
ΚΕΝΤΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ 

ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ 

Α Θ Η Ν Α Ι 









ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 





χΝΓΡΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

4. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΗΣ 

ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 
ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ 

CENTER OF ECONOMIC RESEARCH LIBRARY 
A T H E N S . G R E E C E 

Α Θ Η Ν Α Ι 



Ή παρούσα διάλεξις έγένετο ύπο τοϋ κ. Γ. Φ. Κουτσουμάρη εις το 
Κέντρον ΟΙκονομικών 'Ερευνών. Έβασίσθη εις τα αποτελέσματα 
γενικωτέρας επιστημονικής έρεύνης, διεξαγόμενης εις το Κ.O.E. και 
προσεχώς έκδοθησομένης ύπο τον τίτλον : 

Ή Μορφολογία της 'Ελληνικής Βιομηχανίας. 

Printed in Greece 
in 12 on 14 -point Baskerville type 

by Constantinidis & Mihalas. 

Copyright 1962 by the Center of Economic Research, 
Athens,. Greece. 



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Ι. Εισαγωγή σελ 

II. Γεωγραφική κατανομή » 

III. Βαθμός περιφερειακής συγκεντρώσεως » 

IV. Προσδιοριστικοί παράγοντες της παρούσης χω-

ρονομικής διαρθρώσεως » 

V. Σχόλια τίνα επί της ακολουθούμενης πολιτικής 

βιομηχανικής αποκεντρώσεως » 





TO KENTPON ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Tò Κέντρον Οικονομικών 'Ερευνών ίδρύθη προς 
εκπλήρωσιν τριών σκοπών: 

1) Την ερευναν τών διαρθρωτικών προβλημάτων 
και τών δυνατοτήτων αναπτύξεως της "Ελληνικής 
ΟΙκονομίας. 

2) Τον συστηματικον προγραμματιομον κατα
νομής τών διαθεσίμων πόρων δια την οικονομικήν 
άνάπτυξιν και 

3) Την τεχνικο-οικονομικήν κατάρτιαιν στελε
χών προς επάνδρωσιν κρατικών υπηρεσιών και τής 
Οικονομίας εν γένει. 

Οι πόροι του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών 
συνίστανται εξ επιχορηγήσεων τής 'Ελληνικής Κυ
βερνήσεως, τής εν 'Ελλάδι Αμερικανικής 'Αποστο
λής και τών "Ιδρυμάτων Ford και Rockefeller. Το 
Πανεπιστήμιον τής Καλιφόρνιας, συμμετέχει εις το 
έργον του Κέντρου δια τής αποστολής ξένων επι
στημόνων, οι όποιοι ανήκουν εις το προσωπικόν του 
Κέντρου επί εν έτος. Μετέχει επίσης προγράμματος 
υποτροφιών 'Αμερικανών πτυχιούχων εν 'Ελλάδι 
προς οικονομικήν ερευναν και 'Ελλήνων πτυχιού
χων εις 'Αμερικανικά Πανεπιστήμια προς εύρυτέ-
ρας οικονομικάς σπουδάς. 

9 



Ύποτροφίαι παρέχονται επίσης είς νέους αποφοί
τους 'Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι προσ
λαμβάνονται είς το Κέντρον επί τριετίαν, προς ασκη-
σιν εις την οίκονομικήν ερευναν. Οι υπότροφοι ού
τοι λαμβάνουν μέρος είς τάς διεξαγομένας έρευνας 
και συμμετέχουν είς τα διοργανούμενα υπ αυτοϋ 
σεμινάρια. Το κύριον έργον του Κέντρου είναι, βε
βαίως, ή έρευνα των βασικών προβλημάτων της 
'Ελληνικής Οικονομίας, τα οποία αντιμετωπίζει ή 
χώρα εν τη προσπάθεια ταχείας αναπτύξεως της, 
εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητος. Ή έρευνα αυτή διεξάγεται ύπο ομάδων 
επιστημόνων υπό την διεύθυνσιν πεπειραμένων 'Ε
ρευνητών. Τα πορίσματα τών μελετών δημοσιεύον
ται είς σειράν «Μονογραφιών Οικονομικής Έρεύ-
νης». Αι διαλέξεις και τα σεμινάρια, τα περιλαμ
βανόμενα εις το πρόγραμμα του Κέντρου, δεν προ
ορίζονται αποκλειστικώς δια το προσωπικόν τούτου. 
Καθηγηταί, πτυχιούχοι και φοιτηται Οικονομικών 
'Επιστημών, προσκαλούνται επίσης να παρακολου
θήσουν και να μετάσχουν είς την πνευματικήν αυ
τήν δραστηριότητα, ή οποία, ως ελπίζεται, θα επε-
κταθή δια τής συνεργασίας μετά 'Ανωτάτων Πνευ
ματικών 'Ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος και του 'Εξω
τερικού. Το πρόγραμμα δημοσιεύσεων του Κέντρου 
συμπληροϋται δια τής εκδόσεως «Σειράς Διαλέ
ξεων» και «Σειράς 'Επιμορφωτικών Μαθημάτων», 
τα όποια απετέλεσαν άντικείμενον τών σεμιναρίων. 

Έπιδίωξιν του Κέντρου αποτελεί επίσης ή δη-
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μιουργία βιβλιοθήκης βασικών οικονομικών έργων, 
ήτις πλην της εξυπηρετήσεως τών εν τω Κέντρω 
εργαζομένων και εκπαιδευομένων, θα άποβή Ιδιαι
τέρως χρήσιμος εις τους "Ελληνας Οικονομολόγους 
εν γένει. 

Άποσκοπείται επίσης ή ανταλλαγή πληροφοριών 
και πορισμάτων με ανάλογα Κέντρα άλλων χωρών 
και ή συμμετοχή εις κοινήν προσπάθειαν ερεύνης 
με άλλους δημοσίους ή και Ιδιωτικούς οργανισμούς 
της 'Ελλάδος ή της αλλοδαπής. 

Τέλος, δέον όπως τονισθή ότι το Κέντρον Οικο
νομικών 'Ερευνών, αποτελεί εν επί πλέον παρά
δειγμα 'Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, τόσον 
από απόψεως συνεισφοράς του ανθρωπίνου παρά
γοντος, δσον και από απόψεως πόρων και προσπα
θειών επί τω σκοπώ προωθήσεως της εκπαιδεύσεως 
οικονομολόγων και ύποβοηθήσεως της Ελλάδος 
προς άντιμετώπισιν τών αναγκών της οικονομικής 
αναπτύξεως. 

Ό τελικός σκοπός της δραστηριότητος του Κέν
τρου Οικονομικών 'Ερευνών, είναι κατ' εξοχήν 
πρακτικός: να συμβάλη εις τήν δημιουργίαν μιας 
καλυτέρας ζωής τοϋ Ελληνικού λαού. 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΗΣ ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Ι 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Γενική είναι ή άντίληψις εν Ελλάδι, δτι ή Βιο
μηχανία ευρίσκεται υπέρ το δέον συγκεντρωμένη 
εις την περιοχήν των 'Αθηνών και δτι τοΰτο είναι 
μία ανεπιθύμητος κατάστασις, ή οποία χρήζει διορ
θώσεως. "Αν και ή άντίληψις αΰτη δεν βασίζεται επί 
μιας πλήρους αναλύσεως τών σχετικών δεδομένων, 
έν τούτοις έχει αποτελέσει την βασική ν αίτιολογίαν 
της εφαρμοζόμενης πολιτικής βιομηχανικής απο
κεντρώσεως, δια της παρωτρύνσεως τών βιομηχα
νιών δπως εγκατασταθούν εις τήν έπαρχίαν. 

Ό σκοπός ενταύθα δεν είναι φυσικά ή άνάλυσις 
δλων τών θεμάτων τών σχετιζομένων μέ τα προ
βλήματα της χωρονομικής εγκαταστάσεως της βιο
μηχανικής δραστηριότητος1. 'Αντιθέτως, ή πρόθε-

1. Τα είδικώτερα έν προκειμένω θέματα εξετάζονται είς τήν σχε-
τικήν μελέτην, ήτις διεξάγεται είς το Κέντρον Οικονομικών Ερευνών 
υπό του Καθηγητού κ. Β. Ward. Πρόκειται περί εύρυτέρας έρεύνης 
άφορώσης τήν έγκατάστασιν της οικονομικής δραστηριότητος έν Ελ
λάδι έν συνδυασμώ προς το γενικώτερον πρόβλημα της οίκονομικής 
αναπτύξεως της χώρας. Βλ. Benjamin Ward: « Π ρ ο β λ ή μ α τ α 
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς ' Α ν α π τ ύ ξ ε ω ς τ η ς Έ λ λ ά δ ο ς», 
Κέντρον Οικονομικών Ερευνών, (υπό εκδοσω). 
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σις είναι ή μέτρησις του υφισταμένου βαθμού γεω
γραφικής συγκεντρώσεως και ή έξέτασις των διαρ
θρωτικών εκείνων προβλημάτων της εγκαταστά
σεως, τα όποια άφ' ενός μέν σχετίζονται μέ την δ-
λην παραγωγικήν λειτουργίαν της βιομηχανίας, άφ' 
ετέρου δε συνδέονται μέ την διαμόρφωσιν οικονο
μικής πολιτικής. Είδικώτερον, ή έρευνα συνεκεν-
τρώθη εις την σύντομον διερεύνησιν των συγκεκρι
μένων οικονομικών δυνάμεων, αιτινες προσδιορίζουν 
τάς ύφισταμένας τάσεις εις την έγκατάστασιν τής 
Ελληνικής βιομηχανίας, εν τη προσπάθεια δπως 
έκτιμηθή, κατά την δυνατήν έ'κτασιν, ή άποτελε-
σματικότης τής ακολουθούμενης κατά τα τελευταία 
ετη πολιτικής αποκεντρώσεως τής βιομηχανικής 
δραστηριότητος. 

Προς μέτρησιν του βαθμού περιφερειακής συγ
κεντρώσεως τής βιομηχανικής παραγωγής έχρησι-
μοποιήθησαν ώρισμένοι δεικται καΐ συντελεσταί, 
οίτινες έβασίσθησαν έπι τών στοιχείων τής 'Απο
γραφής Βιομηχανικών Καταστημάτων του έτους 
1958, καθώς και τής ετησίας βιομηχανικής έρεύ-
νης την οποίαν ή Εθνική Στατιστική 'Υπηρεσία 
διεξάγει από του ιδίου έτους μεταξύ τών μεγαλυ
τέρων βιομηχανικών μονάδων. Ή μέτρησις ανα
φέρεται ε'ις την σχετικήν χωρονομικήν κατανομήν 
τών βιομηχανικών καταστημάτων, του εργατικού 
δυναμικού και τής παραγωγής, κατά κυριωτέρους 
βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και εις την σχετι
κήν συμμετοχήν τών διαφόρων γεωγραφικών δια-
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μερισμάτων εις την βιομηχανικήν δραστηριότητα 
της χώρας. Συμπεριλαμβάνει δε τόσον τάς καθα
ρώς βιομηχανικάς μονάδας δσον και τάς βιοτεχνι-
κάς τοιαύτας. 

