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Περίληψη 

Η Θεωρία της Οικονομικής Βάσης, που στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι οικονομίες 
αναπτύσσονται μόνο μέσω της αύξησης της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, παραμένει 
βασικό εργαλείο διερεύνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και εξέλιξης των χωρικών 
μονάδων. Ωστόσο, παράγοντες όπως η αλλαγή της δομής των σύγχρονων οικονομιών, με 
την παραγωγή και διακίνηση ποιοτικότερων αγαθών, μικρότερου όγκου και υψηλότερης 
σχετικής αξίας, καθώς και άυλων αγαθών, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της 
στενής διασύνδεσης των αγορών, επαναφέρουν τη διερεύνηση της Οικονομικής Βάσης σε 
σχέση με την Τοπική-Ενδογενή Ανάπτυξη. Κι αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια η απάντηση 
στην παγκοσμιοποίηση και στις αυξανόμενες παγκόσμιες εμπορικές ανταλλαγές, είναι η 
Τοπική Ανάπτυξη, που στηρίζεται στη δημιουργία τοπικών δικτύων παραγωγής, ανταλλαγής 
και συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα στο τοπικό αναπτυξιακό περιβάλλον.  
Στη διερεύνηση της σχέσης αυτής προσπαθεί να συμβάλλει το παρόν άρθρο. Ειδικότερα, 
βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση της τοπικότητας (localness) των ελληνικών 
νομών, βάσει των μεθοδολογικών προσεγγίσεων της Οικονομικής Βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
γίνεται αρχικά προσπάθεια ομαδοποίησης νομών παρόμοιων διαστάσεων, βάσει του 
πληθυσμιακού τους μεγέθους, προκειμένου να εφαρμοστεί αρχικά η Μέθοδος των 
Ελάχιστων Απαιτήσεων. Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την κλαδική διάρθρωση μιας χωρικής 
μονάδας με τη αντίστοιχη κλαδική διάρθρωση σχετικά όμοιων χωρικών μονάδων και 
βοηθάει στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για τη δομή και τον κλαδικό 
προσανατολισμό των χωρικών μονάδων, ιδιαίτερα όταν η ανάλυση επικεντρώνεται στο 
τοπικό επίπεδο. Οι χρησιμοποιούμενες μεταβλητές είναι ο μόνιμος πληθυσμός των 
Απογραφών 2001 και 2011, για την ομαδοποίηση των νομών και η κλαδική Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία των ετών 2000 και 2009, για τη διερεύνηση της κλαδικής διάρθρωσης. 
Η παραπάνω ανάλυση βοηθάει στον υπολογισμό του ∆είκτη Τοπικότητας, που είναι ένας 
αθροιστικός δείκτης των ελάχιστων μεριδίων του κάθε κλάδου για την εξεταζόμενη ομάδα 
νομών. Η σύγκριση των τιμών του δείκτη για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο δείχνει τη 
μεταβολή της έντασης της τοπικότητας του κάθε νομού. Έτσι, νομοί που ανήκουν σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα φαίνεται να ενισχύουν την εσωστρέφειά τους, ενδυναμώνοντας τις 
τοπικές τους δραστηριότητες.  
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1. Εισαγωγή 

Η θεωρία και τα μοντέλα της Οικονομικής Βάσης, που στηρίζονται στη θεμελιώδη 

υπόθεση ότι οι περιφερειακές οικονομίες αναπτύσσονται μόνο μέσω της αύξησης 

της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, παραμένουν ακόμα και σήμερα βασικά 

εργαλεία διερεύνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας, εξέλιξης των χωρικών 

μονάδων και δρομολόγησης πολιτικών ενίσχυσης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 

σε περιφερειακό επίπεδο.  

Όπως είναι γνωστό, το παραδοσιακό μοντέλο της Οικονομικής Βάσης δίνει βαρύτητα 

σε μια τομεακή προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης, με το διαχωρισμό της 

οικονομίας σε δύο τομείς: στο βασικό-εξαγωγικό τομέα και στο μη βασικό-τοπικό 

τομέα, που στηρίζει την εγχώρια αγορά και το βασικό τομέα (North 1955, Tiebout 

1956, 1962). Οι υποστηρικτές της θεωρίας της Οικονομικής Βάσης προβάλλουν το 

επιχείρημα ότι οι αιτίες της οικονομικής ανόδου συνδέονται άμεσα με τη ζήτηση 

αγαθών και υπηρεσιών που προέρχεται από άλλες περιοχές έξω από τα «σύνορα» 

της τοπικής οικονομίας (North, 1955). 

Ωστόσο, οι αλλαγές που επήλθαν στην παγκόσμια οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες 

επαναφέρουν σε νέα βάση τη συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της 

αποκλειστικής αύξησης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Παράγοντες όπως η 

αλλαγή της δομής των σύγχρονων οικονομιών, με την παραγωγή και διακίνηση 

ποιοτικότερων αγαθών, μικρότερου όγκου και υψηλότερης σχετικής αξίας, καθώς και 

άυλων αγαθών, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών γενικότερα και της στενής 

διασύνδεσης των αγορών, επαναφέρουν τη διερεύνηση της Οικονομικής Βάσης σε 

σχέση με τα μοντέλα και τις στρατηγικές για την Τοπική-Ενδογενή Ανάπτυξη 

(Rutland and O’Hagan 2007, Persky et. al. 2009). Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με αρκετές 

απόψεις, η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση και στις αυξανόμενες παγκόσμιες 

εμπορικές ανταλλαγές, είναι η Τοπική Ανάπτυξη, που στηρίζεται στη δημιουργία 

τοπικών δικτύων παραγωγής, ανταλλαγής και συνεργασιών σε τοπικό επίπεδο και 

γενικότερα στο δυναμισμό του τοπικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος (Persky and 

Wiewel 1994, Cabus 2001). Τα συγκεκριμένα μοντέλα αναφέρονται σε κάθε 

δραστηριότητα ή διαδικασία, που γίνεται με πρωτοβουλία ή υποστηρίζεται από τους 

τοπικούς φορείς και γενικότερα τον τοπικό πληθυσμό (Coffey and Polese, 1985). 

Τοπικοί παράγοντες που δεν αφορούν μόνο γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά 

των χωρικών μονάδων, αλλά κυρίως κοινωνικοπολιτιστικά και οικονομικά 
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χαρακτηριστικά των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, αποτελούν τους βασικούς 

μοχλούς της αναπτυξιακής διαδικασίας (Blair 1995, Blakely and Bradshaw 2002). 

Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί ερευνητές που ασχολήθηκαν συστηματικά με το μοντέλο 

της Οικονομικής Βάσης προσπάθησαν, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων και 

τεχνικών, να διερευνήσουν την επίδραση των τοπικά προσανατολισμένων (μη 

βασικών) δραστηριοτήτων στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη.  

