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 Πρόλογος 

Το ΤΕΕ στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ως Συμβούλου του Κράτους, με τη 
συνεισφορά των μελών του, τα θεσμικά του όργανα συνεπικουρούμενο από τις 
Μόνιμες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του, επεξεργάζεται και καταθέτει 
απόψεις, προτάσεις και προβληματισμούς στους θεσμικούς φορείς και την 
κοινωνία. 
 
Για το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, τόσο η Ενέργεια και η 
Ηλεκτροπαραγωγή γενικότερα όσο και οι εγχώριοι λιγνίτες ειδικότερα, 
αποτέλεσαν και αποτελούν ένα πεδίο με συνεχείς και αναδυόμενες προκλήσεις. 
Στο πεδίο αυτό, οι παρεμβάσεις μας υπήρξαν συνεχείς, στοχευμένες και θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι θα ληφθούν υπόψη. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται και η 
παρούσα μελέτη η οποία στοχεύει να αποτυπώσει την αναπτυξιακή διαδρομή της 
Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς την ισχυρή επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας. Με 
άλλα λόγια, να απαντήσει στο ερώτημα το πως θα είχε αναπτυχθεί η οικονομία 
της περιοχής μας, αν ακολουθούσε τον μέσο όρο ή την τυπική αναπτυξιακή 
διαδρομή της υπόλοιπης Χώρας.  
  
Από όποιο πρίσμα, εθνικό ή περιφερειακό, μελετηθούν τα συμπεράσματα της 
παρούσης είναι προφανές ότι υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. Δεν μπορούν να υπεισέλθουν τυχόν ερασιτεχνισμοί και προσωπικές 
στρατηγικές σε τέτοια κρίσιμα θέματα για την περιφέρεια μας. Ελπίζουμε να 
αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της, από τους φορείς, για τη Δυτική Μακεδονία 
και τη χώρα γενικότερα, ιδιαίτερα σήμερα που βρισκόμαστε σε σοβαρή 
οικονομική κρίση. 

 
 
 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
Ο Πρόεδρος 

Αθανάσιος Κακάλης  
 
 

 
 
 
 
 
Σημείωση: Η παρούσα αποτελεί απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μετά από 
εισήγηση της σχετικής Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ που αποτελείται από τους:  
Δ. Σωτηρόπουλο (Χημ.Μηχ., MBA), Ε. Καρλόπουλο, (Χημ. Μηχ., MSc), Α. Σιδηρόπουλο 

(Οικονομολόγο, PhD Cand) και υποστηρίχθηκε από τους Δ. Μαυροματίδη (Ηλ. Μηχ) 

και Α. Κακάλη (Ηλ. Μηχ). 
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1. Εισαγωγή 

Η επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας στο σύνολο της περιφερειακής οικονομίας 

της Δυτικής Μακεδονίας υπήρξε καταλυτική. Με αφετηρία τη δεκαετία του 1950, η 

εξόρυξη, διαχείριση και καύση του λιγνίτη στους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) 

της ΔΕΗ ΑΕ διαμόρφωσε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της ευρύτερης περιοχής. 

Σύμφωνα με την  πρόσφατη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τίτλο  «Εκτίμηση του κόστους 

μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»,  

η συσσωρευτική αξία του λιγνίτη που εξορύχτηκε από το 1960 μέχρι το 2011, 

πρόσφερε στη Δυτική Μακεδονία συνολικό πλούτο της τάξης των 35 δισ. ευρώ. Η 

αξιοποίηση των λιγνιτικών αποθεμάτων που απομένουν, θα προσφέρουν συνολικά 

και μέχρι το 2054 οπότε και σχεδιάζεται η απόσυρση και της τελευταίας λιγνιτικής 

μονάδας της περιοχής μας, επιπλέον 20 δισ. ευρώ.  Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με 

την προηγούμενη μελέτη, για κάθε μία θέση μόνιμου προσωπικού στα ορυχεία και 

στους σταθμούς παραγωγής, δημιουργούνται και συντηρούνται 3,28 θέσεις στην 

τοπική αγορά εργασίας. Για κάθε ένα ευρώ που δαπανά η ΔΕΗ ΑΕ σε μισθούς και 

εργολαβίες, προκύπτουν επαγωγικά, περισσότερα από τρία ευρώ στον κύκλο της 

τοπικής οικονομίας.  

