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σήµερα θεωρεί ότι το «ποντάρισµα»
στον παράγοντα ανάπτυξη δι-

κτύου καταστηµάτων είναι ανα-
γκαίο. «Η τράπεζά µας το 2009 ολο-
κληρώνει το πενταετές επιχειρηµατικό
της σχέδιο και ήδη καταρτίζουµε τις
επόµενες κινήσεις µας. Στο νέο λοιπόν
πλάνο θεωρούµε ότι θα πρέπει να ενερ-
γοποιήσουµε την πανελλαδική άδεια

που διαθέτουµε µε την ανάπτυξη ση-
µείων εκτός της Κρήτης. Ηδη οι σκέ-
ψεις µας στρέφονται προς τη δηµι-
ουργία 15 νέων υποκαταστηµάτων,
εκ των οποίων 11 θα βρίσκονται στο
Λεκανοπέδιο Αττικής, 2 στη Θεσ-
σαλονίκη, 1 στη Λάρισα και άλλο
ένα στον Βόλο. Τα παραπάνω θα

προστεθούν στα 25 ήδη υπάρ-

χοντα που διαθέτουµε στο νησί», υπο-
γραµµίζει ο πρόεδρος της Τράπεζας Χα-
νίων. 

Μια «100% κοινωνική 
τράπεζα» για στήριξη 
στους µικροµεσαίους
Ο κ. Μαρακάκης θεωρεί ότι στόχευση τρα-
πεζών τέτοιου χαρακτήρα δεν θα πρέπει
να είναι άλλη από την παροχή βοήθειας και
τη συνεργασία µε µικροµεσαίους κυρίως
επιχειρηµατίες. «Είµαστε µια 100% κοινω-
νική τράπεζα, µε σαφή προσανατολισµό προς
τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. ∆εν
έχουµε τη δυνατότητα -και ούτε φυσικά θέ-
λουµε- να πάρουµε το ρίσκο για πολύ µεγά-
λες εταιρείες. Οµως θα πρέπει να επισηµά-
νω και κάτι άλλο. Σε µια περίοδο ιδιαίτερα
δύσκολη για την οικονοµία της χώρας, θα
πρέπει να δείξουµε µια ποιοτική διαφορά ως
προς τους πολύ µεγάλους µας ανταγωνιστές.

Στον βαθµό λοιπόν που η τράπεζα δεν θα
εγγράψει κάποιες επισφάλειες, σύν-

θηµά µας είναι ότι δεν θα αφή-
σουµε κανέναν Κρητικό επιχει-

ρηµατία να πάθει ζηµιά. Και
πώς εξάλλου θα µπορούσε να
γίνει διαφορετικά όταν οι πε-
ρισσότεροι πελάτες έχουν
άµεση σχέση και σύνδεση
µαζί µας. Αυτή τη στιγµή
η Τράπεζα Χανίων διατηρεί
22.500 συνεταίρους, το 1/4
δηλαδή του συνολικού
επιχειρηµατικού δυναµι-

κού της Κρήτης. Ο κοι-
νωνικά ευαίσθητος χα-
ρακτήρας λοιπόν για
εµάς δεν µπορεί παρά
να είναι µονόδροµος»,
αναφέρει ο κ. Μαρα-
κάκης. Παρά ταύτα, ο
ίδιος αναγνωρίζει ότι
ο ανταγωνισµός από
τις πανελλαδικής εµ-
βέλειας τράπεζες εί-
ναι οξύς και πως ο δι-
κός του όµιλος έχει να

έπει επεκτάσεις
ωτοβολταϊκά, την
ση στον κλάδο
οφίµων και
ρα των
όµενων στην
 ενώ αργότερα θα

ουµε και στον
της υγείας. Αυτό

ει µε τη
υργία -σε
γασία µε µεγάλο
της Αθήνας-
ού κέντρου στο
λλά και ειδικών
ων ιατρικού

σµού για την τρίτη
Παράλληλα,

της εταιρείας
κά Ακίνητα"

ε εισέλθει στον
του real estate
ναµε µια σειρά
τικών επενδύσεων
αι την αύξηση
τοχικού µας
αίου. Πρόκειται
δηµιουργία 300
ιών στην τριετία
008, οι οποίες -

την κρίση της
οµής- πουλήθηκαν
ήµερα κάνουµε
ολύ καλό
γισµό καθώς από
πωλησίες
ων περισσότερο
από αξιοποίηση,

ρεία κέρδισε πάνω
0 εκατ. ευρώ από
ίνητο που
ε», τονίζει ο κ.
κάκης. 