Πολύ νωρίς ο Tiebout (1956), ένας από τους θεμελιωτές του υποδείγματος της 

Οικονομικής Βάσης, διατύπωσε την άποψη ότι, παράλληλα με την εξαγωγική 

δραστηριότητα, η φύση και ο δυναμισμός των τοπικών δραστηριοτήτων θεωρείται 

παράγοντας κλειδί της ανάπτυξης μιας χωρικής μονάδας.  

Οι Persky και Wiewel (1994), μελετώντας δεδομένα κλαδικής απασχόλησης στις 

μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1969 και 1989, με τη χρήση της 

μεθόδου των Ελάχιστων Απαιτήσεων και την εκτίμηση ενός ∆είκτη Τοπικότητας, 

διαπίστωσαν ότι η τοπική οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε κατά ένα σημαντικό 

μέρος στις τοπικά προσανατολισμένες δραστηριότητες. 

Οι Vias και Mulligan (1999), διερευνώντας τις μη μητροπολιτικές περιοχές στη  

δυτική πλευρά των Βραχωδών Ορέων στις ΗΠΑ και στηριζόμενοι στο υπόδειγμα της 

Οικονομικής Βάσης, κατέληξαν στο βασικό συμπέρασμα ότι ακόμα και στις 

περιπτώσεις που ο βασικός τομέας παρέμενε σταθερός ή βρισκόταν σε κάμψη, η 

οικονομική μεγέθυνση των περιοχών αυτών προερχόταν από τις μη βασικές 

δραστηριότητες. 

Οι Rutland και O’Hagan (2007), χρησιμοποιώντας επίσης τη μέθοδο των Ελάχιστων 

Απαιτήσεων και του ∆είκτη Τοπικότητας, ανέλυσαν το μέγεθος της «τοπικότητας» 

(localness) των καναδικών πόλεων, επισημαίνοντας τη σημασία της συμμετοχής των 

τοπικά προσανατολισμένων κλάδων στην οικονομική δραστηριότητα και στην 

οικονομική μεγέθυνση των πόλεων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, κινείται και το παρόν άρθρο, που προσπαθεί να 

διερευνήσει την τοπικότητα των ελληνικών νομών βάσει των μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων της Οικονομικής Βάσης. Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται 

η μεθοδολογία της έρευνας. Ακολουθούν οι εφαρμογές και τα αποτελέσματα των 

μεθόδων και τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της εργασίας. 

 

2. Μεθοδολογία Έρευνας 
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Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία βασίζεται σε τεχνικές που εντάσσονται στα 

υποδείγματα ανάλυσης της Οικονομικής Βάσης και πιο συγκεκριμένα, στον 

Συντελεστή Συμμετοχής (Location Quotient) και βάσει αυτού, στην προσαρμοσμένη 

τεχνική των Ελάχιστων Απαιτήσεων (Minimum Requirements), η οποία οδηγεί στην 

εκτίμηση ενός ∆είκτη Τοπικότητας, που είναι και το κύριο ζητούμενο της εργασίας.  

Η μέθοδος των Ελάχιστων Απαιτήσεων στηρίζεται στην υπόθεση ότι σε μια ομάδα 

χωρικών μονάδων ίδιου (πληθυσμιακού) μεγέθους, υπάρχει ένα ελάχιστο μερίδιο για 

κάθε κλάδο παραγωγής που ικανοποιεί αποκλειστικά τις τοπικές απαιτήσεις. Έτσι, 

σε μια ομάδα χωρικών μονάδων (π.χ. περιφερειών ή νομών) παρόμοιου μεγέθους 

επιλέγεται η χωρική μονάδα με το μικρότερο μερίδιο συμμετοχής για κάθε έναν 

κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (ως προς μια εξεταζόμενη μεταβλητή π.χ. 

απασχόληση, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ακαθάριστη προστιθέμενη αξία). Το 

μερίδιο αυτό αντιπροσωπεύσει τις τοπικές απαιτήσεις (δηλαδή την εγχώρια ζήτηση) 

για την κατανάλωση των προϊόντων του κάθε κλάδου στις χωρικές μονάδες αυτού 

του μεγέθους. Ο υπολογισμός των ελάχιστων αυτών μεριδίων βοηθάει στη συνέχεια 

να προσδιορισθεί ο βαθμός τοπικότητας της κάθε ομάδας.  

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι ο μόνιμος 

πληθυσμός των Απογραφών 2001 και 2011, για την ομαδοποίηση των νομών και η 

κλαδική Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία των ετών 2000 και 2009 (σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), για την εξαγωγή των 

αναφερόμενων δεικτών και τη διερεύνηση της εξέλιξης της τοπικότητας στο 

εξεταζόμενο χρονικό διάστημα.  

Αναλυτικότερα, η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας ακολουθεί την εξής 

διαδικασία. 

Αρχικά, γίνεται προσπάθεια ομαδοποίησης νομών παρόμοιων διαστάσεων, βάσει 

του πληθυσμιακού τους μεγέθους, προκειμένου να εφαρμοστεί η Μέθοδος των 

Ελάχιστων Απαιτήσεων.  

Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο Συντελεστής Συμμετοχής (Location Quotient - LQ ή 

QL), ο οποίος, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, υπολογίζεται ως εξής: 

 

Ac
Aic

Ap
AipQL =                                                                                                   (1) 

Όπου: 
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A: η προστιθέμενη αξία  

i: ο κλάδος 

p: ο νομός 

c: η ομάδα που ανήκει ο νομός 

∆ηλαδή, ο Συντελεστής Συμμετοχής είναι ο λόγος της συμμετοχής του κλάδου στην 

προστιθέμενη αξία του νομού, προς τη συμμετοχή του κλάδου αυτού στην 

προστιθέμενη αξία της ομάδας που ανήκει ο συγκεκριμένος νομός. 

Όταν 1>QL  ο νομός p παρουσιάζει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κλάδο i, δηλαδή 

ο κλάδος i συμμετέχει σε μεγαλύτερο ποσοστό στην προστιθέμενη αξία του νομού, 

απ’ ότι στην προστιθέμενη αξία της ομάδας συνολικά στην οποία περιλαμβάνεται ο 

νομός.  

Έπειτα υπολογίζεται ο Συντελεστής των Ελάχιστων Απαιτήσεων MRQLir  (Ullman 

and Dacey, 1960), ως εξής: 

 

Am
Aim

Ap
AipMRQLir =                                                                                        (2) 

Όπου:  

Α: η προστιθέμενη αξία  

i: ο κλάδος  

p: ο νομός 

m: ο νομός με την ελάχιστη συμμετοχή προστιθέμενης αξίας στο συγκεκριμένο 

κλάδο. 