« 

II 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Εις τον Πίνακα 1 παρατίθεται ή ποσοστιαία 
κατανομή δλων τών βιομηχανικών μονάδων και της 
βιομηχανικής απασχολήσεως δια το έτος 1958, με
ταξύ περιοχής 'Αθηνών, τών επτά κυριωτέρων αστι
κών κέντρων τής χώρας (Θεσσαλονίκη, Πάτραι, 
Βόλος, Λάρισσα, Καβάλα, Χανιά, Ήράκλειον ) λαμ
βανομένων ως συνόλου, και τών υπολοίπων περιο
χών τής χώρας. Μία παρόμοια κατανομή, περιλαμ
βανομένης και τής παραγωγής, άλλα άφορώσης μό
νον τα καταστήματα μεγέθους δέκα απασχολουμέ
νων και άνω, παρατίθεται εις τον Πίνακα 2. Ό 
δεύτερος ούτος Πίναξ είναι αντιπροσωπευτικός τής 
καθ' αυτό βιομηχανίας, αποκλειόμενης τής μικρας 
κλίμακος βιοτεχνικής δραστηριότητος. 

Έ κ τών στοιχείων τής ανωτέρω βιομηχανικής 
και βιοτεχνικής απογραφής εμφαίνεται δτι 41% 
σχεδόν τών απασχολουμένων και 24% τών κατα
στημάτων ευρίσκονται συγκεντρωμένα ε'ις την πε-
ριοχήν Πρωτευούσης. Ή συγκριτικώς μικρότερα 
μερίς καταστημάτων εις την περιοχή ν ταύτην δει-

15 



Π Ι Ν Α Ξ 1 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 1958 

Κώδιξ 

ISIC** 

"Απασχόλησις 
Ποσοστον επί τοις % 

του συνόλου 

Βιομηχ. Καταστήματα 
Ποσοστον επί τοϊς % 

τοΰ συνόλου 

Κλάδοι Βιομηχανίας -ρ > 
Κ>3 S i a 

ω zi "g H 
fi· 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

63 

78 

80 

34 

44 

59 

78 

43 

8 

23 

2-3 Σύνολον Μεταποιήσεως 41 16 43 24 13 

20 Βιομηχανίαι είδών διατροφής, έκτος ποτών 28 18 54 12 10 

21 Βιομηχανίαι ποτών 20 18 62 9 11 

22 Καπνοβιομηχανία 40 39 21 10 56 

23 'ΤφαντικαΙ βιομηχανίαι 52 20 28 41 15 

24 Βιομ. ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας κλπ. 38 15 47 26 15 

25 Βιομ. ξύλου & φελλοϋ, έκτος επιπλοποιίας 23 13 64 13 9 

26 Βιομηχανία επίπλων & είδών επιπλώσεως 49 19 32 38 19 

27 Βιομ. χάρτου & κατασκευή είδών έκ χάρτου 58 28 15 69 23 

28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς βιομηχ. 74 13 13 63 14 

29 Βιομηχανίαι δέρματος, γουναρικών & εί

δών έξ αυτών, έκτος τών είδών υποδήσεως If 

& ενδυμασίας 36 14 

30 Βιομηχανία ελαστικού 74 21 

31 Χημικαί βιομηχανίαι 25 3 

32 Βιομηχ. παραγώγων πετρελαίου & άνθρακος 47 1 

33 Βιομηχανίαι μή μεταλλικών ορυκτών, έκτος 

τών υποπροϊόντων πετρελαίου & άνθρακος 39 13 

34 ΒασικαΙ μεταλλουργικαί βιομηχανίαι 58 7 

35 Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου, έκ

τος μηχανών καί μεταφορικού ύλικοϋ 48 13 

36 Κατασκευή μηχανών & συσκευών, έκτος 

τών ηλεκτρικών & τών μέσων μεταφοράς 47 29 

37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών 

& λοιπών ηλεκτρικών είδών 69 15 16 54 20 26 

38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων 53 20 27 28 17 55 

39 Διάφοροι βιομηχανίαι 68 14 18 52 18 30 

Π η γ ή : Εθνική Στατιστική 'Τπηρεσία 'Ελλάδος, 'Απογραφή Βιομηχανικών 
καί λοιπών Καταστημάτων, 1958. 

* Ένταϋθα περιλαμβάνονται : Θεσσαλονίκη, Πάτραι, Βόλος, Λάρισα, Καβάλλα, 
Χανιά καί Ήράκλειον. 

* * 'Αναφέρεται εις τήν Τυποποιημένην Διεθνή Βιομηχανικήν Ταξινόμησιν 
(Indernat ional S taudard Industr ia l Classification). 

50 29 18 53 

5 47 18 35 

72 5 2 93 

52 83 11 6 

48 25 10 65 

35 82 4 14 

39 22 12 66 

24 41 25 34 



Π Ι Ν Α Ξ 2 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΐΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΡΩΤΕΤΟΤΣΗΣ, 1958 

(Κατ/ματα 10 απασχολουμένων καΐ άνω) 

-,ςττρ Κλάδοι Βιομηχανίας 

2-3 Σύνολον Μεταποιήσεως 

20 Βιομηχανίαι είδών διατροφής, έκτος ποτών 

21 Βιομηχανίαι ποτών 

22 Καπνοβιομηχανία 

23 Ύφαντικαί βιομηχανίαι 

24 Βιομηχανίαι είδών υποδήσεως, ενδυμασίας, κλπ. 

25 Βιομηχ. ξύλου & φελλοΰ, έκτος επιπλοποιίας 

26 Βιομηχανία επίπλων και είδών επιπλώσεως 

27 Βιομηχ. χάρτου και κατασκευή είδών έκ χάρτου 

28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις καΐ συναφείς βιομηχανίαι 

29 Βιομηχ. δέρματος, γουναρικών & είδών έξ αυτών 

έκτος τών είδών υποδήσεως και ενδυμασίας 

30 Βιομηχανία ελαστικού 

31 Χημικαί βιομηχανίαι 

32 Βιομηχανίαι παραγώγων πετρελαίου & άνθρα

κος 

33 Βιομηχανίαι μη μεταλλικών ορυκτών, έκτος 

τών υποπροϊόντων πετρελαίου & άνθρακος 

34 Βασικαί μεταλλουργικαί βιομηχανίαι 

35 Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλλου, έκτος 

μηχανών και μεταφορικού ύλικοΰ 

36 Κατασκευή μηχανών & συσκευών, έκτος τών 

ηλεκτρικών & τών μέσων μεταφοράς 

37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών & 

λοιπών ηλεκτρικών είδών 

38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων 

39 Διάφοροι βιομηχανίαι 

Απασχό-
λησις 

/ο 

5 3 . 2 

34.7 

26.4 

17.7 

55 .0 

74.7 

41.2 

78.6 

52 .6 

80.7 

37.4 

68.0 

5 7 . 1 

100.0 

70.5 

65.8 

81.8 

48.7 

82.5 

69.2 

82.4 

Κατα
στήματα 

/ο 

45.7 

37.5 

18.3 

7.8 

53.3 

66.8 

40.6 

66.5 

82.7 

72.4 

37.6 

73.5 

14.4 

100.0 

33.3 

73.9 

79.0 

52.4 

87.4 

66.3 

77.7 

Προϊόν 
( προστ. 

αξία) 
/ο 

5 5 . 7 

44.7 

32.6 

17.1 

5 7 . 4 

78.2 

5 8 . 8 

8 0 . 5 

4 2 . 1 

8 9 . 6 

5 2 . 3 

61.4 

72 .8 

100.0 

56 .8 

47.7 

80 .4 

5 6 . 1 

86 .8 

69 .8 

86 .0 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Ετησία Βιομηχανική "Ερευνα, 

Δημοσίων Λ:3, βιομηχανία, κλπ., 1961. 



κνύει εξ ύπαρχής το σχετικώς μεγαλύτερον μέσον 
μέγεθος των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής 
* Αθηνών. Ό μεγαλύτερος βαθμός συγκεντρώσεως 
εις τήν περιοχήν αυτήν, συμφώνως προς την ανω
τέρω σχετικήν κατανομήν, εμφανίζεται κατά σειράν 
εις τους κλάδους εκδόσεων και εκτυπώσεως, προ
ϊόντων ελαστικού, κατασκευής ηλεκτρικών μηχα
νών και συσκευών, διαφόρων μη ταξινομητέων βιο
μηχανικών προϊόντων, βασικών μεταλλουργικών, 
χάρτου, μεταφορικών μέσων και υφαντουργικών. 
Έν αντιθέσει, αι βιομηχανίαι ειδών διατροφής, πο
τών, ιματισμού, ξύλου, χημικών προϊόντων και κα
τεργασίας δερμάτων, ευρίσκονται συγκεντρωμένα ι 
κατά πλειοψηφίαν εις τάς επαρχίας. 

Ή συγκέντρωσις εις την περιοχήν 'Αθηνών εμ
φανίζεται σχετικώς υψηλότερα δια τάς μεγαλυτέ
ρου μεγέθους βιομηχανικάς μονάδας. Πλέον του 
ημίσεως του συνόλου τών απασχολουμένων και τής 
παραγωγής τής κατηγορίας ταύτης ευρίσκεται εις 
τήν περιοχήν 'Αθηνών (Πίναξ2). Είδικώτερον, υ
φίσταται μία έντονος συγκέντρωσις εις τήν περιο
χήν αυτήν τών βιομηχανιών πετρελαίου, προϊόντων 
εκ μετάλλου, ηλεκτρικών ειδών και συσκευών, δια
φόρων μή ταξινομητέων αγαθών, ιματισμού, επί
πλων, μή μεταλλικών ορυκτών, μεταφορικών μέ
σων, ελαστικού, βασικών μεταλλουργικών καί χη
μικών προϊόντων. Ό βαθμός συγκεντρώσεως είναι 
έτι μεγαλύτερος με βάσιν τήν παραγωγήν, λόγω, 
ώς ήδη ανεφέρθη, του σχετικώς μεγαλυτέρου μεγέ-
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θους των μονάδων, α'ίτινες ευρίσκονται εγκατεστη
μένα!, εις την περιοχήν αυτήν. 'Αντιθέτως, αϊ έλα-
φραί βιομηχανία!., ως αί των ειδών διατροφής, πο
τών, καπνού και δέρματος δεικνύουν πολύ μικρό-
τερον βαθμόν προτιμήσεως δια την περιοχήν Πρω
τευούσης. 

Καθίσταται φανερόν εκ τών ανωτέρω στοιχείων, 
δτι ή σχετικώς υψηλότερα συγκέντρωσις εις την 
περιοχήν 'Αθηνών περιορίζεται κυρίως εις τήν σχε
τικώς βαρυτέραν βιομηχανίαν, της οποίας αί άνάγ-
και ελαχίστης κλίμακος λειτουργίας, λόγω τεχνο
λογικών συνθηκών, είναι αποφασιστικής σημασίας 
και τών όποιων τα προϊόντα προορίζονται δια τήν 
έθνικήν άγοράν.1 Αί έλαφραί βιομηχανίαι κατανα
λωτικών αγαθών, ιδίως αί προσανατολιζόμεναι προς 
τάς πρώτας υλας και κλάδοι αποτελούμενοι κυρίως 
από βιοτεχνικάς μονάδας, παρουσιάζουν μίαν πλέον 
ίσοδύναμον κατανομήν μεταξύ τών διαφόρων πε
ριοχών της χώρας. 