))) «∆ΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΝΑ ΠΑΘΕΙ ΖΗΜΙΑ»
αντιτάξει ως όπλα την ειλικρίνεια, τις δια-
προσωπικές σχέσεις, την ταχύτητα και τη
συνέπεια. 

Η κρίση άγγιξε και 
τους τρεις κρητικούς πυλώνες
ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ όµως η κρίση που όλος ο πλα-
νήτης και η χώρα µας βιώνουν έχει χτυπήσει
την πόρτα µιας περιοχής όπως είναι η Κρή-
τη, η οποία κατά καιρούς έχει χαρακτηριστεί
η πλουσιότερη στην Ελλάδα; Αριστος γνώ-
στης των επιχειρηµατικών πραγµάτων του
νησιού, ο κ. Μαρακάκης ξεκαθαρίζει: «Οπωσ-
δήποτε υπάρχουν κάποιες υπερβολές ως προς
τον τρόπο παρουσίασης της κρίσης. Οµως θα
πρέπει να οµολογήσουµε ότι η κρίση είναι
πραγµατική και πως ακόµα και το νησί µας
έχει επηρεαστεί. Η Κρήτη σαφώς ευνοείται από
το γεγονός ότι διατηρεί µια µικτή οικονοµία, η
οποία βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την παροχή
υπηρεσιών µέσα από την οικοδοµή, την αγρο-
τική παραγωγή και -φυσικά- τον τουρισµό.
Με την πτώση στο τουριστικό συνάλλαγµα να
κυµαίνεται από -20% έως -25% και τις αφίξεις
να είναι πτωτικές κατά 10% στη ∆υτική Κρή-
τη και 20% στην Ανατολική, µε το ελαιόλαδο
να έχει χτυπηθεί από τις ιστορικά χαµηλότε-
ρες τιµές που πνίγουν τους παραγωγούς και µε
την οικοδοµική δραστηριότητα του νησιού να
βρίσκεται σε κάµψη κατά 70%, καταλαβαίνε-
τε πως τα πράγµατα δεν πάνε κατ’ ευχήν. Για
τον λόγο αυτό, και επειδή ως χρηµατοπιστω-
τικός φορέας καταφέραµε να παρουσιάζουµε
µεγάλη υγεία, πιστεύουµε ότι θα πρέπει να
βοηθηθεί άµεσα η οικονοµία του νησιού. Στο
σηµείο αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσω πως πα-
ρά την κρίση που χτύπησε την πόρτα και στον
τραπεζικό τοµέα, εµείς ουδέποτε ζητήσαµε την
ένταξή µας στο πρόγραµµα εξυγίανσης του ∆η-
µοσίου, λόγω της υψηλής µας κεφαλαιακής
επάρκειας και των ιδιαίτερα θετικών δεικτών
ρευστότητάς µας». 

Το φλερτ µε την 
Παγκρήτια Τράπεζα 
«ΓΚΟΥΡΟΥ» πλέον των συνεταιριστικών
σχηµάτων, ο πρόεδρος της Τράπεζας Χα-
νίων θεωρεί ότι αυτός ο θεσµός, αν και
σχετικά καινούριος στην Ελλάδα, έχει βά-
θος. «Ενας θεσµός που υπάρχει εδώ και και-
ρό στην Ευρώπη, στην Ελλάδα µετρά µόλις
µια δεκαπενταετία. Παρά ταύτα οι συνθήκες
γρήγορα ωριµάζουν». Για το ενδεχόµενο
συνεργασίας, ακόµα και συνένωσης µε την
Παγκρήτια Τράπεζα, ο ίδιος αποκλείει προς
το παρόν οποιαδήποτε φήµη. 