Ο δείκτης αυτός αποτελεί στην ουσία μια προσαρμογή του Συντελεστή Συμμετοχής, 

αφού στον τύπο (1) ο αριθμητής του κύριου κλάσματος παραμένει ο ίδιος, ενώ ο 

παρονομαστής του αντικαθίσταται με το ελάχιστο μερίδιο (ελάχιστη συμμετοχή) του 

εξεταζόμενου κλάδου (δηλαδή με το νομό στον οποίο ο κλάδος παρουσιάζει τη 

μικρότερη συμμετοχή).  

Όπως γίνεται κατανοητό, η τιμή του MRQLir  δεν μπορεί να είναι μικρότερη της 

μονάδας, γιατί επιλέγεται πάντα ως σημείο αναφοράς ο νομός με το ελάχιστο μερίδιο 

στον εξεταζόμενο κλάδο. Έτσι, ένας κλάδος που η συμμετοχή του στη συνολική 

προστιθέμενη αξία παραγωγής ενός νομού είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη 
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συμμετοχή αυτού και συνεπώς 1≥MRQLir , συμπεριλαμβάνεται στις εξαγωγικές 

δραστηριότητες του νομού.  

Η μέθοδος αυτή συγκρίνει την κλαδική διάρθρωση μιας χωρικής μονάδας με τη 

αντίστοιχη κλαδική διάρθρωση σχετικά όμοιων χωρικών μονάδων και βοηθάει στην 

εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων για τη δομή και τον κλαδικό 

προσανατολισμό των χωρικών μονάδων, ιδιαίτερα όταν η ανάλυση επικεντρώνεται 

στο τοπικό επίπεδο.  

Η προσέγγιση αυτή μας οδηγεί στη δυνατότητα υπολογισμού του ∆είκτη 

Τοπικότητας για κάθε εξεταζόμενο κλάδο, ο οποίος προκύπτει ως το άθροισμα των 

νομών με την ελάχιστη συμμετοχή στην προστιθέμενη αξία του κάθε κλάδου. 

Ειδικότερα, ο ∆είκτης Τοπικότητας ή Τοπικής Συμμετοχής (Localness Index or Local 

Share - LS) δίνεται από τον τύπο (Persky and Wiewel, 1994): 

 

LS ∑=
i

mi                                                                                                            (3) 

Όπου:  

i: ο κλάδος και 

mi: ο νομός, στον οποίο ο κάθε κλάδος i εμφανίζει το ελάχιστο μερίδιο. 

Ο ∆είκτης Τοπικότητας είναι δηλαδή ένας αθροιστικός δείκτης των ελάχιστων 

μεριδίων του κάθε κλάδου για την εξεταζόμενη ομάδα νομών1.  

 
3. Εφαρμογές και Αποτελέσματα 
 
3.1 Ομαδοποίηση ελληνικών νομών 

Για την ομαδοποίηση των νομών της χώρας έγινε προσπάθεια να διαμορφωθούν 

αντιπροσωπευτικά διαστήματα τάξης βάσει του πληθυσμιακού μεγέθους, ενώ στην 

ταξινόμηση αυτή ελήφθησαν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού και οι υπάρχουσες 

αστικές συγκεντρώσεις των νομών.  

Η κατάταξη των νομών της Ελλάδος σε πληθυσμιακές κατηγορίες εντάχθηκε στα 

εξής διαστήματα τάξης:  

1. Νομοί με πληθυσμό έως 50.000 κατοίκους 

                                                 
1 Δηλαδή, mi = Aim/Am, που είναι ο παρονομαστής της ισότητας (2).  
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2. Νομοί με πληθυσμό 50.001 έως 100.000 κατοίκους 

3. Νομοί με πληθυσμό 100.001 έως 150.000 κατοίκους 

4. Νομοί με πληθυσμό 150.001 έως 250.000 κατοίκους 

5. Νομοί με πληθυσμό 250.001 έως 350.000 κατοίκους 

6. Νομοί με πληθυσμό 350.001 κατοίκους και άνω 

Έτσι, προέκυψαν 6 ομάδες νομών, όπως παρουσιάζεται στους πίνακες 1α και 1β, 

για τα έτη των δύο τελευταίων απογραφών, 2001 και 2011, αντίστοιχα. 

 
Πίνακας 1α. Ομαδοποίηση νομών βάσει της απογραφής μόνιμου πληθυσμού για το 2001 

<50000 50001-100000 100001-150000 150001-250000 250001-350000 350001< 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΒΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

      ΛΕΣΒΟΥ 
      ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ      

 
Πίνακας 1β. Ομαδοποίηση νομών βάσει της απογραφής μόνιμου πληθυσμού για το 2011 

<50000 50001-100000 100001-150000 150001-250000 250001-350000 350001< 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΧΙΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
∆ΡΑΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΛΕΣΒΟΥ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

  ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ       
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Από τους παραπάνω Πίνακες παρατηρείται ότι οι νομοί με τις μεγαλύτερες αστικές 

συγκεντρώσεις δεν αλλάζουν κατηγορία κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία. Αλλά και 

γενικότερα, δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση των ομάδων, 

γεγονός που διευκολύνει την παραπέρα ανάλυση.  

Όπως φαίνεται στην ταξινόμηση αυτή, οι νομοί που περιλαμβάνουν τις μεγάλες 

μητροπολιτικές συγκεντρώσεις της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) συνιστούν μία 

πληθυσμιακή ομάδα (με πληθυσμό άνω των 350000 κατοίκων), ενώ στην αμέσως 

μικρότερη πληθυσμιακή κατηγορία (από 250001 έως 350000 κατοίκους) εντάσσονται 

νομοί που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη των μεγαλύτερων (πλην των 

μητροπολιτικών) αστικών συγκεντρώσεων της χώρας (όπως είναι η Πάτρα και το 

Ηράκλειο). Ακολουθεί μια ομάδα νομών (με πληθυσμό μεταξύ 150001 και 250000 

κατοίκων) που είτε διαθέτουν δυναμικά αστικά κέντρα της χώρας (Βόλος, Ιωάννινα, 

Καλαμάτα, Ρόδος κ.ά.), είτε έχουν σχετικά μεγάλο πληθυσμιακό μέγεθος και 

μικρότερου μεγέθους αστικές συγκεντρώσεις. Οι επόμενες δύο πληθυσμιακές 

κατηγορίες περιλαμβάνουν νομούς της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, που 

χαρακτηρίζονται κυρίως από την ύπαρξη μικρών και μεσαίων πόλεων. Στην 

τελευταία, ως προς το μέγεθος, ομάδα, εντάσσονται κυρίως κάποιοι περιμετρικοί και 

εσωτερικοί ορεινοί, σχετικά αραιοκατοικημένοι και μικροί νησιωτικοί, χωρίς ισχυρές 

αστικές συγκεντρώσεις νομοί (στους οποίους κυριαρχούν πολύ μικρές πόλεις, καθώς 

επίσης ημιαστικοί και αγροτικοί οικισμοί). 

