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Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της
Βιοµηχανίας στην Ελλάδα. Δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή αγορά
στον κλάδο της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των εξαγωγών. Είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Logistics
και Management Ελλάδος (HILME) και µέλος του Δ.Σ του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Logistics (ELA).

Για την Ελλάδα και την ελληνική οικονοµία η ανάπτυξη των logistics και των εξαγωγών εν µέσω
της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης που έχει βιώσει η χώρα είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά
επιτεύγµατα.
Η ορθή επικοινωνία των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας, µε κύριο αυτό της
γεωστρατηγικής της θέσης, έφερε µεγάλες επενδύσεις διεθνούς εµβέλειας στον τοµέα των
logistics και της ενέργειας. Επιπρόσθετα, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της Ελληνικής γης
και της θάλασσας ενίσχυσαν την ελπίδα αναγέννησης των εξαγωγών.
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Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας που δεν έχει επικοινωνηθεί
έως τώρα και το οποίο άµεσα θα επιφέρει µειώσεις στα κόστη δανεισµού της ,την ίδια στιγµή
που θα αυξήσει την δυνατότητα χορήγησης δανεισµού και ταυτόχρονα θα δώσει ώθηση στις
επενδύσεις, στοιχεία τα οποία συνολικά οδηγούν στην ανάπτυξη αλλά και την δηµιουργία
θέσεων εργασίας.
Με µεγάλη έκπληξη διαπιστώνεται ότι το µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα είναι το γεγονός
ότι κλάσµα του ελληνικού χρέους προς το ΑΕΠ είναι το 1/3 σε σχέση µε τα υπόλοιπα
πιστωθέντα κράτη, όταν αυτό µετρηθεί σύµφωνα µε τα σύγχρονα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
Αντιστοίχως, η καταβολή των τόκων της Ελλάδας ως ποσοστό των εσόδων είναι επίσης στο 1/3
σε σχέση µε τα υπόλοιπα πιστωθέντα κράτη. Οι Ελληνικές εξαγωγές πέτυχαν οµολογουµένως
ένα «µικρό θαύµα» την περίοδο της κρίσης και ειδικά µεταξύ 2009 και 2013.
Και ενώ µέσω διαφοροποιηµένων τακτικών εξωστρέφειας και σωστά στοχευµένων στρατηγικών
marketing κατάφεραν να οδηγήσουν τα µεγέθη τους σε µεγάλη άνθηση, από τον Δεκέµβριο του
2013 η ανοδική αυτή πορεία άρχισε να µένει στάσιµη και το έδαφος που είχε κερδηθεί εν µέσω
κρίσης σε αγορές κλειδιά άρχισε να υποχωρεί.
Οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες αναγκάζονται να ανταγωνιστούν µε κόστη δανεισµού
από 4 έως 6% υψηλότερα των ανταγωνιστών τους.
Η ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών απαιτεί παγκόσµιας κλάσης υπηρεσίες logistics και εν
γένει υψηλό επίπεδο στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι δε επενδύσεις στους δύο παραπάνω τοµείς
προαπαιτούν ανταγωνιστικά κόστη δανεισµού και δάνεια προκειµένου για την αποτελεσµατική
κατανοµή των πόρων µέσω των έργων υποδοµής, των ανθρωπίνων πόρων και των
επιχειρηµατικών λειτουργιών του κλάδου.
Το ελληνικό εξαγωγικό εµπόριο σε µια παγκόσµια οικονοµία πρέπει να είναι σε ισοδύναµη θέση
και να ανταγωνίζεται δίκαια και µε τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα υπόλοιπα κράτη.
Αλλά πώς θα µπορέσει να γίνει αυτό όταν τα χαµηλά περιθώρια κέρδους εξανεµίζονται, ειδικά
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα µε εξαγωγικό προσανατολισµό ,όταν το κόστος
δανεισµού και τα επιτόκια είναι 4% και 6% υψηλότερα από τους ανταγωνιστές;
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Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα συµπεριλαµβανοµένων και των εξαγωγικών είναι δέσµιοι
της έλλειψης τραπεζικού δανεισµού. Οι επενδύσεις και τα έργα υποδοµής λειτουργούν στα
όρια τους καθώς δεν υπάρχει ανταγωνιστικό κεφάλαιο για την οµαλή λειτουργία τους.
Διπλή «Γροθιά στο στοµάχι» για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ)
Το υψηλό κόστος δανεισµού για τους εξαγωγείς, και όχι µόνο, συνδέεται άµεσα µε τα εξαιρετικά
υψηλά επιτόκια των Ελληνικών Κρατικών Οµολόγων. Αυτά τα υψηλά επιτόκια αποτελούν την
πρώτη γροθιά στο στοµάχι για την Ελλάδα από την ΕΚΤ, συνεπεία της άδικης «ποινής του
57%» στα Ελληνικά Κρατικά Οµόλογα, µέτρο το οποίο ενώ θεσπίστηκε µε προσωρινό
χαρακτήρα, παραµένει ωστόσο σε ισχύ συνεχόµενα από τον Δεκέµβριο 2012.
Η δεύτερη γροθιά στο στοµάχι για την Ελλάδα προέρχεται από τις άµεσες συνέπειες της
«ποινής του 57%», καθώς παγώνει ουσιαστικά τον τραπεζικό δανεισµό στην Ελλάδα και
ακυρώνει σχεδόν όλες τις πρόσθετες εγγυήσεις για κάθε είδος δανείου την ίδια στιγµή που η
Ιρλανδία , η Ισπανία και η Πορτογαλία επιβαρύνονται µε ονοµαστικό επιτόκιο της τάξης του 5%
εως 13%.