Ή Θεσσαλονίκη εμφανίζεται ως το δεύτερον ά-
ξιόλογον κέντρον βιομηχανικής εγκαταστάσεως, με 
«κανονικήν» κάπως συμμετοχήν εις τάς βιομηχα-

1. 'Από περιφερειακής απόψεως τα αγαθά διακρίνονται είς «πε
ριφερειακά» καΐ «εθνικά» τοιαύτα. «Εθνικά» αγαθά είναι εκείνα τα 
όποια πωλούνται είς όλόκληρον τήν χώραν καΐ συνεπώς διασχίζουν 
σοβαράς αποστάσεις μεταξύ τόπου κατασκευής και τοιούτου χρησι
μοποιήσεως των. Έξ άλλου, «περιφερειακά» αγαθά είναι τα τοπι-
κώς παραγόμενα καί καταναλισκόμενα. Βλέπε Wassily Leontief, 
«Interregional Theory», είς S t u d i e s i n t h e S t r u c t u r e 
of A m e r i c a n E c o n o m y , Oxford University Press, 
1953. 
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νιας δέρματος, καπνού, ποτών, ξύλου, ιματισμού 
και άλλων τινών ελαφρών κλάδων. Ή συμμετοχή 
της περιοχής ταύτης εις τάς δραστηριότητας αύτας 
κυμαίνεται μεταξύ 18% και 25% του συνόλου τής 
εθνικής απασχολήσεως εκάστου αντίστοιχου κλά
δου. Έ κ τών λοιπών γεωγραφικών περιοχών, ή 
Πελοπόννησος φαίνεται να έχει άξιόλογον τινά συμ-
μετοχήν εις τας βιομηχανίας χάρτου και χημικών 
προϊόντων, ενώ ή συμμετοχή τών υπολοίπων περιο
χών αντιπροσωπεύει μικράν σχετικώς μερίδα του 
συνόλου τής βιομηχανικής δραστηριότητος τής χώ
ρας. 

III 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

Δια την μέτρησιν τής χωρονομικής διαρθρώσεως 
τής βιομηχανίας και την έπίτευξιν ώρισμένων διαρ
θρωτικών συγκρίσεων μεταξύ περιφερειών, έχρη-
σιμοποιήθησαν ol γνωστοί συντελεσταί γεωγραφι
κής εγκαταστάσεως (coefficients of localiza
tion) και χωρονομικής συγκεντρώσεως (location 
quotient).1 Οι σχετικοί υπολογισμοί αναφέρονται, 
ως ελέχθη, εις το έτος 1958. Οι συντελεσταί τής 
γεωγραφικής εγκαταστάσεως, οι περιλαμβανόμε-

1. Βλέπε λεπτομερή περιγραφήν περί τών ιδιοτήτων τών δεικτών 
τούτων συγκεντρώσεως 8ÎçWalter Isard, M e t h o d s of R e g i o 
n a l A n a l y s i s , J.Willey & Sons, New York, 1960, Κεφ. 7. 
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voi εις τον Πίνακα 3, προσδιορίζουν τον βαθμόν κα
τά τον όποιον μία βιομηχανία κατανέμεται μεταξύ 
των διαφόρων περιοχών, εν συγκρίσει προς το μέ
γεθος της χρησιμοποιούμενης βάσεως, ήτοι τον 
βαθμόν βιομηχανικής διασποράς. Αι άξίαι του συν
τελεστού κυμαίνονται μεταξύ 0 και 1. Έάν ή βιο
μηχανία εϊναι κατανεμημένη κατά την αυτήν άνα-
λογίαν δπως το μέγεθος βάσεως, ή άξια του συν
τελεστού είναι ίση προς το μηδέν. 'Αντιθέτως, μία 
αξία συντελεστού ίση προς τήν μονάδα, σημαίνει 
συγκέντρωσιν ολοκλήρου του κλάδου εις μίαν και 
μόνην περιοχήν. Ό «λόγος» χωρονομικής συγκεν
τρώσεως (location quotient), εξ άλλου, δεικνύει 
τήν σχετικήν συμμετοχήν μιας ώρισμένης περιο
χής εις Ινα ώρισμένον βιομηχανικόν κλάδον εν σχέ-
σει προς το σύνολον (Πίναξ 4). Εις ας περιπτώσεις 
ό «λόγος» είναι μικρότερος τής μονάδος, ή δεδο
μένη περιοχή έχει συμμετοχήν ολιγωτέραν τής 
«δικαίας» εις τήν εν λόγω βιομηχανίαν. Αντιθέ
τως, δταν ό «λόγος» είναι μεγαλύτερος τής μονά
δος, ή συμμετοχή τής περιοχής είναι μεγαλύτερα 
τής «δικαίας» μερίδος. 

'Υπολογισμός συντελεστών γεωγραφικής εγκα
ταστάσεως έγένετο 1 ) δια το σύνολον τής βιομη
χανίας, κατά κυριωτέρας πόλεις και γεωγραφικά 
διαμερίσματα και 2) δια τα μεγαλυτέρου μεγέ
θους βιομηχανικά καταστήματα (μεγέθους 10 απα
σχολουμένων και άνω), με διάκρισιν μεταξύ περιο
χής 'Αθηνών και υπολοίπου Ελλάδος. Εις τήν πρώ-
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Π Ι Ν Α Ξ 3 

ΣΤΝΤΕΛΕΣΤΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

(COEFFICIENTS OF LOCALIZATION) 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 1958 

Κώδιξ „ / ( ν -τ, , 
τ „ Κλάδοι Βιομηχανίας 

20 Βιομηχανίαι ειδών διατροφής, έκ
τος ποτών 

21 Βιομηχανίαι ποτών 
22 Καπνοβιομηχανία 
23 Ύφαντικαί βιομηχανίαι 
24 Βιομηχανίαι ειδών υποδήσεως, εν

δυμασίας, κτλ. 
25 Βιομηχανίαι ξύλου & φελλοϋ, έκ

τος επιπλοποιίας 
26 Βιομηχανίαι επίπλων & ειδών ε

πιπλώσεως 
27 Βιομηχανίαι χάρτου & κατασκ. 

ειδών έκ χάρτου 
28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς 

βιομηχανίαι 
29 Βιομ. δέρματος, γουναρικών, κτλ. 
30 Βιομηχανία ελαστικού 
31 Χημικαί βιομηχανίαι 
32 Βιομηχανίαι παραγώγων πετρε

λαίου & άνθρακος 
33 Βιομηχανίαι μη μεταλλικών ο

ρυκτών, κτλ. 
34 Βασικαί μεταλλουργικαί βιομηχ. 
35 Κατασκευή αντικειμένων έκ με

τάλλου 
36 Κατασκευή συσκευών & μηχα

νών, κτλ. 
37 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχα

νών, κτλ. 
38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων 
39 Διάφοροι βιομηχανίαι 

Σύνολον Βιομηχανίας Βιομ. 'Επιχειρήσεις 
10 απασχολουμένων & όίνω 

Άπασχό- Βιομηχ. 
λησις 

-ά · 
•β δ . . i f 

(1) 

0.46 
0.06 
0.79 
0.65 

0.23 

0.12 

0.16 

0.14 

0.11 
0.08 
0.08 
0.24 

0.01 

0.18 
0.05 

0.16 

0.12 

0.11 
0.19 
0.08 

Κ/ματα 

111 1-1 
Μ | < M 3 < * . ω -a 

CH-» [-.S 

(2) 

0.156 
0.028 
0.090 
0.156 

0.103 

0.102 

0.052 

0.042 

0.056 
0.040 
0.028 
0.394 

0.010 

0.072 
0.032 

0.056 

0.039 

0.051 
0.098 
0.032 

(3) 

0 .19 
0.27 
0 .36 
0 .02 

0 .22 

0 .12 

0 . 2 5 

0 . 0 1 

0 .28 
0 .16 
0 . 1 5 
0 .04 

0 .47 

0.17 
0 . 1 3 

0 .29 

0 . 0 5 

0 .29 
0 .16 
0 .29 

'Αθήναι έν σχέσει προς 
λοιπήν 'Ελλάδα 

< 

(4) 

0.08 
0.27 
0.38 
0.10 

0.21 

0.05 

0.21 

0.37 

0.27 
0.08 
0.28 
0.31 

0.54 

0.12 
0.28 

0 .33 

0.07 

0.42 
0.21 
0.32 

ο 5 
«Μ 

(5) 

0.11 
0 .23 
0.39 
0.02 

0.23 

0.03 

0.25 
ί 

0.14 

0.34 
0.03 
0.06 
0.17 

0.44 

0.11 
0.08 

0.25 

0.004 

0.31 
0.14 
0.30 

Ό Ε·— 
Ο Ο . 2 
Q. O.UP 

(6) 

0.07 
0.21 
0.44 
0.16 

0.02 

0.10 

0.10 

| \ 
0.37 

0 .31 
0.09 
0.21 
0.42 

0.55 

0.08 
0.63 

0.05 

0.18 

0.25 
0.17 
0.23 

Πηγή: Εθνική Στατιστική 'Τπηρεσία Ελλάδος, 'Απογραφή Βιομηχ. Κατ/μάτων 
κλπ. 1958, έν. άν. 

* Πόλεις περιλαμβανόμεναι είς τον Ύπολογισμόν: Αθήναι, Θεσ/νίκη, Πάτραι, 
Βόλος, Λάρισα, Καβάλλα, Χανιά, Ήράκλειον. 

Περιλαμβανόμενα γεωγραφικά διαμερίσματα: (1) 'Αττική και Κεντρική Ελλάς, 
(2) Πελοπόννησος και Ιόνιοι Νήσοι, (3) Μακεδονία καΐ Θράκη, καί (4) "Ηπειρος, 
Νήσοι Αιγαίου καί Κρήτη. 



n i N A S 4 
ΛΟΓΟΣ ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ (LOCATION QUOTIENT) 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1958 
(Βιομ. Κ/ματα 10 απασχολουμένων και άνω) 

Κλάδοι Βιομηχανίας 

20 Βιομ. ειδών διατροφής, έκτος ποτών 
21 Βιομηχανίαι ποτών 
22 Καπνοβιομηχανία 
23 ΎφαντικαΙ βιομηχανίαι 
24 Βιομηχανίαι ειδών υποδήσεως, ενδυ

μασίας κτλ. 
25 Βιομηχανίαι ξύλου & φελλοϋ, έκτος 

επιπλοποιίας 
26 Βιομ. επίπλων & ειδών επιπλώσεως 
27 Βιομηχανία χάρτου & κατασκευή 

ειδών έκ χάρτου 
28 Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς 

βιομηχανίαι 
29 Βιομηχανίαι δέρματος, γουναρικών 

κτλ. 
30 Βιομηχανία ελαστικού 
31 ΧημικαΙ βιομηχανίαι 
32 Βιομηχανίαι παραγώγων πετρελαί

ου & άνθρακος 
33 Βιομηχανίαι μή μεταλλικών ορυ

κτών κτλ. 
34 Βασικαι μεταλλουργικαί βιομηχανίαι 

35 Κατασκευή αντικειμένων έκ μετάλ
λου κτλ. 

