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ε ποιους ακό-
μα τομείς δρα-
στηριοποιείται 
η Συνεταιρι-
στική Τράπε-
ζα Χανίων;

Η Τράπεζα Χα-
νίων έχει και άλλο ρόλο να 
παίξει. Δεν είναι απλώς 
και μόνο ένα πιστωτικό 
ίδρυμα που πουλάει και 
αγοράζει χρήμα. Είναι μια 
επενδυτική τράπεζα, που 
βοηθάει την επιχειρημα-
τικότητα. Ασχολείται, για 
παράδειγμα, με την αξι-
οποίηση ακινήτων. Χρη-
σιμοποιήσαμε την κρίση 
σαν ευκαιρία για να δημι-
ουργήσουμε μια τράπεζα 
γης, από την οποία πολ-
λά οφέλη θα έχουν τόσο 
οι επενδυτές, όσο και οι 
μέτοχοί μας. Σε αυτό το 
πλαίσιο η Τράπεζά μας 
δημιουργεί σε συνεργα-
σία με το επιμελητήριο 
Χανίων ένα επιχειρημα-
τικό πάρκο σε μια έκτα-
ση 650 στρεμμάτων και 
είμαστε έτοιμοι για να 
καταθέσουμε το σχετι-
κό φάκελο. Έχουμε στο 
πλάνο μας πάρα πολ-
λά ώριμα έργα ανάπτυ-
ξης όπως η ιδιωτική πο-
λεοδόμηση. Ήδη «τρέ-
χει» το πρότζεκτ ιδιωτι-
κής πολεοδόμησης μέσα 
στα Χανιά σε μια έκταση 
160 στρεμμάτων και περι-
μένουμε την υπουργική 
απόφαση. Παράλληλα 
έχουμε δημιουργήσει μια 
εταιρία επιχειρηματικών 

συμμετοχών, που ασχο-
λείται με πολλά πράγμα-
τα όπως η αφαλάτωση. 

Ήδη έχουμε ένα με-
γάλο εργοστάσιο στην 
Πάφο της Κύπρου που 
τροφοδοτεί καθημερινά 
με 30.000 κυβικά πόσιμο 
νερό. Πρόσφατα κερδί-
σαμε τον διαγωνισμό του 
Ηρακλείου για την αφα-
λάτωση του Αλμυρού για 
να προσφέρουμε 20.000 
κυβικά πόσιμου νερού 
την ημέρα στην πόλη του 
Ηρακλείου και την περι-
οχή του Γαζίου.

Η Τράπεζα Χανίων 
επενδύει στις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειες. 
Ήδη διαθέτουμε μια εται-
ρία που φτιάχνει φωτο-
βολταϊκά, το επενδυτικό 
χαρτοφυλάκιο της οποίας 
είναι ύψους 10 μεγαβάτ. 

Επενδύουμε, βέβαια, 
και στην κρητική δια-
τροφή.  Ήδη ετοιμάζε-
ται εργοστάσιο κρητι-
κής ζυθοποιίας, ήρθαμε 
σε συμφωνία με μια με-
γάλη αλυσίδα παραγω-
γής σφολιατοειδών κ.ά. 

Πιστεύω ότι στην πο-
ρεία κι άλλες επιχει-
ρήσεις από την Κρήτη 
θα συνεργαστούν μαζί 
μας. Ποιος ο ρόλος της 

Τράπεζάς σας μέσα σε 
αυτές τις συνθήκες; 

Η Τράπεζα Χανίων 
είναι ένας μοχλός ανά-
πτυξης της Κρήτης. 
Παρά την κρίση στά-
θηκε όρθια. Η Τράπε-
ζά μας δεν σταμάτησε 
ούτε μια στιγμή να δί-
νει κεφάλαια στους πε-
λάτες, προκειμένου να 
παρέχει την απαιτούμε-
νη χρηματοδότηση για 
να μείνουν ζωντανές οι 
επιχειρήσεις. Η αλλαγή 
έρχεται μετά τη σύνοδο 
κορυφής. Το πρόβλημα 
ρευστότητας αρχίζει να 

ξεπερνιέται. Η Τράπε-
ζα Χανίων θα πρέπει να 
παίξει σημαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής μας, σε ολόκληρη 
την Κρήτη και όχι μόνο. 

