Χαιρετισµός Προέδρου ΠΣΒΑΚ
Θεόδωρου Γιαρµενίτη
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
6ης Μαρτίου 2018

Αγαπητές, αγαπητοί,
Σας καλωσορίζουµε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 2018 της
Όµορφης Βιοµηχανίας Καλλυντικών & Αρωµάτων.
Με την παρουσία των µελών µας, των φίλων µας και ιδιαίτερα του Γενικού
Διευθυντού της Cosmetics Europe κ. John Chave που απεδέχθη ευχαρίστως
την πρόσκληση µας και είναι σήµερα µαζί µας.
Στην Cosmetics Europe, τον Ευρωπαϊκό Φορέα καλλυντικών συµµετέχουν 28
κράτη της Ευρώπης για την ανάπτυξη και προστασία του κλάδου.
Στην χώρα µας αυτό τον ρόλο κατέχει ο ΠΣΒΑΚ.
Σήµερα η παρουσία εδώ στην Γενική µας Συνέλευση των δηµοσίων, ιδιωτικών,
εµπορικών πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων αποδεικνύει την εξωστρέφεια
του Συνδέσµου µας.
Σας ευχαριστούµε όλους για την παρουσία σας.
Αγαπητές, αγαπητοί,
Το 2017 ήταν για µας µια δύσκολη χρονιά γιατί χάσαµε τον αείµνηστο φίλο,
συνάδελφο, ταµία του Δ.Σ. και Νοµικό µας Σύµβουλο επί 25 χρόνια, Βασίλη
Αντωνίου. Την θέση του Ταµία του Δ.Σ. κατείχε επαξίως εκ µέρους της
Colgate Palmolive. Θα τον θυµόµαστε µε τα καλύτερα …
Η θυγατέρα του κα Γιολάντα Αντωνίου προσφέρει σήµερα επαξίως τις
υπηρεσίες της ως Νοµικός µας Σύµβουλος.
Το 2017 η αγορά µας δείχνει εικόνα ανάκαµψης και σταθερότητας µετά την
πτώση λόγω της πρωτοφανούς κρίσης από 1450 εκ. € το 2009 και
επανέκαµψε το 2016, περίπου στο 1.000 εκ. €. Οι εξαγωγές βάση και των
στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ είναι 340 εκ. €.
Τα στοιχεία του 2017 έδειξαν σταθερότητα, ενώ οι προβλέψεις 2018 είναι
θετικές. Φίλες, φίλοι,
Η παγκόσµια οικονοµία καλλυντικών είναι:
στην Ευρώπη 77 δις €,
στις Η.Π.Α. είναι 62 δις €,
στην Ιαπωνία είναι 20 δις €
στην Βραζιλία 23 δις €
στην Κορέα 9 δις €
Στην Ελλάδα ανά δίκτυο και σε ποσοστά % ήταν αυξοµειούµενη µεταξύ 2016
και 2017
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2016

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
2017

ΕΞΕΛΙΞΗ
2016 - 2017

ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

41,8%

41,3%

-3%

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

18,4%

18,8%

2%

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

25,8%

26,1%

0,5%

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

1,3%

1,4%

1,2%

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

6,0%

6,1%

0,4%

ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
(DOOR TO DOOR)