36 Κατασκ. μηχανών & συσκευών κτλ. 
37 Κατασκ. ηλεκτρικών μηχανών, κτλ. 
38 Κατασκευή μεταφορικών μέσων 
39 Διάφοροι βιομηχανίαι 

Περιφέρεια Πρωτευούσης 

ί* ^ li« 
S o Λ » 'S S-2 
e 5" 2-ä °- &>if 

(1) 

0.65 
0.50 
0.33 
1.03 

1.40 

0.77 
1.48 

0.99 

1.52 

0.70 
1.28 
1.07 

1.88 

1.33 
1.24 

1.54 
0.92 
1.55 
1.30 
1.55 

(2) 

0.82 
0.40 
0.17 
1.17 

1.46 

0.89 
1.46 

1.81 

1.58 

0.82 
1.61 
0.32 

2.19 

0.73 
1.62 

1.73 
1.15 
1.91 
1.45 
1.70 

(3) 

0.80 
0.59 
0.31 
1.03 

1.40 

1.06 
1.45 

0.76 

1.61 

0.94 
1.10 
1.31 

1.80 

1.02 
0.86 

1.44 
1.01 
1.56 
1.25 
1.54 

'Υπόλοιπος 'Ελλάς 

ι 
-ο 

< 

(4) 

1.40 
1.57 
1.76 
0.96 

0.54 

1.26 
0.46 

1.01 

0.42 

1.34 
0.68 
0.92 

-

0.63 
0.73 

0.39 
1.10 
0.37 
0.66 
0.38 

Ι» 

(5) 

0.15 
1.50 
1.70 
0.86 

0.61 

1.09 
0.62 

0.32 

0.51 

1.15 
0.49 
1.58 

-

1.23 
0.48 

0.39 
0.88 
0.23 
0.62 
0.41 

> £ 
>• g 8 Ο ο —» 

(6) 

1.25 
1.52 
1.87 
0.96 

0.49 

0.93 
0.44 

1.31 

0.23 

1.08 
0.87 
0.61 

-

0.98 
1.18 

0.44 
0.99 
0.30 
0.68 
0.32 

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Ετησία Βιομηχανική "Ερευνα, 
1958, εν. άν. 



την περίπτωσιν, ό υπολογισμός αναφέρεται εις την 
άπασχόλησιν και τον αριθμόν τών καταστημάτων, 
ενώ εις την δευτέραν συμπεριλαμβάνει και την πα-
ραγωγήν. Ή εις δύο περιοχάς ταξινόμησις ('Αθή
ναι έναντι υπολοίπου Ελλάδος) έχρησιμοποιήθη 
και δια τον «λόγον» χωρονομικής συγκεντρώσεως, 
πλην δμως ή μέτρησις εις την περίπτωσιν ταύτην 
περιωρίσθη εις τάς βιομηχανικάς μονάδας, αΐ'τινες 
αποτελούν την καθ' αυτό βιομηχανίαν (καταστήμα
τα μεγέθους άνω τών 10 απασχολουμένων). 

Ό υπολογισθείς συντελεστής γεωγραφικής εγκα
ταστάσεως δια το σύνολον τής βιομηχανίας, περι
λαμβανομένων καί τών βιοτεχνιών, δεικνύει σχετι-
κήν ύψηλήν χωρονομικήν συγκέντρωσιν εις ώρισμέ-
νας περιοχάς κατά πρώτον λόγον δια τους κλάδους 
βιομηχανίας καπνού, υφαντουργίας καί τροφίμων 
καί κατά δεύτερον δια τους κλάδους ιματισμού κάί 
χημικών προϊόντων. Είδικώτερον, δσον άφορα τας 
μονάδας μεγαλυτέρου σχετικώς μεγέθους, ένας υ
ψηλός βαθμός συγκεντρώσεως, αντανακλών προφα
νώς τήν δύναμιν έλξεως τής περιοχής 'Αθηνών, εμ
φανίζεται δια τήν σχετικώς βαρυτέραν βιομηχανίαν, 
ως προϊόντα πετρελαίου, μεταλλουργικών, παρα
γωγής ηλεκτρικών ειδών καί συσκευών, διαφόρων 
καταναλωτικών αγαθών διαρκούς χρήσεως, εκδό
σεων καί εκτυπώσεως καί βιομηχανίας καπνού. 

Ό «λόγος» χωρονομικής συγκεντρώσεως δει
κνύει, περαιτέρω, δτι ή περιοχή πρωτευούσης μετέ
χει περισσότερον του «κανονικού» εις τους ανωτέρω 
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βιομηχανικούς κλάδους, εν συγκρίσει προς τάς λοι-
πάς περιοχάς, καθώς επίσης καί εις την παραγω-
γήν ειδών ιματισμού, μή μεταλλικών ορυκτών καί 
μεταφορικών μέσων. Μία ολιγώτερον του «κανο
νικού» συμμετοχή δια την περιοχήν Αθηνών φαί
νεται να υφίσταται δια τους κλάδους τροφίμων, πο
τών καί καπνού. 

Καθίσταται εμφανές εκ τών ανωτέρω δεικτών, 
δτι εις την περιοχήν 'Αθηνών πράγματι υφίσταται 
μία σχετικώς δυσανάλογος συγκέντρωσις βιομη
χανιών. Πλην δμως, ή υπερβολική συγκέντρωσις 
παρατηρείται εις τους κλάδους εκείνους, οιτινες 
εξαρτώνται ολιγώτερον εξ εγχωρίων πρώτων υλών 
καί περισσότερον εκ τών ευκαιριών αγοράς δια τα 
προϊόντα. Ή συγκέντρωσις παρατηρείται κυρίως 
εις τας βιομηχανίας, αϊ όποΐαι παράγουν ήμικατηρ-
γασμένα καί κεφαλαιουχικά αγαθά καί εις τάς βα
ρείας τοιαύτας παραγωγής καταναλωτικών αγαθών 
διαρκούς χρήσεως. 

Οι δεΐκται δεικνύουν προσέτι τήν άπουσίαν οιου
δήποτε σημαντικού βαθμού περιφερειακής ειδικεύ
σεως εις βιομηχανικήν τίνα δραστηριότητα, έκτος 
μικρας τίνος εξαιρέσεως εις τήν βιομηχανίαν κα
πνού καί εις άλλους μικροτέρας σημασίας ειδικούς 
κλάδους, μή εμφανιζόμενους εις τήν χρησιμοποί-
ουμένην ταξινόμησιν. Προφανώς, τοΰτο είναι συ
νεπές με τήν έλλειψιν οιασδήποτε σοβαράς γεωγρα
φικής συγκεντρώσεως φυσικών πρώτων υλών εις 
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την Ελλάδα, πράγμα το όποιον θα οδηγούσε εις 
μιαν τοιαύτην περιφερειακήν είδίκευσιν. 

IV 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΩΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ 

Μία προσεκτική έπισκόπησις της παρούσης πε
ριφερειακής κατανομής τής βιομηχανικής δραστη
ριότητος εις την Ελλάδα, οδηγεί εις το συμπέρα
σμα ότι ή διάρθρωσις του τόπου εγκαταστάσεως 
αυτής είναι, κατά μέγα μέρος, συνεπής προς παρα-
δεδεγμένας ο'ικονομικας αρχάς ((περί τόπου εγκα
ταστάσεως βιομηχανιών», δεδομένων τών γενικών 
συνθηκών τής Ελληνικής Οικονομίας. Προφανώς?,' 
αϊ βιομηχανικαί επιχειρήσεις δεν φαίνεται να ενήρ
γησαν κατά τρόπον εμφανώς μή ορθολογικόν ως 
προς την επιλογήν του αρίστου (optimum) τόπου 
εγκαταστάσεως των, ύπο τήν έννοιαν τής επιλογής 
του τόπου εκείνου, όστις παρουσιάζει ceteris pa
ribus, τους όρους οιτινες τείνουν να μεγιστοποιή
σουν το καθαρόν εισόδημα (locational equilib
rium).1 Προσέτι, ή υφισταμένη διάρθρωσις είναι 
ενδεικτική τής βραδείας, μή δυναμικής ανόδου, ήτις 
χαρακτηρίζει τήν κατά το παρελθόν άνάπτυξιν τής 
Ελληνικής Οικονομίας. 

1. Βλ.Walter Isard, h. άν. Επίσης. Edgard Μ. Hoover, Loca
tion of Economic Activity, McGraw-Hiel, New Tork, 1948. 
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Δεδομένων των ευκαιριών επενδύσεως, ό βασικός 
οδηγός δια τάς κατ' ιδίαν βιομηχανικάς επιχειρή
σεις εις την επιλογήν του τόπου εγκαταστάσεως των 
είναι, ώς γνωστόν εκ της θεωρίας «περί τόπου εγκα
ταστάσεως», το συγκριτικον κόστος των διαφόρων 
δυνατών ζωνών. "Ητοι, μία σύγκρισις κόστους επί 
τη βάσει της γεωγραφικής κατανομής τών πρώ
των και βοηθητικών υλών, του εργατικού δυναμι
κού, τής ενεργείας και τών λοιπών εισροών (in
puts ), καθώς και με τήν ύπάρχουσαν ή προβλεπο-
μένην διάρθρωσιν και τόπον εγκαταστάσεως τών 
αγορών, τάς όποιας πρόκειται να εξυπηρετήσουν. 

Συγκεκριμένως, οι παράγοντες, οιτινες δίδουν 
άφορμήν εις τήν δημιουργίαν σημαντικών διαφορών 
κόστους δια τάς κατ' ιδίαν βιομηχανικάς μονάδας, 
λόγω τόπου εγκαταστάσεως, είναι οι ακόλουθοι: 

1 ) Το άμεσον κόστος εξασφαλίσεως τών χρη
σιμοποιουμένων εισροών (inputs ), συμπεριλαμβα
νομένου και του κόστους μεταφοράς δια τήν μετα-
κίνησιν τόσον τών εισροών δσον και προϊόντων και 
τήν μεταφοράν του προϊόντος προς τους καταναλω-
τάς. 

2) Το μέγεθος και λοιπά χαρακτηριστικά της 
αγοράς εν σχέσει (α) προς τήν συχνότητα καΐ το 
κόστος τών αποστολών και (β) προς τήν κλίμακα 
παραγωγικής λειτουργίας της επιχειρήσεως και της 
συνεπεία τούτου δημιουργίας οικονομιών ή επιβα
ρύνσεων (economies or diseconomies of scale). 

3) Ή ΰπαρξις και το μέγεθος δι' έκάστην βιο-
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μηχανικήν μονάδα των διαφόρων εξωτερικών οικο
νομιών ή επιβαρύνσεων λόγω τόπου εγκαταστά
σεως, τών συμπεριλαμβανομένων υπό την εννοιαν 
των οικονομιών εγκαταστάσεως και αστικής συγ
κεντρώσεως (localization and urbanization eco
nomies).1 Αι οίκονομιαι εγκαταστάσεως δημιουρ
γούνται εκ της εύκολου επαφής μετά τών αγορα
στών, εκ της πληρεστέρας χρησιμοποιήσεως δια
φόρων ειδικευμένων υπηρεσιών, της υπάρξεως αγο
ράς δι' υποπροϊόντα, ευκαιριών δια την διάθεσιν α
πορριμμάτων καί λοιπών παρομοίων διευκολύνσεων. 
Τοιαΰται οίκονομιαι έχουν μεγαλυτέραν βαρύτητα 

1. Έννοιολογικώς, οι διάφοροι τύποι οικονομιών, οίτινες συνδέ
ονται μέ έκαστον τόπον εγκαταστάσεως, συνήθως περιλαμβάνονται 
υπό τον γενικον ορον «οίκονομιαι ή επιβαρύνσεις συσσωρεύσεως» 
(Agglomeration Economies or Diseconomies). Εις τοϋτο περιλαμ-' ' 
βάνονται at οίκονομιαι ή επιβαρύνσεις (α) κλίμακος λειτουργίας, (β) 
εγκαταστάσεως καί (γ) αστικής συγκεντρώσεως. 