 
3.2 ∆ιερεύνηση της Εξειδίκευσης και προσδιορισμός της Τοπικότητας των κλάδων 
στους ελληνικούς νομούς 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζεται αρχικά η κλαδική εξειδίκευση των 

νομών σε σχέση με την ομάδα στην οποία έχουν ενταχθεί, με τη χρήση των 

Συντελεστών Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων. Στη συνέχεια, βάσει των 

ελάχιστων κλαδικών συμμετοχών, υπολογίζεται ο ∆είκτης Τοπικότητας για κάθε 

ομάδα νομών, συγκριτικά για τα έτη 2000 και 2009, όπου εκτός από την ένταση της 

τοπικότητας, φαίνεται και η μεταβολή της.  

 
3.2.1 Κλαδική εξειδίκευση των νομών για τα έτη 2000 και 2009 

Ξεκινώντας από τη μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα, οι Πίνακες 2α έως 2στ που 

ακολουθούν περιλαμβάνουν, για κάθε ομάδα νομών, τους νομούς στους οποίους 

εμφανίζονται οι υψηλότερες τιμές των Συντελεστών Συμμετοχής και Ελάχιστων 
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Απαιτήσεων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, με βάση την ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία των ετών 2000 και 2009.  

 
Πίνακας 2α: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό έως 50000 κατοίκους 

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 1,90 7,88 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2,01 6,65 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Αλιεία 6,24 281,82 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3,01 74,07 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 Μεταλλεία, ορυχεία 2,89 472,16 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 6,53 601,25 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
Μεταποίηση 2,09 31,39 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,60 2,62 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Ηλεκτρισμός, φυσικό 
αέριο και ύδρευση 2,10 5,10 ΣΑΜΟΥ 1,41 2,14 ΣΑΜΟΥ 
Κατασκευές 1,81 2,81 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,82 2,82 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, κλπ 1,32 2,36 ΣΑΜΟΥ 1,38 1,50 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 2,55 8,38 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,82 4,82 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 1,77 3,45 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1,47 2,32 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 2,12 3,86 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 1,71 3,60 ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, 
εκμίσθωση και 
επιχ/τικές 
δραστηριότητες 1,16 1,61 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 1,27 1,97 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και 
υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 1,68 2,66 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,36 2,36 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Εκπαίδευση 1,68 2,91 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1,65 2,47 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1,59 2,30 ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 1,56 2,38 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστηριότητες 2,27 7,12 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 2,92 8,85 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Ιδιωτικά νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 1,97 3,57 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,69 9,41 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι στην πληθυσμιακή ομάδα των νομών 

με πληθυσμό μέχρι 50000 κατοίκους, για το έτος 2009, ξεχωρίζει η ιδιαίτερα υψηλή 

τιμή των δύο αναφερόμενων συντελεστών για τον κλάδο των ορυχείων, μεταλλείων 

στο νομό Φωκίδας. Σημαντικά υψηλή είναι επίσης και η εξειδίκευση του ίδιου νομού 
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στην αλιεία. Οι υψηλές αυτές τιμές βέβαια είναι αναμενόμενες, λόγω της λειτουργίας 

στο νομό μεγάλων παραγωγικών μονάδων στους αναφερόμενους κλάδους, γεγονός 

που κάνει τη Φωκίδα να παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ειδίκευση, σε σχέση με τους 

υπόλοιπους νομούς της συγκεκριμένης ομάδας.  

Ο νομός Ευρυτανίας παρουσιάζει τη υψηλότερη εξειδίκευση στο μεγαλύτερο αριθμό 

κλάδων, μεταξύ των νομών της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να έχει τους 

υψηλότερους συντελεστές στους κλάδους του εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης, 

άμυνας και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας, αλλά και στον κλάδο των ιδιωτικών νοικοκυριών με 

απασχολούμενο προσωπικό. Ακολουθεί ο νομός των Γρεβενών με την υψηλότερη 

εξειδίκευση σε τρεις κλάδους, αυτούς της γεωργίας, της μεταποίησης και των 

κατασκευών.  

Όσον αφορά την ομάδα νομών με πληθυσμό από 50001 έως 100000 κατοίκους, οι 

υψηλότερες τιμές των Συντελεστών Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2β. 
 

Πίνακας 2β: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό 50001-100000 κατοίκους 

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 1,39 4,88 ΚΙΛΚΙΣ 1,57 5,66 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Αλιεία 2,17 71,08 ΑΡΤΑΣ 3,44 146,84 ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

Μεταλλεία, ορυχεία 2,68 730,42 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 8,30 92,27 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Μεταποίηση 3,74 27,89 ΚΙΛΚΙΣ 3,96 10,07 ΚΙΛΚΙΣ 
Ηλεκτρισμός, φυσικό 
αέριο και ύδρευση 4,12 13,89 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 4,32 21,18 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
Κατασκευές 1,14 1,78 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,56 2,60 ΚΙΛΚΙΣ 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, κλπ 1,38 2,17 ΑΡΤΑΣ 1,69 2,85 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 2,34 7,42 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2,66 6,87 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 1,26 2,20 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1,63 3,74 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 2,14 3,38 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,82 3,17 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμίσθωση 
και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

1,79 2,52 ΧΙΟΥ 1,59 2,31 ΧΙΟΥ 



11 
 

∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

1,20 1,56 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,33 1,72 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Εκπαίδευση 1,46 1,88 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1,33 2,01 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1,43 2,31 ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 1,60 2,05 ΑΡΤΑΣ 
Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστηριότητες 2,99 11,54 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2,15 6,00 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ιδιωτικά νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 1,73 2,87 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 1,56 3,59 ∆ΡΑΜΑΣ 
 

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα παρατηρείται ότι, όπως και στην 

προηγούμενη ομάδα, υπάρχουν κάποιοι νομοί με ιδιαίτερα υψηλή εξειδίκευση σε 

συγκεκριμένους κλάδους, όπως η Αργολίδα στην αλιεία, η Φλώρινα στα μεταλλεία, 

ορυχεία, η Αρκαδία στον κλάδο ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και ύδρευση και 

δευτερευόντως το Κιλκίς στη μεταποίηση.  

