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'Η οικονομική ζωή τής νεωτέρας 'Ελλάδος διήλθεν έκ σειράς όλης περι

πετειών καί φυσχερειών, αί οποίαι είναι κατά τδ μάλλον ή ήττον γνωσταί.
*Η 'Ελληνική βιομηχανία καί βιοτεχνία συνέβαλον είς τήν έζέλιζιν τής 
ίλης έθνικής οικονομίας κατά τρόπον Ιδιαιτέρως άποφασιστικδν.

'Η κατά τήν έποχήν τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας άνάπτυζις σημαντικής 
βιοτεχνικής δραστηριότητος Υπέστη πλήρη άποδυνάμωσιν κατά τήν περίοδον 
τής τουρκοκρατίας,κατά δέ τήν έκρηζιν τής έπαναστάσοως τοϋ 18 2 1 είχε 
περιέλΟει είς πλήρη μαρασμόν. *Η έπίδοσις είς τήν βιοτεχνίαν καί άργδτε- 
ρον εις τήν βιομηχανίαν άρχισε μετά τόν αγώνα-διά τήν άνεξαρτησίαν καί 
κατά τά 150 καί πλέον έτη ζωής τής νεωτέρας 'Ελλάδος έγεννήθη, σχεδόν έκ 
τοϋ μηδενός, ήνδρώθη καί έπεβλήθη ώς εις έκ τών σπουδαιότερων παραγόντων 
τής οικονομικής άναπτύζεως τ ίς Χώρας.

'Ως σκοπόν τής παρούσης έργασίας έθέσαμεν. τήν διερεύνησιν τών βασικών 
σταδίων έζελίζεως τής δραστηριότητος τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιο
τεχνίας. Αυτη έπεχειρήθη διά τής σταχυολογήσεως, κατατάζεως, παραΟέσεως 
καί κυρίως διά τής άναλύσεως τών Υφισταμένων στατιστικών στοιχείων καί 
τών λοιπών παρεμφερών πληροφοριών. Τά στοιχεία καί αί πληροφορίαι περί τής 
έλληνικής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας, διάσπαρτα διά τήν περίοδον τής 

Τουρκοκρατίας, ως καί κατά τήν πρώτην μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Χώρας 
εκατονταετίαν, πυκνότερα δέ καί συστηματικότερα κατά τήν έν συνεχείς πε
ρίοδον, δίδουν μίαν πλήρη είκόνα τής έζελίζεως τοϋ κλάδου.

'Υπογραμμίζεται.ότι ή όλη θεώρησις έγένετο αποκλειστικός καί μόνον βά
σει τών ώς ανω στατιστικών στοιχείων καί τών παρεμφερών πληροφοριών καί 
συνεπώς περίΌρίζεται, έκ τών πραγματικών τούτων λόγων, είς άπλήν στατιστι
κήν διερεύνησιν τής έζελικτικής πορείας τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιο
τεχνίας κατά τήν περίοδον ταύτην.
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* Π λεπτομερής άπεικδνισις τής έζελίζεως, λδγφ τοϋ μεγάλου χρονικοϋ 
διαστήματος είς τδ οποίον άφορά καί τών πολλών μεταβολών καί μεταπτώσεων 
εν tÇ χρόνφ, Οά άπήτει μεγαλυτέραν έκτασιν. Διά τής παρούσης έργασίας 
διαγράφεται, είς άδράς μδνον γραμμάς, ή πορεία τοϋ τομέως τής μεταποιή- 
σεως έν 'Ελλάδι, έχοντες τήν πεποίθησιν,ότι τοϋτο κατέστη έφικτδν είς Ικα
νοποιητικόν τούλάχιστον βαθμόν. *Η στατιστική άνάλυσις περιωρίσθη είς τήν 
κατάρτισιν τών άπαραιτήτων καί πλέον άζιοπίστων στατιστικών παρατηρήσεων, 
συνοδευομένων υπό τών άναγκαίων σχέσεων, ποσοστών, διαγραμμάτων καί δει
κτών, ϊνα διευκολυνΟή ή άποτύπωσις, διερεύνησις καί άζιολόγήσις τών έν
τφ χρδνφ μεταβολών είς τδν τδσον σημαντικόν τοϋτον τομέα, τής έθνικής 
οικονομίας.

Τδ διαθέσιμον στατιστικόν υλικόν Υπεβλήθη είς βασικήν έπεζεργασίαν, 
ωστε νά καταστφ διαχρονικώς συγκρίσιμον. Τοϋτο έπετεύχθη είς ικανοποιη
τικόν βαθμόν διά τήν περίοδον τών.ετών 19 2 1-1 9 7 1* ^Οσον άφορδ όμως είς 
τήν περίοδον τών ετών 1821-1920 καί πολύ περισσότερον είς τήν περίοδον 
τής Τουρκοκρατίας, δέν δύναται νά λεχθ§ ότι τδ στατιστικόν Υλικόν προσ- 
εφέρετο, εστω καί μερικώς είς σύγκρισιν, λδγφ τών διαφορετικών πηγών 
προελεύσεως τών στοιχείων καί τοϋ άσυστηματοποιήτου τής συλλογής καί έμ- 
φανίσεως αυτών. Πολλάκις αί σχετικαί πληροφορίαι, άτελείς καθ'έαυτάς, 
περιέχουν άντιφάσεις καί ασυμφωνίας μή δυναμένας νά τύχουν λογικής Ερμη

νείας · Κατεβλήθη παραταΟτα προσπάθεια άζιολογήσεως έκάστης πηγής καί έζα- 
γωγής έζ αυτών άζιοπίστων συμπερασμάτων περί τής έπικρατούσης καταστάσεως.

Τ0 πρωτογενές υλικόν τών στατιστικών μετρήσεων, οπού τοϋτο έκρίθη 
άπολύτως αναγκαίον, περιελήφθη είς τδ Παράρτημα τής μελέτης. Στατιστικάί 
πληροφορίαι ιδιαζόντως ένδιαφέρουσαι καί χαρακτηρίζουσαι τήν περίοδον 
εις ην άναφέρονται, παρατίθενται ως Υποσημειώσεις τοϋ κυρίως κειμένου.
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*0 άνθρωπος ειχεν Από Αμνημονεύτων χρόνων έπιδοΟή είς την μεταποίη<Ην 
τδν ύπδ τής φύσεως παρεχομένων ύλδν είς χρήσιμα διό τάς Ανάγκας του Αγα
θά. Τήν δραστηριδτητά του περιόριζε κατ’Αρχάς είς τήν δι ΑπλΟν μέσων κα
τασκευήν τών Απαραιτήτων είς αυτόν είόδν, υπό μορφήν χειροτεχνημάτων. Γνω- 
σταί είναι αί οικονομικοί καί τεχνικοί κυρίως έζελίζεις αί όποιας τήν 
Απλήν ταύτην δραστηριότητα μετέτρεφαν σύν τφ χρόνφ είς τήν έζειλιγμένην 
μορφήν τής έργοστασιακής βιομηχανίας καί τής εν σειρφ παραγωγής#

'Η χειροτεχνική επίδοσις είχε κατ’Αρχάς ως σκοπόν τήν εντός τής οικο
γένειας παραγωγήν ΑγαθΟν. *Π έμφάνισις δμως τής είδικεύσεως είς τήν παρα
γωγήν ώρισμένων ΑγαθΟν εις τινας οικογένειας καί ή δυνατότης Ανταλ?*αγής 
τοϋ περισσεύματος αύτδν πρδς άλλα είδη# μή δυνάμενα νά παραχθοϋν ύπδ τδν 
μελδν αυτών, εντός τοϋ εύρυτέρου κύκλου τής φυλής ή τοϋ χωρίου, εΟεσε τάς 
βάσεις διά τήν παραγωγήν ειδών πρδς πώλησιν. Ιϋίς μεταγενέστερον στάδιον, 
εμφανίζεται ή κατ’Αποκοπήν κατ'οίκον διενεργουμένη χειροτεχνική παραγωγή. 
Κατ'αυτήν, τήν διάθεσιν τών προϊόντων Αναλαμβάνει πλέον ό παραγγέλλων τήν 
παραγωγήν. Τέλος, όργανώνεται ή είς ειδικόν χώρον συγκέντρωσις έργατών 
πρδς παραγωγήν τών δπδ τής Αγοράς ζητουμένων ειδών.

*11 έζέλιζις τής μεταποιητικής δραστηριότητος ίλαβε κατ’Αρχάς τήν μορ
φήν τοϋ βιοτεχνικού έργαστηρίδυ. *Η βιοτεχνική αίιτή μορφή Απετέλεσε τδν 
πρόδρομον τής, υπό τάς γνωστάς προϋποθέσεις, συγκεντρώσεως κεφαλαίου καί 
έργασίας, είς ένιαίας μονάδας παραγωγής, πρός κάλυψιν Αναγκών εύρυτέρων 
καταναλωτικήν μαζών καί τής δημιουργίας τής σημερινής μορφής τής έργρ- 
στασιακής βιομηχανίας.
Τήν μεταβολήν τδν μορφών τής μεταποιητικής δραστηριότητος διετύπωσε προ- 

σφυώς ό διαπρεπής οικονομολόγος Κ. BUCHER ̂ 13 Τομ01,σελ.9*1/, ώς Ακολούθως: 
*11 μεταποιητική δραστηριδτης τοϋ Ανθρώπου ήκολούΟησεν, έν γενικαϊς γραμ- 

μαϊς, τά οικονομικά στάδια έζελίζεως έκ τής "οικογενειακής η οικιακής
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οίκονομίας" (GESCHLOSSENE HAUSWIRTSCHAFT), είς τήν "Αστικήν οικονομίαν"
(STADTWIRTSCHAFT) καί τέλος είς τήν "λαϊκήν οίκονομίαν (VOlRiWIRTSCHAFT).

Κατά τ6 πρώτον στάδιον^τής "οίκιακής οίκονομίας",ή παραγωγή καί ή κα- 
τανάλωσις τών Αναγκαιούντων είς τά μέλη τής οίκογενείας ειδών, έπραγμα- 
τοποιεϊτο έντδς αυτής. Ούδεμία δέ ανταλλαγή ή μεταφορά τών παραγομένων 
Αγαθών διεζήγετο.

Κατά τδ δεύτερον στάδιον^τής "Αστικής οίκονομίας" ένεφανίσθη, διά τής 
Αναπτύζεως τής χειροτεχνικής παραγωγής, ή κατασκευή είδών πρδς διάθεσιν 
έκτδς τής οίκογενείας, διΑνταλλαγής ή πωλήσεως πρδς τούς καταναλωτάς. 
Κατά τδ στάδιον τοϋτο, παρουσιάζεται^τδ πρώτον, η Αρχή τοϋ καταμερισμού 
τών έργων καί ή παραγωγή είδών ούχί μδνον τίρδς άμεσον κατανάλωσιν ύπδ τοϋ 
παραγωγού ή τών μελών τής οίκογενείας του, Αλλά πρδς διάθεσιν αυτών καί 
έκτδς αύτής.

Κατά τδ τρίτον στάδιον^τής "λαϊκής οίκονομίας", δ καταμερισμός τών 
έργων, συνεπικουρούμενος καί ύπδ τής Αρχής τής κατά μάζας παραγωγής, δη
μιουργεί είδικάς μονάδας παραγωγής, τά έργαστήρια καί εργοστάσια, ατινα 
παράγουν πλέον Αποκλειστικώς καί μδνον πρδς διάθεσιν τών προϊόντων αύτδν, 
έμμέσως είς τδν καταναλωτήν, διά τής Αγοράς.

*Η Ανωτέρω διαγραφομένη έζέλιζις δέν έπραγματοποιήθη βεβαίως δμοιο- 
μδρφως καί ταυτοχρδνως είς 8λας τάς χώρας. *Η ύπδ τοϋ Κ* BUCHER διατυπω- 
θεϊσα θεωρία έβασίσθη είς τά ιστορικά δεδομένα τών Κρατών τής Δυτικής 
Εύρώπης καί είς τήν κοινωνικήν καί οίκονομικήν έζέλιζιν τών Αντιστοίχων 
έθνών. *Ως Αναφέρει δ Ξ· Ζολώτας /  21,σελ. 21J% μεταζύ τών χωρών είς τάς 
δποίας ή οίκονομική έζέλιζις δέν παρουσιάζει εύκρινώς τά Ανωτέρω Αναφερ- 
θέντα στάδια έζελίζεωςπεριλαμβάνονται καί αί χώραι τής βαλκανικής χερ
σονήσου. Είς τήν 'Ελλάδα έίδικώτερον, ητις Απδ τοϋ 15ου αίώνος ίτο, λδγφ 
τής ύποδουλώσεώς της είς τδν τουρκικόν ζυγόν, σχετικώς Απομεμονωμένη έκ 
τής λοιπήν Εύρώπης, δέν ήκολουθήθη, ώς ητο έπόμενον, Απολύτως ή σειρά τών 
προαναφερθέντων σταδίων.
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Κα.τάΐιήν περίοδον τής δουλείας, ή οίκονομία παρέμεινεν, έκτδς έλαχί- 
στων έξαιρέσεων, είς τδ στάδιον τής "οίκιακής οίκονομίας" μεταπηδήσασα 
ευθύς μετά τήν Αναγέννησιν τού ‘Ελληνικού Κράτους σχεδδν Απ’εύθείας είς 
τδ στάδιον τής "λαϊκής οίκονομίας". Τούτο δύναται νά έξηγηθζ έκ τής μα- 
κρ&ς στασιμδτητος, ή δποία προεκλήθη έκ τής βαρβάρου καί δπισθοδρομικής 
τουρκικής κυριαρχίας, ητις παρημπδδισεν είς μέγα βαθμόν τήν Ανάπτυξιν τής 
ύφισταμένης χειροτεχνικής έπιδδσεως καί τήν δημιουργίαν Αξιολδγων εργα
στηρίων βιοτεχνικού χαρακτήρος. Παρετηρήθη δηλαδή, τδ φαινδμενον τής Αν- 
ίσου Αναπτύζεως τού έλλαδικού χώρου έν συγκρίσει πρδς τήν ραγδαίαν μετα
βολήν είς τήν οίκονομικήν δομήν τού άλλου πεπολιτισμένου κδσμου.

Μετά τήν Παλιγγενεσίαν, έδημιουργήθησαν νέαι προϋποθέσεις διά τήν 
έξέλιξιν τού οικονομικού βίου. *Η μέχρι τδτε κλειστή οίκιακή οίκονομία 
μετεβλήθη άρδην είς εύρέως συναλλακτικήν. Al Ανάγκαι είς προϊόντα μετα- 
ποιήσεως έπληθύνθησαν είς ποικιλίαν καί ποσδτητα καί έπαυσαν βαθμηδδν νά 
ικανοποιούνται διά τών χειροτεχνημάτων τών παραγομένων έυ,τδς τών κατοι- 
κιών.^51 σελ. 7 κ.ε·^

‘Αμέσως σχεδόν μετά τήν ϊδρυσιν τού νέου Κράτους, έμφανίζεται ή τά
σι ς δημιουργίας βιοτεχνικών μονάδων. Τούτο δύναται νά Αποδοθή, Ασφαλώς, 
είς τήν διακαή έπιθυμίαν τών έλευθέρων, πλέον, ‘Ελλήνων οπως προσαρμοσθούν 
είς τδν ρυθμδν καί τδ έπίπεδον διαβιώσεως τών λαών τής λοιπής Ευρώπης καί 
Ακολουθήσουν τδν τρδπον ζωής αυτών. ‘Η τάσις προσαρμογής έδημιούργησε 
μίαν ίσχυράν ζήτησιν βιομηχανικών προϊόντων, μή παραγομένων μέχρι τδτε 
είς τήν Χώραν. Είς τούτο συνετέλεσε καί ή συρροή τών ξένων καί ‘Ελλήνων 
οί δποϊοι έσπευσαν έκ τής Δυτικής κυρίως Εύρώπης νά προσφέρουν τάς ύπη- 
ρεσίας των είς τδ Αναγεννώμενον έλληνικδν Κράτος.

"Ετερος σημαντικδς παράγων, έν προκειμένφ ητο Ασφαλώς ή μίμησις τών 
αύτοχθδνων ‘Ελλήνων πρδς τάς είσαχθείσας ύπδ τών φιλελλήνων κατ’Αρχάς καί 
Αργδτερον ύπδ τών συνοδευσάντων τδν βασιλέα "Οθωνα, βαυαρών, συνηθείας καί
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τρόπους ζωής· ’Εξηγείται οΰ.τω, τρόπον τινά, ή Απδτομος καί παρά τούς έκ- 
τεθέντας Ανωτέρω κανόνας έζέλιζις τής έλληνικής μεταποιητικές δραστηριό
τητος άπδ τοϋ σταδίου τής "οικιακές οικονομίας" Απ’εύθείας σχεδόν είς τήν 
"λαϊκήν οικονομίαν".

Α_ 1 __ 5_£..£_£_2_§_2_£_____________________ 2-ü-S
Ê-i-2-ü-Il-X-2-.ü-£-2-£— ---9-ί__β_ι_ο_τ_ε_χ__ν̂ ε_α__£__ε__ν *g λ ^
Κατωτέρω θά μελετηθή κατά τρόπον συστηματικόν^ή έζέλιζις τές βιοτεχνι

κής καί βιομηχανικής δραστηριότητος κατά, μεγάλας. χρονικάς περιόδους, διά 
τής άναλύσεως τδν Αντιστοίχων στατιστικών δεδομένων· 0ά έπιχειρηθή έπί- 
σης μία έπισκόπησις τδν πολιτικών καί κοινώνικών εκείνων γεγονότων 'άτινα 
έπέδρασαν ε£ς τήν εξελικτικήν πορείαν τοϋ κλάδου τούτου τής έθνιΛής οίκο- 
νομίας·

*Η ιστορική άναδρομή, Απδψεως μεταποιητικής δραστηριότητος, έθεω- 
ρήθη σκόπιμου 8πως διαχωρισθη είς τέσσαρας μεγάλας χρονικάς περιόδους#
*Η πρώτη περιλαμβάνει τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας (1453-1021)· *Η δευ- 
τέρα τήν νηπιακήν, αυτώς είπεΓν, περίοδον τής ελληνικής βιομηχανίας, τήν 
έκτεινομένηυ μεταξύ τδν έτφν 1821-1870# *Η τρίτη καλύπτει τδ χρονικόν διά
στημα κατά τδ οποίον Ανεφάνησαν αί πρώται ένδείζεις πραγματικής βιομηχανι
κής Αναπτύζεως, έκτεινδμένον μεταξύ τών έτδν 1871 καί 1920# βΗ τετάρτη 
τέλος, Αναφέρεται είς τήν πεντηκονταετίαν 1921-1971, κατά τήν οποίαν Σλά
βον χώραν σοβαραί. οίκονομικαί καί κοινωνικά! Ανακατατάξεις καί κατά τήν 
δποίαν ήρχισεν η έμφάνισις τής εργοστασιακής βιομηχανίας καί έπεκράτησεν 
ή Ιδέα τής βιομηχανικής άναπτύξεως σε>· 5 κ.?./.

Al τρεις τελευταΐαι περίοδοι, Αφορώσαι είς τήν μεταποιητικήν δραστη
ριότητα τοϋ άναγεννηθέντος έλληνικοϋ κράτους, Υποδιαιρούνται περαιτέρω 
είς ύποπεριδδους. *Η τοιαύτη ΰποδιαίρεσις δέν Αποτελεί βεβαίως καί Αντί
στοιχον υποδιαίρεσιν τής έζελίζεως τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτε
χνίας είς σαφείς καί Ανεξαρτήτους βαθμίδας προόδου αυτής. "Εν τοιούτον 
εγχείρημα, καθορισμού χρονικών ορίων είς τήν Ανέλιζιν ένός τόσον συνθέτου 
καί πολυσχιδούς οικονομικού καί κοινωνικού, είσέτι, φαινομένου τής έλλη-
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νικής οίκονομίας, θά ήτο, δν μή τι δλλο, έκτδς πραγματικδτητος.

Κατά τήν διερεύνησιν τής καταστάσεως τής έλληνικής βιομηχανίας κα( 
βιοτεχνίας διαρκούσης τής δευτέρας καί τρίτης περιδδου (1821-1920), άντι- 
μετωπίσθησαν ως έλέχθη σοβαραί δυσχέρειαι έκ τής έλλείφεως έπαρκών καί 
άζιοπίστων στατιστικών στοιχείων. 'Η έλλειφις αίτη δικαιολογείται έν 
μέρει έκ τού γεγονότος,8τι τδ ένδιαφέρον διά τδν τομέα τούτον τής οικο
νομικής δραστηριδτητος, ητο περιωρισμένον, λδγφ τής μικρ&ς συμβολής του 
είς τήν οικονομικήν ζωήν τής εποχής εκείνης. Πρδς κάλυφιν τού κενού, κα- 
τεβλήθη προσπάθεια συγκεντρώσεως πάσης σχετικής πληροφορίας προερχομένης 
κυρίως έκ περιγραφών τής τδτε καταστάσεως, ύπδ 'Ελλήνων καί ζένων συγγρα
φέων. 'Η £λλειφις στατιστικήν στοιχείων κατά τήν έποχήν αυτήν αναφέρεται 
καί ύπδ τού Γ· ΚλαδΛ /27, σελ. 827 έκδοθέν κατά τδ ετος 1932 εργον
του περί τής Στατιστικής έν 'Ελλάδι είς τδ δποίον άναφέρει,δτι διά τήν 
περίοδον αυτήν "Ειδική στατιστική τής βιομηχανίας έπίσημος, πλήν τής έπί 
Μανσδλα τοιαύτης /^2/, άφορώσης τά άτμοκίνητα καταστήματα δέν κατηρτίσθη 
αλλη, σχετικάς ομως πληρο.φορίας άνευρίσκει τις εις μελέτας ίδιωτικάς".

Σημειωτέου £τι τδ ένδιαφέρον διά στατιστικά στοιχεία εϊχεν έμψανισθή 
εύθύς άμέσως μετά τήν κάθοδον είς τήν 'Ελλάδα τού Καποδίστρια, οστις διά 
τσύ Πανελληνίου επεχείρησε τήν πρώτην άπογραφήν πληθυσμού κατά τδ 1328 
μέ ταυτόχρονον άναδρομήν είς τήν κατάστασιν αυτού κατά τδ 1821. Κατά τήν 
άπογραφήν ταύτην έπετεΰχθη, πλήν τής άπαριθμήσεως τού πληθυσμού καί μία 
στοιχειώδης κατάταζις αύτού είς κατηγορίας έπιτηδευματιών.

*Εκ τών μετέπειτα διενεργηθεισών άπογραφών πληθυσμού καί Ιδίως άπδ τής 
άπογραφής τού έτους 1 8 6 1, προκύπτουν πληροφορίαι* περί τής κατανομής τού 
ενεργού πληθυσμού κατά κ?νάδους· Δυστυχώς, ομως, αί πληροφορίαι περί τού 
ένεργού* πληθυσμού είς τήν βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν δίδονται μέχρι καί 
τής άπογραφής τού έτους 1907, δμού μετά τού κλάδου τών δρυχείων-μεταλλείων- 
λατομείων καί δέν προσφέρονται ουτω είς συστηματικήν μελέτην καί σύγκρισιν.
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Καίτοι ή διενέργεια άπογραφών πληθυσμοϋ συνεχίσθη ϊκτοτε κανονικώς, 
ούδεμία άπογραφή βιοτεχνικών καί βιομηχανικήν καταστημάτων 'έλαβε χώραν 
μέχρι τοϋ 191**· Κατά τδ ετος αύτδ έπεχειρήθη άπογραφή τών καταστημάτων, 
δνευ ομως επιτυχίας. ‘ΞπηκολουΟησεν έν συνεχεία ετέρα άπογραφή τών βιο
μηχανικών μονάδων καί τών άξιολογοτέρων βιοτεχνιών κατά τδ ϊτος 1917* 
ητις συνέλεζεν άζιδλογα στοιχεία έκ τών άπογραφέντων καταστημάτων. *Η 
πρώτη, πάντως, γενική άπογραφή τών καταστημάτων τοϋ κλάδου τής μεταποιή- 
σεως διενηργήθη κατά τδ ετος 1920· ·

Τ_δ <L2-2jî-i-SL2-i-E-ê-iî__
'il κατάταζις, έκλογή καί έμφάνισις τοϋ στατιστικοϋ δλικοϋ, τδ όποιου 

άναφέρεται εις τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας καί κυρίως είς τήν πρώτην 
έκατονταετίαν τοϋ έλευΟέρου βίου, έγένετο μετά πάσης προσοχής. Τά στοι
χεία, προερχόμενα έκ περιγραφών τής οικονομικής καί κοινωνικής καταστά
σεως τής έποχής έκείνης, δέν προσφέρονται είς άξιδλογον βαΟμδν πρδς κατάρ- 
τισιν χρονολογικών σειρών έπί ένιαίας βάσεως.’Δντιθέτως* διά τήν τελευταίαν

(1) Δέον νά άναφερθή ένταϋθα ότι Στατιστικήν ‘Υπηρεσίαν, υπδ τήν μορφήν 
συγκεκροτημένης είδικώς Κρατικής ‘Υπηρεσίας πρδς διεξαγωγήν στατιστικών 
μετρήσεων καί έρευνών, δυνάμεθα νά εΐπώμεν, οτι άπέκτησεν ή 'Ελλάς άπδ 
τοϋ ετόυς 1925 διά τής ίδρύσεως τής Γενικής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής 
‘Ελλάδος, καθιερωθείσης Νδμφ τής άποκλειστικής αυτής άρμοδιδτητος έπί 
πάσης έπισήμου στατιστικής έργασίας έν ‘Ελλάδι. Τήν Γενικήν Στατιστικήν 
‘Υπηρεσίαν τής ‘Ελλάδος διεδέχθη άπδ τοϋ 1953 η επί νέων βάσεων δργανω- 
θείσα ‘Εθνική Στατιστική ‘Υπηρεσία τής ‘Ελλάδος, ητις συνεχίζει μέχρι 
σήμερον τήν πολυσχιδή δρ&σιν.της.

Αι μέχρι τής ιδρύσεως τής Γενικής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής ‘Ελλάδος 
πραγματοποιηθείσαι στατιστικαί μετρήσεις, διεξήχθησαν υπδ Κλιμ&κίων τής 
δημοσίας διοικήσεως υπαγομένων είς τά καθ'υλην άρμδδια ‘Υπουργεία *Εσω- 
τερικών, Οικονομικών κλπ.
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περίοδον τών ετών 1921-1971 ύφίστανται έπαρκεις στατιστικαί πληροφορίαι, 
προερχδμεναι έκ στατιστικών μετρήσεων καί έρευνών διενεργηθεισών ύπδ τών 
άρμοδίων στατιστικών υπηρεσιών καί άλλων, ένδιαφερομένων, διά τήν· παρακο- 
λούθησιν τής έξελίξεως τοϋ κλάδου, φορέων.

Βασικδν στατιστικόν υλικόν άπετέλεσε, διά τήν τελευταίαν ταΰτην περίο
δον, ή.δποία έμφανίζει καί τδ μεγαλΰτερον ένδιαφέρον έζ έπδψεως έξελίξεως 
τοϋ ύπδ έρευναν τομέως, τδ προερχδμενον έκ τών άποτελεσμάτων τών διενεργη- 
θρισών γενικών άπογραφών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων, ως καί 
τών άποτελεσμάτων τών κατ’έτος καί άπδ τοϋ έτους 1958, διενεργουμένων τα- 
κτικώς είδικών στατιστικών έρευνών εις τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν, 
ύπδ τής 'Εθνικής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής ‘Ελλάδος·

Διά τών γενικών άπογραφών συνεκεντρώθησαν στοιχεία περί τοϋ άριθμοϋ 
τών καταστημάτων μεταποιητικής δραστηριότητος, μέ δι-άκρισιν τοΰτων κατά 
γεωγραφικάς περιοχές, κατά κλάδους δραστηριότητος καί κατά μέγεθος δια- 
τιθεμένης έν αύτοίς άπασχολήσεως καί έγκατεστημένης κινητήριου δυνάμεως. 
Τοιαϋτα στοιχεία ύφίστανται, διά τάς άντιστοίχους περιόδους, έκ τών άπρ- 
γράφών τών έτών 1920, 1930, 19/Κ), 1951, 1958, 1965 καί 1969·

Διά τών έτησίων βιομηχανικών έρευνών συνεκεντρώθησαν στοιχεία περί 
τής δραστηριότητος τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας καί τής συμβο
λής αυτής είς τήν διαμδρφωσιν τοϋ συνολικοϋ έγχωρίου προίδντος. Οίτω δια
τίθενται μετρήσεις περί τοϋ ΰφους τής άπασχολήσεως, τών καταβαλλομένων άμοι- 
βών έργασίας, τοϋ βψους τής άκαθαρίστου άζίας παραγωγής, τοϋ ϊψους τών άνα- 
λώσεων, των έπενδΰσεων παγίου κεφαλαίου, τής πραγματοποιηθείσης προστιθε- 
μένης άζίας, ώς καί τοϋ δγκου τής παραγωγής τών σημαντικωτέρων προϊόντων.
Αι ώς ανω πληροφορίαι είναι διαθέσιμοι διά τδ σύνολον τής Χώρας καί ιδιαι
τέρως διά τήν περιοχήν Πρωτευούσης, είς άνάλυσιν κλάδων μεταποιητικής δρα- 
στηριδτητος, μέ διάκρισιν κατά μέγεθος εις δύο βασικάς ύποδιαιρέσεις, τήν

 ̂  ̂ / λ Λ
μικράν καί τήν μείζονα βιομηχανίαν.ν
(1) Συμφώνως πρδς καθιερωΟείσαν ύπδ τής ‘Εθνικής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής 

Ελλάδος πρακτικήν, η κατά μέγεθος διάκρισις τών μεταποιητικών μονάδων 
εις τοιαύτας με,ιζονος καί μικράς βιομηχανίας, βασίζεται έπί^τοϋ είς έκά- 
στην μονάδα άριθμοϋ τών άπασχολουμένων ατόμων. Κατ αυτήν, είς^τήν μικράν 
βιομηχανίαν κατατάσσονται τά καταστήματα τά διαθέτοντα μεσην έτησίαν 
άπασχολρσιν μέχρι 10  άτδμων καί είς τήν μείζονα τά διαθέτοντα άπασχδλη- 
σιν 10 ατόμων καί ανω·
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m  'Βάσει τών δεδομένων τούτων ως καί παρεμφερών στοιχείων προερχομέυων 
έζ άλλων πηγών, έπιχειρείται η Αυάλυσις τΤ̂ ς τελευταίας ταΰτης περιόδου, 
'ήτις έμφαυίζει τδ μεγαλύτερου, έζ έπδφεως ρυθμού έζελίζεως τού τόμέως 
Tfjç μεταποιήσεως, ένδιαφέρον. 1 Η * Ελλάς, ί>ς θά ίδωμεν, ευθύς Απδ τής συ- 
στάσεως τοΟ νέου κράτους)ακολουθούσα τήν γενικήν έζέλιζιν τών χωρών τής 
Δυτικής Εύρώπης, είσήλθεν, 2στω καί μέ σοβαράυ χρονικήν ύστέρησιν, βρα
δέως μέν κατ’άρχάς, μέ ταχύτερον/^ΰθμδυ Αργδτερον είς τήν όδδν- τής έκβιο-

y0
μηχανίσεως. «
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'Η μελέϊη διεχωρίσθη είς δύο μέρη. Είς τδ πρώτου μέρος διερευυάται 
ή κατΑστασις καί ή έζέλιζις τής μεταποιητικής δραστηριότητος κατά τήν πε
ρίοδον τής Τουρκοκρατίας καί κατά τήν διάρκειαν τών έκατδνπρώτων έτών 
ζωής τού νέου 'Ελληνικού κράτους. Είς τδ δεύτερου μέρος Αναλύεται ή βιο
μηχανική καί βιοτεχνική δραστηριδτης κατά τδ διάστημα τής τελευταίας πεν
τηκονταετίας.

'Ο διαχωρισμός αδτδς έκρίθη σκόπιμος διά δύο κυρίως λόγους· 'Ο πρώτος 
Αναφέρεται εις τήν διαπιστονμένην ουσιαστικήν μεταβολήν είς τήν έζέλιζιν 
τής μεταποιητικής δραστηριδτητος,ητις Από τής μορφής τής βιοτεχνικής καί 
έργαστηριακής παραγωγής μετεβλήθη άρδην,ευθύς μετά τδν &" παγκόσμιον πδ- 
λεμον»εΐς εργοστασιακήν τοιαύτην. *0 δεύτερος λδγος αφορά είς τήν ΰπαρζιν 
έπισήμωυ στατιστικών στοιχείων,τά όποια,ώς έζετέθη ηδη,ηρχισαν υφιστάμενα 
Απδ τής διεζαγωγής τής πρώτης Απογραφής βιομηχανικών καί βιοτεχνικών κατα
στημάτων, ητις διευηργήθη κατά τδ ϊτος 1920.

Δέν είναι Ασκοπου νά σημειωθ$ 8τι μεταζύ τών δύο αυτών βασικών λδγωυ 
ίιφίσταται Αφανής σχέσις, ’ήτις έγκειται είς τδ γεγουδς τής αύζήσεως τού 
Κρατικού καί ίδιωτικού έυδιαφέρουτος περί τού τομέως αδτοΰ τής οίκονομίας,

(2) Βλ. "’Αποτελέσματα βιομηχανικών έρευνών" τών έτών 1958,1959,1960,1961καί "Στατιστικαί ερευναι βιομηχανίας" τών ετών 1963, 196% 1965,1966
196?, 1968 καί 1969 έκδοθεντα υπδ τής Ε.Σ.ΐ.Ε.
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λδγφ τής έπιπτώσεως τής δράσεως αύτοϋ έπί τής καθδλου ζωής τοϋ ^Εθνους.

2. Β-Λ_Σ_Ι_Κ_Α_Ι Β,Η,Ν 0 I A K_AwI OJJ_I_EJj_0 _Ι

Π Q ο_ϋ_πβο_Οββ_σ^ε_ι._ς ά_ν-α_λ_ύ_σ__ε_ωβς __ 2-Σ-2.Λ-λ_£-£_Τ_Υ

‘Απαραίτητος προϋπδθεσις τής μελέτης καί άναλύσεως τών στατιστικών 
στοιχείων πρδς διατύπωσιν παρατηρήσεων καί συμπερασμάτων, είναι ή κατά- 
ταζις αύτών κατά ,δμοιογενεις στατιστικάς σειράς· Τοϋτο δύναται νά πρα
γματοποιηθώ μδνον έφ’όσον τά στατιστικά δεδομένα δίδονται, όι‘ίλην τήν 
σειράν, μέ τά αυτά κριτήρια κατα.τάζεως κατά μονάδα· ‘Ιδιαιτέρως ένδια- 
φέρουσα είναι η έφαρμογή βασικών τινων άρχών καί δρισμών οταν έπιχειρή- 
ται μελέτη καί άνάλυσις χρονολογικών σειρών· Θεωρείται οθεν σκδπιμον, 
όπως πρδ τής διερευνήσεως τοϋ υφισταμένου στατιστικοϋ ύλικοϋ, άναπτυ- 
χθοϋν αί χρησιμοποιηθεισαι έννοιαι καί οι δοΟέντες δρισμοί είς τά καθέ
καστα χαρακτηριστικά μεγέθη· Κατωτέρω έκτίθενται αί χρησιμοποιηθεΐσαι 
βασίκαί έννοιαι, ή μέθοδος έπεξεργασίας τών στατ,ιστικών στοιχείων, ως 
καί ό έπιτευχθείς βαθμός ομοιογενείας έν τώ χρδνφ, κατά περίπτωσιν.
‘Η έν λδγψ άνάπτυζις άφορά είδικώτερον είς τά στοιχεία έκ τών έπισήμων 
στατιστικών εργασιών καί ιδιαιτέρως είς τά τοιαϋτα έκ τών γενικών άπο- 
γραφων καί έκ τών συστηματικώς κατ*έτος διενεργουμένων, ύπδ τής ‘Εθνι
κής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής ‘Ελλάδος, βιομηχανικών έρευνών.

Δέον νά σημειωθώ ότι αί σχετικοί μέ τήν βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν 
έννοιαι συμπίπτουν πρδς τάς νϋν χρησιμοποιουμένας ύπδ τής ως ανω ‘Υπη
ρεσίας τοιαύτας· Αι ως άνω έννοιαι άκολουθοϋν τάς ύπδ τοϋ Στατιστικοϋ 
Γραφείου τοϋ Ο.Η.Ε· συνιστωμένας, πρδς έπίτευζιν συγκρισιμδτητος τών 
δεδομένων τών στατιστικών μετρήσεων έκάστης χώρας, έπί διεθνοϋς έπιπέδου·

* II  _
β,Ι^ο τ ε χ y ι κ ή ς ,_δΜβ_α_σ τΜη g ι 6 τ_ΐ]_τ ο ς

Διά τής παρούσης μελέτης έπεχειρήθη ή παρακολούθησις τής έζελίζεως 
τών οικονομικών μονάδων, τών οποίων ή δραστηριδτης συνίσταται είς τδν 
μετασχηματισμόν τών ύλών, εντδς εργοστασίων ή εργαστηρίων, διά μηχανικής 
ή χημικής επεξεργασίας, πρδς παραγωγήν νέων άγαθών διά τήν κάλυφιν έμμέ- 
σων ή άμέσών άναγκών· *Η δραστηριδτης αυτη άποκαλείται μεταποίησις· Είς



τήν μεταποίησιν ομως υπάγεται·καί ή παραγωγή Αγαθδν, ή δποία δέν πραγματο
ποιείται είς ώργανωμένα Εργοστάσια ή Εργαστήρια, Αλλά κατ'οικον καί μάλιστα 
6ιΑ τής Εργασίας τδν μελδν τής οίκογενείας, κυρίως· *Η δραστηριδτης αύτη^ 
ήτις είναι συνέχεια τής οικιακής χειροτεχνίας κατΑ τήν φάσιν τής "οίκιακής 
οίκονομίας", διεξάγεται σήμερον είς μικράν σχετικδς κλίμακα Επί τ$ βάσει 
τής κατά παραγγελίαν ή κατ*Αποκοπήν παραγωγής κ4ί Αποκαλείται "οικοτεχνία"· 
Δυστυχώς ή δραστηριδτης τής οίκοτεχνίας δέν καθίσταται δυνατδν νά παρακο- 
λουθηθ5 διαχρονικδς λδγψ παντελούς Ελλείψεως Επαρκών στοιχείων περί τής Εκ- 
τάσεως καί τοΟ βαθμού συμβολής' ταύτης, είξ τήν δλην μεταποιητικήν δραστη
ριότητα, κατά τήν υπδ Εζέτασιν περίοδον·

Στατιστικά στοιχεία περί τής έζελίζεως τής οικοτεχνίας συλλέγονται κατά 
διεθνή τακτικήν κατά τάς Εκάστοτε Απογραφάς πληθυσμού· Παρ’ήμΓν στοιχεία 
περί τής οικοτεχνίας συνεκεντρώθησαν διά τδν άπογραφών πληθυσμοΟ τδν Έτδν 
1920,19^0,1951,19$1 και 1971 &ς καί διά τής Απογραφής βιομηχανικδν καί Εμπο- 
ρικδν καταστημάτων τοΟ έτους 195$· ’Εν τοδτοις τά Αποτελέσματα ως πρδς τήν 
δραστηριότητα ταύτην Εκρίθησαν κατά τήν Απογραφήν μέν τοΟ 1920 &ς Ατελή, 
κατά δέ τήν Απογραφήν τοΟ 19**0 δέν ίτυχον καν επεξεργασίας· Τά στοιχεία τδν 
Ετδν 1951 καί μδχρι τοΟ 1971 ΑναφΕρονται μδνον είς τδν αριθμόν τδν υφιστα
μένων οικοτεχνιών καί τδν αριθμόν τδν Απασχολουμένων είς αδτάς κατά κλάδους· 
Ούδεμία Αξιόλογος πληροφορία, συνεπώς, ύφίσταται ως πρδς τήν συμβολήν τής 
οικοτεχνίας είς τδ'Εκ τής μεταποιητικής αυτών δραστηριδτητος πραγματοποιού
μενων Εθνικόν εισόδημα·

*31 τοιαύτη Ϊλλειψις στατιστικής τεκμηριώσεως καταλείπει βεβαίως κενόν 
είς τήν $λην Οεώρησιν τής Εζελίζεως τής μεταποιήσεως καί περιορίζει τήν 
επισκόπησιν μδνον είς τήν Εργαστηριακήν καί εργοστασιακήν τοιαύτην· Γεγο
νός είναι, 'ότι κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, ως καί κατά τήν πρώτην 
τουλάχιστον πεντηκονταετίαν Από τής παλιγγενεσίας, ή οίκοτεχνική παραγωγή 
Εκάλυπτεν ϊν σημαντικόν μέρος τών Αναγκών τού πληθυσμού είς προϊόντα τής 
δευτερογενούς παραγωγής· *Π Εζέλιζις 55μως τής τεχνικής άφ’ενδς καί ή στρο
φή τής καταναλώσεως πρδς νέας μορφάς προϊόντων., Αφ*Ετέρου, περιώρισε ση- 
μαντικδς σύν τÇ χρόνψ τήν δραστηριδτητά της,’ ητις ύπεκατεστάθη ολίγον κατ* 
όλίγον ύπδ τής Εργαστηριακής καί τής Εργοστασιακής παραγωγής.

- 18-
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Βασικήν προϋπδθεσιν συγκρίσεώς tv τφ χρδνφ, πλήν τής δμοιογενείας 
κατ’είδος τών σχετικών μεγεθών, άποτελεί καί ή ενιαία καί ταυτδσημος ποιο
τική καί γεωγραφική άνάλυσις τοΟ στατιστικοϋ ύλικοΟ. *ϊπδ τήν προϋπδθεσιν 
ταύτην ή σύγκρισις άποκαλύπτει τάς μεταβολάς είς τήν δομήν τοϋ υπδ μελέτην 
φαινομένου καί έπιτρέπει τήν δρθήν έκτίμησιν τών έπί μέρους μεγεθών καί 
τοϋ συνδλου έν τφ χρδνφ·

Είς τήν παροϋσαν μελέτην, αί έν λδγφ συγκρίσεις έπραγματοποιήθησαν διά 
τής άναλύσεως τών διαθεσίμων στοιχείων έπί τ^ βάσει τών άκολούθων κριτηρίων:

α) Κατά γεωγραφικάς περιοχάς, διά τδν προσδιορισμόν τοϋ τδπου έγκαταστά- 
σεως τών μονάδων,

β) Κατά κλάδους βιομηχανικής δραστηριδτητος, καί
γ) Κατά μέγεθος, βάσει τοϋ κατά κατάστημα, άριθμοϋ τών άπασχολουμένων 

άτδμων·
Πέραν τών συγκρίσεων τούτων, έκρίθησαν ως άπαραίτητοι καί τινες άλλαι 

κατατάξεις, ύποβοηθοϋσαι είς τήν καλυτέραν άπεικδνισιν τής διαρθρώσεως τής 
έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας· *Ως τοιαύτας άναφέρομεν τήν κατά 
φϋλον διάκρισιν τών άπασχολουμένων καί τήν κατά θέσιν είς τδ έπάγγελμα κα
τανομήν αυτών μέ διάκρισιν τούτων είς έπιχειρηματίας, 6ι’ίδιον λογαριασμδν 
άπασχολουμένους καί μισθωτούς·

Διά τήν τελευταίαν περίοδον, τήν καλύπτουσαν τδ χρονικόν διάστημα τών 
έτών 1959-1970, διά τήν δποίαν ύφίσταται στατιστικόν ύλικόν σχετικόν μέ τδ 
οικονομικόν άποτέλεσμα τής δραστηριδτητος τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής 
παραγωγής, ή άνάλυσις περιλαμβάνει καί στοιχεία περί τής άμοιβής τής έργασίας 
τής συνολικής άζίας παραγωγής, τής πραγματοποιηθείσης προστιθεμένης άζίας, 
η · λ · π ·
.̂Η_γ_ε__ω_γ_£_α_φ_ι̂ κ_Ι)__ κ_α__τ_ά̂ _τ_α_ζ_ι_ς__ τ_ώ_ν__ Ü '

Η * Ελλάς, άπδ τής *Επαναστάσεως τοϋ 1321 μέχρι σήμερον, διήυρυνε τά 
'όρια της, ύπερτριπλασιασθείσα είς έκτασιν καί δεκαπλασισθείσα περίπου είς 
πληθυσμδν^"*· Τά στοιχεία καί αί λοιπαί πληροφορίαι άναφέρονται συνεπώς είς 
(1) Βλέπε πίνακα 1 τοΟ Παραρτήματος
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τήν έκάστοτε κατάστασιν τής Χώρας. Περιλαμβάνουν δηλαδή τδν κατά περίπτω- 
σιν έλεύθερον γεωγραφικόν χώρον τής 'Ελλάδος καί τήν Αντίστοιχον πληθυσμια- 
κήν κατάστασιν αύτής. Κατά συνέπειαν, αί'τυχόν ρυγκρίσεις, διαχρονικώς, 
δέον νά γίνωνται ύπδ τδ πρίσμα τών έπιδράσεων έκ τής μεταβολής τών έδαφι- 
κών δρέων τής Χώρας, ώς καί τών άλλων σημαντικών μεταβολών είς τήν σύνθε- 
σιν τοΌ πληθυσμοΟ, ώς π.χ. έκ τής μεταναστεύσεως, έζωτερικής καί έσωτερικής, 
τών προσφυγικών μετακινήσεων κ·τ·τ·

Τάς δυσχερείας συγκρίσεώς κατά έδαφικάς περιοχάς έπιτείνει ή Ανυπαρξία 
δμοιομδρφου γεωγραφικής κατατάζεως τοΟ ύφισταμένου στατιστικού ύλικοΟ καί 
αί μεταβολαί εις τήν διοικητικήν διαίρεσιν τής Χώρας κατά Πομούς.

Οι Ανωτέρω περιορισμοί έπιβάλλουν ιδιαιτέραν προσοχήν κατά τήν μελέτην 
τών άναφερομένων είς τδ σύνολον τής χώρας στοιχείων, δεδομένου 'ότι ταΟτα 
άναφέρονται είς χώρον καί πληθυσμόν διάφορον κατά περιδδους καί συνεπώς 
ύπεισέρχεται διαφορετικός παράγων είς τάς σχετικάς συγκρίσεις· ΣημειοΟται 
πάντως, δτι οι διαφορισμοί ούτοι περιορίζονται σημαντικώς προκειμένου περί 
τής περιδδου 1920-1971· Αί κατά τδ χρονικδν τοΟτο διάστημα μεταβολαί, έζ 
έπδψεως έκτάσεως τοΟ γεωγραφικού χώρου τής 'Ελλάδος, προέρχονται κυρίως έκ 
τής προσαρτήσεως τής Δωδεκανήσου κατά τδ έτος 19^7 (αυξησις έπιφανείας κατά 
2.705 τετρ. χιλιδμεΐρα). *Λφ'έτέρου Αςιδλογος μεταβολή εξ επδψεως πληθυσμια- 
κής συγκροτήσεως, πλήν τής φυσικής αύζήσεως τοΟ πληθυσμοΟ, ύπήρξεν ή έγκα- 
τάστασις έ δ̂ς καί πλέον έκατομ· προσφύγων μετά τήν Μικρασιατική καταστροφήν.

Λι σημειωΟείσαι ώς άνω δυσχέρειαι δέν παρεμποδίζουν τήν μελέτην τής 
συγκεντρώσεως των μεταποιητικών μονάδων είς τά μεγάλα Αστικά κέντρα τής 
Χώρας, διά τά δποία ύφίστανται στοιχεία έκ τών Απογραφών βιομηχανικών κατα
στημάτων. Εις τά δημοσιευόμενα Αποτελέσματα τής Απογραφής τοΟ 1930 δίδον
ται είς ειδικούς πίνακας στοιχεία άναφερδμίνα εις τινας έκ τών μεγαλυτέρων
ο
Δήμον τής Χώρας. Συγκεκριμένος είς τδ σχετικδν τεϋχος τών Αποτελεσμάτων 

( 1 )τής Απογραφής περιέχονται στοιχεία διά τούς Δήμους 'Αθηναίων, Πειραιώς,

(1) Γενική Στατιστική Υπηρεσία τής 'Ελλάδος "'Απογραφή τών καταστημάτων 
τών βιομηχανικών καί εμπορικών επιχειρήσεων 1930" *Λ0ήναι 193*f.
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θεσσαλονίκης, Πατρέων καί Παγασδν (Βδλου).
Γενικδς, ή γεωγραφική συγκέντρωσις έρευνίίται τόσον έπί τ$ βάσει τοΟ 

άριθμοΟ τδν μεταποιητικδν μονάδων 8σον καί τοβ άριθμοϋ' τδν άπασχολουμένων 
είς αδτάς προσώπων, διά τά μεγαλύτερα άστικά κέντρα τής χώρας. Είδικώτερον 
έπεχειρήθη μία διερεύνησις τής συγκεντρώσεως εις τήν περιοχήν τής Πρωτευοΰ- 
σης καί τδν πολεοδομικδν συγκροτημάτων Θεσσαλονίκης, Πατρδν καί Βδλου, δε
δομένου 'άτι εις τάς περιοχάς αδτάς σημειοΟνται τά δψηλδτερα ποσοστά συμ
μετοχής είς τήν δλην μεταποιητικήν δραστηριότητα.

Κατά τά νϋν ίσχύοντα ή Περιοχή Πρωτευούσης περιλαμβάνει, συμφώνως πρδς
τά δπδ τής ’Εθνικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής 'Ελλάδος καθορισθέντα, πεν- 
τήκοντα έπτά (57) δήμους καί κοινότητας, οί δποϊοι άποτελοθν ένιαϊον οίκι- 
στίκδν σΰνολον πέριξ τδν Δήμων ’Αθηνδν καί Πειραιδς. *Η περιοχή τής πδλεως 
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει οίκιοτικδν συγκρότημα είς '6 συγκαταλέγονται 
δεκατρείς (13) γειτνιάζοντες δήμοι καί κοινότητες. Τά ορια τδν δύο ως 
ανω πολεοδομικδν συγκ'ροτημάτων ώς καί τά τδν Πατρδν καί τοϋ Βδλου δίδονται 
βάσει τής ίσχυοΰσης κατά τήν άπογραφήν πληθυσμοΟ τοΟ έτους 1$£1 διοικητι
κής διαιρέσεως^μ

2.Η κ_α_τ_α _κ_λ_ά_δ_ο_υ_£__ 6_gi_a__o_T_3_g_ ι_δ_τ_η_τ_ο_£
ά_ν ά λ υ σ ι g
’Εναργή εικόνα τής δομής τής μεταποιητικής δραστηριδτητος λαμβάνομεν έκ 

τής. κατανομής τδν βιομηχανικδν καί βιοτεχνικών μονάδων είς τοδς έπί μέρους 
κλάδους παραγωγής. *Η κατάταζις αυτη πραγματοποιείται κυρίως βάσει τδν δφ’ 
έκάστης μονάδος παραγομένων προϊδντων, εϊς τινας δέ περιπτώσεις, ένθα τοΟτο 
είναι δυσχερές, βάσει τής άκολουθουμένης διαδικασίας παραγωγής ή τδν χρησι- 
μοποιουμένων πρώτων δλδν. Αι στατιστικαί πληροφορίαι καί ιδίως αί προερχδ- 
μεναι έκ τδν άποτελεσμάτων τδν κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν διενερ- 
γηθίισδν άπογραφδν τδν βιομηχανικδν καί βι'οτεχνικδν μονάδων, έδημοσιεΰθησαν 
βάσει άναλδγων, άλλά διαφδρων, έκάστοτε κατατάξεων. Κατέστη συνεπδς άναγ- 
,καίον, οπως τδσον τά έκ τδν άπογραφδν άποτελέσματα οσον καί αί διάσπαρτοι 
πληροφορίαι διά τάς προγενεστέρας αδτδν περιδδους, καταταγοΟν έκ νέου, 
μέ ένιαϊον σδστημα. Διά τήν άνακατανομήν τδν στοιχείων έχρησιμοποιήθη

(1) Βλέπε πίνακα 2 τοϋ Παραρτήματος.



- 2 2 -

ί>ς βάσις ή ίσχύουσα κατά τήν “τελευταίαν Απογραφήν βιομηχανικών καί βιοτε
χνικών καταστημάτων τού ϊτους 19̂ 9» ταζινδμησις τών κλάδων 1 ·*Π τοιαύτη 
Αναδρομή, ιδιαιτέρως δυσχερής, καί δή δ*ιά τήν Λνακατάταζιν τών στοιχείων 
τδν άπογραφδν 1920 καί 1930, παρέσχε δυνατότητας διαχρονικές συγκρίσεώς 
καθ'Αμάδας κλάδων, έπιτρέφασα οίτω τήν μελέτην τών μεταβολών είς τήν δο
μήν τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας. Ταυτοχρδνως,έπέτρεψε τδν 
διαχωρισμόν τής βιομηχανίας εις βαρεΓαν καί έλαφράν.

*Π μεταποιητική δραστηριδτης, 2>ς γνωστόν, συντελείται εις έργοστάσια, 
έργαστήρια η Ακόμη καί έντδς κατσίκι Ον. Διά τούς λόγους τούς έκτεβέντας 
προηγουμένως, ή έπισκόπησις τής έντδς των κατοικιών συντελουμένης μετα- 
ποιήσεως, δέν περιλαμβάνεται είς τήν παρούσαν έργασίαν. ΠεριοριζόμεΟα 
συνεπώς είς τήν διερεύνησιν τής έζελίζεως μόνον τής εργοστασιακής καί έργα- 
στηριακής δραστηριότητος. Τήν δραστηριότητα ταύτην Αποκαλούμεν έφ*έζής 
βιομηχανικήν καί βιοτεχνικήν. Δέν έπιχειρεΓται περαιτέρω διάκρισις μεταξύ 
βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριότητος, Αφ’ένδς μέν διότι δέν ύφίσταν- 
ται σαφή καί γενικώς παραδεκτά κριτήρια διαχωρισμού τδν Αντιστοίχων μονάδων, 
καί άφ#ετέρου διότι τό στατιστικόν ύλικδν δέν προσφέρεται διά μίαν τοιαύτην 
σύγκρισιν.

Τήν βιομηχανικήν καί βιοτεχνικήν δραστηριότητα διακρίνομεν είς βαρεΓαν 
καί έλαφράν. Κριτήρια διά τόν διαχωρισμόν τούτον χρησιμοποιούμεν τά ύπό 
τού Στατιστικού Γραφείου τού 0.Π.2 τεΟέντα ̂ ο9 σελ. 35/ι έλαφρδς τροπο- 
ποιηΟέντα διά τήν ευχερεστέραν κατάταξιν τού στατιστικού υλικού. Κατά τήν 
6ς άνω διάκρισιν, ως βαρεΓα βιομηχανία ΟεωρεΓται ή περιλαμβάνουσα τούς

/ ρ \
κλάδους έντάσεως κεφαλαίου · Λι υπόλοιποι δραστηριότητες τής μεταποιή- 
σεως υπάγονται κατά τήν Ανωτέρω διάκρισιν, είς τήν έλαφράν βιομηχανίαν.

(1) 'Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία τής *Ελλάδοε "Στατιστική ταζινδμησις τδν Κλάδων Οικονομικής Δραστηριδτητος" (Σ.ΤΛ.Κ.Ο.Δ.) ΛΟήναι 1971·
(2) *Qç κλάδοι έντάσεωε κεοαλαίου κάτατασσόμενοι είς τήν βαρεΓαν βιομηχα

νίαν θεωρούνται οι κλάδοι χημικών προϊόντων, έπεζεργασίας πετρελαιοειδών, μή μεταλλικών όρυκτών, βασικής μεταλλουργίας, έπεξεργασίαε μετάλλων, κατασκευής μηχανών, ηλεκτρικών είδών καί μεταφορικών μέσων.
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' Η >ί_5_3--— __5_2_Ξ_$_ t_S 1_®_ϋ jj._o_v_&_ô_co_v
Τά στατιστικά στοιχεία τά άναφερδμενα είς τδν άριθμδυ τδν βιομηχα

νικήν καί βιοτεχνικδν' μονάδων δέν θά ήσαν εύχερδς συγκρίσιμα καί ί] συν
αγωγή συμπερασμάτων θά ζτο μάλλον δυσχερής, έάν δέν κάτετάσσωντο κατά 
τάξεις μεγέθους..’ΐδανικδς, βεβαίως, τρδπος κατατάξεως θά ήτο 'έηεί\ος, 
ό έποίος θά διεχδριζε τδ σύνολον τδν μονάδων άναλδγως τής συμβολής των 
εις τδ οίκονομικδν άποτέλεσμα. · Τοιαύτη 'όμως κατάταζις προσκρούει είς τήν 
ελλειψιν έπαρκδυ στοιχείων. *£υεκα τής δυσχερείας ταύτης άναγκαζδμεθα νά 
χρησιμοποιήσωμεν 2ν μέγεθος, τδ οποίον άφ’ένδς θεωρούμεν, οτι εκφράζει 
εστω καί έν μέρει, τήν συμμετοχήν είς τδ άποτέλεσμα, καί άφ’έτερου εϊυ.αι 
διαθέσιμον καί έπαρκδς συγκρίσιμον·έν tÇ χρόνφ. ΤοιοΟτον μέγεθος είναι 
τδ ίψος τής άπασχολήσεως τού άνθρωπίυου δυναμικού, είς τήν άπλουστάτην 
'εστω καί άτελεστάτην μορφήν τού -αριθμού τδν άπασχολουμένων άτδμων είς 
έκάστην μεταποιητικήν μονάδα.

*Η άνάλυσις, εί δικδτερον,' τδν στοιχείων έκ τδν άπογραφδν, οσον αφορά
είς τδ μέγεθος τής άπασχολήσεως, έγένετο βάσει τού άριθμοϋ τδν άπασχολου
μένων άτδμων, είς τά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά καταστήματα, κατά τ̂ ν 
ημέραν τής άπογραφής. *Η σδγκρισις αΐτη έπεβλήθη έκ τδν πραγμάτων, δεδο- 
μέυ ου οτι ή έφαρμοζομένη τελευταίως καί θεωρητικδς δρθοτέρα μέθοδος τής 
λήψεως τδν στοιχείων περί τής άπασχολήσεως κατά περισσοτέρας τής μιάς 
χρονικάς περιδδους, έντδς τού προηγουμένου τής έκάστοτε άπογραφής δωδε
καμήνου, πρδς δπολογισμδν τής μέσης έτησίας άπασχολήσεως δέν εϊχεν έφαρμο- 
σθή καΐβ τάς άπογραφάς τδν έτδν 1920, 1930, 19^0 καί 195"'· *Η κατά μέγε
θος, συνεπίς, διάκρισις έγένετο βάσει τής άπασχολήσεως έκάστου καταστήμα
τος κάτά *ήν ημέραν άναφοράς τδν στοιχείων έκάστης άπογραφής. ’Εκ τής 
τοιαύτης έκτιμήσεως, είναι φυσικδν νά έμπεριέχωνται δι’ώρισμένους έντδνου 
ί δία ,έποχικδτητος κλάδους, άτέλειαι ί>ς πρδς τήν άκριβή ταξινδμησίν των.
Λΐ έκ τσύ γεγονότος τούτου, πάντως, άτέλειαι δέν δύνανται υά Θεωρηθούν ως 
άζιδλογοι, δεδομένου '6χι αί χρονικαί στιγμαί άναφοράς τδν στοιχείων τδν 
άπογραφδν (πλήν τής τού £τους 1 9 5 1) συμπίπτουν περίπου χρουολογικδς είς
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τδ τελευταίου τρίμηνον τού ετους^·̂ Ειδικώς διά τήν μελέτην τής έζελίζεως 
τής έλληνικής βιομηχανίας κατά τήν δεκαετίαν, 1959-1969* έλήφθησαν ύπ'
8φιν τά στοιχεία περί τής μέσης έτησίας άπασχολήσεως ως συμβαδίζοντα πρδς 
τά λοιπά οίκονομικά άποτελέσματα·

* Ο 2 1 σ ü δ_ς____τ_ο_0___2_ ι _ο_̂ ι_τ]_χ_α__ν_ι _κ_ο_0__κ_α__ C
Ê i-2-2L£-£-iL£-2..2-!L__
Κατά τήν .διαχρονικήν σύγκρισιν τών στατιστικών στοιχείωνι ως μονάς 

έλήφθη τδ βιομηχανικδν καί βιοτεχνικόν "κατάστημα" (EoTABLISHMENT/ETA- 
BLI332IIEKT)· *Ως κατάστημα νοείται ή παραγωγική .μο.\ιάς./ήτις ,έγκατεστημένη 
είς ώρισμένον χώρον άπασχολεί χν ή περισσδτερα πρόσωπα πρός παραγωγήν, 
συναρμολδγησιν, έπισκευήν άγαθών ή πρός παροχήν βοηθητικών τών δραστηριο
τήτων τούτων ύπηρεσιών. Εις τά δεδομένα, συνεπώς, τά δχοντα ώς βάσιν τό 
κατάστημα, περιλαμβάνονται οδχί μδνον τά στοιχεία τών εργοστασίων καί 
έργαστηρίων άλλά καί τών γραφείων διοικήσεως>τών αποθηκών προϊόντων ή πρώ
των υλών, τών σταθμών αυτοκινήτων ώς καί τών παρεμφερών βοηθητικών μονάδων 
τών εργοστασίων καί τών έργαστηρίών^^70 σελ.8 7·

Δέον νά σημειωθ^ ενταύθα, οτι ή έννοια τού καταστήματος διαφέρει τής 
έννοίας τής έπιχειρήσεως κατά τό οτι ή έπιχείρησΐς ώς οικονομική μονάς 
είναι δυνατόν νά άπαρτίζεται άπδ περισσότερα τού ενός καταστήματα άποτε- 
λούσα ώς έκ τούτου εν ευρύτερου οικονομικόν σύνολον.

(1) Τά στοιχεία τών άπογραφών βιομρχανiaç-βιοτεχνίας άναφέρονται είς τήν ημερομηνίαν διεζαγωγής των ώς ακολούθως:
'Απογραφή έτους 1920: 18η Δεκεμβρίου 1920 (π.ήμ)

" 1930: ^η Σεπτεμβρίου 1950
·Π 11 192K>s 16η 'Οκτωβρίου 19%

" 1931: 7η 'Απριλίου 1951
11 1958: 15η Νοεμβρίου 195^
11 1963: 2οη Σεπτεμβρίου 1963

" " 1969: 27η Σεπτεμβρίου 1969

(2) '*0 δρισμδς τού̂ καταστήματος(Ε3Τ̂ 1ΒΕΙ3ΙΠ·ίΕΙίΤ/ΕΤΑΒΕΙ3βΕΙ·133'ΪΤ) δχει καθιερω- Οή^διεθνώς^ βάσει τών πρός τούτο έκδοθεισών. ύπδ τού Στατιστικού Γρα
φείου τού Ο.Η.Ε., διεθνών συστάσεων. Τούτο έγένετο πρός διευκόλυνσιν 
τής συγκρισιμότητος τών επί μέρους κατά χώραν στοιχείων έπί διεθνούς 
επιπέδου. Προηγουμένως ισχυον επι τού θέματος τούτου’παρεμφερείς συστάσεις, έκδοθείσαι υπδ τής Κ.Τ.Ε.
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*Η χρ·ι, ιμοποίησις τού καταστήματος ως στατιστικής μονάδος έγένετο 
διεθνώς δέκτη, διδτι παρέχει τήν εύχέρειαν άφ’ένδς καλυτέρας γεωγραφικής 
κατανομής τών σχετικών στοιχείων, άφ’έτέρου δέ έπιτρέπει τήν άκριβεστέρα\ 
κατάταξιν αύτών κατά κλάδον δραστηριδτητος· Τά ως ανω πλεονεκτήματα δέν 
έπιτυγχάνονται, πράγματι, είς τδν αύτδν βαθμδν διά τής χρησιμοποιήσεως. ώς 
έρευνητέας μονάδος τής έπιχειρήσεως, διδτι, ώς γνωστδν, αί μεγάλαι ίδί^ 
έπιχειρήσεις αί διαθέτουσαι πλείονα τοΟ ένδς καταστήματα, διεσπαρμένα είς 
διαφδρους περιοχάς, θά συνεκέντρωνόν τδ σύνολον τών είς αύτά άναφερομένων 
στοιχείων είς τήν ΐδραν των· ’Επίσης, είς περιπτώσεις καθ’άς αί έπιχειρή- 
σεις έμφανίζουν δριζδντιον διάρθρωσιν ή καί κάθετον τοιαύτην, έζικνουμένην 
ένίοτε μέχρι καί τής πρωτογενούς παραγωγής, Οά ένεφάνιζον τδ άποτέλεσμα' 
τής έκ διαφδρων κλάδων δραστηριδτητος είς τδν έπικρατέστερον έζ αύτών καί 
θά έπήρχετο οϊτω μία εικονική γεωγραφική καί κλαδική μετατδπισις δραστη
ριοτήτων, η οποία θά έδημιούργει κινδύνους σοβαρών σφαλμάτων, κατά τήν 
έκτίμησιν τής πραγματικδτητος.

* 0_____________   π ρ ο,σ^ώ^π-ω ν

*0 άριθμδς τών άπασχολουμένων προσώπων άποτελεΓ μίαν ενδειζιν περί 
τοΟ μεγέθους τής* οικονομικής μονάδος τού καταστήματος· Παρά τάς σοβαράς 
έπιφυλάξεις τάς άπορρεούσας έκ τών γνωστών έπιδράσεων έκ τής μεταβολής 
τής παραγωγικδτητος τής έργασίας, διά μακροχρονίους ίδίως συγκρίσεις, ο 
άριθμδς τών άπασχολουμένων έζακολουθεΓ νά δίδει μίαν άπδ τάς έλαχίστας 
άντικειμενικάς ένδείζεις περί τής έζελίζεως τών έπί μέρους κλάδων τής 
έθνικής οίκονομίας‘καί ίδίως τής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας·

Είς τδ άπασχολούμενον προσωπικδν περιλαμβάνονται άπαντα.τά πρδσωπα, 
τά οποΓα έργάζονται είς τδ κατάστημα ή διά τδ κατάστημα· Περιλαμβάνονται 
δηλαδή οι έργαζδμενοι έπιχειρηματίαι, τά μέλη τών οικογενειών’'αύτών έφ’ 
Ϊσον έργάζονται τούλάχιστον τδ ϊν τρίτον τού κανονικού χρδνου έργασίας
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χαί άπαντες οι έπ'άμοιβρ Απασχολούμενοι, τδσον έντδς τοϋ καταστήματος, 
οσον καί έκτδς αύτοϋ, αλλά ύπδ τδν έλεγχον τοϋ ‘καταστήματος. Δέν περι
λαμβάνονται ομως οι κατ'αποκοπήν κατ'οίκον έργαζδμενοι·

Ot Απασχολούμενοι διακρίνονται περαιτέρω κατά φϋλον καί κατά θέσιν 
είς τδ έπάγγελμα· * Η διάκρισις ΑποσκοπεΓ κυρίως είς τδν διαχωρισμδν τών 
έπιχειρηματιών καί τών συμβοηθούντων μελών τών οικογενειών των, άπδ τούς 
παρέχοντας έζηρτημένην εργασίαν, έπ'άμοιβή. *Η τελευταία αυτη κατηγορία 
ύποδιαιρείται συνήθως είς μισθωτούς, ήτοι άμειβομένους έπί μηνιαίψ μισθώ 
καί είς ήμερομισθίους, ήτοι άμειβομένους δι 'ήμερομισ.θίου, έπί ποσοστοίς 
κατ'Αποκοπήν κττ·

Κατά τήν σύγκρισιν καί παράθεσιν τώη άτοιχείΐον έλήφθη ύπ'δψιν καί 
έχρησιμοποιήθη ή κατάταζις τών άπασχολουμένων είς τάς δύο προαναφερθεί- 

σας κατηγορίας ήτο-ι είς επιχειρηματίας καί μή Αμειβδμενα μέλη οίκογενείας 
αυτών καί είς έπ'άμοιβή άπασχολουμένους. *11 τοιαύτη διάκρισις ητο ή μδνη 
δυνατή, tôiqi διά τήν σύγκρισιν τών στοιχείων έκ τών άπογραφών τών ετών 
1920 καί 1930, δεδομέηου δτι δέν είναι σαφής ο χρησιμοποιηθείς κατ'αύτάς 
τρόπος διαχωρισμού τών έπ'άμοιβρ άπασχολουμένων, είς μισθωτούς καί ημερο
μισθίους·

*Η_- μ.ΐ)_χ_α_ν_̂ πκ_ή κ_ι_ν_τ]_τ_ή_2_ι_ο_ς_-_

Π κατά-τήν νεωτέραν έποχήν έζέλιζις τής βιομηχανίας συνδέεται μέ τήν 
εισαγωγήν καί χρήσιν μηχανικής κινητηρίου δυνάμεως είς τήν παραγωγικήν 
διαδικασίαν·'Αληθή έπανάστασιν είς τήν μεταποίησιν άπετέλεσεν, ως γνωστδν, 
ήνςίσαγωγή είς τήν τεχνικήν τής παραγωγής κατ'άρχάς τής Ατμομηχανής, έν 
συνεχείς τών μηχανών εσωτερικής καύσεως καί τέλος τών ήλεκτρικών κινητήρων.
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*Π πολυμορφία τών τύπων καί τών μορφών τών κινητά · ίπέβαλε τ^ν 
έζεύρεσιν ένδς χαρακτηριστικού μεγέθους, τδ δποΓον 0δ ίμ,υ^ατο νά χρησιμο- 
ροιηθή ώς κοινδν μέτρον τής συμβολής έκδοτου κινητήρος είς τήν παραγωγι
κήν διαδικασίαν· ‘Ως τοιούτον έλήφθη ή άποδιδυμίνι, ύφ'έκδοτου κινητήρος 
ίσχύς μετρουμένη είς ίππους (Π0Π5Ξ POWER)· Είς τδ έκ τών άπογραφών προερ
χόμενα στατιστικδ δεδομένα περί τής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας άλλδ καί 
διδ προγενεστέρας είσέτι χρονικάς περιδδους ύφίστανται στοιχεία περί τής 
συνολικής έγκατεστημένης ισχύος είς τδ έργοστδσια καί τά έργαστήρια, μέ 
διάκρισιν ταύτης άναλδγως τού είδους τών κινητήρων.

Κατά τάς σήμερον κρατούσας διεθνώς μεθόδους, ή μέτρησις τής Ισχύος 
τών κινητήρων γίνεται βάσει τής δνομαστικής ίσχύος ένδς έκδοτου έζ αύτών, 
ώς αίτη δρίζεται ύπδ τού κατασκευαστού. *Ως συνολική έγκατεστημένη Ισχύς 
λαμβδνεται τδ άθροισμά τής Ισχύος τών πρωτογενών κινητήρων (άτμομηχανών, 
άτμοστροβίλων, ύδροστροβίλων, μηχανών έσωτερικής καύσεως) πλήν τών κινούν- 
των ήλεκτρογεννητρίας, ώς καί τών ήλεκτρικών κινητήρων τών έγκατεστημένων . 
είς 'έκαστον κατάστημα·

 κ_α_ί δ_ρ_ι_σ μ o_C_ τ ώ ν , μ c Y c 0 Β ν τ_ώ_ν
ε_τ_τ]_σ_ί_ω_ν  β ι„° μ η_Χ_α ν ι κ ώ ν  έ_£_ε_υ_ν_ώ_ν

Διά τήν χρονικήν περίοδον τών έτών 1958-1970 ώς άνεπτύχΟη καί άνωτέρω, 
ύφίστανται στοιχεία οικονομικού περιεχομένου, προερχόμενα έκ τών διεξαγο
μένων ύπδ τής 'Εθνικής Στατιστικής ‘Υπηρεσίας τής ‘Ελλάδος, έτησίων βιομ ,- 
χανικών ερευνών· Πρδς τούτο κρίνεται σκόπιμου, οπως δοθούν αί σχετικαί 
έννοιαι καί ορισμοί τών χαρακτηριστικών τούτων μεγεθών· Σημειούται, οτι 
αι άναπτυχθείσαι ήδη έννοιαι περί τής γεωγραφικής καί κατά κλδδον άναλύ- 
σεως Ισχύουν καί διά τήν μελέτην τών εν λδγ^ στοιχείων· 'Επίσης, ή έννοια 
τού καταστήματος είναι ή αυτή πρδς τήν χρησιμοποιηθείσαν κατά τάς άπογρα- 
φδς.(Βλέπε άνωτέρω παράγραφον περί τής έννοίας τού καταστήματος). 'Εν συν- 
cXct(? προσδιορίζεται έν συντομία τδ έννοιολογικδν περιεχόμενον τών κάτωθι 
στοιχείων:
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T&C Αμοιβάς περιλαμβάνονται αι κατά τδ 
διάστημα τού ημερολογιακού έτους καταβληθεϊσαι, εις τούς παρέχοντας έζηρ- 
τημένην έργασίαν πάοης φύσεως άποδοχαί ύπδ μορφήν μισθών, ημερομισθίων, 
ποσοστών, υπερωριών, δώρων, αποζημιώσεων λδγφ άπολύσεως, ως καί τών εις 
είδος παροχών, άαοτιμωμένων είς χρήμα· Είς τάς άποδοχάς περιλαμβάνονται 
καί αί είσφοραί τού έργοδδτου πρδς τούς διαφόρους ασφαλιστικούς όργανι- 
νισμούς·
2) * Αναλώσεις: Είς αύτάς περιλαμβάνονται αί άζίαι τών Αναλισκόμενων πρώ
των καί βόηθητικών ύλών, τών καυσίμων καί τής άναλωΟείσης ήλεκτρικής ένερ- 
γείας, ή Αζία τών πρδς συσκευασίαν τών προϊδντων Αναλωθέντων υλικών, αί 
Αζίαι τών λοιπών είδών άτινα ένσωματούνται Αμέσως είς τδ κδστος, ή Αμοιβή 
πρδς πάντα τρίτον οστις ένήργησε κατ*Αποκοπήν παραγωγήν προϊδντων διά λο
γαριασμόν τής έπιχειρήσεως, ώς καί ή Αζία Αγοράς τών είδών, άτι να μετε- 
πωλήΟησαν εις τήν αύτήν Ακριβώς κατάστασιν είς *ήν ήγοράσΟήσαν.

j)1 ΑκαΟάριστο2_Α2ία^παβαγωγής^ Είς αυτήν περιλαμβάνονται ή Αζία τών πα- 
ραχθέντων προϊδντων είς τιμάς έργοστασίου (ΛΤ FACTOU C03T), ή άζία τών 
παραχθεισών Υπηρεσιών διά τήν έπισκευήν είδών, ή ληφθεϊσα Αμοιβή πρδς πα
ραγωγήν διά λογαριασμόν τρίτων, τά ΐσοδα έκ τής παροχής παραγομένου ήλε- 
τρισμοΟ, Ατμού, ψύζεως, είς τρίτους, τά ίσοδα εξ εκποιήσεως Αχρήστου υλι
κού προερχομένου έκ τής παραγωγικής διαδικασίας, τά έσοδα έκ τής πωλήσεως 
έμπορευμάτων είς τήν αύτήν Ακριβώς μορφήν είς ήν ήγοράσθησαν, αί διάφοροι 
είδικαί ενισχύσεις διά τήν παραγωγήν, ώς αί επιδοτήσεις καί λοιπαί επιχο
ρηγήσεις καί ή θετική ή Αρνητική διαφορά τδν αποθεμάτων ήμικατειργασμένων 
προϊδντων κατά τήν λήζιν τής περιόδου ίναντι των αποθεμάτων τής ένάρςεως 
αύτής.
*t) Απεικονίζει τήν συμβολήν έκάστου καταστήματος
είς τήν δημιουργίαν τού εγχωρίου προϊόντος, Υπολογίζεται δε ώς διαφορά τής 
είς 'έκαστον κατάστημα πραγματοποιουμένης Ακαθαρίστου Αζίας παραγωγής καί 
Αναλώσεων. Τούτο διότι ή Ακαθάριστος άζία παραγωγής λαμβανομένη είς τδ 
Απόλυτον αύτής ύψος, δέν Αποδίδει δρΟώς τδ μέγεθος τής παραγωγικής δραστη- 
ριδτητος τής μεταποιήσεως, διά δύο κυρίως λόγους: α) διδτι έμπεριέχοι τάς 
Αξίας τάς προερχομένας έζ &λ?»ων τομέων τής οίκονομίας (κυρίως έκ τού πρώτο-
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γενούς) καί δή κατά διαφόρους έκάστοτε Αναλογίας καί β) διότι περιλαμβάνει 
δύο ή περισσοτέρας φοράς τάς άζίας τών βιομηχανικών προϊόντων τά οποία 
έπα.νεισήλθον είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν ώς πρώτη υλη πρός περαιτέρω 
επεξεργασίαν. Συνεπώς αυτη συνίσταται-άπό τήν άζίαν τήν οποίαν ή βιομηχα
νική δραστηριδτης προσέθεσε κατά τήν έρευνωμένην περίοδον, έπί τών ήδη 
Υφισταμένων άζιών, ή μέτρησις δέ αυτη πραγματοποιείται ώς άνεπτύχΟη άνωτέ
ρω διά τής έκπτώσεως τής άζίας τού συνόλου τών Αναλώσεων έκ τής Ακαθαρί
στου Αζίας παραγωγής.

ΙΙατά τάς *2τησίας Βιομηχανικός * Ερευνας, διά λδγους συντόμου επεξερ
γασίας τού στατιστικού Υλικού, ή προστιθεμένη Αζία υπολογίζεται διά τής 
έκπτώσεως έκ τής Ακαθαρίστου Αξίας παραγωγής, τής Αζίας τών ΑναλωΟεισών 
πρώτων καί βοηθητικών υ?*κ(ήν,τΓ>ν διαφόρων Αναλωσίμων Υλικών, Ανταλλακτικών, 
τών Υλών συσκευασίας, τών καυσίμων έν γένει, τής ήλεκτρικής ένεργείας, τών 
πληρωμών ",3ασδν" καί παντός έν γένει ΑναλωΟέντος "ΥλικοΟ”. Τδ προκύπτον 
μέγεθος καλείται Ακαθάριστος προστιθεμένη άζία έζ άπογραφής. *Η τοιαύτη 
προστιθεμένη Αζία δέν πρέπει νά θεωρείται ως "Αμοιβή κεφαλαίου" μετά τήν 
Αφαίρεσιν τής έμπεριεχομένης Αμοιβής τής έργασίας, διότι ώς είκδς, περι
λαμβάνονται είς αύτήν περαιτέρω, αι Αποσβέσεις, καί τά εζοδα τά οποία δέν 
ε.;ουν τήν μορφήν τού "Υλικού", ως είναι αί πάσης φύσεως Υπηρεσίαι αί προσ
φέρω είσαι έζ έτέρων κλάδων τής οίκονομίας.

ί'ϊ) 4 Τ' έννοια τής έζ Απογραφής προστιΟεμένης Αζίας "CSfEUS VALUE ADDED"
AJOJTEJ ΠΕ2ΕΙΪ3Ε2" χρησιμοποιείται είς τάς υπό τής 3ΕΥΕ διεν- εργουμένας βιομηχανικός έρευνας συμφώνως καί πρόε τάε σχετικός συστάσεις τού Στατιστικού Γράφείουfτού Ο.Η.Ε,^διά την μετρησιν τής 

ρυμβολής έκάστου καταστήματος είς τήν διαμόρφωσιν τδύ Ακαθαρίστου, Γίΐυρί ου προϊ δν το ς·
4ΓΤ εζ Απογραφής προστιθεμένη Αζία Υπολογίζεται βάσει τών Υπό τήε έπι- χει£.···7ευς τηρουμένων φλογιστικών στοιχείων κατά τρόπον μάλλον ευχερή, 
Γ*ι ό καί πρυτιμάται εκείνης τού υπολογισμού τής. Ακαθαρίστου προστιθέ
μενες ^ζί^ζπΛι ανωτέρω έννοιαι Ούνανται νά λάβουν τήν Ακόλουθον σχηματικήν παρά- στασιν:
’iÎiS2éfit222C.è-£2-5e22ïïï3:2S
jicîov : 9Αναλώσεις έν γένει
ισσν : ^^Αριστος έζ_Απογ^αφής_ποόστι0^μένη_Αζία
jjciov : ’λμοιβαί δι*Υπηρεσίας έζ άλλων τομέων τής οίκονομίας ισον : •.‘ϊεί'Α^σ^^προστιβε^έν^Αζία
μείον : Αποσβέσεις
ίσον : tis252Î.52222i2àL*âü3.a*a£s



-30-

Μ Ε Ρ ΟΣ Π_Ρ_Ω_Τ_0_Ν

Κεφ. 1. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ.ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

*._0_. λ λ iT)_vi t ς__Β_£_ϊ_§___Ι_5_ΐ!_'__̂ _Α_λ_ω_2_ιι_ν
*Η Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τδ ετος 1^53 παί ή έπακολουθή- 

σασα κατάληφις, ίιπδ τ(5ν Τούρκων, τδν έναπομεινάντων χριστιανικών προπυρ
γίων είς τδν Μωριά, κατέστησε ν δλδκληρον τδ δλληνικδν ίίθνος ύπόδουλον 
εις κατακτητήν σκληρόν καί Αδυσώπητου. Παραταύτα δ Πορθητής τής Κωνσταν
τινουπόλεως Μωάμεθ δ Β' Αυτιλαμβανδμενος, <5τι δ δλληνικδς πληθυσμός τού 
ίτο χρήσιμος διά τήν συνέχισιν τής παραγωγής Αγαθόν Απαραιτήτων είς 
τούς νέους κυριάρχους, παρεχώρησεν είς τούς κατακτηθέντας προνόμια τινά 
έπιτρέποντα τήν Ανάπτυζιν περιορισμένης παραγωγικής δραστηριδτητος διά νά 
καταστή εύχερεστέρα ή Απομδζησις τΧύ καρπών τοΟ μόχθου των. EÎδικ&τερον, 
παρεχώρησε μίαν έπίφασιν αύτοτελείας είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν ,τής 
δποίας τδν Αρχηγόν περιέβαλε καί μέ ώρισμέυας πολιτικοΟ χαρακτήρος Αρμόδιό 
τητας. 'Ομοίως καθιέρωσε μίαν σκιώδη αύτοδιοίκησιν, διά τού θεσμοΟ τΟν 
δημογερόντων-κοτζαμπάσηδων, Αλλά κυρίως έπεδίωζε καί δπέτυχε τήν πλήρη 
Αποκοπήν τού δλληνισμού Από τόν υπόλοιπον χριστιανικόν κόσμον. Πρός τδν 
σκοπόν τούτου, ευθύς μετά τήν Κλωσιν δ Μωάμεθ, έγκατέστησε νέον Πατριάρχην 
τόν Ρεννάδιον Σχολάριον, {στις ητο Αντίθετος πρός τήν ΐυωσιν τής ’Ανατο
λικής μετά τής Δυτικής ’Εκκλησίας. Διά τής τοιαΰτης ένεργείας τον,- καί 
πρός τδν ’Ορθόδοξον κατακτηθένγα δλληνισμδν έφάνη εύχΑριστός, Αλλά ταυτο- 
χρόνως παρενέβαλε καί φραγμόν μεταξύ τών νέων υπηκόων του καί τής δυτικής 
χριστιανοσύνης, Αποκλείων πάσαν έπέμβασιν τής Δύσεως δπέρ τΟν 'Ελλήνων.