Ώς γνωστόν, αί « ο ί κ ο ν ο μ ί α ι κ λ ί μ α κ ο ς π α ρ α γ ω 
γ ι κ ή ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς » αναφέρονται εις έκείνας, αί'τινες δυνα
τόν να επιτευχθούν μέσω μεταβολών είς το έπίπεδον λειτουργίας μιας 
επιχειρήσεως, τών λοιπών μεταβλητών παραμενουσών σταθερών. Α ί 
ο ί κ ο ν ο μ ί α ι ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς αναφέρονται είς έκείνας, 
αϊτινες αποκτώνται δια της συγκεντρώσεως παρομοίων εργοστασια
κών εγκαταστάσεων είς τήν αυτήν ζώνη ν. Τέλος, α ί ο ί κ ο ν ο μ ί α ι 
α σ τ ι κ ή ς σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ω ς , άν καί στενώς συνδεόμεναι 
μέ τας οικονομίας εγκαταστάσεως, δημιουργούνται όταν έργοστασια-
καΐ εγκαταστάσεις διαφόρου τύπου συγκεντροϋνται είς τήν αυτήν ζώ-
νην. Τοιαΰται οίκονομίαι δημιουργούνται δι' δλας τάς επιχειρήσεις 
καί βιομηχανίας έγκατεστημένας είς τήν αυτήν ζώνην, συνεπεία με-
γεθύνσεως του οικονομικού μεγέθους της ζώνης, ώς τοϋτο καθορίζεται 
ύπο του πληθυσμού, εισοδήματος, παραγομένου προϊόντος, ή πλούτου. 
Βλ. δια λεπτομέρειας είςW. Isard καί Ε. Μ. Hoover, έ ν θ α α 
ν ω τ έ ρ ω . 
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δια τάς βιομηχανίας ελαφρών καταναλωτικών αγα
θών, εν αντιθέσει προς τας συγκριτικώς βαρυτέρας 
βιομηχανίας, εις τας οποίας ίδιάζουσαν βαρύτητα 
έχουν αϊ οΐκονομίαι κλίμακος λειτουργίας. Έ ξ άλ
λου, αί οΐκονομίαι εκ συγκεντρώσεως εις αστικούς 
χώρους (urbanization economies) προέρχονται 
εκ: (α) της έντατικωτέρας χρησιμοποιήσεως του 
γενικού μηχανισμού μιας αστικής διαρθρώσεως, 
ιδιαιτέρως ευκολιών υποδομής, (β) της καλυτέρας 
άρθρώσεως τών οικονομικών δραστηριοτήτων, (γ) 
διοικητικών ευκολιών (κυβερνητικών και δημοτι
κών ) και άλλων οικονομιών εις εμμέσους παραγω-
γικας δαπανάς, ώς είναι δαπάναι εκπαιδεύσεως, 
εγκαταστάσεις αναψυχής και λοιπαι παρόμοιαι ύ-
πηρεσίαι και τέλος (δ) οφέλη κοινωνικής προνοίας. 

'Ομοίως, επιβραδύνσεις αστικής συγκεντρώσεως 
(urbalization diseconomies) προέρχονται εκ πε
ριφερειακών διαφορών εις το κόστος ζωής, ενοίκια, 
ΰψος χρηματικών ημερομισθίων, αξία γηπέδων, ή 
εκ τής ελλείψεως οιουδήποτε εκ τών προαναφερ
θέντων συντελεστών, οίτινες δημιουργούν οικονο
μίας αστικής συγκεντρώσεως. 

Ή ισορροπία τών δυνάμεων έλξεως καΐ άπωθή-
σεως προσδιορίζει τελικώς τον άριστον τόπον εγκα
ταστάσεως μιας βιομηχανικής μονάδος. Επειδή γε
νικώς ή επιχειρηματική ικανότης, ή οργάνωσις και 
ή κλΐμαξ παραγωγικής λειτουργίας, διαφέρουν άπο 
έπιχείρησιν εις έπιχείρησιν, εκάστη βιομηχανική 
μονάς αντιμετωπίζει διαφορετικον κόστος παραγω-
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γης, δεδομένων, ώς ελέχθη, των ευκαιριών επενδύ
σεως. 

Παρεκλίσεις εκ του άριστου τόπου εγκαταστά
σεως είναι φυσικά δυναταί και μάλιστα συχναί εις 
τάς όλιγώτερον άνεπτυγμένας χώρας. Τοΰτο εξαρ
τάται εκ διαφόρων παραγόντων, ώς το σύστημα τε
λωνειακής προστασίας, ή ποιότης της διαθεσίμου 
επιχειρηματικής διοικήσεως, κακών κρατικών πα
ρεμβάσεων ιδίως εις την διαμόρφωσιν τιμών συγ
κοινωνιακών υπηρεσιών, ή ώρισμένα εκπολιτιστι
κά στοιχεία σχετιζόμενα μέ τας προτιμήσεις της 
επιχειρηματικής τάξεως ή και άλλα προσωπικά 
συμφέροντα και επιδιώξεις αυτής. 

Κρίνοντες την παρούσαν διάρθρωσιν της εγκα
ταστάσεως της Ελληνικής βιομηχανίας εις τα πλαί
σια τών ώς άνω συντελεστών προσδιορισμού, εύρί-^ 
σκομεν Ινα ύψηλον βαθμον συνεπείας εις την σχέσιν 
ήτις υφίσταται μεταξύ βαθμού περιφερειακής συγ
κεντρώσεως και διαρθρώσεως του κόστους τών δια
φόρων βιομηχανικών κλάδων. Τοιουτοτρόπως, ή 
σχετική βαρύτης τών δαπανών παραγωγής δι' υλι
κά επεξεργασίας παρουσιάζει άντίστροφον σχέσιν 
προς τον βαθμον συγκεντρώσεως τής βιομηχανικής 
δραστηριότητος, ώς αΰτη μετράται δια του λόγου 
χωρονομικής συγκεντρώσεως (βλέπε σχετικον διά
γραμμα). Ό βαθμός συναρτήσεως φαίνεται να εί
ναι άκετά σημαντικός, λαμβανομένης υπ' όψιν τής 
έξουδετερωτικής επιρροής, ην εξασκούν ενιοι οί-
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κονομικοι παράγοντες ή έξω-οϊκονομικαί παρεμ

βάσεις. 

Έ κ των ανωτέρω γίνεται φανερόν δτι αϊ βιομη

χανίαι, αϊ όποιαι είναι προσανατολισμένα^ προς 

πρώτας ΰλας, δεικνύουν ικανοποιητικών βαθμόν δια

σποράς ή τουλάχιστον μίαν τάσιν άπομακρύνσεως 

έκ της περιοχής 'Αθηνών. Τοιαΰται βιομηχανίαι με 

χαμηλόν λόγον χωρονομικής συγκεντρώσεως έν σχέ 

σει προς τήν περιοχήν 'Αθηνών, είναι αί βιομηχα

νίαι ειδών διατροφής, καπνού, ποτών και έκ τών 

χημικών έκεΐναι αϊ όποιαι χρησιμοποιούν μεγάλας 

ποσότητας εγχωρίων γεωργικών προϊόντων (κατα

σκευής σάπωνος, εξευγενισμού ελαίου και άλλων 

παρομοίων εργασιών). 

'Αντιθέτως, βιομηχανίαι ε'ις τάς οποίας το κό

στος τών λοιπών συντελεστών (πλην τών πρώτων 

υλών) έχει μεγαλυτέραν βαρύτητα παρουσιάζουν 

τάσιν προσανατολισμού προς τήν άγοράν, ήτοι 

συγκέντρωσιν εις ώρισμένα αστικά κέντρα και ιδίως 

εϊς τήν περιοχήν 'Αθηνών. Έ κ τών ανωτέρω εμφαί

νεται δτι το μέγεθος τής αγοράς και αϊ εξ αυτής 

άπορρέουσαι ο'ικονομίαι κλίμακος παραγωγικής λει

τουργίας, εγκαταστάσεως και αστικής συγκεντρώ

σεως, διαδραματίζουν τον σπουδαιότερον ρόλον ως 

δυνάμεις έλξεως και κατά συνέπειαν είναι κατά βά-

σιν υπαίτιοι δια τήν συγκέντρωσιν τών βιομηχανιών 

του τύπου αύτοΰ εις τήν περιοχήν 'Αθηνών, ή εις 

ένα μικρόν αριθμόν ετέρων αστικών κέντρων, ως ή 

Θεσσαλονίκη, ό Βόλος και αϊ Πάτραι. Δυνάμεθα να 
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εΐπωμεν επομένως, οτι ό κατ αρχήν προσανατο
λισμός προς τήν άγοραν είναι ό πρωταρχικός προσ
διοριστικός παράγων γεωγραφικής κατανομής τής 
Ελληνικής βιομηχανικής δραστηριότητος. 

Πλην δμως, βιομηχανίαι με προσανατολισμον 
τήν άγοραν και δια τάς όποιας τεχνικαί άδιαιρετό-
τητες τών παραγωγικών εγκαταστάσεων δεν απο
τελούν σοβαρον έμπόδιον και συνεπώς είναι δυνατή 
ή βιοτεχνική μορφή παραγωγής, εμφανίζουν μία 
πλέον ίσόρροπον κατανομήν μεταξύ τών διαφόρων 
περιοχών τής χώρας. Αι οίκονομίαι κλίμακος παρα
γωγής εις τήν περίπτωσιν ταύτην δεν αποτελούν σο-
βαράν κεντρομόλον δύναμιν. Τοιούτου είδους βιο
μηχανίαι αφορούν κυρίως τήν παραγωγήν μικρών 
συσκευών, μεταλλικών αντικειμένων και προϊόντων 
εκ ξύλου. Έξαίρεσιν εμφανίζεται να αποτελούν αί 
βιομηχανίαι ιματισμού, αιτινες δεικνύουν ενα σχε
τικώς ύψηλον βαθμον συγκεντρώσεως εις τήν πε-
ριοχήν 'Αθηνών, παρά το μικρόν των μέγεθος και 
τήν βιοτεχνικήν των δομήν. Προφανώς, οίκονομίαι 
εγκαταστάσεως συνδεόμεναι με τήν τακτική ν προ-
μήθειαν υλικών κατεργασίας και τήν διάθεσιν του 
προϊόντος, ως και τήν εύκολίαν εξευρέσεως ειδικευ
μένης εργατικής δυνάμεως, αποτελούν τάς πλέον 
ίσχυράς δυνάμεις έλξεως εις τήν περίπτωσιν ταύ
την καΐ συνεπώς τον κυριώτερον παράγοντα συγκεν
τρώσεως του κλάδου αύτοΰ εις τήν περιοχήν 'Αθη
νών. 