Η έκταση, το μέγεθος και κυρίως οι ανάγκες  της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή μας  

πυροδότησαν μια μεγάλης κλίμακας κινητικότητα του τοπικού εργατικού 

δυναμικού.  Περιορίστηκαν  σημαντικά παραδοσιακές επαγγελματικές 

δραστηριότητες.  Αγρότες χωρίς παράλληλη  εκπαίδευση, μετατράπηκαν  σε 

ανειδίκευτους εργάτες.  Διαμορφώθηκαν συνθήκες υψηλού βιοτικού επιπέδου. 

Εδραιώθηκαν συνθήκες αναπτυξιακής μονοειδίκευσης. Απαιτήθηκε  ένα υψηλό 

περιβαλλοντικό τίμημα,  το μεγαλύτερο μέρος του οποίου το έχουμε ήδη 

μετακυλήσει στις επόμενες γενιές.  

Γεννιέται όμως το ερώτημα το πώς θα είχε διαμορφωθεί η εξέλιξη της Δυτικής 

Μακεδονίας και ιδιαιτέρως βέβαια του ενεργειακού άξονα Φλώρινας-Αμυνταίου-

Πτολεμαΐδας-Κοζάνης,  χωρίς την μονοκαλλιέργεια των   τοπικών λιγνιτικών 

αποθεμάτων. Αν δηλαδή το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής μας ακολουθούσε 

τη  διαδρομή ομόλογων ή ανάλογων περιοχών της Χώρας μας και δεν στηριζόταν 

αποκλειστικά στην ενεργειακή αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων.  

 

Προφανώς, η αναπτυξιακή  πορεία της Δυτικής Μακεδονίας χωρίς τη συνεισφορά  

των λιγνιτών δεν μπορεί να αναπαραχθεί με απόλυτη πιστότητα.  Μπορεί όμως να 

προσεγγισθεί μέσω μαθηματικών  μοντέλων και με τη βοήθεια λογικών παραδοχών. 

Αυτό ακριβώς αποτελεί το στόχο και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.   

 



 4 

2. Θεωρητικό υπόβαθρο  

2.1 Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 

Το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών αποτελεί μια κωδικοποιημένη διεθνώς 

πρακτική, η οποία εμφανίζει το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών μιας χώρας  

για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Πρακτικά,  παρέχει τη δυνατότητα να 

μελετήσουμε την παραγωγική δραστηριότητα των επί μέρους οικονομικών κλάδων  

και να διακρίνουμε τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη τα οποία αποτελούν δείκτες 

του αποτελέσματος της οικονομικής δραστηριότητας. Με τη βοήθεια του 

Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών, αντικατοπτρίζονται  τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη σε επίπεδο χώρας, όπως το   Εθνικό Εισόδημα, οι  Εθνικές Δαπάνες και  η  

Δημόσια Κατανάλωση.   

Οι Εθνικοί Λογαριασμοί καταρτίζονται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες  σε 

ετήσια βάση.  Η μεθοδολογία επεξεργασίας αναπτύσσεται από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών  (ΟΗΕ) και κατά συνέπεια είναι  κοινή για όλες τις χώρες.  Στη 

βάση αυτή, δημιουργούνται ιστορικά δεδομένα και συγκρίσεις σε υπερεθνικά 

σύνολα όπως για παράδειγμα  σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και σε 

παγκόσμιο επίπεδο.  

2.2 Το μοντέλο Εισροών-Εκροών 

Το μοντέλο Εισροών-Εκροών απεικονίζει τόσο τα μακροοικονομικά μεγέθη του 

συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών όσο και τις επιμέρους διακλαδικές σχέσεις 

μιας οικονομίας. Σε ένα μοντέλο Εισροών-Εκροών, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 

1, κάθε οικονομική δραστηριότητα αποτελεί ταυτόχρονα πηγή και αποδέκτης 

πολλών  διαφορετικών κλάδων. 

 

Σχήμα 1: Διακλαδικές σχέσεις της οικονομίας 

Η μέθοδος Εισροών-Εκροών (Ε-Ε) αποτελεί ένα σύστημα που καταγράφει, 

απεικονίζει, περιγράφει, αναλύει και ποσοτικοποιεί στον λεγόμενο Πίνακα 
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Εισροών-Εκροών (Transaction Input-Output Table) τις διάφορες συναλλαγές, 

δραστηριότητες και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (συνήθως 

ένα έτος) στην οικονομία μιας χώρας ή μιας περιφέρειας. 