Καταπτεζόμενοι παντοιοτρόπως οΐ υπόδουλοι "Ελληνες, έστρέφοντο, έφ 
δσον τούτο τούς ητο δυνατόν, είς τήν μετανΑοτευσιν πρός τάς χώρας τής Δυ
τικής Εύρώπης καί πρός τήν δμδδοξον Ρωσσίαν. "Αλλοι ήναγκάζοντο, φεύγοντες 
τήν τουρκικήν αύθαιρεσίαν καί καταπίεσιν, νά Αποσύρωνται δμαδόν είς δυσ- 
προσίτους όρεινάς περιοχάς <5που έζων σχετικΟς μέν ελεύθεροι, Αλλά μέ επί-
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πεδον διαβιώσεως λίαν χαμηλδν, λδγψ τής πτωχείας τοϋ έδάφους καί τής ϊτι 
μεγαλυτέρας άπομονώσεώς των έκ τοϋ πεπολιτισμένου κδσμου. · Τδ πλήθος 
ομως τών ραγιάδων υποτασσδμενον είς τήν μοίραν του καί μή δυνάμενον νά 
αύτοεζορισθή φεϋγον τήν τυραννίαν ήναγκάσθη νά παραμείνρ είς τήν γήν τών' 
κατέρων του καί νά συνεχίσρ τά εργα του·

*Η οίκονομική των δραστηριδτης περιωρίσθη είς τήν γεωργίαν διά τήν πα
ραγωγήν τών πρδς τδ ζήν άναγκαίων, καί είς τήν χειροτεχνίαν διά τήν παρα
γωγήν άγαθών άτινα κατηναλίσκοντο έντδς τής οίκογενείας ή διετίθεντο συν
ήθως έπ'άνταλλαγή είς τάς έμποροπανηγδρεις πρδς απδκτησιν άλλων επίσης 
άναγκαίων είδών, μή παραγομένων έπιτοπίως· 'ΑνεπτΟχΟη, τοιουτοτρόπως, μία 
άζιδλογος παραγώγή χειροτεχνημάτων, 'ητις ίμως̂ , λδγφ τών·δυσχερών συνθηκών 
Επικοινωνίας καί έλλείψεως τών δυνατοτήτων διά τήν ευρεΐαν άνταλλαγήν των, 
παρέμεινε κατ ουσίαν είς τδ πλαίσιον τής "οικιακής οίκονομίας11·

* £-__1 -2 - 2__ έ_μ_π_ο_ρ_ί _ο_υ___κ_α_ί____Ι_3_£
 ϋ-2·ί $.— .L§.ü.M 2.Z.S.2!...2.L§.ü.l

Σθν παρδδφ τοϋ χρδνου καί ίδίως άπδ τών μέσων τής 17ης έκατονταε- 
τηρίδος, αί έμπόρικαί πράξεις ήρχισαν πληθυνδμεναι· 'Εμπορικά κέντρα καί 
έλληνικαί κοινδτητες άνεπτδχΟησαν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, Βενετίαν, 
Μδσχαν καί· είς αλλας μεγάλας πδλεις τής Δυτικής Ευρώπης· Συμφώνως πρδς τά 
περιλαμβανδμενα είς τδ εργον τοϋ FELIX BEAUJOUR^^περί τοϋ έμπορίου τής 
'Ελλάδος στοιχεία,^ 1 0 ,Τδμος Β#σελ.ΐ6^  έπραγματοποιοΟντο έξαγωγαί γεωργι
κών καί κτηνοτροφικών κυρίως προϊδντων,&ς καί περιορισμένης έκτάσεως είσα
γωγαί κυρίως βιομηχανικών προϊδντων*Ξίς τδν πίνακα 1 κατωτέρω δίδονται αί, 
συμφώνως πρδς τάς πληροφορίας τοϋ F.BEAUJOUR, συνολικαί άξίαι εισαγωγών 
καί έζαγώγών διά τήν χρονικήν περίοδον τών έτών 1 ?8ΐ-1 οΟΟ, μέ άνάλυσιν

(2) FELIX BEAU JOUR: Γάλλος διπλωμάτης (1765-1836), δι ατελέσας πρδξενος 
τής Γαλλίας εν Θεσσαλονίκη κατά τά ετη 179^-1797·
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κατά χώρας πρσελεδσεως καί προορισμοΟ, άντιστοίχως.

Πίναξ 1. Συνολική άζία είσαγωγδν-έζαγωγδν κατά χώρας 
διά τά 2τη 1781 -ΤδΟΟ.

’Αζίαι είς Γρδσια^-'̂
X δ ρ α ι Είσαγωγαί ’Εξάγωγαί

Μεγάλη Βρεττανία 558.320 558.320
Γερμανία 1.5^.550 ή.663.000
’Ιταλία 6ήΑ.ή00 1.150.000
'Ολλανδία ιοο.ί»οο ιήο.οοο
Ρωσσία 960.000 1 .000.000
Γαλλία 1.163.000 1.310.000

Σ δ ν ο λ 0 ν if.970.670 8.8 21.32 0

'Εκ τής άντιπαραβολής τών μεγεθών καταφαίνεται, ότι τδ %ισυ περίπου τδν 
έμπορικών συναλλαγών διεξήγετο μετά τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας καί 
'ότι τδ ίσοζδγιον ένεφανίζετο έντδνως ένεργητικδν. Στοιχεία περί τοΟ έμπο- 
ρίου τής 'Ελλάδος μετά τής Δυτικής Εδρώπης εΰρίσκσνται έπίσης είς πλεϊστα 
'6σα εργα ξένων περιηγητών, οί όποιοι έπεσκέφθησαν τήν 'Ελλάδα κατά τήν πε
ρίοδον τής Τουρκοκρατίας, ώς έπίσης καί είς εργα ξένων διπλωματικών καί 
Προξενικών υπαλλήλων,οί όποϊοι ειχον παραμείνει είς τήν χώραν έκπροσω- 
ποΟντες τάς Κυβερνήσεις των. Μεταξδ τοδτων αναφέρεται καί ή εργασία τοΟ 
3AVS1ÎI0 SCHOFANI /59, σελ. 9§/ είς τήν όποιαν περιλαμβάνονται άζιδλογοι 
πληροφορίαι περί τδν εισαγωγών καί εξαγωγών διά τάς περιοχάς τδν ’ίονίων 
Νήσων, τής ’Ηπείρον,τής Στερεάς καί τοΟ Μωριδ. Συμφώνως πρδς τδν πίνακα 
έξαγωγών τοΟ Μωριδ π.χ. τά κυριώτερα εξαγόμενα εμδη ησαν: σιτηρά, έλαιδ- 
λαδον,κορινθιακή σταφίς, ακατέργαστος μέταξα, τυρός, εριον, ακατέργαστα 
δέρματα, βάμβαξ, κηρδς, μέλι καί αλλα προϊόντα γεωργικής παραγωγής. Al 
είσαγωγαί συνίσταντο είς καπνόν, μεταξωτά υφάσματα, ξυλείαν, καφέ, ζάχαριν, 
μπαχαρικά, έργαλεΐα, εϊδη εκ σιδήρου καί χαλκοΟ, χάρτην, γουναρικά καί

(η) Τό Τουρκικόν Γρόσιον συμφώνως πρδς τά διδόμενα παρά τοΟ F.BEAUJOUR στοιχεία ειχεν αξίαν ίσην προς 0,1*17 τοΟ Δουκάτου τής Βενετίας.
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άλλα βιομηχανικά προϊόντα. *Η σΰνΟεσις τδν εΐσαγωγδν καί τδν έξαγωγδν 
καταδεικνύει τήν ΐιφήν τής Ελληνικής οίκονομίας, παρά τά άτι τά στοιχεία 
άναφέρονται μδνον είς τήν Πελοπόννησον, ώς προσανατολισμένην άποχλειστι- 
κβς είς τήν γεωργίαν.

Άξιάλογον έπίδρααιν έπί τής οικονομικής ζωής τοΟ ΰποΕευλου 'Ελληνι
σμού, κατά τήν τελευταίαν πρά τής άπελενθερώοεώς του πεντηκονταετίαν εί- 
χον αί συνθήκαι ειρήνης τού Κιουτσούκ-Καϊναρτζή (1 77^) καί τού 'Ιασίου 
(1792). Οί "Ελληνες έμποροι καί ναυτικοί, έπωφελοδμενοι τδν προνομίων έκ 
τδν ώς άνω ουνθηκδν, καί έκμεταλλευάμενοι τήν εκρυθμόν κατάστασιν έκ τδν 
πολιτικδν άναοτατώσεων τής Ευρώπης, έκ τής Γαλλικής έπαναστάσεως καί τδν 
Ναπολεοντίων πολέμων, διηύρηναν τήν δραοτηριάτητά των καί έδημιούργησαν 
ευκαιρίας αναπτΰζεως τδν έργασιδν των είς σημεΐον άξιοθαύμαοτον.

Α_1__\Ι_τ]_σ_ί_δ_ε £___β_ι_ο_τ_ε_2_ν_ι_κ_3_£___%χ_ν_α_π_τ_ύ_5_ε_ω_£_

Περί τδ τελευταΐον ημισυ τού 17ου αίδνος συμπίπτει καί ή άνάπτυζις 
βιοτεχνικόν δραστηριοτήτων, λίαν σημαντικδν διά τήν έποχήν έχείνην. 'Η 
άνάπτυζις παρατηρεΐται κυρίως είς περιοχάς αί δποϊαι άπελάμβανον είδιχδν 
προνομίων έκ μέρους τής τουρκικής κυριαρχίας ή ποιδς τίνος αΰτοάιοιχή- 
σεως» At άπολαΰουσαι τοιαύτης Ανεξαρτησίας περιοχαί, ώς τά ’Αμπελάχια έπί 
τής "Οσσης, ά Τΰρναβος, ή ’Αγβιά, τά χωριά τοΟ Πηλίου, τά χωριά τής Χαλ
κιδικής, άνέπτυξαν άξιάλογον βιοτεχνικήν δραστηριότητα·^^

Είδικώτερον, είς τά 'Αμπελάχια καί τδν Τύρναβον παρήγοντο έρυθρά 
βαμβακερά νήματα έζαγδμενα είς τήν Ευρώπην. Είς τήν 'Αγυιάν παρήγοντο με
ταξωτά tφάσματα. Εις τά χωριά τού Πηλίου παρήγοντο είδη έκ μετάζης καί 
τάπητες έζ έρίου. Δώδεκα χωρίά είς τήν Χαλκι&ικήν, άποκαλούμενα Μαδεμο- 
χώρια, ήοχολοΟντο είς τήν έζάρυζιν καί παραγωγήν μετάλλων. 'Αξιάλογον έπί-

(1) ΣημειοΟται Ιδιαιτέρως οτι είς τάς νήσουσ τοΟ Αιγαίου είς τάς άποίας 
έδδθησαν ωρισμένα προνόμια διά τής συνθήκης τού Κίουτσούκ-Καϊναρτζή (177*0, άνεπτύχθη άλματωδδς ή έμπορική ναυτιλία, παραλλήλως δέ ή ναυπηγική τέχνη.
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σης βιοτεχνικήν καί Εμπορικήν κίνησιν εϊχον τά Ζαγοροχώρια τής 'Ηπείρου, 
ή Χίος, ή Τήνος καί ή θεσοαλονίκη· Είς τήν Πελοπόννησον ήκμαζεν ή βιο
τεχνία τής μετάζης, ή κατεργασία μαροκινών δερμάτων, ή ταπητουογία καί 
είς τήν Δημητσάναν παρήγετο πυρΓτις·

Παραλλήλως, κατά τήν αύτήν χρονικήν περίοδον Εμφανίζεται σημαντική 
Εμπορική καί βιοτεχνική κίνησις είς τήν * Επτάνησον· Τδ γεγονδς τής τοιαύ- 
της άναπτύζεως τών μή ύπαχθεισών υπδ τουρκικήν.κυριαρχίαν περιοχών, ως 
καί Εκείνων αί δποιαι ΕτΕλουν υπδ καθεστώς αύτοτελείας Εναντι τής δπισθο- 
δρομικής Πύλης, Επιβεβαιώνει τήν άποψιν τής δυσμενούς Επιδράσεως τής 
τουρκοκρατίας Επί τής οικονομικής Εζελίζεως τοϋ Ελλαδικοϋ χώρου· ΠροσΕτι 
δ κύριος ογηος τοϋ Ελληνικού πληθυσμού Εζηκολούθει νά παραμένη μακράν τής 
Επιρροής τοϋ εύρωπαϊκοΟ πνεύματος, άποκεκομμΕνος Εκ τών προοδευτικών ρευ
μάτων τά οποία Επεκράτησαν ίδί̂ ι μετά τήν γαλλικήν Επανάστασιν, είς τήν 
Δ ύσιν·

*Η άνάπτυζις τής βιοτεχνικής δραστηριδτητος Εχει ως προϋπδθεσιν τήν 
δμδρροπον άνάπτυζιν τοϋ οίκονομικοϋ πλαισίου μετά τοϋ οποίου άλλωστε είναι 
άρρήκτως συνδεδεμΕνη. ’Ανάπτυζις τής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας προϋπο- 
θΕτει άνάλογον άνάπτυζιν καί τών λοιπών τομΕων τής οίκονομίας, 7σως δΕ 
καί άνάλογον κοι.νωνικήν καί πνευματικήν ύποδομήν.τοϋ πληθυσμού τής χώρας· 
βΗ δμδρροπος αυτη ΕζΕλιζις Εμφανίζεται κατά τήν Εποχήν Εκείνην είς τάς 
χώρας τής Δυτικής Εύρώπης καί είδικώτερον είς τήν Μεγ· Βρεταννίαν. Πρά
γματι, κατά τήν περίοδον τού 1υου καί τοϋ 19ου αίώνος Επήλθον τδσον ρι- 
ζΐκαί μεταβολαί είς τάς μεΟδδους καί τά συστήματα τής μεταποιητικής πα
ραγωγής, ωστε νά φΕρωνται είς τήν ιστορίαν ως "βιομηχανική Επανάστασις"·
II ύπδδουλος ' 2λλάς άπομεμονωμΕνη εκ τοϋ λοιπού ευρωπαϊκού χώρου, οίκο- 
νομικώς καί κοινονικώς, ήτο άμοιρος τών Εζελίζεων αύτών·
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Ούδεμίαν κανονικήν στατιστικήν μέτρησιν τής μεταποιητικής δραστηριό- 
τητος εχομεν κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας· Σποραδικαί μδνον πλη- 
ροφορίαι περί τοϋ έμπορίου καί τής βιοτεχνικής δραστηριδτητος, κατά τδν 
τελευταΐον tôif πρδ τής έπαναστάσεως αιώνα, εύρίσκονται ως έλέχθη είς 
περιγραφάς ζένων περιηγητών, έμπδρων ή προζενικών υπαλλήλων ευρωπαϊκών 
κρατών /}>7, τδμος 2ος_7ί1^

λ { έκ τών περιγραφών τούτων άντλοΰμεναι στατιστικαί πληροφορίαι είναι, 
ί>ς είκδς, περιωρισμένης άζιοπιστίας καί δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ώς 
ένδείζεις μδνον τής έπικρατούσης κατά τήν άντίστοιχον περίοδον καταστά
σεως· ’Επιβεβαιοϋται γενικώς, έκ τοϋ συνόλου σχεδδν τών διαθεσίμων πλη
ροφοριών, οτι ό ύπδδουλος έλληνικός πληθυσμός διαβιών υπό βα(Τεΐαν φορο
λογικήν καί κοινωνικήν καταπίεσιν μόλις άπό τά μόσα τοϋ 17ου αίώνος κα
τέστη δυνατόν νά άναπτύζτ) άζίαν λόγου επικοινωνίαν μετά τής Δύσεως. 
’Ιδιαιτέρως εύνοϊκήν έπίδρασιν εϊχεν ή ΐδρυσις τών έλληνικών κοινοτήτων 
είς τάς μεγάλας πόλεις τής Εύρώπης, αι όποίαι καί συνέδεσαν'έμπορικώς τήν 
Υπόδουλον χωράν μετά τής Δυτικής Ευρώπης· Εύνοϊκήν έπίσης έπίδρασιν είς 
τήν ολην άνάπτυζιν τοϋ έλληνικοϋ εμπορίου ειχον, ως έλέχΟη άνωτέρω, οί 
προβλεπόμενοι όροι υπέρ τής έλευθεροπλοϊας τών έλληνικών πλοίων, ύπδ 
τής προαναφερθείσης συνθήκης έν Χιουτσούκ-Καϊναρτζή ως καί τής τοιαύτης 
τοΟ ’ίασίου·

(1) ’Εκ τών σπουδαιοτέρων έργασιών άναφέρομεν ένταϋθα τό πεντάτομον 
ϊργον τοϋ F.G. POü®JSVILLE "VOTAGE D3 LA GRECE" PARIS, 1G20, τό 
όποϊον περιέχει σημαντικός πληροφορίας’περί τής κοινωνικής καί οικο
νομικής καταστάσεως τοϋ ύποόοΰλου 'Ξλληνισμοϋ κατά τήν τελευταίαν 
περίοδον τής τουρκοκρατίας, δεδομένου ότι ό συγγραφεύς διετέλεσε 
πρδζενος τής Γαλλίας παρά τφ *A\fj Πασσ$ τών ’ΐωαννίνων·

- 35 -



- 36·

*Η άνάπτυζις τδν διά θαλάσσης μεταφορδν ειχεν Ιδιαιτέραν σημασίαν δε
δομένου 8τι τδ κδστος μεταφοράς ητο σχετικδς πολύ μικρδτερον έναντι τού 
διά ζηράς αντιστοίχου. Τούτο συνέβαινε διδτι ή διά ζηράς μεταφορά έμπο- 
ρευμάτων έπραγματοποιεϊτο διά καραβανίων μέσφ τού δρεινού καί δυσβάτου 
έδάφους τής Κεντρικής 'Ελλάδος. Κατά τδν *ΑΘ. Βερναρδάκην /Î1,τεύχος 
Kb-blJ at μέταφοραί λδγ^ άνυπαρζίας δδικού δικτύου διενεργούντο κυρίως 
δι*ονων καί ήμι δνων ύπδ Γερμανών καί Τούρκων, κατά τδ πλεΤρτον, άγωγια- 
τδν# Συμφώνως πρδς τήν αύτήν πηγήν υπολογίζεται οτι τδ ημισυ τού 5γκου 
τδν μεταφορδν διενεργείτο διά θαλάσσης, δεδομένου οτι ητο βαρύ καί σχε
δόν άπαγορευτικδν τδ κδστος τής δι’ύποζυγίων μεταφοράς. Πρδς τούτο άνα- 
φέρεται χαρακτηριστικδς, οτι ητο συμφερωτέρα ή μεταφορά σίτου είς τό 
Ναύπλιον διά θαλάσσης έκ τής ’Οδησσού τής διά ζηράς μεταφοράς τούτου έκ 
τής Τριπδλεως. At δυσχέρειαι αδται είς τάς μεταφοράς, συνεπικουρούμεναι 
καί έκ τδν κινδύνων έκ τδν πειρατών είς τήν ναυσιπλοΐαν, υπογραμμίζουν 
τήν άπομδνωσιν τδν παραμεσογείων περιοχών, έκ τού ευρωπαϊκού χώρου.

Παρά τάς σημειουμένας άνωτέρω δυσχερείας είς τήν έπικοινωνίαν, ήρχι- 
σαν συν τω παρόδω τού χρόνου καί ίδίως άπδ τού τέλους τού 17ου αίδνος 
νά συγκροτούνται τακτικαί έμποροπανηγύρεις. Συμφώνως πρός τάς περιγρα- 
φάς τού POÜQUEVILLE ̂ 50, σελ.4 έλάμβανον χώραν έβδομαδιαϊαι άγο- 
ραί είς άπάσας τάς πόλεις, κωμοπόλεις καί τά χωρία, al σημαντικώτεραι 
δέ τούτων ήσαν αί ετήσιοι πανηγύρεις είς Φάρσαλα καί Μασκλούρι^ είς 
τάς οποίας συνεκεντρούντο διά τήν σύναψιν συναλλαγών πολλοί έμποροι καί 
βιοτέχναι. *0 POUQTJSYILLE υπογραμμίζει, οτι κατά τάς έν λδγψ πανηγύρεις 
έξετίθεντο προϊόντα τής θεσσαλικής βιομηχανίας σπουδαιδτατακάίάζιολογώ- 
τατα, μεταφερόμενα καί διά καραβανίων είς τήν κεντρικήν Εύρώπην. *Ως 
Οεσσαλικήν βιομηχανίαν έννοεϊ τήν βιοτεχνίαν των *Αμπελακίων, ’Αγυιάς, 
Τυρνάβου καί Πηλίου.

(1) Πρόκειται περί τού σημερινού Μασχολουρίου Καρδίτσης
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*Υπδ τού Δ. Τσοποτού /"6 8, σελ. 15§/ δίδονται ένδιαφέροντα περαιτέ
ρω στοιχεία περί τής παραγωγής βιοτεχνικήν προϊδντων κατά τήν περίοδον 
αύτήν. 'Αναφέρεται συγκεκριμένως, έτι είς τά 24 νηματοβαφεϊα των 'Αμπε- 
λακίων, άπασχολούντα δλδκληρον άχεδδν τδν **00° περίπου κατοίκων πλη- 
θυσμδν αύτών, παρήγοντο καί άπεστέλλοντο κατ'έτος, διά πολυπληθών καρα
βανίων, 3000 δέματα (τδν 10 χιλίογράμμων) νημάτων έκ βάμβακος μέσψ Βιέν
νης καί Δρέσδης πρδς Λειψίαν, "Λμβούργον καί πρδς αύτήν άκδμη τήν 'Αγ
γλίαν· ''Οσον δέ άφορά τήν παραγωγήν νημάτων τής περιοχής Τυρνάβου, άνα- 
φέρεται οτι αΰτη, κατά τδ έτος 1 8 1 0 , άνήλθεν είς 30 *000 τεμάχια, αζίας 
δύο έκατομμυρίων φράγκων·

*0 Κ. Παπαρρηγδπουλος περιγράφων είδικώς τήν βιοτεχνικήν έπίδοσιν"τών 
'Αμπελακίων ^t8 , Τομ.Ξ, σελ· 545-56Q7 δίδει μίαν είκδνα τού συνεταιρι
στικού πνεύματος *ών κατοίκων, παρομοιάζων τούτους πρδς σμήνος μελισσών

» , ί · ( 1 )εν κυφέλρ. Διά τά 'Αμπελάκια υπάρχουν άζιδλογοι μελέται · Σημειούται 
ένταύθα οτι ή κατά τδ 1750 συσταθεϊσα συνεταιριστική δργάνωσις τής παρα
γωγής τών 'Αμπελακίων ητο ή πρώτη, είς παγκόσμιον κλίμακα, επιτυχής έφαρ- 
μογή τού συνεταιριστικού πνεύματος^· ^Απαντες σχεδδν ot κάτοικοι, ήσχο- 
λούντο μέ τήν βαφήν βαμβακερών νημάτων τά δποϊα κατεσκευάζοντο έπί τδπου· 
Τά παραγδμενα νήματα, λδγφ τής άνθεκτικδτητος τής βαφής των, έπέτυχον 
τήν διείσδυσίν των είς τήν ευρωπαϊκήν άγοράν καί ίδίως είς τήν Γερμανίαν, 
ένθα δ Συνεταιρισμός ειχεν Ιδρύσει υποκαταστήματα·

*0 Ραπτάρχης ̂ /53 σελ. σημειώνει, οτι ή πρδοδος τής κλωστοβιομηχα
νίας τών 'Αμπελακίων ώφείλετο ιδιαιτέρως είς τήν έπιτυχή βαφήν τών νημά
των, ί)τις ώφείλετο είς τήν δεζιοτεχνίαν τών έργατών, καί είς τήν διαύ
γεια τών ύδάτων τά δποϊα έχρησιμοποιούντο· Διά τάς βαφάς έχρησιμοποιούντο 
άλλοτε μέν ρίζαι, γνωσταί ύπδ τδ δνομα "έρυθρόν τής 'Ανδριανουπδλεως", 
άλλοτε δέ μίγμα άλιζαρίου καί αίματος αίγδς ή βοδς.
(1) 'Αναφέρομεν ένταύθα τάς προερχομένας έκ τών έπισκεφΟέντων ταύτα κατά

τήν περίοδον τής άκμής των α) DAVID URQUnART/71 β)F.BOULANGER/127 
y)F.BEAUJ0UR/1Q7 καί 6 ) S.L.J. BARTHOLDY /§/.

(2) Συμφώνως πρδς νεωτέρας άπδφειε (βλ. Τ. Βούρνα "Σύντομη "Ιστορία τής
Ελληνικές Επαναστάσης" σελ.19) η βιοτεχνική δραστηριδτης τών 'Αμπε
λακίων ειχε λάβει τήν μορφήν έτερδρρύθκου έταιρείας, τούτο ομως, κατά 
τρν ημετεραν γνώμην δεν ευσταθή διδτι η ολη δργάνωσις τής παραγωγής 
ειχεν καθαρώς συνεταιριστικήν μορφήν·
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Τδ άλιζάρι είσήγετο £κ τής Λεβαδείας ί μέσ, Σμύρνης έκ τής ’Ανατολής.
Τά έκ τής βαφής κ£ρ6η δπελογίζοντο είς 20£ τής άξίας τού προΐδντος.

Είς τήν περιγραφήν τοΟ BARTHOLDI 9 _/ περί ’Αμπελακίων αναφέρεται,
'6χι πολλοί νέοι εϊχον σπουδάσει είς Γερμανίαν καί αί ξ£ναι γλδσσαι καί 
αί εύρωπαΐκαί συνήθειαι εΖχον είσαχθή είς τήν περιοχήν ταύτην είς μεγάλον 
βαθμόν. Τέλος, παρατηρεί μετά πικρίας, οτι η ακμή τδν ’Αμπελακίων διήρκε- 
σεν ολίγα μδνον ετη, ως συμβαίνει μέ τδ πλεΐστον τδν έλληνικών έταιρικδν 
έπιχειρήσεων. *Η οίκονομική ευεξία έξήφε τήν φιλοδοξίαν τδν μελδν, ωστε 
'6\οι έξήτουν νά διευθύνουν καί οχι νά διευθύνωνται, τέλος δέ άνεφύη δι
χόνοια, ητις κατέληξεν είς δίκην. νΕκτοτε, οί ’Αμπελακιδται διηρέθησαν 
είς δύο άντιμαχομένας παρατάξεις. *Η διχόνοια υπήρξε καί ή απαρχή τοΟ μα- 
ρασμοΟ. ’Επί πλέον, b συναγωνισμός τής άγγλικής κλωστοϋφαντουργίας, ή 
έχθρδτης τοΟ ’Αλή Πασά καί ή χρεοκοπία τής Αύστρίας κατά τδ ετος 1811, 
έξ αιτίας τής οποίας ή 'Εταιρία ΰπέστη τεραστίας ζημίας, δεδομένου ήτι 
είς τάς άύστριακάς τραπέζας ησαν κατατεθειμένα περί τά 10 έκατομμύρια 
φράγκων, ήτοι τδ μεγαλύτερον μέρος τής περιουσίας της, έπέφερον τόν άφα- 
νισμόν τής̂  βιοτεχνίας καί τήν έρήμωσιν *ής περιοχής.

Διάσπαρτοι πληροφορίαι περί ύπάρξεως ποιάς τινδς βιοτεχνικής δραστη- 
ριδτητος δφίστανται καί δι’αλλας περιοχάς, ώς π,χ. περί τής περιοχής των 
’Αγράφων, οπου κατά τδν Σουηδόν BJSnBTAEHL^"3 σελ. 2§7 Κστις έπεσκέφθη 
τήν περιοχήν κατά τδ ετος 1779, κατεσκευάζοντο βαμβακερά ίιφάσματα διαφό
ρων χρωμάτων. 'θ POUQUEVILLE £$0 σελ. 2$/ άναφέρει έπίσης δτι είς τήν 
Πελοπόννησον καί είς τήν νήσον Τήνον ήτο άνεπτυγμένη ή παραγωγή μετάξης. 
'Η έτησία.παραγωγή μετάξης είς τήν νήσον άνήρχετο είς τάς 11.000 οκάδας.

*Η Χαλκιδική, δς άναφέρει ό Κ. Σαρατζδπουλος /S5» σελ. Ιδ^ητο 4νσ^ 
μαστή διά τά μεταλλεία αύτής. Συμφώνως πρδς περιγραφάς τοΟ Γάλλου ιέεριη- 
γητοΟ PIERRE BEL0N ̂ 3 σελ.25J αί δποΐαι έδημοσιεύθησαν είς Παρισίους 
κατά τδ έτος 1755ÿ ύπήρχον είς τήν περιοχήν ταύτην 500-600 κάμινοι, τδν
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δποίων ή άζία τής έτησίας παραγωγής μετάλλων έκυμαίνετο πέριξ τών 18-30 
χιλ. δουκάτων. Ai πληροφορίαι αυται συμπληροΰνται έκ τών περιγραφών τού 
"Αγγλου περιηγητού D.URQUHART σελ. Zkf 6 δποτ·ος, περιελθών τήν Ευρω
παϊκήν Τουρκίαν πρδ τού 1800, άναφέρει 'ότι 12 κώμαι αΐ δποϊαι ώνομάζοντο 
Γαλάτιστα, Βάβδος, Ριανά, Στανός, Βαρβάρα·, Λιαρέγκοβη, Νοβοσέλο, Μαχαλάς, 
"ΐσβορος, Χωροΰδα, Ρεβινίκια καί 'Ιερισσός, εϊχον συμπήξει έταιρίαν διά 
τήν παραγωγήν μετάλλων, έκαλοΟντο δέ Μαδεμοχώρια. Είς τήν έταιρίαν ταυ- 
την είργάζοντο οί χωρικοί, ίιπέχοντες ως μόνην ύποχρέωσιν έναντι τής Πύλης 
είς άντάλλαγμα τής ανεξαρτησίας τής περιοχής, τήν καταβολήν 220 δκάδων 
καθαρού αργύρου, έτησίως. ’Αναφέρεται δέ ότι ένφ ή έκμετάλλευσις έκ δια
φόρων λόγων, ήλαττώθη, οί Μαδεμοχωρϊται δέν έδήλωσαν τούτο ουδέ έμείωσαν 
τήν πρδς τήν Πύλην εισφοράν .των. Τούτο έπέτυχον άγοράζοντες άργυρό Ισπα
νικά νομίσματα καί μετατρέποντες ταύτα είς καθαρόν άργυρον, τδν οποίον 
έν συνεχεί, άπέστελλον εις τήν Κωνσταντινούπολιν, ώξ έάν παρήγετο παρ’ 
αύτών, διατηροΰντες οίτω τήν αύτονομίαν των. 'Η περιοχή όπαυσε νά άπο- 
λαύΐ] τής αύτονομίας ευθύς μετά τήν όκρηξιν τής 'Ελληνικής ’Επαναστάσεως, 
ύπαχθεΐσα εις τήν δικαιοδοσίαν τού Πασά καί τού Καδή τής Θεσσαλονίκης. 
"Εκτοτε πόσα πρόοδος καί έπομένως καί ή βιοτεχνική δραστηριδτης διεκδπη.·

*0 αύτδς περιηγητής D.URQUHART σελ. 28/ όμιλών περί τδν χωρίων τού 
Πηλίου σημειώνει, ότι τδ όρος έκοσμεϊτο ύπδ 2k μεγάλων καί πλουσίων χω
ρίων, είς τά δποϊό διεξήγετο παραγωγή καί έμπορία μετάξης καί μαλλίνων 
υφασμάτων. Είς τάς παραμονάς τής ’Επαναστάσεως, τά χωρία τού Πηλίου διέ- 
θετον καθηγητήν τής χημείας καί τής πειραματικής φυσικής, μεταξύ δέ των 
λαφύρων τά δποϊα άπεκδμίσαν οί Τούρκοι κατά τήν δήωσιν καί ολοσχερή κατα
στροφήν τών χωρίων ?|σαν σκεύη καί όργανα διεξαγωγής πειραμάτων.

Είς τήν "Ηπειρον ειχεν άναπτυχθή ή περιοχή τού Ζαγορίου, ώς αναφέρει 
δ Κ. Παπαρρηγδπουλος Τομ. Ε' σελ. 12^-13ΐ7· Οί κάτοικοι τής έπαρχίας 
Ζαγορίου μεταναστεύοντες είς τήν Εύρώπην ήσκουν κερδοφδρα έπαγγέλματα καί 
έπιστρέφοντες έκδμιξον άξιδλογον περιουσίαν άσχολούμενοι έν συνεχείς μέ 
τήν βιοτεχνίαν καί τδ έμπδριον.'Η περιοχή αυτη ειχεν έμπορικήν επικοινω-
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νίαν μετά τής Βενετίας ,ΐής Τεργέστης, τής Κωνσταντινουπόλεως uctC τής 
Μόσχας· Κατά τάς συναλλαγάς αύτδν εχρησιμοποίουν ως διαμετακομιστικόν 
κέντρον τά 9Ιωάννινα καί η πόλις ώφελήΟη eu τοδτου σημαντικδς. Δυστυχώς 
ο *Αλή Πασάς ήγωνΧσΟη , ως γνωστόν νά υποτάξρ τάς είς τήν δικαιοδοσίαν 
του δφισταμένας ήμιαυτονδμους περιοχάς, πράγμα τδ οποίον καί επέτυχε είς 
τήν περίπτωσιν τοϋ Σουλίου, προκάλεσε δέ διά τδν ένεργειών του τήν πα
ρακμήν τής οικονομικής δραστηριότητος τής περιοχής Ζαγορίου καί έπέδρασεν, 
έμμέσως .* δυσμενώς καί έπί τής βιοτεχνικής δραστηριότητος τής περιοχής 
τών 9Αμπελακ ίων·

*Η Θεσσαλονίκη άπετέλει>συμφώνως πρός πληροφορίας · όναφερομένας είς 
τήν μελέτην τοϋ Δ· ΙΓικολετοποδλου σελ· 1 1 Λ σπουδαϊον εμπορικόν κέν-
τρον. Κατά τά στοιχεία ταϋτα, τά οποία προέρχονται εκ τοϋ έργου τοϋ ίί· 
Σβορώνου ΜΤδ έμπόριον τής Θεσσαλονίκης κατά τόν Ιυον.αίώνα1* ('Εκδοθέν έν 
Παρισίοις τό ετος 195$), η έμπορική κίνησις τής πδλεως ήτο εκ των πλέον 
άζιολόγων είς τήν λεκάνην τής *Ανατ· Μεσογείου· Στοιχεία περί τής κινήσεως 
έμπορευμάτων δίδονται έκ τής πηγής ταύτης είς τδρ πίνακα 2 .

Πίναζ 2·- 'Εμπορικαί συναλλαγαί διενεργηΟείσαι είς τήν Θεσσαλονίκην 
κατά τδν Ιδον αίώνα.

Χρονικαί περίοδοι Αζία συναλλαγών 
είς Δουκάτα ♦ Κέσοι ετήσιοι 

όροι

'Από τοϋ 1?00 - 1716 300.000 17.222
II " 1722 - 1737 320.000 21.333
II ' 11 1736 - 17**3 Ηο.οοο 88.000
11 Μ η7^4 . 17̂ 9 **00.000 80.000
\ϊ » 1750 - 1770 875.000 **3.750
II " 1771 - 1777 1.500.000 250.000
II " 1776 - 1786 1.800.000 300.000
II " 1766 - 1800

Μ ί/ β a

1.250.000 89.285

στικήν του άξίαν ηαθ’ολον τδν Ιδον αίώνα.



- 41-

Παρεμφερή στοιχεία c h  τοϋ έργου τοϋ F.BEAUJOUR /ΐθ/ Αναβιβάζουν τάς 
έμπορικάς συναλλαγάς τής πόλεως, κατά τήν περίοδον τδν έτδν 179**-1797» 
είς 2·0*Κ)·000 δουκάτα ή 13-791*000 γρδσια. *Η κατανομή των είς έξαγωγάς 
(8.821.320 γρδσια) καί είσαγωγάς (*1.9 7 0 .6 7 0 γρδσια) καταδεικνύει ότι ή 
έμπορική κίνησις ητο άξιδλογος διά τήν έποχήν έκείνην.

Παραλλήλως πρδς τήν εμπορικήν κίυησιν, ή Θεσσαλονίκη, συμφώνως πρδς 
τά ύπδ τοϋ F.BEAUJOUR άναφερδμενα /3 σελ. 29/* έφέρετο ώς πρώτη άγορά 
ερίων καί δερμάτων. Είς τά περίχωρα δέ τής πδλεως παρήγοντο ύπδ βιοτε
χνιών ύφάσματα διά τά οποία κατηναλίσκοντο έτησίως 2 0 0 .0 0 0 δκάδες έγχω- 
ρίου έρίου, ώς καί 30.000 οκάδες είσαγδμεναι έκ Φιλιππουπδλεως.

Συνοψίζοντες τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν κατάστασιν τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ κατά τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι ουτος, 
στενάζων ύπδ κυρίαρχον αζεστον καί δπισθοδρομίκόν, ευρισκόμενος υπδ συν- 
Οήκας άβεβαιδτητος ώς πρδς τήν άπδκτησιν καί τήν διατήρησιν τής Ιδιοκτη
σίας τών» παρ'αύτοϋ δημιουργόυμένων περιουσιακών στοιχείων, καί υπδ απάν
θρωπου κοινωνικήν καί φορολογικήν μεταχείρησιν, ούδέν κίνητρου άναπτύ- 
ξεως βιοτεχνικών δραστηριοτήτων ειχε πέραν τής έντδς τοϋ κλειστοϋ κύκλου 
τής οίκογενείας χειροτεχνικής παραγωγής.

Κατά τδν Γ. Χαριτάκην /73 σελ. 5^ 11 ή βιοτεχνική παραγωγή διεζήγετο 
ύπδ τήν μορφήν τής οικοτεχνίας, δηλαδή κάθε οικογένεια προσεπάΟει νά πα- 
ράγμ τά απαραίτητα διά τάς άνάγκας τής βιοτεχνικά' προϊόντα καί σπανίως 
δ παραγωγός διέθετε τοιαϋτα προϊόντα διά πελατείαν έκτδς τοϋ στενοϋ κύ
κλου τών συμβιούντων μελών τής οίκογενείας". Πράγματι, αι άνάγκαι τδν ρα
γιάδων περιωρίζοντο είς τήν στοιχειώδη συντήρησιν καί τήν Ικανοποίησιν 
τών πλέον έπιτακτικών Αναγκών. *Ιϊ διατροφή, ή ένδυσις, ή υπδδησις καί ή 
υπό στοιχειώδεις συνΟήκας οϊκησις άπετέλουν τό απαν τών αναγκών των, κα- 
λυπτομέυων κατά κανόνα έκ τής οικογενειακής παραγωγής. 4II άνταλλαγή 
γεωργικών είδών έναντι άλλων πολυτελεστέρων ή μή δυναμένων νά παραχΟοϋν 
έντδς τοϋ οίκου ή έντός τοϋ αύτοϋ χωρίου, έλάμβανε χώραν είς τάς επ'ευ-
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καίρια χριστιανικΟν κυρίως εορτών διοργανουμένας έμποροπανηγύρεις. Είς 
τάς πανηγύρεις ταύτας η συναλλαγή ^πραγματοποιείτο σχεδόν πάντοτε δι* 
άντιπραγματισμού· Τά ελάχιστα χρυσά ή αργυρά νομίσματα άπετέλουν μάλλον 
κόσμημα, παρά μέσον συναλλαγής.

Al περιοχαί at άπολαύουσαι αυτονομίας, διά τής άκμαζούσης τότε ναυ
τιλίας καί τής ώργανωμένης βιοτεχνίας, καταστάσης μάλιστα εξαγωγικής, 
άποτελούν παραδείγματα άπτά τής δυνατότητος τής έλληνικής φυλής περί τήν 
άνάπτυζιν οίκονομικής δραστηριότητος, έφ’οσον δέν ετηρεϊτο δέσμια τών 
σκληρών συνθηκών τής δουλείας, τής παντελούς έλλείψεως τεχνολογικής παι
δείας καί τών δυσχερειών έπικοινωνίας.

* Ολόκληρος, έπομένως, ο έλληνικός πληθυσμός πλήν τών άναφερθεισών 
σποραδικών έζαιρέσεων, εύρίσκετο από άπδψεως οίκονομικής καταστάσεως είς 
πλήρη στασιμότητα, άσχολοΰμενος κυρίως μέ τήν γεωργίαν. Πλεϊστα οσα είδη 
βιομηχανικής προελεύσεως, χρησιμοποιούμενα ήδη ευρέως κατά τήν περίοδον 
ταύτην είς τήν Εύρώπην, ήσαν εντελώς άγνωστα είς τόν ύπδδουλον "Ελληνα 
αλλα δέ', έκ τών πλέον άπαραιτήτων διά τήν ζωήν, κατεσκευάζοντο κατά τρό
πον εντελώς πρωτόγονον εν συγκρίσει πρδς τά έν Ευρώπρ παρόμοια. *Η ϊνδυ- 
σις βασικώς εξυπηρετείτο διά τών κατ’οίκον* παρασκευαζομένων υφασμάτων. Τά 
οίκιακά σκεύη άπετελούντο κυρίως άπδ πήλινα αγγεία ή χαλκά καί όρειχάλ- 
κινα είδη, κατασκευαζδμενα είς μικρά έργαστήρια· Τά έπιπλα καί τά ξύλινα 
μέρη τών οικιών κατεσκευάζοντο συνήθως έπιτοπίως. Τά έργαλεΐα διά τήν 
γεωργίαν κατεσκευάζοντο επίσης ύπδ οικοτεχνιών, τά δέ αροτρα ήσαν, κατά 
κανόνα, ξύλινα. Μεταφορικά μέσα, πλήν τών ξυλίνων σκαφών άτινα κατεσκευά
ζοντο ύπδ τών ναυπηγείων τών νήσων τού Αιγαίου δέν παρήγοντο. Σημειούται 
οτι δέν υπήρχον όδικαί άρτηρίαι, συνδέουσαι εστω καί μδνον τούς σπουδαιο- 
τέρους οικισμούς, αί δέ μεταφοραί διά ζηράς διηνηργούντο δι’ύποζυγίων καί 
συνεπώς δέν ύπήρχεν άνάγκη ζωοκινήτων όχημάτων·

*Η Ϊλη δομή τής οίκονομικής ζωής ητο, ως έκ τούτου, λίαν καθυστερη
μένη εν συγκρίσει πρδς τήν τής Δυτικής Εύρώπης καί μικράν μόνον έζέλιζιν πα-
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ρουσίασε κατά τήν περίοδον τών τετρακοσίων περίπου ετών τής τουρκικής κυ
ριαρχίας. 'Η μετάβασις έκ τής ούδδλως Ικανοποιητικής ταύτης μορφής είς μορ- 
φάς παρεμφερείς πρδς τάς ήδη κατά τήν εποχήν τής επαναστάσεως τού 18 2 1 βιο- 
μηχανικώς Ανεπτυγμένας οίκονομίας, ητο συνδεδεμένη μέ σοβαρωτάτας &ν μή 
Ανυπερβλήτους δυσχερείας. *Η καθυστέρησις άνεφάνη είς ολην τήν ϊκτασίν της 
ευθύς !>ς ή 'Ελλάς άπετίναζε τδν ζυγόν καί ηλθεν έκνέου είς έπαφήν μετά τού 
Δυτικοευρωπαϊκού κδσμδυ.

Κεφ. 2. ΗβΠΕΡΙ0Δ0Σ<ί.ΐ821_:;-ΐ820

* Η π_ρ 6 τ_η δ.ί·.β·.2··2·Α·£.5-£-2__

Εύθύς αμέσως μετά τήν κήρυζιν τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως, παρετηρήθη 
πλήρης αναστολή τής μικράς βιοτεχνικής δραστηριδτητος, ήτος ειχεν Αναπτυ- 
χθή είς τάς άναφερθείσας έν τοϊς προηγουμένοις περιοχάς, κατά τήν περίοδον 
τής τουρκοκρατίας. At πολεμικαί έπιχειρήσεις καί τά βάρβαρα Αντίποινα τών 
Τούρκων εναντίον τών έζεγερθέντων 'Ελλήνων έπέφερον τδν πλήρη .Αφανισμόν τών 
βιοτεχνικών αύτών έστιών προόδου. ’Αμέσως μετά τήν διάβασιν τού Προύθου ύπδ 
τού* Αλεζ. 'Υψηλάντη, ot Τούρκοι προέβησαν, πλήν τών γνωστών βιαιοπραγιών, 
καί είς τήν κατάργησιν παντδς προνομοίου είς δλδκληρον τήν χώραν. Τοιουτο
τρόπως έζέλιπεν ή βάσις ή οποία εδιδεν ωθησιν είς τήν δραστηριότητα τών πε
ριοχών αύτών, αί δποΐαι είς πλείστας περιπτώσεις έδηώθησαν ύπδ τού μαινο- 
μένου κατακτητού.

Συμφώνως πρδς τάς πληροφορίας τού Π. Παφίλα ̂ 3,σελ. 37/, ή ‘Ελληνική 
’Επανάστασις Ανέκοψε πάσαν πρόοδον τής βιοτεχνίας. Τδ έτος 1828 εδρε τήν 
Απελευθςρωθεΐσαν χώραν γυμνήν καί έν οικτρ$ καταστάσει. ‘Η οικονομική απο- 
μόνωσις, η μείωσις τού πληθυσμού, ή καταστροφή καί έρήμωσις τών πόλεων καί 
χωρίων, ο αφανισμδς τών ποιμνίων, ή έγκατάλειφις τών Αγρών, ή έκρίζωσις τών 
έλαιών καί Αμπέλων ύπδ τού αποσυρθέντος έχθρού, ή παντελής ελλειψις συγκοι
νωνιών καί δημοσίας ασφαλείας, έπήνεγκον μεγάλην δυστυχίαν, πενίαν καί έζα- 
Ολίωσιν έν τρ χώρφ, ωστε κατά τήν έποχήν ταύτην δέν δύναται νά γίνρ λόγος 
περί έγχωρίου βιοτεχνίας.
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Στατιστικά στοιχεία ή σαφείς περιγραφαί διά τήν περίοδον τού πολέμου 
τής Εθνεγερσίας δέν υπάρχουν. At σχετικαί πληροφορίαι πάντως δέν αφήνουν 
ούδεμίαν Αμφιβολίαν, οτι καί αί Αλίγαι ύφιστάμεναι κατά τήν τελευταίαν περίο
δον τής τουρκοκρατίας βιοτεχνίαι. έπαυσαν νά υπάρχουν, λόγω τής Εκρύθμου 
καταστάσεως. Μοναδικήν ϊσως Εζαίρεσιν είς τήν έκμηδένισιν τής ύφισταμένης 
βιοτεχνίας, Αποτελούν αί συνεχισΟείσαι καί ΕνταΟεΐσαι, μάλιστα, δραστηριότη
τες τών πυριτιδομύλων τής Δημητσάνης καί των είς τάς νήσους εγκατεστημένων 
ναυπηγείων. *Η έντασις τής δραστηριδτητος Ιδία των πυριτιδομύλων ήτο εκ τών 
πραγμάτων Επιβεβλημένη, δεδομένου οτι έκ τής Δημητσάνης Ανεφοδιάζοντο τά 
* Ελληνικά'Επαναστατικά σώματα, τά Απανταχού τής *Σλλάδος δρώντα, είς πολεμο
φόδια. 'Ο Σπ. Λάμπρου είς σχετικήν μελέτην τού περί τής πολεμικής βιομηχα
νίας τής Δημητσάνης /~35» σελ. 84J  μεταξύ άλλων ενδιαφερόντων στοιχείων,, 
δίδει καί πίνακα πολεμοφοδίων &τινα έχορηγήθησαν είς τούς άγωνιζομένους. 
Βάσει τών στοιχείων τού πίνακος τούτου προκύπτει^οτι ή παραγωγή κατά τήν 
περίοδονταύτήν Ανήλθεν είς 3570 Ακάδες σφαιρίδια (4493 χιλιόγραμμα), είς 
13·1θ6 οκάδες πυρίτιδος (10776 χιλιόγραμμα) καί είς 804.320 φυσέκια πλήρη.
Οί άριΟμοί ουτοι είναι Ενδεικτικοί τής σπουδαιότητος τής συμβολής τής Δημη
τσάνης είς τόν *Αγώνα.

Διά τήν Αμέσως μετά τήν ΑπελευΟέρωσιν περίοδον αί πληροφορίαι συγκλίνουν 
πρός τήν αποψιν>έτι ούδεμία προσπάθεια κατεβλήΟη διά τήν άναβίωσιν τής βιοτε
χνίας. Τδ νεοσύστατου κράτος εϊχε νά Αντιμετωπίσω τοιαύτην ένδειαν, &στε τό 
θέμα τής Αναπτύζεως τής βιοτεχνικής δραστηριότητος έφαίνετο ως Απώτερος καί 
λίαν μεμακρυσμένος στόχος.*0 Κ. Σαρατζδπουλος γράφει χαρακτηριστικώς /55» 
Τδμ. Αφ σελ. 215Λ8τι κατά τήν κάθοδον είς τήν ‘Ξλλάδα τού Καποδίστρια, ή 
Χώρα εύρισΗετο είς κατάστασιν Αναρχίας, έρημώσεως καί παντελούς πενίας*. 
’Αντιλαμβανδμενος τό μέγεθος τού έργου τής συγκροτήσεως τού νέου κράτους ό 
Κυβερνήτης έστρεψεν, Αμέσως, τήν προσοχήν του εις τήν εμπέδωσιν τής τάξεως, 
Επιδιώκων ταυτοχρδνως διά τής διπλωματικής οδού τήν επωφελεστέραν διά τήν

( 1 ) ι/ 9 #χώραν χάραζιν τών συνόρων . Τό μέγιστον ομως Εγχείρημα τού Καποδίστρια Απε-
(1) Τά ορια τού νεοσυστάτου κράτους καθωρίσθησαν, ώς γνωστόν, διά τού Πρωτο- 

.κόλλου τού Λονδίνου μόλις τήν 22αν Ιανουαρίου τού 1830·
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τέλεσευ f| ρύθμισις τών δημοσιονομικών προβλημάτων «αί ή δημιουργία' τδν προϋ
ποθέσεων διά τήν Ανάπτυζιν τής οικονομικής ζωής τοθ ήδη βεβαρημένου δι’ίιπερ- 
δγκου έζωτερικοΟ δημοσίου χρέους, κράτους. Κατέστη δηλονότι άντιληπτδν ώς 
λέγει καί ή Μ. Νεγρεπδυτη-Δελιβάυη ̂ "”̂5, σελ. 2^^'άτι μετά τήν νίκην.· έχρειά- 
ζοντο καί άλλοι Αγώνες διά τήν έλευΟερίαν, διά νά Αποκτήστ) ούσιώδες περιεχδ- 
μενον ή έλευθερία αύτή.

'Η έκλογή τοΟ Καποδίστρια ως πρώτου Κυβερνήτου πρέπει νά θεωρηθεί ως πρά- 
ξις άκρως νουνεχής. *0 Καποδίστριας, παρά τάς άντιζδους καί δυσμενεστάτας 
συυθήκας τάς όποίας Αυτιμετώπισευ, εΐργάσθη Αποτελεσματικβς διά τήν δημιουρ
γίαν τβν Απαραιτήτων εκείνων προϋποθέσεων, αί δποϊαι Οά έπέτρεπον είς. τδ άρτι 
δημιουργηΟέν κράτος νά δρθοποδήσρ καί νά έυταχθή, τδ ταχύτερου, είς τήν χο
ρείαν τδν λοιπβυ Ευρωπαϊκών κρατών ώς ίσδτιμον μέλος. Οδτος άμα τή άφίξει 
του είς τήν 'Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικώς: /k5. σελ. 1^7 "Τώρα ποδ ελευθερω
θήκαμε πρέπει νά προαγάγωμεν οσον τδ δυυατδυ τά οικονομικά μας. Καλή αδτβν 
διαχείρισις σημαίνει διά τδ μέλλον Μεγάλη Πατρίς". Διά τβν άδκνων προσπα- 
θειβν του καί τών Ατομικών του είσέτι οικονομικών θυσιβν δπέρ τής Αναδημιουρ
γίας τής ‘Ελλάδος, έπεδίωξε τήν Ανάπτυζιν τής γεωργικής παραγωγής, τήν έμπέ- 
δωσιν τής τάξεως καί έθεσε τάς βάσεις τής δημοσιονομικής πολιτικής. Τδ κρά
τος Απέκτησε τυπογραφείου, είς τδ όποιον έζετυποΟυτο τά επίσημα κείμενα καί 
τά διδακτικά βιβλία, νομισματοκοπείου είς τδ όποιου καί έκδπησαν, κατά τδ 
ετος 1829, τά'πρβτα κέρματα τοΟ ΑργυροΟ φοίνικος. καί τοΟ χαλκίνου μονολέ- 
πτου, πενταλέπτου καί δεκαλέπτου.

Διά τήν βιοτεχνίαν, βεβαίως, δέν δπήρχον δυνατότητες, Αλλά θέτε καί εύ- 
χέρεια. επιδειξεως τοΟ κρατικοθ ενδιαφέροντος. "Οπως Αναφέρει ô Δ. Ζωγράφος 
/-22. σελ. 9J  "Διά τήν βιομηχανικήν ζωήν, δέν ειχεν είσέτι έκδηλωθή ή'πρα- 
γματική ανάγκη διά θετικήν καί ώρισμένην ένίσχυσιν αύτής". "Εμμεσον ομως έυ- 
ίσχυσιν αυτής Απετέλεσεν ή προσπάθεια τοΟ Κυβερνήτου διά τήν ΐδρυσιν πιστω- 
τικοΟ ιδρύματος. Ούτω διά τοΟ ψηφίσματος τής 2ας Φεβρουαρίου 1828 ίδρΰθη ή 
πρώτη Τράπεζα ύπδ τδ δνομα "’Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα". *Η Τράπεζα έν
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τούτοις δέν κατόρθωσε νά έπιβιώσρ έπί μακράν. Τρία έτη μετά τήν δολοφονίαν 
τοϋ κυβερνήτου έπαυσεν ύφισταμένη. Παράτήν Αποτυχίαν ομως ταύτην,εϊχον ήδη 
τεθή αί βάσεις τής πιστωτικής πολιτικής, δλίγα δέ έτη βραδύτερου, ίδρύθη ή 
’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος £ 22̂ 7.

Τδ έθνος κλυδωνιζδμενον είσέτι έκ τής θυέλλης τών πολεμικών έπιχειρήσεων, 
ήρχισε τήν έκ τοϋ μηδενδς δημιουργίαν τών κοινωνικών καί οικονομικών βάσεων, 
διά τήν παγιοποίησιν τής κατδπιν τδσων θυσιών Αποκτηθείσης έλευθερίας του. 
Διδτι τά πάντα είχον δποστή τάς έπιπτώσεις τοϋ 1>πέρ τής Ανεξαρτησίας άγώνοςϊ 
*Η διοικητική δργάνωσις ητο σκιώδης, ή οικονομική κατάστασις, λδγφ τής έν
δειας, Αλλά καί τής Αναρχίας, δέν ήδύνατο νά παράσχρ ούδεμίαν ένδειζιν ουτε 
καν έλπίδα ' - διά μίαν καλυτέραν αέριον. 'θ Καποδίστριας, έμπνεδμενος άπδ 
τά διδάγματα τής Δύσεως, κατέβαλε πολλάς προσπάθειας δργανώσεως τοϋ κράτους. 
‘Υπήρχον έμως τδσα προβλήματα, ωστε ήτο Αδύνατον ή μεριμνά του νά φθάσρ μέ
χρι τής φροντίδος διά τήν Ανάπτυζιν τής βιοτεχνίας. Είς τήν συνταχθεϊσαν έπ* 
αίιτοΟ καί ύπδβληθεΐσαν είς τούς έκπροσώπους τών προστατίδων Δυνάμεων, έκθε- 
σιν έπί τής κοινωνικής καί οίκονομικής καταστάσεως τής Αρτι Απελευθερωθείσης 
πατρίδος, Αναφέρει μεταξύ τών άλλων έπαγγελμάτων τοϋ πληθυσμοΟ καί τούς 
"τεχνίτας" féh, σελ. άνευ Αριθμητικών στοιχείων. Είς τούς τεχνίτας,
Ασφαλώς, συμπεριέλαβε, πλήν τών καθαυτδ βιοτεχνών, καί τούς Απασχολουμένους 
μέ τήν οίκοδδμησιν καί τά παρεμφερή τεχνικά έργα. Αλλαι πληροφορίαι κυρίως 
έκ δημοσιογραφικών πηγών προερχδμεναι /~52, Τδμ. Β* σελ, 9 καί 4 , περιορί
ζονται είς τήν Απαρίθμησιν σποραδικών προσπαθειών, πολλάκις άνευ Αποτελέσμα
τος, πρδς ΐδρυσιν βιοτεχνικών μονάδων.

Τά άνωτέρω έκτεθέντα όδηγοϋη είς τδ συμπέρασμα,έτι κατά τά πρώτα δέκα 
τούλάχιστον έτη: Απδ τής ίδρύσεως τοϋ έλευθέρου κράτους (1828-1838), ή βιοτε
χνική δραστηριδτης, Ατονήσασα, ώς έλέχθη, δλοσχερώς, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
πολέμου τής Ανεξαρτησίας, περνωρίζετο ε.ίς τήν παραγωγήν τών στοιχειωδών μδνον 
είδών καί μάλιστα κατά τρδπον προσιδιάζοντα πρδς τήν οίκοτεχνικήν μορφήν πα
ραγωγής, πλήν ϊσως τής ναυπηγικής τέχνης, ή δποία, λδγφ τής άναπτύζεως τής
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έμπορικής ναυτιλίας ειχεν έπιτελέσει σημαντικάς προόδους. Συμφώνως πρδς τάς 
περιγραφάς τού ΓερμανοΟ φιλολόγου FR.THIERSCH % Τόμ. Λ'σελ. 293 κ.ϊ·^ 
ή βιομηχανία εδρίσκέτο κατά τά έτη 1831-1332 είς πρωτόγονον κατάστασιν, μέ 
μόνην έζαίρεσιν τήν τών βιοτεχνιών διακοσμήσεως τδν έθνικών ένδυμασιών καί 
τής ναυπηγήσεως ζυλίνων σκαφών,ητις ειχεν άναπτυχθή είς τήν Σύρον καί τό 
Γαλαζείδιον. Διά τήν γεωργίαν άναφέρει, οτι ευρίσκετο επίσης είς πρωτόγονον 
κατάστασιν. *Η άροσις έγένετο διά ζυλίνων άρδτρων, τά αροτριώντα δέ κτήνη 
ησαν άνεπαρκή. Χρήσις λιπασμάτων δέν έγίνετο, τής καλλιεργείας διενεργουμέ- 
νης διά τής μεθόδου τής άγραναπαύσεως. Περιγραφών τήν ζωήν τδν χωρικών λέ
γει οτι αΰτη ητο πάρα πολύ άπλή, τδν άναγκδν αύτών περιοριζόμενων είς τά άπο- 
λύτως άναγκαία έκ τδν όποίων τά πλειστα κατεσκευάζον.μόνοι των, τά δέ ύπόλοιπα 
άπέκτων προσφέροντες ώς άντάλλαγμα προϊόντα τής έργαοίας των. Σημειώνει .επί
σης 8τι δέν ύπήρχον άμαζηταί όδοί, τών μεταφορών προγματοποιουμένων δι'υπο
ζυγίων.

'Εν μέσγ τής ζοφερ&ς ταύτης καταστάσεως είναι άπορίας αξιον τό γεγονός τής 
ταχείας άναπτύζεως τής τυπογραφίας, τδσον κατά τήν έποχήν τής ’Επαναστάσεως 
'όσον καί μετ’αύτήν. Αβτη, μή ύφισταμένη πρότερον, είσήχθη τό πρώτον είς τήν 
Καλαμάταν τό 1821 κρός έκτύπωσιν τών έπισήμων έπαναστατικών προκηρύξεων καί 
άγγελιών^1 .̂ Κατά τδ 1823 Ιδρύθη είς τό Μεσολόγγι ον τυπογραφείου υπό τού 
'Ελβετού φιλέλληνος 'ΐωάννου Μάγερ^^· Τυπογραφεία άναφέρονται καί άλλα εις

(1) Πρόκειται περί τής πρώτρς έκδοθείσης έν 'Ελλάδι έφημερίδοε "Σάλπιγζ 'Ελ
ληνική". Αυτη έξεδόθη εις τρία μόνον φύλλα είε Καλαμάταν (ΐην. 5ην καί 
20ην Αυγούστου 1821) είς τδ τυπογραφείου, τό οποίον έκδμισεν έκ Τεργέ
στης ο Δημήτριος 'Υφηλάντης.

(2) Πρόκειται περί τής έκδιδομέ'*ρς είε τό Μεσολόγγι ον έφημερίδος "'Ελληνικά 
Χρονικά". Τδ πρώτον φύλλον αυτήε έζεδόθη τήν 1ην Ιανουαρίου 1824, τό 
δέ τελευταϊον τήν 20ην Φεβρουάριου 1826. Τό τυπογραφείου τούτο κατεστρά- 
φη τήν έπομένην^ύπδ τουρκικής βόμβαε. 0 ιδρυτής του 'Ελβετός ΦιλέλΧην
'ΐωάννης^Μάγερ. έπεσε κατά την ηρωικήν έξοδον τού Μεσολογγίου, αφού ήγω- 
νίσθη. ώς εκδοτηε, συντάκτηςj τυπογράφος, (αγρός καί τέλος ώς απλούς 
στρατιώτης είς τα τείχη τής ενδόξου πόλεως.
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Ναΰπλιον (1825), Κόρινθον, ’Επίδαυρον, "Υδραν καί τάς 'Αθήνας /5ΐ σελ.12 3/. 
Τυπογραφείον έπίσης δπήρχε κατά τδ 18J0 είς τήν ΑΪγιναν διά τήν έκδοσιν τδν 
νβμων »

*Η πρώτη έπίσημος έκδήλωσις τοϋ χρατικοϋ ένδιαφέροντος διά τήν άνάπτυζιν 
τής βιομηχανίας έλαβε χώραν κατά τδ έτος 1837, διά τής δημοσιεδσεως τοΟ Βα- 
οιλικοϋ Διατάγματος "Περί συστάσεως έπιτροπής έπί τής έμφυχώσεως τής έθνικής 
βιομηχανίας". Διά τοϋ Διατάγματος τοΰτου συνεκροτήθη δωδεχαμελής έπιτροπή 
είς τήν δποίαν άνετέθη ή μελέτη τδν ληπτέων μέτρων διά τήν προαγωγήν τής 
γεωργικής καί τής βιομηχανικής παραγωγής τής χώρας. Εις τήν ’Επιτροπήν έδίδε- 
το τδ δικαίωμα Απονομής βραβείων "έ(-ς τούς διαπρέποντας κατά διαφόρους κλά
δους τής βιομηχανίας, τοδς κατορθώνοντας τήν βελτίωοιν τδν έπιτοπίων προϊδντων 
Καί Ανευρίσκοντας νέας πηγάς τής είς τήν Αλλοδαπήν έξοδεδσεως αύτών, τοδς 
είσάγοντας νέα εργαλεία, φυτά καί ζδα χρήσιμα είς τδν τδπον, τοΰς έπιχειρι- 
ζομένους τήν σδστασιν νέων κλάδων βιομηχανίας, βάλλοντας είς ένέργειαν Αζιο- 
λδγους μηχανάς, συσταίνοντας ωφέλημα εργοστάσια καί χειροτεχνεία, Αποξηραί
νοντας τέλματα, κατασκευάζοντας νέας γειτονικάς δδούς μέ ιδιωτικά έξοδα κλπ.". 
Δυστυχώς ή δραστηριδτης τής εν λδγω έπιτροπής, κυρίως λδγφ έλλείψεως έπαρκδν 
οικονομικών πδρων,δέν έχει νά έμφανίση άξια λογου έπιτεδγματα ύπέρ τής βιο
μηχανικής προδδου. Τδ έργον της περιωρίσθη είς τήν χρηματικήν ένίσχυσιν δλί- 
γων βιοτεχνιών, ένδ θά έδει νά θεσμοθετήση τά πλαίσια μιδς προστατευτικής 
πολιτικής διά τήν βιομηχανικήν Ανάπτυζιν τής χώρας.^3.Τδμ·1ος σελ.31 κ.έ^

Συνεχίζοντες τήν έπισκδπησιν τής περιδδου 1δ21-ΐ84θ παρατηροϋμεν,οτι 
αί στατιστικαί πληροφορίαι, πενιχραί καθεαυτάς, Απεικονίζουν τήν έπίσης πε- 
νιχράν βιοτεχνικήν δραστηριδτητα τής έποχής εκείνης. *0 γεωγράφος Ν.Αωρέντης 
περιγράφει /39» οελ. 517/ τήν βιοτεχνίαν τής έποχής έκείνης (18 3 8) 2>ς περιο- 
ριζομένην, πλήν τής ναυπηγήσεως ζυλίνων σκαφών διά τήν δποίαν ΰπήρχον Αξια 
λδγου ναυπηγεία, είς μικρδν Αριθμδν εργαστηρίων. Τά εργαστήρια τά^τα, συμφώ
νως πρδς τάς παρ’αύτοϋ διδομένας πληροφορίας, ήσχολοϋντο μέ τήν έπεξεργα- 
σίαν τοϋ βάμβακος, τοϋ έρίον καί τής μετάξης, τδν δερμάτων, τοϋ καπνοϋ, μέ
(1) Πρόκειται περί τοϋ πρώτου ’Εθνικοϋ Τυπογραφείου, ίδρυθέντος ύπδ τοϋ Καποδίστρια έν Αίγίντ), τδ 1830. s
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τήν κατασκευήν επίπλων, γλυκισμάτων, σχοινιών, πυρίτβδος, είδών έκ σιδήρου 
καί χαλκοϋ καί κοσμημάτων έκ χρυσοΟ καί αργύρου. 'Αναφέρεται έπίσης ύπ’αύ- 
τοϋ ή δπαρξις ένδς μικροϋ ζυθοποιείου, τδ δποϊον ειχεν Ιδρυθή διά τάς άνάγ- 
κας τών ύπηρετοΰντων είς τδν έλληνικδν στρατδν, Γερμανών, Συμφώνως πρδς τήν 
αύτήν πηγήν, οί είς τήν βιομηχανίαν Ασχολούμενοι Ανήρχοντο κατά τδ έτυ,
1838 είς 19«520 δτομα. Παρεμφερής πληροφορία παρέχεται καί ύπδ τοΟ ’Àôp. 
Βάλβι, δ δποίος είς τήν "Γεωγραφίαν" του $  Τδμ. Γ'σελ. 191/ άναφέρει έτι 
"At βιομηχανικαί τέχναι, οσαι είναι έν χρήσει σήμερον (18 3 8) είς ’Αθήνας, 
δέν έλαβον Ακδμη ικανήν άνάπτυζιν, είναι δέ αί συνήθεις καθ’δλας τάς πδλεις 
τής 'Ελλάδος. Οι ξένοι μ’δλον τοϋτο, είσήξαν τέχνας τινάς, αί δποΐαι προϊόν
τος τοϋ χρδνου θέλουν··έξαπλωθή καί εύδοκιμήσει είς τήν 'Ελλάδα. Γίνονται ήδη 
είς ’Αθήνας φέσια καί έντδς δλίγου θέλει κατασκευάζεσθαι καί σάκχαρις έκ 
γογγυλίων"^. Σημειοϋται, πάντως, δτι ή πληροφορία περί τής άπασχολήσεως 
είς τήν βιοτεχνίαν συμπίπτει μέ τήν προαναφερθείσαν ύπδ τοϋ Ν. Λωρέντη. 'Η 
τοιαδτη σδμπτωσις πιθανολογεϊ, εάν δεν πρόκειται περί Απλής έπαναλήψεως, οτι 
τδ στοιχεϊον περί τής Απασχολήσεως προέρχεται έζ έπισήμου πηγής. *Εν πάσρ 
π.εριπτώσει, Αποτελεί τήν πρώτην στατιστικήν πληροφορίαν περί τής άπασχολήσεως. 
είς τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν. 'Η πληροφορία Αναφέρεται, κατά πδσαν 
πιθανότητα είς εύρύτερον κύκλον δραστηριοτήτων, μεταξύ τών δποίων περιλαμβά
νονται αί δραστηριότητες τών δρυχείων-λατομείων καί τών οικοδομικών έργων.

Τήν εικόνα τής καταστάσεως-δλοκληρώνει τις έκ τής παρεχομέυης ύπδ τοϋ 
FR. STRONG /?3, σελ. 42 κ.|7 περιγραφής, έκ τής δποίας προκύπτει,δτι ή έλ- - 
νική βιοτεχνία ζτο λίαν καθυστερημένη. Τά χρησιμοποιούμενα μέσα παραγω
γής ησαν Ατελή καί πρωτόγονα, ή δέ κίνησις τών μηχανημάτων, οπού ύπήρχον 
τοιαϋτα, προήρχ-οτο έκ τών ζώων, τοϋ δδατος ή τοϋ Ανέμου, 'η δλη παραγωγή 
βιοτεχνικών ειδών περιωρίζετο είς μίαν μικράν ποικιλίαν Απαραιτήτων διά γήν 
διατροφήν, ένδυσιν καί οΓκησιν είδών. *Η Απασχδλησις κατά επαγγέλματα ,τήν
(1 ) 'Η πληροφορία περί κβτασκευής^ακχάρεως "έκ γογγυλίων" ύπδ έργοστασίου 

έγκατασταθένγος τδ 184ο εις Αταλάντην Αποτελεί καί τήν πρώτην ένδειξιν περί τοΟ ένδιαφέροντος διά τήν άνάπτυζιν τοϋ κλάδου τής ζαχαροποίας εν 
"Ελλάδι. Παρά τήν αποτυχίαν τής πρώτης αύτής προσπαθείας, έπηκολοΰθησαν καί ετεραι μέχρι τής πραγματοποιήσεως ύπδ τής "'Ελληνικής ‘Εταιρίας Σακχάρεως" τοϋ έργου τούτου, μόλις κατά τά τελευταία £τη.
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δποΐαν παραθέτει είς τδ προμνήσθέν έργΟν τον ̂ 3tàcK,hZ K.&t/&FR STRONG, 
δίδεται είς τδν πίνακα 3, ως έμφανί ζουσα Ιδιαίτερον στατιστικόν ενδιαφέρον.
_Πίναζ_2· Κατα£θ^5_άπασχολουμένων_Ματά_|πάγγελμα_κατά_τδ_έτος_ΐ828._
Γενικίν *Απασχολούμενοι κατά κλάδους
Σύνολόν Γεωργία Διοίκησις 'Ιατροί
άπασνο- κτηνο- Βιοτεχνία Εμπβριου καί Ναυτικοί δ*κηγδ-" τροφία ,.» ένοπλοι ροι κλπ.λουμένων *7 * δυνάμεις
”2 25 .0 9 3 170.Ϊ2Ϊ ”-1 5 ·5^3 18 .5 6 2 ” 5 *9^7 13^679 ΐΤΐ^δ

% 100 75,73 6,83 8,2^ 2,6^ ' 6,07 0Λ9

Πηγήι FR.STRONG "GREECE AS A KINGDOM"

'Ως προκύπτει έκ τών δλίγων τούτων διαθεσίμων πληροφοριών καί περιγραφών 
τής καταστάσεως κατά τήν περίοδον τών ετών ΐδΣΙ-ΐδ1̂ , ή μεταποιητική δραστη- 
ριβτης είς τδν μβλις άπε\ευθερωθέντα χώρον τών. ̂ 7*516 τετρ. χιλιομέτρων, ητο 
λίαν περιωρισμένη, Τδ μδνον διαθέσιμου στατιστικδν στοιχείου περί τής άπα- 
αχολήσεως, τδ άναφερθέν ^δη είς τδν πίνακα 3 , άναβιβάζει τδ ποσοστδν τών βιο- 
τεχυών είς τδ 6,8# τού συγδλόυ τών άπασχολουμένων. *Επί τού συνδλου δηλαδή 
τού πληθυσμού τής έλευθέρας 'Ελλάδος κατά τδ έτος 18 38, άνερχομένου είς 
752.077 ψυχάς, προκύπτει οτι μδλις τδ 2# ήσχολεΐτο είς τήν βιοτεχνίαν καί μέ 
τάς παρεμφερείς τεχυικάς ασχολίας. Παρά ταύτα, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν οτι 
έστω καί ή μικρά αυτή συμμετοχή, έζ έπδφεως άπασχολήσεως, τού κλάδου τής με- 
ταποιήσεως είς τήν δλην έθνικήν οικονομίαν, δύναται νά Οεωρηθφ διά τήν έποχήν 
ταύτηυ ί>ς άξιδλογος, εάν μάλιστα ληφθή δπ’οφιν οτι ή Χώρα εϊχεν δποστή τά 
δεινά τής μακραίωνος τουρκικής δεσποτείας, καί τάς δοκιμασίας καί τάς κατα- 
στροφάς άπδ μέρους ενδς άνηλεούς έχΟρού κατά τήν περίοδον τού άγώνος τής 
έθνεγερσίας.

Γενικώς, διά τήν περίοδον ταύτην, μέ μδυην έξαίρεσιν τήν ναυπηγικήν δρα
στηριότητα, δέον νά σημειωθρ οτι: α) Ιίέγα μέρος τών αναγκών είς προϊδυτα
μεταποιήσεως Ικανοποιείτο διά τών όντδς τών οικογενειών παρ&γομένων ειδών,

(1) Περιλαμβάνονται πιθανώς καί οΐ απασχολούμενοι είς τήν οίκοδδμησιν, τά 
ορυχεία, λατομεία ως καί λοιποί τεχνίται.
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(ί)ς Αλλαντικών Mat διατηρημένων τροφίμων, είδών ένδύσεως καί ύποδήσεως, έπί- 
πλων, είδών οίκιακης χρήσεως έζ’ίκρΑσματος κ.τ.τ·), β) At ΑνΑγκαι τού πληθυ
σμοί είς προίδντα μεταποιήσεως περ,ιωρίζοντο είς τά Απολύτως Απαραίτητα πρδς 
τδ ζην. ΤΑ δλίγα μή δυνΑμενα νά παραχθούν, έντδς της οίκογενείας, είδη, πα- 
ρήγοντο ύπδ μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων,τΑ δποία καί Απεσκδπουν είς τήν 
κΑλυψιν τών έπιχωρίων αναγκών, γ)*έξαγωγαί βιοτεχνικών προίδντων δέν έπρα- 
γματοποιούντο είς Αξιδλογον κλίμακα καί δ) λ Ι είσαγωγαί περιωρίζοντο είς 
βιομηχανικΑ είδη καταναλισκδμενα ύπδ τών ευπδρων μόνον καί τούτο κατΑ μί- 
μησιν τών συνηθειών τών φιλελλήνων καί τών δλίγων 'Ελλήνων τών Ακολουθούντων 
τδν τρδπον ζωης της Δυτικής Ευρώπης.

Δεδομένου οτι δ Αγών της Ανεξαρτησίας έζηφΑνισεν ουσιαστικώς την ύφιστα- 
μένην είς ώρισμένας περιοχΑς βιοτεχνικήν δραστηριότητα, δυνΑμεθα νΑ είπωμεν, 
οτι η Ιλληνική βιομηχανία καί βιοτεχνία ήρχισε νά Αναπτύσσεται έκ νέου βρα
δέως, κατΑ τδ τέλος της εικοσαετίας 1321-184ο . Συμφώνως πρδς τΑς διασταυρου- 
μένας πληροφορίας, η ελληνική βιομηχανία, κατΑ τΑ πρώτα της ασταθή βήματα 
Απαρτίζεται άπδ βιοτεχνικΑς μονΑδας είδών διατροφής (Αλευρομύλους, Αρτο
ποιεία, ζαχαροπλαστεία), μονΑδας υφαντικών είδών καί είδών ένδύσεως (βαμβα— 
κουργεία, έριουργεία, μεταζουργεία, σχοινοποιεία, υποδηματοποιεία, ραφεία 
έθνικών ενδυμασιών, φεσοποιεία),μονΑδας επεξεργασίας ξύλου (έπιπλοποιεία, 
βαρελοποιεία), τυπογραφεία καί βιβλιοδετεία, βυρσοδεψεία, πυριτιδοποιεία, 
ύαλουργεία, πλινθοποιεία, εργαστήρια αγγειοπλαστικής, σιδηρουργεία, χαλκουρ
γεία καί ναυπηγεία ξυλίνων σκαφών. Εις τδν πίνακα 4 δίδεται κατάλογος τού 
είδους τών ύφισταμένων κατΑ τήν περίοδον τών ετών 1835-1840 καταστημάτων 
κατΑ κλΑδους βιομηχανικής δραστηριδτητος. 'Εκ τούτων, τΑ πλέον σημαντικΑ 
δύνανται νΑ θεωρηθούν κατά σειρΑν ένδιαφέροντος εξ επδψεως Αξίας παραγωγής 
καί συνολικής Απασχολήσεως, τΑ ναυπηγεία, τΑ μεταξουργεία, τΑ βυρσοδεψεία, 
οι Αλευρόμυλοι, τΑ ραφεία καί τΑ σιδηρουργεία. *Ξκ της Ανωτέρω περιγραφής, 
καί παρΑ τήν ίλλειψιν συγκεκριμένων στοιχείων κατΑ κλΑδον, δύνανται νΑ έξα— 
χΟσύν ώρισμένα συμπεράσματα έπι της έπικρατούσης καταστΑσεως κατΑ .τήν έποχήν
έκΓ.ί'ϊΓν κ ί νΑ σημειωθη οτι α) Δεν είχον Αναπτυχθη παντελώς ώρισμένοι κλάδοι

ως π.χ.
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τής κατασκευές μηχανών, της βασικές μεταλλουργίας, τές χαρτοποιίας καί τές 
χημικές βιομηχανίας (πλήν τών πυριτιδοποιείων), β) ούδέυ έργαστήριον διέθετε 
μηχανικόν έξοπλισμδν άξιδλογον, οΰτε μηχανικήν κινητήριου δύναμιν διά τήν 
κίνησιν τών έστω καί υποτυπωδών μηχανικών του μέσων^ · Τδ σύνολον τών 
άπασχολουμένων ^πολογίζ£ται, βάσει τών πληροφοριών αΐτινες άνεφέρθησαν άνω
τέρω, είς 15*000 'έως 19·000 ατομα, είς τά 9πο α̂ ομως πιθανωτατα περιλαμβάνον
ται, ως έλέχΟη, καί τεχνίται οίκοδομών, τεχνίται προσφοράς υπηρεσιών, ως καί 
έργάται ορυχείων·

Πίναζ *f. Κατάλογος τών υφισταμένων κλάδων μεταποιητικής δραστηριδτητος κατά την περίοδον τών ετών 1835-13^0

Βιομηχανίαι - Βιοτεχνίαι ΕΪδη Υφισταμένων έργαστηρίων

20 Τροφίμων 'Αλευρόμυλοι, άρτοποιεία, ζαχαρο
πλαστεία.