Στην ομάδα αυτή ο νομός της Καστοριάς εμφανίζεται για το 2009 τις περισσότερες 

φορές να κατέχει τις υψηλότερες τιμές Συντελεστών Συμμετοχής και Ελάχιστων 

Απαιτήσεων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τους κλάδους του εμπορίου, των 

μεταφορών-αποθήκευσης, επικοινωνιών και τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.  

Η αντίστοιχη εικόνα για την πληθυσμιακή ομάδα νομών 100001 έως 150000 

κατοίκων παρουσιάζεται στον πίνακα 2γ, που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 2γ: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό 100001-150000 κατοίκους 

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 

Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 2,16 5,85 ΠΕΛΛΑΣ 4,00 13,25 ΠΕΛΛΑΣ 
Αλιεία 7,11 112,53 ΛΕΣΒΟΥ 3,47 61,78 ΚΑΒΑΛΑΣ 

Μεταλλεία, ορυχεία 7,36 72,56 ΚΑΒΑΛΑΣ 5,92 83,92 ΚΑΒΑΛΑΣ 
Μεταποίηση 3,03 91,58 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3,46 18,46 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Ηλεκτρισμός, φυσικό 
αέριο και ύδρευση 1,33 2,42 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2,98 4,60 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Κατασκευές 1,35 2,46 ΠΙΕΡΙΑΣ 1,51 2,19 ΕΒΡΟΥ 

Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, κλπ 1,43 4,03 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,18 2,28 ΠΕΛΛΑΣ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 3,12 19,20 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3,13 9,62 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
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Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 2,33 5,59 ΠΙΕΡΙΑΣ 1,33 2,66 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 2,13 3,83 ΛΕΣΒΟΥ 1,54 2,37 ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμίσθωση 
και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

1,60 3,62 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 1,24 3,08 ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

1,63 3,64 ΛΕΣΒΟΥ 1,52 2,50 ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
Εκπαίδευση 1,46 3,33 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 1,61 2,85 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1,56 4,86 ΕΒΡΟΥ 1,65 7,62 ΕΒΡΟΥ 
Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστηριότητες 3,07 8,82 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2,03 9,34 ΗΜΑΘΙΑΣ 

Ιδιωτικά νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 2,02 7,23 ΠΕΛΛΑΣ 1,56 3,59 ΠΕΛΛΑΣ 
 

Ο νομός Καβάλας εδώ εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλές τιμές στην αλιεία και στα 

μεταλλεία, ορυχεία και όπως επίσης είναι αναμενόμενο, ο νομός Βοιωτίας στη 

μεταποίηση. Ιδιαίτερα υψηλή εμφανίζεται και η εξειδίκευση του νομού της Πέλλας 

στον κλάδο γεωργία, κτηνοτροφία, δάση. Επίσης, στον κλάδο των ξενοδοχείων και 

εστιατορίων ο νομός Κυκλάδων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση, στον κλάδο 

άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες ο νομός Ημαθίας, ενώ στον κλάδο 

της υγείας και κοινωνικής μέριμνας η μεγαλύτερη εξειδίκευση εμφανίζεται στο νομό 

Έβρου. 

Για την ομάδα νομών με πληθυσμό από 150001 έως 250000 κατοίκους, τα σχετικά 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 2δ.  

 
Πίνακας 2δ: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό 150001-250000 κατοίκους 

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 
Γεωργία, 
κτηνοτροφία, 
δάση 2,46 15,54 ΗΛΕΙΑΣ 3,43 12,70 ΗΛΕΙΑΣ 
Αλιεία 3,02 250,05 ΕΥΒΟΙΑΣ 3,16 64,96 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 
Μεταλλεία, 
ορυχεία 7,92 89,28 ΚΟΖΑΝΗΣ 9,92 292,08 ΚΟΖΑΝΗΣ 
Μεταποίηση 2,44 21,85 ΕΥΒΟΙΑΣ 2,42 9,33 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
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Ηλεκτρισμός, 
φυσικό αέριο και 
ύδρευση 5,42 17,80 ΚΟΖΑΝΗΣ 5,31 14,96 ΚΟΖΑΝΗΣ 
Κατασκευές 1,61 2,37 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 2,80 5,49 ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
Χονδρικό και 
λιανικό εμπόριο, 
κλπ 1,25 1,67 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,34 1,77 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 3,37 9,10 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,93 6,95 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 1,62 3,17 ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 1,41 3,85 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 1,60 3,15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,51 2,48 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ιαχείριση 
ακίνητης 
περιουσίας, 
εκμίσθωση και 
επιχ/τικές 
δραστηριότητες 1,32 1,73 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,29 1,83 ΧΑΝΙΩΝ 
∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και 
υποχρεωτική 
κοινωνική 
ασφάλιση 1,41 2,14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,21 1,80 ΗΛΕΙΑΣ 
Εκπαίδευση 1,38 1,67 ΑΙΤΩΛ/ΡΝΑΝΙΑΣ 1,37 1,82 ΗΛΕΙΑΣ 
Υγεία και 
κοινωνική μέριμνα 2,41 3,59 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,07 3,20 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Άλλες κοινωνικές 
και προσωπικές 
δραστηριότητες 3,24 7,42 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3,72 9,77 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ιδιωτικά 
νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 2,03 5,17 ΕΥΒΟΙΑΣ 2,21 5,59 ΕΥΒΟΙΑΣ 

 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, σαφής και αναμενόμενη είναι η κυριαρχία του νομού 

Κοζάνης στον κλάδο μεταλλεία, ορυχεία και δευτερευόντως στην ενέργεια, λόγω των 

λιγνιτωρυχείων και της ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας γενικότερα. Επίσης, 

την υψηλότερη εξειδίκευση για το 2009 κατέχει ο νομός Αιτωλοακαρνανίας στον 

κλάδο της αλιείας και ο νομός Ηλείας στον κλάδο της γεωργίας. Τέλος, η υψηλότερη 

εξειδίκευση στον κλάδο άλλες κοινωνικές και προσωπικές δραστηριότητες 

εμφανίζεται στο νομό των Ιωαννίνων, ενώ στη μεταποίηση υπερέχει η Μαγνησία και 

φυσικά, στα ξενοδοχεία, εστιατόρια, τα ∆ωδεκάνησα. 