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ: 

 Κάθε προϊόν η ομάδα προϊόντων παράγεται από μια βιομηχανία η ένα 

παραγωγικό τομέα:  

 Μια μόνο μέθοδος χρησιμοποιείται για την παραγωγή της ομάδας των 

προϊόντων.  

 Κάθε παραγωγικός τομέας παράγει ένα κύριο προϊόν.  

 Οι εισροές κάθε παραγωγικού τομέα είναι αποκλειστικά συνάρτηση του 

επιπέδου παραγωγής του τομέα.  

 Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης διάφορων τύπων παραγωγής είναι το 

άθροισμα των επιμέρους αποτελεσμάτων (προσθετική υπόθεση) 

Οι Πίνακες Εισροών-Εκροών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των συστημάτων 

παρουσίασης των οικονομικών δεδομένων των χωρών καθώς συμβάλλουν 

καθοριστικά στην παράσταση και ανάλυση της οικονομικής και ειδικότερα της 

παραγωγικής διαδικασίας,  με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός 

τυχόν προβλημάτων και η άμεση αντιμετώπιση αυτών.   

Στη συνέχεια, δίδονται εν συντομία οι επεξηγήσεις των βασικών εννοιών 

που σχετίζονται με τις υπολογιστικές διαδικασίες του προαναφερόμενου 

υποδείγματος:  

 Πίνακας ή Μήτρα Συναλλαγών: Πρόκειται για πίνακα διπλής εισόδου, όπου 

σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η παραγωγή-εκροή ενός κλάδου 

αναλύεται σε αγορά-εισροή κάποιων άλλων κλάδων. Η μέτρηση των 

διακλαδικών ροών γίνεται σε νομισματικές μονάδες.  

 

 Τεχνολογικοί συντελεστές ή συντελεστές εισροών: καθορίζουν τα ποσά των 

εισροών που απαιτούνται από τους διάφορους παραγωγικούς τομείς 

(κλάδους) της οικονομίας, προκειμένου να παραχθεί ποσότητα προϊόντος 

μιας χρηματικής μονάδας από τον εξεταζόμενο τομέα (κλάδο). Συνεπώς, οι 

τεχνολογικοί συντελεστές αντιπροσωπεύουν τη δομή του κόστους 

παραγωγής.  

 

 Δείκτες των κάθετων και οριζόντιων διακλαδικών σχέσεων: oι δείκτες 

αυτοί χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το μέγεθος της 

αλληλεξάρτησης των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας οικονομίας, καθώς 
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και το βαθμό στον οποίο η μεγέθυνση ενός κλάδου μπορεί να συμβάλει 

άμεσα στη μεγέθυνση άλλων κλάδων. 

 

 Τοπικά Πηλίκα ή Συντελεστές Συμμετοχής (Location Quotients): 

προσδιορίζουν την περιφερειακή κλαδική εξειδίκευση και πιο συγκεκριμένα, 

μετρούν τη συμμετοχή ενός κλάδου σε μία χωρική μονάδα σε σχέση με τη 

αντίστοιχη συμμετοχή του κλάδου στο σύνολο της χώρας, ως προς μία 

εξεταζόμενη μεταβλητή, που μπορεί να είναι η απασχόληση, η παραγωγή ή 

το εισόδημα. Παρέχουν επιπλέον, έναν ικανό τρόπο προσδιορισμού της 

συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων σε μία περιοχή έτσι ώστε οι υπεύθυνοι 

σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών ή οι ερευνητές να μπορούν να 

προγραμματίσουν και να αξιολογήσουν την οικονομική ανάπτυξη της 

περιφέρειας, μέσα από συγκεκριμένους πολλαπλασιαστές. 

 

 Μήτρα Τεχνολογικών Συντελεστών: καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα 

εισροών για τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. 

 

 Αντίστροφη Μήτρα ή Μήτρα Συντελεστών Αλληλεξάρτησης: παρουσιάζει 

τις άμεσες και έμμεσες απαιτήσεις από ένα κλάδο για κάθε μονάδα 

προϊόντος ενός άλλου κλάδου που κατευθύνεται στην τελική ζήτηση.  

