Συνζντευξθ προζδρου ΕΒΕΧ Γιάννθ Μαργαρϊνθ ςτο eparxies.gr και ςτον δθμοςιογράφο
Θανάςθ Ραινεςάκθ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΑΩΝΗΣ:
ΑΥΞΗΣΗ ΕΚΟ 272,7% ΣΤΙΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010-2016!
Βρίςκεται ςτο τιμόνι του ΕΒΕΧ, ζχοντασ μπει ςτθν τελικι ευκεία για τθν ολοκλιρωςθ τθσ
πρώτθσ του κθτείασ ςτο ςυγκεκριμζνο κώκο. Ο κ. Γιάννθσ Μαργαρώνθσ, ςε μια ςυνζντευξθ
– απολογιςμό μιλά για τθν κατάςταςθ τθσ πραγματικισ οικονομίασ, με τθ «γλώςςα» των
αρικμών και των επίςθμων ςτοιχείων.
Ο πρόεδροσ του ΕΒΕΧ, αναφζρεται ςτουσ λόγουσ που τον κάνουν να αιςιοδοξεί πωσ θ
«πολυκρφλθτθ» επιμικυνςθ τθσ Σουριςτικισ ςεηόν, μπορεί ςφντομα από τθ κεωρία, να
περάςει ςτθν πράξθ ενώ αναφζρεται με ιδιαίτερθ ζμφαςθ, και ςτα «άλματα» που
καταγράφουν – μζςα ςτθν κρίςθ – οι Κρθτικζσ εξαγωγζσ και κυρίωσ αυτζσ των Χανιώτικων
προϊόντων, οι οποίεσ «πζταξαν» ςτο +272% μζςα ςε μια εξαετία.
«ΣΟ 50% ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΕΙ ΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ. ΟΙ ΜΙΕ ΛΟΙΠΟΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ Ε ΜΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ
ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΣΟΤ ΠΑΙΡΝΟΝΣΑ «ΑΝΑΕ» ΛΙΓΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΣΑΗ. ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ
ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ Ε ΛΙΓΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΟΤΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ΡΕΤΣΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ. ΠΕΡΙΠΟΤ ΣΟ 20% ΜΟΝΟ ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ»
Ρωσ χαρακτθρίηετε τθν ςθμερινι κατάςταςθ τθσ αγοράσ (ςτα Χανιά ειδικότερα) και
ποιεσ είναι οι εκτιμιςεισ ςασ για το επόμενο χρονικό διάςτθμα με δεδομζνο πωσ ο
επιχειρθματικόσ κόςμοσ ςτενάηει και θ φορoεπιδρομι είναι και πάλι «μπροςτά» ελζω
4ουΜνθμονίου;
Διανφουμε ιδθ τον 8ο χρόνο τθσ κρίςθσ και οι Ελλθνικζσ ΜμΕ ζχουν επιδείξει απίςτευτεσ
αντοχζσ, ενϊ με τα ςτοιχεία που διακζτουμε περίπου το 50% αντιμετωπίηει ςοβαρά
προβλιματα βιωςιμότθτασ. Οι μιςζσ λοιπόν επιχειριςεισ βρίςκονται εδϊ και χρόνια ςε μια
διαρκι αναβολι και ρφκμιςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ παίρνοντασ «ανάςεσ» λίγου χρόνου
παράταςθσ.

Οι υπόλοιπεσ που βρίςκονται ςε λίγο καλφτερθ κατάςταςθ αντιμετωπίηουν προβλιματα
ρευςτότθτασ και φυςικά χαμθλισ κερδοφορίασ. Περίπου το 20% μόνο βρίςκεται ςε
ικανοποιθτικι κατάςταςθ. Οφείλουμε βζβαια να χωρίςουμε τισ επιχειριςεισ ςε δφο
βαςικζσ κατθγορίεσ:
Αυτζσ που εμπλζκονται ςε μεγάλο βακμό με τον τουριςμό και αυτζσ που δεν εμπλζκονται
άμεςα ι ςε χαμθλό ποςοςτό. Ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ υπάρχει διαφορά
αναφορικά με τθν ρευςτότθτα. Οι επιχειριςεισ που ζχουν ωσ αντικείμενο «υπθρεςίεσ»
εμφανίηουν κάποια κερδοφορία εν αντικζςει μ’ αυτζσ που εμπορεφονται προϊόντα όπου
εκεί θ εςωτερικι, θ Ελλθνικι αγορά δθλαδι ζχει καταρρεφςει.