6,8%

6,5%

-5,0%

E-COMMERCE

3,9%

4,9%

24,0%

Από 15.1.2018 έχουµε την Κ.Υ.Α. Καλλυντικών που ρυθµίζει τα θέµατα του
Κανονισµού 1223/2009 και αναµένουµε τις διευκρινήσεις του Ευρωπαϊκού
Φορέα στα ερωτήµατα µας, ιδιαιτέρως δε στο Άρθρο 5. Είµαστε σε επαφή και
µε το αρµόδιο τµήµα του ΕΟΦ και µε τους νοµικούς µας.
Σε συνέχεια των συνεργασιών µας µε φορείς έχουµε µια νέα συνεργασία µε το
ECR Hellas (Χονδρεµπόριο, Λιανεµπόριο Super Markets).
Με το Enterprise Greece για τις εξαγωγές και την ενίσχυση των εταιρειών µας.
Με την Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Διπλωµατούχων Αισθητικών
Ελλάδας (ΟΣΕΔΑΕ)
Όπως γνωρίζετε έχουµε την Κλαδική Σύµβαση Εργασίας µε το Σωµατείο
Εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις Καλλυντικών µε την ειδικότητα του
Συµβούλου Οµορφιάς/Αισθητικού (ΣΕΕΚ) που ισχύει έως την 30η Σεπτεµβρίου
2018.
Αγαπητές, αγαπητοί,
Τα θέµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες µας είναι όσα αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις και των άλλων κλάδων.
Ευχόµαστε µετά τον Αύγουστο του 2018 και τη λήξη των Μνηµονίων να
έχουµε ένα δίκαιο και σταθερό φορολογικό Νόµο, τη λήξη των capital controls
που εµποδίζουν ιδιαίτερα τις εξαγωγές, την πάταξη της γραφειοκρατίας, των
υπερχρεώσεων
στο
δηµόσιο
και
στα
ασφαλιστικά
ταµεία,
την
υπερφορολόγηση, την αποκατάσταση της ρευστότητας µέσω των τραπεζών,
νέες θέσεις εργασίας και στο σηµείο αυτό. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο κλάδος
µας έχει τις λιγότερες απολύσεις και αρκετές προσλήψεις λόγω της
ποικιλότητας των ειδικοτήτων των στελεχών µας.
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Τέλος, εθνική µας προτεραιότητα πρέπει να είναι ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός σε κράτος, επιχειρήσεις και πολιτών.
Η ψήφιση των µέτρων της 3ης αξιολόγησης του προγράµµατος προσαρµογής
εκτιµάται ότι θα βελτιώσει περαιτέρω το οικονοµικό κλίµα. Τον Ιανουάριο του
2018 διαµορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέµβριο του 2014
(Στοιχεία ΣΕΒ).
Η κυβέρνηση υπολογίζει την ανάκαµψη το 2018 στο 2% (οψόµεθα…)
Η Ευρώπη υπολογίζει την ανάπτυξη στο 1,6 %.
Dear Mr Chave,
Η ελληνική αγορά ωριµάζει, οι λιανέµποροι επενδύουν και έχουµε
κατ΄οµολογία εξαιρετικά πολυκαταστήµατα, super markets, φαρµακεία,
κέντρα ευεξίας και αισθητικής, κοµµωτήρια, ξενοδοχειακά Spa που δεν
συναντάµε ακόµη και σε προηγµένες χώρες. Είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτό.
Οι ελληνικές εταιρείες µε τα φυσικά και δερµατολογικά καλλυντικά
καινοτοµούν και εξάγουν παρά τις δυσκολίες των µικροµεσαίων. Τα
αρωµατικά και φαρµακευτικά ελληνικά φυτά είναι µοχλός ανάπτυξης γι’ αυτές.
Οι Έλληνες επιχειρηµατίες και τα στελέχη δίνουν µάχες για να αναβιώσουν
µέσα σε δύσκολες ακόµη συνθήκες, στην εσωτερική αγορά και παράλληλα
εξορµούν σε νέες αγορές για να εξάγουν και το πετυχαίνουν. Πολλοί έχουν
σχηµατίσει και θυγατρικές σε ξένες χώρες.
Και τώρα µια νέα αγορά Υγείας
θαλασσοθεραπείας, γιγαντώνεται.

και

ευεξίας,

ιατρικού

τουρισµού,

Τα ξενοδοχειακά Spa παγκοσµίως λειτουργούν µε καλλυντικά και υπηρεσίες
και µε διπλωµατούχους αισθητικούς.
Ο ΠΣΒΑΚ ενισχύει τις προσπάθειες µέσω δράσεων µε το Υπουργείο
Εξωτερικών, τον ΣΕΒ, το ΕΒΕΑ, τον ΠΣΕ, το Enterprise Greece και τα ξένα
Επιµελητήρια.
Και παράλληλα ολοκληρώνει τις δράσεις του µε το κοινωνικό του έργο µε το
βλέµµα στην κοινωνία.
Είναι πλησίον στο Χαµόγελο του Παιδιού, στους Γιατρούς του Κόσµου, στην
Ελληνική Εθελοντική Συµπαράσταση (ΕΛ.ΕΘ.ΣΥ.) στο Δίκτυο Εθελοντών
Κοινωνικής Αισθητικής (Δ.Ε.Κ.Α) και συµµετέχει σ’ όλους τους επιστηµονικούς
Συνδέσµους Καλλυντικών και δίνει την Αιγίδα του σ΄ όλα τα σοβαρά συνέδρια
και εκθέσεις καλλυντικών.
Όλες αυτές οι συνέργειες έχουν σκοπό την εναρµόνιση της πράξης και του
ολιστικού.
Γι΄αυτό προετοιµαζόµαστε για την 2η Beauty Day που ανήκει ως θεσµός στον
Σύνδεσµο και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στο πολιτιστικό µας έργο θα συµµετάσχει ο Σύλλογος των Αθηναίων και
ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του κ. Ελευθέριο Σκιαδά που παρευρίσκεται
σήµερα κοντά µας.
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Δυστυχώς οι άνθρωποι των Prix de Beaute δεν παρευρίσκονται σήµερα εδώ,
καθώς σήµερα θα γίνει η απονοµή των Ετήσιων Βραβείων Προϊόντων
Οµορφιάς στο ξενοδοχείο Hilton, όπου πολλές εταιρείες µέλη µας θα
βραβευθούν.
Η Όµορφη Βιοµηχανία είναι εδώ. Συνεχίζει το έργο της. Ευελπιστεί στην
συµµετοχή σας. Το αξίζετε και το αξίζουµε για το κοινό καλό όλων µας.
Συνεχίζουµε µε το Πρόγραµµα της πρώτης ανοιχτής ενότητας. Κάθε οµιλία µε
άξιους οµιλητές σηµατοδοτεί το γίγνεσθαι της πραγµατικής οικονοµίας τους
2018.
Σας ευχαριστώ.
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