«Είναι αλήθεια πως η Παγκρήτια Τρά-
πεζα στο παρελθόν είχε ζητήσει µια τέτοια
εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, όµως, λέω όχι,
καθώς η ανεξαρτησία µας δίνει σηµαντικά
περιθώρια ανάπτυξης. Η συνεργασία µε την
Παγκρήτια Τράπεζα υπάρχει, καθώς µαζί
έχουµε δηµιουργήσει την Πανελλήνια Τρά-
πεζα µε ένα δίκτυο 180 καταστηµάτων, στην
οποία µάλιστα έχω και τη θέση του αντι-
προέδρου, όµως δεν έχουµε την ανάγκη να
συγχωνευθούµε. Αυτό που εµένα µε ενδια-
φέρει στην παρούσα συγκυρία είναι η ανά-
πτυξη και η δηµιουργία ικανών νέων στε-
λεχών. Ξέρετε, η επιλογή των ανθρώπων εί-
ναι αυτό που µας έφερε εδώ που βρισκόµα-
στε. Αυτό είναι και το µοναδικό "κεφάλαιο"
που αξίζει σε µια διαδροµή εντός της αγο-
ράς. Τα λεφτά δεν είναι το παν! Σας το λέω
εγώ, ένας άνθρωπος που µε το χέρι στην καρ-
διά µπορώ να πω ότι εκπλήρωσα τα οράµα-
τά µου», υπογραµµίζει χαιρετώντας µας
ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπε-
ζας Χανίων κ. Μαρακάκης. Και πώς εξάλ-
λου να αµφισβητήσεις την άποψη ενός
ανθρώπου για το χρήµα, ο οποίος µεγά-
λωσε µέσα στο τραπεζικό σύστηµα της
χώρας. 
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Α
ρκετές φορές ο
κρητικός τοπικι-
σµός -όπως για
παράδειγµα στην
παραπάνω χαρι-
τωµένη µαντινά-
δα- «σπάει κόκα-
λα». Παρά ταύτα,

ελάχιστες περιοχές της χώρας έχουν να επι-
δείξουν έναν τόσο µεγάλο συναισθηµατικό
και ποιητικό πλούτο όσο η Μεγαλόνησος.
Να όµως που αυτός ο πλούτος δεν παρα-
µένει µόνο στα επίπεδα της λυρικής έκ-
φρασης. Κι αυτό διότι η κρητική οικονοµία
έχει µπει για τα καλά στον 21ο αιώνα, δηµι-
ουργώντας µια σειρά επιχειρηµατικών σχη-
µάτων που ολοένα και περισσότερο µας
απασχολούν σε πανελλαδικό πλέον επίπε-
δο. Μετά την ανάπτυξη λοιπόν σειράς επι-
χειρήσεων όπως τα «Πλαστικά Κρήτης» της
οικογένειας Λεµπιδάκη στον Νοµό Ηρα-
κλείου ή της «Creta Farm» των αδελφών
∆οµαζάκη από το Ρέθυµνο, σειρά είχε η δυ-
τική πλευρά του νησιού - και πιο συγκε-
κριµένα τα Χανιά. Εκεί λειτουργεί η Συνε-
ταιριστική Τράπεζα Χανίων, ένα χρηµατο-
πιστωτικό ίδρυµα που σύµφωνα µε τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλό της κ.
Μιχάλη Μαρακάκη φιλοδοξεί να πατήσει
και την ηπειρωτική χώρα µε 15 επιπλέον κα-
ταστήµατα. Μια τράπεζα που ως µέλη της
έχει εντάξει το 1/4 του συνολικού επιχει-
ρηµατικού δυναµικού της Κρήτης και η
οποία, σε καιρούς «ύποπτους» και χαλε-
πούς, ετοιµάζει µια σειρά επενδύσεων οι
οποίες για πρώτη φορά αποκαλύπτονται
σήµερα στο «b.s.».