2 1 Π0τών Οινοπνευματοποιεία

2 2 ΚαπνοΟ Ταμβακοποιεία

23 'Υφαντικαί Βαμβακουργεία,'Εριουργεία, 
Μεταξουργεία, σχοινοποιεία

2b 'Ενδύσεως-ΰποδήσεως *Υποδηματοποιεία, ραφεία έθνικών 
ενδυμασιών, φεσοποιεία·

25 Ξύλου Βαρελοποιεία

26 'Επίπλων 'Επιπλοποιεία

28 'Εκτυπώσεων Τυπογραφεία - βιβλιοδετεία
29 Δέρματος Βυρσοδεψεία
31 Χημικών προϊόντων Πυριτιδοποιεία
33 Ηή μεταλλικών δρυκτών 'Υαλουργεία, άγγειοπλαστεία, 

πλινθοποιεία
35 Ειδών έκ μετάλλου Σιδηρουργεία, χαλκουργεία, 

δπλουργεία
38 Μεταφορικών μέσων Ναυπηγεία ζυλίνων σκαφών

+~£Τ>ν£εσΓΕ~τών~πληρ5φοριών των πηγών :2̂ 739~καΓ~~ο̂ ""*'“""
(1) ' Η διά τού υδατος η τοϋ άνεμου κίνησις τών Υφισταμένων άλευρομύλων δέν 

δύναται νά θεωρηθέ ως καθαυτό μηχανική κινητήριος δύναμις·
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*Η τ ρ ι χ ο y_T_aMc_T_t_tt l 8 ^ f 1  „-_.j_§,2.0

Κατά τήν έζέτασιν τής περιόδου τβν έτδν 18^1-1870 διαπιστοΰται^ότι at 
στατιστικοί πληροφορίας είναι έπίσης άνεπαρκείς, καί συνεπώς &ς καί κδιά 
τήν κροηγουμένην πεο ίοδον,δυσχεραίνεται ή προσπάθεια διερευνήσεως τής εκι- 
κρατούσης καταστάσεως* Δδναται -πάντως νά λεχθή,δτι 'ή μεταποιητική δραστη- 
τιδτης άρχίζει νά πραγματοποιήται δλονέν καί περισσότερον είς καταστήματα 
εχοντα τήν εμφάνισιν κανονικών έργαστηρίων* Παρατηρείααι γενικώς μία μετα
βολή τής μορφής τδν μεταποιητικήν μονάδων άπό άπλών έργασηηρίων, χρησιμοποι- 
ούντων μόνον τήνμυϊκήν δύνάμιν τδν έν αυτούς εργαζομένων, είς έργαστήρια χρη
σιμοποιούντο μηχανικήν κινητήριον δύναμιν. Πίραν τούτου, παρατηρεΓται έπέ- 
κτασις τής δραστηριότητος είς τήν παραγωγήν ειδών μηδέποτε παραχθέντων έν 
τ$ X6p(ji καί Υποκαταστάσεως διά τής έγχωρίου παραγωγής ένδς μικρού ίστω μέ
ρους τδν είσαγομένων μέχρι τότε, εκ τού εξωτερικού, βιομηχανικδν προϊόντων*
Λΐ Υπάρχουσαι πληροφορίαι, περιοβιζδμεναι, ως καί al διά τήν προηγουμένην 
περίοδον, είς περιγραφάς είδικωτέρου ενδιαφέροντος, ώς al τού RITTER VON 
Z3NTN3R £ 1 9  σελ. 18 κ.έ*7 καταδεικνύουν πράγματι μίαν μεταβολήν βαθμιαίαν 
μέν άλλά σταθερόν, είς τήν εικόνα τής Ιλληνικής βιομηχανίας. Συμφώνως πρός 
τάς διδομένας παρ’αΥτοΟ πληροφορίας^^, Ιδιαιτέρα εμφασις δίδεται είς τήν 
ναυπηγικήν παραγωγήν ήτι^ διεζήγετο είς τδν πόρον, Σύρον, r,Y6pav καί τδ 
Γαλαξείδιον* Κατά τάς διδομένας διά τού έργου του πληροφορίας,ή παραγωγή 
τούτων άνήρχετο είς 200 πλοία έτησίως* Παραλλήλως, αναφέρει τήν ΰπαρζιν 
επιπλοποιείων, υαλουργείων, σιδηρουργείων, χαλκουργείων, βυρσοδεψείων, Υφαν
τουργείων διά τήν κατασκευήν μανδηλίων- διά τήν κεφαλήν, φεσοποιείων, σαπω
νοποιείων καί οίνοπνευματοποιείων. *11 επεξεργασία μετάξης άναφέρεται έπίσης ως 

έγκαινιασΟείσακατά τό ετος 13W, διά τής εγκαταστάσεως τού πρώτου άτμοκινή- 
του μεταζοκλωστηρίου είς Πειραιά*'Αναφέρει επίσης τήν ΐδρυσιν είς Πάτρας

(1) *0 'ïITTIjR VOTï 2523TTNER, διαμείνας επί δεκαετίαν είς τήν ‘Ελλάδα, ως άξιω- 
ματικός τού ^ηχανικού^τού βαυαρικού στρατού, έχρημάτισε πρώτος διευθυν
τής τού Πολυτεχνείου ΛΟηνδν καί μέλος τής προυνησΟείσπς Επιτροπής πε
ρί έμψυχώσεως τΑς εθνικές βιομηχανίας. Ομτος ειε τδ πράγματι ενδιαφέρον 
εργον του,^περιέγραψε τά τής ελληνικής βιομηχανίας, διά τήν περίοδον 
των ετών 1 «>4θ-1 οόθ·
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κατ& τδ έτος 1844 τού πρώτου βαμβακακλωστηρίου καί τού πρώτου ζυθοποιείου 
κατά τδ 1840 είς ’Αθήνας. ’Ιδιαιτέρας ένδιαφέρουσα είναι ή περιεχομένη είς 
τδ προαναφερθέν έργον πληροφορία, χαθ’ήν κατά τά τελευταία πρδ τοΟ i860 

έτη είχον Ιδρυθή είς Χαλκίδα καί ΣΟρον Ατμοκίνητοι αλευρόμυλοι.

Παρεμφερείς πληροφορίαι περιλαμβάνονται είς τδν έκφωνηθέντρ ^πδ τοΟ 
τδτε ίιποίτργοΟ τδν Οίκονομικδν Δ* Χρηστίδη λδγον, έπ’έύκαιρί̂ ι τής δευτέρας 
(κθέσεως τδν ’Ολυμπίων κατά τδ έτος Ιδ70^6ελ· 23ΐ/· Εις τδν προμνησθέντα 
λδγον, άνέφερε τήν υπαρζιν 7 άτμοκινήτων καί υδροκινήτων βαμβακοκλωστηρίω
μέ 5 ·6θΟ Ατράκτους, 18 έχκοχιοτηρίων βάμβακος, 18 άτμομδλων, ένδς μηχανο
κινήτου οίνοποιείου, 1 1  μηχανοκινήτων έλαιοπιεοτηρίων, 10 μεταξουργείων,
8 βυρσοδεψείων, 5 χυτηρίων σιδήρου, 3 χημικδν έργοστασίων, 7 έργαστηρίων 
σιδηρδν κλινδν, ένδς άμαζοποιείου, ενδς φηκτροποιείον ί>ς καί πολλδν κατα
στημάτων κατασκευής επίπλων,ΰδρομΰλων, λαζεύσεως μαρμάρων, σαπωνοποιείων, 
φεσοποιείων κλπ.

Εις τήν έφημερίδα "Μέριμνα" τού έτους 1871, περιλαμβάνονται είς σειράν 
άρθρων στοιχεία τινα περί τδν έν Ελλάδι υφισταμένων έργοστασίων. Τά στοι
χεία ταΟτα, καίτοι ατελή, δίδονται εις τδν· πίνακα 5, πρδς διαμδρφωσιν μιΗς 
είκδνος περί τής βιομηχανικής δραστηριδτητος κατά τδ έτος 1870. ’Εκ τδν 
στοιχείων τοΟ πίνακος τούτου,τσΟ περιλαμβάνοντας στοιχεία μδνον έργοστασίων, 
διαπιστοΟται ποίά τις πρόοδος έπελθοθσα κατά τήν περίοδον ταυτην είς τήν 
μεταποιητικήν δραστηριότητα τής χώρας, τδσον ώς πρδς τάς μεθόδους παραγωγής, 
δσον καί ως πρδς τήν ποικιλίαν τδν παραγομένων είδδν. Τά έν λδγφ στοιχεία, 
πάντως, δέν ΟεωροΟνται Ακριβή, δεδομένου 8τι δέν σνμφωνοΟν Απολύτως πρδς τά 
άναφερδμενα εις τδ αύτδ έτος στοιχεία, τά προερχόμενα εκ τοΟ ανωτέρω μνημο- 
νευθέντος λδγον τοΟ 'ϊπουργοΟ τδν Οίκονομικδν Δ. Χρηστίδη.

’Εκ τδν πληροφοριδν περί τής έλληνικής βιομηχανίας τής έποχής έκείνης, 
τάς παρεχομένας ΐιπδ τοΟ I. Σκαλτσούνη ̂ 58, σελ. 8 κ.έ./ διαφαίνεται, οτι 
εϊχεν ήδη Ανακύψει δξεία ή Ανάγκη κρατικής προστασίας διά τήν άνάπτνζιν τής



55

Πίναζ 5# 'Αριθμός έργοστασίων, απασχολούμενοι κat εγκατεστημένη 
Ισχύς είς ίππους κατά κλάδους· "Ετος 1870

κ >* ο» Ο

Εργοστά
σια

Απασχο
λούμενα
ατομα

'Εγκατε
στημένη 
κινητή
ριος δύ-
εις ίπ
πους

'Ισχύς
κατά κατ * άπα- 
κατά- σχολούμε- 
στημα νον

2/3 Σύνολον+ -22- • ü • 2 — • £ ̂ • · ·

20 1)'Αλευρόμυλοι 6 1 1 6 37 1'*,5 0 ,8
2)'Ελαιοτριβεία 1 Ü 14 1 ^ ,0 0 ,8
33 Πυρηνελαιουργεία 1 ... 60 6c,c • . ·

2 1 0 ί νοποιε ta-ποτοποιε ία 2 . · · . .. • Ψ · ■ ·4
23 1)'Εκκοκνστήρια βάμβακος 17 272 20 1.2 0,07

2) Νηματουργεία 3 206 57 19,0 0,3
3) Μεταξουργεία 6 80 6 1,0 0,07

35 Σιδηρουργεία 3 30 45 15,0 2·5
4 Σύνολον δι£ τήν άπασχόλησιν^καί τήν 'κι νητήριον δύναμιν δέν ύφίσταται, 

δεδομένου οτι έλλείπουν τά επί μέρους στοιχεία τδν κλάδων Τροφίμων 
καί Ποτών.

βιομηχανίας καί ή έγκατάλειψις τής αρχής τής πλήρους ελευθερίας είς τήν οι
κονομικήν δραστηριότητα, ήτις εΟετε διά τής έλλείφεως δασμολογικής προστα
σίας είς ήσσονα μοίραν τήν εγχώριον παραγωγήν ϊναντι τής ευρωπαϊκής τοιαύ- 
της· *Qç παράδειγμα έλλείφεως καί τής έλι.χίστης πρωτοβουλίας τοΟ κράτους 
διά τήν άνάπτυξιν τοΟ κλάδου άναφέρει τήν άλόγιστόν κατ’αυτόν, κατά τδ £τος 
1365, επιβολήν φδρου ?πί τής έζαγομένης μετάξης^Ϊ^

Βάσει τών ως ανω πληροφοριών, δύναται νά σχηματίσρ τις σαφή εικόνα τής 
καταστάσεως τής βιομηχανίας καί τής βιοτεχνίας κατά τήν έν λδγφ περίοδον ένφ 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον εμφανίζει τδ γεγονδς τής ένάρξεως λειτουργίας κανο- 
νικώς συγκεκροτημένων εργοστασίων· Πράγματι, κατά τήν έποχήν ταύτην Ιδρύ-

(1) Στετικά στοιχεία εξαγωγών μετάξης, κατά τά ετη 1353-1865, καταδεικνύουν 
την περιστολήν τούτων μετά τήν επιβολήν φδρου επί τής έζαγομένης μετά- 
£ης. Ουτω κατά τδ croc 18J>8 έζήχΟησαν 10.805 δκάδες, κατά τδ 1859 7.707 
δκάδες. κατά τδ 1360 10.548 οκάδες,, μετα δέ τήν έπιβολήν τοΟ φδρου τδ 1365 μδλις 1,424- Οκάδες.
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θησαν ή πρώτη μηχανοκίνητος βαμβακουργία ώς καί η πρώτη οινοποιία εις Πά- 
τρας. "Ηρχισαν έπίσης τήν λειτουργίαν των, σαπωνοποιεία καί υαλουργεία είς 
’Αθήνας καί Πειραιά. Συμφώνως πρδς τάς αύτάς πληροφορίας, κατά τδ ετος 
1870 ΰπήρχον αρκετοί μηχανοκίνητοι άλευρδμυλοι καί έλαιοπιεστήρια, οινο
ποιεία, ποτοποιεία, έκκοκιστήρια βάμβακος, νηματουργεία βάμβακος καί μετα
ξουργεία, απαντα διαθέτοντα μηχανικήν κινητήριον δύναμιν καί άζίδλογον απα- 
σχδλησιν. Παρατηρεϊιαι συνεπώς μία μεταβολή, σημαντική διά τήν εποχήν έκεί- 
νην, μέ τήν εναρζιν λειτουργίας μονάδων μέ *ήν καθαυτδ βιομηχανικήν μορφήν 
παραγωγής. Δεδομένου 8τι αί ί>ς ανω πληροφορίαι, ώς ήδη άνεφερθη, άναφέ- 
ρονται μδνον είς τά ύφιστάμενα έργοστάσια, έξυπάκούεται '6τι παραλλήλως άνε- 
πτΰχθησαν καί οί ΰπδ βιοτεχνικήν μορφήν υφιστάμενοι κλάδοι. Κατά συνέπειαν, 
ή πρδοδος καί ή άνάπτυζις τής δραστηριδτητος τής βιομηχανίας κατά τδ διά
στημα τών ετών Ι8δ1-1370 δέον νά θεωρηθή ώς άζία λδγου, ή δέ χρησιμοποίη- 
σις μηχανικής κινητήριου δυνάμεως δύναται νά χαρακτηρισθή ώς άπαρχή τής 
γενέσεως τής συγχρόνου βιομηχανίας.

Δέον νά σημειωθή ένταύθα, οτι ό κλάδος τής βαμβακουργίας είχε κατά τήν 
περίοδον ταύτην Ιδιαιτέρας ευκαιρίας άναπτΰξεως, δεδομένου οτι ή καλλιέρ
γεια βάμβακος διεδδθη εις μεγάλην εκτασιν έν 'Ελλάδι, εύνοουμένη έκ τής έν- 
ισχυμένης ζητ.ήσεως τού είδους, έξ αίτίας τής διακοπής άνεφοδιασμού τής εύ- 
ρωπαΐκής βαμβακουργίας έκ τών JT.ÏÏ.A. λδγφ τού έμφυλίου αύτών πολέμου (18 6 1- 
1365 ).

*Ι| βελτίωσις καί έπέκτασις τής μεταποιητικής δραστηριδτητος κατά τήν 
περίοδον ταύτην δέν δύναται νά Οεωρηθή ώς ταχεία. Πολλοί είναι οί λδγοι 
τής σχετικώς βραδείας έξελίξεως τού κλάδου τής μεταποιήσεως έν 'Ελλάδι, έν 
συγκρίσει πρδς τήν, ταχείαν έζέλιζιν τούτου είς τάς λοιπάς εύρωπαϊκάς χώρας. 
*Η τοιαΰτη μετρία πρδοδος δύναται νά δικαιολογηθώ έκ τών ύφισταμέυων δυσχε- 
ρειών, αί όποίαι συνοψίζονται ώς άκολούΟως:

α) ’Η τδτε έλευθέρα 'Ελλάς, άριθμούσα μδλις 1.096.810 ψυχάς (άπογραφή 
πληθυσμού 18 6 1) λαμβανομένου προσέτι ύπ’οψιν καί-τού γεγονότος τού λιτο- 
διαίτου τού "Ξλληνος τής έποχής έκείνης, άπετέλει μικράν σχετικώς άγοράν μή 
εύνοοΰσαν τήν δημιουργίαν μεγάλων μονάδων.
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β) Παρετηρεΐτο στενδτης κεφαλαίων καί απροθυμία διά τήν στροφήν τών 
Υφισταμένων άποταμιεύσεων πρδς επενδύσεις είς βιομηχανικές μονάδας· Ση
μειωτέου, οτι ή κατά τδ ετος 1837 ιδρυθείσα "'Επιτροπή έπί τής έμφυχύσεως 
τής εθνικής βιομηχανίας", τδ μδνον κρατικόν οργανον μέ άρμοδιότητα υποβοη- 
θήσεως τής άναπτύζεως τής βιομηχανίας, δέν ειχεν άζιδλογα άποτελέσματα είς 
τδ έργον της λδγφ τών μικρών οίκονομικών πδρων μέ τούς δποίους έπροικίσθη·

γ) Παραλλήλως δέν κατέστη δυνατή, παρά τάς σχετικάς προσπάθειας, ή άνά- 
πτυζις πιστωτικών Ιδρυμάτων, Ικανών νά αντιμετωπίσουν τάς σχετικάς άνάγκας 
είς κεφάλαια άξίων λδγου βιομηχανικών έπιχειρήσεων·

6 ) ’Επιβράδυναιν είς τήν έζέλιζιν τοϋ κλάδου έπέφερεν ασφαλώς καί ή 
έλλειφις μορφωμένων ή πεπειραμένων τεχνιτών, ητις άπετέλει σοβαρόν έμπδδιον 
διά τήν χρησιμοποίησιν μηχανικών μέσων παραγωγής·

ε) 'Ανασταλτικός παράγων υπήρξεν έπίσης τδ μικρόν ένδιαφέρον τής τάξεως 
τών μορφωμένων καί ικανών επιχειρηματιών, δπως στραφοϋν είς τήν ΐδρυσιν βιο- 
μηχανικών μονάδων·

στ) Τέλος, τήν δλην είκδνα συμπληρώνει ή ελλειψις όδικών καί σιδηροδρο
μικών μέσών μεταφοράς, ή δποία έπέβαλεν άλλωστε καί τήν έγκατάστασιν τών 
πρώτων μεγάλων μεταποιητικών μονάδων είς τούς λιμένας ή πλησίον τών άκτών· 
Πράγματι διά τά θέματα τής διά ζηράς μεταφοράς τών αγαθών δέν είχε ληφθή 
μέχρι τδτε άζιδλογος μέριμνα· Τήν δυσχέρειαν έκ τής σχεδδν παντελούς άν- 
υπαρζίας όδικοΟ καί σιδηροδρομικού δικτύου, έπέτεινε καί ή μεγάλη διασπορά 
τού πληθυσμού καί ή μικρά πυκνδτης οίκήσεως· Συμφώνως πρδς τήν άπογραφήν 
πληθυσμού τού ΐτους 1 8 6 1, ή πυκνδτης άνήρχετο μδλις είς 2 3 *0ο ατομα κατά 
τετραγωνικόν χιλιδμετρον, ένφ είς αλλας εύρωπαϊκάς χώρας αυτη ήτο κατά τήν 
αύτήν χρονολογίαν υπερδιπλάσια.
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κεφ. 3. i-05gïSô25-2§Zl-z-222S
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Εισερχόμενοι είς τήν έξέτασιν τής βιομηχανικής έζελίζεως κατά τήν πε
ρίοδον τδν έτδν 1871-1900 παρατηροΟμεν, έτι ήδη ύφίσταται διάχυτου -τδ έν
διαφέρον διά τήν συνεχώς αύζανομέν,ην δραστηριότητα τής έλληνικής βιομηχα
νίας. *0 ήμερήσιος καί ο περιοδικός τύπος Αρχίζουν νά Απασχολούνται μέ τδν 
νεοφανή τούτον κλάδον καίτά δημιουργούμενα έκ τής άναπτύζεώς του προβλή
ματα. Τδ ένδιαφέρον τοΟτο υποκινεί τήν διοίκησιν άλλά καί τήν ιδιωτικήν 
πρωτοβουλίαν είς τήν έμπεριστατωμένην έζέτασιν τής καταστάσεως.

Διά τήν περίοδον ταύτην ύφίστανται πράγματι αί πρδται ένδείζεις καί 
πληροφορίαι ύπδ μορφήν στατιστικΟν πινάκων η έστω, λεπτομερειακδν περιγρα- 
φβν. Τδ πλέον ένδιαφέρον κείμενον είναι άσφαλδς ή έργασία τοΟ *Αλ. Ηανσδλα 
"'Λπογραφικαί πληροφορίαι περί τδν έν 'Ελλάδι άτμοκινήτων βιομηχανικδν κα
ταστημάτων, 1876”. 'Εζ ίσου σημαντικαί είναι αί είς τδ 'Αττικόν ήμερολδγιον 
τοϋ έτους 1877 δημοσιευΟείσαι ύπδ τοΟ Ν· ΔεμάΟα πληροφορίαι !,περί τής βιο
μηχανικής προόδου έν 'Εχλάδι" ως καί αί πληροφορίαι αί περιεχδμεναι είς τήν 
έργασίαν τοΟ BICKFORD SMITH "GREECE ÜITDER THE KIKG GEORGE".

Γενικαί πληροφορίαι περί τής άπασχολήσεως, Αναβιβάζουν ταύτην είς τήν 
μεταποίησιν κατά τδ ετος 1υ5δ είς 22.609 ατομα, κατά τδ, έτος 1861 είς 
>2·5θ1 ατομα καί κατά τδ έτος 1879 είς V*.959 ατομα. Παρατηρείται, δηλαδή, 
κατά τήν περίοδον ταύτην Αζιδλογος αυζησις αύτής. Δεδομένου έτι δ πληθυ
σμός τής χώρας Ανήρχετο κατά τήν Απογραφήν τοΟ 1879 είς 1.679*^70 ατομα, ή 
συμμετοχή τών είς τήν βιομηχανίαν Απασχολούμενων, Αντιπροσωπεύει τδ 2»7& τού 
συνολικοί πληθυσμοΟ. 'ΛντιπαραΟέτοντες τδ ποσοστδν τοΟτο πρδς τδ Αντίστοι
χον διά τδ ετος 1C;/G, τδ δποίον Ανήρχετο είς 2?β περιλαμβανομένων καί των 
τεχνιτών άλλων μή μεταποιητικών δραστηριοτήτων, διαπιστοΟμεν Αζίαν λδγου 
μεταβολήν έζ έτ.δφεως Απασχολήσεως *?ίς τήν μεταποίησιν.



-59

*Εκ τής συγκριτικές μελέτης τβν οίκείων στοιχείων έκ τδν προαναφερθει- 
σβν πηγδν προκύπτει 2>τι κατάτά έτη 1871-1900 ή κατά κλάδους σύνθςσις τής 
βιομηχανίας ?|το σημαντικές διάφορος έναντι τής τοιαύτης τής περιδδου 18 **1 - 
18?0· Νέοι κλάδοι Ανεπτύχθησαν, ot δέ Υφιστάμενοι έχρησιμοποίουν είς σημαν
τικήν έκτασιν τήν Ατμομηχανήν, ήτις υποκατέστησε πλέον τήν μυϊκήν δύναμιν 
ως καί τήν κίνησιν διά τής ζωικής δυνάμεως καί τής δυνάμεως τού ανέμου·
Είς τινας περιοχάς μδνον, ως π^χ. τής Λεβαδείας, εζηκολούθει νά χρησιμο- 
ποιήται συστηματικές ή δύναμις τΟν ρεδντων υδάτων.

Παραστατική είκών τής κατά κλάδους κατανομής τδν βιομηχανικήν καταστη
μάτων κατά τδ έτος 1876 παρέχεται είς τδν πίνακα 6 · Ουτος κατηρτίσθη εκ 
δύο διαφορετικών πηγδν Λ -2 καί 16^ καί διά τούτο έκρίθη σκδπιμον έπως, 
λδγφ τδν ένυπαρχουσδν Ασυμφωνιδν λάβρ τήν μορφήν Απλής Αντιπαραβολής τδν 
σχετικών στοιχείων(^ · *Ξκ τούτου, καί παρά τάς σημειουμένας Ασυμφωνίας 
καταφαίνεται έτΐί α)*Ό κλάδος τδν τροφίμων εΐχεν άναπτυχθή περισσδτερον 
παντδς άλλου, β) *0 κλάδος τής Υφαντουργίας είχε, μετά τού τδν τροφίμων, 
τδν μεγαλύτερον Αριθμδν καταστημάτων, μέ έγκατεστημένην μηχανικήν κινητή
ριου δύναμιν, γ) Τά καταστήματα τής υφαντουργίας, τής χαρτοποιίας, τής βα- 
σικής μεταλλουργίας καί τδν μηχανών ένεφάνιζον τδν μεγαλύτερον άριθμδν κα
ταστημάτων εχδντων κινητήριου δύναμιν, ως πρδς τδ σύνολον τδν καταστημάτων 
τού κλάδου· Σημειωτέου, οτι & μεγαλύτερος άριθμδς τδν καταστημάτων τού 
κλάδου τδν τροφίμων ΑπετελεΤτο Απδ Αλευρομύλους ανευ μηχανικής κινητηρίου 
δυνάμεως (3650 κατά Ηανσδλαν καί **000 κατά ΔεμάΟαν Περί τδν
κλάδων έπεξεργασίας ελαστικού, πετρελαίου καί ανΟρακος, ως καί ήλεκτρικδν 
είδδν ούδεμία μνεία γίνεται δεδομένου οτι ουτοι δέν ειχον είσέτι Αναφανή·

(1) ’Εθεωρήθη σκδπιμος ή παράθεσις τδν Αναλυτικδν στοιχείων έξ Αμφοτέρων 
τβν πηγών είς τδ Παράρτημα, ως χρησίμων διά τήν διαμδρφωσιν γνώμης 
περί τού βαθμού τής Ακριβείας τδν περιλαμβανομένων είς ταύτας στοι
χείων Αλλά καί έκ τού γενικωτέρου ένδιαφέροντος τδ οποΓον εμφανίζουν. 
(βλ· πίνακας 3 χαί 4, Παραρτήματος)·
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Πίναζ 6. ’Αριθμδς καταστημάτων κατά κλάδους δραστηριότητος
κατά τά ετος 1876.

II Κατά Μανσδλαν fiz J  J  Κατά Δεμάθαν /Î6 J
; κ λ ά δ ο νIIIIIII

Σδνο-
λον

Γ —  Τ’ 3Τ-----
*£χοντα |κή εχον- ! £  > SIeCvo- 
κιντττή-ΐ τα κινη-} g *§!λον 
ριον ουκήριον ι ο > ·ιyfl.li >| 1 ' 1 0*0 >1veluw J δύναμιν | fjf-|

--- - 1

'Ατμο
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τα

*Τδρθ-!Μή ϊχον !τα κινη
κινη-!™ptov 

1δΟναμνν τα ι
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20 Τροφίμων 3.706 50
21 Ποτών 29 13
22 ΚακνοΟ - -
23 'Υφαντικοί 47 46
24 Είδών ενδύσεως - -
25 Ηδλου - -
26 'Επιπλοποιίας - -
27 Χάρτου 1 1
28 'Εκτυπώσεων - -
29 Δέρματος 7 3
31 Χημικαί 16 5
33 Μί μεταλλικών 

ορυκτών 4 m
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λουργίαι 2 2
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λου
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*Ετέρα κατά κλάδους κατανομή τής Εγκατεστημένης μηχανικής κινητηρίου
δυνάμεως, δίδεται ύπδ τοβ ' BICXFCftP SMITH /ζΟ τδν ά ντι.σ το ίχ ω ν σ τ ο ιχ ε ίω ν  
παρατιθεμένων είς τδν πίνακα 7.

'Ο τριπλασιασμδς σχεδόν τής Εγκατεστημένης ίσχδος είς ίππους καί ο διπλα
σιασμός περίπου τδν καταστημάτων τδν διαβετδντων μηχανικήν κινητήριον δύνα- 
μιν έντδς τοΟ σχετικδς βραχέος χρονικοΟ αΰτοΟ διαστήματος (1875-1889), δεικνδ- 
ει τήν τάσιν τής μετατροπής τής βιοτεχνικής μορφής τής μεταποιητικής δραστη- 
ριδτητος πρδς τήν καθαρδς βιομηχανικήν τοιαδτην. Κατά τήν αύτήν πηγήν ̂ 6θ] % 
ή έγκατεστημένη ίσχδς άνήλθε κατά τδ ετος 1892 είς 10.000 πε(ίΐπου ίππους.
*Η πληροφορία· α'ότη παρέχει, μίαν είσ£τι ενδειζιν «περί τής έζελίζεως τής με
ταποιητικής δραστηριδτητος έντδς τής τελευταίας 15ετίας, τής περιόδου 1871- 
1900.

-6 1 -

ΙΐΙναζ 7. ’Αριθμδς καταστημάτων ίχδντων μηχανικήν κινητήριον δδναμιν 
καί εγκατεστημένη ίσχδς κατά τά έτη 1875 καί 18 8 9.

Κ λ ά δ ο ι
1 8 7 5 1 8 8 9

Καταστήματα ’Ισχδς είς ίππους Καταστήματα ’Ισχδς είς ίππους

2/3 ΣΥΙΤΟΛΟΝ ΒΙΟ- ΜΠΧΛΝΙΑΙ 95 1967 145 5568

20 Τροφίμων 39 727 93 1676
(έζ δν άλευρδμυλοι) (55) (658) (79) (1584)

23 ’Υφαντουργικαί 14 512 14 1576
29 Δέρματος 3 38 3 49
31 Χημικαί 1 45 1 7
36 Μηχανουργεία 9 88 6 710
39 Διάφοροι 29 557 

. ■ »_
28 1550

Διά τδν άριθμδν τδν άπασχολουμένων είς τήν βιομηχανίαν κατά τήν περίοδον 
τδν έτδν 1841-1920, αΐ πληροφορίαι είναι μάλλον άσαφείς. *0 Σ. Σπηλιωτάκης 
£61 σελ. 20 k.£j7  άναφέρει ?τι κατά τδ ετος 1856# έπί συνολικοΟ πληθυσμοΟ 
1.007.216 άτδμων,είς τήν βιομηχανίαν άπησχολοΟντο 22.609 άτομα. *0 ’Αλ.
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ΙΙανσδλας αναβιβάζει τήν άπασχόλησιν είς τόν κλάδου τοΟτον είς 32.801 άτομα 
«ατά τδ ετος 1361 /41, σελ. 38/. Συμφώνως πρδς τά στοιχεία τά περιλαμβα
νόμενα εις τήν μελΕτηυ περί τοΟ ΕνεργοΟ πληθυσμοΟ τοΟ Ε. Μακρή /ίθ,σελ.202/* 
ή ΕζΕλιζις αύτδν είς τήν βιομηχανίαν καί τά δρυχεϊα-μεταλλεΐα, Εξ Επδψεως 
ποσοστιαίας συμμετοχής είς τδ σΰνολον τοΟ ΕνεργοΟ πληθυσμοΟ, παρουσιάζει 
τάς εις τδν πίνακα 8 6μφανιζομ£νας μεταβολάς.

Πίνας 8. Συμμετοχή ΕνεργοΟ πληθυσμοΟ βιομηχανικής καί Εξορυκτικής δραστηριδτητος &ς πρδς τδ σΰνολον κατά τά ετη 18 6 1,
1870, 1879, 1907 καί 1920 (1).

1 8 6 1 18 7 0 18 7 9 19 0 7 19  2 0

Σΰνολον ΕνεργοΟ πληήυσμοΟ 317.532 450.693 489.923 735.770 1.733.677

Ενεργοί είς τήν 
βιομηχανίαν καί 
τά δρυχεΐα

32.301 48.129 44.959 127.926 301.726

Ποσοστδν συμμετοχής Επί τοίς % 1 1 ,0 2 11,40 10 ,06 18,98 18,74
Εξ ων μή δηλώσαυτες 
κλάδου δραστηριδ- 19·592 
τητος

28.400 42.966 61.465 123.391

Πηγή: S. Ηακρή: Στατιστικαί Μελδται, σελ. 207.
’Εκ των στοιχείων τοΟ πίνακος 8 καταφαίνεται ή αλματώδης αδξησις τοΟ πο- 

σοστοΟ τής συμμετοχής τδν άπασχολουμευων τδν κλάδων αΰτδν είς τδ σΰνολον τοΟ 
ΕνεργοΟ πληθυσμοΟ μεταζΰ τής άπογραφής πληθσσμοΟ τοΟ Ζτους 1861 καί τής 
τοιαΰτης τοΟ έτους 1920.

Εις τδ προαναφερθδν έργου τοΟ ’Αλεξ. Μανσδλα σελ. 64/, διά τοΟ 
δποίου παρΕχονται πληροφορίαι, ως ήδη έσημειδθη, μδνον διά τά σπουδαπδτερα 
Εργοστάσια καί δή διά τά διαθέτοντα μηχανικήν κινητήριου δΟναμιν, περιλαμ
βάνονται καί στοιχεία περί τής άπασχολήσεως άναφερδμενα είς τδ Ζτος 18?6, 
τά δποΐα δίδονται είς τδν πίνακα 9*
(1) Τά ποσοστά συμμετοχής άναφδρονται είς τδ σΰνολον τδν δηλωσάντων 

κλάδον δραστηριδτητος.
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πίναξ 9· *Αριθμδς καταστημάτων καί άπασχδλησις κατά φϋλον καί
κατά κλάδους, κατά τδ ετος 137ο.

Κ λ ά δ ο  ι
Αριθμδς
καταστη
μάτων

Σδνολον 
’Απασχο- 
λήαεως

-’Εν

"Λνδρες Γυναίκες

Παιδία 

*Αρρενα Θήλεα

20 9Αλευρόμυλοι 52 815 755 8 52 -
’Ελαιοτριβεία 10 202 196 - 6 -

2 1 Πνευματοποιεία 5 22 18 - 4 -
etνοποιεια 4 41 35 6 - -

23 ’Εκκοκιστήρια 13 136 91 21 24 -
*Υφαντήρια 2 238 45 184 9 -
Κλωστήρια 18 1085 243 447 234 16 1

Ιίεταζουργεία 12 869 50 515 - 304
29 Βυρσοδεψεία 7 786 696 - 90 -
51 Σαπωνοποιεία 3 14 1 1 2 1 -

Πυριτιδοποιεία 1 2ο 21 - 7 -
35 ‘Υαλουργεία 2 197 108 34 29 26

’Αγγειοπλαστεία 2 114 8ο 6 15 13
35 Μεταλλουργικά 2 1904 1904 - - -
56 Μηχανουργεία 9 342 214 - 128 -
59 Διάφορα 10 159 104 7 28 20

Σ Y Η 0 Λ C IT 132 6952 4571 1230 627 524

Πηγή: 'Α. Ηανσδλα, "’Απογραφικαί πληρ’οφορίαι περί τ<3ν έν ‘Ελλάδι άτμο- 
κινήτων βιομηχανικΟν καταστημάτων1,' 18 76".
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Τέλδς είς τδν "'Οδηγόν τής 'Ελλάδος11 τοΰ ετ'ους 1875, δίδεται εναργής
ή είκών τής οικονομικής εξελίζεως τής χώρας κατά trjv εποχήν έκείνην καί 
καταφαίνεται ή σημαντική πρόοδος τής έλληνικής βιομηχανίας· Al * Αθήνα ι 
καί ιδίως δ Πειραιεΰς, συμφώνως πρδς τάς είς αδτδν διδομένας πληροφορίας, 
άρχίζουν νά άποτελοθν ήδη τδ βασνκδν.βιομηχανικόν κέντρον τής Χώρας μέ τήν 
άρξαμένην άπδ τής περιόδου τάΰτης συγκ.έντρωσιν, είς τήν εν λδγφ περιοχήν, 
μεγάλου άριθμοΟ βιομηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων.

Γενικώς, ή έζέλιζις τής βιομηχανικής δραστηριότητος παρουσιάζει άρκετάς 
ένδείζεις προόδου. Είς αυτήν συνέβαλον θετικώς καί τά δπδ τής δι,οικήσεως 
ληφθέντα μέτρα, μεταξΰ τών .οποίων σημαντικήν έπίδρασιν είς τήν άνάπτυζιν 
Ιδίως τών κλάδων έκείνων, τών οποίων αΐ πρώται υλαι προήρχοντο έκ τής εγ
χωρίου παραγωγής, εϊχεν ή καθιέρωσις νέου τελωνειακοΟ δασμολογίου κατά τδ 
ετος 1884# *Η καθιέρωσις τοΟ νέου δασμολογίου παρείχεν, έν άντιθέσει πρδς 
τά προηγουμένως κατά τά ετη 1830, 1837, 1842, 1843, 1857, 186.7, 1871,1873, 
1877 καί 1878 θεσπισθέντα, τδ πρώτον, εμμεσον εστω προστασίαν είς τήν έλλη- 
νικήν βιομηχανίαν, ένφ τά προγενέστερα εϊχον άπλώς καί μόνον ταμιευτικόν 
χαρακτήρα.

Πέραν τοΰτων, δέον νά σημειωθοΟν δ>ς ένισχυτικά τής προόδου ταΰτης καί 
τά έπι„<$υμβάντα κατά τήν περίοδον ταΰτην ιστορικά γεγονότα τής προσαρτήσεως 
τών 'Ιονίων Νήσων καί τής θεσσαλίας-^Αρτης. *Η πραγματοποιηθείσα κατά τδ 
Ϊ?τος.ΐ864 προσάρτησις τών 'ίονίων Νήσων, εκτός τής διευρόνσεως τής άγορας, 
συμπεριέ^άβε είς τδ βιομηχανικόν δυναμικόν τής χώρας τήν σχετικώς άνεπτυ- 
γμένην βιοτεχνικήν δραστηριότητα τών νήσων τοδτων, δ πληθυσμός τών δποίων 
διεκρίνετο διά τό προκεχωρημένον πολιτιστικόν τού επίπεδον· Τήν προσάρτη- 
σιν τών *Ιονίων Νήσων ήκόλοδθησεν ή κατά τδ ετος 1881 πραγματοποιηθείσα 
προσάρτησις τής Θεσσαλίας καί τής "Αρτης, μέ συνέπειαν τήν άντίστοιχον 
διεόρυνσιν τής έλληνικής άγορδς. "Ηδη κατά τό ετος 1889 δ πληθυσμός τής 
Χώρας άνήρχετο είς *.1#7 .208 ατομα, μέ μέσην πυκνότητα· 34,39 κατοίκους κατά 
τετραγωνικόν χιλιόμετρου. 'Η κατά τό ετος 1δ2δ άντίστοιχος κατάστασις ητο, 
ως γνωστόν, 753·**00 κάτοικοι, μέ πυκνότητα 15,86 ατομα κατά τετραγωνικόν 
χιλιδμετρον.



Δέον επίσης, νά τονισθοΟυ αΐ επί τής άυαπτδζεως τής μεταποιήσεως άγα- 
θαί Επιπτώσεις Εκ τής Επί Χαρ. Τρικοδπη κατασκευής σιδηροδρομικοΟ καί Εδι- 
κοΟ δικτύου, τδ Εποίον ηλλαζεν άρδην τάς δυνατότητας μεταφοράς τδν πρώτων 
ΰλδν καί τής διακινήσεως τδν βιομηχανικών προϊδντων. 'Ανασταλτικδς, βεβαίως 
κατά τήν περίοδον ταδτην επέδρασαν Επί τής 8λης Ελληνικής οικονομίας ή πτώ- 
χευσις τοΟ ΕλληνικοΟ κράτους Επισυμβάσα κατά τδ ετος 1893, καί Ε άτυχής 
Ελληνοτουρκικός πδλεμος τοΟ 1897·

 £_ί_κ_ο_σ_α_ε_τ_ί_α___1_2_0_1-_=_1_9_2_0

Διά τήν περίοδον τδν ετδν 1901-1920 {ιφίσταται πλΕον άξιδλογον στατιστι- 
κδν ΰλικδν, προερχόμενου Εκ τδν ΐδιωτικδν καί τδν δημοσιογραφικδν πληροφο- 
ριδν, άλλά καί Εκ τδν Επισήμων στατιστικδν Εργασιδν, αΐ όποΓαι άνελήφθησαν 
τδ πρδτον κατά τά ετη 1914,-1917 καί 1920. Είς τήν κατάστασιν τής Ελληνι
κής βιομηχανίας κατά τδ Ετος 1902 άναφδρεται ο Επ. ΛοβΕρδος σελ. 1̂ /· 
δ Εποίος δίδει Ικανοποιητική· είκδνα τής προοδευοδσης μΕ ταχδυ ρυΟμδν Εργο
στασιακής βιομηχανίας. Τά σχετικά στοιχεία παρατίθενται είς τδν πίνακα 10.

Τά περιλαμβανόμενα είς τδν πίνακα τοΟτον στοιχεία είναι Επωσδήποτε Ελ
λιπή καί συνεπδς δ£ν Επιτρέπουν τδν σχηματι.σμδυ σαφοΟς είκδνος. Τήν αυτήν 
άσάφειαν έχουν καί αί πληροφορίαι τοΟ ADOLF STUCK ̂ j4, σελ.12/, ο Εποίος 
παρέχει στοιχεία περί τοΟ άριΟμοΟ καί τοΟ είδους τδν Εργοστασίων τοΟ Πει- 
ραιδς. ΤαΟτα δίδουν τήν Εντδπωσιν άναπτδζεως σοβαρδς βιομηχανικής δραστη- 
ριδτητος είς τήν περιοχήν ταδτην. *0 ’Αλεξ. Μανσδλας 2,σελ.^/ άναφερδ- 
μενος είς τήν περίοδον τδν ετδν 185Ο-Ι076 περιγράφει μί Ιδιαιτέραν εμψασιν 
τήν άθρδαν ΐδρυσιν εργοστασίων καί τονίζει τήν άπδ τής Εποχής Εκείνης εύ
τονον συγκέυτρωσιυ τής βιομηχανικής δραστηριδτητος τής χώρας είς τήν πε
ριοχήν τοΟ ΙΙειραιδς.

Ι̂Ιδη, τδ κρατικδν Ενδιαφέρον διά τδν κλάδον τοΟτον τής ’Εθνικής Οικο
νομίας ειχεν Εκδηλωθή Εντονώτερον. At άρμδδιαι διά τήν παρακολοδΟησιν καί 
ενίσχυσιν τής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας κρατικαί ΰπηρεσίαι Ελάμβανον δρ- 
γανωτικά μέτρα, ώς καί τοιαΟτα συντονισμοΟ τδν προσπαθειδν των πρδς τήν 
κατεύθυνσιν ταδτην.
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Πίναζ 10· ’ΛριΟμδς βιομηχανικήν μονάδων κατά κλάδον κατά τδ ετος 1901.

Κ λ ά δ ο ι
*Αριθμδς 
καταστη
μάτων

»
Κ λ ά δ ο ι

Αριθμδς 
καταστη
μάτων

20 ί£θφίμων
ι

26 *ΕπιπλοποιÇa

’Ατμοκίνητοι άλευρδμυλοι 5̂ ’Επιπλοποιεία (πολλά)
Μακαρονόποιεΐα 
Ελαιουργεία

20
(αρκετά)

27 Χα^τοποιΓά. 

Χαρτοποιεια 2
21 Ποτών

Ζυθοποιεία
0Iνοποιεΐα,ποτοποι εϊα

3
(άρκετά)

29 Αδάματος

Βυρσοδεψεία

23 *Xi£2-222£I£i2
Κλωστοϋφαντήρια \ 
βάμβακος I

Κλωστοϋφαντήρια ερίου J 165

31 Χημικαί

Σαπωνοποιεία 
’Εκκρηκτικών δλδν 
Κηροποιεία

37
32
100

Μεταξουργεία (αρκετά)
3^ 'Ϊ2^£££ϊ£Ϊ2 1
36 -Μΐ1Χ2ϋ2£βϊ££α 12

Πηγή: Σπ· Λοβερδου 11 ’ Εθνικδς πλοϋτος" σελ· 12 (άναμορφωθείς)
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Τδ 'Υπουργείον 'Εθνικής Οικονομίας, ήδη άπδ τοΟ άτους 191**· έπεδίωζε 
τήν συγκεντρωσιν στοιχείων περί τής δομής τοΟ κλάδου,ανευ ομως αποτελέσμα
τος, λδγφ τής απροθυμίας τδν βιομηχάνων νά παράσχουν τάς σχετικάς πληρο
φορίας, κατά τήν δργανωθεΓσαν σχετ,ικήν Ερευναν· Τδ ετος 1917 ή προσπάθεια 
έπανελήφΟη κατά συστηματικότερον τρδπον καί παρά τδ γεγονδς, οτι αυτη πε- 
ριωρίζεΐτο μδνον είς τά πλέον άζιδλογα ίπδφεως άπασχολήσεως καί κινητη- 
ρίου δυνάμεως βιοτεχνικά καί βιομηχανικά καταστήματα, άπέδωκε τά πρδτα συ
στηματικά καί επίσημα στατιστικά στοιχεία περί τής καταστάσεως τής ελληνι
κής βιομηχανίας· Τά άποτελέσματα τής άπογραφής ταύτης, ήτις ήτο βασικδς 
άπογραφή μδνον τΟν έχδντων έργόστασιακήν μορφήν καταστημάτων, δίδονται έν 
συνάψει είς τοδς πίνακας 11-καί 12. (Πηγή: Γ· Χαριτάκη” 'Ελληνική Βιομη
χανία" σελ. 132 (άναμορφωθείς) ·

Πίναζ 11· 'Αριθμδς καταστημάτων καί άπασχολουμένων κατά μέγεθος 
άπασχολήσεως καί κατά περιοχάς, 1917

'Αριθμδι
καταστημ*ίίτων

'Αρνθμδς
απασχολούμενων

* %

ΓΗΠΙΚΟΚ ΕΥΚΟΛΟΙ! ΒΙΟΚΗΧΛΗΙΑΣ 2213 100 3612U 100

Σΰνολον παλαιάς 'Ελλάδος 1591 71,9 26897 7 Μ
11 νέας 'Ελλάδος 622 2 8 ,1 9227 25,6

12SPAX ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
( 1 - 5  άτομα) 1188 100 3579 100
Παλαιάς 'Ελλάδος 829 69,8 2581 72,1
Κέας 'Ελλάδος 359 30,2 998 27,9
KSSAXÂX ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
£6 -.25 άτομα) 7*0 100 88^5 100
Παλαιάς 'Ελλάδος 5**0 72,7 6^75 73,2
Κέας ' Ελλάδος 203 27.3 2370 26,8

ΜΗΓΛΛΛΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(26 ατομα καί ανω) 282 10C 23700 100
Παλαιός 'Ελλάδος 222 78,7 1781.1 75,2
Κέας 'Ελλάδος I 1 1 1 ι 1 C

N
1 ο

 
1 1 1 1 1 1 1 21,3 5859 2^,8
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*Εκ τβν στοιχείων τοΟ πίναηος 11 καταφαίνεται οτι ή Παλαιά 'Ελλάς υπερ
είχε καταφανώς είς βιομηχανικήν εζέλιξιν έναντι τών περιοχών τής Μακεδονίας, 
'Ηπείρου καί τών νήσων Κρήτης, Χίου, Σάμου καί Λέσβου, αι δποΓαι μδλις κα
τά τοΰς πολέμους τών ετών 1912-1913 άπηλλάγησαν τοΟ τουρκικοΟ ζυγοθ καί 
συνεκέντρωνε τδν μεγαλΰτερον άριθμδν τών άπασχολουμενων είς τάς 282 βιομη- 
χανικάς μονάδας, αί δποΓαι εδρέθησαν άπασχολοθσαι 26 ατομα καί άνω. Ση- 
μειοΟται πάντως, οτι ή σΰγκρισις εφ'οσον ήθελεν επεκταθή έφ'δλοκλήρου τής 
μεταποιητικής δραστηριδτητος, θά ητο διάφορος, δεδομένου οτι κατά τήν εν 
λδγφ άπογραφήν δέν έλήφθησαν στοιχεία διά τάς βιοτεχνικάς μονάδας, άλλά 
μδνον άπδ έργοστάσια καί εργαστήρια εχοντα μηχανικήν κινητήριον δΰναμιν, 
άδιαφδρως τοΟ άριΟμοΟ τών είς ταΟτα άπασχολουμένων, καί άπδ μονάδας άπα- 
σχολούσας τούλάχιστον 5 άτομα καί ανω, εστω καί εάν δέν εϊχον εγκατεστημέ- 
νην κινητήριον δΰναμιν· 'Επίσης, είς τήν άπογραφήν· συμπεριέλήφθησαν 28 κα
ταστήματα μή δυνάμενα νά ΟεωρηΟοΟν ως άνήκοντα είς τδν κλάδον τής μεταποιή- 
σεως, ητοι 20 έργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ένεργείας, 4 εργοστάσια φω
ταερίου καί 4 μηχανικά πλυντήρια· *Κ κατά κλάδους κατανομή τοΟ άριθμοΟ τών 
δπολοίπων 2185 άπογραφέντων βιομηχανικών καταστημάτων δίδεται είς τδν πί
νακα 12·

Τήν έλλειψιν πλήρων στοιχείων περί τής μεταποιητικής δραστηριδτητος 
καί τής δομής τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας συνεπλήρωσεν ή 
διεζαχθείσα κατά τδ 1920 γενική άπογραοή τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών 
καταστημάτων· *Η άπογραφή αυτη είναι κατ'ουσίαν καί ή πρώτη έπιτυχοΟσα 
προσπάθεια συγκεντρώσεως στατιστικών στοιχείων περί τής ελληνικής βιομηχα
νίας καί βιοτεχνίας. Βάσει τών αποτελεσμάτων ταύτης, δυνάμεθα νά διαμορφώ- 
σωμεν πλήρη καί σαφή γνώμην διά τήν κατάστασιν τοΟ κλάδου κατά τήν λήζιν 
τής πρώτης έκατονταετίας άπδ τής παλιγγενεσίας καί ταυτοχρδνως νά διατυ- 
πώσωμεν γνώμας έπί τών κατά τδν πρώτον αύτδν αιώνα τοΟ ελευθέρου έθνικοΟ 
μας βίου έπιτευχθέντων βημάτων προόδου είς τδν κλάδον τούτον τής έθνικής 
οικονομίας#
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Πίναζ 12· ’Αριθμός καταστημάτων κατά κλάδους δραστηριδτητος, 1917·

Κ λ ά δ ο ι
Αριθμδς
καταστη-
μάτων Κ λ ά δ ο ι

Αριθμδς
καταστη
μάτων

20 Τροφίμων 1100 31 Χημίκαί 127
21 Ποτών 135 33 Μή υεταλλικών 

Ορυκτών 89
22 ΚαπνοΟ 28 3** Βασικαί μεταλ-
23 'Υφαντουργικαί 172* λουργίαι 2
2^ 'ΕνδΟσεως 9 35 -Ειδών έκ μετάλλου 31
25 Ηΰλου 133 36 Μηχανουργεία 90
26 'Επιπλοποιίας 5 38 Μεταφορικών μέσων 3
27 Χάρτου 29 39 Διάφοροι k

28

29
'Εκτυπώσεων
Δέρματος

89
138

Σ ΰ ν ο λ ο ν 2.185

Πηγή: Γ· Χαριτάκη "'Ελληνική Βιομηχανία11 σελ. 133 (Αναμορφωθείς)
Συμφώνως πρδς τά Αποτελέσματα τής Απογραφής τοΟ 1920, δ Αριθμδς τών βιο

μηχανικήν καταστημάτων Ανήρχετο (κατά τά νΟν ίσχΰοντα κερί τής έννοίας τής 
μεταποιήσεως) εις 33*385 μδ Αντίστοιχον Ακασχδλησιν Ανερχομένην είς 1^3*977 
ατομα. Τδ σύνολον τής Απασχολήσεως, συγκρινδμενον πρδς τδν Αντίστοιχον συν
ολικόν πληΟυσμδν, εις κοσοστδν επί τοΓς έκατδν, παρουσιάζει έναντι τών παρεμ
φερών συγκρίσεων τών ετών 1838 (25*) καί 1379 ( 2, 7& ) ηυζημενην σχέσιν Ανερχο
μένην είς (2,9&)· Τήν αΰζησιν τής συμμετοχής τών είς τήν μεταποίησιν Απασχο- 
λουμένων δέον νά Οεωρήσωμεν περισσδτερον σημαντικήν, εάν λάβωμεν υπ'ίφ ιν ίτι 
μέγα μέρος τοΟ πληθυσμοΟ συμπεριελαμβάνετο είς τάς νεοαπελευθερωθείσας περιο- 
χάς τής Μακεδονίας, 'Ηπείρου, Θράκης, Κρήτης # Χίου, Σάμου καί Λέσβου, είς 
τάς δποίας ή βιοτεχνική καί βιομηχανική Ανάπτυζις ητο, &ς καταφαίνεται καί 
έκ τής Απογραφής βιομηχανικών καταστημάτων τοΟ ϊτους 1917, σημαντικώς κατώ
τερα τής παλαιΛς 'Ελλάδος (βλ. πίνακα 11 )»
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Τά βασ ικά στ (ηχεία Εκ τής άπογραφής τού έτους 1920 δίδονται είς τδν πί
νακα 13· *Εκ τδν στοιχείων τού ιίίνα>ίος τούτου όυνάμεΟα νά συμπεράνωμεν οτι: 
α) *Η συμμετοχή τδν κλάδων παραγωγής καταναλωτικδν άγαΟδν ΕξηκολούΟη νά πα- 
ραμδνη ύψηλή β) άνεπτύχθησαν κατά τήντελευταίαυ αυτήν εικοσαετίαν οι κλάδοι 
τής Επεξεργασίας τδν μή μεταλλικδν ορυκτών, τής χημικής βιομηχανίας, των 
είδδν εκ μετάλλου, πού καπνού καί τής Επεξεργασίας ξύλου καί γ) ή Εγκα
τεστημένη κινητήριος δύναμις αύξηΟεΐσα σημαντικδς ΐφθασεν είς τδ υψος των 
80.94? ίππων. Γενικδς, ή ΕξΕλιξις τής μεταποιητικής δραστηριδτητος κατά τδ 
διάστημα τής εικοσαετίας αυτής (1901-1920) δύναται νά ΟεωρηΟ§ ως άξία λδγου. 
’Εάν μάλιστα ληφδούν ύπ’οφιν αί εθνικαί ταλαιπωρίάι, αί πολεμικαί περιπδτειαι 
καί γενικδς τδ σχετικδς άνώμαλον πολιτικόν κλίμα, κατά τήν περίοδον ταύτην, 

δυνάμεθα νά ειπωμεν οτι ήδη κατά τδ 1920 ειχον τεΟή αί βάσεις διά 
μίαν συστηματικήν πλέον άνάπτυξιν τής ελληνικής βιομηχανίας, Χαρακτηριστι- 
κδς δ Γ. Χαριτάκης /^73, οελ. 4θ/ γράφει: "’Εάν κατά τήν προηγουμενην περίο
δον (1828-188*0 ή Ελληνική βιομηχανία διήρχετο τήν βρεφικήν καί παιδικήν, τρδ- 
πον τινά, ήλικίαν, ήδη (1884-1915) διήρχετο τήν Εφηβικήν ήλικίαν. Τδ Ελληνι
κόν κράτος παύει νά είναι καθαρδς άγροτικδν κράτος, «ΡΧ^ζει νά εχτ) ιδίαν
βιομηχανίαν, κατά δέ τά τελευταία ετη άπδ τού 191® Hat Αρχίζει νά
διανύί) τδ στάδιον τού Εκβιομηχανισμού".

(1) Ε
h
ριοχάς

Ιδικΰς επί τ?ίς έζελίζεως τοΟ κλάδου 22 (hchW oOÎ έπεδρασευ άποςκκη,στικδς 
Επδκτασις τδν Ερίων τής χώρας, κατά τήν υπ’οψιν εικοσαετίαν, εις πε- 
ιοχάς κατ’εξοχήν καπνοπαραγωγούς (*Δν. Κα;*.εδ°νια-θράκη)·



Πίναξ 13· ’Αριθμδς καταστημάτων, άπασχολουμένων. καί έγκατεστημένη 
κινητήριος δδναμις κατά τδ Κτος 1920.
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σοοτόν
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48ο■ ■■■■■sa: 2 1.Î67Ι883Β·&8=: 1 58 • · · 
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38 Μεταφορικώνμέσων
39 Λοιποί βιομηχα

ν ί α ν

ϊΐηγή: Αποτολέοιιατα ’Αχογρ^ρης (αναμορφωθείς)
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Κατά τήν διάρκειαν τών έκατδν πρώτων ετών άπδ τής παλιγγενεσίας, η 
*Ελλάς,άποδυθεισα είς συνεχείς προσπαθείας δργανώσεως τοΟ νεοσυστάτου κρά
τους καί εν συνεχείς είς τήν πραγμάτωσιν τής μεγάλης Ιδέας, δέν είχε τάς 
δυνατότητας καί τήν ευχέρειαν τής ενθαρρύνσεως τής βιομηχανικής Αναπτύξεως. 
Παρά τδ γεγονός, 8τι ανδρες ώς δ I. Καποδίστριας καί δ X# Τρικοΰπης είχον 
εγκαίρως ΑντιληφΟή τήν Ανάγκην τής προσαρμογής τών κοινωνικών καί οίκονο- 
μικών θεσμών τής Χώρας πρδς τά είς τήν λοιπήν Εύρώπην κρατοθντα, ή αντί
στοιχος πρδς τήν βιομηχανικήν Ανάπτυξιν πρόοδος, ητο βραδεία· Είδικώτερον, 
κατά τήν πρώτην πεντηκονταετίαν, κατά τήν δποίαν καί έτέθησαν αΐ βάσεις 
δργανώσεως τοΟ νεαροΟ έλληνικοθ κράτους, αί άντιμετωπιζδμεναι δυσχέρειαι 
είς άλλους τομείς, άπεμάκρύναν τήν προσοχήν τών αρμοδίων, εκ τής λήψεως 
προστατευτικών μέτρων καί καθιερώσεως θεσμών καταλλήλων διά τήν εντός εύ- 
κραοΟς κλίματος ανδοωσιν μιάς βιωσίμου βιομηχανικής δραστηριδτητος. ΤοΟτο 
δέον νά Αποδοθή, έν μέρει τούλάχιστον, καί εις τήν επικρατούσαν κατά τήν 
περίοδον ταύτην αποφιν περί τής επιβαλλομένης πλήρους δλευθερίας είς τήν 
οικονομικήν ζωήν· *Η αποφις αυτη, μεταφυτευθείσα έκ τής Δυτικής Εύρώπης, 
κάπως δφίμως, καί έμφανιζομένη ώς έμπρακτος έφαρμογή τοΟ άζιώματος τών 
Γάλλων φυσιοκρατών "LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ PASSER", εϊχεν ώς διαφαίνεται 
καί έκ τών σχετικών σχολίων τής εποχής εκείνης, τάς Αντιστοίχους δυσμενείς 
επιπτώσεις έπί τής είς τά πρώτα βήματά της ευρισκομένης ελληνικής βιομηχα
νίας. *0 Ι· Σκαλτσούνης ̂ 58 σελ. ιν/ Αναφερόμενος είς τήν περίοδον 1Ô70- 
1^73 γράφει συγκεκριμένος: "Τά δέ περί τήν τεχνουργίαν πώς παρ'ήμίν διεξά
γονται; *Υπδ έθνικής φιλοτιμίας έρυθριά τις αναγκαζόμενος νά δμολογήσμ, οτι 
ώς πρδς τήν διεξαγωγήν ταδτην κατ’ούδέν διαφερομεν τών Απολιτεώτων λαών, 
παντάπασιν ΑγνοοΟντες τάς έκ τής επιστήμης καί τής έμπειρίας είσαχΟείσας 
νεωτέρας μεΟδδου,ς δι'ών αι βιοποριστικοί τέχναι έπί τοσοΟτον προήλασαν Ακ
μής καί τελειοποιήστως. 'Εάν έξαιρεθζ ή έν Σΰρφ καί Πειραιεί γινομένη χρή- 
σις τοθ ατμοθ έπί τινων έργοστασίων, άπαντα τά είδη τών σιδηρών έργαλείων 
τών οικιακών έπίπλων καί σκευών καί υφασμάτων είσάγονται έξωθεν. Καί αύταί
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αί πηλοπλαστικαί καί πριστικαί τέχναι περαίνονται παρ'ήμίν διά τής Αμέ
σου αυτουργίας τού χcιpώvaHτoς,, καί συνεχίζων είς τήν σελίδα 6: "Πλήν ή 
* Ελλάς ουδέποτε Ανβκίνησεν ούδ'έλυσεν επομένως το ζήτημα περί τοΟ κύκλου 
τής Κυβερνητικής ένεργείας έπί τής βιομηχανικής τού έθνους αγωγής καί άνα- 
πτύξεως. *Η 6έ Ιίυβέρνησις κατά τήν πράξιν ήκολούΟησε τάς άρχάς τού ελευθέ
ρου συναγωνισμού έφαρμδσασα τδ αξίωμα τδν φυσιοκρατών τής Γαλλίας, LAISSES 
FAIRE, LAISSEZ PASSER κατά τήν εύρυτέραν αύτού έννοιαν· ''Οτε δέ Ανεφαίνετο 
ζήτημά τι οίκονομικδν ή βιομηχανικόν, ελύετο κατά τήν Αρχήν τής έλευΟερίας 
τού ίμπορίου, ΟεωρηΟείσης, ΐ>ς κρηπίδος έφ'ής ή εθνική ήμδν οίκονομία έπη- 
ρείδετο1'·

Πέραν ομως τής γενικής Αποχής τής Διοικήσεως άπδ τής λήφεως ευεργε
τικήν μέτρων διά τήν ανάπτυζιν τής βιομηχανικής δραστηριδτητος διαφαίνεται, 
55τι δπήρχον καί άλλοι λδγοι παρεμποδίζοντες τήν πρδοδον Αρδς τήν κατεύΟυν- 
σιν ταύτην. ΕΪς τδν πλέον σημαντικδν ήτο ή ήλλειφις καταλλήλου υποδομής 
είς τήν κεφαλαιοαγοράν· At πρδται προσπάΟειαι δημιουργίας πιστωτικβν Ιδρυ
μάτων έγένοντο ήδη εύθύς μετά τήν δργάνωσιν τού ελευθέρου κράτους. *3ς 
ήδη έζετέθη è I. Καποδίστριας, έν τρ προσπαθείς του διά τήν δημιουργίαν 
μιάς εύνομουμένης καί προοδευούσης κοινωνικής καί οικονομικής ζωής, έπε- 
δίωζε πρβτος τήν ιδρυσιν Τραπέζης, ήτις θά έτδνωνε τήν γεωργίαν, τήν βιο
μηχανίαν καί γενικδς τήν έθνικήν οικονομίαν· Τδ περιωρισμένον τής τοιαύτης 
συμβολής τδν πιστωτικδν Ιδρυμάτων είς τήν ύποβοήθησιν τής Αναπτύξεος βιο

μηχανικής δραστηριδτητος, περί τού οποίου έγένετο ήδη μνεία, συνεπληροΟτο 
καί ύπδ τής έπιφυλακτικής στάσεως τού επιχειρηματικού κδσμου πρδς τδν άγνω
στον κλάδον τής βιομηχανίας· 'H φυσική ροπή τού "Ελληνος πρδς τήν έμπορι- 
κήν έπιχείρησιν, ή δποία έπιτρέπει τήν ταχείαν καί πρόχειρόν διεξαγωγήν 

κερδοφδρων πράξεων, δέν έδημιούργει ένθαρρυντικάς τάσεις καί άπετέλει Ανα
σταλτικόν παράγοντα διά τήν στροφήν τής δραστηριδτητος πρδς τήν βιομηχανίαν· 
'Ελάχιστοι ''Ελληνες Οά ειχον τήν διάθεσιν καί τδ θάρρος διαΟέσεως μεγάλων 
σχετικδς κεφαλαίων δι επενδύσεις τοιούτου είδους· *Κ έλλειψις άλλωστε κε
φαλαίων ήτο γενική· *II 'Ελλάς, έξελΟούσα άπδ τήν έπανάστασιν κατεστραμμένη, 
οίκονομικδς καΟημαγμένη καί βεβαρημένη μέ μέγα δημόσιόν χρέος σελ·Π93
καί 77* σελ· 8θ κ·1#/ πρδς τδ έζωτερικδν, είχε νά Αντιμετωπίσρ τεράστια
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προβλήματα Ανασυγκροτήσεως. *Η δημιουργία κεφαλαίων προϋπέθετε άποταμίευ- 
σιν αλλά ή άποταμίευσις προέρχεται εκ τής παραγωγής, ή δέ παραγωγή ητο 
περίπου Ανύπαρκτος. Καί Αργδτερον όμως, δ σχηματισμός κεφαλαίων ήκολού- 
Οει βραδύτατου ρυθμόν. 'II προσέλκυσις ξένων κεφαλαίων έκ τοΟ ΔυτικοΟ κό
σμου, ήτις Οά ήδύνατο νά καλύψρ έν μέρει εστω τάς σχετικάς Ανάγκας ητο 
λίαν περιωοισμένη, λδγφ τής ασταθούς πολιτικής καταστάσεως καί τής δυσ
πιστίας ή οποία έπεκράτει διά τήν τοποθετησιν κεφαλαίων εις τήν μικράν 
αυτήν γωνίαν τής Εύρώπης. 'Ενδεικτικόν τής στενδτητος κεφαλαίων είναι τό 
γεγονός έτι δ συμβατικός τόκος εϊχε διαμορφωθή είς τδ επίπεδον τού 15$ι 
έγγίζων ένίοτε τό

'Εκτός τών προαναφερΟεισών χρηματικοοικονομικών δΰσχερειών, ή ολη κατά- 
στασις δέν έβοήΟει είς τήν δημιουργίαν αξιολόγου εργοστασιακής βιομηχανίας. 
ΠαρετηρηΟη βεβαίως, πλήρης Αναβίωσις τών·χειροτεχνικών επιδόσεων, αί δποΓαι 
έξειλίχθησαν σύν τ$ παρόδφ τού χρόνου εις αξιολδγους βιοτεχνικάς μονάδας, 
ή έπίδοσις ομως αίίτη περιωρίζετο είς τήν παραγωγήν μικρας ποικιλίας είδών 
άφορώντων κυρίως είς εϊδη διατροφής, ύποδήσεως, έυδύσεως, καί οίκιακών 
σκευών, τής Απλουστέρας μορφής.

Βασικαί δυσχέρειαι, πέραν τών ήδη έκτεΟεισών, προέκυκτον έκ τής σπά
νιος ειδικευμένων τεχνιτών πρδς παραγωγήν νέων είδών μή παραγομένων έν 
'Ελλάφι, τών έλλείφεων είς μηχανικόν έξοπλισμόν, ώς παί&κτής Ανυπαρξίας

Πηγή: Ξ· Ζολώτα **'Η 'Ελλάς είς τδ στάδιον τής έκβιομηχανίσεως" 
£ *2 1 σελ. 10§7
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χειριστών τών μηχανημάτων αύτών· *Ετέρα δυσχέρεια ανεκυπτεν έκ τής στε- 
νδτητος προμήθειας τών απαραιτήτων πρώτων υλών και Ιδίως εκείνων αι 
δποιαι προήρχοντο έκ βασικών βιομηχανιών μή υφισταμένων εις τήν Χώραν, 
συνεπικουρουμένη έκ τής έλλείφεως εύθ^νής καυσίμου δλης* Τέλος δέον οπως 
ληφθή υπ*δψιν, οτι αί μεταφοραί διά ξηρδς,τών πρώτων υλών καί τών προϊόν
των καθίσταντο-δυσχερείς ή ακρως δαπανηραί, παρεμβάλλουσαι σοβαρά πρρσκδμ- 
ματα είς τήν δημιουργίαν μεγάλων μονάδων άποσκοπουσών είς τήν κάλυψιν τών 
αναγκών είς ευρείας γεωγραφικός περιοχάς.

^Ετερον άνασταλτικδν τής άναπτύξεως αίτιον ητο, οσον καί εάν τοΟτο 
δΰναται νά θεωρηθή παράδοξον, τό λιτοδίαιτον τοΟ ^Ελληνος· Μία μακραίων 
δουλεία καί καταδίκη είς έζαθλίωσιν, ειχεν ως συνέπειαν τόν έθισμόν τοΟ 
πληθυσμοϋ είς διαβίωσιν ίκανοποιουμένην διά τών έπιτοπίως παραγομένων καί 
περιωρισμένης ποικιλίας ειδών· * Η μικρά λοιπόν ζήτησις προϊόντων μεταποιή- 
σεως λόγφ τής περιωρισμένης έκτάσεως τής χώρας, έπιτεινομένη έκ τοθ λιτο- 
διαίτου τοθ πληθυσμοϋ, ειχον ασφαλώς δυσμενείς επιδράσεις επί τής άναπτύ- 
ζεως τής εγχωρίου παραγωγής·

Περαιτέρω, θέμα άναπτύξεως έξαγωγικής βιομηχανίας κατά τήν περίοδον 
ταύτην δέν υπήρχε δεδομένου, οτι ή εΰαντι τών λοιπών χωρών τής Δέσεως άν- 
ταγωνιστική θέσις τής έλληνικής βιομηχανίας ητο απαγορευτική .^8 σελ·19 
κ.ε·/.'Αφ*έτέρου μέχρι τοΟ έτους l88*f  ̂όπδτε έθεσπίσθη τό πρώτον δασμο-
λδγιον διά τού οποίου έπεδιώκοντο, πλήν τών ταμιευτικών καί προστατευτικοί 
στόχοι, ούδεμία κρατική υποστήριξις παρεσχέθη είς τήν έλληνική βιομηχανίαν, 
ΐναντι τού ξένου συναγωνισμού· Οΰτω, ή έξ ύπαρχής ύφισταμένη διαφορά είς 
τήν βιομηχανικήν άνάπτυξιν μεταξύ τής άναγεννηθείσης * Ελλάδος καί τής λοι
πής Ευρώπης, άντί νά γεφυρούται, άντιθέτως διηυρύνετο καί μάλιστα έπικιν- 
δύνως. Οι κίνδυνοι ουτοι έγένοντο αντιληπτοί περί τό τέλος τής περιόδου 
καί κατεβλήθησαν προσπάθειαι μεταβολής τού δλου κλίματος, διά τής λήφεως τών 
καταλλήλων μέτρων· Παραλλήλως εργα υποδομής ως τής κατασκευής τού σιδη-

(1) 3λ· καί Δ· Καλιτσουνάκι 11 ’Εφηρμοσμένη Οικονομία" σελ· 1^2·
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ροδρομικοϋ δικτύου τής χώρας, τής διανοίζεως όδικών αρτηριών, τής κατα
σκευής τής διώρυγος τής Κορίνθου, τής βελτιώσεως τών λιμενικών Εγκαταστά
σεων κτλ. ^*25 oc\. 1*27, ηρχισαν νά δημιουργούν τάς προϋποθέσεις τής οίκο- 
νομικής άναπτύζεως.

'Εκ τών παρατεθέντων εν τοίς προηγουμένοις στοιχείων προκύπτει, δτι 
περί έλληνικής βιομηχανίας δύναται νά γίνρ λδγος μδνον άπδ τού τέλους τού 
Ιθ'αίώνος, οτε ηρχισαν εμφανιζόμενα τά πρώτα εργοστάσια. *Απδ τής άπελευθε- 
ρώσεως τής 'Ελλάδος καί μέχρι τής έμφανίσεως τής έργοστασιακής βιομηχανίας, 
η μεταποιητική δραστηριδτης ήσκείτο, ως άνεπτύχθη ήδη, είς λίαν περιωρι- 
σμένην κλίμακα ύπδ βιοτεχνικήν Εργαστηρίων μικρού, κατά κανόνα, μεγέθους. 
’Απδ των αρχών ομως τού 20ού αίώνος ή κατάστασις μετεβλήθη σημαντικές. *Η 
'Ελλάς, εχουσα πλέον αύτοδυνάμους δυνατότητας άναπτύζεως τής βιομηχανικής 
της δραστηριότητος, λδγ̂ >.τής σημαντικής διευρύνσεως τού Εθνικού χώρου, άλ- 
λά καί εκ τού ύπερδιπλασιασμού τού πληθυσμού της, είσήλθεν είς τό στάδιον 
τής οίκονομικής αναπτύζεως. Πράγματι, άζιδλογον συμβολήν είς τήν άνάπτυ- 
ξίν της ταύτην, άπετέλεσεν ή Εθνική Εζδρμησις τών Ετών 1912-1913» Π δποία 

καί έδιπλασίασε τδν Εθνικόν χώρον καί ηυζησε τδν πληθυσμόν είς 5*016.889 
κατοίκους μέ μέσην πυκνότητα 39»5 άτδμων κατά τετραγωνικόν χιλιδμετρον. Πέ
ραν τούτου Εδημιουργήθη, λδγ<ρ τών ψυχολογικών άντικτύπων έκ τής Εθνικής
έζάρσεως, κλίμα δημιουργικόν τδ οποίον έβοήθησεν είς τήν άνάπτυζιν νέων 

/1 \
δραστηριοτήτων ·

Σημαντικός Επιπτώσεις εις τήν ελληνικήν βιομηχανίαν έπέφερεν ή ήκρηζις 
τού Α* παγκοσμίου πολέμου. Λδγφ τών πολεμικών συνθηκών παρετηρήθη αύζουσα 
ζήτησις πρώτων ύλών καί προϊόντων ύπδ τών εμπολέμων, ητις έπροζένησε δυσχε- 
ρείας εις τήν προμήθειαν αύτών ύπδ τών ουδετέρων χωρών. Πέραν τούτου, πα-

(1) Βλ. σχετικώς άρθρον τού Καθηγητού τής Α.Β.Σ.Θ. κ. Βασ. Σαρσέντη "Τά 
πρώτα βήματα τής οίκονομικής άναπτύζεως τής 'Ελλάδος, πρίν καί μετά 
τδν Μακεδονικό άγώνα" δημοσιευθέν είς τδν Οικονομικόν Ταχυδρόμον τής 
8ης Νοεμβρίου 1973·
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ρετηρήθη δυσχέρεια μεταφορών προζενηθείσα άφ’ένδς μέν λδγψ τών πολεμικών 
επιχειρήσεων εις τήν δυτικήν καί κεντρικήν Εύρώπην, άφ’έτέρου δέ έκ τής 
έντάσεως τού υποβρυχίου πολέμου, δστις καθίστα τά£ διά θαλάσσης μεταφοράς 
έπισ.φαλεϊς καί επικινδύνους· Συνέπεια τής προζενηθείσης σπάνιος, ητο ή 
άνοδος τών τιμών καί επακδλουθον τών διά .θαλάσσης ιδίως κινδύνων μεταφορ&ς, 
ή αδζηςις τών ναύλων. Ai συνθήκαι αυται εστρεψαν τήν ζήτησιν πρδς τήν εγ
χώριον παραγωγήν καί εδημιούργησαν προύποθέσεισ εύνοϊκάς διά τήν έπέκτασιν 
τής βιομηχανικής δράσ τη ο ιΑτη τος- είς πλεΤστα οσα νεα προϊόντα, πρδς ύποκα- 
τάστασιν τών μέχρι τούδε εκ τού εξωτερικού είσαγομένων.

Συμφώνως πρδς τά προεκτεθέντα τήν ολην έζέλιζιν κατά τήν περίοδον τών 
πρώτων έκατδν ετών τού ελευθέρου βίου τού έλληνικού κράτους, εις τδν τομέα 
τής βιομηχανικής δραστηριδτητος, χαρακτηρίζει μία βραδεία πρδοδος πρδς τήν 
έκβιομηχάνισιν. *Η μεταβολή συνετελέσθη διά τής βαθμιαίας ύποκαταστάσεψς 
τής χειροτεχνικής παραγωγής, τής έντδς κατοικιών δΐ/ενεργουμένης, διά τής 
είς έργαστήρια κατ’ άρχάς καί εργοστάσια άργότερον παραγωγής τών ήδη είς 
τάς χειροτεχνικάς αύτάς μονάδας παραγομένων προϊόντων. ’Αργότερον ήρχτσεν 
ή παραγωγή είδών μή παραγομένων πρδτερον ή νέων αγαθών, τών οποίων ή χρή- 
σις ητο άγνωστος -είσέτι είς τούς "Ελληνας, ως έκ τής κατά τήν τουρκοκρα
τίαν άπομονώσεώς των εκ τού Δυτικού κόσμου.

I L — £-L2-5-Ï-2-Ï-D I-ü-S μ_η_χ_α_ν_ ι_κ_3_£__κ_ι_ν_ΐ]_τ_η_9_ί_ο_υ
δ  υ _ ν  d  u  ε  ω  ς

Βασικήν μεταβολήν ύπέστη καί ή τεχνολογία τής παραγωγής, μέ τήν εισα
γωγήν τής ατμομηχανής ως κινητήριου δυνάμεως καί τήν υποκατάστασιν δι* 
αυτής τής ζωϊκής δυνάμεως, πρδς κίνησιν τών μηχανημάτων·. Σταδιακός έπί
σης υποκατεστάθη καί ή χρησιμοποιούμενη κατά τήν πρώτην περίοδον κίνησις 
διά τού άνέμου καί τών ρεδντων ύδάτων· * ΙΓ κίνησις δ ι’ατμομηχανών έμ'.χινί- 
ζεται μέ τήν ΐδρυσιν τής πρώτης μηχανοκινήτου βαμβακουργίας, κατά τδ 
ετος ΐ8Μι·, είς τάς Πάτρας· Ai σχετικαί πληροφορίαι περί τού άριΟμού τών
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βιομηχανιών αί δποίαι διέθετον μηχανικήν Κινητήριον δύναμιν* κατά τήν 
περίοδον 1867-1920, δίδονται είς τδν πίνακα 14.

Πίναζ 14. 'Αριθμός Εργοστασίων διαΟετδντων μηχανικήν κινητήριον 
δύναμιν καί Ισχύς είς ίππους κατά τήν περίοδον τών 

έτών 1867-1920

186? 1870 1875 1877 1889 1917 1920

’Εργοστάσια δέοντα 
κινητήριον δύναμιν 22 39 95 188 1*5 1870 7765

’ίσχίς εις ίππους 296 1.967 ♦ ·  · 5.568 • · » 80.947

Μέση ΐσχδς κατά 
έργοστάσιον 13,5 ... 20,7 • · · 38,* • It 10,4

Πηγή: Σύνθεσις στοιχείων εκ τών ; ̂ /Î9j42,60,63*64 καί 79/

Τά στοιχεία τού πίνακος 14 είναι απλώς ενδεικτικά ϊ>ς πρδς τήν εξέλιξιν 
τής κινητηρίου δυνάμεως,δεδομένου οτι πλήν έκείνων τού Ετους 19 2 0 ,8τινα 
προέρχονται έκ τής πρώτης κανονικής άπογραφής τών βιομηχανικών καταστημάτων 
τά αντίστοιχα έκ τών πηγών τών προηγουμένων ετών δέν δύνανται νά Ελεγχθούν 
έζ έπδφεως άκριβείας· *Η Ελλειφις βεβαιδτητος ώς πρδς τήν ακρίβειαν τών 
στοιχείων επιβάλλει τήν μετά δισταγμού αποδοχήν τών διαπιστουμένων συμπερα
σμάτων περί τής* αύξήσεως τής Ισχύος κατά έργοστάσιον μεταξύ τών ετών 1867 
καί 1889, ητις άλλως θά έφαίνετο λίαν Ικανοποιητική· *Η κατά τήν άπογραφήν 
τού 1920 διαπιστωθείάα μικρά κατά κατάστημα μέση Ισχύς οφείλεται είς τδ γε- 
γονδς οτι κατά τάς προηγουμένας τού 1920 περιδδους,ή στατιστική άπεικδνισις 
άφορα είς τά μεγαλύτερα καταστήματα,τά οποία καί διέθετον κατά τδ πλεΐστον 
άξιδλογον μηχανικήν ίσχύν,ενφ κατά τήν άπογραφήν τού 1920 περιέλήφθησαν 
απαντα τά καταστήματα τά διαθέτοντα μηχανικήν ίσχύν, άδιαφδρως μεγέθους 
άπασχολήσεως· "Ξτερος πιΟανδς λόγος είναι οτι ήρχισε κατά τήν περίοδον 
ταύτην ή χρησιμοποίησις μηχανών εσωτερικής καύσεως καί ήλεκτροκινητήτων



οίς μεγαλυτέραν εκτασιν. ΤοΟτο συνεπέφερε, λδγω της κατά μέσον Spov 
μικράς κατά κινητήρα Ισχύος, είς τάς κατηγορίας αύτάς, τήν παρατηρηθεί- 
σαν σοβαράν μείωσιν της μέσης κατά κατάστημα Ισχύος·

2ίς τόν πίνακα 15 παρατίθενται τά στοιχεία Εκ της άπογραφής τού ϊτους 
1920 άτινα δίδουν μίαν είκόνα περί της διαρθρώσεως της κινητήριου δυνά- 
μεως, άναλδγως τοΟ μεγέθους άπασχολήσεως· *Η σύνθεσις τδν είς τόν πίνακα 
τούτον περιλαμβανομένων μεγεθών, αποτελεί Επιβεβαίωσιν της Εκτεθείσης 
άνωτέρω άπόψεως· Ταυτοχρόνως ή μηχανική ίσχύς Εμφανίζεται ως εχουσα θε
τικήν σχίσιν μ£ τό μέσον μέγεθος άπασχολήσεως, παρατηρουμένης ταυτοχρό
νως μιάς ύφηλοτέρας τάσεως μηχανοκινήσεως είς τά μεγάλα Εζ Επόψεως άπα
σχολήσεως καταστήματα·

Πίναζ 15. 'Αριθμός καταστημάτων, άπασχολουμένων καί Εγκατεστημένη
Ισχύς κατά τάζεις μεγέθους άπασχολήσεως, κατά τδ ετος 1920

Σύνολον
Καταοτ ̂ματαεχοντα^άπαοχόλησ ivĝ ___
1 - 5  6^- 25 26 καί άνωάτομα άτομα άτομα

52222ΐδΚΙ51
Ποσοστδν Επί τοίς %
9 Απασχολούμενοι·

Ποσοστδν Επί τοίς %

Ποσοστδν Επί τοίς 

* ί°χ^ς
£ΐς_
Κατ^άπασχολού^ιενον

θερμική: 
'Ηλεκτρική :

25ι2§5
100

143.977
100

-2λ2!γΖ
100

71.298
9.649

_22λ§Ζ2
91,9

s&zZiè

58.2

2Zi5Z§
46.2

2 xÿ* 
35.876
1.502

>2.277
6 ,8

,2 6 .2 2 6

18,7

14 .5 2 8

17,9

Of.ll

11.974
2.554

_429_
1,3

2 2 ^ 5

23,1

22.041

35,9

2α§Ζ
23.448
5.593
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Είς τδ Παράρτημα (Πίναζ 5) δίδεται μία είκών τής μηχανοκινήσεως κα
τά τδ διάστημα των έτών 1867-1920 διά τής παραθέσεως όλων τών διαθεσίμων 
σχετικών στοιχείων κατά κλάδους· *Εκ τών στοιχείων αυτών καταφαίνεται 
καί ή διαρθρωτική μεταβολή ήτις έπήλθεν είς τήν βιομηχανικήν παραγωγήν 
λδγφ τής συνεχώς διευρυνομένης χρησιμοποιήσεως μηχανικής κινητηρίου δυ
νάμεως είς τήν βιομηχανίαν καί είς αύτήν είσέτι τήν βιοτεχνίαν· ’Ιδιαιτέ
ρα μνεία δέον νά γίνρ διά τδ γεγονδς τής μηχανοκινήσεως είς καταστήματα 
κλάδων είς τά όποια πρδτερον ή παραγωγή διενηργεΓτο ανευ μηχανών ώςπ·χ· 
είς τήν βιομηχανίαν ένδύσεως-ύποδήσεως, τήν έπιπλοποιϊαν, τήν χαρτοποιίαν 
καί τάς έκτυπώσεις καί έκδδσεις·

*Ηιιμ υ  m  y  ρ g.y'i κ ή., „σΊν Τ η .