Ο πίνακας 2ε, που ακολουθεί, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των Συντελεστών 

Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για τους τρεις νομούς της χώρας (Αχαΐας, 

Ηρακλείου και Λάρισας) με πληθυσμό πάνω από 250000 κατοίκους, των οποίων 

όμως ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει τους 300000 κατοίκους.  
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Πίνακας 2ε: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό 250001-350000 κατοίκους  

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 
Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 1,73 2,82 ΛΑΡΙΣΑΣ 1,85 2,98 ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αλιεία 2,57 29,91 ΑΧΑΪΑΣ 1,91 6,14 ΑΧΑΪΑΣ 

 Μεταλλεία, ορυχεία 1,42 1,93 ΑΧΑΪΑΣ 1,29 2,26 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Μεταποίηση 1,47 3,55 ΑΧΑΪΑΣ 1,43 2,74 ΑΧΑΪΑΣ 
Ηλεκτρισμός, φυσικό 
αέριο και ύδρευση 1,11 1,36 ΑΧΑΪΑΣ 1,19 1,34 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Κατασκευές 1,16 1,29 ΑΧΑΪΑΣ 1,13 1,43 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, κλπ 1,06 1,13 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,06 1,10 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 1,68 3,07 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,69 3,07 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 1,66 3,62 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,18 5,72 ΑΧΑΙΑΣ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 1,13 1,24 ΑΧΑΪΑΣ 1,08 1,14 ΑΧΑΪΑΣ 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμίσθωση 
και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

1,08 1,15 ΑΧΑΪΑΣ 1,03 1,05 ΑΧΑΪΑΣ 

∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 

1,15 1,40 ΛΑΡΙΣΑΣ 1,21 1,56 ΛΑΡΙΣΑΣ 
Εκπαίδευση 1,12 1,26 ΑΧΑΪΑΣ 1,14 1,31 ΑΧΑΪΑΣ 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1,37 2,48 ΑΧΑΪΑΣ 1,04 1,12 ΑΧΑΪΑΣ 
Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστηριότητες 1,91 5,08 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,48 2,95 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Ιδιωτικά νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 1,40 2,01 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,10 1,30 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Στην ομάδα αυτή κατ’ αρχάς, δεν παρατηρούνται ακραίες τιμές, όπως στις 

προηγούμενες περιπτώσεις και η κατάσταση φαίνεται πιο ισορροπημένη, αφού η 

σχετική κλαδική υπεροχή μοιράζεται σε όλους τους νομούς. Η υψηλότερη 

εξειδίκευση για το 2009 εμφανίζεται για τον κλάδο της αλιείας και των μεταφορών-

αποθήκευσης, επικοινωνιών στο νομό της Αχαΐας, ο κλάδος των ξενοδοχείων-

εστιατορίων υπερέχει στο νομό Ηρακλείου, η γεωργία στο νομό Λάρισας και ο 

κλάδος των άλλων κοινωνικών και προσωπικών δραστηριοτήτων στο νομό 
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Ηρακλείου. Τέλος, στη μεταποίηση εξειδικεύεται περισσότερο από τους άλλους 

νομούς της ομάδας ο νομός Αχαΐας, με σχετική κάμψη όμως της έντασης της 

εξειδίκευσης μεταξύ των δύο εξεταζόμενων ετών.  

Για την τελευταία ομάδα νομών, που περιλαμβάνει την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με 

τα δύο μητροπολιτικά κέντρα, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στον πίνακα 2στ. 

 
Πίνακας 2στ: Συντελεστές Συμμετοχής και Ελάχιστων Απαιτήσεων για νομούς με μόνιμο 

πληθυσμό 350001 κατοίκους και άνω 

2000 2009 
  QL MRQL Νομός QL MRQL Νομός 

Γεωργία, κτηνοτροφία, 
δάση 3,46 6,96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3,31 6,85 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αλιεία 1,10 2,14 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,17 1,22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Μεταλλεία, ορυχεία 1,38 1,50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,72 2,05 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Μεταποίηση 1,59 1,81 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,26 1,33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ηλεκτρισμός, φυσικό 
αέριο και ύδρευση 1,31 1,40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,02 1,11 ΑΤΤΙΚΗΣ 
Κατασκευές 1,59 1,81 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,68 1,98 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, κλπ 1,02 1,17 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,28 1,37 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ξενοδοχεία και 
εστιατόρια 1,01 1,04 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,02 1,11 ΑΤΤΙΚΗΣ 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 1,14 3,41 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,03 1,19 ΑΤΤΙΚΗΣ 
Χρηματοπιστωτική 
διαμεσολάβηση 1,01 1,06 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,06 1,46 ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμίσθωση 
και επιχ/τικές 
δραστηριότητες 

1,05 1,06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,02 1,09 ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ημόσια διοίκηση, 
άμυνα και υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 1,03 1,17 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,03 1,22 ΑΤΤΙΚΗΣ 
Εκπαίδευση 1,26 1,33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,38 1,51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Υγεία και κοινωνική 
μέριμνα 1,26 1,33 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,08 1,11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Άλλες κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστηριότητες 1,10 2,18 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,16 4,31 ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ιδιωτικά νοικοκυριά με 
απασχολούμενο 
προσωπικό 1,07 1,66 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,10 2,01 ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Στον παραπάνω πίνακα για το 2009, με βάση το Συντελεστή Ελάχιστων Απαιτήσεων 

η υψηλότερη εξειδίκευση παρουσιάζεται στον κλάδο της γεωργίας και των 

μεταλλείων-ορυχείων στο νομό της Θεσσαλονίκης, ενώ στις άλλες κοινωνικές και 

προσωπικές δραστηριότητες καθώς και στον κλάδο των ιδιωτικών νοικοκυριών με 

απασχολούμενο προσωπικό επικρατεί η Αττική. Σε γενικές γραμμές, χωρίς να 

παρατηρούνται ιδιαίτερα ακραίες τιμές στην εξειδίκευση κάποιου κλάδου, η 

κατάσταση φαίνεται σχετικά εξισορροπημένη στην ομάδα αυτή, αφού η κλαδική 

υπεροχή μοιράζεται σχεδόν μεταξύ των δύο νομών.  

 
3.2.2 Τοπικότητα κατά ομάδα νομών για τα έτη 2000 και 2009 

 
Όπως έχει αναφερθεί, από τη μέθοδο των Ελάχιστων Απαιτήσεων και πιο 

συγκεκριμένα από τις ελάχιστες κλαδικές συμμετοχές, μπορεί να υπολογιστεί ένας 

∆είκτης Τοπικότητας για την κάθε ομάδα νομών συνολικά. Τα σχετικά αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3, που ακολουθεί, στον οποίο εμφανίζονται οι 

ποσοστιαίες ελάχιστες συμμετοχές σε επίπεδο κλάδων, καθώς και το άθροισμα 

αυτών, που αποτελεί την τοπική συμμετοχή συνολικά για κάθε ομάδα νομών, 

δηλαδή το ∆είκτη Τοπικότητας. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται για τα έτη 2000 και 

2009 κι έτσι, εκτός από το μέγεθος της τοπικότητας της κάθε ομάδας νομών, 

φαίνεται και η ενίσχυση ή μείωση της τοπικότητας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου.  