Η Ελλάδα οδηγήθηκε στην κρίση µε ένα συνονθύλευµα θλιβερής και συνάµα
ανεπαρκούς λογιστικής της δηµοσιονοµικής θέσης της κυβέρνησης. Συνεχίζοντας στο ίδιο
µοτίβο κινήσεων την αποτύπωση των οικονοµικών της κυβέρνησης χωρίς την χρήση διεθνώς
αποδεκτών και συγκρίσιµων λογιστικών προτύπων και οικονοµικών αναφορών συντηρείται το
υψηλό κόστος δανεισµού µε παράλληλο περιορισµό του δανεισµού δηµιουργώντας πρόβληµα
στις εξαγωγές και εν γένει στα logistics.
Όλη αυτή η κατάσταση έχει φυσικά αρνητικό αντίκρυσµα και στην εγχώρια αγορά εργασίας.
Αρχής γενοµένης από σήµερα, η Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάσει στην Διεθνή Κοινότητα την
υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τον Δηµόσιο Τοµέα (ΙPSAS).
Οι εξαγωγείς µπορούν να επωφεληθούν από τα κατά IPSAS βελτιωµένα οικονοµικά της
κυβέρνησης κερδίζοντας µε τον τρόπο αυτό την εµπιστοσύνη των αγορών και
στοχεύοντας σε περαιτέρω ανάπτυξη του µεριδίου αγοράς.
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Οι εξαγωγείς θα µπορούν να παρουσιάσουν όλες τις θετικές συνέπειες από την εφαρµογή των
IPSAS προκειµένου να ενθαρρύνουν την εµπιστοσύνη των εµπορικών συνεργατών τους για την
Ελληνική Κυβέρνηση ώστε να κερδίσουν µερίδιο αγοράς. Με την αλλαγή της εικόνας της
Ελληνικής Οικονοµίας µπορούν να κερδίσουν επιπλέον ευνοϊκότερους εµπορικούς όρους στις
συνάλλαγές τους.
Ως εξαιρετικοί πωλητές οι Έλληνες εξαγωγείς λειτουργούν ως ανεπίσηµοι πρεσβευτές της
χώρας µας. Χρειάζονται, όµως, τα κατάλληλα εργαλεία για να πουλήσουν και κυρίως
χρειάζεται να τους βγάλουµε από τις χειροπέδες.
Η Ελλάδα θα µπορέσει να κερδίσει µερίδια αγοράς µόνο εάν οι εµπορικοί µας συνεργάτες
µπορέσουν να εµπιστευθούν τα οικονοµικά της κυβέρνησης. Η εξαγωγική µας δύναµη θα
εκτιναχθεί µόνο όταν οι διεθνείς αγορές διαπιστώσουν το µεγάλο µας ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα, ότι δηλαδή το χρέος είναι της τάξης του 1/3 συγκριτικά µε όλους τους υπόλοιπους
µνηµονιακούς εταίρους µας.
Τα κέρδη από την εφαρµογή των IPSAS πάνε πολύ παραπέρα από την ανάπτυξη των
εξαγωγών, φαίνονται και στα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις καθώς µε την µείωση του κόστους
δανεισµού επιτυγχάνεται η παράλληλη αύξηση της δυνατότητας δανεισµού. Τα IPSAS είναι ένα
σηµαντικό εργαλείο για να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων στον Δηµόσιο Τοµέα.
Τα IPSAS είναι σηµαντικά για τις κυβερνήσεις για τις µεταρρυθµίσεις για την µείωση της
φορολογίας µε πρόσβαση σε ελκυστικότερη χρηµατοδότηση, µείωση του δηµοσίου χρέους και
δηµιουργία θέσεων εργασίας. Μπορούµε να χτίσουµε σχέσεις εµπιστοσύνης και διαύγειας που
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για µία επιτυχηµένη σχέση.
Οι εµπορικοί συνεργάτες µας πρέπει να γνωρίζουν ότι το χρέος της Ελλάδας προς το
ΑΕΠ είναι στο 1/3 σε σχέση µε αυτό των µνηµονιακών οµολόγων µας.
Η αδράνεια είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, ωστόσο το εθνικό µας κέρδος από την προσπάθεια
δηµιουργίας ενός ενάρετου κύκλου ενεργειών είναι µεγάλο ειδικά για την δηµιουργία θέσεων
εργασίας.
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Το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποιοί θα εκπαιδεύσουν την παγκόσµια κοινότητα για την
Ελλάδα δρώντας ως επίσηµοι και ανεπίσηµοι πρεσβευτές και πώς θα τους θυµάται η ιστορία για
την επαναφορά της Ελλάδας στο σωστό µονοπάτι τηα ανάπτυξης και της ευηµερίας. Τα κέρδη
από την εφαρµογή IPSAS µπορούν να φανούν άµεσα.
Η κυβέρνηση µπορεί να επικοινωνήσει το καθαρό χρέος προς το ΑΕΠ κατά IPSAS και να
απελευθερώσει τους εξαγωγείς επικοινωνώντας στους εµπορικούς συνεργάτες τους ότι το
ελληνικό χρέος είναι το) 1/3 σε σχέση µε τους µνηµονιακούς εταίρους .Τα χαµηλό χρέος είναι
ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε σηµαντικά οφέλη για τον καθένα µας στην Ελλάδα.
Ας δώσουµε στις εξαγωγές και τα logistics την ώθηση για να χτιστεί η σχέση εµπιστοσύνης µε
τους εµπορικούς µας συνεργάτες. Ας δώσουµε τα εργαλεία της επιτυχίας για να προωθηθούν οι
πωλήσεις µας.
Ας υιοθετήσουµε τα IPSAS άµεσα!
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