'Ανεξαρτήτως δμως τής ειδικής ταύτης περιπτώ-
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σεως, το μεγαλύτερον μέρος εκ των λοιπών μη 
προσανατολισμένων εις πρώτας ΰλας βιομηχανιών 
(συμπεριλαμβανομένων και τών προσανατολισμέ
νων εις καύσιμους υλας) δεικνύουν μίαν δυσανάλο-
γον συγκέντρωσιν εις την περιοχήν 'Αθηνών. Προ
φανώς, οίκονομίαι κλίμακος παραγωγικής λειτουρ
γίας και οίκονομίαι συσσωρεύσεως (agglomeration 
economies), τάς οποίας ή περιοχή αυτή προσφέρει, 
εξασκούν μεγαλυτέραν έπίδρασιν ως δυνάμεις έλ
ξεως εν συγκρίσει προς το κόστος μεταφοράς υλι
κών και συνεπώς είναι υπεύθυνοι δια τήν παρατη-
ρουμένην συγκέντρωσιν. Κατ' άκολουθίαν, ή έγκα-
τάστασις τών βιομηχανιών αυτών εις τήν περιοχήν 
'Αθηνών καθίσταται δι' αύτάς φορεύς σοβαρών οι
κονομιών και ως εκ τούτου είναι οικονομικώς δι
καιολογημένη. 

Το μέγεθος, εξ άλλου, της αμέσως προσιτής αγο
ράς της περιοχής 'Αθηνών καθιστά δυνατήν μίαν 
μεγαλυτέραν κλίμακα παραγωγικής λειτουργίας έν 
συγκρίσει προς οιοδήποτε έτερον σημεΐον τής Ελ
λάδος, λαμβανομένης φυσικά υπ' όψει της επικρα
τούσης καταστάσεως εις το σύστημα μεταφορών 
και τάς λοιπάς υπηρεσίας εξυπηρετήσεως τής βιο
μηχανίας. Ό τελευταίος ούτος παράγων είναι προς 
το παρόν πολύ ολίγον συντελεστικός τής συγκεν
τρώσεως τής παραγωγής εις μεγάλας βιομηχανικάς 
μονάδας μακράν τής περιοχής 'Αθηνών. Κατά συ-
νέπειαν, ή παραγωγή επί εθνικής άκτΐνος ύπο βιο
μηχανιών εγκατεστημένων εις τάς επαρχίας, άκό-
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μη καΐ εις την περίπτωσιν ελαφρών βιομηχανιών 
καταναλωτικών αγαθών, υφίσταται σοβαράς «επι
βαρύνσεις περιφερειακοποιήσεως» (regionaliza-
tion diseconomies). 

Συγκεκριμένως, οι παράγοντες οι όποιοι προσ
δίδουν χωρονομικά πλεονεκτήματα εγκαταστάσεως 
εις την περιοχήν 'Αθηνών έναντι τών λοιπών περιο
χών (και επομένως συντελούν εις την προσέλκυσιν 
εν τη περιοχή ταύτη τών περισσοτέρων ουχί προς 
πρώτας υλας προσανατολισμένων βιομηχανιών ) εί
ναι οι έξης: 

1) Ή περιοχή Αθηνών συγκεντρώνει το μεγα-
λύτερον ποσοστον τών οικογενειακών δαπανών δια 
βιομηχανικά προϊόντα και ΐσως δλων τών δαπανών 
δια προϊόντα τελικής ζητήσεως. Εις κατά προ
σέγγισιν υπολογισμός δια το έτος 1958, με βάσιν 
τήν Έρευναν Δαπανών Νοικοκυριών της 'Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας έχει ως ακολούθως:1 

Ποσοστόν συνόλου δαπανών αστικών 
νοικοκυριών δια βιομηχανικά προϊόντα. 

(«le %) 

Περιοχή 'Αθηνών 61,4 
Θεσσαλονίκη 8.6 
Πόλεις μέ πληθυσμον μεταξύ 30 και 80.000 15.2 
Πόλεις μέ πληθυσμον μεταξύ 10 καΐ 30.000 14.8 

Σ ύ ν ο λ ο ν 100.0 

1. Ό υπολογισμός έβασίσθη εις τήν "Ερευναν 'Αστικών Νοικο
κυριών τοϋ 1958. 
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Έ κ της ώς άνω κατανομής εμφαίνεται, ότι ή 
περιοχή 'Αθηνών παρουσιάζει την μεγαλυτέραν αυ
τοτελή άγοραν βιομηχανικών αγαθών, λόγω τής με
γάλης αστικής συγκεντρώσεως και των συγκριτι
κώς υψηλότερων εισοδημάτων (ό μέσος όρος του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος εις τήν περιοχήν 'Αθη
νών υπολογίζεται κατά 40% υψηλότερος του μέσου 
εθνικού).1 Έάν ληφθούν υπ' όψιν και τα αστικά 
κέντρα τής Νοτίου Ελλάδος (μετά τών όποιων επι
χειρήσεις έγκατεστημέναι εις τήν περιοχήν 'Αθη
νών έχουν εύκολωτέραν σύνδεσιν εν συγκρίσει προς 
τάς επιχειρήσεις τής Βορείου Ελλάδος), ή μερίς 
τής άγορας εντός της άκτΐνος επιρροής τής περι
φερείας 'Αθηνών, έν σχέσει προς το σύνολον τής 
χώρας καθίσταται, ετι μεγαλύτερα προσεγγίζουσα 
το 80% τών συνολικών δαπανών τών αστικών νοι
κοκυριών τής Ελλάδος δια βιομηχανικά προϊόντα. 
Οΰτω, απομένει δια τήν περιοχήν Θεσσαλονίκης 
ποσοστον 20% τής Ολης αστικής ζητήσεως δια τοι
αύτα αγαθά.2 

Το ανωτέρω γεγονός, έν συνδυασμω προς τάς 
συνήθεις έσωβιομηχανικάς σχέσεις, od όποΐαι υφί
στανται μεταξύ βιομηχανικών μονάδων (κυρίως με-

1. Βλ. Στ. Γερωνυμάκης, «Περιφερειακή Κατανομή τοϋ Έθνικοΰ 
Εισοδήματος» Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Π ο ρ ε ί α , Δεκέμβριος, 1961. 

2. Τοΰτο εξηγεί κατά μέγα βαθμον τήν παρατηρηθεΐσαν έλαττου-
μένην ελκυστικότητα της περιφερείας Θεσσαλονίκης ώς τόπου βιο
μηχανικής εγκαταστάσεως. Βλ. μνημονευθεϊσαν μελέτην Κ. O.E. 
ύπο B.Ward. 
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ταξύ εκείνων, at όποΐαι παράγουν διά τελικήν κα
τανάλωσαν και εκείνων at όποΐαι παράγουν ήμικα-
τηργασμένα αγαθά) και της αμοιβαίας εξαρτήσεως 
των αγορών των, προσδίδουν εις την περιοχήν 'Αθη
νών σοβαρόν πλεονέκτημα ως τόπου εγκαταστά
σεως βιομηχανικής δραστηριότητος. Το μέγεθος 
της αγοράς ως προσδιοριστικός παράγων του με
γέθους παραγωγικής λειτουργίας, προσδιορίζει επί
σης και την ικανότητα της βιομηχανικής επιχειρή
σεως να άναπτυχθή προς το άριστον μέγεθος αυτής, 
επωφελούμενη οικονομιών κλίμακος παραγωγικής 
λειτουργίας. Τοΰτο είναι αρκετά απλούν ώστε να 
μη χρήζη περαιτέρω αναλύσεως. Δεν θα πρέπει να 
προκαλή έντύπωσιν συνεπώς το δτι ή περιοχή 'Αθη
νών παρουσιάζει δια τάς περισσοτέρας βιομηχανι-
κάς επιχειρήσεις τον οίκονομικώτερον τόπον εγκα
ταστάσεως, τουλάχιστον άπο απόψεως αγοράς. 

2) Ό δεύτερος προσδιοριστικός παράγων είναι ή 
έξάρτησις πολλών ελληνικών βιομηχανικών επιχει
ρήσεων εξ εισαγομένων πρώτων υλών. Ή έξυπη-
ρέτησις αυτών μέσω τών σχετικών εύθηνοτέρων ευ
κολιών του λιμένος Πειραιώς, αντιπροσωπεύει έτέ-
ραν σοβαράν πηγήν οικονομιών καί ως εκ τούτου 
αποτελεί πλεονέκτημα εγκαταστάσεως εις την πε-
ριοχήν πρωτευούσης δια τάς βιομηχανικάς επιχει
ρήσεις, αϊ όποΐαι βασίζονται εις έπεξεργασίαν είσα-
γωμένων υλών. 

3) Ή περιοχή 'Αθηνών προσφέρει εις τάς κατ' 
Ιδίαν βιομηχανικάς επιχειρήσεις τάς μεγαλυτέρας 
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συγκριτικώς έξωτερικάς οικονομίας εγκαταστά
σεως και αστικής συγκεντρώσεως. Έ π ι παραδείγ
ματι, ή περιοχή 'Αθηνών διαθέτει την σχετικώς ό-
λιγώτερον δαπανηραν ήλεκτρικήν ένέργειαν εξ οιου
δήποτε άλλου κέντρου της χώρας. Επίσης, ή έγκα-
τάστασις τών διυλιστηρίων πετρελαίου εις τήν πε-
ριοχήν αυτήν, ηΰξησε τα πλεονεκτήματα της περιο
χής Αθηνών, λόγω διαφορών κόστους εις ένέρ
γειαν και καύσιμα. Αι οίκονομίαι αύται καθίσταν
ται μεγαλύτερα ι, δταν ή βιομηχανική συγκέντρω-
σις εις μίαν περιοχήν, ένεξαρτήτως του κινήτρου, 
έχει φθάσει εις το σημεΐον επηρεασμού του μεγέ
θους της τοπικής άγορας. Ή περιοχή Αθηνών μέ 
το να καταστή εξ ύπαρχής το έμπορικόν, διοικητι-
κόν, χρηματοδοτικον και κοινωνικόν κέντρον της 
χώρας, συνεκέντρωσε επενδύσεις και ανέπτυξε ου
σιαστικά πλεονεκτήματα ως τόπος εγκαταστάσεως 
βιομηχανικών επιχειρήσεων έναντι τών λοιπών πε
ριοχών. Τοιαΰται συνθήκαι, μέ το να δημιουργούν 
ευκαιρίας επενδύσεων, απέβησαν κεντρομόλοι δυ
νάμεις δια τήν ελξιν νέων βιομηχανιών κατά πολύ 
ίσχυρότεραι της απωθητικής επιδράσεως τήν ο
ποίαν δυνατόν να εξασκούν αί τυχόν επιβαρύνσεις 
εξ υπερβολικής συγκεντρώσεως (ύψηλότερον κό
στος ζωής, ανώτερα χρηματικά ημερομίσθια κλπ. ). 