Εγκατέλειψε τη σιγουριά 
της Εθνικής και πήρε 
το µεγάλο ρίσκο
ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ο οποίος επιλέγει να δρα µε
γνώµονα τους συνανθρώπους του και έντο-
να συναισθηµατικός ως γνήσιος Χανιώτης,

ο κ. Μαρακάκης δεν δίστασε πριν από 16
χρόνια να κάνει ένα πρωτόγνωρο άλµα για
τα τότε δεδοµένα. Αφήνοντας πίσω µια επι-
τυχηµένη και εν πολλοίς εξασφαλισµένη
πορεία στον κολοσσό που λέγεται Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, αγνοώντας 25 ολό-
κληρα χρόνια καριέρας, αποφάσισε να απο-
χωρήσει για να ρίξει τη δική του ζαριά. Να
δηµιουργήσει δηλαδή τη Συνεταιριστική
Τράπεζα Χανίων, µαζί µε οµάδα φίλων επι-
χειρηµατιών και µικροµεσαίων Χανιωτών
οι οποίοι θέλησαν να πάρουν την κατάστα-
ση στα χέρια τους. «Είναι αλήθεια ότι η από-
φασή µου ενείχε κάποιο ρίσκο. Οµως, όσο κι
αν ακουγόταν ως τρέλα, τίποτα δεν µπορούσε
να την αλλάξει όταν το 1993 ψηφίστηκε ο νό-
µος για τις συνεταιριστικές τράπεζες. Μαζί µε
µια οµάδα φίλων δηµιουργήσαµε µια τράπε-
ζα η οποία µε τη σηµερινή υγιή της εικόνα
µάς δικαιώνει», τονίζει ο κ. Μαρακάκης. 

Και πράγµατι. Αυτή τη στιγµή η Τράπε-
ζα Χανίων έχει κατορθώσει µια σειρά από
άθλους. Οι καταθέσεις της φθάνουν τα 475
εκατ. ευρώ, το µετοχικό της κεφάλαιο είναι
75 εκατ. ευρώ και οι χορηγήσεις της ανέρ-
χονται στα 370 εκατ. ευρώ. Ολα αυτά τη στιγ-
µή που η κεφαλαιακή της επάρκεια ξεπερ-
νά το 18%, όταν ο µέσος όρος στη χώρα µας
βρίσκεται στο µισό, ενώ και ο δείκτης ρευ-
στότητας είναι από τους καλύτερους στην
Ελλάδα, µε 33%, όταν η Συνθήκη της Βασι-
λείας επιβάλλει 20%. 

Τα παραπάνω βοήθησαν καίρια τον συ-
νεταιριστικό χρηµατοπιστωτικό φορέα όχι
µόνο να περάσει αλώβητος την κρίση, αλ-
λά ταυτόχρονα να εισέλθει σε τροχιά άµε-
σης ανάπτυξης. 

Θα στηθούν καταστήµατα 
σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο και Λάρισα
ΑΝ ΚΑΙ Ο κ. Μαρακάκης στην εξέλιξη των
εργασιών της Τράπεζας Χανίων κάθε άλλο
παρά «κουζουλός» και ριψοκίνδυνος ήταν,

Πριν από 16 χρόνια έπαιξε το πιο επικίνδυνο παιχνίδι του: άφησε πίσω του 
τη διασφαλισµένη θέση του στην ΕτΕ για να δηµιουργήσει το δικό του συνεταιριστικό 
χρηµατοπιστωτικό σχήµα. Kαι κέρδισε. Σήµερα εκπροσωπεί το 1/4 του συνολικού 
επιχειρηµατικού δυναµικού της Κρήτης -ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ markopoulo@gmail.com

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ 
ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ!
Η «κουζουλάδα», το υγιές ρευστό και οι 22.500 συνέταιροι