 
Πίνακας 3: Ποσοστιαία Ελάχιστη Συμμετοχή (mi%) και ∆είκτης Τοπικότητας (LS) ανά ομάδα 

νομών, για τα έτη 2000 και 2009 

<50000 50001-100000 100001-150000 150001-250000 250001-350000 350001< 
2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 

  mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% mi% 
Γεωργία, 
κτηνοτροφία, 
δάση 1,03% 3,32% 1,89% 3,56% 1,20% 4,44% 1,35% 1,96% 3,74% 7,64% 0,17% 0,38% 
Αλιεία 0,05% 0,02% 0,02% 0,05% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,03% 0,01% 0,16% 0,15% 
 Μεταλλεία, 
ορυχεία 0,01% 0,01% 0,13% 0,01% 0,03% 0,06% 0,04% 0,13% 0,06% 0,14% 0,06% 0,10% 

Μεταποίηση 
1,91% 0,09% 2,63% 0,91% 2,63% 0,63% 2,51% 0,98% 4,79% 3,59% 9,11% 9,54% 

Ηλεκτρισμός, 
φυσικό αέριο 
και ύδρευση 1,63% 1,22% 0,87% 1,11% 1,47% 1,26% 1,70% 1,50% 2,46% 2,12% 1,64% 1,17% 
Κατασκευές 5,53% 7,16% 3,86% 6,34% 4,51% 6,64% 4,18% 6,75% 3,73% 7,36% 2,75% 4,40% 
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Το βασικό συμπέρασμα, που προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, είναι η αύξηση 

της τοπικής συμμετοχής για όλες τις ομάδες νομών. Με άλλα λόγια, όλες οι 

εξεταζόμενες χωρικές ομάδες έχουν αυξήσει την τοπικότητα τους κατά την 

αναφερόμενη χρονική περίοδο.  

Η υψηλότερη τοπικότητα παρουσιάζεται για το έτος 2009 στην ομάδα των νομών 

των δύο μητροπολιτικών συγκεντρώσεων, Αττικής και Θεσσαλονίκης (LS=0,85) και 

ακολουθεί η αμέσως μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα των τριών νομών, Αχαΐας, 

Ηρακλείου, Λάρισας (LS=0,80). Η τάση αυτή δεν συνεχίζεται στην αμέσως επόμενη 

κατηγορία, αφού στην τρίτη θέση, ως προς την ένταση της τοπικότητας, βρίσκεται η 

μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα νομών (LS=0,60), η οποία μάλιστα έχει αυξήσει 

σημαντικά το τοπικό μερίδιο μεταξύ των ετών 2000 και 2009, ξεπερνώντας τις 

υπόλοιπες ομάδες νομών. Στην αναφερόμενη ταξινόμηση ακολουθούν οι ομάδες 

νομών με μόνιμο πληθυσμό 50001-100000 κατοίκων και 150001-250000 κατοίκων 

Χονδρικό και 
λιανικό 
εμπόριο κλπ 12,28% 5,26% 9,19% 6,59% 9,34% 3,45% 12,05% 7,91% 17,29% 10,45% 15,29% 16,39% 

Ξενοδοχεία 
και εστιατόρια 

4,91% 3,71% 3,13% 3,62% 2,27% 1,54% 3,71% 3,93% 4,03% 4,46% 5,59% 5,17% 
Μεταφορές, 
αποθήκευση, 
επικοινωνίες 6,19% 1,35% 3,68% 1,28% 4,70% 1,16% 3,02% 1,21% 8,14% 1,89% 11,35% 4,02% 
Χρηματοπι-
στωτική 
διαμεσολάβη-
ση 2,26% 3,53% 2,58% 3,79% 2,57% 2,51% 2,12% 2,41% 3,33% 4,34% 4,60% 5,76% 
∆ιαχείριση 
ακίνητης 
περιουσίας, 
εκμίσθωση 
και επιχ/κές 
δραστ/τες 7,92% 9,26% 8,44% 9,00% 5,04% 4,29% 7,75% 8,89% 11,61% 13,36% 15,05% 17,27% 
∆ημόσια 
διοίκηση, 
άμυνα και 
υποχρεωτική 
κοινωνική 
ασφάλιση 6,36% 6,28% 7,48% 5,96% 4,75% 3,20% 5,99% 5,58% 7,07% 7,82% 7,46% 7,34% 
Εκπαίδευση 6,63% 4,54% 6,04% 5,04% 4,15% 2,31% 5,89% 5,29% 6,20% 6,08% 4,41% 3,89% 
Υγεία και 
κοινωνική 
μέριμνα 2,72% 2,61% 3,25% 2,40% 0,93% 1,47% 2,68% 2,38% 5,15% 2,50% 4,70% 3,68% 
Άλλες 
κοινωνικές και 
προσωπικές 
δραστ/τες 0,44% 0,59% 0,45% 0,63% 0,35% 0,60% 0,57% 1,17% 1,61% 1,54% 1,92% 2,53% 
Ιδιωτικά 
νοικοκυριά με 
απασχ/νο 
προσωπικό 0,22% 0,35% 0,27% 0,32% 0,28% 0,12% 0,28% 0,19% 0,37% 0,30% 0,61% 0,49% 
Local Share 
(LS) 0,60 0,49 0,54 0,51 0,44 0,34 0,54 0,50 0,80 0,74 0,85 0,82 
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(LS=0,54), ενώ στην τελευταία θέση κατατάσσεται η ομάδα με πληθυσμό 100001-

150000 κατοίκους με σχετικά χαμηλό βαθμό τοπικότητας (LS=0,44). 

Αναλύοντας τους επιμέρους κλάδους, παρατηρείται η μεγάλη ενίσχυση του τοπικού 

μεριδίου του κλάδου του εμπορίου (χονδρικού και λιανικού) σε όλες τις ομάδες πλην 

των νομών των δυο μητροπολιτικών συγκεντρώσεων, Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

στις οποίες όμως ο συγκεκριμένος κλάδος παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός στη 

διαμόρφωση της τοπικότητας της συγκεκριμένης ομάδας. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τον 

κλάδο του εμπορίου στην πρώτη θέση όσον αφορά τη συνεισφορά του στη 

διαμόρφωση της συνολικής τοπικότητας των επιμέρους ομάδων. Μια πιθανή 

ερμηνεία μπορεί να είναι ότι η ενίσχυση αυτή προήλθε από τη δημιουργία τοπικών 

δραστηριοτήτων στο εμπόριο και στη μεταποίηση, για την κάλυψη των τοπικών 

αναγκών των αντίστοιχων νομών, σε συνδυασμό με την σχετική εσωστρέφεια των 

τοπικών αγορών (Rutland and O’Hagan, 2007).  