Τελικό ζητούμενο της όλης διαδικασίας αποτελεί ο υπολογισμός των εθνικών η/και 

περιφερειακών πολλαπλασιαστών εισοδήματος και απασχόλησης. Με άλλα λόγια, 

ο υπολογισμός και η ποσοτικοποίηση της επίπτωσης  των επιμέρους  οικονομικών 

κλάδων τόσο στην απασχόληση όσο και στη δημιουργία πλούτου σε επίπεδο 

Περιφέρειας.  Οι πολλαπλασιαστές  παρουσιάζονται στον  παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 1: Πολλαπλασιαστές εισοδήματος των ετών 1999 και 2005  

Σύμφωνα με τον πίνακα 1, για το χρονικό διάστημα 1999-2005, υπήρξε στη Δυτική 

Μακεδονία  στον κλάδο της εξόρυξης μια αύξηση του πολλαπλασιαστή της τάξης του 114%, 

από 1,96 σε 4,19 και κατά 110% σε επίπεδο Χώρας.  Την ίδια περίοδο και με εξαίρεση το 

εμπόριο, οι πολλαπλασιαστές   των υπόλοιπων  οικονομικών κλάδων σημείωσαν 

σημαντικές πτώσεις.  

Με άλλα λόγια, υπήρξε μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, πρακτικά της κατανάλωσης,   

σε βάρος όλων των υπόλοιπων οικονομικών κλάδων τόσο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας 

όσο και σε επίπεδο Χώρας. Το χρονικό διάστημα 1999-2005,  μειώθηκαν  στη Δυτική 

Μακεδονία οι πολλαπλασιαστές εισοδήματος   κατά 37% στη βιομηχανική παραγωγή και 

κατά 23% στη γεωργία. Η μικρότερη μείωση παρατηρήθηκε στους κλάδους της υγείας και 

εκπαίδευσης καθώς και στις μεταφορές και επικοινωνίες.   
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3. Μεθοδολογία προσέγγισης 

Για τα έτη από 2002 έως και 2007, είναι διαθέσιμα  μέσω της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, τα  ακριβή δεδομένα για το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Κατά 

συνέπεια, με τη βοήθεια της γραμμικής συσχέτισης  μπορούμε να προσεγγίσουμε  

υπολογιστικά τα ΑΕΠ από το 1999 μέχρι και το 2009, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

διασποράς του σχήματος 2 και μάλιστα με ένα πολύ υψηλό συντελεστή 

προσδιορισμού της τάξης του 99,2 %.  

y = 0,276x - 550,5
R² = 0,992

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Α
ΕΠ

 (δ
ισ

. €
)

ΑΕΠ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σχήμα 2: Υπολογισμός του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 1999 έως 2009 

Στη συνέχεια, έχοντας  υπολογίσει το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας για κάθε ένα από τα έτη 

1999 έως 2009 και γνωρίζοντας τους πολλαπλασιαστές σε επίπεδο Ελλάδας και 

Περιφέρειας, μπορούμε να υπολογίσουμε το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας με βάση του 

εθνικούς πολλαπλασιαστές. Με άλλα λόγια, να εκτιμήσουμε το ποια θα ήταν η ανάπτυξη 

της Δυτικής Μακεδονίας αν ακολουθούσε την πορεία μιας μέσης περιφέρειας της Ελλάδας.  

Τα αποτελέσματα, για κάθε έναν από τους  επιμέρους οικονομικούς κλάδους αλλά  και για 

το σύνολο της οικονομίας σε επίπεδο Περιφέρειας, παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
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3.1 Γεωργία-Δασοκομία-Αλιεία 

 

Σχήμα 3: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο Γεωργία-

Δασοκομία-Αλιεία  

Στον τομέα αυτό, η Δυτική Μακεδονία θα παρουσίαζε  μια παράλληλη πορεία με 

αυτή της Χώρας. Μειωμένη αρχικά, αλλά με την πάροδο του χρόνου σε απόλυτη 

σύγκλιση με τον εθνικό μέσο όρο.  

