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Τι φέρνέι η νέα έποχη σΤισ διέθνέισ αγορέσ
Η ομΗρία του Χ.α. καί ο κρίσίμοσ καταλυτΗσ

ακομα: 

αΠρίλίοσ 2018

έΛΛηνιΚη έΚδοση

Wilbur ross: Είναί οσο Πλουσίοσ λΕΕί;

οι αμυνέσ σΤο 

brain drain

 η λιστα των ΠλΟΥσιΟτερων ανθρωΠων τΟΥ Πλανητη  η λιστα των ΠλΟΥσιΟτερων ανθρωΠων τΟΥ Πλανητη 

elon 
musk

TESLA MOTORS
$19,9 δίΣ.

GIoRGIo 
ARmAnI
ARMANI
$8,9 δίΣ.

FRAnCoIse
BeTTenCouRT 

meYeRs 
L'OREAL

$42,2 δίΣ. 

mARk 
ZuCkeRBeRG

FACEBOOK
$71 δίΣ.

JeFF 
BeZos 

AMAzON.COM
$112 δίΣ.

ΕνΕργΕια
αΛΛαζέι ο χαρΤησ 
Τησ ΚαΤαναΛωσησ

— χρησΤοσ χαρπανΤιδησ —

«Η ΠαΠαστρατοσ τολμΗσε 

να αλλαξει Και πέΤυχέ»

o προέδροσ Και διέυθυνων συμβουΛοσ Τησ ισΤοριΚησ

 Καπνοβιομηχανιασ αποΚαΛυπΤέι Το παρασΚηνιο Τησ έπιχέιρημαΤιΚησ

 σΤροφησ Και Τησ έπένδυσησ 300 έΚαΤ. έυρω για Το iqos
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ε παρΟμΟιΟ τιτλΟ ο ΣΕΒ, αναφε-
ρόμενος στη βιομηχανική ανα-
συγκρότηση και την προσέλκυση 

επενδύσεων, σε πρόσφατο Special Report 
του, θέλησε να δώσει μια σαφή κατεύθυν-
ση για το πώς και με ποια μέσα η προστα-
σία του περιβάλλοντος συμβαδίζει αρμονι-
κά με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, έστει-
λε ένα ηχηρό μήνυμα στους αρμοδίους για 
την ατολμία και την αναιτιολόγητη χρονο-
τριβή με την οποία αντιμετωπίζονται, εδώ 
και δύο χρόνια περίπου, οι 58 προτάσεις 
νόμου που συντάχθηκαν με την επιστημονι-
κή υποστήριξη της REDEPLAN A.E., κα-
τατέθηκαν στην κυβέρνηση και έχουν ως 
στόχο τη γενναία βελτίωση του Ν. 3982/11.  

Η ανάγκη σημαντικής βελτίωσης του θε-
σμικού, οργανωτικού και χρηματοδοτικού 
πλαισίου ανάπτυξης των Πάρκων (αδει-
οδότηση, λειτουργία, κίνητρα και πλεονε-
κτήματα εγκατάστασης-μετεγκατάστασης) 
είναι σε εκκρεμότητα εδώ και καιρό... Σχε-
δόν από τότε που ψηφίστηκε και τέθηκε σε 
εφαρμογή ο σχετικός νόμος. Μπας και κα-
ταργηθούν κάποτε τα κάθε λογής «εμπό-
δια» που υπερδεκαπλασιάζουν τον θεσμι-
κό χρόνο αδειοδότησης από τις 105 (που 
προβλέπεται στον νόμο) στις 1.500 μέρες, 
που συχνά συμβαίνει στην πράξη. Με την 
ελπίδα, και κυρίως την πρόνοια, να δημι-
ουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που 
θα καταστήσουν την εκτός σχεδίου δόμηση 
λιγότερο ελκυστική για τις επιχειρήσεις. 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Εφοδιαστικής, 
τα τελευταία χρόνια, ανοίγει εκ νέου και με 
περισσότερο δυναμισμό την ατζέντα των 

Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς αναμέ-
νεται να εξελιχθούν σε δεσπόζουσα δύνα-
μη ζήτησης χώρων εγκατάστασης, σε πλή-
θος και μεγέθη κτιριακών υποδομών, που 
μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς μπο-
ρούν να κατασκευαστούν. Αν έτσι γίνει, θα 
δημιουργηθεί ταυτόχρονα και ένα μακρο-
περιβάλλον που θα δώσει νόημα, χαρα-
κτήρα και, κυρίως, περιεχόμενο στη στρα-
τηγική της Πράσινης Εφοδιαστικής που 
μόλις θεσμοθετήθηκε.