Η υπερφορολόγθςθ, θ αφξθςθ του ΦΠΑ, θ αφξθςθ κόςτουσ μεταφοράσ, ενζργειασ,
δθμοτικϊν τελϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ των
εργαηομζνων, ζμμεςων και άμεςων φόρων, θ ανυπαρξία χρθματοδότθςθσ, θ κακυςτζρθςθ
εκκίνθςθσ του ΕΣΠΑ, θ «γραφειοκρατία», θ πολυνομία, το αντιαναπτυξιακό δθμόςιο κράτοσ
ζχουν φζρει ςε αδιζξοδο χιλιάδεσ επιχειριςεισ από τισ οποίεσ άλλεσ κζλουν να επιβιϊςουν
και άλλεσ να αναπτυχκοφν.
Η ςυνεχιηόμενθ πολιτικι είναι λανκαςμζνθ, άδικθ και αναποτελεςματικι για τισ ΜμΕ.
Ρωσ διαμορφϊνεται ο «χάρτθσ» των επιχειριςεων ςτα Χανιά ωσ προσ αυτζσ που άνοιξαν
και εκείνεσ που ζβαλαν λουκζτο φτάνοντασ ςχεδόν ςτο πρϊτο μιςό του 2017;
Για το Α’ πεντάμθνο του 2017 θ κατάςταςθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Για 6θ ςυνεχόμενθ χρονιά βλζπουμε μείωςθ ςτο μεταποιθτικό και για πρϊτθ φορά ςτο
εμπορικό! Οι υπθρεςίεσ αυξάνονται με ταχφτατουσ ρυκμοφσ και αφοροφν κυρίωσ
καταλφματα και καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ειδικά για τθν εςτίαςθ κζλω
να επιςθμάνω ότι κάκε χρόνο αυξάνονται κατά εκατοντάδεσ με αποτζλεςμα το μοίραςμα
τθσ καταναλωτικισ πίτασ ςε περιςςότερουσ.
Ο γενικόσ δείκτθσ είναι κετικόσ, όμωσ μόνο για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που αφοροφν
ςχεδόν αποκλειςτικά τον Τουριςμό και λιγότερο τθν εςωτερικι αγορά.
Τα ςτοιχεία για τισ διαγραφζσ είναι κατά διλωςθ των επιχειρθματιϊν, εδϊ κρατάμε
υποςθμείωςθ διότι αρκετζσ επιχειριςεισ κλείνουν χωρίσ να το δθλϊςουν ςτθ Δ.Ο.Υ., ςτον
ΟΑΕΕ και ςτο ΕΒΕΧ λόγω χρεϊν.
«Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΣΑ ΧΑΝΙΑ ΦΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ ΠΑΡΟΤΙΑΖΕΙ ΑΤΞΗΣΙΚΕ ΣΑΕΙ
ΜΕΣΑΞΤ 2012-2016. Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΣΙΑΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΑ ΜΕ ΤΝΟΛΙΚΑ 20.651 ΚΛΙΝΕ, ΣΑ 568 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΧΟΤΝ 46.100 ΚΛΙΝΕ,
ΕΝΩ Ο ΝΟΜΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΤ ΕΧΕΙ 3015 ΜΟΝΑΔΕ ΜΕ 75.475 ΚΛΙΝΕ. ΕΑΝ
ΤΝΕΧΙΟΤΜΕ ΜΕ ΑΤΣΟΤ ΣΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΙΩ ΣΕΛΙΚΑ Η ΕΠΙΜΗΚΤΝΗ ΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΝΑ ΕΠΙΣΕΤΧΘΕΙ ΠΙΟ ΤΝΣΟΜΑ ΑΠΟ ΟΣΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΜΕ, ΓΕΓΟΝΟ ΠΟΤ ΘΑ ΕΧΕΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΑΕΠ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ»
Ροιοι είναι οι κλάδοι που μελλοντικά κα αποτελζςουν τθν «βαριά βιομθχανία» τθσ
Χανιϊτικθσ Οικονομίασ;
Αναμφίβολα ο Τουριςμόσ είναι ο δυναμικότεροσ κλάδοσ τθσ οικονομίασ μασ.