*Η γεωγραφική συγκέντρωσις τής βιομηχανικής δραστηριδτητος είς τά με
γαλύτερα αστικά καί έμπορικά κέντρα, είχεν ήδη έμφανισθή &πδ τής δημιουρ
γίας τών πρώτων εργοστασιακών μονάδων· Πδλον ελζεως τών πρώτων βιομηχα
νικών έπιχειρήσεων έδημιούργησε κυρίως ή ευχέρεια μεταφοράς τών πρώτων 
!>λών καί προϊδντων· ’Ανεφέρθη ήδη ότι αί βιομηχανικοί μονάδες προετίμων 
τήν έγκατάστασίν των πλησίον τών λιμένων τής χώρας, δεδομένου οτι αί διά 
ξηράς μεταφοραί δεν ήσαν τόσον εύχερείς, ως αι διά' θαλάσσης· *0 *Αλ· Μαν- 
σδλας σελ· ^7 ΎΡ&ρει διά τήν κατάστασιν τής ελληνικής βιομηχανίας κα
τά τδ 18?6 τά εξής: Μ,θ’επισκεπτδμενος νύν τήν πρωτεύουσαν τού βασιλείου, 
μετά δεκαπενταετή έζ αίτής άπουσίαυ, θέλει βεβαίως έκπλαγή άποβαίνων είς 
Πειραιά, έν τή θέ̂ ι Υψηλών καπνοδόχων άναφαινομένων παρά τδν σταθμόν τού 
σιδηροδρόμου καί τής εύρείας συνοικίας ήτις άπετελέσθη έκ τόσων βιομη
χανικών καταστημάτων έκεΓ όπου, ούχί πρδ πολλών έτών δεν υπήρχε καλύβη, 
ουτε δένδρον εθαλλεν, οίίτε χόρτον έφυετο1*. *Υπό τού αυτού δίδεται είς 
τό προαναφερθέν εργον ̂ f2, σελ· 8J  ή γεωγραφική κατανομή τών 89, Υφι
σταμένων κατά τό 1υ7ό έργοστασίων, τά οποία καί μόνον διέθετον μηχα
νικήν κινητήριον δύναμιν ( δι'άτμού), συνολικής Ισχύος 1887 ϊππων· Αυτη 
λόγφ τού ένδιαφέροντος τό οποίον παρουσιάζει δίδεται είς τδν πίνακα 16 ·



-Si

nt ναζ 1 6 ,  'λριβμδς έχιχειρ*«ε·ν x«t έγχατεβιημένη Ιβχύς κατά
χεριοχ&ς χατά τδ ίιο ς  1876

Περιοχαί
'Αριθμός 
επιχει
ρήσεων

*Εγχατεστη- 
μδνη^Ισχύς 
εις ίππους

Περιοχαί
'Αριθμός
έπιχει-
ρήσεων

*Εγκατεσ<ρ- 
μενη^Ισχύς 
εις ίππους

'Αθηνών 11 119 Αίγιου 1 20
Πειραιώς 27 759 Κεφαλληνίας 1 15
Πατρών 7 111 Θήρας 1 15
Σύρου 9 179 "Υδρας 1 13
Ζακύνθου 121 Χαλκίδος 1 12
Παρνασσίδος 5 73 Λαμίας 1 12
Κερκύρας 5 6 1 Μεσολογγίου 1 12
Λαυρίου 2 205 Ναυπλίου 1 10
Καλαμάτας 3 58 Σπετσών 1 10
Σπάρτης 2 28 Κορίνθου 1 8
Μεγάρων 2 10 'Ιθάκης 1 6
Στυλίδος 1 30 Σ ύ ν ο λ ο V 89

(■■•■■■■•a ÎT887

*Εκ των στοιχείων τοΟ πίνακος τούτου καταφαίνεται <4τι, πράγματι, η 
συγκέντρωσις τών έργοστασίων είς τάς περιοχές 'Αθηνών-Πειραιώς, Πατρών 
καί Σύρου ητο σημαντική περιλαμβάνουσα 5^ .έκ τών 89 επιχειρήσεωνΤής Χώρας 
καί 1 1 6 8  έπί τών 1887 ίππων τής συνολικής έγκατεστημένης ισχύος· Παρατη- 
ρείται έπίσης, μία αξιόλογος συγκέντρωσις είς τάς ’ίονίους Νήσους, άνερ- 
χομένη είς 11 έργοστάσια μέ (σχύν 203 ίππων, ως καί είς τδ Λαύριον μέ 2 
εργοστάσια διαθέτοντα ίσχύν 205 ίππων· *Η τοιαύτη είκών έζηγεΓται έκ τών 
προαναφερθέντων ως πρός τάς 'ίονίους Νήσους, οσον αφορά είς τό έπίπεδον 
έζελίζεώς των έναντι τής Τουρκοκρατουμένης βΕλλάδος καί έκ τής έζ αυτής 
επιδράσεως επί τής έξελίζεως τού μεταποιητικού τομέως, είς τάς Νήσους 
αύτάς. *Η είς τό Λαύριον συγκέντρωσις όφείλεται είς τήν άλματώδη έζελιξιν 
τής μεταλλευτικής παραγωγής είς τήν περιοχήν ταύτην·
(D Σδνθεσις,έκ τών στοιχείων & 2/.'θ αριθμός τών 89 έπιχειρησεων άφορά 

εις ι29 εν συνδλφ εργοστάσια διαφόρων κλάδων (βλ. πίνακα 9)·
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*Εκ xffiv άπογραφδν βιομηχανικήν καί βιοτεχνικήν καταστημάτων τδν ετδν 
1917 καί 1920 προκΰπτουν επίσης στοιχεία περί τής γεωγραφικής κατανομής 
τδν καταστημάτων* Είς τδν πίνακα 17 περιλαμβάνονται αί σχετικαί πληρορο- 
ρίαι εκ των εν λδγ̂ > απογραφδν, μέ παράθεσιν τδν αντιστοίχων στοιχείων
καί ποσοστδν συμμετοχής τδν σημαντικωτέρων ίζ έπδφεως βιομηχανικοί έν-

* (1) διαφεροντος Νομδν *

Πίναζ 17* ’Αριθμδς καταστημάτων κατά περιοχάς, κατά τά ϊτη 
1917 καί 1920.

1 9  17 1 9 2 0
Περιοχαί ’Αριθμδς

καταστη
μάτων

*Αριθμδς 
καταστη
μάτων

*Apw0ji6ç
άπασχο-
λουμρνων

’Εγκατεατη- 
μενη ίσχΰς 
εις ίππους

,2.21g Ι'ϊΊΐ'ΊΙΪ _§0.2it7

έξ ων είς τοΰς Νομοδς:
100 100 100 100

’Αττικής καί Βοιωτίας 844 5Λ66 Mt.933 3^.160
(ποσοστδν) 38,1# Ι6,<«ί ?1 ,2£ ^2,2#

Θεσσαλονίκης 199 2.50ό 1^.>20 6 Α 7 3

(ποσοστδν) % 7.55É 9,9& 8i
’Αχαΐας-νΗλιδος 1 13 1.612 8.05^ *t.221

(ποσοστδν) 5|1& 5,6# 5,2#
Λαρίσης 41 1.689 6.538 5.376

(ποσοστδν) 1,956 5,0* ^,5# 6,6#

(1) At έδαφικαί περιοχαί τδν Νομδν είναι αί κατά τά ετη 1917 καί 1920 
δριζδμεναι άντιστοίχως, συμφδνως πρδς τά διοικητικά αύτδν 55ρια κατά 
τδ ϊτος 1920. Είδικδτερον διά τδν Ν^μδν Θεσσαλονίκης σημειοθται οτι 
ή περιοχή του περιελάμβανε πέραν τδν/δρίων τοΟ Η^μοΟ καί τάς έδαφικάς 
περιοχάς τδν Νομδν Κιλκίς, ’Ημαθείας καί Πιερίας είς δέ τδν Νομδν 
Λαοίσης περιελαμβάνετο καί δ Νομδς Μαγνησίας*



-63

'Εκ τδν δεδομένων τοϋ πίνακος πούτου προκύπτει οτι ή συγκέντρωσις, 
κατά xry τελευταίαν τουλάχιστον δεκαετίαν τής περιόδου 1821-1920 εϊχε 
προσανατολισθή πρός τά δημιουργηθέντα ήδη μεγάλα άστικά κέντρα τδν ’Αθη
νών, Πειραιδς, Θεσσαλονίκης, Πατρδν, Λαρίσης καί Βόλου. ’Εάν ληφθή ύπ’ 
έφιν τό γεγονός βτι κατά τήν άπογραφήν τοΟ έτους 1917» άπεγράφησαν μόνον 
τά άζιολογώτερα έργαστήρια καί έργοστάσια τής χώρας, η συγκέντρωσις είς 
τήν ’Αττικήν, κατά κύριον λόγον καί είς Θεσσαλονίκην κατά δεύτερον, είναι 
σημαντική· Είδικώτερον, διά τήν Θεσσαλονίκην τά ,στοιχεία είναι ιδιαιτέ
ρως διαφωτιστικά, διότι άναφέρονται είς έτος άπέχον μόλις μίαν πενταετίαν 
άπδ τής άπελευθερώσεως τής πόλεως έκ τοΟ τουρκικοΟ ζυγοΟ καί ούσιαστικδς 
άποτελεϊ τήν πρώτην έπίσημον στατιστικήν μέτρησιν τής βιομηχανικής δραστη- 
ριδτητος είς τήν πρωτεύουσαν τής Βορείου * Ελλάδος.

Στοιχεία περί τής κατά μέγεθος κατανομής τδν καταστημάτων είναι διαθέ
σιμα μόνον έκ τής άπογραφής τοΟ έτους 1920, δίδονται δέ είς τόν πίνακα 18.

Πίναζ 18. ’Αριθμός καταστημάτων κατά μέγεθος άπασχολήσεως καί κατά 
περιοχάς κατά τό έτος 1920.

’Αριθμός Καταστημάτων μέ άπασχόλησιν;
Π ε ρ ι ο χ α ί  -------------------------------------------------

«Σύνολον 1 — 5 6 — 25 26 ατομα
καταστημάτων ατομα ατομα καί ανω

Σύνολον_Χώβας 35.385 100 30.679 912 2.277 702 429 22
'Εζ ων Νομοί:
’Αττικής-Boιωτίας 5.^8 100 *1.422 81* 841 152 205 «
Θεσσαλονίκης 2.50 0 100 2.258 902 193 82 49 22
* Αχαί ας-^Ηλιδο ς 1 .6 1 2 100 1.414 882 157 102 41 22
Λαρίσης* 1.689 100 1.585 9*2 88 32 18 12

♦ Περιλαμβανομένης τής περιοχής Μαγνησίας (Βόλου)
Πηγή: ΣύνΟέσις έκ τδν άποτελεσμάτων τής άπογραφής καταστημάτων 1920
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’Εκ τών στοιχείων τού πίνακος τούτου καταφαίνεται οτι είς τδν Νομδν ’Ατ
τικής καί Βοιωτίας έμφανίζεται συγκέντρωσις οχι μδνον μεγάλου ποσοστού 
τών καταστημάτων τού συνόλου τής Χώρας (βλ. καί πίνακα 17) άλλά ταυτοχρδ- 
νως καί σημαντική ύπεροχή τδν μεγαλυτέρων, εξ έπδφεως άπασχολήσεως κατα
στημάτων. ’Αμέσως κατόπιν, άπό τής άπδφεως ταύτης κατατάσσονται οΐ Νομοί 
’Αχαΐας-^Ηλιδος καί Θεσσαλονίκης, τελευταία 6ε ή περιοχή τού ΙΤομού Λαρί- 
σης. At σχετικαί πληροφορίαι άποτυπούνται καί σχηματικώς είς τδ διάγραμ
μα 1 είς τό οποίον εμφανίζεται παραστατικδς ή κατανομή τδν καταστημάτων 
καί τής άπασχολήσεως κατά τάς άνωτερω γεωγραφικάς περιοχάς, ’Εκ τής πα
ραστατικής άπεικονίσεως καταφαίνεται οτι είς τούς Νομούς ’Αττικής καί 
Βοιωτίας καί Θεσσαλονίκης συνεκεντρούντο κατά τό ετος 1920 τό 24,52 τδν 
καταστημάτων καί τό.41,12 τής συνολικής άπασχολήσεως. ’Εξ αύτού συμπε- 
ραίνεται οτι εντός τής περιοχής τδν δύο αύτδν Νομδν εύρίσκοντο συγκεντρω
μένα καταστήματα μέσου ύφους άπασχολήσεως μεγαλυτέρου εκείνων τής λοι- 
πής χώρας. *11 κατά μέγεθος σύνΟεσις τδν καταστημάτων δίδεται είς τό Διά
γραμμα 2 έκ τού όποίου καταφαίνεται οτι ή συμμετοχή τών μεγάλων καταστη
μάτων είναι έντονωτέρα είς τούς δύο αυτούς Νομούς#

*Ή σ ύ-ν_θ_ε_σ_ι_ς Ι_5..£_ 4— fi-SlS-ïï-S— -ÎS-5-Î-4—
C£_2_X_0_V

*Η σύνΟεσις τής άπασχολήσεως είς τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν κατά 
φύλον, εϊναι δυνατόν νά διερευνηθξ διά μέν τό έτος ΐδ7ό, βάσει‘.τδν στοι
χείων τού *Αλ. Μανσδλα (πίναζ 9) διά δέ τό έτος 1920 έκ τδν άποτελεσμάτων 
τής άπογραφής τού έτους τούτου. Είς τόν πίνακα 19 δίδεται ή ποσοστιαία 
σχέσις συμμετοχής άνδρδν καί γυναικών είς τό σύνολον τής άπασχολήσεως 
κατά κλάδους διά τό έτος ΐ87ό. ’Εκ τού έν λδγψ πίνακος διαπιστούται έτι 
μόλις τό 252 τής άπασχολήσεως άφεώρα θήλυ προσωπικόν. Μόνον είς τόν κλά
δον τών ύφαντικδν βιομηχανιών δπερίσχυεν ή συμμετοχή τού γυναικείου φύ

λου (702 τής συνολικής άπασχολήσεως), ένφ είς τόν κλάδον τών μή μεταλλι
κών όρυκτδν είχε συμμετοχήν άνερχομένην είς τό 252·

Είς τόν πίνακα 20 δίδεται.ή ποσοστιαία συμμετοχή κατά φύλον είς τό 
σύνολον τής άπασχολήσεως, κατά κλάδον, διά τδ έτος 1920, βάσει τών άποτε
λεσμάτων τής οικείας άπογραφής·
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Πίναζ 19· 9Απασχολούμενοι είς τήν βιομηχανίαν κατά φύλον,
κατά τό ετος 1876.

———“———— —— -- -------
Σύνολον

7“ ·La Ποσοστά
Κ λ ά δ ο  ι άπασχο-λουμενων ^Αρρενες θήλεις "Αρρενες θήλεις

20 Τροφίμων 1.017 1.009 8 99,21 0,79
21 Ποτδν 63 57 6 90,^7 9,53
23 'ϊφαντικαί 2 .3 2 8 696 1.632 29,89 70,11
29 Δέρματος 786 786 - 10 0 ,0 0 -

31 Χημικών προϊόντων **2 **0 2 95,23 ^,77
33 Μή μεταλλικών ορυκτών 311 232 79 7^,59 25,Μ
35 Μεταλλικδν

προϊόντων 1.90* 1.90*1 10 0 ,0 0 μ

36 Μηχανδν 3*2 3*2 - 10 0 ,0 0 -
39 Διάφοροι 159 132 2? 8 3 ,0 1 16,99

_ξΤΝ0Λ0Ν___________ __§·952_ __5.198_ _ι.75|»_ __Ζ_ιΖ!_.__25,2^__

*Εκ τής είς ποσοστά συμμετοχής, τδν δύο φύλων διαπιστόύται γενικδς ή δ«ε- 
ροχή τδν άνδρδν. Εις τινας κλάδους ί>ς τδν ύφαντικδν, τού καπνού καί τού 
χάρτου ή συμμετοχή τού γυναικείου φύλου ειναν έπίσης λίαν σημαντική.
Τούτο % Τ Β ϊται έκ τού είδους τής έργασίας τήν όποίαν προσφέρουν αί έργά- 
τριαι ήτις προσιδιάζει περισσότερον είς τήν ελαφράν βιομηχανικήν δραστη
ριότητα. "Ετερος παράγων άπασχολήσεως μεγάλου αριθμού γυναικδν οπου είναι 
αί$τη δυνατή εκ τής φύσεως τής εργασίας, είναι καί τό χαμηλότερον ήμερομί- 
σθιον οπερ δίδεται κατά κανόνα είς αύτάς εν συγκρίσει πρός τδ άντίστοιχον 
τδν ανδρδν#

Σΰγκρισις μεταξύ τδν στοιχείων τδν πινάκων 19 καί 20 δ£ν είναι έφικτή 
διότι αί πληροφορίαι διά τδ ίτος 1876 δέν αφορούν είς ολόκληρον τήν μετα
ποιητικήν δραστηριότητα άλλά μόνον είς τήν καθαρως εργοστασιακήν τοιαύτην. 
*Αντιθ6τως τά άναφερόμενα είς τό ετος 1920, στοιχεΊα, περιλαμβάνουν καί
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τήν δραστηριότητα τβν μικρών μονάδων. Είς τδ Διάγραμμα 3 καθίσταται 
πλίον έμφανής ή είς τοβς κλάδους ‘Υφαντικών βιομηχανιών, χάρτου καί 
καπνοΟ, υψηλή σχετικώς συμμετοχή τΟυ γυναικών είς τήν &πασχδλησιν. Είς 
τά σδνολον όμως τών κλάδων ή συμμετοχή τδΟ γυναικείου φδλου δεν υπερβαί
νει τδ 1/8 τοΟ συνόλου τών άπασχολουμένων.

Πίναζ 20· ’λριθμδς άπασχολουμένων, κατά κλάδον καί φΟλον κατά τήν άπογραφήν τοΟ έτους 1920·

Σ δ ν ο λ ο ν ων Π ο σ ο σ τ ά  %
Κ λ ά δ ο  ι  α π α σ χ ο 

λ ο ύ μ ε ν ω ν “Αρρενες θήλεις *Αρρενες θ ή λ ε ι ς

20 Τροφίμων 53*492 50.315 3.177 94,06 5,94
21 Π ο τ ώ ν  3*653 3.319 334 90,85 9,15
22 ΚακνοΟ 7.956 4.524 3.432 56 ,86 43,14
23 'Υφαντικοί 10.568 3.728 6.84ο 35,27 64,73
24 ’Ενδδσεως-'ΥΛοδήσεως 30.496 24.142 6.354 79,13 20,87
25 Ξδλου - φελλοΟ 7·271 6.894 377 94,81 5,19
26 ’Επιπλοποιίας
27 Χ ά ρ τ ο υ  1.633 841 792 51,50 48,50
28 ’Εκτυπώσεων-’Εκδόσεων 2.712 z.obo 672 75,22 24,78
29 Δδρματος 3·δ?3 3 .69 4 179 95,35 4,65 ·
30 ’ΕλαστικοΟ-ΠλαστικοΟ 3 3 - 100,00 -
31 Χημικαί 2.553 2 .2 5 2 301 88,20 11,8ο
32 ’Επεζ.Πετρελαίου-

ανΟρακος - _ _
33 Μή μεταλλικών δρυκτών 3.443 3.192 251 92,70 7,30
3b Βασικαί μεταλλουργικοί bzb 384 40 90,56 9,44
35 JjtôOv έκ μετάλλου 8.533 8 .18 5 348 95,92 4,08
36 Μηχανών 1.268 1 .2 6 2 6 99,52 0,48
37 ’Ηχεκτρικών ειδών - - - - -

38 Μεταφορικών μέσων 4.432 4.376 56 98,73 1,27
39 Διάφοροι 1.66? 1.462 205 87,70 12,30

Σ δ ν ο λ ο ν  143.977 12β . 6 13 23.364 83.77 16,23

Γί̂ γή: ’Αποτελέσματα άπογραφής καταστημάτων 1920 (άνασδνθεσις)
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Κεφ. 1 · Γ^^_ηΕΡΙ-Τ Κ -ΠΕΡΙΟΔΟΥ-1221-12Ζ1

*Η. π_ε β I  ο  θ ?  Ç ,  .I  . 9 . . Ü - 9 · . - - § . Η - -  12?2ττ1339

βΗ περίοδος τών πεντήκοντα τελευταίων έτών (1921-1971) δύναται νά 
Υποδιαιρεθώ περαιτέρω είς τρεις διακεκριμένας υποπεριδδους· *Η πρώτη, 
διήκουσα άπδ τού 1921 μέχρι τού 1939* χαρακτηρίζεται ως περίοδος κανονι
κής βιομηχανικής άναπτύζεως. Κατ’αύτήν, Y μεταποιητική δραστηρίδτης 
λαμβάνει πλέον μορφήν σαφώς, εργοστασιακήν, διά τής γενικευσεως τής χρη- 
σιμοποιήσεως μηχανικής κινητηρίου δυνάμεως καί τής εισαγωγής είς τήν πα
ραγωγικήν διαδικασίαν, τής δι’ήλεκτρισμού κινήσεως, τών μηχανημάτων· *Ek‘ 
τών περιλαμβανόμενων είς τδν πίνακα 6 τού Παραρτήματος στοιχείων, προ
κύπτει, οτι εκ τών 65**0** βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων άτι να 
άπεγράφησαν κατά τδ ετος 1930, 9*629 μδνον έχρησιμοποίουν μηχανικήν κινη- 
τήριον δύναμιν· 'Εκ τών άντιστοίχων στοιχείων διά τδ άτος 19**0, έπί 
65.δθ6 άπογραφέντων κατά τήν άπογραφήν τού έτους τούτου καταστημάτων, τά 
13*337 είχον έγκατεστημένην κινητήριου δύναμιν· *Η μηχανοκίνησις δηλαδή 
ηύζήθη σημαντικώς, άνελθούσα άπδ 1̂ ,79ό είς 20,3# έπί τού συνδλου τών 
Υφισταμένων, κατά τά αντίστοιχα ετη, μεταποιητικών καταστημάτων· Παρα- 
τηρείται, συνεπώς, μία ομαλή πρόοδος, 'ήτις δέν χαρακτηρίζεται τδσον έκ
τής αύζήσεως τού αριθμού τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων,

τωνάλλά κυρίως έκ τής βελτιώσεως τοΟ τεχνολογικού/Ίξοπλισμού. Δυστυχώς, 
δέν·ύφίστανται λεπτομερή στοιχεία έκ τής άπογραφής τού έτους 19 0̂, διά 
νά καταστή δυνατή μία βαθυτέρα διερεύνησις τού θέματός 2̂̂

(1) Τά στοιχεία έκ τής άπογραφήά βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστη
μάτων τού έτους 19̂ 0- είναι έλλειπή, περιοριζδμενα μδνον clc τδν άρι
θμδν τών καταστημάτων ιιέ βασικήν κατάταξιν κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, κατά μεγάλους κλάδους βιομηχανικής δραστηριδτητος καί κατά 
τάζεις μεγέθους άπασχολήσεως. Τά παρεχόμενα στοιχεία σημειούται £τι δέν είναι επίσημα* Σχετικώς μέ. τά αποτελέσματα τής άπογραφής ταυτης βλ· καί / 15. σελ· 269/,
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Τδ στατιστικδν Υλικόν, τδ δυνάμενον νά τύχρ Ικανοποιητικής επεξεργασίας 
έκ τβν προαναφερΰεισών άπογραφών τών έτών 1930 καί 19̂ 0 και ή ‘σχετική 
άνάλυσις τών έν λόγω στοιχείων έκρίθη σκόπιμου, οπως ένταχθφ είς τδ ευρύ- 
τερον πλαίσιον δλφκλήρου τής περιόδου τών τελευταίων πεντήκοντα έτών καί 
είς ίδιον κεφάλαιον γενικής Οεωρήσεως ·ίού χρονικού αυτού διαστήματος.

’Ενδιαφέρον παρουσιάζει έπίσης ή σύγκρισις τδν άποτελεσμάτων τής άπο
γραφής τού έτους 1920 πρδς τά άντίστοιχα μεγέθη τής άπογραφής τού έτους 
1930. Λδγφ τών έπισυμβάντων μεταξύ τών δύο άπογραφών Ιστορικών γεγονότων, 
τά δποία έπέδρασαν άποφασιστικώς έπί τής έξελίζεως τής έλληνικής βιομηχα
νίας καί βιοτεχνίας, έμφανίζονται σοβαραί διαφόραί είς τήν δομήν τού κλά
δου τής μεταποιήσεως. Πάντως, ή αυξησις τού αριθμού τών καταστημάτων κα
τά 9&^ καί τής άπασχολήσεως κατά Ζ>%* άντιστοίχως, είναι πολύ μεγάλιί διά 
τδ χρονικόν διάστημα τών δέκα τούτων έτών.

Λεπτομερής σύγκρισις δέν είναι άπολύτως δυνατή, διότι αί συνθήκαι 
διεξαγωγής τής άπογραφής τού 192Q ησαν διάφοροι τών τοιούτων τών επομένων 
άπογραφών. ΙΒίκάζεται πάντως οτι κατ'αύτήν δέν άπεγράφησαν απαντα τά μικρά 
βιοτεχνικά καταστήματα, καί συνεπώς, τδ υπολογιζόμενου μέσον μέγεθος άπα
σχολήσεως κατά κατάστημα (̂ ,31 ατομα) είναι υψηλότερου τού πραγματικού·
*Η διαπιστουμένη συνεπώς έξέλιζις έκ τής συγκρίσεως τών άπογραφών τών 
ετών 1920 καί 1930, τών οποίων συνοπτικά στοιχεία δίδονται είς τδ Παράρ
τημα (πίναξ 7 ), δέν είναι άπολύτως δρΟή· Δέν παραγνωρίζεται, βεβαίως, 
ν έπίπτωσις είς τήν δλην δομήν τής βιομηχανίας καί-Ιδίως τής βιοτεχνίας 
έκ τής εισροής τών προσφύγων κατά τδ ϊτος 1922· *Η σημαντική αδτη καί 
άπότομος μεταβολή τής πληθυσμιακής καταστάσεως είχε τάς άναλδγους έπι- 
δράσεις έπί τής αύξήσεως τού άριθμού τών καταστημάτων καί τών άντιστοίχων 
μεγεθών άπασχολήσεως καί κινητήριου δυνάμεως· *Η 'ίδρυσις μικρών βιοτε
χνικών μονάδων ιδίως είς τούς κλάδους τής ταπητουργίας καί Υφαντουργίας 
εϊναι ευεξήγητος δεδομένου, οτι τδ προσφυγικδν στοιχείου είχεν ιδιαιτέ
ραν έπίδοσιν εις τάς δραστηριότητας ταύτας.
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ε(ς τδν πίνακα 21 παρατίθενται αί σχίσεις τής κατά κλάδον 'συμβολής 
5>ς πρδς τδ σύνολον τής βιομηχανικές καί βιοτεχνικές δραστηριδτητος κατά 
τά έν λδγφ ετη. *Εκ τές συγκρίσεώς τδν σχέσεων μεταξύ τδν δύο άπογραφδν 
διαπιστούται,ϊτι υπήρξε πράγματι σημαντική διαρθρωτική μεταβολή εις τήν 
έλληνικήν βιομηχανίαν καί βιοτεχνίαν κατά τήν δεκαετίανταδτήν λδγφ τής 
γενικές άναστατώσεως έκ τδν' πολεμικδν γεγονδτ'ων καί έκ τής προαναφερθείσης 
άποτδμου αύζήσεως τοΟ πληθυσμοΟ τής Χώρας.

Πίναζ 21. Ποσοστιαία άνάλυσις κατά κλάδου,τοΟ άριθμοΟ τδν καταστημάτων, 
τδν άπασχολουμένων"καί τής έγκατεστημένης ισχύος.Απογραφαί τδν έτδν 1920 καί 1930

Κ λ. ά 6 ο ι Καταστήματα ’Απασχολούμενοι Κινητήριος δύναι
1920 1930 1920 1930 1920 1930

2/3 Σδνολον 122*22 122*2° 122,00 ΐοο,οο 122*00 1°2*ο°
20 Τροφίμων «15,98μ 29,90 39,70 24,00 66,51 47,86
21
22

Π0τδν
ΚαπνοΟ } 0,92 0,51 5,53 2,74 0,84 0,86

23 'Υφαντικοί 1,8? 1,55 7,34 11,43 12,01 14,41
2*1 ’Ενδύσεως-'Υποδήσεως 25,43 33,86 21,15 26,04 0,49 1,01
25
26

Ξύλου - φελλού 
* Επίπλων J| 5,81 8,79 5,00 7,80 3,23 3,21

27
28

Χάρτου
'Εκτυπώσεων *Ε Λ* * 1,17 3,03 3,00 2 ,18 3,36

29
30
31

Δέρματος
’ΕλαστικοΟ-Πλαστικδν
Χημικδν

ί 3,39 
|> 0,91 
I

3,70
0,81

2,68
1,78

2,69
2,57

1,23
4,00

1 ,8 1
5,66

32 Πετρελαίου
33 Μή μεταλ. δρυκτδν 1,8 2 2,51 2,39 5,00 3,84 9,06
y * Μεταλλουργικοί I
35 Προϊόντα μετάλλων
36 Μηχανδν-συσκευδν jΤ 11,2·* 14,56 10 ,18 11,56 5,60 .5,99
37
38

’Ηχεκτρικδν είδδν 
Μεταφορικδν μέδων '

I

39 Λοιπαί 1,»3 2,64 1 , 1 6 3,17 0,07 6,77
ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 13,96 ’Ϊ7~86~~"~ΐί,35~" 19,13 13,45 20,71
ΕΛΑΦΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 86,04 82,14 .85,65 80,8? 86,55 79,29

Πηγή: ’Αποτελέσματα άπογραφής καταστημάτων τδν έτδν 1920 καί 1930.
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*Εκ τβν περιλαμβανομένων είς τδν πίνακα 21 σχέσεων έπί τής συμμετοχής 
τοΟ Αριθμού των καταστημάτων, τδν άπασχολουμένων καί τής έγκατεστημένης 
κινητήριου δυνάμεως., κατά κλάδους δραστηριδτητος προκύπτει, οτι αί σημαν- 
τικώτεραι μεταβολαί παρατηρούνται"εις τούς κλάδους των τροφίμων, πτωτικδς 
καί τής ένδύσεως-ύποδήσεως έντόυως Ανοδικδς· Λι ύφαντικαί βιομηχανίαι 
εμίρανιζουν ηύζημένην συμμετοχήν είς τήν απασχδλησιν καί τήν κινητήριου 
δύναμιν. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν εχει το γεγονδς τής διευρύνσεως τής συμμε- 
τοχής τής βαρείας βιομηχανίας καί είς τά τρία χαρακτηριστικά μεγέθη. Τά 
Αντίστοιχα ποσοστά κατά τδ ετος 1930 έναντι τού 1920 έχουν ως έξής: Κατα
στήματα 17,86 πρδς 13*96, απασχολούμενοι 19*13 πρδς 1 ,̂35, εγκατεστημένη 
ισχύς 20,71 πρδς 13,̂ 5· Περαιτέρω άνάλυσις τδν δεδομένων καί λεπτομερε- 
στέρα σύγκρισις, μεταξύ των μεγεθδν τδν έπί μέρους κλάδων δέν είναι εφι
κτή, λδγφ τδν διαφορετικών συνθηκδν διεξαγωγής τδν δύο τούτων απογραφδν.

*Ος έξετέθη Ανωτέρω,, διαφαίνεται, οτι κατά τήν άπογραφήν τρύ έτους 
1920 δέν ύπήχΟησαν είς αυτήν απαντα τά μικρά βιοτεχνικά καταστήματα καί 
συνεπδς τά στοιχεία έξ έπόψεως τουλάχιστον Αριθμού καταστημάτων δέν είναι 
άπολύτως συγκρίσιμα. Διά: τά μεγέθη έν τούτοις τής άπασχολήσεως καί τής 
έγκατεστημένης ισχύος, αί άνωτήρω έπιουλάξεις δέον νά θεωρηθούν ως δλι γά
τε ρον έντονοι δεδομένου, οτι τά διαφυγδντα τής Απογραφής καταστήματα δέον 
νά. θεωρηθούν διαθέτοντα μικράν απασχδλησιν καί κινητήριου δύναμιν ούχί 
Αξίαν λδγου. Τούτο συνάγεται έκ τής παρατηρουμένης μειώσεως τού μέσου Αρι- 
Ο,μοΟ Απασχολουμένων Ατδμων κατά κατάστημα καί έκ τής μεγαλυτέρας πιθανδτητος 
διαφυγής έκ τής άπογραφής τδν μικρών βιοτεχνικδν μονάδων, αί δποίαι πολλά- 
κις λειτουργούν ύπδ μορφήν οίκοτεχνιδν έντδς οικιών *αί ανευ σαφούς έξω- 
τερικού γνωρίσματος περί τής ύπάρξεώς των·

Πάντως δύναται νά παρατηρηθή,οτι λδγ<ρ τής Αποτδμου αύζήσεως τού πληθυ
σμοΟ κατά τδ ετος 1922 καί τής Αντιστοίχου αύξήσεως τής ζητήσεως βιομηχα
νικήν κυρίως προϊόντων, ή μεταποιητική δραστηριδτης είχε περαι τέρω ευ
καιρίας άναπτύξεως. *11 Ανάπτυζις αυτη έστράφη κυρίως πρδς τήν παραγωγήν
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είδών Αμέσου καταναλώσεως καίδευτερευδντως πρδς παραγωγήν διαρκών Αγα
θών. (Λτω, ot κλάδον των είδών διατροφής, κλωστοϋφαντουργίας καί είδών 
Ενδύσεως καί ύποδήσεως, συνεκέντρουν κατά τδ ετος 1930, συμφώνως πρδς τά 
στοιχεία τοΟ πίνακος 8 τού Παραρτήματος, τδ 66& τού συνολικού άριθμοϋ τών 
μεταποιητικών μονάδων, τδ τών Απασχολούμενων καί τδ 63fô τής Εγκατε
στημένης κινητήριου δυνάμεως, ήτοι τά 2/3 περίπου τοϋ ολου βιομηχανικοΟ 
καί βιοτεχνικοΟ δυναμικοϋ τής χώρας. *Η άνάπτυζις τών κλάδων αύτών Εξη
γείται εκ τής ηύξημένης ζητήσεως καταναλωτικών κυρίως είδών λδγφ τής Εγ- 
καταστάσεως τών Εκριζωθέντων Εκ τής 9Ιωνίας πληθυσμών, οί όποιοι εύρέθη- 
σαν ανέστιοι καί σχεδδν πένητες καί είς τοιαύτην κατάστασιν ωστε νά 
Απαιτείται οχι μδνον ή συντήρησίς των Αλλά καί ή προμήθεια είς αύτούς τών 
Απαραιτήτων μέσων διά τήν στέγασίν των καί τήν Ενταζίν των είς τήν παρα
γωγικήν διαδικασίαν.

1δ— ___ 22!iQ-r-22ît2-

Τήν περίοδον τοϋ μεσοπολέμου διεδέχθη ή μακρά καί δδυνηρί διά τήν 
χώραν περίοδος τοϋ Β' παγκοσμίου πολέμου καί τής Επακολουθησάσης εμφυ
λίου Αναταραχής. Μετά τήν θαυμαστήν Αντίστασιν κατά τών δυνάμεων τοϋ 
"Λζονος καί τήν Εθνικήν Εζαρσιν ή 'Ελλάς περιήλθεν είς μίαν ανευ προηγου
μένου οικονομικήν άπαθλίωσιν. *11 Εμπιστοσύνη τοϋ Ελληνικού κοινού πρδς 
τήν σταΟερδτητα τής οίκονομίας, ήτις ειχεν Εμπεδωθή καί πάλιν μετά τδν 
κλονισμόν, δ δποΓος ειχεν Επέλθη κατά τήν περίοδον τού Α' παγκοσμίου 
πολέμου, Επαυσε νά ύπάρχρ.

Αί οίκονομικαί Ουσίαι τής χώρας εφΟασαν μέχρι τού μηδενισμού τοϋ πα
ραγωγικού της μηχανισμοϋ. Al δυνάμεις τού *Αζονος Αδιαφορούσαι διά τήν 
τύχην τού ελληνικοϋ πληθυσμοΟ δέν Επαυσαν τήν καταστροφικήν πολιτικήν των 
ούδ*Επί στιγμήν περιαγαγούσαι τήν χώραν είς κατάστασιν πλήρους Εζαθλιώ- 
σεως.
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Al στατιστικαί πληροφορίαι διά τήν περίοδον ταύτην δέν είναι, δυστυ
χώς, επαρκείς καί δέν παρέχουν τήν ευχέρειαν μελέτης τής πορείας τής Ελ
ληνικής βιομηχανίας· Ξιναι, πάντως, γνωοταί αι καταστροφαί, αί δποίαι 
έπηνέχθησαν είς τήν οικονομίαν τής Χώρας, ο κλονισμός τής πίστεως έκ τού 
άσυγκρατήτου πληθωρισμού καί ή δυστυχία είς τήν οποίαν περιήλθεν ο Ελλη
νικός λαός, λόγω τής σκληρ&ς καί άναλγήτου μεταχειρίσεώς του υπό τών 
άρχών :ιατοχής̂

*11 Ελληνική βιομηχανία, συμφώνως πρός στοιχεία συλλεγέντα κατά τήν 
περίοδον ταύτην καί δημοσιευθέντα είς τήν εργασίαν τού’Α. Μπακάλμπαση

σελ. 6*f κ.Ε·^, Ελλείψει κυρίως πρώτων ύλών εμείωσε τήν δραστηριότητά 
της είς επίπεδα λίαν χαμηλά. Μόνον Εργοστάσιά τινα, τά οποία έπραγματο- 
ποίουν παραγωγήν υπό τήν έλεγχον καί διά λογαριασμόν’τών αρχών κατοχής, 
άνέπτυζαν σχετικήν δραστηριότητα. Συμφώνως πρός τά”περιεχόμενα είς τήν 
ως άνω Εργασίαν στοιχεία, ο γενικός δείκτης δραστηριδτητος τής βιομηχα
νίας διεμορφώθη κατά τήν περίοδον αυτήν ως εξής: 1939:100, 19̂ 0:70,
19̂ 1: 30-**0, 19^2:15-25» 19*Κ5:15-20. * Η παραγωγή ώρισμένων είδών κατά τά 
έτη 1939-19^3» βάσει τών αύτών δεδομένων, δίδεται είς τόν πίνακα 22·

*5κ τών στοιχείων τού έν λδγψ πίνακος καταφαίνεται, οτι ή βιομηχανική 
παραγωγή, πλήν Ελαχίστων Εξαιρέσεων, υπέστη σοβαρωτάτην κάμψιν. Μικράν 
σχετικώς κάμψιν ειχεν ή παραγωγή τσιμέντων· Τούτο δικαιολογείται έκ τού 
γεγονότος τής έκτεταμένης κατασκευής οχυρωματικών έργων υπό τών άρχών 
κατοχής κατά μήκος τών ελληνικών άκτών, πρός άπόκρουσιν πιθανής άποβατικής 
Ενεργείας τών συμμάχων, ως καί δχυρωμάτων είς τάς γεφύρας καί τούς συγκοι
νωνιακούς κόμβους, πρδς αποφυγήν δολιοφθορών, ·

1Ξτέραν πηγήν πληροφοριών περί τών ζημιών τής Ελληνικής βιομηχανίας 
ώς πρός τά πάγια ενεργητικά αύτής στοιχεία, ώς καί περί τών άπωλειών είς 
τά αποθέματα, άποτελεί ή συνταχθείσα υπό τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων, 
κατά τδ έτος 19̂ 7» έκφεσις ίτις περιλαμβάνει στοιχεία περί τών καταστροφών 
τάς οποίας υπέστη δ κλάδος κατά τόν πόλεμον καί τήν κατοχήν· Συμφώνως πρός
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Πίναξ 22. Ποσότητες βασικδν τινων- βιομηχανικήν προϊόντων 
παραχθέντων κατά τά έτη 1939 - 1943

Π ρ ο ϊ ό ν τ α Movâç μέτρη
σε ως

1939 1940 1941 1942 1943

20 Ζυμαρικά Τδννοι 21.640 33.000 10.000 6.500 13.000
21 Οινόπνευμα ft 17.032 13.169 7.738 1.203 1.854
22 Καπνδς If 5.885 6.238 5.380 5.549 • · ·
23 Βάμβαξ έκχοκισμένος It 17.000 16.900 3.880 2.080 1.590

Νήματα βάμβακος II , 16.200 14.400 9.000 2.400 1.650
’Εριονήματα II 1.200 1.200 300 150 .100
Με ταξα II 200 160 80 25 10

■27 Χάρτης II 24.370 • · · 6.500 4.000 2.000
29 Δέρματα II 7.270 3.500 2.200 1.100 700
31 Βαμβακέλαιου 11 • · · • · · 11.28 6 1.790 1.558
34 Τσιμέντα II 342.930 190.325 63.000 30.000 80.000
35 Μόλυβδος II • 3.*K>3 2.433 500 650 875

τά έν λδγφ στοιχεία (Λ65 σελ. 72 χ.έπ./,έκ τοΟ συνολικοΟ παγίου κεφαλαίου της, 
υπολογιζομένου εις 20.000.000.000 6ρχ. η έλληνική βιομηχανία άπώλεσε κε
φάλα ι ον αξίας 4.000.000.000 δρχ. ήτοι τδ 1/5 τοΟ συνόλιχοΟ υφους αύτοΟ. At 
ζημίαι είς χυκλοφοροΟντα κεφάλαια άνήλθον, συμφωνως πρδς τήν αύτήν πηγήν, 
είς 7.000.000.000 περίπου δρχ. Σημειωτεε>ν.·? 8τι τά &ς ανω στοιχεία δέν 
περιλαμβάνουν τάς ζημίας τάς έπενεχθε£σας είς τήν βιοτεχνίαν. Παρά τδ 
γεγονδς,δτι τά στοιχεία ταΰτα δέν δΟυανται νά παράσχουν σαφή είκδνα τής 
καταστάσεως, δίδουν πάντως, κατά τδ μέτρον τοΟ δυνατοΟ, μίαν ίδέαν τδν έκ 
τοΟ πολέμου συνεπειδν έπί τής έλληνι,κής βιομηχανίας.

Κατά τήν έπακολουθήσασαν τήν κατοχήν περίοδον είναι χασαφανείς at 
προσπάθειαι άνασυγχροτήσεως τής βιομηχανικής δραστηριδτητος, άλλά καί 
σαφείς οί δυσμενείς συνθήκαι διά τήν προσπάθειανταυτήν παρά τήν σοβαράν
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συμβολήν τής παρασχεΟείσης υπδ τών :ϊ·Π·Λ· οικονομικής βοήθειας. Παρετη- 

ρήΟη, πάντως « μια γενική άνάκαμψίζ τής δραστηριδτ ; -λ Ο κλάδου, ως 
τούτο προκύπτει καί εκ τού καταρτιζομένου άπδ τού έτους 19*̂ 5» υ*6 τού 
Συνδέσμου 1 Ελλήνων Βιομηχάνων, δείκτου βιομηχανικής παραγωγής (βλ. Διά
γραμμα ·Ό· ,3κ τής έζελίζεως τού δείκτου τούτου καταφαίνεται, οτι μδλις 
κατά τδ Ετος 1990 ή βιομηχανική δραστηριδτης εφΟασεν είς τά επίπεδα τού 
τελευταίου πρδ τοΟ πολέμου έτους (1999)·

Κατά τήν διενεργηΟείσαν τδ 'ετος 1991 γενικήν άπογραφήν των βιομηχα
νικήν καί βιοτεχνικήν καταστημάτων κατεμετρήΟησαν 31·Μ7 καταστήματα, μέ 
άπασχδλησιν άνερχομένην είς 296*159 άτομα· Τά συνολικά ταύτα μεγέθη, συγ- 
κρινδμενα πρδς τά Αντίστοιχα τής άπογραφής τού έτους 19JO^j δίδουν είκδ- 
να σημαντικής προδδου. Πράγματι, ο μέν άριθμδς τών καταστημάτων ηύζήΟη 
μεταζύ τών δύο άπογραφών κατά 2*!·,9>ί, δ δέ άριθμδς τών άπασχολουμένων κα
τά 91>8;i. Παράλληλος καί είς μεγαλυτέραν ϊκτασιν ύπήρζεν ή αδζησις τής 
εγκατεστημένης κινητήριου δυνάμεως, ητις άνήλΟεν είς 21?,6'J. Γενική άνα- 
σκδπησις των μεταβολών είς τήν δομήν τής βιομηχανικής δραστηριδτητος, 
βάσει των στοιχείων έκ των άπογραφών, δίδεται εις τδ κεφάλαιον τής γενικής 
Οεωρήσεως τής περιδδου 1921-1971»

l l L —  5-£-Ê-£-2-Ê-2_S___22S9.:_1271
*11 παράτασις τών πολεμικών περιπετειών τής χωράς καί μετά τήν λήζιν 

τού 3' παγκοσμίου πολέμου, ειχεν ως συνέπειαν τήν ετι μεγαλυτέραν καΟυστέ- 
ρησιν είς τήν άνάπτυζιν τού βιομηχανικού τομέως, έναντι x q v 5λλ»ν χωρών 

τής Εύρώπης. fEvÇ είς τάς αλλας πληγείσας έκ τού πολέμου χωράς τής γηραιός
*Ηπείρου, μέ τήν συμβολήν τής αμερικανικής βοήθειας, εϊχεν ήδη άοχίσει 

ή άνασυγκρδτησις, είς τήν χώραν μμς έζηκολούδει σκληρδς >(α£ Αμε(λικτος

(1) Ml σύνκρισις πραγματοποιείται μεταζύ τών ετών 1930 καί 1951 δεδομέ
νου. δτι,τά έκ τής απογραφής τού έτους 19**0 στοιχ€Τα περιορίζονται 
μδνον εις τοιαύτα αριθμού καταστημάτων.
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πδλεμος, είς τήν διεξαγωγήν τοΟ δποίού διωχετεΰετο καί μέγα μέρος τής 
Αμερικανικής βοήθειας· Οίτω, ή οικονομική Ανασυγκρδτησις καί ειδικότε
ρου ή ανασυγκρδτησις τής Ελληνικής βιομηχανίας, επροχώρει μέ βήμα Αστα
θές· Μετά τήν Ακοκατάστασιν τής δμαλότητος καί τήν έπάνοδον τής Χώρας 
είς τήν ειρηνικήν ζωήν, κατόπιν τής δεκαετοθς πολεμικής ταλαιπωρίας, ήρχι- 
σε διά τήν Ελληνικήν βιομηχανίαν η φάσις τής Αναδημιουργίας. Τδ κυβερνη
τικόν Ενδιαφέρον έζεδηλώθη Εντονον, EvÇ δ ιδιωτικός τομεύς Ανέλαβε σημαν
τικός πρωτοβουλίας, μέ Αποτέλεσμα κατά μέν τδ πρώτον στάδιον τήν ταχείαν 
Ανάρρωσιν τοΟ κλάδου Ακολούθως δέ τήν περαιτέρω Ανάπτδξιν αίϊτοθ, μέ ευερ
γετικός επιπτώσεις έπί τής οικονομίας τής Χώρας.

Κατωτέρω θά σκιαγραφηθ|1 βάσει τών διαθεσίμων στατιστικών στοιχείων, 
ή Εξελικτική πορεία τής Ελληνικής βιομηχανίας, καθ’ολην τήν περίοδον τών 
είκοσι τελευταίων έτών, ΐνα καταστή Εναργέστερα ή αλματώδης πλέον έξέλι- 
ξις τής βιομηχανικής, δραστηριδτητος· βΗ περίοδος αυτη εμφανίζει πράγματι 
τά πλέον Εντονα σημεία βιομηχανικής προόδου· Τήν Ανασκδπησιν., άλλωστε, 
Επιτρέπει είς λΓαν Ικανοποιητικόν βαθμόν ή εύρεϊα στατιστική τεκμηρίωσις, 
ήτις παρέχει Από τοΟ 195$ Ιδίως καί Εντεύθεν πλήθος στοιχείων περί τής 
συμβολής καί τών επιδόσεων τής Ελληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας·
Τούτο Επιτυγχάνεται χάρις κυρίως εις τά στοιχεία τά' προερχόμενα Εκ τών 
διεξαγομένων κατ’Ετος, Από τού Ετους τούτοϋ, βιομηχανικών Ερευνών, υπό 
τής ’Εθνικής Στατιστικής ’Υπηρεσίας τής ’Ελλάδος. Διά τών εν λδγφ Ερευνών 
ένεπλουτίσθησαν αι υφιστάμεναι Εκ τών Απογραφών τών Ετών 1930 καί Εντεύθεν 
βασικαί πληροφορίαι, μέ σημαντικά στοιχεία περί τών οικονομικών Αποτελε
σμάτων τής δραστηριδτητος τής Ελληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας. Εντός 
τήςΈλης Εθνικής οικονομίας.

*Η περίοδος 1950-1971 Εμφανίζει σημεία Απογειώσεως τής Ελληνικής οικο
νομίας έν γένει καί ιδίως τής βιομηχανίας· Μέ τήν κατασκευήν μεγάλων 
Εργων υποδομής καί Ενεργειακής Αναπτύξεως καί μέ θετικήν πλέον τήν κρατι
κήν αρωγήν, η Ελληνική βιομηχανία δφίσταται γενικήν Αναδιάρθρωσιν καί 
οπερ σπουδαιότερον, Αρχίζει νά προσανατολίζεται πρδς τούς εύρυτέρους κύ
κλους δραστηριδτητος, τούς όποιους προσφέρει τδ ραγδαίως Αναπτυσσόμενου
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κλίμα διεθνδν συναλλαγδν net ή προοπτική.Εντάξεως τής χώρας είς τδν hfrya- 
νισμδν τής Εδ|ϊώπαΐκής Οίκονομικής Κοινδτητος.

Τ_ά___§_α_σ_ι_κ_ά _σ_τ_α_τ_ι_σ_5_ ι_«_δ___K_£_ï_i_§_!l__ï_S_Ŝ _
ϋ_£_τ_α_π_ο_ι_5_σ_ε_ω̂ ς____κ_α_τ._δ___τ_5_ν___π_ε_ν_τ_3_κ_ο_ν_τ_α_ε_τ_ΐ_α
lîîizim

*Η διά των στατιστικδν στοιχείων-παρακολούθησις τής έξελίζεως τής Ελ
ληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας κατά τήν πεντηκονταετίαν 1921-1971 
είναι Εφικτή δεδομένου, 8τι ΐι'φίστανται επαρκείς στατιστικαί πληροφορίαι 
προερχδμεναι κυρίως έκ- τΟν διενσργηθεισδυ κατ'αύτήν άπογραφδν τδν έτδν 
1930, 19*Κ>, 1951, 1958, 19̂ 3 καί 19̂ 9· Τά Ευ λδγφ στοιχεία έχουν τύχει 
Επεξεργασίας, ώς έξετέθη είς τδ κεφαλαίου περί βασικΟν Εννοιδν, ούτως 
ώστε νά είναι συγκρίσιμα πρδς τά τοιαύτα τής τελευταίας άπογραφής τού. 
έτους 1969· Είς τδν πίνακα 23 δίδονται τά στοιχεία περί τού άριΟμοΟ τδν 
καταστημάτων, τού άριθμοΟ τδν απασχολούμενων καί τής Εγκατεστημένης κινη- 
τηρίου δυνάμεως εις ίππους, διά τδ σήνολον τής μεταποιήσεως.

Είς τδ Διάγραμμα 5 Εμφανίζεται παραστατικδς ή έξέλιξις τδν μεγεθδν, 
ώς πρδς τά ανωτέρω στοιχεία μεταξύ τδν ετδν 1950 καί 1969. Κατά τήν με
λέτην τδν διάγραμμά των ϊ' δέον νά λαμβάνωνται ΰπ’δφιν τά άνισα τδν μεταξύ 
τδν εξ έν συνδλω άπογραφδν διαστήματα διεξαγωγής αύτδν καί τδ παρουσιαζδ- 
υευου, λδγιρ τής έλλείφεως στοιχείων περί τοΟ ΰφους τής άπασχολήσεως καί 
τής Εγκατεστημένης κινητηρίου δυνάμεως, κενδν διά τδ έτος 19**0. 'Η παρα- 
τηρουμένη Ελαχίστη αυξησις τοΟ άριθμοΟ τδν καταστημάτων μεταξύ τδν Ετών 
1930 καί 19*10 είναι πιθανδν νά δφείλεται είς τήν κατά τά έτη 1931 καί 
μετέπειτα ΕκδηλωθεΙσαν βαρείαν οικονομικήν κρίσιν.

*Εκ τδν στοιχείων τούτων καί τδν δεικτών καί μέσων τιμών τού πίνακος, 
ώς καί έ* τού διαγράμματος συνάγεται, 8τι ή Εξέλιξις τής βιομηχανικής 
δραστηριδτητος είναι πράγματι άλματώδης. Μεταξύ τδν πλέον σημαντικδν πα
ρατηρήσεων δυνάμεθα νά άναφέρωμεν τάς άκολούθουςι
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Πίναζ 23· Γενικά στοιχεία εκ τών άπογραφδν βιομηχανικών και
βιοτεχνικών καταστημάτων τών ετών 1930, 19**0, 1951, 

1953, 1963 καί 1969.

1930 19**0 1951 1953 1963 1969

'Αριθμός καταστημάτων.. 65.**0̂ 65.806 S1 .4 17 109.236 122.332 124.651
*Αριθμός άπασχολουμέ
νων · ............. 19 5 .10 6 ... 296.169 441.192 it-93.596 526Λ 98

Κινητήριος δύναμις
είς ίππους......... 230.636 ... 436.375 775-767 ,1.157.147 2.014.410

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930=100)
άριθμοΟ καταστημάτων 100 10 0 ,6 1 124,48 167,01 137,04 190,58
άπασχολουμένων.... 100 ... 151,79 226 ,12 252,98 269,85
έγκατεστημένης 9ίσχύος 100 ... 189 ,20 336,35 501,72 873,41

'Απασχολούμενοι κατά κατάστημα ...... .····· 2 ,9 3 ... 3,68 4,04 4,04 4,22
'εγκατεστημένη Ισχύς* κατά καταστημα..···,. 3,53 •. · 5,36 7,10 9,46 16 , 16

'εγκατεστημένη Ισχύς* κατά απασχολούμενου·. 1 , 1 8 ... 1,47 1,76 2,34 3,83

Πηγή: Τά αντίστοιχα δημοσιεύματα τά περιλαμβάνοντα τά άποτελέσματα τών εν 
λδγφ άπογραφών. Διά τό ετος 19**0 χειρόγραφοι πίνακες.

♦ είς ίππους
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α)'θ αριθμός τδν βιοτεχνικβν καί βιομηχανικήν καταστημάτων κατά τήν 
διαρρεύσασαν μεταξύ τβν άτίογραφδν τού 1930 καί τοΟ 1969 τεσσαρακονταετίαν, 
σχεδόν έδιπλασιάσθη (δείκτης 190,6).

β)'θ αριθμός τβν άπασχολουμένων περίπου έτριπλασιάσθη (δείκτης 269,9)· 
’Εάν ληφθή υπ’έφιν μάλιστα καί ό παράγων τής αύξήσεως τής παραγωγικότητος, 
διά τήν οποίαν 6êv ΰφίστανται δυστυχβς στοιχεία, διά τό χρονικόν τούτο 
διάστημα, πλήν έμως δέον νά θεωρηθή ως πραγματικότης, τότε i τρικλασια- 
βμός οδτος ένέχει έτι μεγαλυτέραν βαρδτητα.

γ) *Ε έγκατεστημένη κινητήριος δύναμις υπεροκταπλασιάσθη (δείκτης 
873,4) γεγονός τδ όποιον έπιβέβαιοί τήν άλματάδη άνάπτνξιν τής έργοστα- 
σιαχής βιομηχανίας καί τήν μηχανοποίησιν τής παραγωγής καί είς τδν τομέα 
τής βιοτεχνίας.

Τά άνωτέρω στοιχεία, έχφραζόμενα είς μέσάς τιμάς, όδηγούν είς τά 
άχδλοοθα συμπεράσματα:

α) 'Η μέση άπασχδλησις κατά κατάστημα έμφανίζει συμμετρικήν αδζησιν 
άπδ άπογραφής είς άπογραφήυ , ητις δποδηλοί μίαν διαρθρωτική μεταβολήν 
άπδ άπβφεως μεγέθους τβν καταστημάτων,, έντεινομένην κατά τήν τελενταίαν 
Ιδίως είχοσαετίαν (3,68 πρδς 4,22 ατσμα).

β) 'Η αΰτή τάσις αύζήσεως έμφανίζεται χαί είς τήν μέσην έγχατεστημένην 
ίσχυν μηχανικής χινητηρίον δυνάμεως, κατά κατάστημα, δειχνδουσα σαφδς τήν 
μεταβολήν είς τήν τεχνικήν τής παραγωγής ι, δεδομένου οτι η μέση ισχύς των 
3,5 ίππων κατά κατάστημα κατά τό έτος 1930, ηύζήθη είς 16,16 ίππους κατά 
τδ έτος 1969·
γ) Ειδική έμφασις δέον νά άποδοθή επίσης είς τήν μεταβολήν τής σχέσεως 

έγκατεστημένης Ισχύος πρδς άπασχολούμενον, ή δποία έμφανίζει σαφβς τήν 
έπελθοθσαν διαρθρωτικήν άλλαγήν έπί τβν μεθόδων παραγωγής.
(1) Δέον νά ,ημει,θή ένταθθα ότι, τά χρονικά διαστήματα μεταξύ τβν άχο- γραφών είναι ανισα. Κατά τδν μελέτην, επομένως, αΰτδν είναι απαραίτητον νά λαμβάνεται τούτο υχ Μιν. At άπογραφαί από τού έτους 195ο και έντεύθεν, συμφώνως πρδς συστάσεις τού Γραφείου Στατιστικής τβν ’Ηνωμένων Εθνβν, διεξάγονται άνά πενταετίαν κατά τά ετη τά ληγοντα είς 3 καί 8,εις παγκόσμιον κλίμακα.
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*Η έζέλιζις τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριότητος δέν είναι, 
βεβαίως, δυνατόν νά παρακολουθηθφ μδνον διά/στοιχείων τοΟ άριθμοϋ των 
καταστημάτων, τοϋ μεγέθους τής άπασχολήσεως ή άκδμη καί τής εις τάς βιο- 
μηχανικάς καί βιοτεχνικός μονάδας εγκατεστημένης κινητήριου δυνάμεως. 
'Απαιτείται καί ή παρακολοΰθησις τοϋ είς άζίαν άποτελέσματος τής δραστη
ριότητος τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών τούτων μονάδων. Η προσφυγή 
είς τά εκ τών άπογραφών προκύπτοντα βασικά στοιχεία άπετέλει τήν κυριω- 
τέραν διέξοδον, διότι διά τό διάστημα τών ετών 1930-1958 δέν ύφίστανται 
αλλα πλέον κατάλληλα καί συγκρίσιμα στοιχεία, πρός συναγωγήν σαφών συμπε
ρασμάτων περί τής βιομηχανικής προόδου δεδομένου <5τι ή συστηματική διερεύ- 
νησις τής βιομηχανικής δραστηριότητος ήρχισε διά τής διεξαγωγής άπό τοϋ 
ϊτους 195® καί έντεΟθεν τών έτησίων βιομηχανικών έρευνών·

Al μόναι σχετικώς συγκρίσιμοι πηγαί στοιχείων περί τοϋ άποτελέσματος
τής μεταποιητικής δραστηριότητος κατά τό χρονικόν τοϋτο διάστημα τής πεν
τηκονταετίας, είναι μία σειρά στοιχείων έπί τής παραχθείσης ποσδτητος ωρι- 
σμένων βιομηχανικών προϊόντων, προερχομένη έκ τής συσχετίσεως καί παραθέ- 
σεως στοιχείων άντλουμένων έκ διαφόρων πηγών καί μία σειρά δεικτών όγκου 
βιομηχανικής παραγωγής, ή οποία έπίσης άπαρτίζεται άπό τρείς έπί μέρους 
σειράς δεικτών καταρτισθέντον μέ διάφορον μεθοδολογικήν θεμελίωσιν καί 
τεχνικήν· Είδικώτερον, οί δεϊκται απαρτίζονται: α) έκ τοϋ δείκτου τοϋ 
καταρτιζομένου υπό τοϋ 'Ανωτάτου Οίκονομικοϋ Συμβουλίου κατά τήν περίοδον 
1921-1939* μέ ετος βάσεως τό ετος 1928 (οί δεϊκται τών έτών 1921-1927 κα- 
τηρτίσθησαν άνάδρομικώς), β) έκ τοϋ δείκτου τοΟ καταρτιζομένου υπό τοϋ 
Συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων κατά τήν περίοδον τών έτών 19**5~19όθ, μέ 
έτος βάσεως τό ετος 1939 καί γ) έκ τοϋ υπό τής 'Εθνικής Στατιστικής 'Υπη
ρεσίας τής 'Ελλάδος καταρτιζομένου άπό τοϋ 1900 δείκτου, 8στις έζακολουθεϊ 
νά καταρτίζεται μέχρι σήμερον, μέ βάσιν τδ ϊτος 1959· *Η σύνδεσις τών τριών 
τούτων δεικτών είς ενα ένιαϊον δείκτην δέν είναι τεχνικώς εφικτή. *Η σοβα- 
ρωτέρα δυσχέρεια προκύπτει έκ τοϋ γεγονότος, ότι κατά τήν κατάρτισιν τών
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δεικτών τούτων ήκολουθήθη διάφορος τεχνική καί εντελώς αλλη στάθμισις 
ctiC τής συμβολής εκάστου τών επί μέρους βιομηχανικών κλάδων· Παρά ταύτα. 
έθεωρήθη σκόπιμος ή παράθεσις τών έν λδγφ δεικτών, δεδομένου οτι οΒτω 
παρέχεται μία Ικανοποιητική είκών, περί τής έξελίζεως τών κλάδων τής με
ταποιητικής δραστηριδτητος, ιδίως κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον· Ση- 
μειοΟται πάντως, οτι εις τδν δείχτην τούτον αντικατοπτρίζονται αί μετα- 
βολαί δραστηριδτητος αί προερχόμεναι έκ τής καθαυτό βιομηχανικής δραστη
ριότητες, δεδομένου 8τι κατά τήν κατάρτισίν του χρησιμοποιούνται αί κατά 
μήνα συλλεγδμεναι πληροφορίαι περί τής παραγωγικής δραστηριδτητος ε* τών 
μεγαλυτέρων μόνον μονάδων εκάστου κλάδου· Τά σχετικά άριθμητικά στοι
χεία τών ως &νω δεικτών παρατίθενται εις τό Παράρτημα (πίναξ 9)· Εις τδ 
διάγραμμα 4, δίδεται μία σχηματική παράστασις τών δεικτών ήτις έμφανί- 
ζεται ως παράθεσις τών έτησίων δεικτών τών τριών τούτων σειρών, συνδεο- 
μένων διά τών έτών βάσεως τού δευτέρου πρδς τδν πρώτον καί τού τρίτου 
πρδς τδν δεύτερον·

*Εκ τής καταστρώσεως τών σχετικών στοιχείων ύπδ τήν μορφήν ταύτην, 
εστω καί ύπδ τάς άνωτέρω άναπτυχθείσας τεχνικάς έπιφυλάζεις ως πρδς τήν 
συγκρισιμότητα αυτών, δύναται νά έζαχθή τδ συμπέρασμα, οτι η έξέλιξις τής 
έλληνικής βιομηχανίας έντδς τών τελευταίων πεντήκοντα έτών ήτο άλματώδης·
* Η κατά κλάδους διερεύνησις, υπό τάς συνθήκας τών ως ανω τεχνικών άτελειών, 
αί οποίαι, ως είναι φυσικόν, είναι έντονώτεραι επί οποιοσδήποτε άναλύσεως, 
δέν θεωρείται σκόπιμος· Οί έπ( μέρους δείκται δι’εκάστην των τριών ώς ανω 
διακεκριμένων περιόδων έμφανίζουν πάντως κατά τδ πλείστον ανοδικός τάσεις, 
αί οποίαι σημαίνουν Ομοιόμορφον έζέλιζιν πρδς τούς γενικούς δείκτας πλήν 
έλαχίστων εξαιρέσεων.

*Ετέρα άζιδλογος πηγή πληροφορήσεως περί τής έξελίζεως τής μεταποιητι
κής δραστηριδτητος καί τής συνεχώς αύζανομένης συμβολής τού κλάδου τής 
μεταποιήσεως είς τήν καθόλου οίκονομικήν ζωήν τής χώρας, δύναται νά θεωρη- 
0Ç ά υπολογισμός τού ποσοστού συμμετοχής τής μεταποιητικής παραγωγής είς 
τδ συνολικόν άκαθάριστόν εγχώριον προίδν· Παρά τό γεγονός, ότι αί
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σειραί τών κατ’έτος Εκτιμήσεων άπδ τού 1920 καί Εντεύθεν διαφέρουν κατά 
τήν μέθοδον καί τήν τεχνικήν Απολογισμού τών άντιστοίχων μεγεθών καί 
δίδονται είς τρεχούσας τιμάς, δυνάμεθα νά συναγάγωμεν χρήσιμα συμπερά
σματα περί τής συμβολής τού κλάδου τής μεταποιήσεως είς τήν καθ’ολου οί- 
κονομικήν ζωήν τής Χώρας· Εις τδν πίνακα 2k δίδεται μία σειρά τών μεγεθών 
τού Εθνικού εισοδήματος μετά τού άντιστοίχου εισοδήματος εκ τής μεταποιή
σεως διά τά ετη 1921-1939 καί 19^8-1969.

’Εκ τών παρατιθεμένων ποσοστών συμμετοχής τής μεταποιητικής παραγω- 
γής προκύπτει, ότι κατά τήν ύπ’όφιν πεντηκονταετίαν Επραγματοποιήθη ση
μαντικός διαφορισμός είς τήν δομήν τής Εθνικής μας οικονομίας· Πράγματι, 
ή συμβολή τής μεταποιήσεως Εσημείωσεν άζιόλογον αβξησιν, διπλασιασθεισα 
μεταξύ τής πρώτης καί τής τελευταίας πενταετίας τής έξεταζομένης περιόδου. 
*Η πλέον σημαντική αδξησις παρατηρείται κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν 
(1950-1970), 'ήτις 'έπεται τών πολεμικών περιπετειών τής Χώρας καί αποτελεί 
περίοδον ήρέμου Επιδόσεως είς τό Εργον τής άνορθώσεως καί τής προόδου·

Σ^τοι_χεί_α π α ρ α γ ω γ ή  ς__4_Ρ_ι^_μ_έ_ν_ω_ν__π_ρ,rQ_Υ_ό ν_τ ω̂ ν

*Η Εξέλιξις τής παραγωγής βασικών τινων βιομηχανικών προϊόντων άποτελεϊ 
ενδειξιν περί τής δραστηριδτητος τών άντιστοίχων κλάδων. Διά τούτο Εκρί- 
θη σκόπιμου όπως παρατεθή είς τό Παράρτημα (1) πίναξ περιλαμβάνων στοι
χεία περί τού όγκου παραγωγής άντιπροσωπευτικών τινών προϊόντων· Αί χρο
νολογικοί σειραί κατηρτίσθησαν διά τήν περίοδον τής τελευταίας πεντηκον
ταετίας, διά συλλογής καί Επεξεργασίας τών διασπάρτων είς διαφόρους πηγάς 
πληροφοριών περί τού όγκου παραγωγής τών προϊόντων τούτων·

*Η σύγHpισιςi εστω καί ποσοτική μόνον, διά τόσον μακρόν χρονικόν διά
στημα Ενέχει άσφαλώς δυσχερείας Εκ τού γεγονότος, ότι περιλαμβάνει στοι- 
χεϊα μή πλήρως συγκρίσιμα· Τούτο Εξηγείται άφ’ενδς μέν εκ τού 6ιά τής 
παρόδου τού χρόνου δημιουργουμένου ποιοτικού διαφορισμού είς έκαστον εί
δος καί άφ’ετέρου εκ τού διαφόρου βαθμού άκριβείας καί αξιοπιστίας τών

(1) Βλέπε πίνακα 10 τού Παραρτήματος·
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ΠΪναζ 24. Euwctotffj toO βιο̂ χανικοβχΐσοδίίμάτος είς τό̂ 
ίθνιχ&υ εισόδημα.

_____ Elς εκατ. ορχ. - τρεχ* τιμαι

"Ετη ’Εγχώριον
προϊδν

Είσδδημα
βιομηχα
νίας

Ποσοστδν 
επί τοΙΓς 

%
"Ετη ’Εγχώριον 

προι8ν
Είσδδημα
βιομηχα
νίας

Ποσοστδν 
ΐπί τοίς 

%

_____ 1_____ ___2____ ___ 2_____ ___ 1.____ ____2___ __2____
1921 5.778 597 10,33 1948 18.864 2.467 13,07
1922 12.504 1.084 8,66 1949 25.139 3.277 13,03
1923 21.120 1.767 8,36 1950 29.589 4.547 15,36
1924 23.630 2.151 9,10 1951 35.793 5.302 14,81
1925 26.732 2.758 10,31 1952 37.245 5-343 14,34
1926 31.581 3.032 9,6ο 1953 48.834 7.136 14,61
1927 36.044 3.68? 10,22 1954 56.137 8,58ο 1 5 ,2 8
1928 38.752 3.942 10,17 1955 64.512 10.165 15,75
1929 36.272 3.965 10,93 1956 74.706 11.941 15,98
1930 34.697 3.696 10,65 1957 79-598 12.676 15,92
1931 32.358 3.358 10,37 1958 82.955 13-738 16;56
1932 37.159 3.740 10 ,0 6 1959 86.448 14.336 16,58
1933 42.597 4.552 10,68 196ο 92.460 15.683 16,96
1934 45.609 5.492 12,04 1961 104.339 16 .8 6 6 16,16
1935 49.095 5.638 11,48 1962 110.390 18.029 16,33
1936 52.957 6.543 12,35 1963 120.402 19.741 16,39
1937 57.647 7.661 13,28 1964 134.496 2 2 .2 6 2 16,55
1938 62Ϊ338 7.519 12 ,0 6 1965 151.939 25.454 16,75
1939 64.297 8.045 12,51 1966 169.017 28.507 16,86
19*Κ> • · · ... ... 1967 18 2 .60 6 31.002 16,97
19*»1 • · · ... ... 1968 196.646 34.868 17,73
1942 • · · ’... 1969 220.698 40.828 18,49
1943 • · · ... ... 1970 247.297 48.261 19,51
1944 t·· ... 1971 277.119 54.902 19,81
1945 • · · ... ...
1946 • · · ... . ».
1947 ··# .... ...

Πηγή: α) Διά τά ετη 1921-1939: Ν· Μ0υσμόδτη "Τδ’Εθνικδν Είσδδημα"Τά πορίσματα τής Επιτροπής τοΟ ’Ανωτ. Συμβουλίου ’Αυασυγκροτή- 
σεως, ΑΟήναι .1949·

β) Διά τά ετη 1948-1965: ΕΣΥΕ: " ’Εθνικοί Λογαριασμοί τής 'Ελλάδος 
1 8*18-1970" ’ΑΟήναι, 1972.

γ) Διά τά ετη 1966-1971: 'Υπουργείον Προγραμματισμοί! καί Κυβερνη
τικής Πολιτικής, Υπηρεσία Εθνικδν Λογάριασαν: "Προσωρι'νοί 
’Εθνικοί Λογαριασμοί τής ‘Ελλάδος έτους 1972" Αθήυαι 1973'·
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χρησιμοποιηθεισών πηγών έκ τών όποιων ήντλήθησαν τά στοιχεία· Αι πηγαί 
αυται άναφέρονται έν Υποσημειώσει εις τούς πίνακας· Εις τό Διάγραμμα 6 
δίδονται σχηματικοί παραστάσεις περί τού όγκου παραγωγής δώδεκα βασικών 
προϊόντων τής έλληνικής βιομηχανίας. Εις τά κατά προϊόν διαγράμματα απει
κονίζεται ο 8γκος παραγωγής άνά πενταετίαν ώς μέσος όρος τών έπί μέρους 
έτησίων όγκων παραγωγής έκάστου έζ αυτών.

Γενικώς παρατηρεϊται μία σταθερά αδξησις τών μεγεθών, ητις έντείνεται 
κατά τήν μετά τό ετος 1950 περίοδον· Πέραν τούτου, κατά τήν περίοδον άπδ 
τού έτους 1950 και εντεύθεν, η παραγωγή έπεκτείνεται καί είς κλάδους μή 
Υφισταμένους προηγουμένως· Είς τδ έν λόγφ διάγραμμα περιλαμβάνονται προϊόν
τα τινα τών κλάδων τούτων διά τά όποία Υφίστανται στοιχεία καί τά όποϊα 
χρίνονται ως άντιπροσωπευτικά τής συμβολής τών νέων αΥτών δραστηριοτήτων, 
ώς είναι η σάκχαρις, τό άλουμίνιον καί τά εϊδη έφαρμογής ήλεκτρισμού·

Κεφ. 2. §_!^?λ_ΚΔΑΔ0ΤΣ_ΔΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΗΤ0Σ_Δ0ΜΗ_ΤΗΣ_ΒΙ0ΜΕΧΑΝΙΑΣ

*Η δομή τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας κατά κλάδους έμφανίζει 
κατά τδ διάστημα τών τελευταίων πεντήκοντα έτών, άζιοπροσέκτους μεταβολάς· 
Βεβαίως, η έκβιομηχάνησις ακολουθεί τήν συνήθη αύτής πορείαν· Προηγείται 
ή άνάπτυζις τής έλαφρ&ς βιομηχανίας καί επεται η πρόοδος τής βαρείας·

Είς τόν πίνακα 25 δίδονται τά στοιχεία έκ τών άπογραφών &πό τού 
ΐτους 1930 καί έντεύθεν, τά άναφερόμενα είς τήν βαρείαν βιομηχανίαν· βΗ 
έξέλιξις τών άπαρτιζόντων τήν βαρείαν βιομηχανίαν κλάδων, συμφώνως πρός 
τά είς τόν πίνακα τούτον περιλαμβανόμενα στοιχεία, είναι λίαν σημαντική·
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Ειδικώτερον κατά τδ διάστημα τών τεσσαράκοντα τοΰτων έτών:

α) *0 αριθμός τών καταστημάτων έτριπλασιάσθη (δείκτης 315*5)* δ αρι
θμός τών άπασχολουμένων σχεδόν έπενταπλασιάσθη (δείκτης 483,4) καί η έγ- 
γατεστημενη μηχανική κινητήριος δύναμις, εκπεφρασμένη είς ίππους, ηύζήθη 
κατά τρόπον λίαν έντυποσιακόν (δείκτης 2192,5)· Τδ τελευταίου τούτο μέγε
θος είναι χαρακτηριστικόν τής σημειωθείσης τεχνολογικής προόδου είς τούς 
κλάδους τής μεταποιήσεως τούς απαρτίζοντας τήν βαρείαν βιομηχανίαν·

β) Τά μέσα μεγέθη αριθμού άπασχολουμένων καί έγκατεστημένης ισχύος 
κατά κατάστημα παρουσιάζουν άζιδλογον αύζησιν (3*19 πρός 4,89 καί 4,09 
πρός 28,4 άντιστοίχως)· *Η μέση κατά άπασχολούμενον Ισχύς εμφανίζει άντι- 
θέτως μικράν μόνον αυζησιν· Τούτο αποδίδεται είς τήν συμμετοχήν μικρών 
σχετικώς μονάδων βιοτεχνικού κυρίως χαρακτήρος εϊς τινας κλάδους τής βα
ρείας βιομηχανίας· *Ως τοιούτους άναφέρομεν ένδεικτικώς τούς κλάδους τών 
επισκευών αυτοκινήτων ώς καί τών μικρών μηχανουργείων, οΐ οποίοι εΐχον 
άμεσον τήν έπίδρασιν τής αύζήσεως τού άριθμού των, λδγψ τής κατά τήν μετα
πολεμικήν κυρίως περίοδον παρατηρηθείσης έκτεταμένης χρησιμοποιήσεις κινη
τήρων έσωτερικής καύσεως καί τού πολλαπλασιασμού τών κυκλοφορούντων αυτο
κινήτων·

γ) *Η συμμετοχή τής βαρείας βιομηχανίας είς τήν συνολικήν δραστηριότητα 
τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας δύναται, εστω καί έμμέσως, νά κα
ταφανή έκ τού τετάρτου μέρους τού πίνακος 25· Συμφώνως πρός τά σχετικά 
στοιχεία* κατά τό ϊτος 1930, αύτη περιελάμβανε τό 17*9% τού συνολικού άρι
θμού τών καταστημάτων, τό 19*1% τής άπασχολήσεως καί τδ 20,7% τής κινητη- 
ρίου δυνάμεως· Κατά τό 1969 ή έπελθούσα μεταβολή ητο εντυπωσιακή· *Εχ τού 
συνόλου τών καταστημάτων, τό 29*6% άνήκεν είς τούς κλάδους τής βαρείας 
βιομηχανίας, μέ άντίστοιχον ποσοστδν άπασχολήσεως 36% καί έγκατεστημένης 
Ισχύος 52%· Γενικώς, καθ'όλον τό διάστημα τών τεσσαράκοντα έτών παρατη- 
ρείται μία όμαλή καί ταυτόχρονος αΰζουσα έζέλιζις, μέ ίδιαιτέραν εντασιν 
είς τήν σύνθεσιν τής άπασχολήσεως καί τής κινητηρίου δυνάμεως·
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* Η έλαφρά βιομηχανία, περιλαμβάνουσα τούς υπολοίπους κλάδους μετα
ποιητικής δραστηριδτητος, ώς έζετέθη είς τήν.εισαγωγήν, έκινήθη έπίσης 
είς έπίπεδα άναπτύξεως λίαν ύψηλά, έργαζομένη ύπδ εύνοϊκούς όρους διευ- 
ρύνσεως τής άγορ&ς καί ηύζημένης ζητήσεως είδών πρώτης άνάγκης-έκ τής 
αύζήσεως τού πληθυσμού καί τής άνδδου τού βιοτικού έπιπέδου- έμφανίζει 
άξιολδγους άνοδικάς τάσεις τών οικείων μεγεθών·

.Είς τόν πίνακα 26 περιλαμβάνονται τά στοιχεία διά τήν έλαφράν βιομη
χανία^ περί τού άριθμού τών καταστημάτων, τού άριθμού τών άπασχολουμένων 
καί τής έγκατεστημένης κινητηρίου δυνάμεως, έκ τών αύτών ώς άνω άπογρα- 
φών· *Εκ τών στοιχείων τούτων καταφαίνεται, οτι η έλαφρά βιομηχανία είχε 
κατά τήν τεσσαρακονταετίαν 1930-1969 τάς άκολούθους μεταβολάς;

α) *0 άριθμός τών καταστημάτων ένεφάνισε μίαν άξιόλογον αυζησιν 
(δείκτης 163,4), δ άριθμός τών άπασχολουμένων έδιπλασιάσθη (δείκτης 
2 0 3,5 ) ένφ ή έγκατεστημένη Ισχύς έσημείωσεν εντυπωσιακήν αυζησιν·
(δείκτης 528,9)·

β) Al μέσαι τιμαί έκινήθησαν, άναλόγως, είς υψηλά έπίσης έπίπεδα. 0 
άριθμός τών άπασχολουμένων κατά κατάστημα άνήλθεν άπό 2*9 είς 3*7 άτομα.
* Η έγκατεστημένη ισχύς άπό 3*4 είς 11,0 ίππους. Τέλος, ή μέση ίσχύς κατά 
άπασχολούμενον είχε σημαντικήν αυζησιν, μεταβληθείσα άπό 1,16 εις 3*01 
ίππους κατ*ατομον·

γ) *Η συμμετοχή είς τό σύνολον τής μεταποιητικής δραστηριότητος, με- 
τρουμένη διά τών στοιχείων τών άπογραφών, έσημείωσεν ύποχώρησιν έναντι 
τής ηύζημένης συμμετοχής τής βαρείας βιομηχανίας· Οότω, είς τόν αριθμόν 
τών καταστημάτων ή συμμετοχή τής έλαφράς βιομηχανίας άπό 82,13% κατά τό 
έτος 1930 κατήλθεν είς 70,42% κατά τό έτος 1969· 'Εζ έ*δψεως άπασχολή
σεως έπίσης ή συμμετοχή της κατήλθεν άπό 80,87% είς 64,03%· Τέλος ή κι
νητήριος δύναμις ένεφάν ισε κάμψιν καλύψασα τά 48,01% τής συνολικής έγκα
τεστημένης Ισχύος έναντι προγενεστέρου ποσοστού 79*29%· ^Απασαι αί μετα- 
βολαί αυται έγένοντο, ώς έλέχθη καί άνωτέρω, πρός δφελος τής βαρείας 
βιομηχανίας·
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Πίναζ 25· ΒαρεΓα Βιομηχανία
Γενικά στοιχεία έκ τβν άπογραφβν βιομηχανικήν καί 

βιΟΤεχνικΟν καταστημάτων.