3.2 Εξόρυξη-Καύσιμα-Λιπαντικά 

 

Σχήμα 4: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο Εξόρυξη-Καύσιμα-

Λιπαντικά 

Στον κλάδο αυτό, η πορεία της Δυτικής Μακεδονίας θα εμφανιζόταν σε απόλυτη 

εναρμόνιση με τον εθνικό μέσο όρο.  
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3.3  Βιομηχανικά και χημικά προϊόντα  

 

Σχήμα 5: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο Βιομηχανικά και 

χημικά προϊόντα 

Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα, τόσο σε επίπεδο Χώρας όσο και σε 

επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, στο διάστημα 1999-2009 υπήρξε μια σημαντική 

αποκλιμάκωση της βιομηχανικής παραγωγής η οποία άγγιξε σχεδόν το 40%.  

3.4 Παραγωγή ηλεκτρισμού και παροχή νερού 

 

Σχήμα 5: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο Παραγωγή 

ηλεκτρισμού και παροχή νερού 

Συγκλίνουσες ανοδικές πορείες τόσο για τη Χώρα συνολικά όσο και τη Δυτική 

Μακεδονία ειδικότερα, κυρίως λόγω της συνεισφοράς των ΑΠΕ. 
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3.5 Κατασκευές 

 

Σχήμα 5: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο των Κατασκευών 

Σημαντική πτώση των πολλαπλασιαστών με σημαντική όμως αρνητική απόκλιση για τη 

Δυτική Μακεδονία, κυρίως μετά το 2001 και αφού είχε ολοκληρωθεί η μετασεισμική 

κατασκευαστική δραστηριότητα.  

3.6 Μεταφορές-Επικοινωνίες 

 

Σχήμα 5: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο των Μεταφορών 

Πολύ υψηλή απόκλιση των πολλαπλασιαστών αλλά με τάση σύγκλισης σε βάθος 

εικοσαετίας.  
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3.7 Εμπόριο 

 

Σχήμα 7: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο του Εμπορίου 

Σημαντική αύξηση των πολλαπλασιαστών αλλά με μια κλιμακούμενη τάση υστέρησης για 

τη Δυτική Μακεδονία. 

3.8 Τραπεζικές και κτηματομεσιτικές υπηρεσίες 

 

Σχήμα 7: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο των Τραπεζικών  

υπηρεσιών 

Σημαντική πτώση για το σύνολο της Χώρας, ελαφριά πτώση για τη Δυτική Μακεδονία. 
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3.9 Κατοικίες 

 

Σχήμα 8: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο των Κατοικιών 

Πτώση των πολλαπλασιαστών, λιγότερη όμως  σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας και με 

αποκλίνουσα τάση.  

3.10 Δημόσια διοίκηση και Άμυνα 

 

Σχήμα 9: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο της Δημόσιας 

διοίκησης και Άμυνας.  

Ισχυρή πτώση των συντελεστών, με τη Δυτική Μακεδονία να εμφανίζει θετικότερη 

συμπεριφορά συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο.  
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3.11 Υγεία-Εκπαίδευση 

 

Σχήμα 10: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο της Υγείας-

Εκπαίδευσης 

Πτώση των πολλαπλασιαστών με μια εμφανή θετικότερη πορεία για τη Δυτική Μακεδονία, 

ενδεχομένως λόγω της δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

3.12 Διάφορες άλλες υπηρεσίες  

 

Σχήμα 11: Χρονική εξέλιξη των πολλαπλασιαστών στον οικονομικό κλάδο των γενικότερων 

υπηρεσιών 

Μικρή πτώση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θετικότερη τάση για τη Δυτική 

Μακεδονία.  
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4. Αξιολόγηση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συγκεντρωτικά οι πολλαπλασιαστές  των 

επιμέρους οικονομικών κλάδων για την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία καθώς και η 

συγκριτική τους συμπεριφορά.  

Οικονομικός κλάδος Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Συγκριτικά 

Γεωργία-Δασοκομία-

Αλιεία 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα 

Εξόρυξη-Καύσιμα-

Λιπαντικά 

Αύξουσα Αύξουσα Παράλληλη 

Βιομηχανικά και χημικά 

προϊόντα 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα 

Παραγωγή 

ηλεκτρισμού και 

παροχή νερού 

Αύξουσα Αύξουσα Συγκλίνουσα 

Κατασκευές Φθίνουσα Φθίνουσα Αποκλίνουσα 

Μεταφορές-

Επικοινωνίες 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα 

Εμπόριο Αύξουσα Αύξουσα Αποκλίνουσα 

Τραπεζικές και 

κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα 

Κατοικίες Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα, αποκλίνουσα 

μετά το 2006 

Δημόσια διοίκηση και 

άμυνα 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα, αποκλίνουσα 

μετά το 2004 

Υγεία-Εκπαίδευση Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα, αποκλίνουσα 