Οι αφίξεισ ςτα αεροδρόμια τθσ Κριτθσ δείχνουν ςτακερά ανοδικι πορεία θ οποία
οφείλεται κυρίωσ ςτα Χανιά. Στθν τετραετία 2012-2016 είχαμε ποςοςτό αφξθςθσ των
αφίξεων από πτιςεισ εξωτερικοφ κατά 62,1% και ποςοςτό αφξθςθσ 100% από τισ πτιςεισ
εςωτερικοφ, ενϊ και θ κρουαηιζρα ςτο λιμάνι τθσ Σοφδασ παρουςιάηει αφξθςθ τα δφο
τελευταία χρόνια.
Επιπρόςκετα θ ξενοδοχειακι υποδομι ςτα Χανιά φαίνεται ότι παρουςιάηει αυξθτικζσ
τάςεισ μεταξφ 2012-2016. Η πλειοψθφία των μονάδων είναι ενοικιαηόμενα δωμάτιαδιαμερίςματα με ςυνολικά 20.651 κλίνεσ, τα 568 ξενοδοχεία ζχουν 46.100 κλίνεσ, ενϊ ο
νομόσ ςτο ςφνολό του ζχει 3015 μονάδεσ με 75.475 κλίνεσ.
Εάν ςυνεχίςουμε με αυτοφσ τουσ ρυκμοφσ ίςωσ τελικά θ επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ
περιόδου να επιτευχκεί πιο ςφντομα από ότι περιμζνουμε, γεγονόσ που κα ζχει
πολλαπλάςια κετικι επίδραςθ ςτο τουριςτικό ΑΕΠ του Νομοφ.

«ΟΙ ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΗΜΕΙΩΝΟΤΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ.
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΣΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ 2010-2016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΟΤΝ ΜΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΗΣΟΙ ΑΤΞΗΗ 272,7%»
Οι Εξαγωγζσ ςυνιςτοφν επίςθσ ζνα τομζα με εξαιρετικι δυναμικι για τα Χανιά. Οι
ςυνολικζσ εξαγωγζσ τθσ Κριτθσ ςθμειϊνουν κάκε χρόνο ανοδικι πορεία. Ειδικότερα οι
εξαγωγζσ ςτο Νομό Χανίων μεταξφ 2010-2016 καταγράφουν μια εξαιρετικι επίδοςθ ιτοι
αφξθςθ 272,7%!
Το ανά ζτοσ ποςοςτό των Χανιϊτικων εξαγωγϊν, ςτο ςφνολο των Κρθτικϊν Εξαγωγϊν
κυμάνκθκε από 7,5% – 18,1% που δείχνει ότι καλφπτουμε τθν υςτζρθςθ με μεγάλθ
δυναμικι.
Η ομάδα των Τροφίμων-Ποτϊν κυριαρχεί με περίπου 70% ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν, και
φυςικά το ελαιόλαδο ςυνιςτά το κφριο προϊόν που ςυμβάλει ςτθ δυναμικι των εξαγωγϊν
με 47,8 εκατ. €.
Για να μθν επαινοφμε όμωσ μόνο το ελαιόλαδο μασ, τα νωπά κθπευτικά, το μζλι, τα φροφτα
και άλλα προϊόντα του αγροδιατροφικοφ τομζα, διειςδφουν δυναμικά ςτισ καταναλωτικζσ
ςυνικειεσ των Ευρωπαίων κυρίωσ πολιτϊν και εδραιϊνουν ςταδιακά τθν κζςθ τουσ ςτισ
ξζνεσ αγορζσ.
Το… μοντζλο για να πάρει μπροςτά θ οικονομία!