’Λπογραφαί τβν έτδν: 1930 1940 1951 1958 1963 1969

’Αριθμδς καταστημάτων 11.687 13.301 16.534 25.062 29.911 36.870
’Αριθμός άπασχολου- 

μένων 37.322 75.883 120.719 161.356 180.402
Κινητήριος δύναμις εις ίππους *17.766 • · · 118.751 276.656 503·7*+0 1*0*+?. 27 3

ΔΕΧΚΤΑΙ(1930·100)
άριθμοΟ καταστημάτων 100 1 1 3 ,8 1 141,47 214,44 255,93 315,47
άπασχολουμένων 100 .... 203,31 323,45 •432,33 483,36
έγκατεστημένης Ισχύος 100 ... 248,6ο 579,19 105*+,59 2192,50

i I 1 1 1 ■ 1 1 ■ I ■ I I I a I η n Ν' ............................— — ...........
ΜΕΣΑΙ ΤΙΗΑΙ
'Απασχολούμενος κατά κατάστημα 3,19 • · · 4,5 *ι,82 5,40 4,89
.’Εγκατεστημένη 
Ισχύς«·κατά κατάστημα 4,09 • · · 7,18 11,0*1 16 ,8*+ 28, *10
’Εγκατεστημένη 
Ισχύς+κατά άπασχο- λουμενον -1,?8 ... 1,57 2,29 3,12 5,81

ΣΧΕΣΕΙΣ
Σγμμετοχή τού κλάδου εις τδ σΰνολον τής 
Βιομηχανίας άπδ ' απδφεως:
α) καταστημάτων 
β) άπασχολήσεως ■ 
γ) έγκατεστημένης 

ισχύος

>17,87
19,13
20,71

20,22 20,31
25,62
27,21

22,9*»
27,37
35,66

24, *+5 
32,69
43,53

29,58
35,97
51,99

Πηγήι *Α*βτελέσματα τβν I—γρα<ρβ«  M arner***" <P*· *νή *  «Cwbmç 23) 
♦ etç ί**ονς
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’Εκ τής συγχρίσεως τβν δειχτβν καί τβν μέσων τιμβν καταφαίνεται, ότι 
ή έζέλιζις τβν κλάδων τής έλαφράς βιομηχανίας δέν ήτο έζ ίσον έντονος 
πρδς τήν τοιαύτην τής βαρείας· 01 κλάδοι τής έλαφράς βιομηχανίας έζηχο- 
λούθησαν νά άπαρτίζωνται άπδ πολυαρίθμους άλλά μικράς έζ έπόφεως άπασχο
λήσεως μονάδας. Τοβτο εξηγείται ίσος έκ τού γεγονδτος, οτι οί πλεϊστοι 
τβν κλάδων αύτής οτδχον έχουν τήν παραγωγήν καταναλωτικόν άγαθβν καί άπο- 
βλέπουν κυρίας είς τοπιχβς περιορισμένος άγοράς. Πράγματι, οι κλάδοι 
τροφίμων, ποτών, ύποδήσεως, ένδύσενς καί ζύλον-έπιπλοποιίας έμφανίζονν τδ 
μικρδτερον μέσον μέγεθος άκασχολήσεως κατά κατάστημα. Είς τδν πίνακα 27 
δίδονται αί σχετικαί μέσαι τιμαί κατά κλάδους. Τά άυτίστοιχα άναλυτικά 
στοιχεία έκ τβν άπογραφβν παρατίθενται είς τδ Παράρτημα (Πίναζ 8}. ’Εκ 
τβν μεγεθβν τοΟ χίναχος 27 δΰνανται νά διατυπωθοθν αί έζής παρατηρήσεις:

α) Είς τδν χλάδον έπεζεργασίας χαπνοθ(22) έμφανίζεται τδ μεγαλδτερον 
υφος άπασχολήσεως κατά κατάστημα. Βεβαίως,κατά τάς άπογραφάς τδν έτδν 1951 
1958, 1963 καί 1969 παρατηροΟνται σημαντικοί διαφοροποιήσεις. Ειδικωτερον 
διά τδ έτος 1951 δύναται νά λεχθή 8τι ή σημειουμένη ύφηλή άπασχόλησις 
δέον νά άποδοθή είς τήν διάφορον περίοδον άναφοράς τβν στοιχείων(7η Απρι
λίου 1951). 'θς γνωστόν, ή δραστηριδτης τής έπεζεργασίας φύλλων χαπνοΟ 
εύρίσκεται είς έζαρσιν κατά τήν έποψήν τής άνοίζεως καί τοΟ θέρους,ύπδτε 
κατά τήν σύγκρισιν τβν στοιχείων πρδς τά άντίστοιχα τβν λοιπβν άπογραφβν 
αι δποίαι διενηργήθησαν άπασαι κατά τούς μήνας Βεπτέμβριον έως Δεκέμβριον, 
’έμφανίζεται έντασις τής άπασχολήσεως. *Η μεταζύ τδν άπογραφδν 1963 καί 
1969 παρατηρουμένη μείωσις τής άπασχολήσεως είναι άποτέλεσμα τής μηχανο- 
ποιήσεως, ητις είσήχθη κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν (1958-1969) είς τήν 
έπεζεργασίαν■τδν φύλλων καπνού καί ητις άντιχατοπτρίζεται είς τήν αυζη- 
σιν τής μέσης έγχατεστημένης Ισχύος κατά κατάστημα (17,91/45,33/ καί 
65,45) καί κατά άπασχοληδμενον (0,36/0,53/ καί 1,94),

β) Είς τδν χλάδον τής κλωστοϋφαντουργίας (23) παρατηρείται συνεχής 
χάμφις τής μέσης κατά κατάστημα άπασχολήσεως, ήτις, παρά ίήν σταθερότητα 
είς τδ μέγεθος τής έγχατεστημένης ισχύος, δύναται νά άποδοθή είς τήν έχτε- 
ταμένην χρησιμοποίησιν τελειοτέρων τύπων μηχανημάτων τά δποϊα άπαιτούν 
μίκρδν άριθμδν χειριστών.
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Πίναζ 26. 9EXajg4-§i2WX--£2
Γενικά στοιχεία έκ τδν άπσγραφδν βιομηχανικήν KaC βιοτεχνικών καταστημάτων.

'Απσγραφαί τβν έτβν: 1930 1940 ' Î951 “ 1958“ 19 63 ” 1969

'Αριθμός καταστημάτων
'Αριθμός άπασχολου
μένων ·.·········.

53.717
157.784

52.499 

• · ·

64.883
220.286

84.1*4

320.373

92*421

332.240

8 7 .7 8 1

321.119
Κινητήριος δύναμις 
είς Τππους ···.··· 182.875 • · ·

■ ··· mm*» mrnmrn f(S
317.624

ssssss«s:s:
499.110 653.407
^:c:sssssa:=sssiss

967.137

ΔΕΙΚΤΑΙ (1950*100) 
άριθμοΟ καταστημάτων 
άπασχολουμένων · ·.. 
έγκατεστημένης ισχύος

100
100
100

■ Sm ·.···■·»·■

97,73'
.· ·.·
• · ·

12 0 ,7 8

13 9 ,6 1

17 3 ,6 8

. . . ■ v k s s s s i s

15 6 ,6 9

203,04
2 7 2 ,9 2

sssasasss

172,05
210,56
357,29
SSSSSBBSa

163,41
203,51
528,85

!=»BII8S===c===3=sxx*®**"«=a***=3==l
ΐίΕΣΑΙ.ΤΙΜΑΙ
:9 Απαβ χολούμε γο * * κατά κατάστημα····
’Εγκατεστημένη 
ισχύς·κατά κατάστημα
'Εγκατεστημένη
ί^χύς^κατά απασχο
λούμενο ν ···········

KSSSB0SSS:

2,94

3,40

1 , 1 6

SXSSBS-e -----

3»1*0
4,90

1.«

3,82

.5,93

1,56

3,6 0

7,07

1,97

3,66

11,02

3,01

ΣΧΕΣΕΙΣ

Συμμετοχή τοΟ κλάδου 
εις τό σύνολ^ν τής 
βιομηχανίας από 
αφόψεως:
α) καταστημάτων ····
β) άπασχολήσεως ····
γ) έγκατεστημένης

ισχύος ···«····· »

82,13
80,8?

79,29

79,78 
« · ·

• · · ·

79,69
74,38

72,79

77,06
72,63

64,34

75,55 
. 67,31
56,47

70,42
64,03
48,01

Πηγήί ’Α*οτελ£βματα τδν άχογραφδν καταοτημίτ̂ . (βλ. πηγην πίνακος 23)
♦είς Τόπους



Πιναζ 274 Μέση άπασχδλησις καί μέση εγκατεστημένη Ισχύς κατά κατάστημα &ς καί μέση Ισχύς 
κατ’άπασχολούμενον κατά τά ετη 1930f 1951, 1958· 1963 καί 1969·

ΚΛΑΔΟΙ
Μέση άπασχδλησις κατά 

κατάστημα
Μέση έγκατεστημένη Ισχύς

κατά κατάστημα είς ϊππους
Μέση έγκατεστημένη Ισχύς

κατά άπασχολούμενον είς Τππονς

"Î93Ô " 1951 1958 1963 1969 1930 1951 1958 1963 1969 1930 1951 1958 1963 1969

22_=22 2*2§ 4,04 4.04 4*22 5*52 5*2§ Ζ*19 2*!ϊ§ 16.16 Ix Ü 1x2$ Z iU ΙΛ Ι
20 *21 2,39 2,25 3,84 3,41 4,42 5,64 6,44 10,57 13,19 '18,56 2,36 2,87 2,75 3,86 4,20 _ §
22 16,15 94,13 49,51 85,09 33,69 5,96 24,98 17,91 45,33 65,45 0,37 0,26 0,36 0,53 1,94

23 21,90 28,03 15,87 12,97 11,04 32,66 35,02 29,66 24,96 34,00 1,49 1.25 1,87 2,03 3,08

24 2,29 1,98 2,28 2,07 2,29 0,11 0,08 0,12 0,29 0,66 0,05 0,04 0,05 0,14 0,29
25* 26 2,65 2,57 2,91 2,66 2,71 1,29 3,05 3,84 5,50 8,88 0,49 1,19 1.32 2,06 3.28 

Λ Λ

27 ♦ 28 12,56 9,86 9,16 8,72 8,36 16,59 12,75 20,83 22,00 36,69 1,32 1,29 2i27 2,52 5.3«
29 2,17 2,21 4,49 5,83 5,06 1,72 3,85 7,73 8,1ό 8,48 0,79 1,74 1,72 1J40 1J68

30*31*32 9,52 18,05 15,'91 12 ,18 12,57 24,77 31,32 48,04 52,28 10$ 84 2,60 1,73 3,02 4,29 8,66

33 5,95 7,91 6,07 6,84 6,49 12,75 20,53 22,73 31,30 59,92 2,14 2,59 3,74 4,57 9,23
34*35*36*

♦37*38. 2,37 3,33 3,95 4,57 4,24 1,45 4,16 6,84 11,12 15,*9 0,61 1,25 1.73 2,43 3,7<»

39 3,58 3,31 2,71 2,74 2,55 9,03 12,75 1 ,2 8 1,34 1,82 2,52 3,85 0,47 0,49 0,71

as:
Πηγή: 'Αποτελέσματα τβν άπογραφβν καταστημάτων τβν έτβν 1930, 1951* 1958, 1963 κα* 19®9· 

+ Περιγραφή κλάδων βλέπε είς πίνακα 29, σελ. 123,
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γ) ' Η αύτή τάσις παρατηρείται είς τοΰς κλάδους χαρτοποιίας καί έκδδ- 
σεων-έκτυπώσεων όφειλομένη είς τά αυτά αίτια καί συνεπικουρουμένη άπδ 
μίαν σημαντικήν αδξησιν τής κινητήριου δυνάμεως είς τούς κλάδους τούτους·

δ) Μεγάλας τάσεις αυξήσεων τόσον είς τδ μέγεθος τής άπασχολήσεως, όσον 
καί είς τήν κινητήριον δύναμιν εμφανίζουν έπίσης, λίαν δικαιολογημένως, 
οι κλάδοι έλαστικού-πλαστικών, χημικών προϊόντων καί προϊόντων πετρελαίου 
καί άνθρακος· At τάσεις αυται προέρχονται άσφαλώς έκ τής δημιουργίας 
νέων μεγάλων μονάδων είς τούς κλάδους τούτους καί έκ τής παραγωγής προϊόν
των παραγομένων εις τήν χώραν προηγουμένως· Al αύταί παρατηρήσεις θά 
ήδύναντο νά ίσχύσουν καί διά τήν ομάδα κλάδων τής βασικής μεταλλουργίας,, 
τής κατασκευής είδών έκ μετάλλων, τών μηχανών, τών ηλεκτρικών ειδών καί 
τών μεταφορικών μέσων εάν δέν ύπήρχεν δ έντονος κατακερματισμός τών δρα
στηριοτήτων τών κλάδων τούτων, ώς άνεφέρθη καί άνωτέρω είς πλείστας δσας 
μικράς μονάδας· Εις τδ Διάγραμμα 7 έμφανίζονται παραστατι*ώς τά στοιχεία 
περί τού άριθμού τών καταστημάτων, τού αριθμού τών άπασχολςυμένων καί τ·ώ 
έγκατεστημένης κινητήριου δυνάμεως κατά τήν περίοδον τών έτών 1930-1909» 
μέ διάκρισιν τούτων είς βαρεΐαν καί έλαφράν βιομηχανίαν· *Εκ τών παραστα
τικών τούτων άπεικονίσεων καταφαίνεται η άναπτυχθείσα καί άνωτέρω κατανο
μή των χαρακτηριστικών μεγεθών μεταξύ τής βαρείας καί τής έλαφρ&ς βιομη
χανίας καί δίδεται μία σύγκρισις τών μεταξύ τών δύο τούτων όμάδων κλάδων 
ύφισταμένων διαφορών, εξ έπόφεως κατανομής τών καταστημάτων, τών άπασχο- 
λουμένων καί τής έγκατεστημένης ίσχύος·

Εις τδν πίνακα 28 δίδονται υπό μορφήν δεικτών, μέ βάσιν 100 τά δεδο
μένα τού έτους 1930, τά βασικά μεγέθη έκ τών άπογραφών· ’Εκ τού πίνακος 
τούτου καταφαίνεται οτι:

α) 6 αριθμός τών καταστημάτων έσημείωσεν άξιόλογον αδξησιν είς τούς 
κλάδους: έλαστικού-πλαστικών, χημικών καί έπεξεργασίας πετρελαίου-ανθρα- 
κος· ’Επίσης είς τούς αύτούς κλάδους έμφανίζεται έντονωτέρα αδξησις είς



ηΐναζ 28. ΔεΓχται μεχαβολϋς τοΟ άρεθμοϋ χαχασχτ,μάχων, τής άπασχολήσεως καί τής έγχατεστημένης 
ισχύος χατά χά έτη 1930, 1951, 1958, 1963 καί 1969. Ετος βάσεως 1930 -100

Δείχτης άριβμοΰ Δείχτης άριθμοϋ Δείχτης έγχατεστημένης
4 καταστημάτων άπασχολουμένων ισχύος

ΚΛΑΔΟΙ --------     —
1930 1951 195δ 1963 1969 1930 '1951 1958 1963 1969 1930 1951 1958 19 6 3  19 6 9

· ••■■••ί
20 - 39 100 124,5 167,0 187,0 190,6 100 151,8 226,1 *53,0 269,9 100 317,6 336,4 501,7 873,4
20 * 21 100 129,7 131,5 130,9 120,2 100 121,7 210,9 18 6 ,8  221,9 100 148,1 246,3 305,9 395*4

22 100 31,1 88,2 8ΐ ,6 91,5 100 181,3 270,4 429,7 190,9 10 0  130,3 265,0 619,9 1004*7
23 100 225,0 350,7 438,6 501,9 100 287,9 254,1 259,7 253,1 100 241,3 318 , 5 353 , 3 5 22 * 5
24 100 108,0 148,2 159,8 127,6 100 93,5 ' 147,6 144,4 127,5 100  8 2 , i  1 6 8 ,8  431,5 792 6

25*26  100 138,5 291,2 341,4 384,7 100 134,2 319,9 343,3 393,0 100  328,0 8 6 8 , 6 1 4 5 8 * 8  2 6 5 Ρ*τ
27 * 28 100 135,9 21Μ 294,1 346,3 100 175,2 256,6 335,6 378,9 100 171,4 441,3 64ο*3 1 p Î T

29 100 101,0 59,5 72,5 88,5 100 102,8 123,4 195,1 206,5 100 225,4 266,8 340*5 f *
30*31*32 100 183,3 221,8 343,5 467,9 100 347,6 370,7 439,5 6 17 ,9  10 0  231,7 430 1  ? 2 4  ο 35· °

33 100 88,3 219,3 292,4 321,8 100 117,5 223,7 336,1 351,0 100 142,2 390*9 ΊλπΊ  2 ° 5 6 · 0
3 4 * 3 5 *  * 1 5 1 1 , 9
36*5708 100 148,3 213*2 244,8 305,9 100 208,3 356,1 472,4 548,2 1 00 425 , 8  10 0 5  5 ία ™  ,.

39 100 101,9 113,3 177,0 214,3 100 94,2 86,0 135,7 153,0 100 ' 143,9 16*1 Ι Ι ' ΐ  3353*3
μ — Mim ionfffTtM iTftf  ̂ , j c c m n n im * ■ ^3f3

Πηγή: *Ακοτελ£σματα τβν άκογραφβν καταστημάτων τβν έτβν 1930, 1951, 1958, 19 6 3  καί 1969·
•Περιγραφή πλάνων ·λ£«ε είΛ πίνακα ΞΓ» σε\· 1 3̂ ·
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τήν άπασχδλησιν net έντονωτάτη etc *ήν έγκατεστημένην ΐσχυν. ΤοΟτο άπο- 
δεικνύει 8τι πέραν τής δημιουργίας νέων κλάδων πραγματοποιείται παραλλή- 
λως συγκέντρωσις τδν δραστηριοτήτων πρός τάς μεγαλυτέρας μονάδας. *Η 
αύτή καρατήρησις Ισχύει καί διά τούς κλάδους τής βασικής μεταλλουργίας . 
καί τής κατασκευής είδδν έκ μετάλλου, μηχανδν, ήλεκτριχδν είδδν καί με- 
ταφορικδν μέσων είς τούς δποίου έμφανίζονται αί αΰταί τάσεις.

β) είς τδν κλάδον τής καπνοβιομηχανίας, άντιθέτως, σημειοΟται μείω- 
σις τοΟ άριθμοΟ τδν καταστημάτων èvÇ άντιστρδφως ή άπασχδλησις έμφανί- 
ζεται διπλασιασθείσα καί η έγκατεστημένη ίσχύς δεκαπλασιασθεΐσα. ΤοΟτο 
οφείλεται είς τούς προαναφερθέντας λδγους τής μηχανοποιήσεως τοΟ κλάδου , 
καί τής σημαντικής αύζήσεως τής παραγωγής σιγαρέττων (βλ. Παράρτημα 
Πίναζ 10).

Γενικδς, μδνον είς τούς κλάδους τής καπνοβιομηχανίας καί τοΟ δέρμα
τος παρατηρείται μείωσις τοΟ άριθμοΟ τδν καταστημάτων. *Η άπασχδλησις 
άντιθέτως καί ή έγκατεστημένη ίσχύς άκολουθοΟν άντίστροφον τάσιν καί - 
συνεπδς δέον νά συμπεράνωμεν, οτι είς τούς κλάδους τούτους έπήλθε συγ- 
κέντρωσις τής δραστηριδτητος είς τά μεγαλύτερα καταστήματα καί ίντασις 
τής μηχανοκινήσεως τής παραγωγής των.

Τ_ά___σ_τ_ο_ι_2[_ε_ΐ_α έ_κ __2_ι_ο_μ_ΐ]_χ_α_ν_ι_κ_β_ν
έ_£_ε_υ_ν_δ_ν

Πέραν τής άναλύσεως τδν δεδομένων έκ τδν άπογραφών βιομηχανιχδν καί 
βιοτεχνικδν καταστημάτων, διά τήν κατά κλάδους κατανομήν τδν μεταποιη- 
τικδν μονάδων έπιβάλλεται χαίηείς βάθος διερεύνησις τούτων βάσει τοΟ 
ΰφ’έκάστσυ κλάδου πραγματοποιουμένου οίχονομιχοΟ αποτελέσματος. ‘Η τοιαύ-, 
τη διερέύνησις είναι εφικτή διά. τδν δεδομένων τδν προερχομένων έκ τδν 
διεζαγομένων ΰπδ τής 'Εθνικής Στατιστικής ‘ϊπηρεσίάς τής ‘Ελλάδος είδι- 
κδν στατιστικδν έρευνδν.
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αΙ ερευναι αδται έχουν ως σκοπόν τήν έκτίμησιν τής παρά τής Ελληνικής 
βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, πραγματοποιούμενες προστιβεμένης άξίας, κατά 
τά είς τήν εισαγωγήν έκτεθέντα. At &ς ανω ερευναι, διεξαγδμεναι κατά τρδ- 
πον δειγματοληπτικόν, δ&ήγο0ν είς τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων καί έκτιμή- 
σεων Ικανοποιητικής άξιοοιστίας περί τών οίκονομικδν άποτελεσμάτων τής 
Ελληνικής βιομηχανίας,' ο'ύτως δστε νά καθίσταται δυνατή μία είς βάθος άνά- 
λυσις τής δραστηριδτητος αύτής. Τά άποτελέσματα άναφέρονται είς τήν αξίαν 
τδν άναλώσεων, τήν άκαθάριστόν αξίαν παραγωγής, τήν αξίαν τών νέων Επεν
δύσεων παγίου κεφαλαίου, κλπ. At ερευναι διεξάγονται κατά τρδπον έπιτρέ- 
ποντα τήν διατήρησιν τής συγκρισιμδτητος τών στοιχείων, τδσον διαχρονι- 
κώς 'όσον καί διεθνώς, δεδομένου ότι ακολουθούνται δς πρδς τά χαρακτηρι
στικά μεγ£θη οΐ ύπδ τών σχετικών συστάσεων τού Στατιστικού Γραφείου τού 
0·Ι!·Ξ· καθιερωθ£ντες δρισμοί καί al σχετικαί δδηγίαι. /707·

*Εκ τής σειράς τών άποτελεσμάτων τών έν λδγφ έρευνών έκρίθη σκδπιμον, 
δπως ληφθούν πρδς σύγκρισιν τά άποτελ£σματα τών ερευνών διά τά ετη 1959f 
1963 καί 1969· Τούτο έγένετο διότι α) κατά τά Ετη 1958, 1960, 1961 καί 
1962 at άντίστοίχοι ερευναι δ£ν έκάλυφαν τδ σύνολον τής βιομηχανικής δραβ 
στηριδτητος, δοθ£ντος οτι κατ’αύτάς έπελέγη δείγμα εκ πλαισίου περιλαμ- 
βάνοντοςμδνον τά καταστήματα τά διαθέτοντα άπασχδλησιν 10 άτδμων καί ανω. 
Ουτω, μδνον διά τδ Ετος 1959 καί διά τά ετη 1963 καί τά Επόμενα ύφίστανται 
στοιχεία περί τής συνολικής δραστηριδτητος τού κλάδου· β) Τά άποτελ£σματα 
τής έρεύνης τού Ετους 1963» λαμβάνονται ί>ς άνήκοντα είς ερευνάν άκολουθή- 
σασαν τήν άντίστοιχον άπογραφήν βιομηχανικών καταστημάτων καί &ς έκ τού
του Οεωρουμένην ως Ερευναν βάσεως, καί γ) τά άποτελέσματα τής έρεύνης 
τού έτους 1969 λαμβάνονται ως τά τελευταία διαθέσιμα είς πλήρη άνάλυσιν 
έκ τής σειράς τών έρευνών τούτων. *Η σύγκρισις τών δεδομένων τών τριών 
αυτών έρευνών έξ' έπδψεως έννοιολογικής καί περιεχομένου τών καθνέκαστα
μεγεθών, δέν παρουσιάζει δυσχερείας. Αι κατά κλάδον άναλύσεις είναι έπί-

* ( 1 )σης άπολύτως συγκρίσιμοι ·

(1) *Σγένοντο at δέουσαι προσαρμογαί έξ άπδφεως άντιστοιχίας κλάδων τών 
στοιχείων τού έτους 1959 πράς τά τοιαύτα τών Ετών 1963 καί 1969·
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Είς τδν πίνακα 29 δίδεται μία είκών τής κατά κλάδους κατανομής τής άπα
σχολήσεως καί τής πραγματοποιουμένης άντιστοίχως προστιθεμένης αξίας, 
διά τδ σύνολον τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων· ‘Η αυτή 
κατανομή δίδεται είς τδν πίνακα 30 διά τά καταστήματα τά διαθέτοντα άπα-

J/ / 'j \σχδλησιν 10 άτδμων καί ανω·

*Εκ τής κατά κλάδους κατανομής διαπιστοΰται, ότι έπήλθε μία άξιδ- 
λογος διά τδσον βραχύ χρονικόν διάστημα μεταβολή συμμετοχής έκάστου έξ 
αυτών είς τό σύνολον· Πράγματι, οί άνήκοντες είς τήν βαρεϊαν βιομηχα
νίαν κλάδοι δεικνύουν μίαν τάσιν αύξήσεως τής συμμετοχής των, ιδίως ως 
πρός τήν προστιθεμένην αξίαν, μεταξύ τών έτών 1959 παί 19ό9·

Είδικώτερον, αι μεταβολαί είναι πλέον έντονοι είςτούς κλάδους τών 
χημικών βιομηχανιών τών τής βασικής μεταλλουργίας, τής κατασκευής ηλε
κτρικών είδών, μεταφορικών μέσων, τής επεξεργασίας μή μεταλλικών ορυκτών 
καί τών βιομηχανιών έλαστικοΰ καί πλαστικών είς τούς οποίους παρουσιά
ζονται σημαντικαί αυξήσεις συμμετοχής είς τήν πραγματοποιουμένην προστι- 
θεμένην αξίαν· Τό φαινόμενον εμφανίζεται πλέον έντονον διερευνώμενον 
μδνον ώς πρδς τό άποτέλεσμα τής μείζονος βιομηχανίας, είς τήν οποίαν ai 
μεταβολαί είς τούς κλάδους τών χημικών, τών μή μεταλλικών όρυκτών, τής 
βασικής μεταλλουργίας καί τών ήλεκτρικών είδών παρουσιάζουν Ιδιαιτέραν 
εξαρσιν συμμετοχής·

Γενικώς, οί παραδοσιακοί κλάδοι τών τροφίμων-ποτών-καπνοΟ, υφαντουρ
γίας καί ειδών ένδΰσεως-υποδήσεως, εμφανίζουν κάμφιν ή σχετικήν στασιμό
τητα χαρακτηριστικήν τής διαρθρωτικής μεταβολής, ητις έπραγματοποιήθη είς 
τήν ολην δομήν τής μεταποιητικής δραστηριδτητος είς τήν ‘Ελλάδα κατά τήν 
δεκαετίαν ταύτην·

(1) Τά άποτελέσματα τών έτησίων βιομηχανικών ερευνών τών έτών 1963-1909 
δίδονται κατά δύο διακρίσεις μεγεθουεί α) Διά τά καταστήματα τά εχον- 
τα^απασχδλησιν μέχρι 10 άτδμων (μικρά,βιομηχανία), β) Διά τά κατα
στήματα τά διαθέτοντα απασχδλησιν 10 άτ£μων καί ανω (μείζων βιομη
χανία)· Τά δεδομένα τοΟ πίνακος διά τδ ετος 1959 έλήφθησαν έκ τών μή 
δημοσιευμένων αναλυτικών αποτελεσμάτων τής έρεύνης ταύτης·
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Πίναζ 29· Ποσοστιαία κατανομή, κατά κλάδους, τής μέσης έτησίας 
άπασχολήσεως καί τής προστιβεμένης άζίας, κατά τά 

tin 1959, 1963 καί 1969.

ζ χ Λ b ’Απασχδλησις Προστιθεμένη άζία______
1959 1963 1969”" 1959 1963 19̂ __.

2/3 Σδνολον 100 100 100 100 100 100

20
21

Είδδν διατροφής 
Ποτδν

20,3
2,2

17,8
2,5

16,9
2,8

18,2
3,5

16 ,8

3,2
1 3 ,9

3,2

22 Καπνοί 7,6 3’3 2,0 8,it it,5 3,2

23 ‘Υφαντικοί 10,1 12,0 11,2 12,9 lit,8 13,2

2«t Είδδν ένδίσεως lit,8 15,0 1^,3 8,5 7,9 6,6

25 Ξδλου 5,3 5,5 5,2 3,3 2,9 2,8

26 ’Επίπλων 5,1 it,3 ^,7 3,6 2,8 3,5

2? Χάρτου 1,0 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1

28 ’Εκτυπδσεων 3,2 2,9 2,8 5,0 3,9 3 Λ

29 Δέρματος 1,9 2,0 1,7 1,9 1,7 1,it

30 ’Ελαστικοί καί 
πλαστικδν 0,5 1,7 2,Ί 0,8 2,6 3,5

31 Χημίκαί 2,6 2,7 3,3 5,1 5,1 7,7

32 Πετρελαιοειδδν 0 ,* 0,3 Ο,ι* 3,0 2,5 2,1

33 Μή μεταλλικδν ορυχτδν 5,6 7,0 6,9 5,2 7,3 7,8

V* Βασικής μεταλλουργίας 0,7 0,6 1.2 2,it 1,8 6,1

35 Μεταλλικδν είδδν 8,0 8,3 8,3 7,1 6,6 6,it

36 Μηχανδν 2,3 2,7 3,0 2,3 2,8 2,7

37 ’Ηλεκτρικδν είδδν 1,5 2,7 5,8 1,7 it,1 i»,9
38 Μεταφορικδν μέσων 5,2 5,6 5,7 3,6 5,5 it,2

39 Δι&φοροι 1,7 1,8 1,8 1 , 8 1,3 1,3

Βαρεία- Βιομηχανία 26,8 31,6 35,0 31,1 38,3 it5.it
’Ελαφρά Βιομηχανία ’" 7 3 ΤΓ 68ΪΓ 65,0 ■_6δ75~"’~6Ï“?"

Πηγή, ΕΣΥΕ: ’Αποτελέσματα τδν άντιστοίχων ετησίων βιομηχανικδν έρευνδν.
Τά στοιχεία διά τδ ϊτος 1959 έλήφθησαν έκ τοΟ αρχείου τής 
ΕΣΥΕ.
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Πίναζ 30» Ποσοστιαία κατανομή, «ατά κλάδους, τής μέσης έτησίας άπασχολή
σεως καί τής προστιθέμενης άζίας, διά τήν μείζονα βιομηχανίαν, 

κατά τά Στη 1959, 1963 καί 1969.

Κ ^ ^ 6 ’ Απασχδλησις Προστιθεμένη ά ζ ία

1959 1963 1969 1959 1963 1969

2/3 Σΰνολον 100 100 100 100. 100 100
20 Είδδν διατροφής 14,9 13,5 14 ,2 16 ,0 13,8 11,8
21 Ποτδν 1,7 1,9 2,4 3,8 3,1 3,1
22 ΚαπνοΟ 14,4 7,1 4,2 11,8 6,2 4,1
23 ‘Υφαντικοί 19,8 20,9 17,5 18,3 19,0 14,9
24 Είδδν ένδΰσεως 5»3 5,6 6,1 3,0 3,3 3,2
25 Ξδλου 2,5 2,6 2', 8 1,6 1,6 1,9
26 ’Επίπλων 2,1 2,3 2,1 1,6 1,6 1*4
27
28 
29

Χάρτου
'ΕκτυπώσεωνΔέρματος

2,0
^5

2,6

w

2,7
1

?’5
Ή

2,5
Η

2,6
n

30 ’ΕλαστικοΟ καί πλαστικδν 1,1 2|| 3,9 1,1 3,2 4,3
31 Χημικαί 5,3 4,8 5,9 7,5 6,5 9,7
32 Πετρελαιοειδδν .0,8 0,6 0,6 4,4 3,4 2,7
33 Μή· μεταλλικών άρυκτδν 7*0 7,9 7,6 6,4 8,2 8,8
3*» Βασικής μεταλλουργίας 1*5 1*4 2,5 3,2 2,6 8,2
35 Είδδν έκ μετάλλου 5,5 6,7 6,5 4,3 5,4 5,5
36 Μηχανδν 2,3 3,4 3,7 1,8 2,8 2,6
37 ’Ηλεκτρικδν είδδν 2,2 3,9 5,0 2,2 4,9 5,8
38 Μεταφορικών μέσων 5,2 5,6 6,3 3,7 5,6 4,5
39 Διάφοροι 1,5 0,7 0,9 1,4 0,6 0,7

Βαρεία Βιομηχανία 30,9 37,0 42,0 34,6 42,6 52,0

Ελαφρά Βιομηχανία 69,1 63,0 58,0 65,4 57,4 48,0

Πηγή: ΕΣΥΕ: ’ Αποτελέσματα τβν ά ντισ το ίχω ν βιομηχανικδν έρευνδν.
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Γενικδς ή παρεχρμένη βάσει τβν δεδομένων τής έρεύνης τοβ έτους 1969 
είχάν, λς *ρός τήν κατά κλάδους διάρθρωσιν είς τήν μείζονα βιομηχανίαν 
έχει «ς άχολοΰθωςι

α) ’Χζ έπόφεως άπασχολήσεως, ή σειρά σπουδαιότητος έμφανίζει είς τήν 
χράτην θέσιν τάς Υφαντικής β+ομηχανίας (17,5%), είς τήν Δευτέραν θέσιν 
τάς βιομηχανίας είδβν Διατροφής (14,2%) καί έν σννεχεί, κατά σειράν τάς 
βιομηχανίας μή μεταλλιχβν έρυκτβν (7,6%), τάς μονάδας κατασκευής μεταλ- 
λιχβν είδβν (6,5%), μεταφορικβν μέσον (6,3*), είδβν ένδύσεως (6,1%), 
άκολονθοΟν δ£ αί λοιπαί χατηγορίαι μέ μικρότερα ποσοστά.

β) *Εζ έπδφεος χραγματοκοιηθείσης προστιθεμένης άζίας, ή σειρά έμφα- 
νίζεται διάφορος. ’Svft δηλαδή τήν χράαην καί Δευτέραν θέσιν κατέχει έχί- 
σης ή Υφαντουργία καί ή βιομηχανία τροφίμων μέ μικρότερα ποσοστά (14,9) 
καί 11,8, άντιστοίχως) έναντι τβν τοιοΰτων τής άπασχολήσεφς, ή σειρά 
σπουδαιότητος τβν κλάδων συνεχίζεται κατά διάφορον τρόπον ώς έζήςι Χημι- 
καί (9,7%), Μή μεταλλιχβν όρυκτβν (8,8%), Βασικής μεταλλουργίας-(8,1%), 
’Ηλεκτριχβν είδβν (5,8%) καί Κατασκευής μεταλλιχβν είδβν (5.5*). θέτω ή 
κατά κλάδους προστιθεμένη άζία, κατά .βεφαλήν, έμφανίζεται είς τόν Πίνακα 
31 κατά φβίνουσαν σειράν «ς άχολσδθος: κλάδος Παραγωγών πετρελαίου καί 
δνθραχος (452,380 δρχ.), Βασικής μεταλλουργίας (420.140 δρχ.), Ζημικβν 
προϊόντων (l88‘,66o δρχ.), Καχνοβ (127*160 δρχ.), ΈλαστιχοΟ χαί χλαστικβν 
(120.150 δρχ.) χαί Χάρτου (106.650 δρχ.).

Σημαντιχαί διαφοραί έμφανίζονται μεταξύ τβν καταστημάτων τής μείζονος 
χαί τής μικρβς βιομηχανίας, ως χράς τά κατά κεφαλήν έχιτυγχανόμενον άπο- 
τέλεσμα είς προστιθεμένην άζίαν. ’ίδιαβέρως έμφανής είναι η διαφορά είς 
τοός κλάδους τής βαρείας βιομηχανίας χαί δή είς τήν βασικήν μεταλλουρ
γίαν, τήν βιομηχανίαν παραγάγων πετρελαίου καί (νθραχος, «ς καί τήν χη
μικήν βιομηχανίαν. —



Πίναξ 31 · Πραγματοποιηθείσα κατά κεφαλήν προστιθεμόνη άξια κατά 
κλάδους κατά τ6 ετος 1969·

Είς χιλ· δραχμών

Κώδιζ Κλάδοι βιομηχανίας Σύνολον
βιομηχανίας

Μείζων
βιομηχανία

MLxpâ
βιομηχανία

2/3 Σύνολον 81,66 130,74 37,42
20 Ξίδών διατροφής 67,17 109,16 39,43
21 Ποτών 92,81 171,42 38,80
22 ΚαπνοΟ 127,16 128,30 79,23
23 'Υφαντικών είδών 95,82 1 1 1 , 2 6 51,93
2k Ειδών ενδυμασίας καί ύποδήσεως 37,8ο 67,84 30,19
25 Ξύλου καί φελλοΟ ¥►,53 90,41 28 ,82

26 * Επίπλων 6 1 ,6 2 86, in 5**·,98
27 Χάρτου 106,65 123,11 38,01
2ο Εκτυπώσεων καί εκδόσεων 99,59 124,6θ 66,63
29 ΔόρμαΙος 67,58 89,22 48,86
30 'ΕλαστικοΟ καί πλαστικών είδών 120,15 143,27 37,15
31 Χημικών προϊόντων 18 8 ,6 6 215,53 *►*►,56
32 Παραγωγών πετρελαίου καί ανθρακος *►52,33 544,26 *►5,96
33 Προϊόντων έκ μή μεταλλικών όρυκτών 91,31 150,Η 26,79
7jk Βασικής μεταλλουργίας 420,14 422,54 8,88
33 Προϊόντων εκ μετάλλου 63,19 111,35 35,17
36 Μηχανών 73,73 90,06 51,21
37 Ηλεκτρικών είδών 105,53 152,27 28,30
3ο Μεταφορικών μέσων 59,¥ 1 92,88 23,39
39 Λοιπών είδών 6 2 , 1 1 . 98,89 *►9,58

Πηγή: *2τησία βιομηχανική ερευνά 1969f 2ΣΥ3.
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*Εκ τών άνωτέρω έκτεθέντων καθίσταται σαφής ή δυσμενής έπίδρασις έπί 
τής ολης παραγωγικής διαδικασίας καί έπί τής έθνικής οίκονομίας τοϋ κατα- 
«ερματισμοϋ τής μεταποιητικής δραστηριδτητος είς μεγάλον αριθμόν μικρών 
έζ έπδψεως άπασχολήσεως παραγωγικών μονάδων, είς τάς οποίας ή καταβαλλό
μενη εργασία έμφανίζει μειωμένην παραγωγικότητα έναντι τής έπιτυγχανομέ- 
νης είς τάς μεγάλας μονάδας τών ίδίων κλάδων·

Κεφ. 3. ΚΑΤΑ^ΜΕΓΕΘΟΣ^ΑΠΛ^ΧΟΛΗΣΕΩε^ΔΟΜΗ^ΚΑΙ_Η_ΚΑΤΑβΦΥΛΟΝβ
SïSSL:sI£-àïï55

'S— Î.3.S— .§.i.S-L3-X-2.!!.i.S.!i.fi

*Εγένετο ήδη είς τδ προηγούμενου κεφάλαιον ή έπισκόπησις τής δομής 
τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας έζ έπόφεως κλάδων δραστηριότη- 
τος. 'Ενταύθα έπιχειρεΐται ή διερεύνησις τής'κατά μέγεθος κατανομής τών 
βιομηχανικών καταστημάτων, ώς αΰτη προκύπτει έκ τών διαθεσίμων στατιστι
κών στοιχείων· Τδ στατιστικόν υλικόν, δυστυχώς, δέν προσφέρεται διά μίαν 
λεπτομερή σύγκρισιν-Ιδίως διά τάς πρώτας άπογραφάς (1930-1958)i*διότι 
αί παρεχόμεναι έζ αύτών πληροφορίαι δέν προσφέρουν τήν άπαιτουμένην άνά- 
λυσιν κατά τάζεις μεγέθους άπασχολήσεως·

Διά τόν λόγον τούτον ή κατανομή πραγματοποιείται είς τρεις μόνον τά
ζεις μεγέθους, ήτοι είς καταστήματα διαθέτοντα άπασχδλησιν 1-5 άτδμων, 
6-25 άτδμων καί 26 άτδμων καί ανω· Τοϋτο έπεβλήθη έκ τών περιωρισμένων 
δυνατοτήτων συγκρίσεώς τών στοιχείων πρός τά τοιαϋτα τών άπογραφών τών 
έτών 1930 καί 19**0« διά τάς όποίας δέν ύφίσταται περαιτέρω ανάλυσις κατά 
τάζεις μεγέθους άπασχολήσεως· *Εν τοότοις καί ή χατάταζις αΰτη δέν κα
τέστη δυνατόν νά είναι άπολύτως ταυτόσημος, έζ έπδφεως ορίων τών τάζεων, 
πρός τήν κατάταζιν τών στοιχείων τών νεωτέρων άπογραφών δεδομένου, ότι 
τά άποτελέσματα τούτων έχουν καταρτισθή μέ έρια τάζεως μή συμπίπτοντα 
ακριβώς πρός τά προαναφερθέντα έρια τών τριών τάζεων· Κατά τήν σύγκρισιν, 
συνεπώς, τών σχετικών στοιχείων δέον, δπως λαμβάνεται σοβαρώς ύπ’δφιν ή 
έν λόγφ άτέλεια· "Ετερος παράγων δυνάμενος νά δημιουργήσρ πιθανώς δυσχε-

/·
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ρείας είς τήν σΰγκρισιν εί.ναι τ6 γεγονός, οτι κατά τάς πρό τοθ 1963 άπο- 
γραφάς ή κατάταζις των καταστημάτων κατά μέγεθος έπραγματοποιήθη βάσει 
τής άπασχολήσεως έκάστου καταστήματος κατά τήν ήμέραν τής άπογραφής· ’Αν
τί θέτως, κατά τάς άπογραφάς τών έτών 1963 και 1969 ή κατάταζις τών κατα
στημάτων έγένετο βάσει τής μέσης έτησίας άπασχολήσεως δηλαδή έλήφθη δπ 
οψιν ή άπασχόλησις καί τών ένδεκα πρδ τής άπογραφής μηνών. *Η έννοιολο- 
γική αυτη διαφορά δημιουργεί, ως είναι φυσικόν, δνσχερείας κατά τήν δια
χρονικήν σΟγκρισιν Ιδιαιτέρως ως πρός τούς κλάδους έκείνους οΐ όποίοι έμ- 
φανίζουν μίαν σχετικώς δφηλήν κύμανσιν τής άπασχολήσεως, έκ λόγων καθα-
ρώς εποχικών.

Είς τόν πίνακα 32 περιλαμβάνονται στοιχεία περί τοΟ άριθμοΟ τών κατα
στημάτων κατά τρεις τάζεις άπασχολήσεως. *Ως έζετέθη άνωτέρω, ή άνάλυσις 
αίτη ητο ή μόνη έφικτή διά τήν σδγκρισιν τών δεδομένων τών άπογραφών τών 
έτών 1930, 19*Κ), 1951» 1958, 1963 καί 1969. Παρά τάς έμφανιζομένας άτε- 
λείας, ως πρός τά δρια τών τάζεων, ο πίναζ δίδει τήν υφισταμένην κατά τάς 
αντιστοίχους χρονικάς περιόδους δομήν Ικανοποιητικώς.

Πίναζ 32. Κατανομή καταστημάτων κατά μέγεθος άπασχολήσεως
κατά τά έτη 1930, 19*Κ>,1951· 1958,1963 καί 1969.

Τάζεις
άπασχολήσεως 1930 ‘I9toi1ï 1951^2* 1958(1)(3)1963(1) 1969(1)

1 - 5  άτομα 60.936 56.321 59·6ΐ8 88.885 107.383 108.878
6 —25 άτομα 3.770 8.078 5-81^ 1*.2*3 12.369 12.996
26 άτομα καί 

ανω 698 1.407 1.033 2.233 2.580 2.777
Σύνολον

S S S S S S S B S S 9 S K 3

65.ήθ4
ÎB S S S S 3 S 1

65.806
issssssssrsrs

66.*65 105.361 122.332 12^.651

(1) Τάζεις, άπασχολήσεως 1-ή, 5-19 καί 20 άτομα καί άνω
(2) Τάζεις άπασχολήσεως 1-^* 5-2*f καί 25 άτομα καί άνω. Περιλαμβάνονται τά

καταστήματα τά Οποία έδήλωσαν άπασχόλρσιν. 0 συνολικός άριθμός τών 
άπογραφέντων καταστημάτων άνέρχεται εις 81·417· '

(3) Δέν περιλαμβάνονται τά προσωρινώς κλειστά καταστήματα άνερχόμενα είς
3·ο/5·
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'Η είς ποσοστά ϊχφρασις τοΟ πίνακος 32 δίδεται είς τδν πίνακα 33· ’Εξ 
αίιτοΟ δυνάμεθα νά συναγάγωμεν τδ συμπέρασμα, ίτι η είκών περί τής κατά 
μέγεθος κατανομής παραμένει, χαθ’ολην σχεδδν τήν {ιπ’δφιν τεσσαρακονταε
τίαν, μάλλον Αμετάβλητος ώς πρδς τδν κατακερματισμόν τής μεταποιητικής 
δραστηριδτητος, *Η συμμετοχή τδν καταστημάτων τής τάζεως 1-5 άτδμων έζ- 
ακολουθεϊ νά εύρίσχεται είς ώφηλά έπίπεδα καταδεικνΰουσα, 5>τι τδ Ατομι- 
κϊστικδν στοιχείου τοΟ ϊλληνος έπιχειρηματίου συνεχίζει νά Αντιδρά είς 
τήν λογικήν τής δημιουργίας μεγαλυτέρων μονάδων, τούλάχιστον δπου ή πα-, 
ραγωγική διαδικασία έπιβάλ,λει τοΟτο. *Η συγκέντρωσις αδτη είναι, ώς γνω- 
στδν, Απαραίτητος εκεί όπου ή παραγωγή πραγματοποιείται κατά μάζας καί 
αί προϋποθέσεις διεισδύσεις είς τήν Αγοράν ΑπαιτοΟν τήν διά τής πληθο
παραγωγής καί τυποποιήσεως τδν προϊόντων συμπίεσιν τοΟ κδστους. Δικαιο
λογείται, βεβαίως, η υπαρζις μικρΰν μονάδων είς κλάδους παροχής Αμέσου 
έξυπηρετήσεως τοπικδν Αναγκδν ή συμπληρωματικόν δπηρεσιδν πρδς μεγαλυτέ- 
ρας μονάδας. Δικαιολογείται έπίσης ή υπαρζις βιοτ.εχνικοΟ τόπου έργαστη- 
ρίων, έφ’δσον τά οίκεΐα προΐδντα συνδέονται μέ ειδικήν προσωπικήν έπίδο- 
σιν τοΟ έπιχειρηματίου, ώς προκειμένου περί είδδν χειροτεχνίας τδν Αποίων 
βασικδν χαρακτηριστικόν είναι ό προσωπικός τδνος καί ή καλλιτεχνική Αφή 
τής έργασίας. *Η τοιαδτη όμως όκτασις τής διασποράς τής μεταποιητικής 
δραστηριδτητος είς ίπαντας σχεδδν τοδς κλάδους, ητις είναι Αντίθετος πρδς 
τάς βασικάς Αρχάς τής οίχονομικδτητος, συνεχίζεται παρά ταΟτα είς Ανησυ
χητικόν βαθμόν,

Συμφώνως πρδς τά παρατιθέμενα είς τδν πίνακα 34 στοιχεία, τά Αυαφε- 
ρδμενα είς τδ ετος 1969, η κατανομή τδν καταστημάτων κατά μέγεθος Απα- 
σχολήσεως έπιτρέπουσα ότι περαιτέρω Ανάλυσιν κατά τάξεις, έμφανίζει με- 
γάλον βαθμόν Ανισδτητος, ΤοΟτβ καταφαίνεται καί έκ τής βάσει τδν ώς Ανω 
στοιχείων, σχηματιζομένης καμπδλης Ισοκατανομής (LORENZ) είς τδ Διάγραμ
μα 8 είς τδ ώποϊον ή καμπΰλη τδν σχέσεων άριθμοΟ καταστημάτων καί Απασχο- 
λονμένων πδρρω Απέχει Απδ τήν διαγώνιον.
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Πίναζ 33· Ποσοστιαία κατανομή τδν καταστημάτων άναλδγως τοβ άριθμοΟ 
τβν είς αύτά άπασχολουμένων άτδμων, κατά τάς άπογραφάς 
τβν έτβν 1930, 1990, 1951, 1958, 1963 καί 1969,: ·

Τάζεις
άπασχολήσεως 1930 1990 1951 1958 1963 1969

1 - 5 άτομα 93,18 85,60 89,78 89,38 87,7* 87,35
6 -25 " ' 5,76 12,2? 5,79 13,51 10,41 10,92

26 άτομα καί άνω 1,06 2,13 1,5# 2,11 2,** 2,23

Σ Τ Η 0 Α 0 Η 100,00 100,00 100,00 100,00' 100,00 100,00

Πίναζ 39. Κατανομή καταστημάτων καί άπασχολουμένων άτδμων, κατά τάζεις άπασχολήσεως κατά τδ ετος 1969·
~  "Ηοσοστί--”  ”"δοσοστί””"””-_*_Ηαταστ̂ μάτων_ n _ __άπασχολονμένων
πατά άθροιστι- κατά άθροιστι-τάζιν κβς τ&ζιν κβς

'Ατομα
0 - 0,99 5.908 2.915 *.7 ,̂7 ·,5 0 ,5
1 - 1,99 59.070 56.659 93,9 98,1 11.3 1 1 ,8
2 - 2,99 29.895 6 1.6 3 1 29,0 72,1 12,3 29,1
3 - 9,99 19.005 65.172 15,2 87,3 13,0 37,1
5 - 9,99 9.558 61.620 7,7 95,0 12,3 99,9
10 - 19,99 3.938 96.213 2,8 97,8 9,2 58,6
20 - 29,99 1.077 25.887 °·9 98,7 5,2 63,8
30 - 99,99 769 28.951 0,6 99,3 5,8 69,6
50 - 99,99 500 39.209 0,9 99,7 6,8 76,9
100 -199,99 297 39.262 0,2 99,9 6,8 83,2
200 παί άνω 189 89.508 0,1 100,0 16,8 100,0
Σδνολον 129.651 501.522 100,0 100,0 100,0 100,0

n a iiM isa tn n s ia isa n n iΙ··Μ ·««Μ ?Μδ» ■■■■»■■■iim s a ia n n ss ssia n i!. . . . . . . . ,

Πηγή* Αποτελέσματα τής άπογραφής καταστημάτων τοβ έτους 1969

, Τάζεις άπασχολήι
άριθμδς Αριθμδς 
καταστη- άπασχο- 1 μάτων λουμένων
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Τό φαινόμενου τοΟ κατακερματισμοϋ τής μεταποιητικής δραστηριδτητος 
είς μεγάλου άριθμδν μονάδων μικροΟ ίδίφ έζ έπδφεως άπασχολήσεως μεγέθους 
έχει ήδη έπισημανθή άνωτέρω. Προφανής αΙτία τής τοιαύτης δομής τής έλλη- 
νικής βιομηχανίας καί βιοτεχνίας είναι, ΐις έλέχθη ήδη, τδ άτομικιστικδν 
πνεΟμα τοΟ ϊλληνος έπιχειρηματίου, έστις εμφανίζεται νά*έμφορήται έκ τής 
πεποιθήσεως, 8τι άρκοΟν αί προσωπικαί του Ικανδτητες διά νά δδηγήσουν 
τάς προσπάθειας του είς τήν επιτυχίαν.

Κατωτέρω έπιχειρειται μία διερεύνησις βάσει τών στοιχείων έκ τών 
άπογραφών πρδς εξαγωγήν τών σχετικών συμπερασμάτων έπί τής Ιδιομορφίας 
ταύτης. *Η διερεύνησις διεξάγεται δια τής μελέτης α) τής συμβολής τής 
άπασχολήσεως τών μικρών καταστημάτων είς τδ σύνολον τών άπασχολουμένων 
β) τής διακρίσεως τούτων είς παρέχοντας μισθωτήν καί μή έργασίαν καί 
γ) τής άναλύσεως τών μονάδων τής μεταποιήσεως άναλδγως τής νομικής μορφής 
μέ τήν δποίαν είναι περιβεβλημέναι αυται.

Είς τδν πίνακα 35 δίδεται η κατανομή τών καταστημάτων κατά μέγεθος 

ε ίς  δύο τά ζεις άπασχολήσεως μετά τών άντιστοίχων ποσοστών συμμετοχής 

αύτών, βάσει τών άποτελεσμάτων τών άπογραφών τών έτών 1930, 1958, 19ο3 καί 

1969. *Η κατάταζις έγένετο υπδ τάς προαναφερθείσας προϋποθέσεις, έν πάσρ 

δμως περιπτώσει αΰτη είναι αρκετά διαφωτιστική ως πρδς τήν κατανομήν κα

τά μέγεθος. ’ Εκ τών στοιχείων τούτων προκύπτει σαφώς δ σοβαρός βαθμός 

διασπορ&ς τής μεταποιητικής δραστηριδτητος ε ίς  μεγάλον άριθμδν μικρών, 

έζ  έπδφεως άπασχολήσεως, μονάδων,έστις,έποχωρήσας κατά τήν περίοδον 

1958 καί έντεύθεν,ένδημοΓ ε ίς  τδν κλάδον τής μεταποιήσεως. *Η μικρά α έ - 

ζησις συμμετοχής τών καταστημάτων τής τάζεως άπασχολήσεως 1 - 5  άτδμων ε ίς  

τδ σύνολον, κατά τά έτη 1963 καί 19^9, έναντι τής τοιαύτης τοΟ έτους 

195Ô είναι ετι πλέον έντονος εάν ληφύφ υπ’ δψιν τδ γεγονδς, οτι διά τά 

δύο ταΟτα έτη καί διά καθαρώς τεχνικούς λδγους ε ί ς  τήν κατηγορίαν ταύ- 

την περιλαμβάνονται τά καταστήματα τά άπασχολοϋντα 1 ·Λ  άτομα μδνον.
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Σημειούται οτι ή προσαρμογή τβν διατιθεμένων στοιχείβν δι'ύπολογισμού 
καί μεταφορά τβν δρίων τβν τάξεων δέν έκρίθη πρόσφορος διά τούτο καί 
έθεωρήθη προτιμοτέρα ή παράθεσις τβν δεδομένος έχουν είς τά άποτελέ- 
σματα τβν οίκείων άπογραφβν·

Εις τδν πίνακα 36 περιλαμβάνονται al ποσοστιαίοι σχέσεις τού άριθμοΟ 
τβν έπιχειρηματιβν και τβν μή άμειβομένων συμβοηθούντων μελβν τής οικο
γένειας αύτβν, ως και τβν μισθωτών είς τδ σδνολον τής άπασχολήσεως· βΕκ 
τής συγκρίσεως τβν ποσοστβν συμμετοχής τβν δύο τούτων κατηγοριβν άπασχο
λουμένων προκύπτει σαφβς ή προσωπική υφή των έπιχειρήσεων· *Η συμμετοχή 
τβν έπιχειρηματιβν παραμένει σχεδδν σταθερά καθ’ολον τδ διάστημα τβν έτβν 
1930- 1969· ^6 1/3 τβν είς τήν μεταποίησή άπασχολουμένων άπαρτίζεται άπδ 
αύτούς τούτους τούς έπιχειρηματίας καί τά συμβοηθούντα μέλη τής οικογέ
νειας των· ΤοΟτο άποδεικνύει οτι ή μορφή τής επιχειρηματικής δραστηριδ— 
τητος εξακολουθεί νά έμμένρ είς τήν άτομικήν καί οίκογενειακήν έπιχείρη- 
σιν· *Η προσωπική μορφή τής έπιχειρηματικής δράσεως καταφαίνεται είδικώ- 
τερον καί έκ των στοιχείων τοΟ πίνακος 37 ̂ένθα δίδεται ή ποσοστιαία κατα
νομή τβν μεταποιητικβν καταστημάτων κατά τύπον νομικής μορφής τής έπιχει- 
ρήσεως. * Εκ των στοιχείων τοΟ πίνακος καταδεικνύεται ή σημαντική υπεροχή 
τβν προσωπικβν καί άτομικβν έπιχειρήσεων αί δποίαι άποτελοΟν τδ 95“90% 
τοΟ συνόλου των καταστημάτων· Παρά ταύτα, παρατηρείται έν προκειμένφ, 
οτι αί νομικαί μορφαί τβν άνωνύμων εταιριών καί των έταιριβν περιωρισμέ- 
νης ευθύνης έμφανίζουν συνεχή αυζησιν τής συμμετοχής των είς τήν συνολι
κήν δραστηριότητα· Δέον νά σημειωθή, οτι αί έπιχειρήσεις τβν μορφβν αύ
τβν έχουν, συγκριτικβς πρδς τάς προσωπικάς τοιαύτας, μεγαλυτέραν βαρύτητα 
έξ έπόφεως συμβολής είς τήν παραγωγήν, διότι περιλαμβάνουν κατά κανόνα τάς 
πλέον άζιολδγους έξ έπόφεως δραστηριδτητος μονάδας τοΟ κλάδου των· Δη- 
μιουργείται οθεν σημαντική τάσις διαψορισμοΰ τής συνθέσεως καί συνεπβς 
μείωσις τού ενδιαφέροντος τού υψηλού ποσοστού συμμετοχής των προσωπικών 
έταιριβν είς τδν έπιχειρηματικόν στίβον τής μεταποιητικής δραστηριδτητος 
έν τφ συνόλω·
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Πίναζ 35· Κατανομή τδν καταστημάτων κατά μέγεθος ’ 
κατά τά 2τη 1930, 1958, 1963 xat 1969.

"Ετη
Καταστήματα ϊχοντα, άπασχδλησιν: Σίνολον

καταστημάτων
Ποσοστάν επί τοΓς 

%1 - 5ατομα Ποσοστάν.
*

6 καί άνω ατομα Ποσοστον
%

1930 60.936 93,17 4.468 6,83 65.404 100
1958 92.760 84,91 16.476 15,09 109.236 100
1963* 107.383 87,77 14,949 12,23 122.332 100
1969* 108.878 87,34 15.773 12,66 124.651 100

Πηγή: Αποτελέσματα τδν οικείων άπογραφδν καταστημάτων· 'Η κατάταξιετδν καταστημάτων κατά τάςαπογράφάς 1963 καί.1969 εγένετο βασει τής μέσηε ετήσιας άπασχολήσεως καί μ£ ταζιν μεγέθους 0 - 4  άτομα καί 5 άτομα καί ανω.

Πτναζ 36· Ποσοστιαία κατανομή άπασχολουμένων, κατά θέσιν ε ί ς  τά κατά· στημα, κατά τά ετη 1930, 1958, 1963 χαί 1969.

"Ετη
' Επιχειρηματίαι καί ΐίέλη 
οικογένειας

Μισθωτοί εν γένει Σΰνολον
άπασχολουμένων

1930 33,2 66,8 100
?ί>58 31,7 -68,3 100
1963 30,5 69,5 100
1969 30,5 69,5 100

Πηγή: Αποτελέσματα τ δ ν  ο ικ ε ίω ν  άπογραφδν καταστημάτων

Πιναξ 37· Ποσοστιαία κατανομή τδν καταστημάτων κατά νομικήν μορφήν κατά τά Ετη 1930, 1951, 195ο,χαί 1963'

Νομικαί μορφαί 1930 1951 1958 1963
Προσωπικαί έταιρεΐαι 
Ατομικαί έπιχειρήσεις | 98,4 13’°?97,684,6·) S 5 $ S5·5

16*8{96,8 
8ο,ο)

Ανώνυμοι 'Σταιρεΐαι 0,7 1,0 0,4 1,2
Εταιρεΐαι Περιωρισμένης Ευθδνης
Λ0ιπαέ μορφαί 0,9 1,4

0,1
4,0

0,2
1,8

2 6 ν ο,λ ο ν 100 100 100 100
Πηγή: ’ Αποτελέσματα ο ίκ ε ίω ν  άπογραφδν καταστημάτων
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l8_ __φ_?_λ_β_ν _2_$_i_§_£_2_i_S__2.S.S
ά_π_α_ο_̂ _β_λ_5_σι_ε_ω_2

Μία ενδιαφέρουσα πλευρά 8σον άφορά τήν μελέτην τής διαρθρώσεως τοΟ 
προσωπιχοΟ τβν βιομηχανικβν καταστημάτων είναι ή κατά φΟλον σΰνθεσις τής 
άπασχολήσεως. Πρδς τδν σκοπδν τοΟτον, είς τδν πίνακα 58 παρατίθεται ή 
ποσοστιαία κατανομή τβν άπασχολουμένων κατά φθλον, ως αυτη προκύπτει έκ 
τβν δεδομένων τβν άπογραφβν τβν έτβν 1930 καί 1969* μ£ άνάλυσιν ταύτης 
κατά κλάδους. ’Εκ τβν δεδομένων τοΟ πίνακος τούτου.παρατηρείται σημαντική 
αδζησις συμμετοχής τβν άνδρβν είς τήν συνολικήν άπασχδλησιν μεταξύ τβν 
δύο τούτων χρονολργιβν. *Η αδζησις αυτη κατ’άρχήν δυσεξήγητος, δεδομένης 
τής γενικής τάσεω'ς άπασχολήσεως γυναικβν είς $λονέν καί μεγαλυτέρους άρι- 
θμούς είς τδν επαγγελματικόν στίβον, δύναται νά άποδοθή είς τήν μεταβολήν 
τής δομής τής βιομηχανίας έξ' άπδψεως κλάδων δραστηριδτητος καί τεχνολο
γίας.

’Εκ τής μελέτης τβν μεταβολβν συμμετοχής είς τούς έπί μέρους κλάδους 
καταφαίνεται, δτι είς κλάδους έχ παραδδσεως απασχολούντας μεγάλον ποσο
στού γυναικβν παρατηρείται σημαντική ‘μεταστροφή τής συμμετοχής τής άπα
σχολήσεως Υπέρ τβν άνδρβν. ΤοΟτο έμφαίνεται κατ’έξοχήν είς τούς κλάδους 
τής καπνοβιομηχανίας, τής Υφαντουργίας, τής κατασκευής είδβν ένδύαεας καί 
Υποδήσεως, τής χαρτοβιομηχανίας, τής βασικής μεταλλουργίας καί τής κατα
σκευής είδβν έφαρμογής ήλεκτρισμοβ.

Είς τδ Διάγραμμα 9 δίδεται μία γραφική άπεικδνισις τής κατανομής τής 
άπασχολήσεως κατά φΟλον έντδς τβν καδ’έχαστσνκλάδον δραστηριδτητος, συμ- 
φώυως πρδς τά σχετικά στοιχεία έκ τβν άπογραφβν τβν έτ·* 1930 καί 1969·
*Ε είς τδ διάγραμμα παραστατική σύγκρισις τβν ποσοστβν συμμετοχής άρρέ- 
νων καί θηλέων καθιστά πλέον εΥχερή τήν έντδπισιν τβν μεταβολβν άς πρδς 
τδ χαρακτηριστιχδν τοΟτο καί επιτρέπει τήν διερεύνησιν τοΟ φαινομένου έν 
τβ χρδνφ.
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ϋ ί ν α ξ  3 '0 ·  Π ο σ ο σ τ ι α ί α ‘.κατανομή τ ή ς  άπασχολήσεω ς κ α τ ά  φΟλον 

κ α ί  κ α τ ά  κ λ ά δ ο υ ς  κ α τ ά  τ ά  ε τ η  1 5 3 0  κ α ί  1 9 6 9 ·

Ι̂ ι̂̂Λλι Ο. tu nvi'M f'-r >/. _ε_ν_ε_ς_______m _λ_ε_ ι _ς_l.AUUUI»
1930 1969 19 30 1969

2 - 3 Εόνολον ί7«* 76,2 3 2 ,6 23,3
20*21 Πι'η όιατρσφής-ποτών S0f7- 71,2 1 9 , 3 2 8 ,8

22 Κα πν ο βιομη χαν ί α 37,7 33,0 6 2 ,3 W.2
23 * Yφαντικαί 21,9 ή-0,2 7δ,1 59,8
2*γ 1Ενυύσ εως-ίπεοδήσεως ή-0,0 f ·. -Cυ'ί-,ο 6 0 ,0 35,^

23+26 Ξΰλου καί (ρελλοΟ - 
9 ΛΪπι πλοποιΐα ^

93,2 9^,9 # 5,1

27+20 Χαρτοβιομηχανία καί 
εκτυπώσει ς—έκδόσει ς 62,3 7^,6 37,7 25,^

29 Δέρματος 93,1 30,2 lf,9 19,8
30+31+ 
+32 Προϊόντα έξ ελαστικοί 

καί πλαστ.υλης-Χημι- 
καί βιομηχανίαι- Επεξεργασία 
πετρελαίου καί ανΟρακος 7^,9 71,7 25,1 28,3

33 Προϊόντα έκ μή μεταλλικών 
ορυκτών 00,7 83,1 11,3 11,9

3^ Βασικαί μεταλλουργικαί 09,3 96,0 10,7 i n
33+36 Μεταλλικά προ ϊ όν τα,μηχανα ί 

καί συσκευαί, πλήν ηλεκτρικών 96^5 •93,1 3,5 6 ,9
37+33-1-39 * ΙΙλεκ τ ρ ι κά εΐδ η-μεταφορ ι κά 

μέσα, λοιπαί βιομηχανίαι 70,3 90,5 29,5 9 ,5

Πηγή: Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α  άπογρα<ρών κ ατασ τημ ά τω ν τών ετών 1 9 3 0  κ α ί  1 9 6 9 ·



Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  9

ΚΑΤΑΝΟΜΗ T H E  Λ Π Λ Ε Χ Ο Λ Η Ε Ε Ο Ε  ΚΑΤΑ ΟΥΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΟΥΕ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤ Η  1930 Κ 1969

1 930  : Α Ρ Ρ Ε Ν Ε Γ Ο Η Λ Ε Ι Ε  1969 ϋ · Λ Ρ Ρ Ε Ν Ε Ε Ο Η Α Ε Ι Ε

1 9 3 0
Ε Υ Ν Ο Λ Ο Ν  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ

Δ ΙΑ Τ Ρ Ο Φ Η ^  - ΠΟΤΟΝ

Υ Ο Α Ν Τ I  Κ A  I

1930
Ε Ν Δ Υ Ι Ε Ο Ε -  Υ Π Ο Δ Η Ε Ε Ο Ε

1 930
Υ Λ Ο  Y  -  Ε Π Ι Π  A O N

1930
Μ Ρ Τ Ο Υ  Ε  Κ Τ Υ Π Ο  Ε  Ε  Ο Ε

1 930M A T O E
1969

Π Λ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν

Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Υ
Ε Α Α Ε Τ I  
Χ Η Μ Ι Κ Α Ι

μ Ε Τ Λ Λ Λ Ι Κ Ο Ν  Ο Ρ Υ Κ Τ Ο Ν

1930.  | Μ ε Τ Α Λ Α Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α Ι
B a C  _ _ _ _ _

1 930ε κ  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ο Υ  

1 ! X ΑΝ Α 1

T9 3 0

1 9 6 9 9ο;β
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*S- * &-lA . îJLS-S-i-S δ.£-ϊ-£_§-2_Η-£ 2.5.2— *-5.2.5-2JE_3-5.§ "
τ ω ν δ_2_Β-1-2-Η-2-ϊ-2-2-Β-5-2-3 3-2_Î.2-2-i-!LS-lL§-2-3 è-5-i.S

Σημαντικόν ένδιαφέρον έξ άλλου έμφανίζει η μελέτη τής έξελίξεως τής 
μεταποιητικής δραστηριότητος κατά τήν τελευταίαν περίοδον τδν έτδν 1959- 
1970f διά τήν οποίαν ύφίστανται στοιχείαπερί τής πραγματοποιηθείσης υπό 
τού κλάδου τούτου προστιθέμενης αξίας μέ διαχωρισμόν τδν καταστημάτων κα
τά τάξεις μεγέθους άπασχολήσεως· *Η κατά μέγεθος άπασχολήσεως κατανομή 
τδν μεταποιητικών μονάδων καί η αντίστοιχος πραγματοποιουμένη άπασχόλησις 
καί προστιθέμενη αξία δίδεται κατά πόντε τάξεις μεγέθους άπασχολήσεως 
είς τόν πίνακα 39» είς ποσοστά έπί τοίς έκατόν έπί τού συνόλου·

*Εκ των είς τόν πίνακα τοΟτον περιλαμβανόμενων ποσοστδν καταφαίνεται, 
8τι τά μικροΟ μεγέθους καταστήματα άπασχολοΟν μεγαλύτερον ποσοστόν έργα- 
ζομένων, έναντι τής πραγματοποιουμένης άντιστοίχως παρ’αύτδν προστιθεμέ- 
νης άξίας· ’Εμφανίζεται έπέσης μία τάσις περαιτέρω συγκεντρώσεως9 διά τής 
αύζήσεως κατά τήν διάρκειαν τδν έτδν 1959-1970, σταθερδς κατ’ϊτος, τοΟ 
ποσοστού συμμετοχής τής μείζονος βιομηχανίας· *Η μεταβολή άνερχομένη 
συνολικδς είς ποσοστόν 11% έντός τοΟ σχετικδς βραχέως τούτου χρονικού δια
στήματος είναι σημαντική· Είς τό διάγραμμα 10 δίδεται παραστατικδς ή οχέ- 
σις τής συμμετοχής τού άριθμού απασχολούμενων καί τής προστιθεμένης άξίας 
κατά τά ετη 1963 καί 1970, κατά τάςπέντε προαναφερθείσας τάξεις μεγέθους, 
διά τό σύνολον τής μεταποιητικής δραστηριότητος τής Χώρας· *Η σχηματική 
παρουσίασις τού φαινομένου καταδεικνύει τήν αντίστροφον σχέοιν τού μεγέ
θους τής άπασχολήσεως πρός τήν προστιθεμένην άξίαν·

Είς τόν πίνακα UO περιλαμβάνονται στοιχεία έπί τής συμμετοχής τής 
μείζονος βιομηχανίας είς τήν συνολικήν πραγματοποιουμένην προστιθεμένην 
άξίαν κατά τά ετη 1959, 1963 καί 1969, είς ποσοστά· Είς ποσοστά έπίσης 
δίδεται καί ή συμμετοχή είς τήν άπασχόλησιν· *Dc τδν δεδομένων τούτων έξά- 
γεται, οτι η συμμετοχή τής μείζονος βιομηχανίας είς τήν συνολικήν προστι- 
θεμένην άξίαν άνήρχετο κατά τό ετος 1959 είς%6,9% καί κατά τδ ετος 1969 
είς τό 75,9&· *Η συμμετοχή τής άπασχολήσεως άντιπροσωπεύουσα τό V»,8% 
τού συνόλου διά τό ετος 1959, άνήλθε μόλις είς τό ^7,*# κατά τδ ετος 1969·
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ΠΕναζ 39· Ποσοστααία κατανομή τοΟ άριΟμοθ τ(5ν καταστημάτων, τΟν απασχολουμένων καί τής πραγματοποιηθείσης 
προστιβεμένης αζίας κατά τάζεις μεγέθους,6ια τά 

ετη 1959 καί 1963 - Ι97Ο

Τάζεις μεγέθους ατομα:

—— ’Αριθμδς καταστημάτων
1959 1963 1964 1965 1966 1967 1968*" 1969 1970

" Τ : ΐ
^94,5

8715"'87,7 87^6” ’87Λ" 87,3 87,2 Ι Τ , Ι " 87^4

6 - 9 7,5 7,4 __7Λ_ 7,4 7,4_ 7,4 7,3 7,7

Μικρά βιομηχανία 94,5 95,3 95’ΐ_.95,0 94,7 94 6̂~ 94,7 95»ΐ
10 - 19 20 - 29 5.3 ΊίΓί ;γ

0Î8 *•20,8 "ilo
0,9 1:Γ"3;γ

0,9
'"3 ,1 "0,9

2,?'°,9
30 xgC άνω } 2,2 1.2 1.3 1,3 1 , 3 a:L. 1,3 1,3 1,3

Μείζων βιομηχανία 5,5_ tiL 4,Γ 5, °”-5.2_ 2 ι ΐ _ 5^4 5,3 ' 4,9
Σ ύ ν ο λ ο ν 100,- 100,- 100,- ϊοο,- 100,- 100,-BSBMS

100,- 100,-
mmmuMS-

100,-
sissianΒ*·Π«·····Β·ΒΒΙ······

Τάζεις μεγ£0ους ατομα: ’ΛριΟίίσς Απασχολουμένων

195* "Ϊ963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

ο 1 VJ1 ~43,1 "44ΪΪ” 42,0 40,6 41,5 'ίϊΙΓ"41^5

__6_-_2_______ Ï 1 L _ιιΑ§_ 11.8 11.8 -11.8 _11ΐ5-_11χ1-.11x2™
Μικρά βιομηχανία “"55,2" 54,9 55,9 '53,8 52,4’ 53,0 53,0 52,6^ 49,8

10 - 19 20 - 29 1 m Ç Ί · Γ ^ 8
10,4
4*8

10,7 
4’,9

10 ,74,9
“"e'i

5 ,2

30 καί ανω 135,9
3 1 ,5 30,7 31,9 32,8 31,8_ 31,4_ 31,8 36 ,1

Μείζων βιομηχανία Ϊ Μ 45,1 44,1 46,2 "47̂ 6" 47,0 47,0 47,4 ~50 2̂__

Σ ΰ ν ο λ ο ν 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,·

Τάζεις μεγέθους ατομα: 1959 _1963_
,„Εβ22Ιέ2£Η£Σ3_2:££2 
1964 1965 1966 1967,~968 19δ9_ 1970__

ο - 5 * Γ "9,r 20,0 ’Î7.8 16 ,2 17,0 "î?Tï""Ϊ5,2 "15,1
_6· - 9 J  33,3 9,6 __8,5_ 9,0 8,9_ 8,8 7,2 _

Μικρά ένον* '.lllï.ί *,γ 29,6 !"?ϊϊϊ~Ψ'Χ. ~25,9
~25,9 23,6 "22^5””

10-19 20 - 29 ijï"
Ί Ί : ί

9̂ 0
5,5 ” Τ ί5,6 57i5,5

“ o J5,6 ϊΐΤι5,5
’’’ΰ’Γ ’

5,9
30 χαί άνω [57,6 __56,4_ 55,9_ 58,3 59,8 57,7 59,8 63,6

Μείζων ί ( 6<sj?" 71,6 70,4'"73Ϊ7 ”74^·’"74Τ1 ”74̂ 1 ”76^4 "*77,7

Σ ΰ ν ο λ ο ν
SS S=SSB 8B SSS=SSnSS

100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
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Γ.ίναζ 40 Συμμετοχή της μείζονος καί της μικρδς βιομηχανίας εις τήν 
άπασχδλησιν καί τήν προστιΟεμένην άξίαν κατά τά

ετη 1959, 1965 καί 1969.

’Απασχδλησις ΠροστιΟεμένη άζία

1959 1963 1969 1959 1963 1969

Μείζων βιομηχανία 44,8 45,1 4?, 4 66,8 71,6 75,9
Μικρά βιομηχανία 55,2 54,9 52,6 35,2 28,4 24,1

Σδνολον βιομηχανίας 1CC,0 100,0 100,0" 100,0 100,0 100,0
Πηγή:ΞΣΥΞ, ’Αποτελέσματα ετησίων βιομηχαυικδν έρευνών τδν έτδν

1959, 1963, 1969.

§22£î2_§i21èDîl2YÎ2
ϋίναξ 41. Συμμετοχή της μείζονος καί της μικρδς βιομηχανίας είς τους κλαδους;τής βαρείας βιομηχανίας έξ εποφεως άπα

σχολήσεως καί προστιβεμενης άζιας κατά τά ετη 1959, 
1963 καί 1969.

’Απασχδλησις Προστιθεμένη άξία
_____ 1252__12§5__!2§2___1252__12§5__12§2___

Μείζων βιομηχανία 
Μικρά βιομηχανία

51,6 
48,4

52,6
47,4

56,9
J ï h l .

74,2
25,8

8ο,3
19,7

87,1
__12’9Σδνολον βαρείας 

βιομηχανίας 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Πηγή: ΕΣΥΕ, ’Αποτελέσματα έτ^σίω^βιομηχανικδν έρευνδν τδν έτδν

* 5̂ 22Bé_§i2tèD&2Yl2
Πίναζ 42. Συμμετοχή της μείζονος καί τίς μικράς βιομηχανίας είς τοδς κλάδους τβς έλαφρας βιομηχανίας έξ έπδψεως άπασχολήσεως καί 

προστιθεμένης άξίας κατά τά ετη 1959, 1963 καί 1969»
^Απασχδλησις________Πβοστνθειι6ντ)_άξία_

_______ 1252___12§2___12§2___1252__12§2—_12§2_____
Μείζων βιομηχανία 42,3 41,5 42,3 63,4 65,5 67,4
Μικρά βιομηχανία 57,7 __58,5_ 57,7 36,6 3̂ ,7 _32,6___
Σδνολον έλαφρδς βιομηχανίας 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Πηγή» ΕΣΥΕ» ’Απ<^£^έσμ^ i||g|Hv βΐφμηχανικδν έρευνδν τδν έτδν



Τ Α Χ Ε Ι Σ Μ ε γ ε ο ο υ ε

* « * «  ~ m
„ ΕΗΗΓ m m  « TA J g t  ,970
a B a w e f ^ g f B E a
0 - 5  I I 6 - 9

0 ) 1 9 7 0

κ α τ λ ε τ η ν ^ α ™ .

41.3

8 . 9 f ·  113·/ ·

Α Π Α Ε Χ Ο Α Ο Υ Μ ε ^

<Q2'î



-142-

*Η μικρά αδτη αδζησις τής συμμετοχής τής άπασχολήσεως έναντι τής σχετικώς 
υψηλής μεταβολής τής προστιθέμενης άζίας δέον νά άποδοθή είς τήν αδζησιν 
τής παραγωγικότητος τής εργασίας εις τά μεγαλύτερα καταστήματα.

Είς τήν κατά κλάδους άνάλυσιν τοΟ ανωτέρω πίνακος δυνάμεθα νά παρα- 
τηρήσωμεν ιδιαιτέρως σημαντικάς μεταβολάς είς τήν όμάδα τδν κλάδων τής 
βαρείας βιομηχανίας (στοιχεία πίνακος 41) ενφ ή ομάς των κλάδων τής έλα
φράς (στοιχεία πίνακος 42) εμφανίζει μικροτέρας διαφοροποιήσεις·

*Εκ των μεγεθδν τδν έν λόγφ δύο πινάκων καταφαίνεται , οτι ai έζελί- 
ξεις εντός των δύο διακεκριμένων τούτων όμάδων κλάδων είναι ετι εντονό
τερα ι καταδεικνύουσαι, ότι ή γενική τάσις αύξησεως τής προστιθεμένης 
άζίας είς τό σύνολον τής μεταποιήσεως διά τά μεγάλα καταστήματα όφείλεται 
βασικδς, οπως ήδη διεφάνη καί έ* τδν προαναφερθέντων, είς τήν σοβαράν αδ- 
ζησιν συμμετοχής τδν μεγάλων καταστημάτων τής βαρείας ίδίψ βιομηχανίας·

Κεφ· 4. Η_^ΕΑΙΞΙΣ_ΤΗΣ_ΑΠΑΣΧ9ΑΗΣΕΩΣ_ΚΑΙ_ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ,ΕΡΓΑΣΙΑΣ

' IL-â-S JL?Li JLi-S_2-Ü-S ____
τ_ή_ν  β ι ο _ μ η χ α ν ί α ν

*Η διερεύνησις τδν μεταβολών τής άπασχολήσεως τόσον όσον άφορα είς τό 
συνολικόν μέγεθος οσον καί είς τήν σύνθεσιν αύτής ένέχει Ιδιαιτέραν σπου- 
δανότητα· Διά τήν περίοδον τδν ύπ’δψιν πεντήκοντα έτδν (1920-1971) τά 
στατιστικά στοιχεία δέν είναι έπαρκή διά μίαν είς βάθος άνάλυσιν, έπιτρέ
πουν ομως ταΟτα τήν διαμόρφωσιν μιας γενικής εΐκόνος περί τής έζελίζεως 
τής άπασχολήσεως είς τόν κλάδον τής μεταποιήσεως έν τφ πλαισίφ τής ολης 
εθνικής οίκονομίας·

*Η σχέσις άπασχολουμένων είς τήν μεταποίησιν πρός τόν συνολικόν έλλη- 
νικόν πληθυσμόν αποτελεί μίαν παράμετρον έπιτρέπουσαν τήν έζαγωγήν χρη
σίμων συμπερασμάτων· Είς τόν πίνακα 43 περιλαμβάνονται στοιχεία περί 
τοΟ συνολικού πληθυσμοΟ καί τοΟ πληθυσμοΟ τδν παραγωγικδν ηλικιών (15-64 
έτδν), ως καί άνάλογα στοιχεία έκ τδν άπογραφδν βιομηχανίας^βιοτεχνίας



Πίναζ 43. Σύγκρισις συνολικοϋ πληθυσμοϋ καί πληθυσμού παραγωγικών ήλικιών πρδς τδν αριθμόν 
βιομηχανικών καταστημάτων και τών εις αυτά άπασχολουμένων κατά τά ετη 1920-1969·

*Ετη

Συνολικός
Πληθυσμός

(α)

Πληθυσμός
παραγωγι- 
κώμ 

ηλικιών

___ <12_____

Πυκνδτης
πληθυ
σμοϋ
κάτοικοι
ανά

Τ.Χ/Μ.

Αριθμός ’Αριόμδς 
βιομηχα- άπασχολου»- 
νικδν καί μένων εις 
βιρτεχνι- τήν βιο- 
κών κατα- μηχανίαν- 
οτημ&των βιοτεχνίαν

(γ) (γ)

Δ Ε I Κ Τ 

Ιίληθυ-

πληθυ
σμοϋ

A I
Κατα
στημά
των

Απασ> 
• λουμί 
νων

ΚΑΤΟΙΚΟΙΑΝΑ:

!-"5ατ&- ‘cxô: βτηΐΜΧ xSc-
μενον

{{αραγωγικά ατομα κατ 
άπασχολού- 
μενον είς 
τήν βιομη
χανίαν *β 10- 
τεχν ίαν

1920 5.007.500 2.207.000 38,7 33,385 143.977 100 100 100 100 150 35 15
1930 6.367.149 2.856.000* 49,3 65.404 195.106 127 . 128 196 136 97 33 15 ■
1940 7.318.915 3.391.000 56,6 65»8θ6 ... 146 154 197 • · # 111 • · · • · ·
1951 7.646.402 3.624.000 58.0 81.417 296.169 153 164 244 206 94 26 12

1958 8.173.129 5.380.000 61,9 109.236 441.092 163 244 327 306 75 19 12
1963 8.479.625 5.568.000 64,3 122,332 493.596 169 252 366 343 69 17 11

1969 8.772.764 5.742.000
■«■■■■■■■■■■a

66,5 124.651 526.498 175
m m m m m u

260
u a m m m M m a

373 366
■■■■■■

70
■Ι···Ι·Β

17 1 1’

♦ Τά στοιχεία άναφέρονται εις τδ ίτος 1928.
Πηγή: α) Πληθυσμοϋ: Στατιστική ’Επετυρίς τής βΕλλάδος 1971 πίναζ 11-3

β) Πληθυσμοϋ: "Δημογραφική 'ΕξέΑιΣιε τής^Νεωτέοας Ελλά&ος* 1821-1985" υπό Γεωργίου Σιάμπου,
Αθήναι, 1973 (υπδ#δημοσίευσιν). 

