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Το παρόν report αναφέρεται στην ανάλυση των δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων που 

κατεγράφησαν στην δεύτερη ενότητα του παρόντος Έργου. Θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι δεδομένου ότι στο παραδοτέο 2.4 είχε πραγματοποιηθεί καταγραφή και ενδελεχής 

ανάλυση των δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων (άρα ουσιαστική κάλυψη του 

αντικειμένου του παρόντος παραδοτέου), η παρούσα συνοπτική έκθεση περιλαμβάνει 

κάποια βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την προαναφερθείσα ανάλυση 

(Βλέπε παραδοτέο 2.4 του παρόντος Έργου).  

Ξεκινώντας από την απασχόληση και τις αναπτυξιακές συνθήκες στην περιφέρεια 

Κρήτης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ 

υποδεικνύουν την εμφανή μεταβολή του ΑΕΠ στην περιφέρεια Κρήτης, το οποίο 

ακολουθεί την γενικότερη πτωτική τάση σε εθνικό επίπεδο. Είναι εμφανές ότι η μείωση 

της παραγωγικότητας στην Κρήτη επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Η μείωση 

των επιπέδων της απασχόλησης, η έλλειψη επενδύσεων και η μείωση των πρωτογενών 

και δευτερογενών εισοδημάτων των πολιτών αποτελούν τους βασικότερους δείκτες που 

σχετίζονται με την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα 

την αύξηση της ζήτησης για κοινωνική προστασία. Η αναγκαιότητα προαγωγής ενός 

αναπτυξιακού πλαισίου είναι εμφανής όμως οι εγγενείς στρεβλώσεις και αύξηση της 

φορολογίας φαίνεται να αποθαρρύνουν τους ιδιώτες επενδυτές.  

Περνώντας στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, τα στοιχεία αναδεικνύουν την σοβαρή 

σημασία της φυτικής παραγωγής ως προς το συνολικό παραγόμενο προϊόν στην Κρήτη. 

Σε σύγκριση όμως με τον κτηνοτροφικό τομέα, που εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα, 

η φυτική παραγωγή εμφανίζει αξιοσημείωτη πτώση, που συνεπάγεται την αύξηση των 

οικονομικών πιέσεων προς τους αγρότες, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών 

βαρών από την φορολόγηση και τις εισφορές. Η ενίσχυση της διασύνδεσής τους και η 

προώθηση της τυποποίησης των προϊόντων αναδεικνύονται ως οι βασικότεροι άξονες 

που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής όσο και 

γενικότερα της τοπικής οικονομίας. 

Ως βασικότερος κοινωνικο-οικονομικός πυλώνας της Κρήτης αναδεικνύεται ο 

τουρισμός, που αποτελεί αριθμητικά σχεδόν το 1/5 του συνολικού τουρισμού στην 
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Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέγεθος των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη 

είναι πολύ μεγαλύτερο από τον ελληνικό μέσο όρο, ένα στοιχείο που αναδεικνύει την 

δυναμική του ξενοδοχειακού κλάδου στην Κρήτη, που θα πρέπει να στηριχθεί 

περαιτέρω. Την ίδια στιγμή όμως η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, όπως αποτυπώνεται 

και στην ανάλυση της έρευνας κοινής γνώμης στο παραδοτέο 2.4, αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα, η βελτίωση των οποίων αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον 

τουρισμό στο νησί. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πολίτες στην έρευνα κοινής 

γνώμης, η άσχημη κατάσταση του οδικού δικτύου, των αεροδρομίων και άλλων 

υποδομών όπως τα νοσοκομεία, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για τον τουρισμό 

στο νησί. Η δε βελτίωση της αισθητικής εικόνας των πόλεων και των υποδομών, όπως οι 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και η αποκομιδή των απορριμμάτων, φαίνεται ότι 

πρέπει να βελτιωθούν διότι οι πολίτες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κατάσταση 

στην οποία έχουν περιέλθει.  

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την μελέτη των διαθέσιμων 

δευτερογενών ποσοτικών δεδομένων είναι ότι παρά την μείωση των πρόωρα 

αποχωρήσαντων από την εκπαίδευση στην Κρήτη, το ποσοστό των απόντων (NEETs) 

που δεν συμμετέχουν στις δομές της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, 

φαίνεται να αυξάνεται. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει αφενός τα δομικά προβλήματα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας, που αντί να ξεπεραστούν, 

διογκώνονται, και αφετέρου τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης που στην ουσία 

αποκλείει τους νέους ανθρώπους από τις κοινωνικές δομές. Συνεπώς, η ενίσχυση των 

νέων, μέσω παρεμβάσεων για την ενσωμάτωσή τους και η διευκόλυνση των επενδύσεων 

που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αποτελούν μονόδρομο για να 

εκμεταλλευτεί η Κρήτη τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που διαθέτει και να 

αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της κρίσης. 

 

 

 

 