Η αγορά βρίςκεται ςε παρατεταμζνο κακεςτϊσ αςφυξίασ. Πταν το μείγμα τθσ πολιτικισ
δεν αλλάηει, πωσ μπορεί να αλλάξει προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ, θ επικρατοφςα
κατάςταςθ, όταν θ οικονομία είναι ευρφτερα γνωςτό πωσ είναι και κζμα ψυχολογίασ;
Σίγουρα ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ αγοράσ επθρεάηεται ψυχολογικά ωσ προσ τθν
κατανάλωςθ και γι’ αυτό υπάρχει εδϊ και δφο χρόνια καμπάνια ςτιριξθσ των τοπικϊν
προϊόντων και των Χανιϊτικων επιχειριςεων από το ΕΒΕΧ ς’ όλα τα ΜΜΕ.
Εάν όλοι μασ ωσ καταναλωτζσ (με το όποιο ειςόδθμα προσ κατανάλωςθ διακζτουμε)
ςτρεφόμαςτε ςτα τοπικά προϊόντα και ςτισ Χανιϊτικεσ επιχειριςεισ τα πράγματα κα ιταν
καλφτερα για όλουσ. Οι Χανιϊτικεσ επιχειριςεισ ζχουν «πρόςωπο» γνωρίηουμε τουσ
επιχειρθματίεσ, οι καταναλωτζσ μασ ξζρουν τουσ εργαηόμενουσ μασ, τουσ ςυνεργάτεσ μασ
και τουσ προμθκευτζσ μασ.
Είμαςτε εμείσ! Πζραν βζβαια τθσ ψυχολογίασ μόλισ πρόςφατα προτείναμε το μοντζλο
πολιτικισ που πρζπει να ακολουκθκεί για να πάρει μπροςτά θ οικονομία.
Είναι ςθμαντικό ςτθν Κυβζρνθςθ να υπάρχει ιςχυρό lobby τοπικϊν παραγόντων!
Τα Χανιά αυτι τθν ϊρα, ζχουν τθ μζγιςτθ κυβερνθτικι εκπροςϊπθςθ. Τζςςερισ
βουλευτζσ του κυβερνϊντοσ κόμματοσ, ζνασ υπερυπουργόσ (του οποίου το
χαρτοφυλάκιο είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με τθν αγορά –οικονομία), κι ζνασ
Αναπλθρωτισ Υπουργόσ αποτελοφν το πολιτικό παηλ του τόπου. Καρπϊνονται τα Χανιά
αυτι τθν πολιτικι δφναμθ που αντίςτοιχι τθσ, δεν είχαν ςχεδόν ποτζ;
Είναι ςθμαντικό ςτθν εκάςτοτε Κυβζρνθςθ να υπάρχει ιςχυρό lobby τοπικϊν παραγόντων.
Βζβαια διανφουμε μια δφςκολθ περίοδο κατά τθν οποία είμαι ςίγουροσ, ότι οι βουλευτζσ
μασ κα ικελαν να κάνουν περιςςότερα ζργα αλλά λόγω των περιοριςμϊν, αδυνατοφν.
Όμωσ είναι τεράςτια ευκαιρία να προχωριςουν μεγάλα ζργα όπωσ ο ΒΟΑΚ θ ςφνδεςθ
ΒΟΑΚ – Αεροδρομίου Χανίων, το χωροταξικό, θ αξιοποίθςθ τθσ Δθμοτικισ Αγοράσ, θ
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομιάσ, θ ενίςχυςθ του Τουριςμοφ, θ φπαρξθ
προγραμμάτων για τθν αξιοποίθςθ του ορεινοφ όγκου, θ ενίςχυςθ των εξαγωγϊν, θ
ςτιριξθ του εμπορίου, θ πάταξθ του παραεμπορίου κ.α.
Εμείσ ωσ ΕΒΕΧ ζχουμε ςυναντθκεί με τουσ Υπουργοφσ και τουσ Βουλευτζσ , τουσ ζχουμε
ενθμερϊςει, ζχουμε ςτείλει φακζλουσ και ζχουμε πραγματοποιιςει πολλζσ ενθμερωτικζσ
θμερίδεσ. Αυτόσ είναι ο ρόλοσ μασ και είμαςτε εδϊ με καλι διάκεςθ να βοθκιςουμε τθν
εκάςτοτε Κυβζρνθςθ να ςχεδιάςει και να υλοποιιςει ζργα για το καλό τθσ τοπικισ
κοινωνίασ.
