µέρες.
Μέσα από µια µελέτη της Ernst and Young, το συνέδριο ανέδειξε την κρισιµότητα του
επιχειρηµατικού µεγέθους για τη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη των µεσαίων και µικρών
επιχειρήσεων.
Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι η µεγέθυνση πρέπει να αποτελέσει στρατηγική επιλογή.
Αυτό, προϋποθέτει την
συµφωνηµένους στόχους.

εκπόνηση

εθνικής

πολιτικής,

µε

συγκεκριµένους

και

Απαιτείται δηλαδή, ένα Σύµφωνο Πολιτείας, επιχειρήσεων και φορέων για την επίτευξη
τους.
Για τον ΣΕΒ, ένας ρεαλιστικός στόχος του Συµφώνου είναι το 2025, να έχουµε 8.000
περισσότερες µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις.
Είναι µια συντηρητική αύξηση των µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων από το 3% στο 5%
του συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, έναντι 7% που είναι στην Ε.Ε.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, η εξέλιξη αυτή θα αύξανε το ΑΕΠ κατά 7,7 δις
ευρώ και θα δηµιουργούσε 100.000 θέσεις εργασίας.
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Στην επιδίωξη µας αυτή, ο ρόλος της βιοµηχανίας καλλυντικών είναι σηµαντικός.
Συνδυάζετε ελληνικές και διεθνείς εταιρίες, συµµετέχετε σε αλυσίδες αξίας, αξιοποιείτε
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, προωθείτε την καινοτοµία, εξάγετε σε µεγάλο
αριθµό χωρών.
Σίγουρα, είστε ένα από τους κλάδους που θα πρωταγωνιστήσουν, τα επόµενα χρόνια.
H οικονοµική κρίση άνοιξε το δρόµο σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να
διεθνοποιηθούν και να επιδιώξουν τη διείσδυση σε νέες αγορές.
Ο ΣΕΒ ενισχύει την επιδίωξη αυτή, µέσα από την προσφορά υπηρεσιών του Export
Ready στις επιχειρήσεις µέλη του.
Είναι ένα πλέγµα εξατοµικευµένων υπηρεσιών, που βασίζονται σε αντίστοιχες καλές
πρακτικές του εξωτερικού και σε επιτυχηµένα παραδείγµατα επιχειρήσεων που είναι
µέλη µας.
Το Export Ready έχει τρεις βασικούς πυλώνες: την εκπαίδευση των επιχειρήσεων από
επιτυχηµένα στελέχη της αγοράς, την ενηµέρωση για τις επιχειρηµατικές προοπτικές
και τη δικτύωση.
Οι προσεχείς µήνες θα είναι κρίσιµοι για τη χώρα, για την οικονοµία.
Το καίριο στοίχηµα είναι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, η δηµιουργία ανταγωνιστικών
προϊόντων σε συνάρτηση µε την καινοτοµία και την προσαρµογή.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και σας ευχαριστώ.
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