μετά το 2007 

Διάφορες άλλες 

υπηρεσίες 

Φθίνουσα Φθίνουσα Συγκλίνουσα, αποκλίνουσα 

μετά το 2006 

 

Πίνακας 2: Συγκριτική αξιολόγηση των επί μέρους πολλαπλασιαστών για τη χρονική 

περίοδο 1999-2009  

Οι επιμέρους πολλαπλασιαστές, διαμορφώνουν το συνολικό πολλαπλασιαστή πλούτου 

τόσο για τη Χώρα στο σύνολό της όσο και για τη Δυτική Μακεδονία. Η σύγκριση αυτή 

παρουσιάζεται γραφικά στο επόμενο σχήμα. 
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Σχήμα 12: Συνολικοί πολλαπλασιαστές για Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία  

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, ο συνολικός πολλαπλασιαστής πλούτου για το σύνολο 

της Χώρας εμφανίζει μια σημαντικά φθίνουσα τάση για τη χρονική περίοδο 1999-2009. 

Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια ξεκάθαρη μείωση της παραγωγικής βάσης σε όλους σχεδόν 

τους οικονομικούς κλάδους. Με άλλα λόγια, η αύξηση και μόνο του εμπορίου, πρακτικά της 

κατανάλωσης, δεν κατάφερε να διατηρήσει σε τροχιά ανάπτυξης την εθνική οικονομία. 

Ποσοτικά, η μείωση του συνολικού εθνικού πολλαπλασιαστή ξεπέρασε το 6%. 

Για τη Δυτική Μακεδονία όμως, τα πράγματα βαίνουν διαφορετικά. Όπως βλέπουμε στο 

παραπάνω σχήμα (κόκκινη γραμμή), ο συνολικός πολλαπλασιαστής σε επίπεδο 

περιφέρειας βάνει μεν μειούμενος αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, μειωμένος κατά μόλις 

1% την περίοδο 1999-2009.  Αυτό σημαίνει ότι η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη κατάφερε να 

συγκρατήσει τα επίπεδα πλούτου και να αποσβέσει την κλιμακούμενη μείωση της 

παραγωγικής βάσης.  

Εν κατακλείδι, εάν η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παράλληλα και ταυτόχρονα με 

τους λιγνίτες αξιοποιούσε και όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους στο βαθμό 

και στην έκταση που το έκανε η υπόλοιπη χώρα, θα εμφάνιζε μεν ένα μετρήσιμο 

υστέρημα πλούτου, θα παρέμεινε δε λιγότερο ευάλωτη σε συνθήκες οικονομικής 

ύφεσης.  

Ερμηνεύοντας περισσότερο το παραπάνω διάγραμμα και υποθέτοντας ότι η Ελλάδα 

συνέχιζε μια γραμμική πορεία και μετά το 2009, χωρίς την κρίση χρέους και δανεισμού, το 

2014 η Δυτική Μακεδονία θα εμφάνιζε υψηλότερους πολλαπλασιαστές εισοδήματος 

συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα.  

Βέβαια,  είναι σίγουρο ότι η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, στέρησε από την περιοχή μας την 

ανάπτυξη των υπόλοιπων οικονομικών  κλάδων και κυρίως αυτού της πρωτογενής 

παραγωγής.  Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα, το έλλειμμα αυτό ανέρχεται στα 

2,6 δις εκατομμύρια ευρώ τη δεκαετία 1999-2009. 
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Σχήμα 13:  Διαφοροποίηση του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας …….. 

Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία σε βάρος των υπόλοιπων 

οικονομικών κλάδων και με το ρυθμό που αυτοί  απέδιδαν πλούτο στην υπόλοιπη Χώρα,  

στέρησε τη Δυτική Μακεδονία 2,6  δις  εκατομμύρια ευρώ τη δεκαετία 1999-2009.  