Και τη δυνατότητα έχου-
με και τη θέληση, αλλά 
και αυτός είναι ο προο-
ρισμός μας. 

Ποια θα πρέπει να 
είναι η θέση της Πο-
λιτείας σε μια τέτοια 
περίοδο;

Ο Πολιτεία θα πρέπει 
να είναι δίκαιη με τους 
πολίτες. Θα πρέπει να 
χτυπήσει τη φοροδιαφυ-
γή για να υπάρξει δικαι-
οσύνη. Να σταματήσει 
αυτή η φαυλότητα και η 
γραφειοκρατία. Θα πρέ-
πει η Πολιτεία να συνει-
δητοποιήσει ότι η Ελλά-
δα είναι πλούσια χώρα, 

αλλά θέλει σωστούς δια-
χειριστές με προγραμμα-
τισμένο ρόλο και λόγο. 
Η κρίση είναι ευκαιρία 
για να μπούμε σε μια νέα 
εποχή ανάπτυξης.

Η αλλαγή έρχεται μετά 
τη σύνοδο κορυφής. 
Το πρόβλημα ρευστότητας 
αρχίζει να ξεπερνιέται. 
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ταν μέσα στην 
αρνητικότητα 
και το γκρίζο 
φόντο πίσω 
από κάθε εί-
δηση για την 
ελληνική οικο-

νομία, εμφανίζεται ένας 
άνθρωπος με βαθιά γνώ-
ση και καθημερινή τριβή 
με τον χώρο να μιλά για το 
καλύτερο αύριο που μπο-
ρεί να έρθει, τότε η ελπίδα 
μπορεί να γεννηθεί ακόμα 
και στον πλέον απαισιόδο-
ξο. Διά στόματος Μιχάλη 
Μαρακάκη, προέδρου της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Χανίων, προκύπτουν λύ-
σεις για να βγούμε από το 
αδιέξοδο, αλλά και χειρο-
πιαστές αποδείξεις ότι η 
Κρήτη βρίσκεται σε πλε-

ονεκτικότερη θέση για να 
ξεπεράσει ταχύτερα την 
κρίση.

Πως σχολιάζετε την 
τωρινή κατάσταση στην 
οικονομία;

Μετά τη Σύνοδο Κορυ-
φής της 21ης Ιουλίου τα 
πράγματα έχουν αλλάξει 
προς το θετικότερο για την 
πορεία της ελληνικής οι-
κονομίας. Ελήφθησαν ση-
μαντικές αποφάσεις ιδιαί-
τερα θετικές για την Ελ-
λάδα,  που ουσιαστικά δί-
δουν τη λύση στη διαχεί-
ριση του χρέους, μαζί βέ-
βαια με την προσπάθεια 
που θα κάνει η ελληνική 
κυβέρνηση και ο ελληνι-
κός λαός. Μας χαρίζουν 
τόσα πολλά που κανένας 
δεν το περίμενε. Και  εί-
ναι η πρώτη φορά σε όλο 
τον κόσμο που μια χώρα 
βοηθείται τόσο πολύ. Έγι-
ναν πολλά: το «κούρεμα» 
του χρέους μέσω της ανα-
νέωσης των ομολόγων, η 
παράταση του χρέους για 
40 χρόνια, η μεσοπρόθε-

σμη ουσιαστικά δυνατό-
τητα πληρωμής με περίο-
δο χάριτος, η μείωση των 
επιτοκίων. Όλα αυτά  θα 
βοηθήσουν τη χώρα μας 
πάνω από 100 δις ευρώ. 
Πρόκειται βέβαια για ένα 
τεράστιο νούμερο. Πρέ-
πει, όμως, να νοικοκυρέ-
ψουμε κι εμείς την κατά-
σταση στη χώρα μας. Έτσι 
η Ελλάδα θα μπορέσει να 
διαχειριστεί το χρέος της 
και μάλιστα θα μπορέσου-
με να μπούμε σε αναπτυ-
ξιακή πορεία.