γ) Καταστημάτων καί άπασχολήσεως: αντίστοιχα δημοσιεύματα άπογραφων καταστημάτων τών έτών 1920. 1930. 
195ο,1963»1969· Διά τδ ετος 1940 αποτελέσματα ειδικής επεξεργασίας (χειρόγραφοι πίνακες). Διά 
τδ ετος 1951 "Συνοπτική Στατιστική Επετηρις τής Ελλάδος 1954, πίναζ 35·

Σημ: *Η άπασχδλησις άναφέρεται είς τήν ύφισταμένην κατά τήν ημέραν τής άπογραφής τοιαύτην.
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διά τά ετη 1920, 1930, 1940, 1951ι 195&, 1963 καί 1969. *Η άντιπαράθε- 
σις τδν στοιχείων τούτων μετά τδν άντιστοίχων δεικτών καί σχέσεων παρέ
χει τήν εύχέρειαν συγκρίσεώς τού αύτού εδαφικού χώρου  ̂μέ τάς άντιστοί- 
χους πληθυσμιακάς έξελίξεις. Είς τόν πίνακα εμφανίζεται μία παράλληλος 
πρός τήν κίνησιν τού πληθυσμού αδζησις τδν αντιστοίχων μεγεθδν αριθμού 
καταστημάτων καί άπασχολουμένων· *Η δμδρροπος αυτη τάσις είναι εύεζήγητος 
έκ τού γεγονότος, οτι η έλληνική μεταποιητική δραστηριδτης εύρίσκεται εί
σέτι κατεσπαρμένη είς μέγαν άριθμόν, βιοτεχνικού τύπου, καταστημάτων τά 
όποια προσανατολίζονται βασικδς πρός τήν κατανάλωσιν·

'Η έζέλιζις τδν ύπό παρατήρησιν μεγεθδν έκφραζομένη είς δείκτας: α) 
συνολικού πληθυσμού, β) παραγωγικού πληθυσμού, γ) βιομηχανικδν καί βιο- 
τεχνικδν καταστημάτων καί δ) άπασχολουμένων είς αύτά άτόμων παρέχει έναρ- 
γή εικόνα τού ύπδ έζέτασιν φαινομένου· Καί τά τέσσαρα ύπδ μελέτην στοι
χεία έμφανίζουν ομδρροπον αδζησιν, η όποία είναι Ιδιαιτέρως έντονος είς 
τόν άριθμόν τδν καταστημάτων ώς καί τδν είς ταύτα άπασχολουμένων άτόμων·
*Η ταυτόχρονος μείωσις τής σχέοεως τδν παραγωγικών προσώπων πρός τούς εις 
τήν βιομηχανίαν άπασχολουμένους είναι έπίσης^μία σοβαρά Ζνδειζις τής βρα
δείας μέν άλλά σταθερ&ς μεταβολής είς τήν σύνθεσιν τής άπασχολήσεως έπ* 
ώφελείφ τού κλάδου τής μεταποιήσεως·

Είς τόν πίνακα 44 παρατίθενται τά στοιχεία άπασχολήσεως είς τήν βιο
μηχανίαν καί*τήν βιοτεχνίαν, ώς ταύτα προκύπτουν έκ τδν άπογραφδν κατα
στημάτων τδν έτδν 1920, 1930, 1951,1956,1963 καί 1969, ώς καί 6 υπολογιζό
μενος πληθυσμός κατά τά μέσα τδν αύτδν έτων.Αΐ έκ τής άντιπαραβολής τδν 
δύο τούτων μεγεθδν προκύπτουσαι σχέσεις τόσον τού άριθμού άτδμων τού πλη
θυσμού πρδς απασχολούμενου εις τήν βιομηχανίαν, οσον καί τού ποσοστού τού 
άπασχολουμένου πληθυσμού είς αύτήν, δεικνύουν μίαν αδζησιν τής άπασχολή-

(1) Μεταβολαί είς τήν γεωγραφικήν εκτασιν τής *Ελλάδος ύφίστανται μόνον 
αεταζύ τών άπογραφδν τδν έτών 1920 καί 1930 καί 1§4θ καί 1951· Αυται 

οΤεραν κατ® Η?ν τ**ν «ρώτην περίπτωσιν αδζησιν τής έκτάσεως, έκ 
22ο1 τ.χλμ· κατά δέ την δευτέραν αδζησιν έκ 2705 τ.τλμ. Αι έκ τδν 
έδαφικδν τούτων επεκτάσεων πληθυσμιακαί μεταβολαί δεν είναι σημαντι- 
και καί έν πάσρ περιπτωσει δέν διαταράσσουν τήν έπιχειρουμένην 
σύγκρισιν· ·
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βεως έν βχίαοι πρδς τδν συνολιχδν πληθυσμόν. ιΩς είχεν άναπτυχθή είς τδ 
πρβτον μέρος τής χαρούσης μελέτης! τδ άντίστοιχον ποσοστδν άπασχολήσεως 
bit τδ ϊτος 1838 ζτβ 256, άνελθδν είξ 2,756 διά τδ ϊτος 1879* Αεδομέηου 
οτι τοβτο κατά τδ ϊτος 1920 ήγγισε τδ 396 net κατά τδ 1969 άνήλθεν είς 656, 
καταφαίνεται ή έπελθοβσα είς τήν σύνθεσιν τής άπασχολήσεως μεταβολή.

Πίναξ 44. Ποσοστδν τοΟ πληθυσμοΟ άπασχολούμενον είς τήν βιομηχανίαν-
βιοτεχνίαν κατά τά ϊτηι 1920, 1930, 1951, 1958,1963 καί 1969·

τ ί) 'Υπολογιζόμενος πληθυσμός (♦)
Α̂πασχδλησις είς τήν βιο- μηχαν ίαν(♦♦)

’Αριθμδς άτδ
μων άνα άπα- σχολούμενον

Ποσοστδν τοβ πληθυσμοΟ άπασχολούμενον είς την βιομηχανίαν
1920 5.007.500 143.977 34,8 2,9
1930 6.367.149 195.106 32,6 3ιΐ
1951 7.646.402 296.169 25,8 3,9
1958 8.173.129 441.092· 18,5 5,4
1963 8.479.625 493.596 17,2 5,8
1969 8.772.764 526.498 16,7 6,ο

(ο) Κατά τδ μέσον τοΟ έτους
(♦♦) ’Απασχδλησις κατά τήν ημέραν τής άπογραφής διά τά ετη 1920, 1930, 

1951, 1958. Μέση έτησία άπασχδλησις διά τά 2τη 1963 καί 1969.

Παρεμφερή στοιχεία δίδονται είς τδν πίνακα 45 cîç τδν όποιον εμφανί
ζεται ή κατανομή τοΟ οίκονομικδς έυεργοΟ πληθυσμοΟ μεταζύ τδν κλάδων τής 
γεωργίας-κτηνοτροφίας-άλιείας, τής μεταποιήσεως καί τδν λοιπδν κλάδων 
διά τήν χρονικήν περίοδον τδν ετδν 1920-1961. ΣημειοΟται οτι είς τδν 
ένεργδν πληθυσμόν τής μεταποιήσεως περιλαμβάνονται καί οί είς τάς οικο
τεχνίας άπασχολούμενοι.
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Πίναζ 45. ’Ενεργός πληθυσμός κατά κλάδους συμφώνως πρός τά αποτελέ
σματα τών άπογραφβν πληθυσμοΟ 1920,1928,1951 καί 1961.*

Κ Λ Α Δ Ο Ι 1920 1928 1951 1961

Γεωργία -.-κτηνοτροφία 926.314 1.475.641 1.851.346 1 .960.061

Ποσοστού % 57,5 ______ 6 1 , 1 58,8 55,7 _

Μεταποίησις 293-210 429.831 541.81? 683.202

Ποσοστδν % 18,2 17,8 17,2 19,4

Λοιποί κλάδοι 390.762 509.606 755.832 873.846
Ποσοστδν % 24^3 2Ϊ7Ϊ~" 24,0 24,9 "

Σ δ ν ο λ ο ν 1.733.677 2.603.553 3.324.437 3.638.601

*Εζ ων μή δηλώσαντες 123.391 188.475 175.442 121.492
a « a a s N u a B i M « S B a a 8 a a a a B 5 8 S 8 a a n a B s s s B m a s a 8 S U 8 S S 8 a s s a S 8 S B S 8 S J i B a · · · · · · ·

Πηγή: £# Μακρή ”*0 οίκονομικώς ένεργδς πληθυσμός τής ‘Ελλάδος καί ή
άπασχδλησις αυτού (1821-1971)” σελ.207* Εκδοσις ΕΚΚΕ "Στατιστικαί 
Μελέται" 1972.

♦ Τά ποσοστά συμμετοχής άφοροΟν μόνον είς τούς δηλώσαντας κλάδον οικο
νομικής δραστηριδτητος·

Εκ τής είς τδν έν λδγψ πίνακα διδομένης κατανομής τών οίκονομικώς 
ένεργών κατά κλάδους δραστηριδτητος καθίσταται έμφανής ή προοδευτική με
ταστροφή τής συνθέσεως τών άπασχολουμένων διά τής μειώσεως τού ποσοστού 
τών είς τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν άπασχολουμένων έπ'&φελείφ τών 
κλάδων τής μεταποιήσεως κ£ί ίδίφ τών δπηρεσιών.

’Απδ τού έτους 1962 καί εντεύθεν ή άπασχδλησις είς τήν βιομηχανίαν 
παρακολουθείται δι*ειδικής δειγματοληπτικής έρεήνης ύπδ τής ΕΣΤΕ· Συμφώ
νως πρδς τά σχετικά άποτελέσματα τά δποια δίδονται κατά μήνα καί διά τά 
έτη 1962-1972 είς τδν πίνακα 11 τού Παραρτήματος ή έζέλιζις τής άπασχο-



λήσεως μέ βάσιν τδν μήνα Νοέμβριον τοϋ 1 9 6 2 s  100 ητο σχετικώς σταθερά  

μέν κατά τά Στη 19 6 2 - 19 6 8 ,  κυμανθείσα μεταζύ τοϋ 91$9 κα£ τοϋ 1 0 4 ,8 , έν - 

τόνως δέ άνοδική κατά τήν περίοδον τδν έτών άπδ τοϋ 1969 καί εντεύθεν. 

Σημειοϋται οτι κατά τδ ετος 1969 6  δείκτης άνήλθεν ε ίς  τδ 107 ,3  καί κατά 

τδ ετος 1972 ε ίς  τδ 123f7 ·  'Επραγματοποίησεν ούτω αυζησιν κατά 16& πε

ρίπου έντδς τής περιδδου τβν ένδεκα αύτών έτών·

* Η  Σ-fl-S I-Ê-Ï-S.2-Î-5-S
*Η άμοιβή τής έργασίας άποτελοϋσα σημαντικόν στοιχείον τής βιομηχα

νικής δραστηριδτητος έπιβάλλεται νά έζετασθή έπίσης ένταϋθα, βάσει τών 

Υφισταμένων στατιστικών πληροφοριών· *Ξκ τών άποτελεσμάτων τών ετησίων 

στατιστικών έρευνών τών έτών 1959, 1963 καί 1969 δίδονται ε ίς  τδν πίνακα 

46 οι Υπολογιζόμενοι μέσοι έτήσιοι μισθοί καί τά μέσα έτήσια Ημερομίσθια 

κατά κλάδους διά τά ετη ταϋτα· Τά είς τδν πίνακα 46 έμφανιζδμενα μεγέθη 

δεικνύουη μίαν γενικήν τάσιν αύζήσεως τόσον τών μισθών οσον καί τών ημε

ρομισθίων· Al αΥζήσεις ε ις  τινας κλάδους ίδίφ μεταζύ τών έτών 1959 καί 

1969 είναι λίαν Υφηλαί υπερβαίνουσαι πολλάκις τό διπλάσιον τής άντιστοί- 

χου άμοιβής τοϋ έτους 1959·

Ααμβανομένης υπ’ οφιν τής σχετικής σταθερότητος τής αγοραστικής άζίας 

τής δραχμής καί έυ πάση περιπτώσει τής μικρός ύφωτικής τάσεως τοϋ κοστους 
ζωής κατά τήν περίοδον ταύτην^1^διαφαίνεται μία βελτίωσις τών άποδοχών τών 

εις  τήν βιομηχανίαν εργαζομένων μισθωτών· *Εζ έπόφεως υφους τών άποδοχών 

τών μισθωτών κατά κλάδον, τήν πρώτην θέσιν κατέχουν οί έργαζόμενοι είς  

τόν κλάδον τών βασικών μεταλλουργικών έπιχειρήσεων αμέσως δέ μετά οί εργα

ζόμενοι ε ίς  τάς έπιχειρήσεις έπεζεργασίας πετρελαίου καί ανθρακος. *Η 

αύτή σειρά έπιπέδων έμφανίζεται καί ε ίς  τούς Ημερομισθίους·

*Η κατά φΰλον έζέλιζις τών μισθών καί ημερομισθίων έμπεριέχει έπίσης 

ένδιαφέρον. Συμφώνως πρός τά δεδομένα τής διεζαγομένης Υπό τής ΕΣΥΕ τρι

μηνιαίας έρεύνης άμοιβής έργασίας είς τήν βιομηχανίαν, τής όποίας τά 

άποτελέσματα διά τά Στη 1905-1971 δίδονται ε ίς  τούς πίνακας 12 καί 13

(1) Γενικός δείκτης τιμών κατοςναλωτοΟ 1959: 100,7, 1903:106,9,
1969: 121,9 ̂ 9 1  σελ. 34|7
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Πίναζ *f6. Μέσος έτίσιος μισθός καί μέσον έτήσιον ημερομίσθιον «ατά 
κλάδον διά τήν μείζονα βιομηχανίαν πατά τά ετη 1959«

1963 καί 1969·
Ε ι ς  χιλ· δραχμών

Μέσος ετήσιος Μέσον ετήσιον
Κλόδοι βιομηχανίας _________ 1 ΐ » Γ ον_____

1959 1963 1969 1959 1963 1969

2/3 2 0 ν ο λ ο ν 39,81 49,51 80,20 16,99 2 1 ,2 6 38,88
20 Ε'ίδη διατροφές εκτός ποτδν 39,31 41,27 69,06 15 ,0 6 19,7? 33,89
21 Βιομηχανία ποτβν 48,81 53,03 77,12 19,24 24,48 41,02
22 Καπνοβιομηχανία 50,22 58,99 90,19 14,24 17,93 34,88
23 'Υφαντικοί βιομηχανίαι 42,37 50,49 81,19 15,25 1.9,38 37,52
24 'Υποδηματοποιία καί 

ραπτική ύφασμ&των 2 2 ,6 2 32,52 55,44 16 ,0 1 16,57 31,62
25 Βιομηχανία ξδλου χαί’φελλοδ 24,03 34,36 61,00 15,60 17,8ο 31,96
26 Επιπλοποιία 34,39 37,43 63,09 15,59 • 19,52 34,96
27 Χαρτοβιομηχανία 42,8ο 54,35 84,54 18 ,0 8 21,32 38,30
28 ’Εχτυκώσεως-’Εκδόσ εως 36,5 6 44,84 69,64 §6,51 33,86 53,91
29 Δέρματα καί γοΟναι 38,69 44,79 75,77 20,15 20,47 36,87
30 Προϊόντα έξ έλαστικοδ καί 

πλαστικής ίλης 38,74 51,48 87,07 20,14 21,05 41,62
31 Χημικαί βιομηχανίαι 32,74 56,72 93,52 §1,53 24,85 42,76
32 ’Επεξεργασία πετρελαίου 

και ανθρακος 48,73 73,41 103,21 29,00 36,54 59,05
33 Προϊόντα εκ μή μεταλλικήν ορυκτόν , 40,68 52,83 84,05 19,51 25,16 44,31
34 Βασιχαί μεταλλουργικοί 56,03 71,63 109,51 85,17 35,37 62,62

35 Μεταλλικά προϊόντα 45,91 48,71 80,51 16,34 20,91 38,64
36 Μηχαναί 35,39 45,13 69,09 17,91 21,51 40,15
.37 ΕΪδη ηλεκτρισμοί! 42,96 48,79 78,76 17,24 21,00 37,32
38 Μεταφορικό μέσα 40,59 55,90 83,64 22,10 25,52 44,20
39 ΛοιπαΓ βιομηχανίαι 41,77 42,49 81,76 16,29 18,64 3 2 ,6 1

Πηγή: * Αποτελέσματα ’Ετησίων Βιομηχανικών ερευνών τών αντιστοίχων έτών·
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τού Παραρτήματος, δύνανται νά έζαχθούν τά ακόλουθα συμπεράσματα: α) ' Η 
μέση ωριαία αμοιβή τών εργατών ητο κατά τό έτος 1965 1 0 , 1 3  δρχ. ένφ κατά 
τό 1971 έφθασε τάς 17,35 δρχ. Παρουσίασε, συνεπώς, μίαν αέξησιν έγγίζουα* 
τό 8θ#, β) *Η κατά φύλον μέση αμοιβή κατά τδ έτος 1965 c^xcv ως έζής: &ρ- 
ρενες 11,77 δρχ., θήλεις 7*31 δρχ. καί άντιστοίχως κατά τό ετος 1971: 
19,70 δρχ. καί 13,04 δρχ. Είναι καταφανής ή υπεροχή είς τήν άμοιβήν τών 
άνδρών έναντι τών γυναικών, παρατηρείται ομως βραδυτέρα αυζησις εις τούς 
πρώτους έναντι τών τελευταίων. Είς τδν πίνακα 12 τού Παραρτήματος περι
λαμβάνονται καί οι δείκται μεταβολής τών ωριαίων άποδοχών τών έργατών μέ
βάσιν τάς μέσας ωριαίας άμοιβάς τού μηνδς Νοεμβρίου 1964· =100. Οδτω διά

♦
τό ετος 1971, έχομεν δείκτην δι’άμφότερα μεν τά φΟλα 187,8 διά δέ τούς 

αρρενας 1 8 3 ,8  καί διά τάς θήλεις 193,3* Al ύψωτικαί τάσεις συμφώνως πρός 
τούς δείκτας τής περιόδου τών έτών 1903-1971 είναι Ιδιαιτέρως έντονοι άπό 
τού έτους 1909 καί εντεύθεν.

Φ
Αί αύταί περίπου παρατηρήσεις δύνανται νά διατυπωθούν καί κατά τήν 

μελέτην τής κατά φύλον αμοιβής τών επί μηνιαίψ μισθώ απασχολούμενων εκτός 
τού φαινομένου τής δυσαναλόγου αύζήσεως τών μισθών τών άνδρών έναντι τών 
μισθών τών γυναικών. Παρατηρείται δηλαδή είς τήν κατηγορίαν αυτήν τδ άν- 
τίστροφον φαινόμενον, τής ταχυτέρας αύζήσεως τών μηνιαίων άποδοΧ^ν τών 
άνδρών έναντι τών μισθών τών γυναικών. Τούτο συμβαίνει πιθανώς έκ λόγων 
καθαρώς μορφωτικού επιπέδου καί εμπειρίας ώς π.χ. τής προσλήφεως περισσο
τέρων άνδρών διαθετόντων ειδικήν επαγγελματικήν κατάρτισιν έπί διοικητι
κών και τεχνικών θεμάτων ή τής διατηρήσεως είς τήν εργασίαν πεπειραμένων 
τεχνητών, υπό σύμβασιν εργασίας μέ μηνιαΐον μισθόν, πρδς έζασφάλισιν τής 
συνεργασίας των.

Η τασις αύζήσεως παρουσιάζεται είς τούς δείκτας τού πίνακος 13 τού 
Παραρτήματος ώς έζής: άμφοτέρων τών φύλων: 174,8, άρρένων: 176,9, θηλέων 
167,5· Αι μεταζύ τού έτους 1965 καί τού έτους 1971 μεταβολαί είς άπολύ- 
τους άριθμους έχουν ώς έζής: Μέσος μηνιαίος μισθός άμφοτέρων τών φύλων 
1965: 3*560 δρχ., 1971: 5.959 δρχ., άρρένων: 1965: 3.870 δρχ., 1971:
6.575 6ρχ., θηλέων: 1965: 2.289 δρχ., 1971: 3*673 δρχ.
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Τά άνωτέρω έκτεθέντα έπιβεβαιοϋν έζ αύτής ταύτης τής διαφοράς' τοϋ έπιπέ- 
δον άμοιβών τδ γεγονδς, οτι Η συνεισφορά τών γυναικών έζ έπδψεως ποιδτη- 
τος έργασίας είναι σαφώς χαμηλοτέρα τής τοιαΰτης τών άνδρών·

^Ετερος λδγος συμβάλλων εις τδν διαφορισμδν τών αμοιβών είναι ενδε
χομένως καί η έπίδρασις έκ τής μικράς μέσης διαρκείας έργασίας τών γυναι
κών, αί δποίαι συντδμως άποχωροϋν τής έργασίας διά νά άφιερωθοϋν είς τά 
οικιακά των καθήκοντα, μέ συνέπειαν τήν μικροτέραν συμμετοχήν εργατριών 
καί υπαλλήλων πεπειραμένων καί μέ προσθέτους άμοιβάς λδγφ πολυετοϋς πα
ραμονής είς τήν εργασίαν·

*0 2 _υ_ν_τ_ε_λ_ε_σ_τ_5_ς έ.ρ,ΐ-α.σ.ί α & c σ_τ ο ι j  ç j -θ,ν
κ δ σ τ_ο_υ_ς

' Η συμμετοχή τοϋ συντελεστοϋ εργασία είς τήν άζίαν παραγωγής είς τά 
καταστήματα τής μείζονος βιομηχανίας, έμφανίζει ιδιαιτέραν ενδιαφέρον·
Εις τοΰς πίνακας 4? καί 48 δίδονται αί ποσοστιαίαι συμμετοχαί τών καθ’ 
ϊκαστον στοιχείων κδστους ως αύται εζάγονται έ* τών άποτελεσμάτων τών 
έτησίων βιομηχανικών ερευνών· οΰτω, είς τδν πίνακα 47 δίδονται τά δεδο
μένα τών έτών 1963, 1964 καί 1965, κα  ̂ πίνακα 48 τά δεδομένα τών
έτών 1967, 1968 καί 1969· Al ποσοστιαίαι σχέσεις βασίζονται έπί τών μέ
σων δρων έκάστης τριετίας, άναλυδμεναι ctç άμοιβήν έργασίας, δαπάνας διά 
πρώτας καί βοηθητικάς υλας, υλικά συσκευασίας, καύσιμα, λοιπά άναλώσιμα 
εΐδη καί άμοιβήν κεφαλαίου έν γένει· Είς τδ τελευταίον περιλαμβάνονται 
πλήν τής άμοιβής τοϋ ίδίου κεφαλαίου καί αί άμοιβαί τοϋ ζένου κεφαλαίου, 
&ς καί αί δαπάναι διά τήν ύπδ τρίτων παροχήν υπηρεσιών καί έζυπηρετήσεων 
πρδς τήν βιομηχανίαν·

Αι ποσοστιαίαι σχέσεις μεταζύ τών στοιχείων τοϋ κδστους έμφανίζουν 
σημαντικόν ένδιαφέρον δεικνύουσαι μίαν μάλλον σταθερόν, έν τφ χρόνφ συμ
μετοχήν τών έπί μέρους στοιχείων καί Ιδιαιτέρως τών άναφερομένων είς 
τήν άμοιβήν τής εργασίας· *Η κατά κλάδους διαμδρφωσις τών σχέσεων έμ- 
φανίζει ολως σημαντικός διαφοράς· Παρατηρείται έπί τοϋ προκειμένου μία

φ

έντονος συμμετοχή τής έργασίας είς τούς κλάδους τής κατασκευής μετα-
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Πέναξ 4?. 'Εκατοστιαία συμμετοχή^ωρισμένων στοιχείων κδστους τής μείζονος βιομηχανίας, εις τήν άξίαν παραγω
γής, άποτιμωμένης εις τιμάς'πωλήσεως.

δεδομένα τής τριετίας 1963-1965
Πρβται

* » * Η
υλαι

‘Υλικά
συσκευα-σίας

Καύσιμα 
καί ήλε- κτρική ενέργεια

Λοιπά
(«■>

Αμοιβαί κβωάλα Ιου

2/3 Σδνολον 12,92 56,67 2,41 3,05 4,30 20,65
20 Είδη διατροφής 7,68 71,02 4,27 2,10 1,06 13,27
21 Βιομηχαν ίαποτβν 9,46 57,36 4,20 2.36 3,51 23,11
22 Καπνοβιομηχανία 7,62 73,63 2,79 0,21 0,63 I5«ia
23 'Υφαντίκαί βιο- 

μηχανίαι 13,61 54,4ο 0,66 2 ,16 7,49 21,68

24 *Ενδύσεως-ύποδή σεως 15,88 57,50 0,97 0,59 3,57 21,49
25 Βιομηχανία ξύλου 14,74 62,16 0,38 1,8 2 2,63 18.27
26 ’Επιπλοποιία 17,64 52,33 0,23 0,91 3,80 25,09
27 Χαρτοβιομηχανία 12,17 60, «f3 1,25 5,28 3,99 16,88

28 'Εκτυπώσεις καί 
’Εχδδσεισ 26,67 33,76 0,08 0,97 9,93 28,59

29 Δέρματα καί γοΟναι 13,67 65,42 0,19 1,01 3,07 16,64
30 ΠροΙ'δντα εξ έλα- 

στικοΰ καί πλαστικής ΐιλης 14,79 49,33 1,28 2,76 3,88 27,96
31 Χημικάί βιομηχά- 

νΐαι 15,47 43,7* 7,56 3,84 4,67 24,67
32 ’Επεξεργασία πετρελαίου καί ανθρακος «1,8 1 67,67 1,20 3,39 1,4ο 21,53
33 Προϊδντα έκ μή μεταλλικήν ορυκτΟν 19,94; 19,34 4,46 17,63 7,55 31,08
34 Βασικαί μεταλλου.ρ- 

γικαί 10,77 52,66 0 ,16 6,67 12,33 17,41
35 Μεταλλεκά

πρσϊδυτα 14,92 56,89 0,86 2,25 4,38 20; 70
3β Μηχαναί 19,57 48,25 0,19 1,39 4,82 25,78
37 'Ηλεκτρικών είδβν «5,03 48,4ο 0,8? 1.13 3,20 31 i>7
38 Μεταφορικά μέσα 28,03 37,76 - 1,16 5,8ο 27,25

39 Λοιπαί βιομηχανίας 19,24 35,37 2,34 1,58 4,ι1 37,36

Πηγή! ΕΣΥΕ: ’Αποτελέσματα τδν ετησίων βιομηχανιχΘν έρεύνΟν τβν Αντιστοίχων 
Περιλαμβάνονται Ανταλλακτικά μηχανικοί έζοπλισμοί,έπισκευή καί σμν- 
τήρσ«ις κτιρίωνίδαπάναι μεταφορικΒν μέσων,Αναλώσιμα και φασδν.
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Πίναξ **8. 'Εκατοστιαία συμμετοχή ωρισμένων στοιχείων κόσ 
μείζovoç βιομρχανίαό εις την αξίαν παραγωγής, 
μβνης εις τιμάς πωλησεως

τους τής 
αποτιμω-

Δεδομένα τής τριετίας 1967-1969

Κλόδος .βιομηχανίας Αμοιβαί
έργασίας

Πρώται 
καί βορ- θπτικαι 
υλαι

*Υλικά 
συοκευα- 
σίας

<Κα6αιμα 
καί ηλε
κτρική 
ενέργεια

λοιπά
(♦)

Άμοιβαί
κεφα
λαίου

2/5 Σδνολον 13,79 53,51 2,50 3,43 3,77 23,00
20 Είδη διατροφής 9,33 67,18 4,89 1,8? 1,8ο 14,93
21 Βιομηχανία ποτών 10,51 58,16 5,θ6 1,62 3,06 21,59
22 Καπνοβιομηχανία 8,92 68,34 3,34 0,24 0,92 18,24
23 Υφαντικαί βιομηχα- νίαι 15,20 52,79 0,74 2,15 6,22 22,90
2*1 'Ενδύσεως-ύποδήσεως 17,55 56,10 1,03 0,60 4,31 20,41
25 Βιομηχανία ξύλου 15,01 55,59 0,23 1,96 2,51 24,90
26 ’Επιπλοποιία* 20,29 48,36 0,12 0,87 2,76 27,60
27 Χαρτοβιομηχανία 12,84 58,23 1,27 5,45 4,ο6 18,15
28 ’Εκτυπώσεις καί 

Εκδδσεις 27,06 32,67 0,08 0,75 8,30 31,14
29 Δέρματα καί γούναι 1 M ? 6ο,33 0,21 0,96 3,73 19,44
30 Προϊόντα έζ έλα- 

στικοΟ καί πλα- 
κής ϊλης 16,49 43,03 1,38 2,47 3,32 33,41

31 Χημικαί βιομηχανίαι 14,26 41,21 6,49 5,26 3,74 29,04
32 ’Επεξεργασία πετρε

λαίου καί &ν0ράκος 4,00 76,53 0,91 3,22 1,30 14,04
33 Προϊόντα έκ μή μετα· 

ταλλικών ορυκτών 18,55 21,97 4,07 16,05 6,54 32,82
3̂ Βασικαί μεταλλουρ

γικοί 8,96 43,72 0,25 9,59 6,!1 31,37
35 Μέταλλα κό. 

προϊόντα 15,75 55,02 0,80 1,85 3,48 23,10
36 Μηχανών 23,35 45,97 0,19 1,34 4.16 24,99
37 ’Ηλεκτρικών είδών 13,11 53,33 0.9Î 1,07 2,35 29,19
38 Μεταφορικό μέσα 35,47 36,64 - 1,08 4,32 22,49
39 Λοιπαί βιομηχα- 

νίαι 22,90 53,40 2,43 1,37 3,39 36,51.
Πηγή: ΕΣΥΕ:*Αποτελέσματα τβν έτησίων βιομηχανικών έρευνών τών αντιστοίχων έτώι 

^ρ ησ ̂ς^Η τ ι ρ ν J δαπί ν α ̂ με ταφο J) WfSv



φορικών μέσων, τών έκδόσεων καί έκτυπώσεων, τών προϊόντων εκ μή μεταλλι
κών όρυκτών, τής έπιπλοποιϊας, τών είδών ένδύσεως-όποδήσεως, τών ήλε- 
κτρικών ειδών καί τών χημικών προϊόντων. *Η βιομηχανία έπεζεργασίας πε
τρελαίου καί ανθρακος εμφανίζει άντιθέτως τήν χαμηλοτέραν συμμετοχήν έζ 
έπδφεως έργασίας είς τήν διαμόρφωσιν τοΟ κόστους. At σχέσεις μεταξύ τών 
δύο ύπδ σύγκρισιν περιόδων εμφανίζουν είς απαντας τοΰς κλάδους έλαφράν 
αυζησιν συμμετοχής τής έργασίας, ητις έκ τού 12,92% άνήλθεν είς τό 13*79%· 
’Εξαίρεσιν άποτελει δ κλάδος τής βασικής μεταλλουργίας είς τόν οποίον τό 
ποσοστόν ύποχωρεϊ άπδ τού 10,77% είς 8,96%, ώς καί είς τήν έπεζεργασίαν 
πετρελαίου καί ανθρακος είς τήν δποίαν σημειούται έπίσης έλαφρά κάμφις 
(4,81 πρδς *♦%)· Τά λοιπά στοιχεία κόστους άποτελούμενα βασικώς έκ τής 
δαπάνης πρώτων υλών καί τής αμοιβής κεφαλαίου ύπό τήν έκτεθεϊσαν άνωτέρω 
εύρυτέραν έννοιαν κινούνται ομαλώς.

.5ΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ.ΜΟΝΑΔΩΝ.

* Η _ _ ε _ λ _ ξ _ ι _ ς _ _ _ _ τ _ ά _  α_σ__τ_ ι̂ _κ_ά_β_κ_έ_ν_τ_2_α

’Εξ έπδφεως γεωγραφικής συγκεντρώσεως τών βιομηχανικών καί βιοτεχνι
κών καταστημάτων, τά στατιστικά στοιχεία παρέχουν αρκετήν ευχέρειαν συγ- 
κρίσεως. Κατά τήν πρώτην περίοδον τής βιομηχανικής άναπτύξεως (1821- 
1920) έλέχθη ήδη οτι ή βιομηχανική δραστηριότης ένεφανίσθη πλησίον τών 
λιμένων, λόγψ τής ευχερείας είς τάς μεταφοράς πρώτων υλών καί προϊόντων. 
Κατά τήν δευτέραν περίοδον τήν άναφερομένην είς τήν πεντηκονταετίαν 1921- 
1970, έπέδρασεν ώς πρός τόν τόπον έγκαταστάσεως κυρίως ο προσανατολισμός 
πρός τά καταναλωτικά κέντρα έν συνδυασμφ πρός τήν εύχέρειαν εύρέσεως έργα- 
τικών χειρών. ’Ιδιαιτέρα συγκέντρωσις παρατηρεϊται είς τά μεγάλα αστικά 
κέντρα είς τά όποια αί δύο αύταί προϋποθέσεις είναι έξησφαλισμέναι·

’Εκ τού πίνακος ^9 διαπιστούται, οτι ή συγκέντρωσις τών βιομηχανικών 
μονάδων είς τάς μεγάλες πόλεις ένετάθη σημαντικώς μεταξύ τών έτών 19 3 0  

καί 1969· Ποάγματι, ένφ αί έγκατεστημέναι, κατά τδ ετος 1930, είς τήν 
περιοχήν ’Αθηνών-Πειραιώς βιομήχανικαί καί βιοτεχνικαί μονάδες άπετέλουν
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μδλις τδ 17,2% τοΟ συνδλου τής Χώρος καί όί έγκατΕστημέναι είς τάς πδ- 
λεις. ’Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί Βδλου τδ 25,7# τοδτων, 
κατά τήν άπογραφήν τοΟ έτους 1969 ή κατάστασις είχε μεταβληθή δλοσχερώς. 
Διεπιστώθη, δηλαδή, κατ’αΰτήν, δτι είς τήν περιοχήν ’Αθηνών-Πειραιώς εί- 
χον συγκεντρωθή τά 32,9% τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων καί 
είς τάς πέντε μεγαλυτέρας πδλεις (’Αθήνας-Πειραιδ, Θεσσαλονίκην, Πάτρας, 
καί Βδλον), τδ τοΟ συνδλου τών καταστημάτων.

*Η συγκέντρωσις καθ’δμάδας κλάδων είναι &ξιδλογος. ΟΪτω, χατά μέν τδ 
ετος 1930 αί πέντε &ς ανω πδλεις συνεχέντρουν τδ 2 τών καταστημάτων 
τών χλάδφν τής βαρείας βιομηχανίας καί τδ 3 2 ,6% τών απασχολούμενων ,κατά 
δέ τδ 1969 τδ 37,9& «αί τδ 52,9% άντιστοίχως. "Οσον άφορμ είς τήν έλα- 
φράν βιομηχανίαν, ή συγκέντρωσις έμφανίζει μεγαλυτέραν ϊντασιν έναντι 
εκείνης τής βαρείας. 0®τω, èvÇ κατά τό ετος 1930 μόλις τά 15, *̂% τών βιο
μηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων ησαν εγκατεστημένοι είς τήν περιοχήν 
’Αθηνών-Πειραιώς, κατά τδ ετος 1969 τδ ποσοστδν άνήλθεν είς τδ 30,7% 
τοΟ συνόλου.

’Εξ έπδψεως άπασχολήσεως, τά αντίστοιχα ποσοστά έμφανίζουν μικροτέραν 
αδξησιν πρδς έκείνην τής βαρείας κατά τδ έτος 1930, διδτι μδλις τδ 29% 
τών άπασχολουμένων είργάζετο είς καταστήματα τών περιοχών αυτών, èvÇ 
κατά τδ 1969 τδ ποσοστδν άνήλθεν είς τδ ^3%. Παρατηρείται δηλαδή μία 
τάσις συγκεντρώσεως καταστημάτων μεγαλυτέρα τής άντιστοίχου τών άπασχο- 
λουμένων. ’Εκ τοδτου συμπεραίνεται, 8τι οί προσανατολιζδμενοι πρδς τήν 
κατανάλωσιν κλάδοι τής έλαφράς βιομηχανίας ηύζήθησαν, είς άριθμδν κατα
στημάτων, σημαντικώς είς τήν περιοχήν ταΰτην καί μάλιστα είς άριθμδν 
καταστημάτων μικρός σχετι'κώς άπασχολήσεως.

'Η άπασχδλησις διά τδ σδνολον τών κλάδων τής μεταποιήσεως είς τάς 
μεγάλας πόλεις έμφανίζει άντι^θέτως ύψηλδτερον βαθμόν συγκεντρώσεως,έναντι 
τοΒ βαθμοΟ συγκεντρώσεως τών καταστημάτων. ’Υφίσταται, συνεπώς, μία σδγ- 
κέντρωσις τών μεγαλύτερων έξ έπδψεως άπασχολήσεως καταστημάτων,.είς τάς 
πέντε ταδτας πδλεις. νΗδη, άπδ τοΒ 1930 άπησχολείτο είς τήν περιοχήν



-155-

Πίναζ 49· Βαθμός συγχεντρώσεως τής Ελληνικής βιομηχανίας
εις τάς μεγάλος κδλεις. 
κατά τά ετ*) 1930 καί 1969

Κ Λ Τ A Σ Τ Η Μ A Τ A A Π Λ Σ X 0 Λ ο y μ ε Μ 0 I
Περιοχή Μεγάλαι* Περιοχή Μεγάλαι

ΚΛΑΔΟΣ Πρωτευοδσης πδλεις Πρωτευουσης κδλεις
1930 1969 1930 1969 1930 1969 1930 1969

2_:_5 ' 22*2 22*Ζ 44*4 -22*2 46*6 45*2 §§*§
20 ·, 13,8 20,3 26,5 37*.2

6,8 1 1 ·,7 17,7 2 8 ,1

21 J, 7,6 13,4 39,1 53,6
22 19 ,6 11,9 30,5 45,2 23,2 31,6 51,4 65,8
23 20,2 44,2 32,4 60,8 42,0 55,6 58,6 74,2
24 25,2 35,1 37,0 48,6 36,6 49,5 54,5· 66,1

25 ] 2 1 , 1 28,7 29,9 39,3
\ 23,6 34,8 54,5 49,8

26 . 45,6 62,3 50,6 66,9
27 ' 71,7 87,9 53,9 75,1

► 45,6 63,1 54,2 71,0
28 . 67,2 77,5 78,8 88,9
29 14,5 31,4 22,5 41,2 22,0 29,8 33,4 37,5
30 63,9 75,6 77,0 91,1
31 I 54,0 51,9 27,9 67,2 68,5 64,4 72,4 69,1
32 52,1 70,1 38,6 47,1
33 » F 9 32,7 ·!»%> 42,1 '"· 34,3 -> « - 45,2
> 61,7 65,4 90,4 69,3 69,0 2 1 ,6 96,0 21,7
35 ’ 31,6 42,3 49,3 62,5
36 20,5 36,7 29,9 53,2 35,6 50,5 43,8 71,1

37 59,9 75,6 .73,4 85,6
38 36,7 49,5 57,6 71,5
39 13,0 56,2 24,4 70,1 31,5 65,9 48,0 79,0BagcÇa 24,4 2Ζ*2 25*Ζ 22*2 21*6 Si*2 -42*0. §5*2_Ε.\αΐ££ά 15*4 30*7 ?2*Ζ 4ι*2 22*0 Ϊ2*2 45*2 55*1

Πήγή:’Λποτελ£σματα άπογραφδν καταστημάτων τδν έτδν 1930 καί 19°9 4"'1εγάλαι πδλεις: Περιοχή Πρωτευοδσης,Θεσσαλονίκη,Πάτραι, Βδλος
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'Αθηνβν-Πειραιβς τό 30,9# *ού συνόλου τβν είς τήν μεταποίησήν άπασχολου
μένων, είδικώτερον δέ, είς τάς πόντε πόλεις τό ποσοστόν άνήρχετο είς 
^3t1%· *Η άντίστοιχος είκών κατά τό ετος 1969 έμφανίζει σημαντικός μετα- 
βολάς. Είς μέν τήν περιοχήν 'Αθηνών-Πειραιώς ή συγκέντρωσις τής άπασχο
λήσεως άνέρχεται είς *ι6,6# τού συνόλουΦ είς δέ τό σΰνολον τβν πέντε μεγά
λων πόλεων είς 58*8# αυτής.

AI αύζητικαί τάσεις μεταξύ τοϋ άριθμοΟ τβν καταστημάτων καί τοΟ άρι
θμοΟ τβν άπασχολουμένων έμφανίζουν μίαν διάστασιν, δεδομένου οτι αι άνα- 
φερόμεναι είς τόν άριθμόν τβν καταστημάτων είναι ΥφηΗότέραι έκείνων τβν 
άπασχολουμένων· Παρατηρείται, οΰτω, μία τάσις·μετακινήσεως τβν υφιστα
μένων μεγάλων μονάδων καί έγκαταστάσεως τβν νέων μακράν τβν μεγάλων άστι- 
κβν κέντρων τής Χώρας· * Η κατά τήν Υπό έζέτασιν περίοδον τβν τεσσαράκοντα 
έτβν (1930-1969) σοβαρά αύτή μετακίνησις τβν υψηλής άπασχολήσεως εργοστα
σιακών συγκροτημάτων, άποδίδεται είς τήν περί. άποκεντρώσεως προσπάθειαν 
τής Διοικήσεως ητις καί έθεσμοθέτησε, ιδίως κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν, 
τά κατάλληλα κίνητρα διά τήν έπιτυχίαν ταύτης· ''Ετερος λόγος Υποβοηθητι
κός τής άποκεντρώσεως είναι άσφαλβς ή δημιουργία μεγάλων μονάδων έπεζεργα- 
σίας γεωργικών προϊόντων ή ορυκτών πλησίον τβν τόπων τής παραγωγής ή εζο- 
ρύζεως τβν πρώτων υλβν·

Σημειοϋται σχετικως, οτι κατά τήν περίοδον τού μεσοπολέμου άλλά συ
στηματικότερου κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον, σημαντικαί συγκεντρώσεις 
καταστημάτων έδημιουργήθησαν καί είς άλλας άστικάς περιοχάς, ως π.χ. 
είς τό 'Ηράκλειον, τήν Λάρισαν, τήν Καβάλαν, τά Χανιά καί τήν Καλαμάταν· 
Εις τόν πίνακα 50 δίδεται ο άριθμός τβν καταστημάτων καί τβν άπασχολου
μένων κατά πόλεις, ώς καί τά άντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής ώς πρός τδ 
σύνολον τής Χώρας, ως ταΟτα προκύπτουν έκ τβν στοιχείων τής άπογραφής 
βιομηχανίας καί βιοτεχνίας τού έτους 1969· ΣημειοΟται, οτι τά στοιχεία 
έπί τής άπασχολήσεως δίδονται ως μέσοι ετήσιοι οροι αυτής·
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Πεναζ 50· ’Αρίβμδς καταστημάτων καί άπασχολουμένων κατά περιοχάς 
κατά τδ 2τος 1969

Καταστήματα Άκασχολοβμενοι σχδλησις
Π c ρ ι ο ϊ α ( ’Αριθμδς Ποσοστδν επί τοΓς #

Άριθμδς Ποσοστδν επί τοβς 
%

κατά κατάστημα

1. Σ6νολον_Χώβας 124.652 100 501-522 m 4,02
Α»Μεχάλαι_πδλεΐ£

2. Περιοχή Πρωτευοβσης 4ο. 956 32,85 233.779 46,61 5,70
3. Συγκρδτημα θεσ/νίκης 10.853 8,70 49.517 9,88 4,57

" Πατρ(5ν 1.847 1,48 12.361 2,46 6,69
" Βδλου 1.659 3,33 8.047 1 ,6c 4,85

Β'Λονπαί_Πδλε̂ 2

4. Συγκρδτημα 'Ηράκλειου 1.554 1,24 6.077 1,21 3,91
" Λαρίσης 1.153 0,99 4.527 0,90 3,92
" Καβάλας ' 919 0,73 4.319 0,86 4,70
" Χανίων 964 0,77 2*509 0,50 2,60

Καλαμάτας 746 0,59 3.280 0,65 4,40

A Η Α Κ £ Φ Λ A Α Ι_Ω Σ I Σ
1. Σδνολον Χώρας 124.651 100,0 501.522 100,0 4,02

2. Περιοχή Πρωτευοβσης 
2t3 Μεγάλαι πδλεις 
Λ Λοιπαί πδλεις

40.956
55.315
5.536

32,85
44,37
4,44

233.779
303.744
20.702

46,61
60,56

4,12

5,70
5,49
3,73

Σβνολον άστικΟν κέντρων 6ο. 851 48,81 324.446 64,68 5,33
Αοιπή Χώρα 63.8οο 51,19 177.076 35,32 2,77
Πηγή: ’Αχογραφή βιομηχανίας βιοτεχνίας 

Άθήναι, 1971. 1969, "Συνοπτικά άποτελέσματαII
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*Εκ τών στοιχείων τού πίνακος τούτου, ως καί τού διαγράμματος 11, προ
κύπτει, οτι ο άριθμδς τών καταστημάτων καί τών άπασχολουμένων είς τά με
γαλύτερα αστικά κέντρα, κατά τδ ετος 1969 άνήρχετο είς 60.851 μονάδας καί 
3 2**#Vf6 άπασχολουμένους· Τά έν λδγω μεγέθη άντεπροσώπευον τδ 48,8>& τού 
συνδλου τών καταστημάτων καί τδ 6k97% τού συνδλου τών άπασχολουμένων.
<Η παρατηρουμένη σοβαρά συγκέντρωσις τών μονάδων τής βιομηχανίας καί τής 
βιοτεχνίας είς τάς άστικάς περιοχάς ενισχύει τήν αποφιν, οτι οί πλεϊστοι 
τών βιομηχανικών κλάδων προσανατολίζονται είσέτι, ως πρδς τδν τδπον έγκα- 
ταστάσεως, πρδς τά καταναλωτικά κέντρα καί τά κέντρα ευχερούς έξασφαλί- 
σεως εργατικών χειρών· Τούτο βεβαίως άποτελει άρχήν έφαρμοζομένην ευρέως· 
Εις αυτήν δέ συνεπικουρούν έν προκειμένφ καί λδγοι συγκοινωνιακών εύχε- Λ 

ρειών μεταφοράς τών προϊδντων καί τών πρώτων ύλών, ως καί λδγοι Ιστορικοί· 
*Αποτελεί οΰτω σημερινήν πραγματικότητα ή συγκέντρωσις καταστημάτων καί 
άπασχολήσεως εις τάς μεγάλας πδλεις· Είς τάς έν λδγφ περιοχάς είναι σή
μερον συγκεντρωμένα τά Vf,4# τού αριθμού τών καταστημάτων καί τά 6θ,6% 
τών απασχολούμενων·

*Εκ τής συγκρίσεως τών ποσοστών τών καταστημάτων καί τού άριθμού τών 
άπασχολουμένων διαπιστούται σταθερά καί σημαντική ύπεροχή είς τδν τομέα 
τής άπασχολήσεως τόσον είς τάς μεγάλας πδλεις, οσον καί είς τδ σύνολον 
τών άστικών κέντρων, παρά τδ γεγονός οτι αί λοιπαί πδλεις (‘Κράκλειον, 
Λάρισα, Καβάλα, Χανιά, Καλαμάτα) έμφανίζουν μικρότερου ποσοστδν άπασχο
λήσεως έναντι τού άντιστοίχου άριθμού καταστημάτων· Συμπεραίνεται, συνε
πώς, δτι είς τάς μεγάλας πόλεις συγκεντρούνται καταστήματα μέ άπασχδλη- 
σιν μεγαλυτέραν τής μέσης τοιαύτης διά τδ σύνοδον τής Χώρας.

Είδική μνεία δέον νά γίνη διά τήν σημαντικωτάτην αδξησιν τού μετα
ποιητικού δυναμικού είς τήν περιοχήν τού πολεοδομικού συγκροτήματος τής 
Θεσσαλονίκης. *Η έγκατάστασις μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, κατά τδ διά
στημα τής τελευταίας tôiç δεκαετίας, έπέφερε ριζικήν μεταβολήν τής συν- 
θέσεως τού μεταποιητικού δυναμικού τής περιοχής ταύτης, τόσον έζ έπδφεως 
συνθέσεως τής δραστηριδτητος αύτής κατά κλάδον, οσον καί έζ έπδφεως δο
μής τών καταστημάτων κατά μέγεθος· Είς τδν πίνακα 51 δίδεται μία παραστα-

/
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Πίναζ 51· Βιομηχανικόν Συγκρδτημα Θεσσαλονίκης, 'Αριθμός καταστημάτων καί 
άπασχολουμένων κατά κλάδους, κατά τά £τη 1958» 1963 καί 1969·

Κ Λ Α Δ Ο Ι
'Αρίθμόο

καταστημάτων
'Αριθμόςαπασχολουμένων

1958 1963 1969 1958 1963 1969

2 - 3 Σδνολον βιομηχανίας 7*6*0 ιο.§52 2Ζ:Ζ2* *2:20§ *2 :2 2 2

20 Βιομηχανίαι είδών 
διατροφής.···*·..·. 585 668 884 4.607 5.323 6 .022

2 1 Βιομηχανία ποτών 88 92 84 623 671 820
22 Καπ νό βιομηχαν ί α 69 78 83 7.235 *.3*5 3.673
25 'Υφαντικαί βιομηχανίαι 344 4θ8 712 5.592. 6.008 5.779
24 Βιβμηχανίαι είδών 

έποδησεως-ενδυμασίας 2.213 2.477 3.005 5.212 6.687 8.402
25 Βιομηχανία ξΰλου καί' 

φελλοΟ ............. 343 458 575 1.336 1.6*7 1.963
26 Βιομηχανία έπίπλων 

καί εΐ δών έπιπλώσείος 586 758 1.3*3 2 . 1 1 6 2.599 3.582
27 Βιομηχανία χάρτου 3k 40 46 425 556 48ο
28 'Εκτυπώσεις,εκδόσεις 90 110 176 6 21 811 1 .0 2 6

29 Βιομηχανίαι δέρματος 112 143 181 465 672 635
30 Βιομηχανία προϊόντων 

εζ ελαστικοΒ-πλαστικών 27 57 130 799 983 1.039
31 Χημικαί βιομηχανίαι 57 59 121 271 441 638
32 Βιομηχανίαι παραγώγων 

πετρελαίου-ανθρακος.... 2 10 18 6 95 238
33 Βιομηχανία μή μεταλ

λικών ορυκΐών....... 145 226 33* 1.048 1 .7 8 2 1.982
3* Βασικαί μεταλλουργικοί 

βιομηχανίαι......... 2 2 43 m 7
35 Κατασκευή προϊόντων 

έκ μετάλλου ·······. 676 78? 1.102 2.196 3.245 3.997
36 Κατασκευή μηχανών καί 

συσκευών έκτος ηλεκτρ. 183 300 424 1.390 2 .2 5 0 2.620
37 Κατασκευή ήλεκτρικών 

μηχ/νων,συσκευών...... 239 225 422 858 778 1.845
38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων 350 487 789 2.336 2.768 3 .828

39 Λοιπαί βιομηχανίαι··. 2 18 257 422 575 647 981

Bapciai’ βιομηχανίαι
1— _« Μ. .

1 .6 8 1 2.151 3.3*2 8,947 12.3*2 16.19* 
χτ χΑχ

Πηγή : ΕΣΥΕ, ΤΑποτελέσματα”ΐπογραφών καταστημάτων.τών ΙτΟν 1958, Ϊ9̂ 3ι 
1969.
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τική είκών περί τδν σχετικδν μεταβολών είς τήν περιοχήν ταδτην μεταζδ 
τδν έτδν 1958 καί 1969. *Εκ τδν στοιχείων τοΟ πίνακος προκύπτει, 8τι 6 
μέν άριθμδς τών καταστημάτων ηύζήθη έντδς τής έρευνωμένης δεκαετίας κατά 
705É» i δ£ άριθμδς τδν άπασχολονμ£νων κατά 31,2%. 'Ιδιαιτέραν βαρύτητα 
έχει τδ γεγονδς τής Ηηλής συμμετοχής τής βαρείας βιομηχανίας είς τάς ώς 
άνω αδζητικάς τάσεις. Πράγματι, δ άριθμδς τδν καταστημάτων τδν έν λδγφ 
κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας ηύζήθη κατά τδ ώς άνω διάστημα κατά 98,8&, 
ή δ£ άντίστοιχος άπασχδλησις κατά 8θ,9#· At έν λδγφ αύξητικαί τάσεις όφεί- 
λονται κυρίως είς τήν δημιουργίαν νέων σημαντικδν βιομηχανικών μονάδων, 
ώς καί είς τήν γενικήν εντασιν τοΟ ρυθμοΟ τής οικονομικής δραστηριδτητος 
τής κεντρικής Μακεδονίας.

*Η _ϊ_£_ω_χ_£_α_5_.ι_κ_ή___σ_υ_]'_κ_ε_ν_τ_2_ω_σ_ι_£___κ_α_τ_ά τ_ή_ν
π ε ρ ί ο δ ο ν  τ δ ν  έ τ δ ν  1_.9_5_8_-_1_9_6_2«
Είδικδν ένδιαφέρον έμφανίζει ή ενδημοΟσα έντονος συγκ£υτρωσις τής 

βιομηχανικής δραστηριδτητος εις τήν Περιφ£ρειαν Πρωτευοΰσης. Κατά τήν 
περίοδον τδν έτδν 1958-1969, ή περιοχή αΰτη συνεκέντρωνε τά ZZk τοΟ 
συνολικοβ πληθυσμοΟ τής Κάρας, η δ£ συμμετοχή τής άπασχολήσεως είς τήν 
βιομηχανίαν αυτής άνήρχετο είς τδ ^1% .τοΟ συνδλου τδν άπασχολουμένων.
'Ώς πρδς τήν κατά κλάδους άνάλυσιν, ή μεγαλύτερα συγκέντρωσις παρατηρεϊ- 
ται είς τήν υφαντουργίαν, τήν βιομηχανίαν χάρτου, έκτυπωσεων, έλαστικοΟ, 
βασικής μεταλλουργίας, είδβν ήλεκτρισμοΟ καί μεταφορικών μέσων, είναι 
φυσικδν είς μίαν μικράν χωράν ως ή ‘ελλάς νά έμφανίζεται τό φαινόμενον 
τής συγκεντρωσεως τής βιομηχανικής δραστηριδτητος είς μίαν κυρίως μεγάλην 
πδλιν.* *Ώς έλέχθη χαί άνωτέρω (πίναζ 50), κατά τήν άπογραφήν τοΟ έτους 
1969 τδ 32,9S» τδν καταστημάτων καί .τό ή6,6$έ τών άπασχολουμένων είς τήν 
βιομΊΧανίαν ησαν εγκατεστημένα είς τήν έν λδγφ περιοχήν.

’Αξιόλογοι πληροφορίαι περί τής συμμετοχής τής περιφερείας Πρωτευοδ- 
σης είς τδ συνολικόν άποτέλεσμα έζ έπδφεως πραγματοποιούμενης προστιδεμέ
νης άζίας, προκύπτουν ε* τδν βιομηχανικών έρευνδν. είς τδν πίνακα 5 2 παρα
τίθενται στοιχεία έκ τδν έρευνδν τής τριετίας 19 6 3-19 6 5, ώς ποσοστιαίοι
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σχέσεις τών αντιστοίχων μεγεθών κατά κλάδους,τών καταστημάτων τής περι
φέρειας Πρωτευοΰσης(πρδς τό σδνολον τής Χώρας. 'Εκ τών δεδομένων τοΟ πί
νακος τοδτου προκύπτουν ένδιαφέροντα συμπεράσματα ίσον άφορά τήν μείζονα 
βιομηχανίαν, μεταζδ τών όποιων καί τά ακόλουθα:

α) Είς τήν περιφέρειαν Πρωτευουσης πραγματοποιείται τό 59% τής προστι*» 
θεμένης άζίας, τδ 52% τής άκαθαρίστου άζίας παραγωγής, τδ 48% τών αναλώ
σεων, καταβάλλονται δέ τά 63% τοΟ συνόλου τών αμοιβών τών εργαζομένων είς 
τήν μεταποίησιν.

β) Οι κλάδοι: παραγωγής ηλεκτρικών είδών (91,7%), έκτυπώσεων-έκδόσεων 
(88,8%), είδών έκ μετάλλου (82,6%), μεταφορικών μέσων (87,3̂ ), αΐ χημικαί 
βιομηχανίαι (8 1,1%), ή βιομηχανία είδών ένδόσεως καί ΰποδήσεως (8θ,5%) 
ως καί αί διάφοροι βιομηχανίαν (8 1,6%) πραγματοποιοΟν είς τήν περιοχήν 
αυτήν ποσοστδν ανω τοΟ 8θ% τοΟ ουνδλον τής προστιθεμένης άζίας τών αντι
στοίχων κλάδων.

γ) *Η βαρεία βιομηχανία συγκεντρώνει επίσης είς τήν περιοχήν Πρωτενοδ- 
σης τδ μεγαλδτερον ποσοστδν δραστηριδτητος. ΣημειοΟται, οτι ή είκών ή 
διδομένη διά τοΟ πίνακος 52 διά τοδς κλάδους έπεζεργασίας πετρελαίου καί 
άνθρακος καί τής βασικής μεταλλουργίας δέν είναι άκριβής δεδομένου, οτι 
δέν περιλαμβάνει ώρισμένας μεγάλας μονάδας τών κλάδων τοδτων αι όποίαι 
είναι εγκατεστημένοι είς τήν περιοχήν τοΟ ’Ασπροπδργου,καί τής ’ΕλενσΓνος, 
αί δποΐαι κείνται έκτδς τής περιοχής Πρωτευοδοης (βλ.εδαφικήν έκτασιν 
,περ. ΠρωτεΟοδοης είς τδ Παράρτημα Πίναζ 2). Συνάγεται ώς έκ τοδτου τδ 
συμπέρασμα, οτι είς τήν πραγματικότητα ή γεωγραφική σμγκέντρωσις διά τήν 
περιοχήν αυτήν είς τοδς άνωτέρω κλάδους είναι έτι μεγαλύτερα.

Είς τδν πίνακα 53 δίδεται ή ποσοστιαία συμμετοχή είς τήν συνολικήν 
άζίαν παραγωγής τών στοιχείων κόστους διά τήν τριετίαν 1967-1969· 'Εκ 
τοδτων προχδπτει, ’ôt'l τά δφηλδτερα ποσοστά άμοιβής έργασίας άνήκουν είς 
τοδς χλάδους μεταφορικών μέσων (3ά5?· έκτυπώσεων,-έκδδσεων (25,8%), κατα
σκευής μηχανών (24%) καί προϊόντων έκ μή μεταλλικών δρυχτών (23,7%).
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Πίναζ 52. ‘Εκατοστιαία συμμετοχή τής μείζονος βιομηχανίας τής περιφερείας 
Πρωτευοδσης εις τδ σύνολον τής βιομηχανίας.

Δεδομένα τής 5ετίας 1963 - 1965.

Κλάδος βιομηχανίας

2-3 Σΰνολον 
20 Είδών διατροφής 
21' Ποτών 
22 ΚαπνοΟ 
23*'Υφαντικοί
24 ’Ενδΰσεως-ψ ποδήσεως
25 Ξύλου
26 ’Επιπλοποιία
27 Χάρτου
28 ’Εκτυπώσεων-’Εκδύσεων
29 Δέρματος,
30 ’Ελαστικού καί πλαστικής ,...
31 Χημικαί
32 Πετρελαίου καίανθρακος ..........
33 Προϊόντων έκ μή μεταλλικών ορυκτών........
34 Βασικοί μεταλλουργικοί
35 Ειδών έκ μετάλλου
36 Μηχανών
37 ’Ηλεκτρικών είδών
38 Μεταφορικών μέσων
39 λοιπαί βιομηχανίαι

Αριθμδς
καταστημάτων

’Λμει-
βδ-μενοι

’Λμοι-
βαί

’Ακάθα- ’Αναλώ-
ρβ Ε ς . W

παραγω̂ ής̂

Προστιθεμένηαξία

54,67 59,32 62,95 51,98 48,44 59,00
33,01 34,68 42,66 36,97. 36,85 37,42
26,65 45,49 53,32 42,45 ►3,76 39,74
7,63 35,38 36,47 20,35 17,34 30,58
57,48 58,59 62,48 58,06 55,78 62,24
72,82 78,02 80,29 79,24 78,48 80,53
46,58 52,35 54,09 57,97 48,77 .58,44
63,29 73,83 7?;42 73,87 71,16 77,51
74,92 53,45 48,09 46,91 48, ko ►3,26
72,22 80,90 84,78 90,ήο 92,33 88,83
29,57 25,70 29,07 34,47 34,62 34,10

91,45 83,46 (>3,79 81,00 83,37 77,82
68,83 75,95 79*12 77,53 75,14 81,09

72,55 34,74 26,03 6,16 5,09 9,15

38,74 42,37 46,4? •*0,59 39,60 41,54
53,19 26,33 21,68 20,68 22.31 16,53
75,26 81,48 84,42 82,41 82,30 82,63
56,36 64,43 68,94 70,23 71,26 68,99
85,97 89,44 91,25 92,55 93,32 91,66
64,64 85,16 88,07 85,53 83,31 $7,32
80,71 79,61 81,96 79,90 77,69 81,60

Πηγή: ΕΣΥΕ ’Αποτελέσματα έτησίων βιομηχανικβ» ερευνών τών έτών 
1963, 1964, 1965.
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*Εζ έπόφεβς συμμετοχής τών δαπανών δι’άναλώσεις αί βασικοί μεταλλουργι
κοί (77,9*), τροφίμων (73,9*), ποτών (69,4#), χάρτου (68,9#) *αί δέρμα
τος (67,4#). *Η συμμετοχή τής άμοιβής τοΟ κεφαλαίου διά τοδς περισσοτέ
ρους κλάδους κυμαίνεται μεταζδ τοθ 25 καί 30*. Σημειοθται ένταθθα, οτι 
είς τήν άμοιβήν κεφαλαίου περιλαμβάνονται καί μεγέθη άσχετα πρδς τήν 
έννοιαν ταδτην, δεδομένου έτι ή προστιθεμένη άξία υπολογίζεται ώς "έζ 
άπογραφής".

Είς τοδς πίνακας 5* καί 55 δίδονται αί ποσοστιαίαι συμμετοχφί είς τήν 
προστ.ιθεμένην άζίαν τής περιοχής Πρωτευοδσης καί τής λοιπής Χώρας, κατά 
κλάδους δραστηριδτητος καί διά τά έτη 1959, 1963 καί 1969. *Εκ τών πινά
κων τοδτων προκδπτει σαφώς ή άναπτυχθεΐσα καί άνωτέρω άποφις τής έντδνου 
τάσεως είς τήν συγκέντρωσιν περί τήν Πρωτεύουσαν τοΟ Κράτους σημαντικοθ 
μέρους τής ®λης δραστηριδτητος τών βιομηχανικών καί βιοτεχνικών μονάδων 
τής Χώρας.

*Η συγκέντρωσις είναι είς τήν πραγματικότητα μεγαλυτέρα λαμβανομένου 
δπ’έφιν οτι, ώς ήδη έλέχθη, έκτδς τών δρίων τής γεωγραφικής ένδτητος τοΟ 
πολεοδομικοθ συγκροτήματος τής Πρωτευοδσης καί είς μικράν έχ τών δρίων 
αυτής άπδστασιν ευρίσκονται έγκατεστημέναι μεγάλαι βιομηχανικοί μονάδες, 
ώς π.χ. είς ’Ελευσίνα, ’Λσπρδπυργον, Μέγαρα καί κατά μήκος τών έθνικών 
δδών Κορίνθου καί Λαμίας. Δυστυχώς, αί παρεχδμεναι ύπδ τών έτησίων βιομη
χανικών ερευνών πληροφορίαι δέν δίδονται είς άνάλυσιν γεωγραφικήν δυναμέ- 
νην νά παράσχρ πληροφορίας περί τής δραστηριδτητος τών λοιπών μεγάλων βιο
μηχανικών κέντρων τής Χώρας. Γεγονός, πάντως, άκοτελεί οτι άναπτδσσονται 
δμορρδπως πρός τήν Περιοχήν Πρωτευοδσης.

’Ιδιαιτέρως, ώς διαφαίνεται καί έκ τοδ πίνακος 51, άναπτδσσεται ή 
περιοχή τής πδλεως Θεσσαλονίκης. 'Εάν μάλιστα ληφθή ΰπ’δφιν ή κατά μήκος 
τής οδοθ ’Αλεζανδρεί ας-Θεσσαλονίκης έγκατάστασις νέων μεγάλων βιομηχανι
κών μονάδων, μή περιλαμβανομένων είς τά γεωγραφικάέρια τοδ πολεοδομικοθ 
συγκροτήματος αδτής, καί μή συγχαταλεγομένων είς τδν έν λδγφ πίνακα, ή 
8λη περιοχή έμφανίζει σαφώς έντονον βιομηχανικήν άνάπτυζιν.
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Πίναξ 53, 'Εκατοστιαία συμμετοχή άρισμένων στοιχείων κδοτούς τής 
μείζονος βιομηχανίας·:τής περιοχής Πρωτευούσης εις 
τήν αξίαν παραγωγής άποτιμωμένης είς τιμάς πωλήσεως.

Δεδομένα-, , τής 3ετίας 1967-1969·

Κλάδος Βιομηχανίας ’Αμοιβήέργασίας
’ Αναλώ- 
σεις(ο) ’ Αμο ι β·ή· 

κεφαλαίι

2-3 Σύνολον 17,10 58,76 24,14
20 Είδδν διατροφής. 10,7? 73,94 15,29
21 · Ποτδν 11,78 69,39 18,83
22 Καπνού 12,02 65,33 22,65
23 ‘Υφαντικοί 16,83 60,41 22,76
24 ’Ενδύσεως-'Υποδήσεώς 17,94 61,76 20,30
25 Ξύλου 16,91 57,51 25,58
26 ’Επιπλοποιία 19,98 50,08 29,94
27 Χάρτου 13,50 68,48 18 ,0 2

28 ’Εκτυπώσεων-’Εκδόσεων 25,79 42,37 31,34
29 Δέρματος 67.35 1 8 ,2 1 .
50 *Ελαστικού—Πλαστικδν 17,59 51,53 30,88
31 Χημικαί 16,58 53,23 30,19
■ 32 Πετρελαίου καί άνθρακος 18,23 67,58 14,19
33 Προ|Γδντωυ έκ μή μεταλλικδν ορυκτδν 23,69 45,74 30,57
34 Βασικαί μεταλλουργικά! 22,03 77,48 0,49
35 Ξιδδν έκ μετάλλου 17,25 6ο,69 2 2 ,0 6

36 Μηχανών 24,Ί4 52 ,8 8 22,98
37 ’Ηλεκτρικδν είδδν 12,79 56,87 30,34
38 Μεταφορικών μέσων 36,05 40,55 23,4ο
39 Λοιπαί βιομηχανίαι 23,68 40,65 35,67

(♦) Περιλαμβάνονται πρωται καί βοηθητικά! υλαι, υλικά συσκευασίας, ανταλ
λακτικά μηχανικού εξοπλισμού, επισκευή καί συντ.ήρησις κτιρίων, δαπάναι 
μεταφορικών μέσων, άμοιβαί. φασδν, καύσιμα καί ηλεκτρική ένέργεια.

Πηγή: ΕΣΥΞ ’Αποτελέσματα ετησίων βιομηχανικών έρευνών τδν έτδν 1967,1968, 1969,
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Είδικώτερον έκ τοβ πίνακος 5^ e£ç t6v όποιον περιλαμβάνονται πληρο- 
φορίαι περί τ1Ις ποσοστιαίας συμμετοχής τδν καταστημάτων τής περιοχής 
Πρωτευούσης είς τήν δημιουργηθείσαν κατά τ6 ετος 19^3 προστιθεμένην άζίαν, 
μέ διάκρισιν ταύτης κατά μέγεθος καταντήματος είς μείζονα καί μικρ4χ· *α- 
ρατηροβμεν τά άκδλουθα: 01 κλάδο* ήλεκτρικδν είδδν, μεταφορικόν μέσων, 
έκτυπώσεων-έκδδσεων, χημικών προϊόντωνΥ μεταλλικδν ειδών καί ή έπιπλο- 
ποιΐα συμμετέχουν είς τήν μείζονα βιομηχανίαν κατά 8θ& καί πλέον τοβ 
συνόλου τής πραγματοποιηθείσης κατά τό ετος τοβτο προστιθεμένης άζίας· 
’Αντιθέτως, ή μικρά βιομηχανία έμφανίζει μεγάλον βαθμόν συγκεντρώσεως 
εις τήν Πρωτεύουσα είς τούς κλάδους βασικών μεταλλουργικόν καταστημάτων 
(τά όποία είναι άπλά χυτήρια άνατήζεως παλαιών μετάλλων), έπεζεργασίας 
πετρελαίου,(τά όποία είναι μικρά έργαστήρια άναγεννήσεως όρυκτελαίων) 
καί έλαστικοβ-πλαστικδν· Τά τελευταία περιλαμβάνουν τάς μικράς βιοτε
χνίας κατασκευής είδδν έκ πλαστικής ίλης καί μικροαντικειμένων έζ έλα- 
στικοθ (παιγνίδίων-ύποδημάτων κττ.).

Εις τόν πίνακα 33 δίδεται μία διαχρονική σύγκρισις τής ποσοστιαίας 
συμμετοχής εις τήν δημιουργουμένην προστιθεμένην άζίαν τοθ συνόλου τδν 
καταστημάτων -αδιακρίτως μεγέθους -μεταζύ τής περιοχής Πρωτευούσης καί 
τής λοιπής Χώρας· *Η έρευνωμένη περίοδος τδν έτδν 1959-1909 παρέχει λίαν 
ένδιαφέροντα συμπεράσματα δυνάμεθα νά συνοφισθοΟν ώς άκολούθως:

α) Εις τδ σύνολον τής μεταποιητικής δραστηριότητος παρατηρεΐται με- 
ταζϋυτδν έτδν 1959 καί 19ό3 σημαντική τάσις αύζήσεως τής συμβολής τής 

Πρωτευούσης είς τήν πραγματοποιηθείσαν προστιθεμένην άζίαν· βΗ τάσις αυτη 
προκαλείται κυρίως έκ τδν κλάδων βιομηχανίας έλασγικοθ-πλαστικων, έπεζερ
γασίας πετρελαίου, μή μεταλλικών όρυκτών, κατασκευής μηχανδν, ηλεκτρικών 
είδδν καί μεταφορικών μέσων·

β) Μεταζύ τδν έτδν 19^3 καί 1909 ή είκών έμφανίζεται έντελδς διάφορος·
' Η συμβολή διά τό σύνολον τής μεταποιητικής δραστηριότητος είς τήν 

περιοχήν Πρωτευούσης ύπεχώρησε σημαντικώς· *Η μεταβολή αυτη προέρχε-
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Πί ναξ 54. Ποσοστιαία συμμετοχή τής ποαγματοποιουμένης ΰπδ τής μείζον 
καί μικρός βιομηχανίας προστιθεμδνης άξίας είς τήν περιοχή 
Πρωτευοδσης καί τήν λοιπήν Χώραν κατά τό ετος 1963·

>θΓ
IV

Σδνολον
Βιομηχανίας

Μείζων
Βιομηχανία

Μικρό 
Βιομηχανίακ λ A Δ 0 I

ΠεριοχήΠρωτευου-
σης

Δοιπή 
' Χώρα

ΠεριοχήΠρωτευου-
σης

Λοιπή
Χώρα

Περιοχή
Πρωτευοδ-σης

Λοιπή
Χώρα

2-3 Σδνολον 54,6 45,4 59,4 4θ,6 42,4 57,6
20 ΐροφίμων 32,2 67,8 38,6 61,4 03,4 76,6
21 Ποτών 30,9 69,1 36,8 63,2 16,7 83,3
22 ΚαπνοΟ 27,8 72,2 2 8 ,1 -71,9 7,2 92,8
23 'Υφαντικαί 59,5 40,1 60,5 39,5 52,8 47,2
24 ’Ενδδσεως-ίιποδήσεως 6 2,4 37,6 77.3 22,7 56,1 43,9
25 Ξδλου—φελλοΟ 43,6 56,4 61,2 38,8 33,2 66*8
26 ’Βπιπλοποιfας 67,0 33,0 8θ,8 19,2 56,7 43.3
27 Χόρτου 47,8 52,2 44,1 55,9 82,9 17,1
28 ’Εκτυπώσεων- 

εκδόσεων 85,7. 14,3 89,8 10,2 72,7 27,3
29 Δβρματος 33,6 66,4 30,7 69,3 39,0 6 1 ,0

30 'ΕλαστικοΟ-πλαστικών 74,4 25,6 72,7 ^7,3 88,1 11,9
31 Χημικών προϊόντων 85,3 14,7 87,1 12,9 . 68,9 31,1
32 ’Επεξεργασίαςπετρελαίου 11,3 88,7 8,9 91,1 93,5 6,5

33 Μή μεταλλικών 
. δρυκτών 44,8 55,2 46,3 53,7 38,9 61,1

34 Βασικαί μεταλ- 
λουργικαί 33,8 66,2 33,8 66,2 100,0 .

35 Μεταλλικών είδών 66,5 33,5 83,7 16,3 40,9 59,1
36 Μηχανών 63,5 36,5 67,7 32,3 53,6 46,4
37 ’Ηλεκτρικών είδών 83,1 11,9 93,9 6,1 53,2 46,8
38 Μεταφορικών μβσων 76,8 23,2 91,4 8,6 38,3 61,7
39 Διάφοροι 60,8 39,2 84,0 16 ,0 •47,8 52,2

Πηγή: ΕΣΥΕ ’Αποτελέσματα έτησ.ίας βιομηχανικής έρεδνης 1963
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Πίναζ 55« Ποσοστιαία συμμετοχή τής πραγματοποιουμένης είς τήν μείζονα 
βιομηχανίαν διά τήν περιοχήν Πρωτευοδσης καί τήν λοιπήν 
Χώραν προστιθέμενης άζίας κατά τά ετη 1959,1965 καί 1969»

Κ Λ Α Δ Ο Ι
1 9  5 9 1 9 6 3 1 9  6 9

ΠεριοχήΠρωτευου-
σης

Λοιπή
Χώρα

-ΠεριοχήΠρωτευου-
σης

Λοιπή
Χδρα

Περιοχή
Πρωτενον-σης

Λοιπή
Χώρα

2-3 Σΰνολον 56,0 44,0 59,4 40,6 53,1 46,9
20 Τροφίμων 45,9 54,1 38,6 61,4 39,1 60,9
21 ΙΙοτδν 43,9 56,1 36,8 63,2 50,2 49,8
22 ΚαπνοΟ 23,0 77,0 2 8 ,1 71,9 44,4 55,6
23 'Ϊφαντικαί 60,8 39,2 60,5 39,5 63,4 36 ,6

2*1 Είδδν ένδΰσεως- υποδήσεως 81,6 18,4 77,3 22,7 79,9 20,1
25 Εύλου καί φελλοΟ 63,5 36,5 6 1 ,2 38 ,8 34,2 6 5,8

26 ’Επιπλοποιίας 86,0 14,0 8ο, 8 19,2 74,5 25,5
27 Χάρτου 60,7 39,3 44,1 55,9 50,0 50,0
28 ’Εκτυπώσεων-έκδδσεων 89,4 10,6 89,8 10,2 86.9 13,1
29 Δέρματος 54,7 45,3 30,7 69,3 32,5 67,5
30 ’ΕλαστικοΟ-πλαστικοΟ 68,0 32,0 72,7 27,3 74,6 25,4
31 Χημικδν προϊόντων 89,1 10,9 87,1 12,9 58,0 42,0
32 ’Επεξεργασίας πετρελαίου 7,2 92,8 8,9 91,1 8,1 91,9
33 Μή μεταλλικδν άρυκτδν 41,8 58,2 46,3 53,7 33,1 66,9
34 Βασικαί μεταλλουργικοί 43,1 56,9 33,8 66,2 1,2 98,8
35 Μεταλλικδν είδδν 83,0 17,0 83,7 16,3 66,3 53,7
36 Μηχανδν 62,5 37,5 67,7 32,3 65,1 34,9
37 ’Ηλεκτρικδν είδδν 91,6 8,4 93,9 6,1 85,1 14,9
38 Μεταφορικδν μέσων 72,8 27,2 91,4 8,6 91,7 8,5
39 Διάφοροι 34,9 15,1 84,0 16 ,0 8 2 ,1 17,9

Πηγή: ΕΣΥΞ ’Αποτελέσματα ετησίων βιομηχανικδν έρευνδν τδν έτδν 1959 
1963, 1969·
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ταν. έκ τής εντόνου μειώσεως τών ποσοστών είς τούς κλάδους ξύλου-φελλοΰ, 
έπιπλοποιΐας, έκτυπώσεων-έκδόσεων, χημικών προϊόντων, μή μεταλλικών ορυ
κτών, βασικής μεταλλουργίας, μεταλλικών είδών καί ήλεκτρικδν είδών· 'Η 
σοβαρά αυτή μεταβολή δέον νά άποδοθή είς τά έντονα κίνητρα άποκεντρώσεως 
τά όποϊα έδόθησαν είς τάς βιομηχανικάς μονάδας κατά τήν τελευταίαν ίδίως 
πενταετίαν, διά τήν έκτός τών κατωκημένων περιοχών μετακίνησίν των, ώς 
καί έκ τής δημιουργίας νέων έντελώς μονάδων μακράν τών μεγάλων πόλεων·

Κεφ. 6· ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚ0ΠΗΣΙΣ_ΤΗΣ_Π2ΡΙ0Δ0Υ, 1921-1971

* Εκ τής διερευνήσεως τών υφισταμένων στοιχείων προκύπτει, ότι ή έζέ- 
λιζις τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριότητος κατά τόν πρώτον 
αίώνα τοβ έλευθέρου βίου ητο μάλλον βραδεία· 9Από τής περιόδου τών έτών 
1870-1880, έσημειώθησαν αί Ιδρύσεις τών πρώτων καθαυτό έργοστασιακών 
μονάδων καί μέχρι τοβ 1920 έπραγματοποιήθησαν τά πρώτα βήματα τής βιομη
χανικής άναπτύζεως· * Η σχετικώς βραδεία αυτη πρόοδος δέν κατέστη δυνατόν 
νά καλύφρ τήν ύφισταμένην ήδη καθυστέρησιν τής *Ελλάδος είς τδν τομέα 
αύτόν έναντι τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης·

9Αντιθέτως, ή έζέλιζις τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριότη
τος κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν έμφανίζει σοβαράν πρόοδον· *Ηδη 
εύθύς μετά τήν λήζιν τοβ Α* παγκοσμίου πολέμου αί συνθήκαι καί αί προϋπο
θέσεις διά μίαν ταχυτέραν άνάπτυζιν ειχον διαμορφωθή έπαρκώς· Είς τοβτο 
συνέτειναν πλεϊστοι όσοι παράγοντες πολιτικής καί κοινωνικής ύφής· 01 
σημαντικότεροι έζ αύτών Αναπτύσσονται κατωτέρω·

9ΕΜπ_ι δ g ά K  έ_π_ε_κ_τ ά σ_ε ω ς __τ_ώ_ν

Κατά τήν περίοδον τών έτών 1912-1922 ή * Ελλάς, άποδυθεϊσα είς μίαν 
άνευ προηγουμένου πολεμικήν προσπάθειαν, επέτυχε τδν έντός μόλις μι&ς 
δεκαετίας διπλασιασμόν τοβ έθνικοβ της χώρου καί ύπερδιπλασιασμόν τοβ



Είναι γεγονός ότι at έδαφικαί αυται επεκτάσεις έπραγματοποιήθησαν 
πρδς περιοχάς ήσσονος βιομηχανικής άναπτύζεως έν συγκρίσει πρδς τδν βα
θμόν έζελίζεως τής παλαιδς 'Ελλάδος· ΤοΟτο καταφαίνεται καί έκ τδν είς 
τδν πίνακα 56 περιλαμβανόμενων στοιχείων έκ τής άπογραφής βιομηχανικών 
καταστημάτων τοΰ 'έτους 1917f μέ διάκρισιν τδν περιοχδν παλαιδς καί μέας 
*Ελλάδος!2)

Πίναζ 56· Σχέσις άριθμοΟ καταστημάτων καί άριθμοΟ άπασχολουμένων 
κατά τάζεις μεγέθους καταστημάτων μεταζύ παλαιδς καί 

νέας Ελλάδος κατά το ετος 1917·

Τάζεις
Σχέαις καταοτημάτων Σχέσις άπασχολουμένων

άπασχολήσεως Παλαιά
'Ελλάς

Νέα
'Ελλάς

Σΰνολον
Χώρας

Παλαιά
'Ελλάς

Νέα Σΰνολον 
*Ελλάς Χώρας

1 - 5  ατομα 69,8 30,2 100 72,1 27,9 100
6 -25 " 72,7 27,3 .100 73,2 26 ,8 100

26 ατομα καί ανω 78,7 21,3 .100 75,3 2^,7 100

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν 71,9 2 8 ,1 100 7^,5 25,5 100

’Εκ τδν στοιχείων τοΟ πίνακος 56 καθίσταται σαφές οτι αί νεοπροσαρ- 
τηθεΐσαι περιοχαί9 παρ'δλον οτι είς έδαφικήν εκτασιν έπλησίαζον τήν τοιαΰ- 
την τής παλαιδς 'Ελλάδος καί είς πληθυσμόν εδρίσκοντα περίπου είς τά 
αδτά επίπεδα, ύστέρουν σημαντικδς καί είς άριθμδν βιομηχανικδν καταστη
μάτων καί είς άριθμδν άπασχολουμένων είς τήν μεταποίησιν·

(1) Συμφώνως πρδς τά στοιχεία των άπογραφδν πληθυσμοΟ ή κατάστασις 
τοΟ πληθυσμόν είχεν ως εζής:
’Απογραφή 1907 : πληθυσμός 2.631.952 ίκτασις 63.211 τχ·

« 1920 : " 5.016.889 " 127.000 "
« 1929 : " 6.204.684 " 12 9 .2 8 1 "
11 19̂ 0 :  "  7 .3 4 4 .8 6 ο  "  129.281 "

Περί τής έκτάσεως καί αξιοπιστίας τδν άποτελεσμάτων τής έν λόγω 
απογραφής βλ. καί £  15 σελ. 252/·

(2) Περιοχαί νέας 'Ελλάδος νοοΟνται αί προσαρτηθεΐσαι διά τδν πολέμων
1912-1913.