Ο
µως η Τράπεζα
Χανίων δεν
µένει µόνο στη

λογική του γκισέ. Η
εταιρεία venture capital
«Κρητικές Συµµετοχές
Α.Ε.» είναι µία σχετικά
νέα δραστηριότητα της
τράπεζας, που
ασχολείται µε κάθε
καινοτόµο
επιχειρηµατική δράση
όχι µόνο της ίδιας της
τράπεζας, αλλά και νέων
επενδυτών. 
«Μέσα στην κρίση
προωθούµε αυτήν τη
δραστηριότητα, και
µάλιστα είµαι στη θέση
να ανακοινώσω πως σε
συνεργασία µε µεγάλη
ελληνική επιχείρηση
στον χώρο της
αφαλάτωσης κερδίσαµε
δύο µεγάλα projects. Το
ένα αφορά 80 εκατ.
ευρώ για αφαλατώσεις
στην Πάφο της Κύπρου
και το άλλο 60 εκατ.
ευρώ για το Ηράκλειο.
Παράλληλα, ο
σχεδιασµός µας
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«Να ’χα λεφτά ν’ αγόραζα ολόκληρο πλανήτη
να του αλλάξω τ’ όνοµα να τονε βγάλω Κρήτη»

ΕΝΑ 
ΚΡΗΤΙΚΟ
VENTURE
CAPITAL

που µπαίνει 
σε αφαλάτωση, 
φωτοβολταϊκά, 

real estate, υγεία 
και τρόφιµα

Η Tράπεζα Χανίων σε αριθµούς

1993
ήταν το έτος ίδρυσής της

1/4
του επιχειρηµατικού δυναµικού
της Κρήτης έχουν ενταχθεί ως µέλη της

25
καταστήµατα διαθέτει η τράπεζα στο νησί

15
νέα υποκαταστήµατα θα λειτουργήσουν
στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός Κρήτης

18%
είναι η κεφαλαιακή της επάρκεια (ο µέσος όρος
των τραπεζών στην Ελλάδα βρίσκεται στο µισό)

475
εκατ. ευρώ φτάνουν οι καταθέσεις της

370
εκατ. ευρώ είναι οι χορηγήσεις της

33%
είναι ο δείκτης ρευστότητας (13% καλύτερος
από το όριο που επιβάλλει η Συνθήκη
της Βασιλείας) 
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προβλέπει επεκ τά-
σεις στα φωτοβολ-
ταϊκά, την  επένδυ-
ση στον  κλάδο 
των  τροφ ίμων  και 
ιδιαί τερα  των  
παραγόμενων  
στην  Κρήτη, ενώ 
αργότερα θα 
εισελθ ουμε  και 
στον  κλάδο της 
υγείας. Αυτό θα 
γίν ει με τη δημι-
ουργία –σε συνερ-
γασία με μεγάλο 
όμιλο της Αθήνας– 
ιατρικού κέν τρου 
στο νησί αλλά και  
ειδικών  μονάδων  
ιατρικού τουρι-
σμού για  την  τρίτη 
ηλικία. Παράλληλα 
μέσω της εταιρείας 
«Κρητικά Ακίνητα» 
έχουμε εισέλθ ει 
στο χώρο του rea l 
estate και κάναμε 
μια σειρά σημαν τι-
κών  επενδύσεων  
μετά και την  
άυξηση του μετοχι -
κού κ εφαλαίου. 
Πρόκει ται για τη 
δημιουργία 30 0 
κατοικιών  την  
τρι ετί α 2005 -2008,  
οι οποίες –παρά 
την  κρίση της 
οικοδομής– που -
λήθηκαν  όλες. 
Σήμερα κάνουμε 
έναν  πολύ καλό 
απολογισμό 
καθώς από αγορα-
πωλησίες ακινή-
των  περισσότερο 
και όχι από αξιο -
ποίηση, η εταιρεία 
κέρδισε πάνω από 
10 εκατ. ευρώ από 
ένα ακίνητο που 
διέθ ετε», τον ίζει ο 
κ. Μαρακάκης 