4 ) Τέλος, ό παράγων διοικήσεως τών επιχειρή
σεων (συμπεριλαμβανομένης και της έπιχειρημα-
τικότητος) εις τήν Ελλάδα δεν είναι τόσον μετα-
κινητος βσον θεωρητικώς υποτίθεται. Ή οίκονο-
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μική άνάλυσις του τόπου εγκαταστάσεως λαμβάνει 
ως δεδομένον συνήθως δτι το κεφάλαιον και ή έπι-
χειρηματικότης είναι απολύτως μετακινητοι συντε-
λεσταί και ως εκ τούτου μή παρουσιάζοντες εμπό
δια εις την κατά περιφερείας διασποραν της βιομη
χανικής δραστηριότητος. Εις την Ελλάδα δμως ή 
επιχειρηματική τάξις και γενικώς ή βιομηχανική 
επιχειρηματική διοίκησις ευρίσκονται έγκατεστη-
μέναι κυρίως εις τήν περιοχήν 'Αθηνών και ε'ις πολύ 
μικροτέραν κλίμακα εις τήν Θεσ/νίκην και τα λοι
πά αστικά κέντρα της χώρας. Ή ελληνική επιχει
ρηματική τάξις φαίνεται να είναι μάλλον δύσκολου 
μετακινήσεως και με ίσχυράν προτίμησιν νά εγκα
θιστά τήν έπιχειρηματικήν της δραστηριότητα δσον 
το δυνατόν πλησιέστερον προς τον τόπον διαμονής 
της έκτος εάν φυσικά υπάρχει είδικόν σοβαρον κί-
νητρον (ώς ό τόπος εγκαταστάσεως τών πρώτων 
υλών), το όποιον εξασκεί ίσχυροτέραν άντίρροπον 
ελξιν. Οι λόγοι δια μίαν τόσον δυσκόλως μετακι
νουμένων έπιχειρηματικήν διοίκησιν δυνατόν να εί
ναι διάφοροι. *Τπάρχουν δμως δύο συντελεσταί, οί-
τινες φαίνεται να είναι ιδιαιτέρας σημασίας δια τήν 
περίπτωσιν της Ελλάδος: (α) Ή έλξις της κοι
νωνικής ζωής της πρωτευούσης και αί παρεχόμε-
ναι μεγαλύτεραι εύκαιρίαι κοινωνικής ανόδου και 
(β) το γεγονός δτι ή έπιχειρηματικότης και διοί-
κησις της επιχειρήσεως συνήθως συμπίπτουν εις 
πασαν έλληνικήν βιομηχανικήν έπιχείρησιν και εις 
τάς ολίγας έκείνας περιπτώσεις, δπου πράγματι ύ-
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φίσταται διαχωρισμός διοικήσεως και επιχειρημα
τικότητας (συνήθως εις πολύ ολίγας μεγάλας επι
χειρήσεις), υπάρχει πάντοτε ή ανάγκη στενής επι
βλέψεως εκ μέρους των ιδιοκτητών επιχειρηματιών, 
λόγω της σπάνιος ικανών και εμπιστευμένων επαγ
γελματικών στελεχών διοικήσεως επιχειρήσεων και 
της αδυναμίας της διοικήσεως της επιχειρήσεως να 
άσκηση πλήρη και αποτελεσματικών ελεγχον εκ του 
μακρόθεν. 

Έ κ τών προαναφερθέντων στοιχείων δυνάμεθα 
να καταλήξωμεν εις το συμπέρασμα δτι, έφ' δσον 
ή κατάστασις αυτή παραμένει αμετάβλητος, ή ελ
κτική δύναμις του συμπλέγματος 'Αθηνών, ως τό
που εγκαταστάσεως βιομηχανικών επιχειρήσεων, 
θα έξακολουθή να παραμένη ανεπηρέαστος. Έκτος 
βεβαίως εάν αναπτυχθούν ή δημιουργηθούν αντίρ
ροποι δυνάμεις, ή ή ελκτική δύναμις ετέρων περιο
χών καταστή αρκετά ισχυρά (μέσω π.χ. έπιχορηγή-
σεως του τόπου εγκαταστάσεως), ίνα δημιουργή-
ση άντίρροπον κεντρομόλον δύναμιν. Το συμπέρα
σμα είναι 'ιδιαζούσης σημασίας δια την διαμόρφω-
σιν κρατικής πολιτικής τεινούσης να έπηρεάση τον 
τόπον εγκαταστάσεως της βιομηχανικής δραστη
ριότητος της χώρας προς τον σκοπον μεταβολής 
της παρούσης χωρονομικής διαρθρώσεως. 

Το βασικον έπαναλαμβάνομεν συμπέρασμα της 
παρούσης αναλύσεως είναι δτι ή υφισταμένη διάρ-
θρωσις εγκαταστάσεως της ελληνικής βιομηχανίας 
είναι εν τη ουσία συνεπής προς τάς έπενεργούσας 

40 



οίκονομικάς δυνάμεις. Ή παρατηρούμενη τάσις 
συγκεντρώσεως ενός μεγάλου αριθμού βιομηχανι
κών επιχειρήσεων εις την περιοχήν 'Αθηνών δεν 
είναι παρά το φυσικον αποτέλεσμα υφισταμένων 
κατά το παρελθόν συνθηκών καί προσδοκιών, αί ό-
ποΐαι οδηγούν τάς κατ' ιδίαν επιχειρήσεις να ανα
ζητήσουν τον άριστον τόπον εγκαταστάσεως των, 
με μικράς τινάς εξαιρέσεις όφειλομένας κυρίως εις 
έξω-οίκονομικούς συντελεστάς και παρεμβάσεις. 

V. 

ΣΧΟΛΙΑ ΤΊΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ 

Ώ ς ήδη ανεφέρθη, ή Ελληνική Κυβέρνησις έχει 
άποδυθή κατά τα τελευταία ετη εις μίαν προσπά-
θειαν προωθήσεως τών βιομηχανιών προς έγκατά-
στασιν εις την έπαρχίαν. Τοΰτο φυσικά δεν είναι τι 
ιδιάζον εις την Ελλάδα. Πολλαί χώραι ακολουθούν 
σήμερον πολιτικήν αποκεντρώσεως της βιομηχανι
κής των δραστηριότητος, εν τη προσπάθεια των δ-
πως, ε'ίτε επιλύσουν προβλήματα άνισου περιφε
ρειακής αναπτύξεως καί ούτω διορθώσουν σοβαράς 
περιφερειακάς οίκονομικάς ανισότητας, ε'ίτε απαλ
λαγούν τών προβλημάτων μιας υπερβολικής αστι
κής συγκεντρώσεως. 
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Ή ιδέα όπισθεν του μέτρου είναι κατά βάσιν ή 
έπίγνωσις περί των χωρονομικών ιδιοτήτων της οι
κονομικής αναπτύξεως, ειδικώς δε της σχέσεως ήτις 
υφίσταται μεταξύ τόπου εγκαταστάσεως της βιο
μηχανικής δραστηριότητος άφ* ενός και της οικο
νομικής αναπτύξεως του πέριξ χώρου άφ' ετέρου.1 

Τούτο ύπήρξεν αποτέλεσμα τής προαχθείσης κατά 
τα μεταπολεμικά έτη γνώσεως σχετικώς με τον μη-
χανισμον τής διαδικασίας οικονομικής αναπτύξεως. 
Περιφεριακαί μελέται εις τας Ήνωμένας Πολι
τείας και άλλαχοΰ παρέχουν προσθέτους σο βαράς 
ενδείξεις επί τής υπάρξεως τοιαύτης σχέσεως.2 

1. Σύμφωνα μέ τήν τριπλή ν ύπόθεσιν την προταθεϊσαν ύπο του 
T.W. Schultz, (α) ή οίκονομική άνάπτυξις λαμβάνει χώραν εις ώρι-
σμένας «χωρονομικάς μήτρας», (β) Αί μήτραι αδται είναι πρωτίστως 
βιομηχανικαί—άστικαί εις σύνθεσιν. (γ) Ή παρούσα οίκονομική όρ-
γάνωσις λειτουργεί καλύτερον εις το έπίκεντρον ή πλησίον της κατ' 
Ιδίαν μήτρας οικονομικής αναπτύξεως. Έν γένει, ή οίκονομική άνά
πτυξις έχει ώρισμένας χωρονομικάς ιδιότητας καί το βασικόν της 
έλατήριον φαίνεται να ευρίσκεται είς βιομηχανο-άστικά συμπλέγματα. 
Βλ. T h e E c o n o m i c O r g a n i z a t i o n of A g r i c u l 
t u r e , M c m i l l a n Co. New York, 1953, Κεφ. 9. ΕπίσηςW. 
Isard, L o c a t i o n a n d S p a c e E c o n o m y , έν. äv., 
Κεφ. 1. 

2. Δι' έμπειρικάς έρευνας έν προκειμένω βλέπε: William Nickolls, 
«Industrialization, Factor Markets, and Agricultural Develop
ment», T h e J o u r n a l of P o l i t i c a l E c o n o m y , Vol. 
LXIX (Αυγ. 1961) και «Effects of Industrial Development on 
Tennessee Valley Agriculture, 1900-1950 «Journal of Farm 
E c o n o m i c s , 1956. 'Επίσης είς Anthony M. Tang, E c o n o 
m i c D e v e l o p m e n t i n t h e S o u t h e r n P i e d 
m o n t , 1860-1950: I t s I m p a c t o n A g r i c u l t u r e , 
Chapel Hill: University of North Press, 1958». 'Επί τής αυτής 
ιδέας βασίζεται επίσης και ή πρότασις Ξ. Ζολώτα περί τής δημιουρ
γίας βιομηχανικών συμπλεγμάτων ώς μέσου προωθήσεως τής περι-
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Έ επιθυμία αντιμετωπίσεως του προβλήματος 
της υπερβολικής αστικής συγκεντρώσεως εις την 
περιοχήν 'Αθηνών δέον να θεωρηθή επίσης ως σο-
βαρόν κίνητρον της υιοθετηθείσης πολιτικής βιο
μηχανικής αποκεντρώσεως. 'Ομολογουμένως, ή τά-
σις αΰτη συγκεντρώσεως εις την περιοχήν πρωτευ
ούσης έλαβε σοβαρας διαστάσεις κατά τήν μεταπο-
λεμικήν περίοδον, μέ μεγάλας προφανώς απαιτήσεις 
δια πάγια κοινωνικά έξοδα και επενδύσεις. 

Τα υπό τής Κυβερνήσεως υιοθετημένα μέτρα εν 
σχέσει προς το πρόγραμμα τής βιομηχανικής απο
κεντρώσεως, εΐναι πολύ πρόσφατα δια να έχουν ήδη 
άποδώση ουσιαστικά αποτελέσματα και συνεπώς 
δια να δύνανται να αξιολογηθούν δεόντως. Έν τού
τοις δυνάμεθα, επί θεωρητικής τουλάχιστον βά
σεως, να προβώμεν εις σχόλια τινά άφορώντα τήν 
πιθανήν αποτελεσματικότητα του προγράμματος, 
δσον άφορα τον βασικον αύτοΰ άντικειμενικον σκο-
πόν καί πιθανώς και τάς δυνατάς επιδράσεις του επί 
τής παραγωγικής επάρκειας τής βιομηχανίας. Πριν 
δμως είσέλθωμεν εις τάς κατ' ιδίαν απόψεις του θέ
ματος, θα ήτο σκόπιμον να προβώμεν εις μίαν σύν-
τομον άνασκόπησιν τών κυριωτέρων χαρακτηριστι
κών του περί ού 6 λόγος μέτρου. 