Αν συγκρίνουμε τα σχήματα 12 και 13, εντοπίσουμε κάποια, εκ πρώτης όψεως 

αντικρουόμενα συμπεράσματα. Ενώ δηλαδή το διάστημα 1999-2009 οι πολλαπλασιαστές 

πλούτου βαίνουν μειούμενοι τόσο σε επίπεδο Χώρας όσο και Δυτικής Μακεδονίας, το ΑΕΠ 

αυξάνει συνεχώς μέχρι το 2009. Πρακτικά, ενώ οι βασικοί παραγωγικοί κλάδοι παίζουν όλο 

και λιγότερο ρόλο στην εθνική μας οικονομία, η Χώρας μας εμφανίζεται να πλουτίζει 

συνεχώς, στηριζόμενη απλά και μόνο στην ισχυρή αύξηση του εμπορίου. Προφανώς δεν 

πρόκειται περί μαθηματικού λάθους, αλλά ερμηνεύεται  με τον κλιμακούμενο εξωτερικό 

δανεισμό της Χώρας μας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Συμπεράσματα 
Η ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη διαμόρφωσε καταλυτικά  την αναπτυξιακή πορεία της 

Δυτικής Μακεδονίας. Προσέφερε σημαντικά εισοδήματα και παράπλευρα οφέλη στην 
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περιοχή και μάλιστα, σε σταθερή βάση και με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Παράλληλα 

όμως, συρρίκνωσε παραδοσιακούς οικονομικούς κλάδους και ανέδειξε συνθήκες 

μονοκαλλιέργειας. 

Στην προσπάθεια να διερευνηθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα οικονομικά 

αποτελέσματα, στη θεωρητική περίπτωση που η Δυτική Μακεδονία δεν παρέμεινε 

μονοσήμαντα σχεδόν εξαρτημένη από τους λιγνίτες αλλά ανέπτυσσε παράλληλα και όλους 

τους υπόλοιπους οικονομικούς κλάδους, στο βαθμό και στην έκταση που αυτό έγινε για το 

σύνολο της Χώρας,  καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία σε βάρος των υπόλοιπων 

οικονομικών κλάδων, στέρησε την περιοχή επιπλέον εισόδημα της τάξης των  2,6  

δις  εκατομμυρίων ευρώ  τη δεκαετία 1999-2009. 

 Το διάστημα 1999-2009, οι πολλαπλασιαστές των οικονομικών κλάδων, δηλαδή  οι 

ποσοτικοί δείκτες  που αποτυπώνουν την επίδραση των επιμέρους  κλάδων στη 

διαμόρφωση του εθνικού πλούτου, εμφάνισαν πτωτική τάση σε εθνικό επίπεδο με 

εξαίρεση τους κλάδους του εμπορίου, της ηλεκτροπαραγωγής  και της εξόρυξης.   

 Το διάστημα 1999-2009, ο συνολικός πολλαπλασιαστής όλων των κλάδων μειώθηκε 

σε εθνικό επίπεδο κατά  6% αλλά μόλις κατά 1% σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονία. 

 Η ισχυρή εξάρτηση της Δυτικής Μακεδονίας από την καθετοποιημένη 

δραστηριότητα της λιγνιτικής βιομηχανίας, της στέρησε έναν επιπλέον πλούτο 

αλλά, η περιοχή μας εμφανίστηκε λιγότερο ευάλωτη απέναντι στη γενικευμένη  

ύφεση κυρίως μετά το 2007.  

Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, την νομοτελειακή 

εξάντληση των λιγνιτικών αποθεμάτων και  το υστέρημα αναπτυξιακής δυναμικής που 

δημιούργησε η μονοκαλλιέργεια λιγνίτη  στη Δυτική Μακεδονία,  η εμφανιζόμενη ως  

«αντοχή» της Δυτικής Μακεδονίας απέναντι στη γενικευμένη ύφεση είναι κυρίως  

αποτέλεσμα «αδράνειας» και  μπορεί να μετατραπεί  τα αμέσως επόμενα  χρόνια σε  μια 

βίαια κλιμακούμενη ύφεση σε περιφερειακό επίπεδο.  

Επιπλέον, στα προαναφερόμενα οικονομικά μεγέθη δεν  ενσωματώθηκε το εξωτερικό 

κόστος της λιγνιτικής παραγωγής. Οφείλουμε έστω και αργά, να αποτυπώσουμε ποσοτικά 

την περιβαλλοντική και κοινωνική  επίπτωση της λιγνιτικής δραστηριότητας στην περιοχή 

μας, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη συνολική επίδραση των 

λιγνίτη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

 

 

 

 




