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Άρθρο κ. Θεοδ. Γιαρμενίτη 

ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

9η ΕΚΔΟΣΗ 

 

Με ικανοποίηση αναμέναμε την πρωτοβουλία για την 9η κατά σειρά 

επιχειρηματική έκδοση με τίτλο «Οι ισχυροί της Ελληνικής 

Οικονομίας». Η έκδοση αυτή αποκτά, υπό τις παρούσες περιστάσεις, 

ακόμη μεγαλύτερη αξία. 

Τα τελευταία χρόνια, η αλλαγή του μείγματος οικονομικής πολιτικής, 

με έμφαση στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κατόρθωσε να διατηρήσει η οικονομία 

μας μια αξιοζήλευτη σταθερότητα και οδήγησε στην άνοδο των 

επενδύσεων. 

Στο κλάδο της Όμορφης Βιομηχανίας υπάρχει αισιοδοξία και αυτό 

οφείλεται στις πολλές και δυναμικές εταιρείες, όλων των ταχυτήτων. 

Οι λιανέμποροι του κλάδου συνεχίζουν τις πωλήσεις ανά δίκτυο και με 

τη στήριξη του e-commerce. Οι πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες 

συνεχίζουν αρμονικά την πορεία τους προς την ενίσχυση του κλάδου. 

Οι εξαγωγές συμβάλουν σημαντικά στην ανοδική πορεία. 

Η κατανάλωση των καλλυντικών το 2021 έφθασε το 1 δις € σε τιμές 

λιανικής και μάλιστα, με τις τιμές των προϊόντων να παραμένουν 

σταθερές. 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία άρχισε να εμφανίζει 

σταθερά σημάδια ανάκαμψης, το αναπάντεχο γεγονός της σύρραξης 

Ρωσίας-Ουκρανίας ανέτρεψε τις προσδοκίες. Η ενεργειακή κρίση, ο 

πληθωρισμός και η ακρίβεια, δημιουργούν νέα ζητήματα προς επίλυση. 

Η επόμενη ημέρα, μετά το τέλος του πολέμου, θα σημάνει εκ νέου για 

την ελληνική οικονομία, θετικούς και βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. 
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Με σύμμαχο το Ταμείο Ανάκαμψης και το Σχέδιο Εθνικής 

Ανασυγκρότησης και βάσει των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη 

προγραμματιστεί, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης εκτιμούν πως η χώρα 

είναι έτοιμη να κάνει το μεγάλο άλμα. Επιπρόσθετα η διαφαινόμενη 

εκρηκτική χρονιά στον Τουρισμό έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη 

πλεονέκτημα. 

Η Βιομηχανία Καλλυντικών είναι μια σταθερή, γενικά, βιομηχανία που 

ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και 

στην παγκόσμια. Είναι μια αγορά με ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα που 

συμβάλλουν στην ευεξία, την υγιεινή και την καλή κατάσταση των 

καταναλωτών. Η ελληνική βιομηχανία διακρίνεται στην Ευρώπη και 

είναι γνωστή για τα φυσικά της προϊόντα. 

Τα μεγάλα εμπόδια στην ανοδική πορεία μας είναι το Τέλος 

Ετοιμότητας υπέρ ΕΟΦ (1%, 1,25%), το οποίο παραμένει παρά τις 

επανειλημμένες κρούσεις μας για την κατάργησή του, και τα εμπόδια 

στις χρηματοδοτήσεις των μικρών ελληνικών εταιρειών. 

Ο ΠΣΒΑΚ επιδιώκει τη συνέργεια με φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία 

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), η 

Direction Business Network και άλλες ώστε να διευκολύνεται η 

συζήτηση πάνω στα ειδικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 

Το μέλλον προδιαγράφεται θετικό όταν βασίζεται στην ενότητα μεταξύ 

των εταιρειών – μελών μας. Υπάρχει η βάσιμη ελπίδα πως οι 

επιχειρηματίες μας, που έχουν περάσει δια πυρός και σιδήρου, θα τα 

καταφέρουν και πάλι. 

http://www.psvak.gr/
mailto:psvakgr@otenet.gr
https://www.linkedin.com/company/80088550/admin/

