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Η πόλη και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας είναι γνωστή για την συνεισφορά της στην 

ηλεκτρική ενέργεια της χώρας. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δουλεύει στα ατμοηλεκτρικά 

εργοστάσια της Δ.Ε.Η., που παράγουν ηλεκτρισμό με πρώτη ύλη το λιγνίτη. Τις τελευταίες δεκαετίες 

βρίσκονται σε εξέλιξη αναπτυξιακά προγράμματα. Ήδη λειτουργούν αρκετές βιομηχανικές και 

βιοτεχνικές μονάδες, ενώ στο στάδιο της ολοκλήρωσης βρίσκεται η Βιομηχανική Περιοχή και το 

Βιοτεχνικό Πάρκο Ξύλου, που αναμένεται να τονώσει τον τομέα της επεξεργασίας ξύλου και της 

επιπλοποιίας. Μια άλλη πολύ φιλόδοξη αναπτυξιακή πρωτοβουλία, αποτελεί το Κέντρο Διαβαλκανικής 

Συνεργασίας, που ιδρύθηκε με σκοπό τη συνεργασία των χωρών της ΝΑ Ευρώπης στον τομέα της 

ανάπτυξης. Εκτός πρωτεύουσας έχει ιδρυθεί και λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο Σιάτιστας, για την 

ανάπτυξη και προώθηση της γούνας. Πολλές Τράπεζες έχουν υποκαταστήματα στην πόλη. 

Κάθε Σεπτέμβριο στο Εκθεσιακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα, γίνεται η εμπορική 

έκθεση (μια εβδομάδα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης), όπου συμμετέχουν με τοπικά προϊόντα 

έμποροι από την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη των Βαλκανίων. Σημαντικά  προϊόντα της περιοχής 

είναι τα μάρμαρα, ο κρόκος, φρούτα, κρασιά και διάφορα εξειδικευμένα βιοτεχνικά είδη. 



 

 Δύο γεγονότα έμελλε να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία της 

Π.Ε. Κοζάνης. Το ένα ήταν η εκμετάλλευση των λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων που υπάρχουν στο 

υπέδαφος της Κοζάνης και το άλλο, η διάνοιξη της Νέας Εγνατίας. 

 Η έκταση που καταλαμβάνει η Π.Ε. Κοζάνης είναι ορεινή και με εξαίρεση τις αρδευόμενες 

εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι μετρημένες. Σε αυτές καλλιεργούνται κυρίως σιτηρά, καπνά 

και όσπρια υψηλής ποιότητας. Σε ορισμένες περιοχές ευδοκιμεί η πατάτα όπως και τα δενδροκομικά, 

με παραγωγή μήλων και ροδάκινων καλής ποιότητας. Η περιοχή της Κοζάνης είναι η μοναδική 

κροκοκαλλιεργούμενη της χώρας μας και σε μερικά χωριά της γίνεται από πάρα πολλά χρόνια 

συστηματική καλλιέργεια του φυτού. Η αμπελοκαλλιέργεια, είναι επίσης ένας τομέας γεωργικής 

παραγωγής που έχει σημαδέψει την ιστορία της περιοχής. Λόγω των κλιματολογικών συνθηκών, σε 

περιοχές γύρω από την Κοζάνη καλλιεργούνται αρκετές εκτάσεις και παράγεται κρασί και τσίπουρο για 

τοπική κυρίως κατανάλωση. 

Πέρα από την αγροτική παραγωγή, πηγή ζωής για την περιοχή υπήρξε και η κτηνοτροφία. Τα 

απέραντα βουνά και λιβάδια  φιλοξένησαν επί αιώνες βουκολικούς πληθυσμούς, ενώ και η ίδια η πόλη 

της Κοζάνης κτίσθηκε από οικογένειες κτηνοτρόφων. Τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται, είναι 

υψηλής ποιότητας. Όμως η Π.Ε. Κοζάνης, κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου και μέχρι τη δεκαετία του 

'70, συγκαταλεγόταν στους φτωχότερους της χώρας και ο πληθυσμός ασχολείτο κυρίως με τη γεωργία 

και την κτηνοτροφία. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απομόνωση της περιοχής είχε ως 

αποτέλεσμα την περιορισμένη ανάπτυξή του.  

Αν βρεθείτε στις αγορές της περιοχής, μην παραλείψετε να προμηθευτείτε βότανα που 

συλλέγουν οι χωρικοί από το Βούρινο και το Σινιάτσικο, και ιδιαίτερα τσάι του βουνού και φλαμούρι, 

που είναι άριστης ποιότητας. 
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