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αέρα). 

Καθοριστική βοήθεια στην προσπάθεια των εταιρειών retail να αναπτυχθούν

σίγουρα παρέχει και η τεχνογνωσία των ελληνικών εταιρειών real estate

consulting και real estate development. Στον χώρο αυτό σήµερα λειτουργούν

αρκετές εταιρείες µε πολύ εξειδικευµένα στελέχη, που είναι σε θέση να

συµβουλέψουν τον εκάστοτε επενδυτή για τον τρόπο διείσδυσης στην ελληνική

αγορά, την επιλογή των σωστότερων locations στις εκάστοτε αγορές, την

διαπραγµάτευση των εκάστοτε συµβάσεων ακόµη και την παράδοση των

καταστηµάτων µε το κλειδί στο χέρι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους και την

βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους.

Ταυτόχρονα ιδιαίτερα µεγάλη είναι δυναµική της χώρας µας σε σχέση µε τις

αναδυόµενες αγορές των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών.  Στα επόµενα χρόνια θα

παρατηρήσουµε τη σταδιακή επέκταση των εταιρειών Retail που

δραστηριοποιούνται ήδη στην ελληνική αγορά  και στις γειτονικές χώρες, µε

ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων εκεί στον χώρο του Real Estate. Σίγουρα

καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξει η µεταφορά τεχνογνωσίας από

τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται  ήδη στον χώρο του RE Development στην

Ελλάδα, που θα µπορέσουν έτσι να εφαρµόσουν και εκεί το πετυχηµένο ελληνικό

µοντέλο. ■

new retailers will appear for the first time. At the same

time, many other major investments in the sector of

commercial centers are being planned by Greek and

foreign developers, while in some cases there is also the

direct or indirect participation of the official state (Olympic

Village's commercial center, Olympic Real Estate &

reformation of Votanikos). The new commercial centers are

also expected to overcome many existing obstacles in the

operation of retail market (e.g. excessive payments for

good will). 

The development of retail companies is also aided by the

know-how of Greek real estate consulting and real estate

development companies. Today, there are many companies

with specialized executives, who are able to provide to each

investor consulting services regarding the ways of

penetration in the Greek market, the selection of better

locations in each market, the negotiations for each

contract, and can even provide turn-key stores based to the

investors' specifications and best product - cost

r e l a t i o n s h i p .

At the same time, the dynamics of Greece are significantly

better compared with the emerging markets of other

Balkan countries.  During the next few years, we expect a

gradual expansion of the Retail companies that are already

activated in the Greek market and other neighboring

countries, with mutual increase of investments in the Real

Estate sector. Companies, already activated in the Real

Estate Development sector of Greece, will play a decisive

role in the whole attempt with the transfer of their know-

how and their ability to implement the successful Greek

model. ■

Approximately 5 years ago, when I was manager in the

commercial department of a major Greek Real Estate

Developer, which was planning the development of a

100,000 square meters GBA commercial center, we were all

worried whether such a project could attract the interest of

major multinational chain stores, which at that time were

not present in the Greek market. I remember the obvious

disappointment of Mr. Konstantin Vollbach, commercial

director of the company at that time and my partner at the

present, every time he returned from MAPIC, after trying to

explain the lack of interest by major foreign companies to

enter the Greek market. At the same time, we were

observing a market, in which although many real estate

investments were being planned, very few projects

advanced after the planning stage, mostly due to the lack of

support by the state and the various obstructions set in

every level.

Today, for the first time we visited Mapic as an independent

company, we can speak of a totally different era. 

As a country we succesfully passed the test of the Olympic

Games organization and have the opportunity to enjoy

infrastructures that are enviable by many other countries

more advanced than Greece. 

The rapid improvement of financial figures and the gradual

harmonization of the country's institutional framework

concerning retail trade (e.g. stores' working hours,

legislation concerning occupational lease, etc.) with the

respective framework of other European countries, are

significant factors for the increase of Greek retail market's

attractiveness to foreign chain stores. Today, Greek

consumers enjoy products offered by major foreign

brandnames, while they are prepared to welcome the

opening of two more major commercial centers in Athens

(The Mall) and Thessaloniki (Mediteranean Cosmos), where
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Πριν περίπου 5 χρόνια όντας στέλεχος στο εµπορικό τµήµα σε έναν από τους

µεγαλύτερους Ελληνες Real Estate Developers που µεταξύ άλλων σχεδίαζε την

ανάπτυξη ενός εµπορικού κέντρου 100.000 τ.µ. GBA, ήταν έκδηλη η ανησυχία µας

στο κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρηµα θα µπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον

µεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων που έως τότε ήταν απούσες από την Ελληνική

Αγορά. Θυµάµαι χαρακτηριστικά την έκδηλη απογοήτευση του τότε εµπορικού

διευθυντή και νυν συνεταίρου µου κ. Konstantin Vollbach, κάθε φορά που γύριζε

από την MAPIC και προσπαθούσε να µου εξηγήσει την έλλειψη ενδιαφέροντος από

τις ξένες µεγάλες εταιρείες να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα

παρατηρούσαµε µία αγορά όπου ενώ προγραµµατιζόντουσαν πολλές επενδύσεις

στον χώρο του real estate, ελάχιστες προσπάθειες ξεπέρναγαν το στάδιο της

µακέτας, κυρίως λόγω της έλλειψης υποστήριξης από το ίδιο το κράτος και των

εµποδίων που έθετε σε όλα τα επίπεδα.

Σήµερα που επισκεπτόµαστε την Mapic για πρώτη φορά ως ανεξάρτητη εταιρεία,

µπορούµε να µιλάµε για µία άλλη τελείως διαφορετική εποχή. 

Καταρχήν ως χώρα περάσαµε µε άριστα τις εξετάσεις που δώσαµε µε την απόλυτα

πετυχηµένη διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων, που µας έδωσε την ευκαιρία να

απολαµβάνουµε υποδοµές αξιοζήλευτες ακόµα και από πολύ πιο προηγµένες από

εµάς χώρες. 

Η ραγδαία βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και σταδιακή εναρµόνιση επίσης

του θεσµικού πλαισίου της χώρας σε σχέση µε την λειτουργία του λιανεµπορίου

(π.χ. ωράριο λειτουργίας καταστηµάτων, νόµοι περί επαγγελµατικών µισθώσεων

κλπ.), µε αυτά των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αποτελούν σηµαντικοί παράγοντες

στην αύξηση της ελκυστικότητας της ελληνικής αγοράς του Retail σε ξένες

αλυσίδες. Σήµερα ο Ελληνας καταναλωτής απολαµβάνει τα προϊόντα που

προσφέρουν τα µεγαλύτερα brandnames του εξωτερικού και ετοιµάζεται να

υποδεχτεί τη λειτουργία δύο πολύ µεγάλων εµπορικών κέντρων στην Αθήνα (The

Mall) και την Θεσσαλονίκη (Mediteranean Cosmos), όπου θα κάνουν την

παρθενική τους παρουσία καινούργιοι retailers. Ταυτόχρονα σχεδιάζονται και

άλλες µεγάλες επενδύσεις στο χώρο των εµπορικών κέντρων από Ελληνες και

ξένους developers, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα

και το ίδιο το κράτος (εµπορικό κέντρο Ολυµπιακού Χωριού, Ολυµπιακά Ακίνητα  &

Ανάπλαση Βοτανικού). Τα νέα αυτά κέντρα αναµένενται να εξοµαλύνουν και αρκετά

εµπόδια στην ως τώρα λειτουργία της αγοράς του retail (π.χ. υπερβολική καταβολή
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