Ροια προγράμματα «ανοίγουν προςεχϊσ»

Διαβάηοντασ κάποιοσ επιχειρθματίασ τθ ςυνζντευξι ςασ ςίγουρα κα τον ενδιζφερε ν’
ακοφςει για τα νζα προγράμματα και για «εργαλεία» τα οποία κα μποροφςαν, αν
αξιοποιθκοφν ςωςτά, να κρατιςουν «ηωντανζσ» κάποιεσ επιχειριςεισ. Μπορείτε να
γίνεται «κομιςτισ» ελπιδοφόρων μθνυμάτων, βρίςκεται κ. Μαργαρϊνθ κάτι ςτα
«ςκαριά»
Το κλείςιμο τθσ αξιολόγθςθσ κα μασ φζρει και το άνοιγμα του ΕΣΠΑ που ναι μεν ζχει γίνει
ςχεδόν και ςτα τζςςερα προγράμματα (Ενίςχυςθ αυτοαπαςχόλθςθσ πτυχιοφχων
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, Νεοφυισ Επιχειρθματικότθτα, Αναβάκμιςθ πολφ μικρϊν και
μικρϊν επιχειριςεων, Ενίςχυςθ Τουριςτικϊν ΜΜΕ) όμωσ δεν ζχει ξεκινιςει θ υλοποίθςθ
τουσ.
Κατά διλωςθ του Υπουργοφ κ. Χαρίτςθ περιμζνουμε τον Β’ κφκλο των προγραμμάτων και
τθν ζναρξθ του «Εξοικονομϊ κατϋοίκον», τα ΠΕΠ δθλαδι τα Περιφερειακά προγράμματα
που ενιςχφουν Τουριςμό και Βιοτεχνίεσ. Το ETAEN – ΤΕΠΙΧ είναι ζνα χρθματοδοτικό
εργαλείο που μπορεί να βοθκιςει και το οποίο διακζτει πιςτϊςεισ 1 δισ €.
Μετά από δφο χρόνια υπάρχει αναπτυξιακόσ νόμοσ για μεγάλεσ επενδφςεισ. Το ΕΣΠΑ
διακζτει για το 2014-2020 6,5 δισ € για διάφορα προγράμματα που πζτυχαν τθν
προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο όπωσ π.χ. γυναικεία επιχειρθματικότθτα και τα
οποία ςίγουρα κα ξανανοίξουν.
Τα προγράμματα Βιϊςιμθσ Αςτικισ Ανάπτυξθσ (ΒΑΑ)είναι ςχεδόν ζτοιμα να ξεκινιςουν
όπωσ και τα LEADER ςτα οποία το ΕΒΕΧ είναι ο κφριοσ ςφμβουλοσ και ςυνεργάτθσ του
Διμου Χανίων και του ΟΑΚ αντίςτοιχα.
Το ςθμαντικό κομμάτι που λζγεται Καινοτομία-Τεχνολογία είναι ςτο πλάνο τθσ Ε.Ε., τθσ
Κυβζρνθςθσ, τθσ Περιφζρειασ και ςτο δικό μασ πλάνο, για υποςτιριξθ και χρθματοδότθςθ
μικρϊν ζωσ πολφ μεγάλων μεγάλεσ επενδφςεων με το πρόγραμμα «Ερευνϊ – Δθμιουργϊ –
Καινοτομϊ».
Στο ΕΒΕΧ ςυνεχϊσ υποβάλλουμε και εγκρίνονται προγράμματα επιχειρθματικότθτασ, ενϊ
για κάκε πρόγραμμα που ανακοινϊνεται και ξεκινά διοργανϊνεται ειδικι εκδιλωςθ με τθν
αρμόδια διαχειριςτικι αρχι και τα αντίςτοιχα Υπουργεία. Για όλα αυτά διακζτουμε ςτο
ΕΒΕΧ ειδικό γραφείο ενθμζρωςθσ προγραμμάτων.

