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Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π.Ε.Ε.
Με την παρουσία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας και του υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Αθανάσιου Σκορδά
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου & Ετοίμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ενδύματος
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), o οποίος φέτος γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυση του.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΕΠΕΕ κ. Βασίλης Μασσέλος αναφέρθηκε στην πορεία της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας και στην αντίστοιχη πορεία του κλάδου στην Ελλάδα.
Ο κ. Μασσέλος τόνισε ότι η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας έχει επηρεάσει
σημαντικά τις επιχειρήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα αυτές που απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Την
τριετία 2010-2012 οι λιανικές πωλήσεις στην ένδυση στην εγχώρια αγορά σημείωσαν πτώση μεγαλύτερη
του 50%, γεγονός που επηρέασε αρνητικά όλα τα μεγέθη του κλάδου (κύκλος εργασιών, απασχόληση
κλπ).
Μονόδρομο για τις επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν οι εξαγωγές. Ο ΣΕΠΕΕ τους τελευταίους 15 μήνες
διοργάνωσε 4 δειγματισμούς και συμμετοχές σε εκθέσεις του εξωτερικού, ενώ στο επόμενο 4μηνο έχει
προγραμματίσει άλλες 2. Στην ουσία ο ΣΕΠΕΕ λειτουργεί ως εξειδικευμένος κλαδικός φορέας
εξωστρέφειας. Ο κ Μασσέλος τόνισε την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας του Συνδέσμου και των
επιχειρήσεων από την Πολιτεία.
Πρότεινε την κατάρτιση ενός Εθνικού σχεδίου παρέμβασης για τους κλάδους της μόδας (ένδυση υπόδηση - κλωστοϋφαντουργία) με δύο βασικούς άξονες. Την ανάπτυξη των εξαγωγών και την ενίσχυση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων.
Η ανάπτυξη των εξαγωγών θα πρέπει να γίνει με καθαρά κλαδικό προσανατολισμό, σε κλάδους με
διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Η αξιοποίηση των όποιων πόρων πρέπει να γίνει με στοχευόμενες
παρεμβάσεις, με φορείς υλοποίησης αποκλειστικά τους κλαδικούς συνδέσμους που έχουν αποδεδειγμένη
εμπειρία σε δράσεις εξωστρέφειας και βρίσκονται σε άμεση επαφή με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι
οριζόντιες παρεμβάσεις μέσω πολυκλαδικών φορέων, χωρίς κλαδική εξειδίκευση, τεχνογνωσία και
δικτύωση, είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, η μέτρηση της οποίας είναι, σε αντίθεση με τις κλαδικές
παρεμβάσεις, δυσχερής έως αδύνατη
Παράλληλα ο κ. Μασσέλος ζήτησε την επίσπευση επιστροφής του ΦΠΑ στους εξαγωγείς και την παροχή
ρευστότητας μέσω χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που υλοποιούν δράσεις εξωστρέφειας και
επενδύσεις. Ειδικά οι επιστροφές ΦΠΑ δεν έχουν την προτεραιότητα που θα έπρεπε να είχαν εάν στόχος
της κυβέρνησης ήταν πράγματι η έξοδος από την κρίση.
Επίσης τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει άμεση μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, η οποία
σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλή, βαθαίνει την ύφεση και τελικά μειώνει σημαντικά τα φορολογικά έσοδα σε
όρους καθαράς παρούσης αξίας. Αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος της ενέργειας και κυρίως του φυσικού
αερίου, το οποίο οδηγεί στην αποβιομηχανοποίηση της χώρας και ζήτησε την μείωσή του στα επίπεδα
άλλων γειτονικών χωρών.
Τέλος ο ΣΕΠΕΕ ζήτησε την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, του ελέγχου της αγοράς, του
παραεμπορίου και την κατάργηση πολλών αναχρονιστικών επιβαρύνσεων που καταβάλουν οι
επιχειρήσεις.
Από πλευράς του ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Σκορδάς αναφερόμενος στο αίτημα της
μείωσης της φορολογίας στις επιχειρήσεις ανέφερε ότι αυτό αποτελεί δέσμευση του πρωθυπουργού
αλλά αυτό θα γίνει όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.
Αναφερόμενος στο πάγιο αίτημα του κλάδου για πάταξη του παραεμπορίου, ο υφυπουργός παραδέχτηκε
ότι έχει προκληθεί σοβαρή ζημιά και ότι το παραεμπόριο θα χτυπηθεί αποτελεσματικά όταν θα
ολοκληρωθεί από το υπουργείο Οικονομικών η προμήθεια και η εγκατάσταση ακτινοσκοπικών
μηχανημάτων, στα τελωνεία της χώρας.
Τέλος, αναφορικά με το αίτημα του ΣΕΠΕΕ για την διαμόρφωση κλαδικού σχεδίου ο κ. Σκορδάς είπε ότι
θα συσταθεί άμεσα ειδική ομάδα εργασίας με εκπροσώπους και του Συνδέσμου για τον σχεδιασμό των
δράσεων υποστήριξης των κλάδων μόδας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την βράβευση των 4 μακροβιότερων προέδρων στην ιστορία του ΣΕΠΕΕ.
Των κ.κ. Χαράλαμπο Βασσάρα, Γεώργιο Φραντζή, Νικόλαο Κουμλή και Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο.
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