Σε αυτήν τη συγκυρία, πολλοί (και ο 
υπογράφων) βλέπουμε momentum αλλα-
γών, δημιουργικών μεταβολών και θεσμι-
κών βελτιώσεων στο επιχειρηματικό περι-
βάλλον. Παρά το γεγονός ότι, αξιολογώ-
ντας το πρόσφατα ψηφισθέν δίκαιο αδει-
οδότησης της Εφοδιαστικής σε συνθήκες 
πραγματικής οικονομίας και τις μικρές (κά-
πως ακατανόητες) μικρομεταβολές που 
ψηφίστηκαν στον νόμο για τα Πάρκα, πάλι 

αποδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν αλλά-
ζουν εύκολα ή αλλάζουν αργά... 

Ομως υπαρχΟυν και εξαιρεςεις! Οι διατά-
ξεις που πρόσφατα ψηφίστηκαν, σε νόμο 
του υπ. Μεταφορών, για τους όρους δόμη-
σης, την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτι-
κά τέλη ή άλλες ευνοϊκές ρυθμίσεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης των Εμπορευμα-
τικών Κέντρων, μέσω παραχωρησιούχων 
σε δημόσια ακίνητα, ελπίζουμε να αποτε-
λέσουν παράδειγμα και για άλλες δομές 
και θεσμούς της κυβερνητικής πολιτικής. 
Αυτή η τομή, που πιστεύουμε ότι έχει την 
αφετηρία της στη ΓΑΙΑΟΣΕ, θα θέλαμε να 
έχει ως προϋπόθεση την πολεοδόμηση για 
να μην αναπαράγεται η εκτός σχεδίου δό-
μηση. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ανατροπή ελ-
πίζουμε να βρει μιμητές, έστω κι αν κριθεί 
κάπως υπερβολική στις περιβαλλοντικές 
της πτυχές (π.χ., κατάργηση υποχρεωτικής 
φύτευσης κ.λπ.). Για να μην τεθούν/ανακύ-
ψουν και θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού 
στα Πάρκα, ως επενδύσεις και στις επιχει-
ρήσεις εντός αυτών. Η πρόσφατη πρότα-
ση του Κων/νου Μίχαλου, προέδρου της 
ΚΕΕ, για τα δημοτικά τέλη στα Πάρκα εκ-
πληρώνει αυτή την κατεύθυνση και ελπί-
ζουμε να υιοθετηθεί.

Αν οι παραπάνω σκέψεις εισακου-
στούν, μια άλλη εποχή για τα Επιχειρημα-
τικά Πάρκα ξεκινά. Η δημοπράτηση και 
συμβασιοποίηση του Εμπορευματικού Κέ-
ντρου Θριασίου, με μειωμένους όρους δό-
μησης και χωρίς τα κατάλληλα κίνητρα, θα 
είναι το τελευταίο θύμα της γραφειοκρατι-
κής ακινησίας και της διοικητικής αδράνει-
ας. Ανάλογες σκέψεις και προτάσεις διατυ-
πώσαμε ως Re.De-Plan A.E., επίσημα και 
τυπικά, κατά τη συμμετοχή μας στην πρώτη 
φάση του διαγωνισμού. Στόχος μας ήταν 
να προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτε-
λέσματα τόσο για το Δημόσιο όσο και για 
τον παραχωρησιούχο και την Εφοδιαστι-
κή γενικότερα. Τώρα, όμως, είναι πλέον 
αργά. Ελπίζουμε για τελευταία φορά...

* Μανώλης Μπαλτάς, πολ. μηχανικός, 
μέλος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας Εφοδιαστικής,
δ/νων σύμβουλος Re.De-Plan A.E. 
Consultants

LOGISTICS

ΜανΩλης ΜΠαλΤας*

«Τα Επιχειρηματικά 
Πάρκα κλειδί για την 
ανάπτυξη δυναμικών 
επενδύσεων στην 
Εφοδιαστική»
μ
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Μοσχονησίων 46, 112 52 Αθήνα
Τ: 210 8643 321, 210 8645 883, 210 8663 133
F: 210 8643 341
E: info@redeplan.gr

www.redeplan.gr

Οργανωμένη Δόμηση
Επιχειρηματικά Πάρκα
Τουριστικοί Υποδοχείς
Η απόλυτη εξειδίκευσή μας

Στεγάζουμε και Αδειοδοτούμε
την Επιχείρησή σας

Αξιοποιούμε την Περιουσία σας

• Ηγουμενίτσα  • Οινόφυτα
• Αγ. Νικόλαος  • Χανιά  • Ιεράπετρα
• Ασπρόπυργος  • Ελευσίνα  • Χίος
• Spinalonga Green Resort-Villas
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