•ο διπλασιασμός σχεδόν τής έκτάσεως καί τοϋ πληθυσμοϋ τής Χώρας είχεν 
άσφαλύς σοβαράς έπιπτώσεις έπί τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριό- 
τητος. 'Η αδζησις τοΟ πληθυσμοϋ διηύρυνε τήν εσωτερική άγοράν σημαντιπώς. 
Βεβαίως οΐ νεοενταχθέντες. είς αύτήν πληθυσμοί, μόλις άπαλλαγέντες τής 
Τουρκικής έπιρροής, έζηκολούθουν νά έχουν χαμηλόν επίπεδον διαβιώσεως καί, 
συνεπώς, είχον περιωρισμόνας άνάγκας είς βιομηχανικά προϊόντα. Ταυτοχρό- 
νως, ομως, ό πληθυσμός τών νέων χωρών συνέβαλεν είς τήν προσφοράν εργατιά 
κών χειρών, εστω καί ανειδικεύτων, είς τόν βιομηχανικόν καί βιοτεχνικόν 
τομέα τής οίκονομίας.

A I £_£_ν_ο_ϊ_κ_α_ί_____________________ Ι-- τ_ή_ς £-ί-2«§_5-2-2
τ_ώ_ν ...5-£-2-2-T-Ç-ï-âLX

*Η είσοδος ένδς καί πλέον έκατομμυρίου προσφύγων έκ τής Μικρδς 'Ασίας, 
μετά τήν κατάρρευσιν τοϋ μετώπου τδ 1922, παρά τήν απότομον πληθυσμιακήν 
άναταραχήν καί τήν δημιουργίαν τεραστίων οικονομικών καί κοινωνικών προ
βλημάτων, ειχεν ευνοϊκός έπιπτώσεις έπί τής βιομηχανικής προόδου. Τοϋτο 
δύναται νά άποδοθή άφ'ενός μέν είς τήν έκ τής αύζήσεως τοϋ πληθυσμοϋ διόγ- 
κωσιν τής ζητήσεως βιομηχανικών προϊόντων, ως έγένετο καί εκ τής άναφερ- 
θείσης προηγουμένως εδαφικής έπεκτάσεως, άφ*έτερου δέ είς τήν ηύζημένην 

ςήτησιν ήτις άνέκυψε πρός κάλυψιν τών άναγκών τών τά πάντα στερηθέντων 
προσφύγων. Πράγματι, οΐ είσελθ'όντες έκ τής Ηικράς 'Ασίας καί έζ άλλων πε
ριοχών πρόσφυγες κατέστη άπαραίτητον νά έφοδιασθοϋν διά τ#ν άναγκαίων πρός 
τδ ζήν, νά στεγασθοϋπ εστω καί προχείρως καί τέλος νά χορηγηθοϋν είς αυτούς 
τά άναγκαΐα εργαλεία διά νά έργασθοϋν.

Πέραν ομως τών άμέσων επιπτώσεων έπί τής ζητήσεως, η είσοδος τών προ
σφύγων καί ίδίφ έκείνων οί οποίοι έγχατεστάθησαν είς τά μεγάλα άστικά 
κέντρα άπέβη αποφασιστική, μακροχρονίως, διότι άφ'ένός μέν προσέφερεν είς 
τάς ύφίσταμένας βιομηχανίας άφθόνους έργατικάς χείρας καί μάλιστα μέ χαμη
λά ήμερομίσθια, άφ’έτέρου δέ τό προσφυγικόν στοιχείου άπεδείχθη, 8τι πε
ρί ελάμβανε σημαντικόν άριθμόν ειδικευμένων εργατών, οί όποιοι ήδύναντο
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νά συμβάλουν αμέσως είς τήν παραγωγικήν δραστηριότητα. Σημειούται επίσης, 
οτι έκ των προσφύγων προήλθεν αξιόλογος αριθμός επιχειρηματιών καί γενι
κώς στελεχών βιομηχανικών επιχειρήσεων δεδομένου, οτι υπήρχε τό Αντίστοι
χον ανθρώπινον δυναμικόν καί αί Απαραίτητοι έμπειρίαι πρδς τήν κατευθυν- 
σιν ταύτην.

’Ενταύθα καθίσταται Αναγκαία μία σύντομος Ανασκόπησις τής οίκονομικής 
καί- κοινωνικής καταστάσεως τών ελληνικών πληθυσμών τής Μικράς *Ασίας πρδ 
τοθ Α' παγκοσμίου πολέμου, διά νά καταστμ σαφέστερα ή ευνοϊκή έκίδρασις, 
έκ τής έγκαταστάσεως τών προσφύγων, είς τήν οικονομικήν ζωήν τής * Ελλάδος. 
Τά στατιστικά στοιχεία δέν είναι επαρκή διά τήν ενδελεχή διερεύνησιν τής « 
καταστάσεως τοθ ελληνικού στοιχείου είς τήν περιοχήν ταύτην. Τά δεδομένα 
τής τουρκικής άπογραφής πληθυσμού τού έτους 1921 μόνον ώς Απλαϊ ενδείξεις 
είναι δυνατόν νά ληφθούν, διότι ή Απογραφή αυτη δέν περιλαμβάνει στοιχεία 
περί τής κατεχομένης ύπδ τών ελληνικών στρατευμάτων περιοχής τής Σμύρνης. 
Παρά ταύτα μέ τήν διασταύρωσιν καί συμπλήρωσιν τών στοιχείων.τής έν λόγφ 
άπογραφής διά πληροφοριών έξ άλλων πηγών εξάγεται τό συμπέρασμα, οτι ο 
Αριθμός τών ‘Ελλήνων τής Μ. *Ασίας κατά τήν πρώτην εικοσαετίαν τού εικο
στού αίώνος άνήρχετο κατά τούς μετριωτέρους υπολογισμούς, είς έν καί ήμι- 
συ έκατομμύριον ψυχών.

Συμφώνως πρός τάς αύτάς πηγάς πληροφοριών [  83 σελ. 1§/ τό ελληνικόν 
στοιχεϊον ηύξάνετο μέ τ<£χύτερον ρυθμόν από τόν ρυθμόν αύξήσεως τών Τούρκων. 
Τούτο οφείλεται κυρίως εις τήν ύψηλοτέραν σχετικώς γεννητικότητα καί τήν 
χαμηλήν παιδικήν θνησιμότητα τών ‘Ελλήνων. ’Αντιθέτως, τδ τουρκικόν στοι- 
χεϊον παρουσίαζε στασιμότητα παρά τήν Αθρόαν έγκατάστασιν είς τήν περιο
χήν προσφύγων έκ τής Βαλκανικής χέρσονήσου, ίδίως μετά τόν πόλεμον τού 
1912 /8ΐ J.

Παραλλήλως πρός τήν Ανάπτυζιν τού ελληνικού πληθυσμού, ητις συνεχί- 
ζετο Αμείωτος καθ’όλην τήν διάρκειαν τού 19ου αίώνος, παρετηρείτο ταυτο- 
χρόνως μετακίνησις αυτού έκ τών παραλίων τής *Ιωνίας πρδς τήν ένδοχώραν.'Η 
διείσδυσις αυτη δέν ένεφάνιζε μορφήν ώργανωμένης μεταναστεύσεως πρός τόν 
σκοπόν ίδρύσεως έλληνικών αποικιών. ’Επρόκειτο περί μι&ς αυθορμήτου προ-
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σπαθείας βελτιώσεως τής οικονομικής καταστάσεως διά τής μεταναστεύσεως 
είς περιοχας παρεχούσας τάς προϋποθέσεις πρδς τδν σκοπδν αύτδν.

*Η διείσδυσις αυτη διηυκολύνετο εκ τοϋ γεγονότος,οτι οι "Ελληνες αύ- 
τοί ήσαν 'Οθωμανοί υπήκοοι καί ειχον, κατά συνέπειαν, ελευθερίαν κινήσεως 
εντός τής αύτοκρατορίας· Al αύταί συνθήκαι έβοήθησαν άλλωστε καί εις τήν' 
διατήρησιν καί άνάπτυξιν τοϋ 'Ελληνισμοϋ τοϋ Πόντου καί τής Αίγύπτου.

*0 έλληνικός πληθυσμός τής Μ.'Ασίας ό έγκατεστημένος είς τήν ΰπαιβρον 
ητο, ώς είναι έπδμενον, έζ έπόφεως άπασχολήσεως προσανατολισμένος πρδς τήν 
γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. 'Αντιθέτως οι έγκατεστημένοι είς τάς πόλεις 
ήσχολοϋντο κυρίως μέ τό έμπόριον καί τήν μεταποίησιν. Al έμπορικαί συναλ- 
λαγαί' εύρίσκοντο κατά κύριον λδγον εις χεΓρας τδν 'Ελλήνων, ot όποιοι ήλεγ- 
χον κατά μέγα μέρος καί τά πιστωτικά Ιδρύματα. Οι έλληνικοί έζαγωγικοί καί 
εισαγωγικοί οίκοι ειχον αναπτύξει εύρυτάτας συναλλαγάς μετά τής Δυτικής 
Εύρώπης καί μετά τής 'Ελλάδος, πρός δφελος τοϋ συνόλου τδν 'Ελλήνων τής 
Μ. 'Ασίας.

'Η μεταποιητική δραστηριότης εϊχε περιέλθει έπίσης κατά τό μεγαλύτερου 
ποσοστδν υπό τόν ϊλεγχον των 'Ελλήνων, οΐ όποιοι ώς βιομήχανοι ή βιοτέχναι 
ή είσέτι ώς διοικητικοί ύπάλληλοι είς τουρκικάς βιομηχανικός μονάδας, 
ήλεγχον κατά μέγα μέρος τδν τομέα τής μεταποιητικής δραστηριδτητος.

Είδικώτερον ή μεταποιητική παραγωγή εϊχεν άναπτυχθή ιδιαιτέρως υπό 
τοΟ έλληνικοϋ στοιχείου είς όλδκληρον τήν 'Ανατολήν ύπδ μορφήν βιοτεχνικήν, 
έζυπηρετοϋσαν τάς έπιτοπίους άνάγκας. *Η βιοτεχνική αυτη δραστηριότης έστρέ- 
φετο κυρίώς πρός τήν παραγωγήν ταπήτων, μεταξωτών ύφασμάτων, χαλκίνων 
σκευών καί δερμάτινων ειδών.

Είς τάς μεγάλας πόλεις παραλλήλως πρδς τήν βιοτεχνικήν παραγωγήν εϊχεν 
άναπτυχθή σημαντικός ή έργοστασιακή δραστηριότης είς τήν οποίαν άπησχολεϊ- 
το μεγάλος άριθμός τεχνιτών καί έργατών, κατά τδ πλείστον 'Ελλήνων* Πλήν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ή όποία συνεκέντρωνε τδ μεγαλύτερου μέρος τής έμπο- 
ρικής καί βιομηχανικής δραστηριδτητος, ειχον άναπτυχθή καί αλλα άζιόλογα 
έμπορικά καί βιομηχανικά κέντρα. Μεταξύ τούτων συνεκατελέγοντο ή Σμύρνη, 
οι Κυδωνίες ί'Αϊβαλί), ή Πέργαμος καί ή Σαμφοϋς έπί τοϋ Πόντου, αι όποίαι
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ειχον άνεπτυγμένην μεταποιητικήν δραστηριότητα*
Εις τήν Κωνσταντινούπολιν τό ελληνικόν στοιχεϊον ητο πολυπληθές. Η 

σύνθεσις τού πληθυσμοΟ τής πόλεως κατά τό έτος 1914 ητο ή άκδλουθος:
ΤοΟρκοι 400.000, "Ελληνες 200.000, ’Αρμένιοι 150.000, ’Ισραηλίτες 50.000 
καί λοιπών έθνοτήτων 150.000 /δ2, σελ. 1§/. Πέραν ομως τής σημαντικής 
άριθμητικής συμμετοχής τδν 'Ελλήνων, σοβαρώτέρα ητο ή έπιρροή των είς τήν 
οικονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής πόλεως. Τδ έμπδριον, αι Τράπεζαι, 
αί μεγαλύτεραι επιχειρήσεις μεταφορών ως καί τδν ξενοδοχείων, εύρίσκοντο 
είς χειρας τδν 'Ελλήνων. Αι κοινώνικαί καί πνευματικαί δραστηριότητες ησαν 
έπίσης λίαν άνεπτυγμέναι. Σχολεία, βιβλιοθήκαι, πνευματικά σωματεία καί 
άγαθοεργοί σύλλογοι εϊχον δημιουργηθή. 'Εφημερίδες καί περιοδικά είς τήν 
έλληνικήν έκυκλοφδρουν ευρέως καί ήσκουν βαθυτάτην έπίδρασιν επί τ<?ύ Χρι
στιανικού πληθυσμοΟ τής πδλεως.

Είς τήν Σμύρνην τδ έλληνικδν στοιχεΓον επικρατούσε καί άριθμητικδς τοΟ 
Τουρκικού; Κατά τδ έτος 1920 ό πληθυσμός.τής πδλεως άνήρχετο είς 270.000.
'Εζ αύτδν 105.000 ησαν "Ελληνες, 65*000 ΤοΟρκοι, 10.000 'Ισραηλίτες, 10.000 
'Αρμένιοι καί 14.000 διαφόρων έθνοτήτων. 'η Σμύρνη κατά τήν πρδ τοΟ Α# 
παγκοσμίου πολέμου περίοδον ήτο ό σημαντικώτερος λιμήν τής Μ.'Ασίας. Κα- 
τέπλεον είς αύτδν κατ'έτος 2.000 ατμόπλοια καί 20.000 Ιστιοφόρα. 'Εκ τού 
λιμένος της έζήγοντο κατά σειράν σπουδαιότητος βαλανίδια, σταφίς, κριθή, 
τάπητες, σΟκα, βάμβαξ καί αλλα γεωργικά κυρίως προϊόντα. Τά υφιστάμενα 
έργοστάσια άνήκον είς "Ελληνας, εύρωπαίους ή Τούρκους έπιχειρηματίας. Συμ- 
φάνως πρός τά άποτελέσματα σχετικής έρεύνης τού 'Εμπορικού 'Επιμελητηρίου 
τής Σμύρνης /ο1 σελ. 16/, έκ των 3315 εργοστασίων καί έργαστηρίων τής πό
λεως τά 73* άνήκον είς τούς "Ελληνας καί μόλις τά 26# είς τούς Τούρκους.
Τό έλληνικόν στοιχεΓον έδέσποζεν έπίσης καί έζ έπδφεως άπασχολήσεως είς τήν 
μεταποίησιν. Συμφώνως πρός τά άποτελέσματα τής ως άνω έρεύνης, έπί 1230 
ύπαλλήλων βιομηχανικών παί βιοτεχνικών έπιχειρήσεων τδ 88# ησαν "Ελληνες 
καί μόλις τό 8# Τούρκοι καί έπί 20.000 έργατδν τό 82# έζ αύτδν ησαν "Ελλη
νες καί τό 16# Τούρκοι.
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Εις τάς Κυόωνίας δ πληθυσμός ητο Ακραιφνώς ελληνικός, άνερχόμενος είς 

35*000 κατοίκους· Εις τόν λιμένα κατέπλεον περίπου 600 ατμόπλοια καί 
2000 Ιστιοφόρα έτησίως· βΥπήρχον 1000 περίπου εργοστάσια καί έργαστήρια 
έκ τών οποίων τά σπουδαιότερα ησαν τά ακόλουθα: 22 ελαιουργεία, 8θ βυρσο
δεψεία, 15 σαπωνοποιεία καί 3 πυρηνελαιουργεία· Είς τήν Πέργαμον όπου 
έπίσης υπερείχε τδ έλληνικόν στοιχείον ύπήρχον άτμοκίνητοι άλευρόμυλοι 
καί έλαι οτριβεία /8k, σελ. 23ÿ.

Εις τήν περιοχήν τοθ Πόντου δέν ύπηρχον Αξιόλογα εργοστάσια, είς τάς
τ · *πόλεις όμως ειχεν αναπτυχθή σημαντικώς η βιοτεχνία τής χρυσοχοΐας, τής

μαχαιροποιίας, τά σιδηρουργεία εις δέ τάς παραλίους τοιαυτας καί τά νανπη- 
γεία ζυλίνων σκαφών· Είς τήν *Αμισδν (Σαμψούντα) διενηργείτο είς μεγάλην 
κλίμακα έπεζεργασία φύλλων καπνού, τά οποία μάλιστα έζήγοντο κατά τό με-4 
γαλύτερον μέρος των είς τήν Εύρώπην. Τό έλληνικόν στοιχείον ύπερίσχυε 
καί έκεί τού Τουρκικού· Κατά τό ετος 1914, επί συνολικού πληθυσμού 
40.000 κατοίκων αί 20.000 ήσαν "Ελληνες καί αί 16.500 Τούρκοι.Σημαντικω- 
τέρα τής άριθμητικής υπεροχής ήτο ή πνευματική καί κοινωνική ύπεροχή τών 
* Ελλήνων, οί οποίοι εϊχον Ιδρύσει είς τήν πόλιν ώς καί είς τάς αλλας πό
λεις τοθ Πόντου, μορφωτικά ιδρύματα καί πνευματικά σωματεία αξιόλογα·

'Εη τής συνοπτικής ταύτης έπισκοπήσεως τής καταστάσεως τοθ ‘Ελληνι- 
σμοθ τής Μ·’Ασίας, πρό τής Μικρασιατικής καταστροφής, καθίσταται εύνδητον 
8τι ή εστω καί βιαία μετακίνησις τοθ πληθυσμοθ αύτοθ είς τήν ‘Ελλάδα ειχεν 
ώς συνέπειαν τήν μεταφύτευσιν τής ύφισταμένης ήδη έμπειρίας καί δραστηριό
τητος μέ ολας τάς Αγαθάς έζ αύτοθ συνέπειας. Αι εύνοίκαί έπιδρόσεις εζετεί- 
νοντο είς όλους τούς τομείς τής κοινωνικής καί οίκονομικής δραστηριότητος 
καί ταχέως έγένοντο Αντιληπταί είς ολας τάς περιοχάς, Αγροτικός καί Αστι- 
κάς, είς τάς δποίας έγκατεστάθησαν οί πρόσφυγες. Αί έπιδράσεις έξετείνοντο 
έφ’ όλων τβν τομέων τής οίκονομίας, Από τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, τής 
Αλιείας, τδν ορυχείων, τής βιοτεχνίας καί βιομηχανίας, τοθ εμπορίου μέχρι 
καί τδν πιστωτικών Ιδρυμάτων καί τδν λοιπδν υ π η ρ ε σ ι ώ ν σ ε λ .  75-78^·
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*Η συμβολή τοϋ προσφυγικοϋ στοιχείου είδικώτερον έπί τής μεταποιητι
κής δραστηριδτητος καί τής άναπτύξεως τής έλληνικής βιομηχανίας καί βιο
τεχνίας ητο άζιοσημείωτος. Αυτη δύναται νά άποδοθή κατά μέγα μέρος είς τδ 
γεγονός, οτι τδ πλεΐστον τών προσφύγων τών προελθδντων έκ τών μεγάλων 
πόλεων τής 'Ιωνίας καί τοϋ Πόντου έγκατεστάθησαν είς άστικούς οικισμούς 
καί έστράφησαν πρός μεταποιητικός ή έμπορικάς δραστηριότητας /85,βελ·2θ7·

Σημειοϋται οτι άρκετοί έξ αυτών, λδγφ τών συναλλαγών τάς οποίας ει- 
χον άναπτύξει μετά τών έμπορικών οίκων τής Ευρώπης, διέθετον εμπορικήν 
πίστιν, τινές δέ ειχον καί καταθέσεις είς 'Ελληνικός καί ξένας Τραπέζας.
Αί προϋποθέσεις αύται προσέφερον τήν εύκαιρίαν δημιουργίας νέων έπιχειρή
σεων, αί δποΐαι συντόμως εύδοκίμησαν·

Εις τούς πρόσφυγας έπίσης έκείνους οΐ οποίοι ειχον ποιόν τινα είδί- 
κευσιν είς τήν βιομηχανίαν ώς έργάται καί τεχνΐται τών έργοστασίων καί 
εργαστηρίων τής 'Ανατολής έδδθη ή ευκαιρία νά συμβάλουν άμέσως είς τήν 
παραγωγήν· 'Η τοιαύτη έπίδοσις εΐχεν, ώς θά ίδωμεν καί κατωτέρω, γενικω- 
τέρας έπιπτώσεις έπί τής βιομηχανικής μας έξελίζεως·

' Η_ *«.SL2-i-É-£-ÏL2-i«.S—
δ_α_σ_^_ο_λ__ο_^_ί _ο__υ

*Η γενική άναμόρφωσις τοϋ δασμολογίου άπετέλεσεν ασφαλώς μίαν έπίσης 
σημαντικήν καμπήν είς τήν προώθησιν τής βιομηχανικής παραγωγής. Λαμβανο- 
μένου ύπ'δφιν τοϋ γεγονότος, οτι ή νεαρά έλληνική βιομηχανία ειχε νά άντι- 
μετωπίσρ τόν συναγωνισμόν τών ήδη προοδευμένων βιομηχανικών έπιχειρήσεων 
τής άλλοδαπής, ζτο άπαραίτητος, ή προσωρινή εστω, δασμολογική προστασία 
της*. Κατά τήν περίοδον ταύτην i κρατικός μηχανισμός δλαβεν αποφασιστικά 
μέτρα διά τήν πλήρη μετατροπήν τοϋ δασμολογίου άπό ταμίευτικοϋ είς προστα
τευτικόν. *Η τοιαύτη μεταστροφή εΐχεν ήδη άρχίσει άπό τής έποχής τοϋ 

X. Τρικούπη, ή έφαρμογή όμως τών προστατευτικών δασμών ώλοκληρώθη μόλις 
κατά τήν διάρκειαν τοϋ Α' Παγκοσμίου πολέμου.
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Ειδικαί δασμολογικαί συνθήκαι, έπιδράσασαι έπί xfjç καθόλου οίκονομι- 
κής έξελίζεως τής Χώρας, ίσχυσαν εΰθδς μετά τδν τερματισμόν τοΟ Β' Παγκο
σμίου πολέμου. *Η 'Ελλάς έυτδς τοθ κλίματος τής άναπτυχθείσης συνεργασίας 
έπί διεθνοθς επίπεδου έπί θεμάτων οικονομικής καί κοινωνικής άναπτδξεως, 
έλαβε μέρος είς ’Οργανισμοδς ίδρυθέντας πρδς τδν σκοπδν βελτιώσεως τδν 
σχέσεων τδν χωρών μελδν τοΟ Ο.Η.Ε. είς τά θέματα τής οικονομικής άνασυγ- 
κροτήσεως καί άναπτδξεως / 90_/.

Πρδς τδν σκοπδν άναατδξεως τδν έμπορικδν συναλλαγών της μετά τδν λοι
πών Χωρών, ή 'Ελλάς προσεχώρησε κατά τδ έτος 1956 είς τήν Γενικήν Συμφω
νίαν Δασμών-καί ’Εμπορίου (GATT)

*Εν συνεχεί, συνεδέθη διά τής Συμφωνίας τών ’Αθηνών τής 9Π9 ’Ιουλίου 
1961 μετά τών Χωρών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινδτητος, μέ προοπτικήν 
πλήρους έντάζεως τής Χώρας είς τήν Κοινδτητα μετά πάροδον μεταβατικής 
περιδδου προσαρμογής 22 έτών. Αί έκ τής προσχωρήσεως είς τήν GATT καί αί 
έκ τής συνδέσεως μετά τής ΕΟΚ έπιπτώσεις δέον νά θεωρηθοΟν &ς λίαν σημαν
τικοί έπί τής άναπτδξεως τής έλληνιχής βιομηχανίας πρδς άμφοτέρας τάς 
κατευθύνσεις. Ευνοΐκώς μέν διδτι διηυκδλυνον τήν έξαγωγικήν της προσπά
θειαν, δυσμενώς δέ διδτι έμείωσαν τήν άποτελεσματιχδτητα τοθ τοίχους τής 
δασμολογικής προστασίας, τδ δποΐον ειχεν έγερθή πρδς χάριν της κατά τήν 
περίοδον τοθ μεσοπολέμου.

^Η__π_ο_λ_ε_μ_ι_κ_5____π_β_ο_σ_π_ά_θ ε_^_α__Ι_?_5__ε_θ_ν_ο_υ_ς
κ_α_£ ϊ)__

Αί πολεμιχαί περιπέτειαι τής δεκαετίας 1912-1922 εϊχον έπίσης σημαν
τικές επιδράσεις έπί τής έλληνικής βιομηχανίας. Αί ηύζημέναι άνάγκαι είς 
βιομηχανικά προΐδντα διά τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις κατέστη δυνατδν νά

(1) GATT (GENERAL AGREEMENT ΟΝ TARIF©AND TRADE) ύπογραφεϊσα ΰπδ είκοσι- 
τριών χωρών έν Γενεδρ τήν 30ην ’Οκτωβρίου 19̂ 7·
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ίκανοποψηθούν, έν μέρει τουλάχιστον, άπδ τήν έγχώριον παραγωγήν. Διαρ- 
κούντος τού Α' παγκοσμίου πολέμου, ως έλέχθη ήδη, δ διά θαλάσσης έφοδΐα- 
σμδς είς είδη πρώτης άνάγκης ήτο προβληματικός άφ'ένδς μέν λόγφ τού υπο
βρυχίου πολέμου καί άφ'ετέρου λόγφ τής δημιουργηθείσης έκ τού πολέμου 
σπάνιος αυτών. 'Η έλλειψις οΰτω ώρισμένων προϊόντων εισαγομένων έκ τού 
έζωτερικού δποκατεστάθη δι'άλλων παραγομένων έπιτοπίως. *Η έλλειφις έπί— 
σης καυσίμων ήνάγκασε τάς βιομηχανικός μονάδας είς τήν εύρεϊαν χρησιμο.- 
ποίησιν τών έγχωρίων λιγνιτών*.

Γενικώς, αί βιομηχανικαί έπιχειρήσει.ς έζεμεταλλεύθησαν ευκαιρίας 
ιδίως είς κλάδους τών δποίων αί πρώται υλαι προήρχοντο έκ τής γεωργικής 
καί έκ τής κτηνοτροφικής παραγωγής ή έκ τοθ μεταλλευτικού πλούτου τής 
χώρας. Δέον νά σημειωθή ένταύθα ή ευνοϊκή έπίδρασις έπί τής βιομηχανικής 
παραγωγής κατά τήν έποχήν αυτήν λόγφ ηύξημένης ζητήσεως βιομηχανικών 
προϊόντων υπό τού πολυαρίθμου έκστρατευτικού συμμαχικού σώματος τής Καλ- 
λιπόλεως καί εν συνεχείφ τής Μακεδονίας. ' Η ζήτησις αίτη, λόγφ τών προανα- 
φερθεισών δυσχερειών ίκανοποιήσέώς της έξωθεν, έστράφη πρός τήν έγχώριον 
βιομηχανίαν, ητις ευρε τήν εύκαιρίαν πραγματοποιήσεως άξιολόγων κερδών.

Κατά τήν περίοδον τού Β# παγκοσμίου πολέμου ή συμβολή τής έλληνικής 
βιομηχανίας είς τήν καθόλου ζωήν τής Χώρας, ήτο εξ ίσου σημαντική. Πλήν 
τού εφοδιασμού τού 'Ελληνικού Στρατού αυτη έφερε τό βάρος τής άντιμετω- 
πίσεως τών άναγκών τού πληθυσμού είς άγαθά τών δποίων ή εισαγωγή έκ τών 
χωρών τής Δυτικής καί Κεντρικής Ευρώπης είχε καταστή δυσχερής.
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Al νομισματικαί συνθήκαι, λδγφ τών συνεχών άπδ τοθ 1920 Αποτιμήσεων 
τής δραχμής^1] ύπήρζαν ένισχυτικαί διά τήν έγχώριον παραγωγήν, τήν δποίαν 
καθίστων πλέον συναγωνιστικήν έναντι τής Αντιστοίχου τών άλλων εύρωπαϊκών 
χωρών. ‘Η βιομηχανία ή χρησιμοποιούσα έγχωρίουςπρώτας δλας έπραγματοποίη- 
σεν οέτω σημαντικά δφέλη τά δποία, ως ήτο φυσικδν, κατά μέγα μέρος διετέ- 
θησαν διά νέας έπενδΰσεις· ‘Η τοιαύτη νομισματική σχέσις ειχεν ώς συνέπειαν 
καί τήν Αποθάρρυνσιν τών εισαγωγών, επενεργούσα ώς πρόσθετος πέραν τού 
δασμολογίου προστατευτικός φραγμός ύπέρ τής εγχωρίου παραγωγής·

Είναι γνωσταί αί δυσμενείς έπιπτώσεις τού Β' παγκοσμίου πολέμου έπί 
τής ’Εθνικής Οίκονομίας καί η πλήρης έζάρθρωσις τού νομισματικού συστή
ματος τής Χώρας κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής· ’Αμέσως μετά τήν άπελευ- 
θέρωσιν κατεβλήθησαν προσπάθειαι διά τήν έμπέδωσιν έκ νέου τής πίστεως 
πρός τό έθνικόν νόμισμα καί έπάνόδον τών νομισματικών συνθηκών είς τήν 
δμαλδτητα· * Η σύνδεανς τής Χώρας μετά τού Διεθνούς Νομισματικού' Ταμείο*/^ 
καί μετά τής Διεθνούς Τραπέζης ’Ανασυγκροτήσεως καί *Αναπτύζεωςίμού 
μετά τών προσπαθειών τής οίκονομικής πολιτικής, διηυκόλυνε τήν άποκατά- 
στασιν τής έμπιστοσύνης πρός τήν δραχμήν μέ ολας τάς έκ ταύτης ευνοϊκός 
έπιπτώσεις έπί τής οίκονομίας καί τής βιομηχανίας είδικώτερον.
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(1) ‘Η τιμή τής χρυσής λίρας συμφώνως πρδε στοιχεία τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, έζειλίχθη ώς εζής:

'Ετη Τιμή είς 6ρχ. 'Ετη Τιμή είς 6ρχ.

1917 24,676 19 22 166,500
1918 24,775 1923 296,670
1919 24,536 1924 247,350
1920 34,244 1925 322,740
1921 70,912

(2) INTERNATIONAL MONETARY FUND Ιδρυθψ*. - είς έκτέλεσιν τών άποφάσεων
τής διασκέ+εως τών ‘Ηνωμένων ’Εθνών είς BRETTON WOODS (HJIA)

(5) BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT 
ιδρυθείσα τό 1945 καί λειτουργούσα Από τού Ιουνίου 1946.
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Πέραν τών έκτεθέντων ανωτέρω παραγόντων, ή ένίσχυσις τής τεχνικής 
έκπαιδεύσεως διά τής ιδρύσεως πολυαρίθμων σχολών μέσης ibtq τεχνικής 
καταρτίσεως εΐχεν εμμέσως ευνοϊκήν έπίδρασιν επί τής βιομηχανικής καίν
βιοτεχνικής άναπτύξεως· βΗ βελτίωσις αυτη κατέστησε δυνατήν τήν παροχήν 
ειδικευμένης εργασίας, μέσου επιπέδου, τόσον άπαραιτήτου διά τήν βιομη
χανικήν άνάπτυξιν καί τδν εκσυγχρονισμόν τής παραγωγής· Εΐχεν έπιση- 
μανθή ήδη ανωτέρω, ή έκ τής έλλείφεως τεχνικής καταρτίσεως δυσχέρεια 
διά τήν χρησιμοποίησιν μηχανών καί τήν άποδοτικωτέραν λειτουργίαν τών 
βιομηχανικών μονάδων·

* Η άνάγκη βελτιώσεως καί άναπτύξεως τής τεχνικής έκπαιδεύσεως ότυχε 
τής προσοχής τών άρμοδίων lôiç κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν. *Επεση- 
μάνθη ιδιαιτέρως η ελλειψις τεχνικών μέσης στάθμης καί κατεβλήθη προσπά-* 
θεια διά τήν κάλυφιν τού σοβαρωτάτου τούτου κενού· 'Η προσπάθεια αυτη άπο- 
δίδει ήδη Ικανοποιητικώς καί έλπίζεται, οτι καταλλήλως ένισχυομένη καί 
βελτιουμένη θά άποδώση ετ ι περαιτέρω, είς τό άμεσον μέλλον·

* Η , ^ - έ , μ π έ δ ω σ ι ς  «..Ê.t.S-tt-fl-X.SLÏLi.S-ÎLS -2·Η_2-£_£-5-ί_2-£-®-£_

*Ως άνεφέρθη ήδη άνωτέρω, αί πολεμικαί δοκιμασίαι τού ^Εθνους έπέβαλον 
τήν ελληνικήν βιομηχανίαν εις τήν συνείδησιν τού κοινού, ως κλάδου δυνα- 
μένου νά προσφέρρ καί έθνικάς υπηρεσίας άκδμη· Πράγματι,ή ελληνική βιομη
χανία κατά τάς κρισίμους ταύτας περιόδους, όχι μόνον παρήγαγε μέρος τών 
αναγκαίων διά τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις ειδών,αλλά έπέτυχε, έπίσης, νά 
ύποκαταστήσρ τάς μειυθέίσας λόγφ τών δυσχερειών ανεφοδιασμού τής Χώρας έκ 
τής αλλοδαπής, είσαγωγάς βιομηχανικών είδών πρώτης άνάγκης·

Παρετηρήθη ουτω μία βαθμιαία μεταστροφή πνευμάτων, ή οποία καί μετέ— 
βαλε τήν άπό τής έποχής τής τουρκοκρατίας έπικρατοΟσαν τάσιν τών ’Ελλήνων 
είς απασχολήσεις σχέσιν έχούσας μέ τήν γεωργίαν, μέ τήν ναυτιλίαν καί τό 
έμπόριον·
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*Η μεταστροφή αέτη, κατέστη περισσότερον έμφανής άπδ τής εισόδου ε£ς 
τδν έπιχειρηματιχδν στίβον τών έκ τής Μικρδς ’Ασίας προσφύγων. Τοθτο δφεί- 
λεται ίσως καί είς τδ γεγονδς έτι οί έκ Μιχρδς ’Ασίας "Ελληνες είχον δη
μιουργήσει μακράν βίρμηχανικήνκαί βιοτεχνικήν παράδοσιν είς τήν ’Ανατολήν. 
"Οπως άλλωστε έζετέβη προηγουμένως τδσον ή εμπορική βσον καί ή βιομηχανική 
δραστηριδτης τής Μιχρδς ’Ασίας είχον περιέλθει κατά σημαντικδν ποσοστδν 
είς τδ έκεϊ έγκατεστημένον έλληνικδν στοιχείου. *Η δραστηριδτης αίτη καί 
ή έμπειρία μετεφυτεδθη, διά τής μετακινήσεως τοθ πληθυσμοΟ, εις τήν πα- 
λαιάν 'Ελλάδα καί προσέδωκε μίαν νέαν τάσιν πρδς παραδοχήν τής βιομηχανικής 
δραστηριδτητος ώς Αναγκαίας, χρησίμου καί έπικερδοΟς άπασχολήσεως.

'Ως άναφέρει καί ό A. ALEXANDER /*+ σελ. 62 καί 101^ σημαντικός άριθμδς 
'Ελλήνων εκ Μιχρδς ’Ασίας διέπρεψε κατά τήν πρώτην άπδ τής έγκαταστάσεως 
είς τήν έλευθέραν πατρίδα είκοσαετίαν είς τδν στίβον τής έλληνιχής βιομη
χανίας καί έτι έπίσης οι κλάδοι τής ταπητουργίας καί τής κλωστοϋφαντουρ
γίας, κυρίως, ώφελήθησαν καί έβελτιώθησαν χάρις είς τήν μεταφυτευθέΐσαν 
έπιχειρηματικήν χαί τεχνικήν έμπειρίαν τδν προσφύγων. ΣημειοΟται, 'ότι 
διά τής προαναφερθείσης μελέτης τοθ A. ALEXANDER άναλύονται τά άποτελέ- 
σμάτα τής υπδ τοθ ΚΞΠΕ διενεργηθείσης κατά τδ έτος 1961 έρεύνης περί τής 
καταγωγής τδν 'Ελλήνων βιομηχάνων καί δκαπιστοθται, 8τι τεσσαράκοντα έτη 
μετά τήν κροσφυγιχήν μετακίνησιν τδ 20% τοθ συνδλου τούτων κατήγετο ή 
προήρχετο έκ τής Μιχρδς ’Ασίας.

* Η _ _ _ Κ _ β _ α _ τ _ ι _ κ _ 5  _ π _ β _ ο _ σ _ τ _ α _ σ ί _ α

Σημαντικήν ωθησιν εις τήν πρόοδον τής μεταποιητικής δραστηριδτητος 
προσέδωκαν έπίσης αί ΰπδ τδν κρατικών άρχδν θεσπιοθεΐσαι καί παρασχεθεΐ- 

σαι γενικώτεραι εύχέρειαι άναπτύζεως τοθ κλάδου, διά τής λήφεως σημαντικών 
μέτρων προστασίας αύτοΟ χαί διά τής ταυτοχρόνου έπεκτάσεως τοθ ένδιαφέρον- 
τος τδν άρμοέίων έπί τής βελτιώσεως τής θέσεως τών έργαζομένων, *Η εφαρμο
γή τών συλλογικών συμβάσεων έργασίας, ή καθιέρωσις τοθ έκταώρου είς τάς 
πλείστας βιομηχανικάς έπιχειρήσεις, ως καί η ΐδρυσις τοθ θεσμοθ τών κοινω
νικών ασφαλίσεων, προσέφερον είς τδν έργαζδμενον τά κίνητρα διά τήν πρό
θυμον καί αποδοτικήν ένταζίν του είς τδν βιομηχανικόν χλάδον. 0Î νέοι
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όροι έργασίας είς τήν βιομηχανίαν έν συσχετισμφ πρός τό χαμηλόν γεωργι
κόν εισόδημα έστρεψαν τήν προτίμησήν τών έργαζομένων μέχρι τότε είς τήν 
γεωργίαν πρδς τήν βιομηχανικήν άπασχδλησιν· Είς τούτο συνέβαλεν Ασφαλώς 
καί η ένταθεϊσα κατά τήν περίοδον ταύτην φυγή πρός τάς πόλεις, μέ συνέ
πειαν τήν αυζησιν τού διαθεσίμου εργατικού δυναμικού είς τούς κλάδους τής 
δευτερογενούς παραγωγής καί τών ύπηρεσιών·

Τ_ά ___
Πέραν τών γενικών αύτών διαπιστώσεων έπί τών παραγόντων οι όποιοι 

έπέδρασαν είς τήν έζέλιζιν τής έλληνικής βιομηχανίας,δέον νά σημειωθή 
ή γενική μεταβολή τής ύποδομής τής ολης οίκονομικής ζωής. Αι μεταβολαί. 
καί αι βελτιώσεις αί οποϊαι έπραγματοποιήθησαν κατά τήν περίοδον τής τε
λευταίας πεντηκονταετίας καί ίδίως κατά τήν μετά τό Β' παγκόσμιον πόλεμον 
δημιουργικήν έξδρμησιν, είχον Ασφαλώς Αποφασιστικήν έπίδρασιν έπί τής έζε
λίζεως όλοκλήρου τής οίκονομίας καί τού βιομηχανικού κλάδου Ιδιαιτέρως· *Η 
βελτίωσις τών σιδηροδρομικών μεταφορών, η διάνοιζις νέων όδώνν ή κατασκευή 
λιμένων καί γενικώς ή διευκόλυνσις τών μεταφορών καί τών έπικοινωνιών Απε- 
τέλεσαν Αποφασιστικόν παράγοντα άναπτύζεως τής βιομηχανίας· Διά τών νέων 
εύχερειών αί όποϊαι παρεσχέθησαν έκ τής κατασκευής τών προμνησθέντων έργων 
ύποδομής, κατέστησαν πλέον έκμεταλλεύσιμα τά γεωργικά προϊόντα· Ταυτοχρδ- 
νως αί πρώται ήλαι έκ τής γεωργικής και μεταλλευτικής παραγωγής ήσαν εύχε- 
ρώς χρησιμοποιήσιμοι ύπδ τής βιομηχανίας, έν$ τά παραγόμενα αγαθά ητο δυνα
τόν νά διοχετευθούν άνέτως είς δλην τήν Χώραν· Αί τοιαύται ένχέρειαι ύπε- 
βοήθησαν σύν τοϊς άλλοις καί τήν μετακίνησιν τών έργατικών χειρών, άπετέ- 
λεσαν δέ παράγοντας υποβοηθητικούς τής βιομηχανικής προόδου·

Σημαντικός έπίσης παράγων άναπτύζεως, λαμβανομένης μάλιστα ύπ'δψιν καί 
τής ραγδαίας τεχνικής έζελίζεως καί μηχανοποιήσεως τής παραγωγής, είναι 
καί η παροχή άφθόνου καί σχετικώς εύθηνής ηλεκτρικής ένεργείας· Κατά τήν 
τελευταίαν ίδίως εικοσαετίαν, ή παραγωγή ηλεκτρικής ένεργείας ηύζήθη άλμα- 
τωδώς. Ταυτοχρόνως, διά τού δημιουργηθέντος ένιαίου έθνικού δικτύου μετα
φοράς καί διανομής ηλεκτρικής ένεργείας είς τό όποϊον ένετάγησαν αί ύφιστά-
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μεναι καί αι νεοδημιουργηθεισαι μονάδες παραγωγής τής Ηπειρωτικής 'Ελλάδος 
έπετεύχΟη Η ηλεκτροδότησις τβν περισσοτέρων οικισμών τής Χώρας. *Η κατα
σκευή τών μεγάλων θερμοηλεκτρικών σταθμών, οι δποίοι χρησιμοποιούν εις 
σημαντικόν βαθμόν τδν λιγνίτην καί πρδ παντός ή ευρεία χρησιμοποίησις τού 
λευκοΟ ανθρακος διά τήν παραγωγήν ένεργείας επίτρεψαν τήν παροχήν Ηλεκτρι
κού ρεύματος είς τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν ύπό είδικά μειωμένα 
τιμολόγια μέ εύνοήτους τάς έκ τούτου ευεργετικός έπιδράσεις»

Είναι άπαραίτητον νά σημειωθβ, οτι η συμβολή τής έπεκτάσεως τής χρή— 
σεως·τής Ηλεκτρικής ένεργείας υπό τού ελληνικού πληθυσμού, εϊχε διττήν 
ευεργετικήν έπίδρασιν καί έπί τής βιομηχανίας* *Η πρώτη έξ αυτών αφορά 
είς τήν ευχερή χρησιμοποίησιν τής Ηλεκτρικής ένεργείας ώς μέσου βοηθητι
κού τής παραγωγής διά τής χρήσεως ταύτης αμέσως ή έμμέσως είς τήν παρα
γωγικήν διαδικασίαν (π.χ· διά τήν κίνησιν τών μηχανημάτων, τήν θέρμανσιν 
κλιβάνων, τήν ήλεκτρόλυσιν ή τήν χρησιμοποίησίν της εις βοηθητικός τής 
παραγωγής διαδικασίας ώς τήν κίνησιν μεταφορικών ταινιών, άναβατήρων, τόν 
κλιματισμόνt τήν θέρμανσιν κτλ.). Συμφώνως πρός τά στοιχεία τά οποία πα
ρατίθενται είς τόν πίνακα 57» η κατανάλωσις Ηλεκτρικής ένεργείας είς τήν 
βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν άπό τού έτους 195*Ν τδ δποίον είναι καί τό 
πρώτον &τος διά τδ δποίον διατίθενται σχετικά στοιχεία, μέχρι τού 1971 
έκυμαίνετο μεταξύ τού καί τού τού συνόλου αυτής. Λαμβανομένης υπ* 
οψιν τής, κατά τήν τελευταίαν ιδίως δεκαετίαν, αλματώδους αύζήσεως τής 
συνολικής παραγωγής Ηλεκτρικής ένεργείας, ή ποσοστιαία συμμετοχή τής βιο- 
μηχανίας δύναται νά θεωρηθή ώς αξιόλογος.

Στοιχεία περί τής συνολικής παραγωγής μετά διακρίσεως ταύτης είς θερ
μικήν καί ύδροηλεκτρικήν διά τδ χρονικόν διάστημα τών έτών 1930-1938 καί 
19^8-1971 δίδονται είς τδν πίνακα 58. *Εκ τών στοιχείων τού πίνακος τού
του καταφαίνεται Η ραγδαία έξέλιξις τού έζηλεκτρισμού είς τήν Χώραν καί 
Η έκ τούτου σημαντική συμβολή του είς τήν οίκονομικήν καί πολιτιστικήν
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Πίναξ 57. Συνολική κατανάλωσις ηλεκτρικής ένεργείας wet κατανάλωσις
είς τήν βιομηχανίαν καί τήν βιοτεχνίαν κατά τά ετη 1954-1971

Είς έκατ. ΩΧΒ

Ετη
Σ υ ν ο λ ικ ή
κατα νά -
'λιοσις

Βιομηχαν
ν ικ ή
χρήσις

Ποσοστδν 
επί τ ο ί ς  

%

Σ υ ν ο λ ικ ή  
" Ε τ η  κατα νά - 

λωσις

Β ιο μ ρ χ α -  
ν ικ η  

χρήσις

Ποσοστδν 
έ π ί  τοΓς 

%

1954 881 480 54,5 1964 3.218 1.679 52,2
1955 1.014 566 55,8 1965 3.748 1.976 52,7
1956 1 .18J 659 55,7 1966 4.988 3..003 60,2

1957 1.349 760 56,5 1967 5.-976 3.8θ4 63,7
1958 1.500 802 53,5 1968 6.479 4.150 64,1
1959 1.691 833 49,3 1969 7.434 4.405 59,3
196ο 1.888 886 46,9 1970 8.357 4.932 59,0

1971 9-822 5.898 6ο ,0

Πηγή: Στατιστική ’Επετηρίς τής 'Ελλάδος (1955 καί 1972).

Πίναξ 58. Συνολική παραγωγή ήλεκτρικής ένεργείας κατά τά £τη 
1950 -193ο καί 19Μ - 1971

(Είς έκατομμύρια ΩΧΒ)-

Ετη ■Συνολικ-ήπαραγωγή "Ετη
Συνολικί
παραγωγΐ f ' l Pλεκτρι

κή
"Ετη

Σήνολική
τίαραγωγή

’Εξ' Ι« υδροη- λεκτρι 
κή

1930 100 1948 479 1960 2.198 469
1931 115 1949. 583 • · · 1961 2.484 554
1932 120 1950 ' 665 • · · 1962 2.735 614
1933 125 1951 745 * * *. 1963 3.113 8θ6
1934 158 1952 814 1964 3-716 749
1935 183 1953 917 • · · 1965 4.145 759
1936 227 1954 1.073 • · · 1966 5.462 1.71̂
1937 243 1955 1.253 310 196? 6.309 1.643
1938 272 1956 1 ·4?6 502 1968 6*949 1.354
•Μ • · · 1957 1.627 348 1969 8.010 2.031
• · · • · · 1958 1.790 451 1970 8.991 2.630

1959 1.962 433 1971 10.611 2.646
Πηγή: Στατιστική ’Επετηρίς τής 'Ελλάδος (Ϊ955~κάί"Ϊ972>·"
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πρόοδον τής ‘Ελλάδος. ’Επίσης παρατηρείταν μία διαρθρωτική μεταβολή είς 
τήν προέλευσιν τής ένεργείας, συνισταμένη είς άζιδλογον αδζησιν τής Υδρο
ηλεκτρικής, κατά τήν τελευταίαν ίδίως πενταετίαν, έναντι τής θερμικής·
*Η σ’χέσις πάντως συμμετοχής τών δύο τούτων μορφών ένεργείας παραμένει 
σχεδόν Αμετάβλητος, λόγφ παραλλήλου αύζήσεως καί τής θερμικής τοιαύτης·

*Η έπίδρασις έκ τής χρησιμοποιήσεως άφθόνου ήλεκτρικής ένεργείας καθ 
άπασαν σχεδόν τήν Χώραν έχει καί έτέραν ευμενή έπίπτωσιν έπί τής βιομηχα- 
νικής άναπτύζεως, λόγφ τής άθρόας αύζήσεως τού ΑριθμοΟ τών καταναλωτών 
δι’οίκιακήν, γεωργικήν, έμπορικήν κτλ· χρήσιν· Παρατηρεϊται δηλαδή κατά 
τήν τελευταίαν ίδίως δεκαετίαν ηύζημόνη ζήτησις διά τά προϊόντα τού κλά
δου έφαρμογής ηλεκτρισμού, ή εγχώριος δ£ παραγωγή συμμετέχει κατά μέγα 
ποσοστδν είς τήν ίκανοποίησιν τών άναγκών τής άγοράς, διά τής παραγωγής 
μεγάλης ποικιλίας τοιούτων είδών. Οδτω, ή Ανάπτυζις τών κλάδων παραγωγής 
τών είδών τούτων ώς καί τών κλάδων παραγωγής τών έγχωρίως παραγομένων πρώ
των υλών διά τήν παραγωγήν τών ώς ανω προϊόντων είναι σημαντική· *Εζ άλλου, 
αί έπιδράσεις έκ τής δημιουργίας συνθηκών άνέσεως καί υγιεινής είς τά 
έργοστάσια λόγφ τής εύχερείας λειτουργίας μηχανημάτων έζαερισμού, θερμάν- 
σεως, φωτισμού τών χώρων έργασίας δέν δύνανται βεβαίως νά μετρηθούν, δέν 
παύουν ομως νά Αποτελούν ένα σημαντικόν παράγοντα συντελούντα είς τήν αδ- 
ζησιν τής παραγωγικότητος καί τήν άνοδον τού πολιτιστικού έπιπέδου·

0 [ έ,ν «■<>. τ α Λ ί^,κ,ο^,^π,α γ ο ν tMÇMg

Περαίνοντες τήν έπισκόπησιν τών εύνοΐκών διά τήν βιομηχανικήν Ανάπτυ- 
ζιν παραγόντων, ώς καί τών γενικών μέτρων τής Διοικήσεως άτι να έπέδρασαν 
έπί τής όλης έζελίζεως τής βιομηχανικής καί βιοτεχνικής δραστηριότητος κα
τά τήν τςλευταίαν πεντηκονταετίαν δέν πρέπει νά άγνοήσωμεν τόν Ανασταλτικόν 
ρόλον είς τήν ανάπτυζιν τής βιομηχανίας, τόν όποιον συνέχισαν νά διαδραμα
τίζουν οι παράγοντες τής στενότητος κεφαλαίων πρός έπένδυσιν καί κίνησιν 
τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων καί τής έλλείφεως επαρκούς είδικευμένου έργα- 
τικού δυναμικού·
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Η λαϊλαφ τοϋ 3* παγκοσμίου πολέμου, η έπακολουθήσασα κατοχή καί αί 
περιπέτειαι τού έθνους κατά την δεκαετίαν 19^0-19^9$ έπέφερον είς τήν έλ- 
ληνικήν βιομηχανίαν σημαντικήν όπισθοδρόμησιν. *0 βιομηχανικός εξοπλισμός 
καί ή 5>λη δομή τής βιομηχανίας έκλονίσθη έκ θεμελίων. Παρά ταϋτα, τό πνεύ
μα τής αναδημιουργίας έθριάμβευσε καί πάλιν. ’Επί τών έρει πίων τών βιομη
χανικών μονάδων καί εκ τού χάους τδ όποιον έδημιουργήΟη ήρχισεν η άνα- 
συγκρότησις.

 ___Ξ_£..2_§_£_ο_υ

*Λπό τού 1950 καί έντεύθεν ήρχισε, μέ τήν συμβολήν τής άμερικανικής 
βοηθείας, νέα έζδρμησις τής βιομηχανίας έν τφ πλαισίφ τής άνασυγκροτήσεως 
τής έθνικής οικονομίας. Ριζικά μέτρα οικονομικής άνομθώσεως έλήφθησαν, 
άποβλέποντα κυρίως είς τήν άποκατάστασιν τής έμπιστοσΰνης τού κοινού πρός 
τήν οικονομικήν σταθερότητα. *Η άπελευθέρωσις τών εισαγωγών, η υποτίμησις 
τής δραχμής κατά τδ 1953$ Η έναρξις καταρτίσεως προγραμμάτων οίκόνομικής 
άναπτύξεως, θεωρούνται εν προκειμένη ώς τά πλέον σημαντικά.

* Η συστηματική προσπάθεια ή κ ταβληθείσα υπό τοϋ Κράτους διά τής θε- 
σπίσεως ειδικών νομοθετικών μέτρων προόελκύοεως ξένων κεφαλαίων πρός 
έπένδυσιν είς τήν Χώραν εΐχεν έπίσης ώς άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν ση
μαντικού άριθμού νέων μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.

Παραλλήλως πρός τήν εισροήν ξένων κεφαλαίων παρετηρήθη καί άξιόλογος 
μεταφορά ευρεσιτεχνιών καί τεχνικής εμπειρίας (KNOW-HOW) έκ τών βιομηχα- 
νικώς ανεπτυγμένων χωρών, ητις έβελτίωσεν αίσόητώς τάς μεθόδους τής παρα
γωγής ̂τών βιομηχανικών προϊόντων ύποβοηΟήσασσ ούτως είς τήν διαμόρφωσιν 
σχετικώς χαμηλών έπιπέδων κόστους.

Πέραν τών ανωτέρω αποφασιστικήν συμβολήν ειχον καί άλλοι παράγοντες 
μεταξύ τώη όποιων άναφέρομεν τήν έπίδρασιν έκ τής μεταβολής τών συνηθειών 
καταναλώσεως (PATTERNS OF CONSUMPTION) ή οποία έπήλθεν έκ τής βελτιώσεως 
τοϋ έπιπέδου διαβιώσεως τοϋ ελληνικού λαού, δστις αμέσως μετά τήν πολεμικήν 
περίοδον, ήρχισε νά άπομακρύνεται σταθερώς έκ τής κατά παράδοσιν λιτής δια
βιώσεως· Γενικώς ή έν γένει οικονομική πολιτική καί αί έπιδράσεις τής έπι- 
στήμης καί τής τεχνολογίας έδημιούργησαν τάς άπαραιτήτους έκείνας προϋπο
θέσεις διά τήν άνάπτυζιν τής έλληνικής βιομηχανίας παραλλήλως καί ταντοχρό- 
νως πρδς τήν άνάπτυξιν τής έθνικής οικονομίας £92
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*Ως έζετέθη είς τδ κύριον μέρος τής παρούσης μελέτης, ή περίοδος ή 
καλύπτουσα τδ διάστημα τών έτών άπδ τού 1821 μέχρι καί τοθ 1920, απετέ- 
λεσε τήν βραδείαν προετοιμασίαν τής άνδρώσεως τής έλληνικής βιομηχανίας.
‘Ο ρυθμός άλλωστε τής βιομηχανικής άναπτύζεως καί είς τάς άλλας εύρωπαϊ- 
κάς χώρας κατά τήν ύπ’έφιν περίοδον δέν ητο άσφαλώς τδσον έντονος ώς 
είναι σήμερον. *Η γεωργία έζηκολούθει νά παραμένρ καθ’όλον τδ μέχρι τού 
Α# παγκοσμίου πολέμου διάστημα, ό κυριώτερος συντελεστής τού έθνικού εί- 
σοδήματος διά τάς περισσοτέρας τών εύρωπαϊκών χωρών. Δέν υπήρχε λοιπόν 
έντονον τό κίνητρον στροφής πρδς τήν έκβιομηχάνησιν, ώστε νά μεταβληθή 
ή δομή τής οίκονομίας τής χώρας άπδ γεωργικήν είς βιομηχανικήν·*

βΗ τοιαυτη σύγκρισις δικαιολογεί έν μέρει καί τήν βραδείαν στροφήν τού 
έλληνος έπιχειρηματίου άπό τήν γεωργικήν καί τήν έμπορικήν έπιχείρησιν 
πρδς τήν άγνωστον καί ισως επικίνδυνον, ώς τήν έθεώρει, περιπέτειαν, τής 
βιομηχανικής έπιδόσεως. Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά τήν βραδυτάτην 
προσαρμογήν τής κρατικής πολιτικής πρός τά θέματα ύποβοηθήσεως καί ποδη- 
γετήσεως τής έλληνικής βιομηχανίας είς τά πρώτα, τούλάχιστον, αύτής βή
ματα· Σποραδικαί είναι, πράγματι, αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας ή πολι
τεία έθέσπισεν έστω καί σκιώδη μέτρα υπέρ τοθ κλάδου αύτοθ τής οίκονομίας, 
κατά τήν περίοδον τών πεντήκοντα πρώτων άπδ τής άνεζαρτησίας έτών.

*Η γωνία αυτή τής ευρωπαϊκής ήπείρου είς τήν οποίαν ήκμασεν ο πολι
τισμός τής κλασσικής άρχαιδτητος, ύπέστη τά δεινά μιάς μακραίωνος δου
λείας, ητις οχι μδνον άνέκοφε πδσαν έζέλιζιν, άλλ$ προεκάλεσε μίαν σοβαράν 
κοινωνικήν καί οικονομικήν όπισθοδρόμησιν. *Η ύποδουλωθεϊσα χώρα 'δμφς,
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κατόπιν σκληροΟ άγώνος κατώρθωσε νά άναχτήση τήν ελευθερίαν της, δι 2ν 
τουλάχιστον μέρος τοϋ έθνικοΟ της χώρου καί νά άναγεννηθή ως άνεζάρτητον 
κράτος·

Κατά τό διάστημα τοθ ένδς καί ήμίσεος αιώνος άπδ τής δημιουργίας τής 
νεωτέρας 'Ελλάδος μέχρι σήμερον, ή πρόοδος άπό κοινωνικής καί οικονομικής 
άπδφεως υπήρξε σημαντική· 'Η 'Ελλάς έξελθοθσα άπό τδ βαθύ σκότος είς τό 
οποίον εϊχε περιέλθει έπέτυχεν, άλλοτε έργαζομένη καί άλλοτε μαχομένη, νά 
έντάζρ έαυτήν λίαν ενωρίς ως ίσότιμον μέλος είς τήν χορείαν τών προοδευμέ- 
νων ευρωπαϊκών χωρών, 'ο σημερινός ^Ελλην εύρίσκεται είς τό αυτό πολιτι
στικόν έπίπεδον μέ τούς λοιπούς ευρωπαϊκούς λαούς·

Είναι γενικώς παραδεκτόν οτι ή βιομηχανική έξέλιξις μιας χώρας άπο- 
τελεί όρον διά τόν εκσυγχρονισμόν τής καθόλου οίκονομικής, κοινωνικής 
καί πολιτιστικής ζωής αυτής. *Εξ έτέρου ή άνάπτυζις τής ελληνικής βιομη
χανίας άποτελεϊ άπόδειζιν τής συντελεσθείσης προόδου είς τήν τεχνικήν καί 
έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν τόΟ ελληνικοΟ λαοθ, διότι έν κατακλεϊδι ό θεμε
λιώδης προωθητικός παράγων είς τήν οικονομικήν έζέλιξιν δέν είναι παρά S 
καταλλήλως' εκπαιδευμένος πληθυσμός f 93 J ·

Η σημερινή Ελλάς πραγματοποιεί άσφαλώς μίαν ταχεϊαν πορείαν πρός 
την εκβιομηχάνησιν· *Η σύνδεσίς της πρδς εύρυτέρους οικονομικούς συνα
σπισμούς καί ή ανάγκη μιδς συντόνου προσπάθειας εύθυγραμμίσεως τής έλλη- 
νικής παραγωγικής δραστηριότητος πρός τά αντίστοιχα έπίπεδα τών άλλων 
χωρών τών εν λόγφ συνασπισμών έπιβάλλει, άλλωστε, τήν έζέλιξιν ταύτην.
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Al βασικαί ενδείξεις περί τής δραστηριδτητος τής Ελληνικής βιομη
χανίας κατά τήν δωδεκαετίαν 1959-1970,προκύπτουσαι ch τδν ετησίων βιο
μηχανικήν ερευνών τδν Αντιστοίχων έτδν, παρέχουν ένθαρρυντικάς πληροφο
ρίας περί τού μέλλοντος τοΟ κλάδου τής μεταποιήσεως έν *Ελλάδι·

Διά τήν τελευταίαν ταύτην περίοδον ή διερεύνησις τής έξελίζεως διεζή- 
χθη κατά τρδπον πλέον έμπεριστατωμένον, Αφ'ένδς μέν διδτι ύφίστανται 
στοιχεία περί τής συμβολής τής βιομηχανίας, έξ έπδφεως προστιθεμένης 
Αξίας, Αφ’έτέρου δέ διδτι έμφανίζονται κατ’αύτήυ σοβαραί διαρθρωτικαί 
μεταβολαί, προερχδμεναι κυρίως έκ τδν έπιπτώσεων έκ τής σταδιακής συν- 
δέσεώς μας μετά τής Εύρωπαίκής Οίκονομικής Κοινδτητος (ΕΟΚ) καί έκ τδν 
μέτρων τής Διοικήσεως Υπέρ τής βιομηχανικής Αναπτύξεως.

Είδικώτερον, ή σΰνδεσις τής Χώρας μετά τής Ε.Ο.Κ· Υπεκίνησε τδ έν- 
διαφέρον πράς μίαν νέαν έζδρμησιν άνανεώσεως τού μηχανολογικοί έζοπλι- 
σμού καί έφαρμογής νέων Αποδοτικωτέρων μεθδδων παραγωγής. Αϊτη έζεδηλώθη 
βεβαίως είς έκείνους Ιδιαιτέρως τούς κλάδους τής βιομηχανίας,θΐ δποίοι 
εϊχον Αζιδλογον δασμολογικήν προστασίαν Αφ’ένδς καί δέν .ειχον άμεσον τήν 
σύνδεσιν πρδς έγχωρίως παραγομένας πρώτας ̂ λας άφ,έτέρου· Σοβαρδς παρά
λιον έξισορροπήσεως των Υφισταμένων διαφορών Ανταγωνιστικδτητος τών έγχω- 
ρώων βιομηχανικών μονάδων έναντι τής προηγμένης τεχνικής καί οίκονομικής 
Αποδδσεως τών αντιστοίχων μονάδων τών χωρών τής Ε.Ο.Κ. ητο Ασφαλώς ή 
χρησιμοποίησις χαμηλής ϊσως έζειδικεύσεως, Αλλά εύθηνής έργασίας. *Η 
συγκυρία αυτη συνεπικουρουμένη Απδ τήν Υπδ τού Κράτους παροχήν κινήτρων 
διά προσέλκυσιν ξένων κεφαλαίων πρδς έπένδυσιν είς βιομηχανικάς έγ- 
καταστάσεις, Απετέλεσε τήν Απαρχήν διά τήν δημιουργίαν Αξιολδγου ρεύμα
τος εισροής ξένων κεφαλαίων Αλλά καί τεχνικών, γνώσεων καί ευρεσιτεχνιών 
πρδς Αξιοποίησιν έγχωρίων πρώτων Υλών,προερχομένων έκ τής γεωργικής καί 
κτηνοτροφικής παραγωγής ως καί έξ έκμεταλλεύσεως τού υπεδάφους.
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*Η έλληνική βιομηχανία οχι μόνον κατώρθωσε νά καλύπτμ τάς έγχωρίους 
άνάγκας, διά μεγάλον αριθμόν βιομηχανικών προϊόντων, αλλά έπέτυχε νά 
διευρύντ\ καί τήν έζαγωγικήν της δραστηριότητα είς άζιδλογον βαθμόν. Διά 
τών είς τδν πίνακα 59 περιλαμβανόμενων στοιχείων έπιχειρεϊται μία διερεύ- 
νησις περί τής συμμετοχής τών έζαγωγών βιομηχανικών προϊόντων είς τδ σύν
ολον τών έζαγωγών τής Χώρας κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν.

*Εκ τών στοιχείων τοθ πίνακος τούτου, ή μελέτη τού όποιου δέον νά πε-
piopioOfj είς τήν ποσοστιαίαν συμμετοχήν τών έζαγωγών τών βιομηχανικών προϊ
όντων έπί τού συνόλου τών έζαγωγών τής Χώρας-δεδομένου ότι αι άπογραφόμε- 
ναι άζίαι παρέχονται είς τρεχούσας τιμάς - προκύπτουν άζιόλογαι πληροφο- 
ρίαι· Είναι αζιον μνείας τό γεγονός, ότι τδ ποσοστόν συμμετοχής τών έζα
γωγών τών βιομηχανικών προϊόντων άπό τού 12,2& κατά τδ έτος 1962, αυζανδ- 
μενον σταθερώς κατ*ετος, εφθασεν είς τό ύφος τού 50& κατά τό 1971 ♦ 'Αφ* 
έτέρου, ή έζέλιξις τών έζαγωγών βιομηχανικών προϊόντων κατά κατηγορίας 
έμφανίζει καί ϊτερον σημαντικόν στοιχεϊον, τήν κατά ταχύτερον ρυθμόν αύ- 
ζησιν τών έζαγωγών τών βιομηχανοποιημένων τροφίμων καί ποτών καί τών λοι
πών βιομηχανικών είδών· Εκ τών έζελίζεων τών κατηγοριών τούτων συμπεραίνε 
ται, ότι ή έλληνική βιομηχανική παραγωγή προσανατολίζεται πρός τήν έζαγω- 
γήν καί νέων προϊόντων, άτινα είς τό παρελθόν δέν παρήγοντο ή παρήγοντο μό
νον διά τήν έσωτερικήν άγοράν. 'Η προοπτική ότι περαιτέρω διευρύνσεως
τής έζαγωγικής δραστηριότητος άλλά καί ΰποκαταστάσεως τών έκ τού έζωτερι- 
κού είσαγομένων διά τών έγχωρίως παραγομένων είς ολονέν αύζανόμενον ρυθμόν 
διαφαίνεται ως μάλλον πιθανή.

4-1— I_!LS— D-iLi-D-tt-ILX-D-S— -2-1-2-2"
6 ο μ ι κ ή ς  δ ρ

Μεταξύ τών προαναφερθέντων αίτίων τά όποϊα προεπάλεσαν τήν έντονον 
άνοδικήν τάσιν είς τήν δραστηριότητα τής βιομηχανίας δέον νά συγκαταλεγή 
καί ή ζωηρά κίνησις καί διάθεσις κεφαλαίων είς τήν οικοδομικήν δράστη-



Πίναζ 59· 'Εζαγωγαί βιομηχανικήν προϊόντων κατά τά ίτη 1962-1970 είς δρχ. είς τρέχ. τιμάς

Κατηγορίαι προϊόντων 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

Προϊόντα χημικών βιομηχανιών 183 10 1 1 4 ο

mm mm Μ  ^  ·  ·· mm

ι δ ο 206 W 9 949 940 1.384 1Λ53

Μηχανήματα καί δλικόν μεταφορών 
Προϊόντα πετρελαίου

1 4 ? 1 2 4 172 193 210

104
169
143

109
182

190
165

287
192

367
182

Βιομηχανοποιημένα τρόφιμα 
και ποτά 78 1 1 2 200 291 287 366 879

»
1 . 1 2 8 1 .88Ô 2 . 1 8 8

Σιγαρέττα 6- 7 6 8 1 1 10 2 3 2 5
Λοιπά βιομηχανικά είδη 498 592 703 955 1.755 2.417 2.672 4 . 5 9 8 6.215 5.747

Σύνολον βιομηχανικών προϊόντων^ 912 936 1 . 2 2 1 1.627 2.573 3.574 4.793 7.324 9 . 9 6 ο 9.942

Σύνολον έζαγωγών 7-503 8.703 9.257 9.833 1 2 . 1 8 0 14.856 14.047 16.609 19.276 19.874

Ποοοστόν εξαγωγών βιομηχανι
κών προϊόντων έπί συνολουί 
(έπί τοϊς %) 1 2 , 2 1 0 ,8 13t2 16,5 2 1 , 1# 24,0 34,1 44,1 51,7 50,0

♦ Δέν περιλαμβάνονται αί έζαγωγαί καπνού καί σταφίδος 
Πηγή: α) Διά τά ετη 1962-1965: 3Θ. , . θνικοί Λογαριασμοί τής *Σλλάδος 1948-1965, άριθ. 16 σελ. .14 

β) 11 " ” 1966-1967: " " " Μ 1960-1968 άριθ. 19 οελ. 14
γ) ·· " " 1968-1970: " " 11 , " 1948-1970 άριθ.21 σελ. 16
δ) Διά το ετος -1971 στοιχεία προσωρινά ληφθέντα εκ τής Γεν.Δ/νσεως Εθν. Δργαριασμών
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ριδτητα. Παρά τό γεγονός οτι αύτή καθ’έαυτήν ή οικοδομική δραστηριδτης 
δημιουργεί έπενδΰσεις χαμηλοθ ενδιαφέροντος έζ έπδψεως παραγωγικδτητος . 
δεν πρέπει νά παραγνωριαθή ενταύθα, ίτι αδτη έκδηλουμένη μέ δλο.νέν αύζα- 
νομένην ζήτησιν οικοδομικών υλικών ειχεν εύνοϊκάς επιπτώσεις επί τής 
άναπτύζεως τών βιομηχανικών κλάδων παραγωγής τδν σχετικδν προϊδντων.

’Ενταύθα κρίνεται χρήσιμος μία σύντομος έπισκδπησις τδν διαθεσίμων 
στατιστικών στοιχείων περί τής οικοδομικής δραστηριδτητος κατά τήν τελευ
ταίαν ΐδίφ περίοδον.

Οΰτω, κατά τήν πενταετίαν (1967-1971) ή ιδιωτική οικοδομική δραστη- 
ριδτης διεμορφώθη έν συγκρίσει πρδς τήν προηγουμένην πενταετίαν (1962- 
1966) είς λίαν ύφηλά έπίπεδα. Συγκεκριμένως, ό ογκος τών νέων οικοδομών 
καί προσθηκών οίκοδομών, άνήλθεν έντδς τής έπισκοπουμένης πενταετίας είς 
239*62* χιλιάδας μ̂ , έναντι 133.355 χιλιάδων μ^ τής πενταετίας 1962-1966, 
ήτοι έσημείωσεν αδζησιν κατά 106.269 χιλ.μ^ ή 8θ5ό. Τά σχετικά στοιχεία 
περί τής οικοδομικής δραστηριδτητος τής πενταετίας δίδονται είς τόν πί
νακα 6θ·

Πίναζ 6θ. ’Ιδιωτική οικοδομική δραστηριδτης κατά τά ετη 1967-1971
(βάσει άδεμών οίκοδομήσεως)

" Ε τ η
• ν Κέαι οίκοδομαί * 
"Ογκος είς χιλ. μ·7 Προσθήκαϊ οικοδομών - 

Ογκος εις χιλ.μ·7
Σ ύ ν ο λ ο ν  νέων οικοδομών 

ν καί προσθηκών . Ογκος είς χιλ.μ·3 * %
1967 26.603 6.852 33·*55
1968 35-852 9.*25 *5.277 *35,3.
1969 *3.318 10.7*8 5*.θ66 *19,*
1970 *0.710 10 .6 22 51.332 - 5,1
1971 *5.098 10.396 55.*9* ♦ 8,1

Πηγή: ΞΣΤΕ Στατιστική Έκετηρίς 1972
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Ό  υψηλός ουτος ρυθμός άνελίζεως τής οικοδομικής δραστηριδτητος δικαιο
λογεί πλήρως τήν σημειωθεΐσαν ϊνθησιν τών αντιστοιχώ βιομηχανικών κλάδων 
κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν.

* g „ Ê - ± - g _ l L  I L »    £ jb ^ J E J E J L 2 L & -S - ! î --------

£ _ i J .3 L Z L S  ___ ___________ S - S - B - i - S - S - S J ! — 2 J L 2 L - £ j L & J !

2JL§JL=-2-2JL2
*Η έζέλιζις τής βιομηχανικής δραστηριότητος κατά τήν περίοδον τδν 

έτών 1963-1970 έμφανίζει σημεία μεταβολής τής δομής τής μεταποιητικής 
δραστηριότητος λόγφ κυρίως τών προαναφερθέντων αιτίων καί έκ τών παρασχε- 
06ντων κινήτρων άναπτύζεως ταύτης. Εις τόν πίνακα 61 δίδονται στοιχεία 
έκ τών άποτελεσμάτων τών ετησίων βιομηχανικών έρευνών, περί τής προστιθε- 
μένης άζίας κατά τά ετη 1963-1970.

Πίναζ 61. Δείκτης μεταβολής τής προστιθέμενης άζίας είς τήν βιομηχανίαν 
άπό £τους είς ετος κατά τά 2τη 1963 - 1970.

Ποσοστόυ τής μεταβολής τής προστιθεμένης άζίας
Ε Τ Η  ~ '

_ ,. _ . Μειζονος ΜικρόςΣυνδλου Βιομηχανίας Βιομηχανίας Βιομηχανίας

1964/1963 114,2 112,2 119,2
1965/1964 114,1 119,4 101,5
1966/1965 113,5 115,3 108,5
1967/1966 109,4 108,4 112,2
1968/1967 111,0 110,9 111,3
1969/1968 117,8 120,6 109,7
1970/1969 121,7 124,7 112,4

Πηγή: ΕΣΥΕ. Αποτελέσματα βιομηχανικών έρευνών τών έτών 1963-1970
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'Εκ τδν στοιχείων τοΟ πίνακος 61 καταφαίνεται, οτι .ή κατά μέσον 
ορον έτησία αυζησις της προστιθέμενης άζίας είς τήν βιομηχανίαν εν 
συνόλφ άνήλθεν μεταξύ τδν έτδν 1962 καί 1970 είς 1^,9#· * Η αυζησις αΰτη 
ήκολούθησεν εντονώτερον ρυθμόν είς τά βιομηχανικά καταστήματα τής μείζο
νος βιομηχανίας, άνελθοΟσα είς ΐύ,οϋέ, ελαφρώς δέ χαμηλότερου είς τά βιο
μηχανικά καταστήματα τής μικράς βιομηχανίας, άνελθοΟσα είς 10,7%·

* Ιδιαιτέρως σημαντικοί ησαν οί ρυθμοί αυξήσεων τών έτών 1968-1969 
(17,0/5) καί 1969-1970 (2^,8%). Δέον νά σημειωθή, οτι αί μεταβολαί αύται 
όφείλονται εν τινι μέτρφ καί είς τάς μεταβολάς τδν τιμών, δεδομένου ότι 
τά μεγέθη τής κροστιθεμένης άζίας δίδονται είς τρεχούσας τιμάς·

Τά άπόλυτα μεγέθη τής κροστιθεμένης'άζίας είς τρεχούσας τιμάς, κατά 
τά ός ανω ετη, δίδονται είς τόν κίνακα 62 καί υιό συγκριτικήν μορφήν εις 

τό Διάγραμμα 1 2 ·

Πίναζ 62. Προστιθέμενη άξία κατά τά έτη 1963-1970 είς τρεχούσας
τιμάς, εις έκατ. δρχ.

Ε Τ Η 2 Y Η 0 Α 0 Ν ΚΞΙΖΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΙΚΡΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1963 19.001 100 13-615 71,6 5.386 28,4
1964 21.695 100 15*276 70,4 6.419 29,6
1965 24.757 100 Ί8.241 73,7 6.516 26,3
1966 28.098 100 21.028 74,8 7.070 25,2
1967 30.738 100 22.802 74,2 7.936 25,8
1968 34.128 100 25.297 74,1 8.831 25,9
1969 40.206 100 30.514 75.9 9.692 24,1
1970 48.945 100 38.052 77,7 10.893 22,3

Πηγή: ΕΣΪΕ. Αποτελέσματα βιομηχανικών έρευνών.
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’Αξιοπαρατήρητον είναι τδ γεγονδς τής μεταβολές τής συμμετοχής τής 
μικρός βιομηχανίας είς τδ σδνολον, πρδς έφελος τής μείζονος. Οδτω, fcvÇ 
κατά τδ ετος 1963 ή συμβολή ταΰτης άνήρχετο είς 2 8,*# κατά τδ έτος 1970 
περιωρίσθη είς τδ 2*1,1%. *Η μεταβολή αέτη έπραγματοποιήθη κατά τρδπον 
σταθερδυ κατά τήν δς 8νω χρονικήν περίοδον καί άσφαλδς άπεικονίζει τήν 
διαχρονικήν τάσιν τής οικονομικής συγκεντρώσεως.

*Η έξέλιξις τδν έπί μέρους κλάδων τής βιομηχανικής δραστηριδτητος 
παρουσιάζει σημαντικάς τάσεις διαφορισμοθ. ’Ιδιαιτέρως έντονοι μεταβο
λαί μεταζδ τδν έτών 1963-1970 έμφανίζονται είς τοδς κλάδους τής βασι
κής μεταλλουργίας, τής έπεζεργασίας πετρελαιοειδών, τών χημικών προϊόν
των, τών ήλεκτρικών είδών, τής επεξεργασίας ξδλου, τής επεξεργασίας μή 
μεταλλικδν δρυκτδν καί .τής βιομηχανίας ποτδν.

*Η κατά κλάδους συμβολή είς τήν διαμδρφωσιν τοθ συνδλου τής προστι- 
θεμέν.ης άξίας τοθ δευτερογενούς τομέως τής οικονομίας δίδεται άναλυτικδς 
διά τδ έτος 1970 είς τδν πίνακα 63.

*Η παρεχομένη έκ τοθ πίνακος τοδτου -είκών είναι λίαν χαρακτηριστική 
&ς πρδς τδν βαΟμδν συγκεντρώσ'εως καί δς πρδς τήν σχέσιν μεταξδ τοθ με
γέθους τής άπασχολήσεως καί τής προστιθεμένης άξίας. Παρατηρεϊται, 
πράγματι., μία έντονος συγκέντρωσις είς τοδς κλάδους τής βασικής μεταλ
λουργίας, χημικδν προϊόντων καί ηλεκτρικών ειδών, είς τοδς δποίου^μικρός 
άριθμδς βιομηχανικδν μονάδων πραγματοποιεί σημαντικδν μέρος τής ολης 
προστιθεμένης άξίας. ’Εξ έπδφεως άπασχολήσεως οί έντάσεως έργασίας κλά
δοι τδν τροφίμων, ένδδσεως-έποδήσεως καί αί ΰφαντικαί συγκεντρώνουν έπί- 
σης δφηλδν ποσοστδν τής προστιθεμένης άξίας.

’Ενδιαφέρουσα έπίσης είναι, ή έμφανι.ζομένη είς τδν πίνακα 6*ι σδγκρι- 
σις τδν μεγεθδν τδν έτδν 1963 καί 1970. 'Η'προκδπτουσα είκδν τδν διαρ
θρωτικών μεταβολών, έκ τής άντιπαραβολής τδν ποσοστιαίων συμμετοχών, τδν 
έπί μέρους κλάδων, είς τήν συνολικώς πραγμάτοποιηθεΐσαν προστιθεμένην 
άξίαν, έμφανίζει έναργδς τήν έπελθοΟοαν κατά τήν περίοδονταδτήν μεταβολήν.
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Πίναζ 6 3 , ’Αριθμός καταστημάτων, άπασχολουμένων καί προστιθέμενη 
άζία κατά τό ετος 1970, κατά φθίνουσαν τάξιν τοθ μεγέ

θους τής παραχθείσης προστιθεμένης άξίας·

Σειρά Κ λ ά δ ο ς

1 Τροφίμων 
2 'Υφαντικαί 
5 Μή μεταλλικδν όρυκτών
4 ' Βασικαί μεταλλουργικαί
5 Χημικών προϊόντων
6 *Ενδύσ εως-υποδ ήσ εως
7 Ειδών έκ μετάλλου
8 Μεταφορικών μέσων
9 ’Ηλεκτρικών είδών
10 Ποτών
11 ’Εκτυπώσεων
12 ’ΕλαστικοΟ-πλαστικών
13 ’Επεξεργασίας ξύλου
14 ’Επιπλοποιϊα
15 Μηχανών
16 ΚαπνοΟ
17 Πετρελαιοειδών
18  Χάρτου
19 Δέρματος
20 Διάφοροι

’Αριθμός
καταστη*
μάτων

19.512
5.052
5.271

ko

942
28.231
1 3 .8 5^

8 .2 6 8

3 .5 3 4

2 .8 1 4

2 .2 5 1

1.365
12.037
10.041
3.261

210
90

373
2.14?
3.686

’Αριθμός 
άπασχο- 
λουμέ
νων εις 

χιλιάδας

83,1
56.it
34.3 

6,6

. 1 6 ,8  

68 ,6

41.0 
55» 2 
20,7
14.0 
13»7
12.1

30.4 
23» 3 
17»0 
1 0 ,2

2,4 
7,9 
9,7 
9,δ

Προστιθέ
μενη άζία Ποσοστόν

είς συμμετο-
εκατ,δρχ. χής

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν  122.979 513,2■ SIIUMUBMSISS8nUln:3>ICaS8SSaBSBBS:tSIB··!!
Πηγή: ’Αποτελέσματα βιομηχανικής έρεύνης 1970

6.602 13,5
6 .10 7 12.5
3.924 8 ,0

3.839 7,8
3.366 6,9
3.162 6,5
2-937 6,0
2.707 5,5
2.514 5,1
1.756 3,6
1 .6 3 1 3,3
1 .5 19 3,1
1*504 3,1
Ι Λ 58 3,0
■»·264 2 ,6
1·233 2,5
1 · 196 2,it
959 2 ,0
704
564

*δ ·946

1,4
1 ,2

_____ 100,0
ttsssssss
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Πίναζ 6k* Σειρά κατατάξεως έκάστου κλάδου άναλδγως τής παρ'αύτού 
πραγματοποιούμενης προστιΟεμένης άζίας, κ α τ ά  τ ά  ε τ η  

1963‘καί 1970.

Κ λ ά δ ο ι
Σ ε ι ρ ά
κατατάζεως

Συμμετοχή 
κλάδου cl ___επί_το:

btàotou 
• τήν Π .A.