Επίσης, παρατηρείται σημαντική αύξηση της ελάχιστης συμμετοχής του κλάδου 

μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες, σε όλες τις ομάδες νομών. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων και στην ενίσχυση των τοπικών κλαδικών 

διασυνδέσεων του κλάδου αυτού με τους κλάδους της μεταποίησης και του 

εμπορίου, καθώς και με τον τοπικό προσανατολισμό του κλάδου ξενοδοχεία και 

εστιατόρια, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προσελκύει και τοπικούς 

καταναλωτές, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του τοπικού του μεριδίου 

(Markusen, 2006). Οι διασυνδέσεις και σε πολλές περιπτώσεις οι δικτυώσεις προς 

αυτή την κατεύθυνση (π.χ. με την μορφή της δημιουργίας clusters) ενισχύουν τον 

τοπικό προσανατολισμό του κλάδου των μεταφορών, της αποθήκευσης και των 

επικοινωνιών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο προκειμένου να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των παραπάνω κλάδων. 

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει επίσης η τοπική συνεισφορά του κλάδου της 

διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, παρά τη διαχρονική κάμψη που παρατηρείται σε 

όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.  

Η ενίσχυση της τοπικής συμμετοχής ευνοείται επιπλέον κι από την αύξηση του 

ελάχιστου μεριδίου των υπηρεσιών και συγκεκριμένα των κλάδων της δημόσιας 

διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της υγείας και 

κοινωνικής μέριμνας. Σύμφωνα με σχετικές εμπειρικές έρευνες, προκύπτει ότι η 

αύξηση της συμμετοχής τέτοιων κλάδων ευνοεί γενικά την ενίσχυση της τοπικότητας 

(Persky and Wiewel 1994, Rutland and O’Hagan 2007). 
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4. Συμπεράσματα και ζητήματα περαιτέρω έρευνας 
Από την παραπάνω ανάλυση μπορούν να διατυπωθούν ορισμένες βασικές 

διαπιστώσεις. Μία εξ αυτών είναι οι σημαντικές τιμές κλαδικής εξειδίκευσης που 

παρατηρούνται σε ορισμένους νομούς παρόμοιων διαστάσεων είτε στους 

«παραδοσιακούς κλάδους» (π.χ., αλιεία, ορυχεία), είτε στις «διάφορες» υπηρεσίες.  

Η ενίσχυση της τοπικότητας σε όλες τις ομάδες νομών κατά την εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο, είναι το σημαντικότερο ίσως αποτέλεσμα της παρούσας εργασίας. Στην 

παρούσα συγκυρία βέβαια, ένα σημαντικό ζήτημα που τίθεται αρχικά είναι αν και 

κατά πόσο, η παρατηρούμενη αυτή εσωστρέφεια οφείλεται στην τρέχουσα 

οικονομική κρίση ή/και στα ενδογενή χαρακτηριστικά των παραγωγικών συστημάτων 

των περιοχών. 

Η υψηλότερη τοπικότητα παρουσιάζεται στις περιοχές με τις μεγαλύτερες 

πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 

Λάρισα) και δευτερευόντως στη μικρότερη πληθυσμιακά ομάδα νομών, που 

περιλαμβάνει κυρίως κάποιους περιμετρικούς και εσωτερικούς ορεινούς, σχετικά 

αραιοκατοικημένους και μικρούς νησιωτικούς νομούς, στους οποίους κυριαρχούν 

πολύ μικρές πόλεις, καθώς επίσης ημιαστικοί και αγροτικοί οικισμοί. Η τελευταία 

αυτή ομάδα μάλιστα, έχει αυξήσει σημαντικά το τοπικό μερίδιο μεταξύ των ετών 

2000 και 2009, ξεπερνώντας έτσι τις υπόλοιπες ομάδες νομών. Συνεπώς, η ένταση 

της τοπικότητας εμφανίζεται υψηλή στις ομάδες νομών με τον υψηλότερο μόνιμο 

πληθυσμό και τις μεγαλύτερες αστικές συγκεντρώσεις, ενισχύοντας έτσι την 

ικανότητα τους να είναι σε μεγάλο βαθμό τοπικά αυτάρκεις και 

αυτοτροφοδοτούμενες, ως αποτέλεσμα ίσως της δυνατότητας δημιουργίας τοπικών 

κλαδικών διασυνδέσεων και δικτυώσεων (π.χ. συστάδων), ζήτημα όμως που σαφώς 

και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Ωστόσο, η τοπικότητα είναι υψηλή και στη 

μικρότερου μεγέθους ομάδα, που την χαρακτηρίζει περισσότερο το πρότυπο της 

ολοκληρωμένης – ισόρροπης χωρικά ανάπτυξης. Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι 

κι αυτές οι περιοχές παρουσιάζουν δυνατότητες ενδογενούς δυναμισμού, ζήτημα 

όμως που επίσης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση προκειμένου να εξαχθούν πιο 

ασφαλή συμπεράσματα για την ενεργοποίηση ενός μοντέλου τοπικής – ενδογενούς 

ανάπτυξης.  

Παράλληλα, η συστηματικότερη ενσωμάτωση στη σχετική ανάλυση των οικιστικών 

συγκεντρώσεων, οι οποίες προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό το καταναλωτικό 
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πρότυπο των περιοχών και κατ’ επέκταση την ένταση και τα χαρακτηριστικά της 

τοπικότητας, είναι ένα επιπλέον ζήτημα περαιτέρω έρευνας. 

Σε γενικές γραμμές, παρά το ότι η «κυκλοφορία» ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

μέσα στην τοπική οικονομία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει αυξηθεί, δεν 

πρέπει να υποτιμάται η σημασία των εξαγωγών στην οικονομική μεγέθυνση των 

νομών. Σύμφωνα με τον Williams (1997), η μεγέθυνση μιας τοπικής οικονομίας δεν 

εξαρτάται μόνο από την προσέλκυση εισοδήματος που προέρχεται εκτός της 

τοπικής οικονομίας, αλλά και από τον περιορισμό της εξαγωγής του τοπικού 

εισοδήματος από τη συγκεκριμένη οικονομία. Άλλωστε, όπως υποστήριξε κι ο 

Tiebout (1962), ο σχεδιασμός της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της 

θεωρίας της οικονομικής βάσης, θα πρέπει λαμβάνει υπόψη ότι το μέγεθος μιας 

οικονομίας εξαρτάται από τρεις παράγοντες: 1) τα έσοδα από εξαγωγές, 2) το 

ποσοστό του εισοδήματος που δαπανάται στην τοπική οικονομία και 3) το ποσοστό 

του δαπανώμενου εισοδήματος που τελικά παραμένει στη συγκεκριμένη οικονομία. 
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