Τι διαφορές έχει η 
κρητική οικονομία σε 
σύγκριση με άλλες το-
πικές οικονομίες της 
χώρας;

Στην Κρήτη έχουμε ση-
μαντικά πλεονεκτήμα-
τα. Είναι ευλογημένος τό-
πος. Έχει μικτή οικονο-
μία, έχει ανεπτυγμένο του-
ρισμό, καθώς το 30%-35% 
των εσόδων του κρητικού 
προϋπολογισμού προέρ-
χεται από τον τουρισμό. 
Επίσης, στην Κρήτη έχου-

με υγιή αγροτική οικονο-
μία: τα πρώιμα κηπευτι-
κά, το λάδι,  το κρασί και 
τα σταφύλια, που προ-
σφέρουν μια ουσιαστική 
απόδοση. Στην υπόλοι-
πη Ελλάδα τα έσοδα του 
κατά τόπους προϋπολο-
γισμού από την αγροτική 
οικονομία φτάνει το 17%, 
ενώ στην Κρήτη ξεπερνά 
το 30%! Επομένως, στην 
κρητική οικονομία μένει 
μόλις το 35% για παροχή 
υπηρεσιών κ.λ.π., αφού το 
65% προέρχεται από τον 
τουρισμό και την αγροτική 
οικονομία. Η Κρήτη, λοι-
πόν, έχει συγκριτικό πλε-
ονέκτημα σε σχέση με άλ-
λες αγορές και οικονομίες 
της χώρας. Δεν έχει μονο-
μερή οικονομία και υπάρ-
χουν βέβαια κι άλλα περι-
θώρια ανάπτυξης όπως η 
κατασκευή κι η δημιουρ-
γία κατοικιών για κατοί-
κους του εξωτερικού. Η 
Κρήτη είναι τόπος προ-
ορισμού και αυτό πρέπει 
να το εκμεταλλευτούμε 

Τελικά, γιατί φτάσαμε ως εδώ;
Το αδιέξοδο, βέβαια, δεν σχετίζε-

ται μόνο με την Κρήτη, αλλά είναι γε-
νικότερο της ελληνικής οικονομίας. 
Τα συσσωρευμένα προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν από τη μεταπολίτευση και 
μετά, που η Ελλάδα άρχισε να χρεώνε-
ται. Είχαμε συνηθίσει στον εύκολο κα-
ταναλωτισμό και στα δάνεια και η νο-
οτροπία αυτή πέρασε και στο κράτος. 
Δημιουργήθηκε η πελατειακή σχέση 
πολιτικών και πολιτών, με αποτέλε-
σμα να επιβαρυνθεί η οικονομία με τε-

ράστιο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. 
Φτάσαμε το ένα εκατομμύριο δημο-
σίους υπαλλήλους, ενώ χρειαζόμαστε 
250.000. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
κράτος να μην αντέχει το κόστος πλη-
ρωμής μισθών και συντάξεων. Από τα 
60 δις ευρώ που είναι τα ετήσια έσοδα 
του κράτους, τα 35 δις ευρώ πηγαίνουν 
στους δημοσίους υπαλλήλους. 

Τα υπόλοιπα προφανώς και δεν αρ-
κούν για ανάπτυξη, υγεία, παιδεία, 
έργα υποδομών, ασφάλεια κ.λ.π. 
Έχουν γίνει λάθη.

ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΛΑΘΗ

Είχαμε συνηθίσει στον εύκολο καταναλωτισμό και στα δάνεια

με την καλή έν-
νοια. Η Κρήτη εί-
ναι σε πλεονεκτικό-
τερη θέση για να βγει πιο 
γρήγορα από την κρίση. Η πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, η 
ανάπτυξη καλύτερης και καλά δομημέ-
νης αγροτικής οικονομίας, η βελτίωση στην 
παροχή υπηρεσιών και η επένδυση σε νέες 
μορφές ανάπτυξης, όπως τα φωτοβολταϊκά 
μπορούν να δώσουν μια νέα ώθηση.


