
Ανάπτυξη Υποδείγματος για την Αξιολόγηση της Περιφερειακής 
Ανταγωνιστικότητας: Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης 

 

Σκοπός της Έρευνας - Μεθοδολογική Προσέγγιση - Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα  

Η έρευνα έχει σαν στόχο να μετρήσει και να αξιολογήσει την ανταγωνιστικότητα της 

Περιφέρειας Κρήτης χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες κοινωνικό - οικονομικές μεταβλητές 

που αφορούν  την εν λόγω περιφέρεια και εν συνεχεία να αναπτύξει ένα σύστημα 

συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες Ελληνικές περιφέρειες.  

Η σημαντικότητα της έρευνας εντοπίζεται στο παραπάνω σημείο, δηλαδή στην 

προσπάθεια μέτρησης της ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με τις υπόλοιπες Ελληνικές 

περιφέρειες . 

 

Μεθοδολογική Προσέγγιση  

Η μεθοδολογία της μέτρησης θα αφορά στην αξιοποίηση διαθέσιμων στατιστικών 

στοιχείων από τις επίσημες πηγές όπως δημογραφικά στοιχεία (πληθυσμός, ηλικιακή 

κατανομή, μέσος όρος ηλικίας κλπ), κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., εισοδηματικό επίπεδο, 

υποδομές, κοινωνική πρόνοια, επιχειρηματική δραστηριότητα, στοιχεία τομέα 

τουρισμού, επίπεδο και δομές εκπαίδευσης, τεχνολογικές εφαρμογές, καινοτομία, 

λειτουργία ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, παραγωγικοί τομείς (πρωτογενής 

και δευτερογενής τομέας), καθώς και ποσοτικοποιημένες μεταβλητές που αποτελούν 

συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της Περιφέρειας.  

Τα παραπάνω μεγέθη θα αξιολογηθούν διαχρονικά ώστε να οδηγούν σε ασφαλή 

συμπεράσματα, δίνοντας παράλληλα μία σαφή εικόνα της ανταγωνιστικότητας της 

περιφέρειας χρονολογικά.  

Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιολογηθούν ως προς την καταλληλότητα τους για 

τους σκοπού της έρευνας, υποδείγματα όπως:  Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση, Υπόδειγμα 

της Οικονομικής βάσης, Ανάλυση Απόκλισης – Συμμετοχής (Shift – Share Analysis). 

 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Η έρευνα επιδιώκει: 

 Να αποτελέσει βοηθητικό εργαλείο στη χάραξης Περιφερειακής Στρατηγικής με 

στόχο την βελτιστοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί και την αύξηση 

του βιοτικού επιπέδου του τοπικού πληθυσμού. 

 Να αξιολογήσει την περιφερειακή πολιτική που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια  σε 

σχέση με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 



 Να αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της και να εντοπίσει τους δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς. 

 Να παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα για τις διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να 

εφαρμοστούν σε ελλειμματικούς τομείς ή/και δομές της περιφέρειας. Και τέλος, 

επιδιώκει 

 Την ανάπτυξη ενός υποδείγματος το οποίο θα χρησιμεύει ως εργαλείο - μοντέλο 

πρόβλεψης της μεταβολής της ανταγωνιστικότητας σε συνάρτηση με παράγοντες 

(οικονομικούς, κοινωνικούς κλπ.) που την επηρεάζουν.  

 

 

 

Development of Model for the Evaluation of Regional Competitiveness:  

The Case of Region of Crete 

 

Purpose of the Research - Methodological Approach - Expected Results 

The research aims to measure and evaluate the competitiveness of Region of Crete by using 

the available socio - economic variables as well as to develop a system of benchmarking with 

other Greek Regions. 

The importance of the research is pointed out at the above perspective, i.e. in the effort of 

evaluating competitiveness compared to other Greek Regions. 

 

Methodological Approach 

The methodology of the evaluation will concern the utilization of available statistical data 

from official sources such as demographics (population, age distribution, average age, etc.), 

GDP per capita, income level, infrastructure, social welfare, business activity, elements of 

tourism sector, level and structures of education, technological applications, innovation, 

academic and research institutions, productive sectors (primary and secondary sector), as 

well as quantified variables which are comparative disadvantages or/and advantages of the 

Region. 

The above figures will be evaluated over the last years in order to conduct safe conclusions, 

while giving a clear picture of the competitiveness of the region chronologically. 

In addition, models such as: Multi-Criteria Evaluation, Model of the Economic Base, Shift - 

Share Analysis will be used and evaluated for their suitability for the purposes of the research. 

 



Expected Results 

The research seeks: 

 To become an auxiliary tool in the formulation of a Regional Strategy aimed at 

optimizing economic activity and increasing the living standards of the local 

population. 

 To evaluate the regional policy implemented in recent years related to increasing 

competitiveness. 

 To highlight its competitive advantages and to identify the dynamic productive 

sectors. 

 To provide measurable results for the structural changes that need to be 

implemented in deficit sectors and / or structures in Regional level. And finally, it 

seeks 

 To the development of a model which will be used as a tool for predicting the 

fluctuation of competitiveness in relation with factors (economic, social, etc.) that 

affect it. 

 


