Επισημάνσεις σε εκδήλωση στο ΕΒΕΧ | Αύξηση 240% στις εξαγωγές του Ν.
Χανίων την τελευταία τετραετία
Αύξηση της τάξης του 240% στις εξαγωγές καταγράφεται από το 2010 έως το 2014 στο
Νομό Χανίων σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση το
απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Χανίων.
Τα στοιχεία της εξαγωγικής δραστηριότητας των κρητικών επιχειρήσεων και του Ν.
Χανίων ειδικότερα παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Κρήτης, Αλκιβιάδη Καλαμπόκη ενώ τις καλές πρακτικές εξαγωγικής δραστηριότητας
παρουσίασαν οι εκπρόσωποι τριών επιχειρήσεων του Ν. Χανίων κκ. Γ. Δημητριάδης
(BIOLEA), M. Καρπαδάκης (Terra Creta) και Μ. Λεράκης (AVOEL).
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαμπόκης το 2014 ξεπέρασαν τα 500 εκ. ευρώ σε
επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης οι εξαγωγές, ενώ το 2015 λόγω της καλής ελαιοκομικής
περιόδου και της τιμής του ελαιολάδου τα πρώτα δείγματα της εξαγωγικής περιόδου
είναι ενθαρρυντικά.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Γιάννης Μαργαρώνης με την σειρά του επεσήμανε ότι το 2014
ο μοναδικός νομός που καταγράφει αύξηση στις εξαγωγές είναι ο Ν. Χανίων ενώ
αναφερόμενος στα έσοδα των εξαγωγών στα Χανιά την τετραετία 2010-2014 είπε ότι
αυτά έφθασαν τα 90 εκατομμύρια ευρώ από τα 25 εκατομμύρια το 2010.
Αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που
διοργάνωσε το ΕΒΕΧ και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, είναι τα ακόλουθα:
Πατήστε ΕΔΩ για λήψη των στοιχείων.

Χαιρετισμός Γιάννη Μαργαρώνη
«Διανύουμε τον έκτο χρόνο της οικονομικής κρίσης, είπε στον χαιρετισμό του ο
πρόεδρος του ΕΒΕΧ, και οι επιχειρήσεις μας πνίγονται κυρίως από την έλλειψη
ρευστότητας και άλλα προβλήματα. Αυτή η κρίση μας δίδαξε πολλά και κυρίως ότι
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια φθίνουσα εσωτερική αγορά.
Όσες λοιπόν επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν γρήγορα στα νέα δεδομένα και κινήθηκαν
με εξωστρέφεια, ανακάλυψαν νέες αγορές δούλεψαν εντατικά σ’ αυτό τον σκοπό και
πέτυχαν.
Ο τουρισμός αναμφίβολα βοήθησε σ’ αυτή την κατεύθυνση ενώ το επόμενο χρονικό
διάστημα ετοιμάζουμε να φέρουμε «κοντά» τα τοπικά προϊόντα με τις επιχειρήσεις
τουρισμού και εστίασης.
Παρόλο που το 2013 ήταν κακή χρονιά για την παραγωγή ελαιολάδου οι εξαγωγές στα
Χανιά αυξήθηκαν, και τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και ελπιδοφόρα.
Όμως, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης λόγω του ότι τυποποιούμε λίγα από τα
προϊόντα που παράγουμε και επίσης υπάρχει και θα υπάρξει μια έντονη παγκόσμια

τάση έλλειψης τροφίμων. Ευκαιρίες ανάπτυξης υπάρχουν αν συνεχίσετε να εργάζεστε
σωστά και μεθοδικά όπως κάνετε μέχρι σήμερα προσφέροντας στην τοπική αλλά και
εθνική οικονομία. Εμείς, ως Επιμελητήριο πιστεύω ότι σε ένα μήνα από τώρα θα σας
παρουσιάσουμε για πρώτη φορά –με την εμπειρία που αποκτήσαμε και με την βοήθειά
σας- ένα στρατηγικό σχέδιο προώθησης των εξαγωγών. Παράλληλα ένα ολοκληρωμένο
αυτοτελές και αυτοχρηματοδοτούμενο νέο τμήμα εξαγωγών θα συσταθεί σύντομα
εντός του Επιμελητηρίου μας.
Ελπίζω, είπε ο Γιάννης Μαργαρώνης, πραγματικά να βοηθήσαμε σ’ αυτά τα τρία χρόνια
με τις ενέργειές μας και είμαι σίγουρος ότι μια νέα εποχή ξεκινά για όλους μας.
Σ’ αυτή την νέα προσπάθεια σας θέλουμε όλους μαζί μας με τις εμπειρίες, τις γνώσεις,
τις υποδείξεις, την κριτική σας και πάνω απ’ όλα την βοήθειά σας στον κοινό μας
στόχο.»