1 9 7 0 1 ’ 9 6 3 1 9  7 0 1 9  6 3

20 Τροφίμων 1 1 13,5 16,9
23 'Υφαντικαί 2 2 12,5 14,8
33 Μή μεταλλικών δρυκτών 3 k 8,0 7,3
3̂ · Βασικαί μεταλλουργίαι k 1 8 7,8 1 , 8

31 Χημικών προϊδντων 5 7 6,9 5,1
2k 'Ενδύσεως-ύποδήσεως 6 3 6,5 7,9
35 Ειδών έκ μετάλλου 7 5 6 , 0 6,5
33 Μεταφορικών μέσων 8 6 5,5 5,6
37 ’Ηλεκτρικών είδών 9 9 5,1 ' 4,1
21 Ποτών 1 0 1 1 5,6 3,2
28 'Εκτυπώσεων 1 1 1 0 3,3 3,9
30 'Ελαστικού-πλαστικών 1 2 1 5 3,1 2,6
25 'Επεξεργασίας ξύλου 1 3 12 3,1 2,9
26 'Επιπλοποιία 1*f 1*f 3,0 2,7
36 Μηχανών % 15 13 2,6 2,8
22 Καπνού 1 6 8 2,5 4,5
32 Πετρελαιοειδών 17 16 2,4 2,5
27 Χάρτου 1 8 17 2,0 1,9
29 Δέρματος 19 1 9 1,4 1,7
39 Διάφοροι 20 20 1,2 1,3

2/3 100,0 100,0
Βαρεία Βιομηχανία 
'Ελαφρά Βιομηχανία IIIIIIIIIIIII IIIIIII

46,8
53,2

38,3
61,7

Πηγή: 'Αποτελέσματα τών βιομηχανικών έρευνών τών έτών 1963 καί 1970
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’Εκ τής αντιπαραβολής τής σειράς τοϋ έτους 1970 πρδς τήν τοιαύτην τοϋ 
έτους 1983 προκύπτει, οτι οΐ κλάδοι τής βασικής μεταλλουργίας, Επεξεργα
σίας μή μεταλλικών όρυκτών, ήλεκτρικών ειδών, χημικών προϊόντων, Ελαστικοϋ- 
πλαστικών, προηγήθησαν σημαντικώς τών λοιπών κλάδων τής μεταποιήσεως· Γε
νικώς παρατηρείται μία σοβαρά διαρθρωτική μεταβολή υπέρ τών κλάδων τών 
άπαρτιζόντων τήν βαρείαν βιομηχανίαν· Ουτω οι κλάδοι: α) ελαστικοϋ-πλα- 
στικών, β) χημικών προϊόντων, γ) πετρελαιοειδών, δ) μή μεταλλικών όρυκτών ,̂ 
ε) βασικής μεταλλουργίας, στ) είδών έκ μετάλλου, ζ) ήλεκτρικών είδών καί 
η) μεταφορικών μέσων ηυζησαν τήν συμμετοχήν των είς τήν διαμόρφωσιν τής 
συνολικής προστιθέμενης άζίας κατά τό 1970 είς **4,8% έναντι τοϋ 25»5% *σϋ 
έτους 1963·

Διά τά μέτά τό 1970 δύο ετη, δηλαδή 1971 καί 1972, διά τά όποια δέν 
ύφίστανται είσέτι στοιχεία έκ τών ετησίων έρευνών λαμβάνομεν μίαν εικόνα 
τής συνεχίσεως τής άνοδικής έξελίζεως τής έλληνικής βιομηχανίας έκ τοϋ 
Μηνιαίου Δείκτου Βιομηχανικής Παραγωγής, ό όποιος Εμφανίζει κατά τά έτη 
ταϋτα μεγάλον Ετήσιον ρυθμόν αύζήσεως τής παραγωγής. Οΰτω, τδ μέσον Επί
πεδον βιομηχανικής παραγωγής Ενεφάνισεν άνοδον κατά μέν τδ 1971, έν συγ- 
κρίσει πρδς τό 1 9 7 0 , κατά 9,8% κατά δέ τό 1972, Εν συγκρίσει πρός τό 1971, 
κατά 12,4%. *Εζ άλλου οι κλάδοι μέ τόν μεγαλύτερον αύζητικόν ρυθμόν κατά 
τά δύο ταϋτα έτη είναι οι Εξής: 1)’Ηλεκτρικών μηχανών* συσκευών κλπ·
(15,8%, 26,3%) 2)’Ελαστικοϋ-πλαστικών ειδών (13,7%, 27,3%), 3) Βασικών 
μεταλλουργικών (11,1%, 21,0%), 4) Χημικών προϊόντων (11,9%, 17,9%),
5λ Παραγωγών πετρελαίου καί άνθρακος (6,5%, 18,4%), 6) Ποτών (12,1%,
17,5%), 7) Μή μεταλλικών όρυκτών (6,4%, 16,7%), 8)*Υφαντικών ειδών (14,ο%, 
14,0%), 9) Μεταλλουργικών προϊόντων (14,3%, 9,2%), 10) Ξύλου καί φελλοϋ 
(8,3%, 8,3%), 11) Μεταφορικών μέσων (6,6%, 6,8%).

Τής πρδς τά πρόσω Εζέλιζιν τής έλληνικής βιομηχανίας δέν πρέπει νά 
παραγνωρισθφ οτι σοβαρώς ύποβοηθεϊ,κατά τήν τελευταίαν τουλάχιστον δεκαε
τίαν, καί ή σύνδεσις τής Χώρας μετά τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος·
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'Η έλληνική βιομηχανία Απολαμβάνει σύν τή παρόδψ τοθ χρόνου τών πλεονε
κτημάτων τής τεραστίας Αγοράς τών πληθυσμών της Κοινότητος, αλλά ταυτο- 
χρόνως Αντιμετωπίζει έντονον συναγωνιστίκήν πάλην διά τήν διατήρησιν της 
έλληνικης Αγοράς. Χάρις εις τό Επιχειρηματικόν δαιμόνιου, τήν Εργατικό
τητα τοθ "Ελληνος καί τήν έντονον καί προγραμματισμένης συμπαράστασιν τοθ 
Κράτους Ελπίζεται βασίμως, οτι κατά τό Αμέσως προσεχές μέλλον ή ’Ελληνική 
Βιομηχανία θά καταλάβρ τήν Αρμόζουσαν είς αυτήν θέσιν Εντός τοθ εύρυτέρου 
τούτου γεωγραφικού καί οίκονομικοθ χώρου καί 8τι θά συνεχίσρ νά διαδραμα- 
τίζρ τόν ρόλον της, συμβάλλοντας είς τήν οίκονομικήν καί κοινωνικήν Ανά- 
πτυζιν τής Χώρας.
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ΠΙΝΑΞ 1. Πληθυβμδς, επιφάνεια καί πυκνδτης τοθ πληθυβμοϋ 
τής 'Ελλάδος s 1821 - 1971

Ετος
πογραφής Πληδυβμίς Επιφάνεια 

είς τ.χμ.
Κάτοικοι 
κατά τ.χμ.

1821 938.765 47.516 19,76
1828 753.400 15,86
1838 752.077 15,83
1839 823.773 17,34
1840 850.246 17,89
1841 861.019 1 8 , 1 2
1842 853.005 17,95
1843 915.059 19,26
1844 930.295 19,58
1845 960.236 20,21
1848 986.731 20,77
1853 1.035.527 21,79
1856 1.062.627 22,36
1861 1.096.810 23,08
1870 1.457.894 50.211 29,04
1879 1.679.470 33,45
1889 2.187.208 63.606 34,39
1896 2.433.806 38,26
1907 2.631.952 63.211 41,64
1920 5.016.889 127.000 39,50
1928 6.204.684 129.281 47,99
1940 7.344.860 56,81
1951 7.632.801 131.986 57,83
1961 8.388.553 63,56
1971___ __8.768.641__ __66,44__
Π η γ ή  :  Ε .Σ.Υ.Ε, Στατ. ’Επετηρίς τής ‘Ελλάδος 1
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ΠΙΝΑΞ 2.
-------  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

A'Βιομηχανικόν Κέντρον Πρωτευούσης 
ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
'Αγίου ’ΐωάννου Ρέντη 'Αγίας Βαρβάρας Φιλοθέης Μονοδενδρίου
’Αθηναίων ‘Αγίας Παρασκευής Χολαργου ’Οβριός’
Αιγάλεω 'Αγίου Δημητρίου Ψυχικοϋ Παραλίας
’Αμαρουσίου 'Αγίων ’Αναργύρων Β'Βιομηχανικόν Ρογιτίκων
Βύρωνος 'Αργυρουπόλεως Κέντρον Θεσ/κης
Γλυφάδας Βούλας ΔΗΜΟΙ

Δ Βιομηχανικόν 
Κέντρον Βόλου

Δάφνης Βουλιαγμένης 'Αμπελοκήπων
ΔραπεΐσΏνος Βριλησσίων Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΟΙ
Ζωγράφου Γαλατσίου Καλαμαριάς Βόλου
'Ηρακλείου ‘Εκάλης Νε*πόλεως Νέας ’Ιωνίας
Και σάρκινης *ΕλληνικοΟ Συκεων
Καλλιθέας 'Ηλιουπόλεως ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κερατσινίου Καλαμακίου ‘Αγίου Παύλου
Κηφισίας Καματερού ' ’Ελευθερίου
Κορυδαλλού Λυκόβρυσηέ Εΰόσμου
Μοσχάτου Μελισσίων Μενεμένης
Νέας ’Ιωνίας Μεταμορφ/ως Πολίχνης
Νέας Σμύρνης Νέας'Ερυθραίας Πυλαίας
Νέας Φιλαδελφείας. Νέας Πεντέλης Σταυρουπόλεως
Νέου Φαλήρου Νέας Χαλκηδόνος Τριανδρίας
Νικαίας Νέου Ψυχικού Γ'Βιομηχανικόν
Παλαιού Φαλήρου Νέων Αιοσίων Κέντρον ΠατρΟν
Πειραιώς Πεντέλης ΔΗΜΟΣ
Περιστερίου Περάματος Πατρέων
Ταύρου Πετρουπόλεως ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Χαιδαρίου Πείκης ΒραχναιΓκων

Χαλανδρίου 'ΥμηττοΟ Μιντιλογλίου
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miÀS 3 *. ’λρν*μός έμγβοτχαίινν wti χλίδους χχτέ τύ ίτ·ς 1876, 
μειί οτοιχεΣκν άχα«χολύ·εως.

____________    ( κ«έ Μανούλαν)_____ ί___________
Κλίδοι

2/3 Γενιχύν Σύνολον (f) 129 (3692) (3821) (3681) (440) (4092)
20 1) ’Αλευρόμυλοι. 35 3650 3685 815Π • ο · ( 815)

2)Χανεατροποιεΐα - 6 6 _ 45 45
3)Μηχ.Αρτοποιεία 1 - 1 8 - 8
4)’Ελαιοτριβεία 10 - 10 202 - 202
5)ΣοχολατοχοιεΣα 1 _ 1 7 — 7
6)Χαλβαδοχοιει* 2 - 2 10 - 10
7)Παγοποιεϊα 1 _ 1 6 « 6
Σύνολον 50 3δ5δ 3Ϋού ΐδϊδ “ Γ457“ ΤΤΰ93Τ

21 ΐ)θίνοχοιεϋα 8 8 ... _ • · ·
2)θίνοχνευματοχοιεΐα _5__ 16 21 41 22 ____63_
Σύνολον 13 16 29 (41) 22 (63)

22 -’Επεξεργασίας χχχνοϋ - ... ... - ... ...

23 1)’Εχχοχιστήρια βίμβαχος 13 β. 13 136 - 136
2)'Υφαντήρια 2 _ 2 68 - 68
3)Κλωστήρια 18 _ 18 1084 - 1084
4)Μεταξουργεϊβ 12 - 12 869 - 869
5)Σχοινοποιεΐα - 1 1 - 62 62
6)Βαφεΐα 1_ - ____ 1__ 4 - 4
Σύνολον 46 1 47 2161 62 2223

24 ’Ενδυσις - 'Υπύδησις - ... ... - ... ...

25 Ξύλου - Φελλοΐί — ... ... - ... ...

26 ’ΒπιπλοποιΓας ... ... - ... ...

27 Παιγνιοχαρτοποιεΐα 1 - 1 40 - 40

28 Τυπογραφεία

. / .

... ...
‘

• ο ο • · ·

’λμιδμίς ’ίμγοοτχβίων *Α«— χύλίΤΟΚ
ϊ»βϊ.«'^ΗΙ"«·ν“ *ίς ίχβν-«ς μί-~αλ- ** xtv· Σύνολον χ» χεν. ΙχονταΕύνβλβν * * δύν, δύν. χιν.δύν.
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^Αριθμός ’Εργοστασίων ’Απασχύλησις_
Κλάδοι έχοντα

κιν.δύν.
Μ?Ρεχον· 
τα κιν. 
δύν.

Σύνολον
"Εις εχον-Εις μ?) 
τα κιν. εχοντα 
δύν. κιν.δύν.

Σύνολον

29 Βυρσοδεψεία 3 4 7 - ( 786 )- 786

30 ’Ελαστικοϋ(δέν ΰπηρχον) - - - - - -

31 1)Πυριτιδοποιεϊα
2)Φαρμακοποιεΐα
3)Σαπωνοποιεία 
4 Χρωματοποιεία

1
1
2
1

11

1
1
13
1

28 
10 
• · · 
11

• · ·

28 
10 
• · · 
11

Σύνολον 5 11 16 49 • · · 49

32 Πετρελαίου-άνθρακος 
(δέν ύπαρχον)

- - - - -

33 1)Κεραμουργεϊα—’Αγγειο- 
πλαστεΓα

2)‘Υαλουργεία
- 2

2
2
2

- 114
197

114
197

Σύνολον - 4 4 - 311 311

34 ΜέταλλουργεΓα(Λαυρίου) 2 - 2 • · · • · · • · ·

35 ’Επεξεργασίας μετάλλου - • · · • · · · - • · · • t *

36 Μηχανουργεία 9 - 9 342 - 342

37 ’Ηλεκτρικών είδών 
(δέν ΰπηρχον)

- - - - - -

38 ,. Μεταφορικών μέσων - • · · •  ·  · - •  ·  · •  ·  ·

39_ Διάφοροι - •  ·  · •  ·  · - Φ » Φ •  ·  ·

(̂■) Τά έντύς παρενθέσεων σύνολα τών κλάδων καί τά γενικά σύνολα τών στηλών, 
δίδονται ώς άπλα άθροίσματα τών υφισταμένων έπί μέρους στοιχείων.

Πηγύ ί’Αλ.Μανσύλα "’Απογραφικαί πληροφορίαι περί τών έν ‘Ελλάδι ατμοκί
νητων βιομηχανικών καταστημάτων"’Αθηναι 1876.
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ΠΙΝΑΞ 4· ’Αριθμός έργοστασίων κατά κλάοον δραστηριότητος κατά τό ετος 
1876, μετά στοιχείων άπασχολήσεως καί κινητήριου δυνάμεως·

(κατά Δεμάθαν)

Κλάδοι
Αριθμ?

*Ατμοκι-* 
νήτων

ς εργοστασίων ; « ·«· , 
Υδρο-”Ανευ J 
κινή- κιν.Σύνολον; 
των δυν.

’Απασχο
λούμε
νοι

2/3 Γενικόν Σΰνολον (+) 152 36 4684 4 ?72 (15223)raunnsssassss ==s=
20 1)’Αλευρόμυλοι 49 30 4000 4079 • · ·

2)ϋακαρονοποιεΐα 15 - — 15 • · ·
3)’Αρτοποιεία 3 — 4 7 • · ·
4)’Ελαιουργεία 10 — 20 30 1755)Συντήρησις δπωρων - - 1 1 25
6)ΣοχολατοποιεΓα 1 — — 1 157)Χαλβαδοποιεια 2 - — 2 14
8)Αουκουμοποιεια - - 2 2 259)Ζαχαροπλαστεία - - 20 20 75

10)Τυροκομεία — — 1 1 511)Χυμου όπωρών - - 2 2 50
12)ΠαγοποιεΓα 2 m 1 ___ 3_______ 26_

Σύνολον 82 30 4051 4163 (41-0)
21 ΐ)θίνοποιεια 1 • 12 13 156

2)θίνοπνευμάτοποιεια 3 - 97 100 600
3)ΡοσολοποιεΓα - - 11 11 254)ΖυθοποιεΓα - — L-Z. 7
Σύνολον 4 - 127 131 (781)

22 Καπνού • · · • · · • · · • · · • · ·
23 1 )’Εκκοκιστήρια βάυβακος 8 « 19 27 2462)Κ\ωστήρια βάμβακος 11 6 - 17 14003)'Υφαντήρια βάμβακος 2 - 28 30 9604 )1*»εταζοϋφαντήρια - - 18 18 • · ·5)^εταξουργεΓα(αναπηνιστήρια) 4 — 14 18 10146)Ταπητουργεια - — 20 20 2507)Σχοινοποιεια 1 — 2 3 • · ·8)ΒαφεΓα _1____ Ι____ 5.____6_ _,, ._· · ·

Σύνολον 27 6 106 139 (3870)

είς
ίππους

960

850 
• · · 
4 

12

 Ι4_
(1840)

514
110

84

• · · 
__ 6_
(714)
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24

25

26

Κλάδοι
Αριθμός εργοστασίων

’ Ατμοκι — 'Υδρο-”Ανευ 
νήτων κινή- κιν.Σύνολον 

των δυν.

•
Άπασχο-J
λο ύμ c- ;
νοι ;••

’ 1σ·χύς
ε ί ς
ίππους

1)'Υποδηματοποιεία _ —I 14 14 500 —
2)’Εργοστάσια ραπτικές - - 1 1 50 -
3)Πιλοποιεΐα(στρατιωτικών ) - 4 4 30 -
4) (πολιτικών) - - 4 4 40 -
5 )Φεσοποιεΐα - - 3 3 150 -
6)Κεφαλοδεματοποιεια 1 - 2 3 600 . ·.
Σύνολον 1 - 28 29 1370 (...)

1)Κιβωτοιοποιεϋα 1 1 45 20
2)Ξυλοκοπτικά 2 - - 2 _____ 25__ ι6___

Σύνολον 3 - - 3 70 36

1)’Επιπλοποιεία α» 32 32 1 _
2)Μουσικών οργάνων - - 1 1 f 1200 -
3)Σφαιριστηρίων - - 1 1 J -
4)Καθεκλοποιεϊα - - 16 16 450 -
5)Κλινοποιεΐα - - 13 . 13 115 _-

Σύνολον _ _ 63 63 1765 —

27 Χάρτου

28 1·) Τυπογραφεία - — 75 75 800 ■ -
2)Παιγνιοχαρτοποιεϊα - - 1 1 50 -
3)Λιθογραφία - - 4 4 • · · -

Σύνολον - - 80 80 (850) -

29 1 )Βυρσοδεψεΐα 8 — 22 30 2000 • · ·
2)Σαγμάτων καί βαλιτσών - - 7 7 55 -

Σύνολον 8 - 29 37 2055 (...)

30 'Ελαστικού(δέν ύπαρχον) - - - - - -

31 1)Χρωματοποιεϊα 1 — 14 15 175 10
2 )Πυριτιδοποιεϊα 2 — 10 12 83 • · ·
3)Θειοτριβεΐα 2 - - 2 30 22
4)Πυρηνελαιουργεϊα 2 - - 2 91 64
5)Σαπωνοποιεία 1 - 30 31 75 • · ·
6)Μυρεψεΐα(4ρωματοποιεΐα) - - 1 1 • · · —
7)Φαρμακευτικών 1 - 1 2 • · · • · ·
8)Νατρουργεΐον - -· 1 1 50 —

Σύνολον 9 _ 57 66 (504) <96)
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Κλάδοι ‘•■••

Αριθμός εργοστασίων
’Ατμοκι— ‘Υδρο—νΑνευ 
νήτων κινή— κιν.Σύνολον 

των δυν.

J’Απασχο— ; 
Ι λούμε- ; 
: νοι ;
• ,

Ισχύς
είς
ίππους

32 ’Επεξεργασία πετρελαίου 
(δέν ύπαρχον)

- - - -

33 1)‘Υαλουργεία
2)Κεραμουργεΐα-Αγγειοπλα—

- 3 3 200 -
στεΐα 1 11 12 180 • · ·

3)ΚατροπτοποιεΓα - 1 1 40 »
4)’Ασβεστοποιεΐα - 1 1 • · ·
5)Λιθοζοϊκά - 5 5 75 —
Σύνολον 1 21 22 (495) (.►.)

34- 1 )Μεταλουργεϊα 5 _ _ 5 • · · • · ·
35- 2)Κατεργασίας σιδήρου 10 5 15 480 114
36- 3)Σιδηρουργεία - 30 30 400 —

4)Στοίχειοχυτήρια 1 5 6 25 • · ·
5)’Ηλοποιεΐον 1 - 1 25 • · ·

Σύνολον 17 40 57 (930) (114)

37 ’Ηλεκτρικών είδων 
(δέν ΰπήρχον)

- - - - . -

38 1)Ναυπηγεία _ 4 4 1500 _
2)'Αμαξοποιεϊα - 21 21 54 0 -

Σύνολον - 25 25 2040 -

39 1 )’Οργανοποιεία _ 4 4 25
2)ΚκροποιεΓα - 50 50 • · · -
3)ΤηΗτροποιεια - 1 1 3 -
4)Κρυσοχο εΐα - 2 2 55 —

Σύνολον - 57 57 83 -

*) Τά έντδς παρενθέσεων σύνολα των κλάδων καί τδ γενικόν σύνολον, δίδονται, 
ώς άπλ£ αθροίσματα των υφισταμένων έπί μέρους στοιχείων.

ήγή : Ν.Δεμάθα "Περί τ?5ς βιομηχανικής προόδου έν ‘Ελλάδι" ’Αττικόν ‘Ημερο- 
______ _____ λό.γιον έτους 1877·
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ΠΙΝΑΞ 5· *Αριθμός βιομηχανικών καταστημάτων διαθετόντων μηχανι
κήν κινητήριον δύναμιν κατά κλάδους κατά τά ετη 
1867 - 1920.

• Κ λ ά δ ο ι  1867 _1889___ 1917__ _1222__

2-3 Σ ύ ν ο λ ο_ν 22 145 2870 7765

20 Tpocpiuuv 6530
21 ΓΙοτών 60
22 Καπνού 84
23 *Υφαντικαί 271
24 ’Ενδύσεως 29
25 Ξύλου 191
26 ’Επιπλοποιίας
27 , Χάρτου 36
28 ’Εκτυπώσεων 121
29 Δέρματος 57
30 ’Ελαστικού - Πλαστικών -
31 Χημικαί 96
32 Πετρελαίου -
33 Μή μεταλλικών ορυκτών 24
34 Βασικαί μεταλλουργικαί 4
35 Είδών έκ μετάλλου 117
36 Μηχανών 65
37 ’Ηλεκτρικών είδών -
38 Μεταφορικών μέσων 66
39 Διάφοροι 14

Πηγή ; "Ετη 1867,1889 & 1917 Στατιστική ’Επετηρίς τής 
‘Ελλάδος 1931 σελ.124.
1920 ’Αποτελέσματα ’Απογραφής καταστημάτων.
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ΠΙΝΑΞ 6. 'Αριθμός βιομηχανικών καί βιοτεχνικών καταστημάτων καί έξ 
αύτων εχοντα μηχανικήν κινητήριον δύναμιν κατά τάς άπο- 
γραφάς 1930,1940,1951,1958,1963 καί 1969.

I1• : 1930 ; 1940 ; 1951 : 1958 J 1963 : 1969 :

Σύνολον καταστημάτων 65404 65806 81417 109236 122332 124651

"Εχοντα κινητήριον 
δύναμιν

9629 13337 22937 34018 504 5 0 69189

Ποσοστδν # 14,7

I
γ»·* 

j
ο 

!
CM 

ι 1 1
28,2 31,1 41,2 55,5

Πηγή s 'Αποτελέσματα των Αντιστοίχων άπογραφών των έτων 1930,1951,1958, 
1963 καί 1969· Διά τδ 1940 χειρόγραφα στοιχεία.
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1ΙΝΑΞ 7· 'Αριθμός καταστημάτων, άπασχολουμένων καί έγκατεστημένη κινητή
ριος ισχύς κατά τάς άπογραφάς των έτων 1920 καί 1930

·— —
κλάδοι Καταστήματα J'Απασχολούμενοι ^Κινητήριος

•
δύναμις J

1920 ί 1930 : 1920 : 1930 ' 1920 : 1930 :

Hr Σ ύ ν ο λ ο ν 33385 65404 143977 195106 80947 230636
10

21
Τροφίμων- J 
Ποτών '

15353 19558 57166 46817 53839 110384

22 Καπνού 305 331 7956 5347 678 1974
23 'Υφαντικαί 613 10 18 10568 22298 9723 33246
24 'Υποδήσεως-Ένδύσεως 8491 22147 30456 5-0804 399 2338

25
26

Ξύλου & φελλοΟ 
'Επίπλων J 1939 5747 7274 15226 2611 7400

27
>8

Χάρτου 'ι 
'Εκτυπώσεων J 413 767 4357 5864 1766 7752

29 Δέρματος 1130 2421 3877 5247 993 4179
JO ' Ελαστ ι κοΟ-Πλαστ ι κ(3ν)
J1 Χημικαί > 304 527 2556 5017 3237 13055
J2 -Πετρελαίου-ανθρακος J
J3 Μή μεταλλικών άρυκτων 605 1639 3443 9753 3109 20904
J4 Μεταλλουργικαί
)5 Προΐύντων έκ μετάλλ.I
$6 Μηχανών καί συσκευών>3752 9521 14657 22552 4534 13802
J7 'Ηλεκτρικών είδων
58 Μεταφορικών μέσων >
59 Αοιπαί 480 1728 1667 6181 58 15602

JAPEIA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4661 11687 20656 37322 10880 47761

ΪΑΑΦΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 28724 53717 123321 157784 70067 182875

Ιηγή : 'Αποτελέσματα άντιστοίχων άπογραφών.
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ΠΙΝΑΞ 8. Γενικά στοιχεία έκ τ8ν «πογραφών βιομηχανικών καί βιοτεχνι
κών καταστημάτων. Σύνολον βιομηχανίας - βιοτεχνίας.

1930 1940 1951 195» 1963 1969

άριθμός
καταστημάτων 65404 65806 81417 109236 122332 124651
άριθμός
άπασχολουμένων 195106 ... 296169 441.092 493596 526498
κινητήριος δύναμις 
είς ίππους 230636 ... 436375 775767 1157147 2014410

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 * 100)

άριθμού καταστημάτων 100 100,61124,48 167,Οΐ 18 7 04
άπασχολουμένων 10 0 ... 15 1> γ 9 22$>(η » 190.58
έγκατεστημένης ίσχύος 10 0 ... 3 17 61 γχ* «  ’ 2δ9*δ5
—  ------— ----------------- -Hi ’- 336,35 5°1.72 873,*,
Μέση άπασχδλησις
κατέ κατάστημα 2,98 ... 3,68 4 04
Μέση'έγκατεστημένη 4,04 4,22
ίσχύς κατά κατάστημα 3,53 ... e ,<· „, # •>*Jb 7,10 « ..Μέση εγκατεστημένη 16,16
ίσχύς κατά άπασχολού-
μενον ρ 1,18 ... . ___________________  1___________Μ 7  1,76 2>3λ ^ ^

Συμμετοχή του κλάδου ~
είς τό σύνολον τής 
βιομηχανίας άπδ «πέ
ψεως :
α) καταστημάτων 100 -jqo 1Πλ
β)άπασχολήσεως 100 *οο * ° 100 1ΠΛ
γ)έγκατεστημένης ισχύοςίΟΟ 100 100
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ΚΔΑΔΟΣ : Τροφίμων καί ποτών (20 +21)

1930 1940 1951 1958 1963 1969

άριθμός
καταστημάτων 19558 22876 25366 25718 25593 23511

άριθμός
άπασχολουμένων 46817 ... 56975 98746 87434 103871

κινητήριος δύναμις 
εις ίππους 110384 » * · 163473 271886 337703 436418

ΔΒΙΕΤΑΙ (1930 - 100)

άριθμοϋ καταστημάτων 100 116,96 129,69 131,49 130,85 120,21
άπασχολουμένων 100 121,69 210,91 186,75 221,86
εγκατεστημένης ισχύος 100 ... 148,09 246,30 305,93 395,36

Μέση άπασχύλησις 
κατά κατάστημα 2,39 2,25 3,84 3,41 4,42
Μέση έγκατεστημένη 
ισχύς χατά κατάστημα 5,64 • · · 6,44 10,57' 13,19 18,56
Μέση έγκατεστημένη 
ισχύς κατά άπασχολού- 
μενον 2,36 ·.· 2,87 2,75 3,86 4,20

Συμμετοχή τοθ κλάδου 
εΐς τό σύνολον τής 
βιομηχανίας άπό άπό- 
ψεως :
α)καταστημάτων 30,00 
β)άπασχολήσεως 24,00 
γ)έγκατεστημένης ίσχύ-48,00 

ος

35,00 31,00
19,Ό0
37,40

23,50
22,40
35,00

21,00
17,70
29,20

19,00
19.70
21.70
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TfΛΑΛΟΣ : Καπνοϋ (22)

1930 1940 1951 1958 1963 1969

άμιΦμός
καταστημάτων 331 228 103 292 270 303

έριθμός
άπασχολουμένων 5347 9695 14457 22975 10209

κινητήριος δύναμις 
είς ίππους 1974 2573 5231 12238 19833

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 = 100)
άριθμΟδ καταστημάτων 100 68,88 31,11 88,21 81,57 91,54
άπασχολουμένων. 100 ... 181,31 270,37 429,68 190,92
έγχατεστημένης ισχύος 100 130,34 264,99 619,95 1004,71

Μέση άπασχόλησις
κατά κατάστημα 16,15 ... 94,13 49,51 85,09 33,69
Μέση έγκατεστημένη
ισχύς κατά κατάστημα 5,96 ... 24,98 17,91 45,33 65,45
Μέση έγκατεστημένη
ισχύς κατά άπααχολοΰ—
μενον 0,37 0,26 0,36 0,53 1,94

Συμμετοχή τσδ κλάδου
είς τό σύνολον τής
βιομηχανίας άπό άπό-
ψεως :
α)καταστημάτων 0,50 0,34 0,10 0,30 0,20 0,20
β)άπασχολήσεως 3,00 ... 3,00 3,20 4,60 2,00
γ)έγκατεστημένης ίσχύος 1,00 ... 1,00 0,70 1,00 1,00
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ΚΑΛΔΟΣ :  Υφ αντικώ ν (23)

19 30 1940 19 5 1 1958 1963 __ 1969

άριΦμύς
καταστημάτων 10 18 154 7 2291 . 3570 4465 5109

άριδμός
άπασχολουμένων 22298 ... 64205 56658 57897 56426

κ ιν η τή ρ ιο ς  δύναμις
ε ίς  ίππους 33246 ... 80239 105897 117 4 3 9 173726

ΔΕΙΣΤλΙ ( 19 3 0  -  100)

άμιθμοΰ καταστημάτων 100 1 5 1 ,9 6 225,0 4 350 ,68 4 38 ,6 0 5 0 1 ,8 6

άπασχολουμένων 100 ... 28 7 ,9 4 254 ,09 259 ,6 5 2 5 3 ,0 5
έγκατεστημένης ίσχύος 100 . . . 2 4 1 ,3 4 3 18 ,5 2 3 53 ,2 4 5 22 ,54

Μέση άπασχύλήσις
κατά κατάστημα 2 1 ,9 0 . . . 2 8 ,0 3 15 ,8 7 12 ,9 7 1 1 ,0 4
Μέση έγκατεστημένη
ισ χύς κατά κατάστημα 3 2 ,6 6 . . . 3 5 ,0 2 29 ,6 6 24 ,9 6 34 ,0 0

Μέση έγκατεστημένη
ισ χύς χατ ά άπασχολού-
μενον 1 ,4 9 ... 1 , 2 5 1 ,8 7 2 ,0 3 3 ,08

Συμμετοχή τοθ κλάδου
ε ίς  τό σύνολον τής
βιομηχα νίας άπό άπό-
ψεως :

α)καταστημάτων 2 ,0 0 2 ,3 0 2 ,8 0 3 ,2 0 3 ,6 0 4 ,0 0
β)άπασχολήσεως 1 1 , 3 0 . . . 2 2 ,0 0 13 ,0 0 1 1 , 7 0 10 ,7 0
γ)έγκα τεστημένης ίσχύος 14 ,4 0

- —
18 ,4 0 13 ,6 0 1 0 , 1 0 8 ,6 0
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ΚΑΑΔΟΣ ’Ενδύσεως - ΰποδήσεως (24)

193δ 1§4ΰ 1951 — 1558” “ Ϊ553“ “ 555

άριάμδς
καταστημάτων 22147 18927 23914 32819 35404 28249

άριΔμδς
άπασχολουμένων 50804 • · · 47479 74974 73356 64776

κινητήριας δύναμις 
είς ίππους 2338 • · · 1919 3946 10089 18532

ΔΕΤΚΙΑΤ (1930 » 100)
άριΦμοϋ καταστημάτων 100 85,46 107,97 148,18 159,85 127,55
άπασχολουμένων 100 • · · 93,45 147,57 144,39 127,50
έγκατεστημένης ίσχύος 100 • · · 82,07 168,77 431,52 792,64

.Μέση άπασχδλησις 
κατά κατάστημα 2,29 • · · 1,98 2,28 2,07 2,29
Μέση έγκατεστημένη 
ίσχύς κατά κατάστημα 0,11 • · · 0,08 0,12 0,29 0,66
Μέση έγκατεστημένη 
•ισχύς κατά άπασχολού- 
μενον 0,05 • · · 0,04 0,05 0,14 0,29

Συμμετοχή τού κλάδου 
είς τδ σύνολον τής 
βιομηχανίας άπδ άπδ- 
ψεως :
α)καταστημάτων 
β)άπασχολήσεως 
γ)έγκατεστημένης ίσχύος

34.00
26.00 
1,00

28,80 
• · ·
• · ·

29,40
16,00
0,40

30,00
17,00
0,50

29,00
15,00
0,90

22,70
12,30
1,00
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ΚΛΑΛΟΣ Ξδλου - έπιπλοπβιΓας (25 * 26)

1930 1940 . 1§5Ι__ 1958 1963 1469

άριΑμδς 
καταστημάτων 5747 4923 7962 16734 19619 22107

άριΑμδς
άπασχολουμένων 15226 • · · 20437 48702 52272 59843

κινητήριος δδναμις 
είς ίππους 7400 • · · 24268 64277 107954 196253

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 » 100)

άριθμοϋ καταστημάτων 100 85,66 138,54 291,17 341,37 384,67
άπασχολουμένων 100 ... 134,22 319,86 343,30 393,03
έγκατεστημένης ίσχδος 100 • ... 327,94 868 , 60 1458,83 2652,06

Μέβη άπασχδλησις 
κατά κατάστημα 2,65 ♦ · · 2,57 2,91 2,66 2,71
Μέση έγκατεστημένη 
ίσχδς κατά κατάστημι 1,29 • · · 3,05 3,84 5,50 8,88
Μέβη έγκατεστημένη 
ίσχδς κατά άπασχολοδ- 
μενον 0,49 ... 1,19 1,32 2,06 3,28

Συμμετοχή τοϋ κλάδου 
είς τό σδνολον τής 
βιομηχανίας άπδ άπδ- 
ψεως :
α)καταστημάτων 
β)άπασχολήσεως 
γ)έγκατεστημένης ίσχδος

9,00
7,80
3,20

7,50 9,80
7,00
5,60

15,30
11,00
8,30

16,00
10,60
9,30

17,70
11,40
9,70
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ΚΛΑΔΟΣ Χάρτου - ’Εκτυπώσεων (27 + 28)

1930 1940 1951 1958 1963 1969
άριθμός
κετεστημάτων 767 1490 1042 1642 2256 2656

άριθμός
άπεσχολουμένων 5864 ... 10275 15047 19683 22221

κινητήριος δύνεμις 
είς ίππους 7752 . . . 13290 342 08 49639 97450

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 » 100)
άριθμοΟ κετεβτημέτων 100 194,26 135,85 214,08 294,13 346,28
άπεσχολουμένων 100 ... 175,22. 256,59 335,65 378,93
έγκετεστημένης ίσχύος 100 . . . 171,43 441,27 640,33 1257,09

Κέση άπεσχόληβις 
χετέ κετάστημε 12,56 ... 9,86 9,16 8,72’ 8,36
Μέση έγκετεστημένη 
ισχύς κετά κετάστημε 16,59 ... 12,75 20,83 22,00 36,69
Μέση έγκετεστημένη 
ίσχύς κετά έπεσχολού- 
μενον 1,32 1,29 2,27 2,52 4,38

Συμμετοχή τοϋ κλάδου 
είς τό σύνολον τής 
βιομηχενίες άπό έπό
φεως :
ε)κετεστημάτων 
β)άπεσχολήσεως 
γ)έγχετεστημένης ίσχύος

1,20
3,00
3,30

2,30 1,30 
... 3,00 
... 3,00

1,50
3,40
•4,40

2,00
4,00
4,30

2,10
4,20
4,80
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ΚΛΑΔΟΣ Δέρματος (29)

1930 1940 1951 1958 1963 1969
άριθμδς
καταστημάτων 2421 2272 2445 1441 1756 2143

άριθμδς
άπασχολουμένων 5247 •V 5396 6473 10239 10838

κινητήριος δύναμις 
είς ίππους 4179 ... 9*18 11148 14231 18180

AEimi (1930 = 100)
άριθμοΟ καταστημάτων 100 93,84 100,99 59,52 72,53 88,51
άπασχολουμένων 100 ... 102,83 123,36. 195,14 206,55
έγκατεστημένης ίσχΰος 100 ... 225,36 266,76 340,53 435,03

Μέση άπασχδλησις 
κατά κατάστημα 2,17 2,21 4,49 5,83 5,06
Μέση έγκατεστημένη 
ίσχΰς κατά κατάστημα 1,72 ... 3,85 7,73 8,10 .8,48
Μέση έγκατεστημένη 
'ίσχΰς κατά άπασχολοΰ- 
μένον 0,79 ... 1,74 1,72 1,40 1,68

Συμμετοχή τοΰ κλάδου 
είς τά σΰνολον τής 
βιομηχανίας άπδ άπδ- 
ψεως î
α)χαταστημάτων 
β)άπασχολήσεως 
γ)έγκατεστημένης ίσχΰος

3.70
2.70 
1,80

3,40 3,00
2,00
2,20

1,30
1.40
1.40

1,40
2,10
1,20

1,70
2,00
1,00
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ΚΛΑΔΟΣ ’Ελεατικού — Χημικεί - Πετρελ/δων (30*31*32)

1930 194-0 1951 1958 1963 1969
λριθμδς
κετεστημίτων 527 835 966 1169 1810 2466

4ριθμδς
4πεσχολουμένων 5017 ... 17439 18601 22051 30999

κινητήριος δδνεμις 
είς ίππους 13055 ... 30252 56156 94636 268406

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 » 100)
4ριβμοδ κ*«στημ4των 
4πεσχολουμένων 
έγκετεστημένης ίσχδος

100 158,44 183,30 
100 ... 347,59 
100 ... 231,72

221,82 
370,75 
430,14

343,45 467,93 
439,52 617,87 
724,90 2055,96

Μέβη έπεσχδλησις 
κετέ κετίστημε
Μέση έγκετεστημένη 
ίσχδς κετά κετίστημε
Μέση έγκετεστημένη 
ίσχύς κετά ίπεσχολοδ- 
μενον

9,52. ... 18,05 

24,77 ... 31,32

2,60 ... 1,73

15,91

48,04

3,02

1 2 , 18

52,28

4,29

12,57

108,84

8,66

Συμμετοχή του κλίδου 
είς τδ σδνολον τής 
βιομηχανίες 4πδ 4πδ- 
ψεως :
ε)κετεστημίτων 
β)επεσχολήσεως 
γ)έγκετεστημένης ίσχδος

1,00 1,20 1,20
2.50 ... 6,00
5.50 ... 7,00

1,00
4.20
7.20

1,50
4,40
8,30

2,00
5,90
13,30
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ΚΛΑΔΟΣ Μή μεταλλικών δρυκτων (33)

1930 1940 1951 1958 1963 1969

Αριθμδς
καταστημάτων 1639 1584 1448 3595 4792 5274

Αριθμδς
Απασχολουμένων 9753 • · · 11457 21821

*
32776 34237

κινητήριος δύναμις 
εις ίππους 20904 ... 29724 81714 149984 316044

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 = 100)

ΑριθμοΟ καταστημάτων 100 96,64 88,34 219,34 292,37 321,78
Απασχολουμένων 100 • · · 117,47 223,73 336,06 351,04
έγκατεστημένης ισχύος 100 • · · 142,19 390,90 717,48 1511,88

Μέση Απασχδλησις 
κατά κατάστημα

5,95 • · · 7,91 6,07 6,84 6,49

Μέση έγκατεστημένη 
ισχύς κατά κατάστημα 12,75 • · · 20,53 22,73 31,30 59,92
Μέση έγκατεστημένη 
ισχύς κατά Απασχολού- 
μενον 2,14 • · · 2,59 3,74 4,57 9,23

Συμμετοχή τοΟ κλάδου 
είς τδ σύνολον τής 
βιομηχανίας Απδ Απδ- 
ψεως :
α)καταστημάτων 
β)Απασχολήσεως 
γ)έγκατεστημένης ίσχύος

2,00
5,00
9,00

2,40 
• · ·

1,80
4,00
6,80

3,30
5,00
10,60

3,80
6,60
13,00

4,20
6,50
15,60
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ΣΑΑΑΟΣ Μετελλουργικεί - Μηχενβλβγιχεί χ.χ.χ. (34,35*36,37,38)

1930 1940 1951 1958 1963 1969

χετεβτημίτων 9521. 10882 14120 20298 23309 29130

ΙριΦμδς
έπεβχολβυμάνων 22552 ··· 46987 80297 106529 123623

κινητήριος δόνεμις
είς ίππους 13802 ... 58775 138786 259120 462823

ΔΕΣΚΤΑΙ (1930 » 100) 
άμιΦμοΰ κεχεβτημάχων 100 114,29 148,30 213,19 244,81 305,95
έπε®χολουμένων 100 208,34 356,05 472,37 548,16
έγκετεβτημένης ίβχΰος 100 ... 425,84 1005,54 1877,40 3353,30

Μέβη έπεσχδλησις 
κετά κετάστημε 2,37 • * * 3,33 3,95 4,57 4,24
Μέβη έγχεχεβχημένη 
ίβχύς χετά κετάστημε 1,45 ... 4,16 6,84 11,12 15,89
Μέβη έγχεχεβχημένη 
ίβχύς χεχά άπεαχολού- 
μενον 0,61 ... 1,25 1,73 2,43 3,74

Συμμετοχή τοθ κλάδου 
είς χ6 βΰνολον τής 
βιομηχενίες έπδ έπό- 
ψεως :
ε)κετεστημάτων 14,00 16,40 17,40 18,60 19,00 23,40
β)άπεσχολήβεως 11,50 ... 16, 00 18,20 21,60 23,50
γ)έγκεχεβτημένης ίσχδος 6,00

—  - 13,10 18,00 22,40 23,00



-230-

ΚΛΑΔΟΣ Διάφοροι. (39)

1930 1940 1951 1958 1963 1969
άριόμός
καταστημάτων 1728 242 1760 1958 3058 3703

άριθμδς
Απασχολουμένων 6181 ... 5824 5316 8J84 9455

κινητήριος δδναμις 
είς ίππους 15602 ... 22444 2518 4114 6745

ΔΕΙΚΤΑΙ (1930 » 100)
άριθμβυ καταστημάτων 100 14,00 101,85 113,31 176,96 214,29
άπασχολουμένων 100 ... 94,22 86,00 135,64 ‘152,96
έγχατεστημένης ίσχδος 100 ... 143,85 16,13 26,36 43,23

Μέση άπασχδλησις 
κατά κατάστημα 3,58 3,31 2,71 2,74 2,55
Μέση έγκατεστημένη 
ίσχδς κατά κατάστημα 9,03 • · · 12,75 1,28 1,34 1,82
Μέση έγκατεστημένη 
ίσχδς κατά απασχολού
μενου 2,52 3,85 0,47 0,49 0,71

Συμμετοχή του κλάδου 
είς τό σδνολον τής 
βιομηχανίας άπό άπό- 
ψεως :
α)καταστημάτων 
β)άπασχολήσεως 
γ)έγκατεστημένης ίσχδος

2,60
3,20
6,80

0,36 2,20
2,00
5,10

2,00
1,20
0,30

2,50
1,70
0,30

3,00
1,80
0,30
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Î-5££*I2S_aîo1e. (ι)
1928 = 100

1921 61,34
1922 70,52
1923 62,71
1924 80,70
1925 88,89
1926 84,56
1927 94,41
1928 100,00
1929 101,79
1930 105,28
1931 108,88
1932 102,67
1933 111,79
1934 127,48
1935 143,17
1936 141,72
1937 153,87
1938 168,08
1939 179,14

πής παραγωγής 1921 - 1971.

’ Δείχτης Σ.Ε.Β. (2) ΓίΔείχτης Ε.Σ.Υ.]
1939 = 100 1959 » 100

1945 30* 1961 116,3
1946 53 1962 122,5
1947 62 1963 136,6
1948 65 1964 151,0
1949 79 1965 163,2
1950 100 1966 187,1
1951· 114 1967 192,0
1952 111 1968 205,9
1953 125 1969 229,2*
1954 155 1970 254,2
1955 160 1971 279,0
1956 162
1957 175
1958 193
1959 195
1960 210
1961 223

f Δείκτης 8 μηνών.

5 1) Ανώτατον Συμβούλιον ’Ανααυγκροτήσεως.
2) Σύνδεσμος ‘Ελλήνων Βιομηχίνων.
3) *Β*νιχή Στατιστική *Υχηρεσί» τής ‘Βλλίδος.
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ΠΙΝΑΞ 10. Ποσότητες π*ρ*χ«έντων προϊόντων.

;”Ετη•a
* Ζυμβρικί

(ι)______
J ϋ?3ννοι

Τ ·’Αμυλοσίχχβρον ΪΒ«μβ*κέλ*ιβν; 
____ (2)_____ ;__ (3)_____ :

t3uvol · TeUMSL ·
Λινέλπιον ;

<12_____ 1Τοννοι ;I-__
1921 13.500 • · ·

.1---- --- 1.
280

1922 13.300 • · · 200
1923 9.900 • · · 72 370
1924 11.700 • « · 150 530
1925 12.600 • · · 350 930
1926 11.700 • · · 650 929
1927 13.000 100 800 1.093
1928 14.700 300 1.200 1.035
1929 16.700 350 .1.500 1.280
1930 14.700 450 600 1.023
1931 15.000 1.000 800 1.500
1932 14.500 1 . 5 0 0 900 1.078
1933 15.000 1.650 1.200 1.096
1.934 16.800 3.500 1.1*0 1.515
1935 16.800 2.820 1.800 1.327
1936 17.800 4.000 2.000 1.350
1937 19.450 5.500 3.500 1.350
1938 21.000 5.000 2.500 1.600
1939 21.640 5.500 2.500 1.250

1947 ... ... .... • · ·
1948 ... ... ...
1949 35.500 7.200 3.800 885
1950 31.000 6.327 7.560 940
1951 33.000 6.100 7.830 770
1952 35.000 5.972 7.000 1.200
1953 34.000 5.850 1 1 .9 0 0 1.335
1954 36.000 6.663 13.300 1.265
1955 35.000 7.683 15.000 1.850
1956 34.000 9.289 13.000 2.080
1957 37.000 9.057 20.000 2.450
1958 44.101 10.045 • ».· 1.661
1959 47.660 10.244 • · · 2.489
1960 46.577 10.237 2.589
1961 49.760 11.111 • · · 2.690
1962 53.918 .· · · * • · · 2.531
1963 55.011 12.876 19.513 3.269
1964 54.202 14.489 16.381 2.979
1965 55.954 14.254 14.614 4.064
1966 56.092 15.805 13.219 3.785
1967 56.944 15.380 17.399 2.951
1968 63.543 15.907 19.125 3.713
1969 62.765 16.463 20.568 2.164
1970 58.357 16.967 24.612 4.552
1971 65.083 17.661 24.572 3.685
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1949 
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1.250
1950 

22.100 
... 

2.350 
1.500

1 951 
6.200 

... 
2.500 

1.800
1952 

22.100 
... 

2.800 
1.600

1953 
21.675 

... 
3.200 

2.500
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Έτη Σοχολίτ*

(9)___
f S w Q C

Ζ ί κ χ π ρ ι ς

. (10) 
ΐ3ννόΓ

Ζ ϋ ό ο ς

ϋι) 
τ3ννοι

Οί νίπνευμ* 
χ«4«ρόν 
ϊνυδρον

 ( 12 )___
T3w ot

1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 • · ·
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

250
150
390
250
500
700
750

1.000
1.000
1.000
1.400
1.300
1.300
1.300
1.400
1.500
1.600
1.500
1.500

716 
750 
622 
588 
800 

1.000 
1.500 
1.750 
1.875 
3.058 
3.441 
3.831 
3.834 
3.654 
5.493 
5.782 
7 *366 
8.114 
8.935
β'ΐ?3
8.544
9.281
-9*968

2.603 
24.142 
35.029 
61.813 
94-751 
1°5.196 
110.670 
88.127 
134.480 
1?2.927 
-Ü2.482

12.500
9.000
6.500
13.450
16.800
10.225
10.000
8.420
10.320
9.147
8.003
6.587
6.085
7.698
8.925
9.754
9.749
10.145
9.776

9.388
10.726
14.200 
14.825
19.200 
23.774 
21.448 
24.487 
30.115 
30.462
33.783 
38.378 
39.467 
45.659 
46.653 
43.174 
37.896 
42.062 
55.681 
£5.958 
81.084 
82.402 
£9-913 
83.489
-®4.635

6.390
7.550
6.420
6.420 
5.640 
5.710
1.400 
• · ·

4.400 
4.649 
4.032 
3.183 
3.181 
2.646 
2.-318 
2.894
3.914 
5.075 
4.425

8.843
8.914 
8.483 
7.958 
7.375
7.100 
6.221
7.592
8.592 
7.131 
7.261
7.300 
7.670 
7.135 
7.383 
7.511 
8.106 
8.789 
7.938
7.783
10.831
12.465Η.648 
15,547 
— £^497
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Ετη Σιγεμέττε î

(13) :
J— --i—
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958 
*959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
19691970
1971

T ftv t__
3.899
4.275
3.500
4.334
5.186
4.813
4.704
4.593
4.731
4.598
4.524
4.246
4.533
4.775
5.000
5.203
5.250
5.721
5.840

8.464
8.930
9.214
9.839
9.818
9.843

10.081
10.186 
10.422 
10.508 
10.876 
11.802 
12.053 
12.359 
12.572
12.939
13.746
13.863
14.413
15.086
15.933
16.184
15.973
16.982
21.352

Ιήμετε
έχ

Βίμβεχος
(14)__

"ϊδννοι ’
6.570.
7.880
6 .210 
6.000 
6 .30 0
7.650
8 .100
7.920
8 .190
9.360
1.0.080
10.080
11.115
14.714
13.540
15.160
15.750
15.750 
17.068

15.408
15.403
18 .0 18
19.778
21.692
20.261
21.568
23.905
23.500
23.700
27.000
23.437
22.419
23.614
25.512
27.984
29.213
30.23530.948
36.756
38.487
36.206
39.813
41.800
46.230

3 ΙΤήμετε ίχ 
• τεχνητές 
I Μετέζης
.i (15)___' Î3vvol

22
13
4535
45
70
74
89
90 
125 
187 
267 
318

618
752
985

1.365
1.492
1.477
1.860
1.500
1.380
980

1.280
1.105

2.333
2.598
2.854
3.430
3.274
3.448
3.7724.049
4.633

Κάμετε έζ ; 
ipc·υ j
πενιέ *
(16)__
Τ?ννοΐ

200
280
..300
400
500
550
500
900
650
617
700

2.040
2.700
1 .1 0 0
2.835
2.304
1.975
2.450
2.100
3.200
2.800
2.550

3.132
3.154
3.365
3.369
3.798
5.236
4.191
3.568
3.820
3.870
.2.587
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Έτη Σχοινί*: & 
Σπάγγοι 
(17)

Χάρτης 
Χ«ρτ6νι (1 8)

’Απορρυπ*ν- 
τικά 

19)

Ινες τεχνη
τής μ*τάξης 

(20)
J____ 1.
1921 1.300 1.000 • · ·
1922 1 .3 0 0 1.9 0 0 • · · • · ·
1923 1.200 1.865 • · · • · ·
1924 1 .3 0 0 2 .70 0 • · · ,··
1925 1.350 3.300 • · · • · ·
1926 1.700 3.000 • · · 23
1927 2.500 5.000 • · · 14
1928 2.500 9.500 • · · ...
1929 2 .5 0 0 1 1 .5 0 0 • · · 45
1930 2 .50 0 12.000 • · · 35
1931 2 .50 0 12.395 • · · 45
1932 1.800 12.110 • · · 70
1933 1.700 13.575 74
1934 1.900 19.830 • · · 89
1935 2.200 18.576 • · · 90
1936 2.400 19.454 • · · 125
1937 2.500 22.680 • · · 187
1938 2 .5 0 0 20.999 • · · 267
1939 2.500 24.390 • · · 318

1947 14.823 • · · 618
1948 ... 14.539 • · · 752
1949 1.860 18.983 • · · 985Î950 2.530 27.000 • · · 1.365
1951 3.115 29.060 • · · 1.492
1952 2.990 26.568 • · · 1.477
1953 2.760 33.050 50 1.543
1954 3.038 41.547 120 1 .5 0 0
1955 3.584 45.540 600 1.540
1956 3.697 55.262 1.038 1.1511957 3.933 64.530 1.576 1.5111958 4.607 55.572 ... 1.298
1959 4.547 55.422 5.289 1.2911960 4.043 67.096 7.422 1.5471961 4.084 69.311 19*260 1.918
1962 5.152 70.607 23.206 1.993
1963 5.129 84.903 19.191 2.3581964 4.811 84.302 21.769 2.556
1965 5.280 94.068 24.3541966 4.894 110.297 49.035 3.244
1967 4.764 122.609 42.216 3.2531968 4.715 130.679 44.440 3.346
1969 4.746 145.526 53.005 3.5141970 4.922 141.076 55.462 4.063
1971 4.943 134.667 63.476 4.577
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"Ετη Σολοδέρματα
(21)

Tovvoi

Κολοφώνι,ον
(22)

Τδννοι----

Λιπάσματα
Χημικέ
__  (23)___

Ϊ3ννόΐ
18,000

Πυρεία
___ (24)_
Χιλ.κυτ7

1921 8.000 3.500
1922 10.200 4.000 19.0001923 8 .5 0 0 3.200 12.2441924 11.000 4.000 25.6701925 11.000 5.000 39.5001926 8.800 6.000 40.2001927 8.800 7.360 49.2001928 7.000 8.500 55.8001929 5.500 7.300 102.0001930 6.600 7.300 78.1571931 7.000 7.300 48.7181932 4.500 8.270 39.7991933 6.000 ■ 10.650 38.3641934 6.000 12.700 55-9931935 5.500 14.140 77.0741936 5.800 16.000 82.4001937 5.800 18.800 75.3101938 5.800 18 .2 0 0 95.223 • · ·1939 5.222 18.350 124.019 • · ·
1947
1948

... ... ··· • · ·
1949 5.500 8.924 88.108 • · ·1950 7.200 11.141 64.803 • · ·1951 6.100 12.532 133.034 • · ·1952 7.400 13.615 131.074 • · ·1953 8.200 18.535 117.902 • · ·1954 8.800 19.870 214.568 • · ·1955 9.400 23.280 256.452 • · ·1956 9.250 24.150 183.003 • · ·1957 9.700 25 .0 00 292.618 • 1 ·1958 ... ... 322.369 • · ·
1959 ... 21.247 324.263 • · ·1960 ... 26.740 302.959 • · ·1961 ... 30.554 350.8611962 3.537 23.174 325.263 124.7411963 5.384 19.990 325.671 89.0451964 4.687 20.001 370.922 129.940
1965 4.853 18.386 585.728 80.680
1966 4.378 15.242 769.708 100.960
1967 3.167 12.930 829.396 150.000
1968 3.806 14.413 943.246 162.000
1969 3.510 13.456 938.154 168.800
1970 1 . 2 1 8 11.671 •985.717 173.200
1971 1.369 13.729 1.058.535 174.620
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:*Υλαι
;Έχρηχτικαί
;__(29)_____* TAUUAL

Χρώματα
’Οργανικέ
(30)

ΤΤννοι

..
J Τσιμέντο •
: (3D
* Κννοι

. λ 
; Σίδηρος ; 
; Μπετόν ·
ί (32) ;• TOuuo. ·

1921
·» VUli

724 105 28.000 «.·1922 .816 107 37.000 • · ·
1S23 1.773 60 36.000 • · ·
1924 1.190 90 55.000 • · ·
1925 1.080 103 60.000
1926 1.105 115 86.000
1927 1.269 138 105.000
1928 1.873 120 145.000
1929 1.751 122 155.0001930 1.197 121 180.000
1931 1.468 120 195.000
1932 1.311 125 196.000
1933 1.212 185 200.000
1934 1.603 230 248.000
1935 1.447 245 273.000
1936 1.431 230 276.850
1937 1.379 306 290.0001938 1.723 338 308.0001939 1.204 398 342.930 9.000

1947 . . .
1948 ..*
1949 258
1950 673
1951 . 9831952 901
1953 1.410
1954 1.794
1955 1.724.1956 2.030
1957 2.2431958
1959 !.!1960
1961
1962
1963
1964
1965 6.7221966 6 .6 18
1967 6.3781968 6.2151969 10.3981970 13.540
1971 18.952

490
480
460
440
381
280
556
685
665

513
527
543
637
587
683
535
504
478
451
519
446
327

177.000
288.000
326.086 
394.662 
433.463 
595.741 
746.000
864.500

1.125.000
1.246.000
1.226.000
1.374.756
1.444.691
1.648.769
1.837.424
1.920.960
2.293.516
2.671.886
3.193.462
3.594.327
3.734.645
4.074.258
4.835.357
4.848.416
5.543.408

19.800
23.352
25.700
31.222
35.670
56.000
66.500
73.500
71.000 
8 6 .0 1 2  
83.361
116.335
136.937
136.155
140.840
205.220
270.909
316.804
249.024
284.441
342.433
413.479
439.838
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• ΖΚαρφιό έν * Αλουμίνιον * Μόλυβδος • """"ΤΙ•
*Βτη ! γένει ;εΐς φύλλα p£(3-jΜαλακός ;Μ·λυβδο*ωληνες ' ·§:6θυς, ταινίας »
ι

L ( » ) —J χβννβι
: κ.λ.π. '

• i . 341 Ilf): Τδννοι · 4 -  ----
19211922 1.500.2.000 5.575

__Λ__- Γοννοι
. · . ■1923 2.500 4.405 . . . «1924 4.000 • · · 4.236 • . . ·1925 4.500 5.106 1.2001926 4.000 • · · 5.336 - 1.1001927 5.300 • · · 5.100 910.1928 6.500 • · · 5.325 91 ό1929 5.000 ' · · · 7.306 500 ! 5001930 4.600 • · · 5.3301931 5.000 • · · 7.3301932 4.500 6.708 500

1933 4.500 . · · · ' 7.000 600
1934 5.500 • · · 8.067 5301935 6.000 • · · 7.387 4001936 6.500 • · · 6*700 5801937 5.500 • · · 3.660 58019381939 6.1005.250

• · · * 
• · · 4.6904.440

580580... • · · 3.400 5001947 6001948 ... • · ·19491950195119521953195419551956
19571958
1959196019611962196319641965196619671968196919701971

5.9106.7175.3314.6805.794
6.281

8.340 7.951 8.730 9.786 9.703 11.528 12.468 13.001 
16.004 
Η·486 15.436 ]*‘4i€ 16.827 
-i5i939

717518.7
1.3642.4143.9632.963 4.039 6.382
8.7689.23i
6.48411.53616.560.1°.619

- 360 780 
1 .080  1.640 1.890 
3.3Q0 3.200 2.350 2.2602.340 
2.740 3.030 2.623 
2·797 2*613 
.. ·'··■ *•341 
*•531 
7.1437.340 
8.915 9,259
12.165
1.0Η

42*860

550
.620
668
600
720760
700
790
760

1*1-56
1*9351*398
2*324
2.760
2*6381*795
2*758
*•235-1̂ 324
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’Αντλί«ι 
έν γένει 
(37)

’ΕλκυβττΙρες
Γεωργικοί

(38)

Πεχρελβιβμη—
Χ*ναί

(39)

Μολυβδοκδν- J 
δυλ« κοινέ ;

____ L
i____ ϊέμΣχι* “ϊεμϊχικ ϊεμϊχι· |Λιλ.Τεμ*χι« ;

1921 • · · • · ·

1922 • · · • · · • · ·

1923 • ο ·

1924 • · « • · · • · · • · ·

1925 • · · • · · • · · • ♦ ·

1926 • · · • · · • · · • · ·

1927 • · · • · ♦

1928 • · · • · · • · » • ο ·

1929 • · · • · · • · · • · ·

1930 • · · • · · • · · • · ·

1931 • · · • · · • · ·

1932 • · · • · · • · ·

1933 • · · ·. · ·

1934 • · · • · · • · · • · ♦

1935 • · · • * · • · ·

1936 • · · • · Φ « · ·

1937 • · · • · · • · · ♦ · ♦

1938 • · » • · · • · ·

1939 • · · • · · 397 · « «

. . .

1947 • · · • · · . . .

1948 • · · . . . • · ·

1949 « · · • · · 391 ♦ · ♦

1950 • · · • · · 623 107
1951 • · · 1.215 1.800
1?52 # · '· • ·  · 780 , 748
.1953 10.639 • · · 2 .70 0 1.836
1954 9.000 1.965 3.036
1955 7.540 2.840 3.693
1956 8.487 • » · 2.700 1.478
1957 7.765 3.300 2.963
1958 • » · · • · · • · · . . .

1959 22.000 • · · • ♦ · 3.181
1960 15.900 92 • · · 4.899
1961 22.300 75 ...
1962 21.600 27 • « * 3.639
1963 37.800 ■30 • « · 4.781
1964 40.800 54 • · · 6.160
1965 44.100 46 2.174 4.486
1966 50.600 . . . 4.181 2.177
1967 46.700 «.· · 4.089 • · ·
1968 50.200 94 4.264 • · ·
.1969 48.100 276 5.289 6.631
1970 49.400 2.447 6.610 . . .

1971 43.300 4.317 7.145 . . .
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* · ;κ.λυβέ/ν4υλ*: ~
i"*τη με)ϋ'Αμ«ζ«2μ.τ·t ;νης(οι·ρκεί·3

• (41) __l
;ΓΓλ71εμΙχΓΐ ;

(42)‘Τεμϊχϊ
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928 
4929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963 ·
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

2.491
9.453
10.604
9.345 
9.143 
7.515 
8.091 
6.711 
4.788 

 8.037

445
670
600
560
520
700
120
187210

1.460

4.045
3.216
2.418
2.581
2.607
2.437
3.308
3.212
3.119

Λ«μπττ|μες 
χ·ιν·ί
(43) Α 

ΧΤλ.ΐεμΙχιϊ

Πλυντήμι· 
•ίκιεκης
χμή·εως

(44) 4
ϊέμϊχΐϊ

160
246
150
270
140
241
288
346
392
250
400

1.200
1.435
2.400

3.100 
3.700
4.100 
4.350 
4.500 
4.143 
4.686 
4.871 
5.406

11.198
13.268
15.646
17.348
19.209
19.799
19.250
21.354
21.549

1.509 
3.568 
4.944 
5.710 
4.084 
5.998 
9.098 
14.876 
21.601
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;’Ηλεχτ#·χι- ;ΤυγεΓ· ήλεχτρ{¥υγεΓ· ήλεχτρ^
'Βτη ; νηττ̂ ρες ;έτιβγγελμ«τι- ;·ίχι*χης ! £υ··ωρευτ*ί

ί ; ΐούγχραν·ι Jxffc χρήβεως ίχρήβεως !
ί J (49) ! (50) ! (51)____ ί__ --ip)____;
1 ; ΦεμΑχϊα ; ΐεμίχι*  "ίεμϊχΐ*  Τεμεχια χ

1921 Μ< ... ... ...
1922 ... ..· ... ti ι
1923 ... ... ... ...
924 · ·. · ·· · · · · · ·
19251926 ... ... ... ...
19271928 ... ... ... 850
1929 ... ... ... 2.000
!930 ... ... ... 3.200
1931 ... ... ... 3.600
1932 ... ... ... 3.700
1933 ... ... ... 4.200
1934 ... ... ... 4.800
1?35 ... ... ... 4.600

• · · ... 6.500
•·· ... 7.0007.600

8.600

11. 15.800 
*.!*. !.. 31.500

53.000
60.200
66*500
57.800
327.000 
373.680
410.000

2.000
2.800 8.600 30.300
3.700 20.400 34.000
4.400 31.980 32.000
4.850 33*900
8.200 43.700 37.700
8.600 66.500 49.500
9.200 84.800 68.100
9.600 100.800 62.300
9.3ΡΟ 114.500 70.200
7.600 100.400 87.600
6.700 108.300 97-800
5.610 143.350 88.299
_ii799 162.310

1936 •..
1937 630
1938 .. ·
1939 . . .

1947
1948 . . .
1949 2.920
1950 3.775
1951 3.950
1952 4.156
1953 3.800
1954 5.463
1955 5.585
1956 8.081
1957 8.200
1958 12.400
1959 ...
1960 • ♦ ·
1961 • · ·
1962 • · ·
1963 • · ♦
1964 16.700
1965 27.100
1966 32.500
1967 2 9.7ΟΟ
1968 31.140
1969 49.900
1970 41.935
1971 52.651
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ΚΑΤΑΑΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝ ( + )

Πρ>Γ<ν Πηγ>£ ετη
1 . -  1 9 2 1  ( X ) ,  1 9 2 2 - 1 9 9 6 ( Γ Σ Υ Β ) ,  1 9 3 7 - 1 9 3 8  ( E S ) ,  1 9 3 9 ( Β Σ Υ Β ) ,  

1 9 4 9 - 1 9 5 4 ( 2 ) ,  1 9 5 4 - 1 9 5 7 ( Β Β Β Α ) ,  1 9 5 8 - 1 9 7 0 ( Κ Γ Ϊ Ϊ ) .

2.- 1929-1936(ΓΣΥΒ), 1938(ΒΤΒ)., 1939(2), 1949-1954(2),
1955-1957(ΕΒΕΑ), 195β-1970(ΒΣΥΒ)*

3.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΒ), 1937-1938(83®),. 1939(2), 
1949-1954(2), 1955-195ΚΕΒΒΑ), 1963-1965-70(ΒΣΥΕ).

4—  1923-1936(ΓΣΪΒ), 1938(ΒΤΒ), 1939(2), 1949-1954(2),
1955-1957(ΕΒΕΑ), 1958-1970(ΒΣΥΒ).

5.- 1921(X), 1922—1936(ΓΣΥΕ), 1937(ΕΤΕ), 1938-1939(2), 
1949-1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1958-1970(ΕΣΥΒ).

6.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΒ), 1938-1939(83®), 1955-1957(ΕΒΕΑ) 
1965-1970(ΕΣΥΕ).

7.- 1921-1938(ΓΣΥΒ), 1939(ΕΤΒ), 1949-1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ)
1957-1970(ΒΣΥΒ).

8.- 1929-1936(ΓΣΥΒ), 1938(Β3®), 1939(2), 1949-1954(2),
1955—1957(ΕΒΕΑ), 1957-1970(ΒΣΥΒh

9.- 1921(Χ), 1922-1936(ΓΣΥΒ), 1938(ΕΤΕ), 1939(2), 1949- 
1954(2), 1955-1957(ΒΒΕΑ), 1958-1970(ΕΣΥΕ)^

10.- 1961-1965 (Έλλην.Βι·μηχ.Ζ«χί*εως Α.Ε.), 1965-1970(ΒΣΥΕ).
11.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE), 1939(2), 1947- 

194δ(ΕΣΥΕ), 1949-1954(2), 1955-1957(ΕΒΒΑ), 195δ-1970(ΒΣΥΕ).
12.- 1921(X), 1922-1928(ΓΣΥΕ), 1929-1939(ΒΣΥΕ), 1947-1970(ΕΣΥΕ).
13.- 192J(X), 1922-1936(ΓΣΥΒ), 1937-1938(ETE), 1939(2), 1947- 

1948(ΒΣΥΕ), 1949-1954(2), 1955-1970(ΒΣΥΕ), 1958-1959(ΒΣΥΒ).
14.- 1921(X), 1922-1932(ΓΣΥΕ), 1932-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE),

1939(E), 1946-1954(2), 1955-1970(ΕΣΥΕ).
15.- 1929-1939(ΕΣΥΕ), 1947-1970(ΒΣΥΕ).
16.- 1929-1936(ΓΣΥΒ), 1937-1938(ETE), 1939(2), 1947-1948(ΒΣΥΕ),

1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1961-1970(ΕΣΥΕ).
17.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE), 1939(2), 1949- 

1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1958-1970(ΒΣΥΕ).
18.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE), 1939(2), 1947- 

1948(ΕΣΥΕ), 1949-1954(2), 1955-1970(ΕΣΥΕ).
19.- 1953-1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1959-1970(ΒΣΥΒ).
20.- 1926-1927(ΓΣΥ8), 1929-1936(ΓΣΥΕ), 1937-193δ(ΕΤΕ)., 1939- 

1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1958-1970(ΕΣΥΕ).
. / .
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Π^·Γ<ν Πηγ«ί χ«τ< |ττ|
21. - 1921(X), 1922-1936(ΓΣΪ*),: 1937-1938(ΒΓΕ), 1939(Γ), 

1549*1954(1). 1955*1957(ΪΒΒΑ), 1962*1970(ΒΣΪΕ)*Ieueu 1921 (X), 1922-1936(ΓΓΪΕ), 1937-1938(ΒΙΕ), 1939(Σ), 
1949*1954(1), 1955*1957(ΕΒΕΑ), 1959*1970(ΧΣΥΕΚ

23.- 1921 (X), 1922-1936(ΓΣΪΕ)·, 1937-1938 (ΒΙΕ), 1939(Σ), 
1949*1951<Σ), 1952*1970(ΒΣΥΕ).

24.- 1962-1970(ΒΣΪΒ).
25.- • 1921(X), 1922-1936(ΓΣΪΒ), 1937-1938(ΒΤΒ), 1939(Σ), 

1949*1954(Σ), 1955*1957(ΒΒΕΑ), 1963*1970(ΕΣϊΒ)λ
26.- ί924-1936(ΓΣΥΒ), 1939ΙΣ), 1949-1954(1), ί955-1957(ΒΒΕΑ), 

1963-1970(ΒΣΥΒ).
27.- 193β(ΕΤΕ), 1939(Σ), 1949*1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ).
28.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΪΒ), 1937-1938(ETE), 1939(Σ), 

1949*1954(Σ), 1955*1957(ΕΒΕΑ), 1959*1970(ΕΣΪΕΚ
29.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΪΕ), 1937-1938(ETE), 1939(Σ), 

1949-1954(Σ), 1955*1957(ΕΒΕΑ), 1957-1970(E2YE)i
30.- 1921(1), 1922-1936(ΓΣΪΕ), 1937-1938(ETE), 1939(Σ), 

1949*1954(Σ),’1955-1957(ΕΒΕΑ), 1959-1970(ΕΣΥΕ).
31.- 1921(X), 1922-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE), 1939(B), 

1947-1948(ΒΙΥΕ), 1949-1954(Σ), 1955*1970(ΕΣΥΕ).
32.- 1939(Σ), 1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 195β-70(ΒΣΥΕ).
33 — 1921 (X), .1922-1936(ΓΣΥΕ), 1937-1938(ETE), 1939(Σ), 

1949-1954(Σ), 1958-1970(ΕΣΪΕ).
34.- 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1959-1970(ΕΣΥΕ).
35— 1921-1934(ETE), 1935-1938(ΕΣΥΕ), 1939(Σ), 1947-70(ΕΣΥΕ),
36— 1924-1936(ΓΣΥΕ), 1939(Σ), 1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 

1962-1970(ΕΣΪΕ).
37— 1953-1954(Σ) 1955-1957(ΕΒΕΑ).
38— 1960-1970(ΕΣΥΕ).
39— 1939(Σ), 1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ),■ 195β-1970(ΕΣΥΕ).
40— 1950-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1959-1970(ΒΣΥΕ).
41 — 1962-1970(ΕΣΥΕ).
42— 1949-1954(£), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1957-1970(ΕΣΥΕ).
43— 1926-1928('Υπβυργ.Βι·μηχ.), 1929-1936(ΓΣΫΕ), 1937- 

1938(ΕΤΕ), 1939(Σ), 1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 
1963-1970(ΕΣΥΕ).

. / .
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Πρσϊόν

44.-
45·-

46.-
47.-
48.-
49.-
50.- 
51·.- 
52.-

( + )

Πηγα£_κατά ετη 
1963-1970(£ΣΥΕ).
1934-1936(ΓΣΥΕ), 1939(2), 1949-1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ) 
Ί957-1970(ΕΣΥΕ).
1951-1954(Σ), 1958-1970(ΕΣΥΕ).
1949-1954(Σ), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1957-1970(ΕΣΥΕ).
1949-1954(2), 1958-1970(ΕΣΥΕ).
1937(2), 1949-1954(2), 1955-1957(ΕΒΕΑ), 1958-1970(ΕΣΥΕ) 
1963-1970(ΕΣΥΕ).
1963-1970(ΕΣΥΕ).
1950-1954(2), 1955-1970(ΕΣΥΕ).

Υπόμνημα Πηγών

X - Χαριτάκη Γ. "'Η ελληνική βιομηχανία", ’Αθήναι 1927.
ΓΣΥΕ = Γενική Στατιστική 'Υπηρεσία τής ‘Ελλάδος "Στατι

στική ’Επετηρίς".
ETE = ’Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος "Οικονομική ’Επετηρίς 

1938", ’Αθήναι 1939.
ΕΒΕΑ = ’Εμπορικόν καί βιομηχανικόν ’Επιμελητήριον ’Αθηνών 

"’Επισκόπησις τής οικονομίας ’Αθηνών".
2 = Σίδερή Ν. "'Η 'Ελληνική βιομηχανία".
ΕΣΥΕ = ’Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία τής 'Ελλάδος "Στατι

στική ’Επετηρίς" καί "’Αποτελέσματα ετησίων βιο
μηχανικών έρευνΟν".
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ΠΙΝΑ3 11

Μήνες

•  ·"·*> *
Bfoiç No£uB»ioc 1964 » 100,0

5— 1— 3
1962 1963 1964 1965 1966 .1967 1968 1969 1970 1971 1972;

Ίαν. 88,3 88,4 94,6 96,3 98,3 101,6
Φεβρ. 87,4 89,2 93,0 96,6 99,5 101,2
Μάρτ. 88,0 89,0 93,5 97,5 100,8 101,6
’ Απρ. 88,9 90,3 94,2 98,3 101,2 103,0
Μάΐ’ος 89,8 93,8 95,5 101,3 105,1 105,2
’Ιούν. 93,5 98,0 100,5 104,5 107,5 109,1
*Ιο6λ. 95,1 100,3 101,9 106,3 110,5 107,1Αϋγ. 94,6 98,6 102,5 105,5 108,1 104,7Σεπτ. 96,6 101,7 102,4 106,6 108,8 106,4
’Οχτ. 96,3 102,8 102,4 104,4 107,5 105,2
Νοέμ. 93,4 98,2 100,0 102,7 106,4 <04,0
Δεχέμ. 90,9 96,6 97,8 100,2 104,1 100,5
Μέσος
ετήσιος 91 *9 95,6 98,2 101,7 104,8 104,1

Πηγή ! "Ερευνα ’Απασχολήσεως 'Υπηρεσί*,
Υπουργείου Απασχολήσεως. *·τ**ιστιχής
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nTW&a 12. Μέσοι. οροι ώριείων έποδοχΟν έργετδν.

• Έτος ί. 
;χεί μήν !

Μ έ ·_ο ι δ ρ ο ι ,,,.-Ι Δειχτεί ι Νοέμβρ, 1964*100
Αμφ.φίλων ; ’Άρρενες;__,—ft..θήλεις;

Αμφ.φύλων; Άρρενες; θήλεις; _ __j.
1964 Νοέμβριος 9,24 10,72 6,74 100,0 100,0 100,0
1965 Φεβρουέρ. 9,72 11,26 7,05 105,2 10 5 ,0 104,6

Μάϊος 9,96 .11,58 7,16 107,8 • 108,0 106,2
Αύγουστος 10,43 12,07 7,59 112,9 112,6 112,6
Νοέμβριος 10,40 12,15 7,43 112,6 113,3 110,2
Μ.Ε. 10,13 11,77 7*31 109,6 109,8 108,5

1966 Φεβρουέρ. 10,83. 12,55 7,91 117,2 117,1 117,4
Μίΐος 11,26 13,16 8,19 121,9 122,8 121,5
Αδγουστος 11,59 13,54 8,43 125,4 126,3 125,1
Νοέμβριος 11,93 13,76 8,79 129,1 128,4 120;4
Μ.Ε. 11,41 13,25 8,33 123,5 123,6 123,6

1967 Φεβρουέρ. 12,21 14,02 9,08 132,1 130,8 134,7
Μίϊος 12,56 14,35 9,53 135,9 133,9 141,4
Αύγουστος 13,04 14,76 10,16 141,1 137,7 150i7
Νοέμβριος 13,16 14,86 10,21 142,4 138,6. 15.1,5 ·Μ.Ε. 12,74 14,50 9,75 137,9 135,3 144,7

1968 Φεβρουέρ. 13,31 14,98 ίθ, 35 144,0 139,7 . 153,6 .Μέϊος 13,51 15,21 10,46 146,2 141,9 155,2
Αδγουστος 13,73 15,5.8 10,55 148,6 145,3 156,5Νοέμβριος 14,13 15,94 10,89 152,9 148,7 161,6Μ.Ε. 13,67 15,43 10,56 147,9 143,9 156,7

1969 Φεβρουέρ. 14,45 16,24 11,05 156,4 151,5 163,9Μέιος 15,16 16,97 11,80 164,1 158,3 175,1Αδγουστος 15,21 17,12 11,84 164,6 159,7 175,7Νοέμβριος 15,40 •17,18 12,05 166,7 160,3 178,8Μ.Ε. 15,05 16,88 11,69 168,3 157,5 173,4
1970 Φεβρουέρ. 15,62 17,35 12,24 169,1 161,8 181,6ΜάΓος 15,63 17,41 12,14 169,2 162,4 l80tlΑδγουστος 15,96 18,21 11,85 172,7 169,9 175,8Νοέμβριος 16,60 18,77 12,55 179,7 175,1 186 ,2Μ.Χ. 15,95 17,93 12,20 172,6 167,3 181,0
1971 Φεβρουέρ. 16,75 18,90 12,72 181,3 176,3 188,7Μέιος 17,46 19,73 13,15 189 ,0 184,0 155,1Αδγουστος 17,39 19,93 12,97 188 ,2 185,9 192,4Νοέμβριος 17,80 20,23 13,30 193,5 188,7 197,3Μ.Ε. 17,35 19,70 13,04 187,8 183,8 . 193,5
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ΠΙΝΑΞ 13. Μέσοι Spot μηνιείιρν εποδοχων υπαλλήλων.

; "Ετος ; Μ έ σ ο ι . ό ρ ο ι Δειχτεί:Νοέμβρ.1964=100 ~"Τ{ χσί μήν 1·Π|||| ___lmmm. J,Αμφ.φ6λων:’Άρρενες; θήλεις
— i i n h ___ ——ZULU, ι 1 U v  ^

♦μφ.φ6λων|“Αρρενες· θήλεις*

1965 Φεβρ/ριβς 
Μίϊος 
Αδγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

1966 Φεβρ/ριος 
Μίι'ος 
Αδγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

1967 Φεβρ/ριος 
ΜίΤος 
Αύγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

.1968 Φεβρ/ριος 
Μίϊος 
Αδγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

1969 Φεβρ/ριος 
Μίϊος 
Αύγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

1970 Φεβρ/ριος 
ΜέΓος 
Αύγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

1971 Φεβρ/ριος 
Μίϊος 
Αδγουστος 
Νοέμβριος
Μ.Ε.

3396.9
3509.3
3670.4
3665.1
3560.4
3884.6
4070.1
4249.2
4345.0
4137.2
4393.1
4548.54604.6
4625.3
4542.9
4663.74770.2
4906.6
4934.2
4818.7
4998.5
5130.3
5271.5 
5395,1
5198.8
5450.3
5515.55633.0
5654.1
5563.2
5763.2
5910.3
6076.9 
6086,0 
5959,1

3674.1
3805.6 
4002,9
3999.1
3870.4
4230.8 
♦437,7
4654.4
4765.8
4522.2
♦787,7
♦992,♦
5064.2
5100.9
4986.3
5112.0
5240.3
5397.8
5416.8
5291.7
5500.2
5667.7
5841.0
5980.4
5747.3
6012.3
6088.5
6228.7
6262.8
6148.1
6339.3
6544.6
6712.9 6704,0
6575.2

2192,4 100,0 100,0 100,0
2230,1 99,6 99,2 101,72274,3 102,9 102,7 103,82311,8 107,6 108,1 105,42340,1 107,5 108,0 106,72289,0 104,4 104,5 104,4
2479,2 113,9 114,2 113,02523,9 119,4 . 119,8 115,12584,2 124,6 125,7 117,82633,2 127,4 128,7 120,12555,1 121,3 122,1 116,5
2756,5 128,8 129,3 125,82764,0 133,4 134,9 126,02780,2 135,0 136,7 126,82773,9 135,6 137,8 - 126,62768,7 133,2 134,6 126,2
2911,6 136,8 138,1 132,82946,3 . 139,9 141,5 134,42996;9 1+3,9 145,8 136,63094,1 !♦♦ ,7 147,0 141,22987,2 1+1,3 142,9 136,3
3123,8 1+6,6 1+8,5 142,53142,7 150,4 153,1 143,33164,5 154,6 158,2 1+4,43232,8 158,2 161,5 147,43166,0 152,4 155,1 144,4
3354,2 159,8 162,+ 152,93380,7 161,7 16+,+ 154,23432,4 165,2 168,2 156,63444,1 165,8 169,2 157,03402,8 163,2 166,1 155,7
3653,5 169,0 171,2 166,63590,5 173,3 176,8 163,73692,7 178,2 181,3 168,43756,9 178,5 181,1 171,43673,4 174,8 176,9 167,5