Το μέτρον έν τφ συνόλω του αποτελείται άπο 
κίνητρα, κυρίως φορολογικαί άπαλλαγαί, άποβλέ-

φερειακής αναπτύξεως της Ελλάδος. Βλ. Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό ς 
Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς κ α ί Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή Ά ν ά π τ υ ξ ι ς , 
Τράπεζα της Ελλάδος, 'Αθήναι, 1961. 
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ποντα εις την προσέλκυσιν των βιομηχανιών προς 
τας επαρχίας1. Τα κυριώτερα χαρακτηριστικά αύ-
τοΰ δύνανται να συνοψισθούν εις τα κατωτέρω ση
μεία: 

1 ) Το πρόγραμμα βασίζεται, κατά το μεγαλύ-
τερον αύτοΰ μέρος, εις εμμεσον έπιχορήγησιν, υπό 
μορφήν φορολογικών καΐ δασμολογικών απαλλαγών 
και μειωμένα ποσοστά εισφορών ε'ις τους διαφόρους 
οργανισμούς. 

Αι μη φορολογικής φύσεως άπαλλαγαΐ είναι μι-
κρας σχετικώς σημασίας, τουλάχιστον από χρημα
τικής απόψεως και ως εκ τούτου αμφιβόλου αποτε
λεσματικότητος ως προς τον έπιδιωκόμενον άντι-
κειμενικον σκοπόν. 

2) Ουδεμία συγκεκριμένη πρόβλεψις υπάρχει 
ως προς τάς ζώνας έκείνας, εις ας θα πρέπει να κα-
τευθυνθή ή άποκέντρωσις καΐ συνεπώς συσχέτισις 
τών κατ' ιδίαν μέτρων μετά συγκεκριμένων γεωγρα
φικών περιοχών βιομηχανικής εγκαταστάσεως. Ή 
μόνη γενικής φύσεως γενομένη διάκρισις είναι μα
κράν τής περιοχής Αθηνών και μεταξύ 'Ηπειρω
τικής Ελλάδος και Νήσων. Προφανώς, προϋπόθε-
σις τής διακρίσεως ταύτης είναι (α) αϊ ύφιστάμε-
ναι δυσμενείς διαφοραι εισοδήματος μεταξύ τών 
νήσων και τών περισσοτέρων ηπειρωτικών περιο
χών και (β) τα πρόσθετα έξοδα επιβαρύνσεως, 

1. Ή πολιτική αΰτη φαίνεται να εισήχθη το πρώτον κατά το έτος 
1952 δια του Ν.Δ. 2176. "Ελαβε δμως τήν πληρεστέραν της μορφήν 
δια τών Νόμων 3213/1955, 4002/1959 καΐ 4171/1961. 
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λόγω τόπου εγκαταστάσεως, τα όποια συνεπάγε
ται ή έγκατάστασις ενός εργοστασίου εις τάς Νή
σους, όσον άφορα την διαμετακίνησιν του προϊόν
τος προς τάς αγοράς. Κατά πόσον φυσικά αϊ υπο
θέσεις αύται είναι όρθαί, δεν είναι δυνατόν να κα-
θορισθή άνευ προηγουμένης ειδικής έρεύνης εις την 
συγκριτικήν διάρθρωσιν του κόστους μεταφοράς 
των διαφόρων δυνητικών περιοχών εγκαταστάσεως 
βιομηχανιών, δσον άφορα την διαμετακίνησιν πρώ
των και βοηθητικών υλών και έπεξηργασμένων 
προϊόντων. 

3) Το μέτρον καθ* αυτό είναι ένδεικτικον δύο 
ετέρων προϋποθέσεων της ακολουθούμενης πολιτι
κής: Πρώτον, δτι ή έγκατάστασις μιας βιομηχανι
κής επιχειρήσεως μακράν τής περιοχής 'Αθηνών 
έχει τω οντι ως αποτέλεσμα την δημιουργίαν επι
βαρύνσεων λόγω τόπου εγκαταστάσεως και δεύτε
ρον δτι ή έγκατάστασις εις τάς επαρχίας δεν είναι 
και πολύ ελκυστική δια τους "Ελληνας επιχειρημα
τίας (management immobility). Επομένως, κα
θίστανται απαραίτητα σχετικώς υψηλότερα ποσο
στά κέρδους δια τήν προσέλκυσιν επιχειρηματικής 
δραστηριότητος μακράν τής περιοχής 'Αθηνών. 

4) Ουδεμία διάκρισις υφίσταται ε'ις τα έφαρμο-
σθέντα μέτρα δσον άφορα το είδος τών βιομηχα
νιών, αί όποΐαι θα έπρεπε να προωθηθούν προς τάς 
επαρχίας. Τα προβλεπόμενα οφέλη παρέχονται αδια
κρίτως εις πάσαν βιομηχανικήν έπιχείρησιν, ήτις 
θα έδέχετο να έγκατασταθή μακράν τών 'Αθηνών. 

45 



Ή μόνη γενομένη διάκρισις είναι ή ανωτέρω ση
μειωθείσα μεταξύ νήσων και ηπειρωτικού τμήμα
τος της χώρας. 

5 ) Τα παρεχόμενα οφέλη εις μικράν μόνον κλί
μακα επηρεάζουν την διάρθρωσιν του κόστους πα
ράγωγης των άπολαβουσών ταΰτα επιχειρήσεων. 
Τοιαύτα οφέλη έπηρεάζοντα το κόστος είναι: (α) 
Ή απαλλαγή εκ τοπικών φόρων, (β) τα μειωμένα 
ποσοστά εισφορών εις το "Ιδρυμα Κοινωνικών Ασ
φαλίσεων, (γ ) ή απαλλαγή εκ τών καταβαλλομένων 
υπό της επιχειρήσεως εισφορών υπέρ τρίτων οργα
νισμών και (δ) αϊ μικρότεραι αποσβέσεις, ως εκ του 
χαμηλότερου κόστους της επενδύσεως της άντιπρο-
σωπευομένης υπό μηχανημάτων εισαχθέντων εκ 
του εξωτερικού συνεπεία της τελωνειακής απαλλα
γής. 

Είναι δύσκολον βεβαίως να έπιμετρηθή ακριβώς 
το μέγεθος της επιπτώσεως τών τοιούτων ωφελειών 
επί του κατά μονάδα κόστους παραγωγής τών κατ5 

ιδίαν βιομηχανικών επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερον 
ποσοστόν τών ωφελειών αντιπροσωπεύεται υπό τών 
απαλλαγών φόρου εισοδήματος, αί όποΐαι καταλή
γουν να ισοδυναμούν προς πλήρη φορολογικήν άπαλ-
λαγήν, δια το χρονικον τουλάχιστον διάστημα το 
προβλεπόμενον υπό του μέτρου. 

Ό σκοπός δεν είναι φυσικά να προβώμεν εις λε
πτομερή άνάλυσιν τών διαφόρων συνεπειών, τας 
οποίας ενδεχομένως να συνεπάγεται ή εφαρμογή 
του μέτρου τούτου. Μία τοιαύτη προσπάθεια εϊναι 
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έκτος του σκοπού της παρούσης μελέτης. Αντιθέ
τως, πρόθεσις είναι ή διατύπωσις ώρισμένων ερω
τημάτων άναφορικώς με την αποτελεσματικότητα 
των υιοθετηθέντων μέτρων και την έπάρκειαν (καΐ 
'ίσως σκοπιμότητα) της ακολουθούμενης πολιτικής 
βιομηχανικής αποκεντρώσεως, δσον άφορα τον τρό
πον συλλήψεως και εφαρμογής αυτής. 

"Ισως είναι χρήσιμον να ύπενθυμηθή και πάλιν 
ε'ις το σημεΐον τοΰτο το κύριον συμπέρασμα τής πα
ρούσης αναλύσεως, δτι δηλαδή ή διάρθρωσις τής 
εγκαταστάσεως τής Ελληνικής βιομηχανίας δεν 
φαίνεται να είναι ασυνεπής προς τάς έπενεργούσας 
οίκονομικάς δυνάμεις καί τάς ύφισταμένας άλληλο-
εξαρτήσεις. Τοιαυται άλληλοεξαρτήσεις άφοροΰν : 
(α) το άμεσον κόστος διακινήσεως των συντελεστών 
παραγωγής καί των προϊόντων δεδομένης τής γεω
γραφικής κατανομής των εγχωρίων πρώτων υλών 
καί τής τοποθετήσεως τών αγορών βιομηχανικών 
προϊόντων, (β) την συχνότητα καί λοιπά χαρακτη
ριστικά τής προμηθείας τών συντελεστών παραγω
γής καί μεταφοράς τών προϊόντων, (γ) τάς συνθή-
κας μεταφοράς καί συνεπώς το έγκλειόμενον άμε
σον καί εμμεσον κόστος, (δ) τον όλιγώτερον δαπα-
νηρον τρόπον εφοδιασμού με ε'ισαγωμένας ΰλας καί 
(ε) τάς δημιουργουμένας συνθήκας οικονομιών ή 
επιβαρύνσεων γεωγραφικής συγκεντρώσεως καί 
κλίμακος παραγωγικής λειτουργίας. 

Έάν κρίνωμεν τα μέτρα (επί τών οποίων στηρί
ζεται το πρόγραμμα δια την έπίτευξιν τών άντικει-
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μενικών του σκοπών ) υπό το φως των προαναφερ
θέντων συμπερασμάτων, δυνάμεθα να είπωμεν #τι, 
ή μεγαλύτερα αδυναμία του προγράμματος έγκει
ται εις την παράλειψιν της συνδέσεως των συγκε
κριμένων μέτρων μέ ώρισμένας ζώνας βιομηχανι
κής εγκαταστάσεως κατά τρόπον συνεπή προς τους 
αντικειμενικούς σκοπούς μιας πολιτικής βιομηχα
νικής αναπτύξεως. Ή προσέλκυσις βιομηχανιών 
προς τάς επαρχίας, άνευ ουδεμιάς διακρίσεως ως 
προς το είδος τής βιομηχανικής δραστηριότητος, ή 
τών συγκεκριμένων συνεπειών του τόπου εγκατα
στάσεως επί του ύψους του κόστους παραγωγής τής 
βιομηχανίας, δεν συμβάλλει κατά πολύ εις μίαν 
ύγιά β ιο μηχανική ν άνάπτυξιν. 

Εις την πραγματικότητα, αί βιομηχανίαι, αί ό-
ποΐαι ως εκ τής φύσεως των είναι προσανατολισμέ-
ναι προς τας πρώτας ΰλας, επιδιώκουν να εγκαθί
στανται πλησίον του τόπου τών υλών, τάς οποίας 
επεξεργάζονται καί, δπως απεδείχθη ανωτέρω 
(τουλάχιστον άπο απόψεως γενικωτέρων βιομη
χανικών κλάδων ), αί Έλληνικαί βιομηχανικά! επι
χειρήσεις αί ύπαγόμεναι εις την κατηγορίαν ταύ-
την, ενήργησαν μάλλον ορθολογικώς εις την επι
λογήν του τόπου εγκαταστάσεως των. Ή έκχώρη-
σις ειδικών προνομίων εις βιομηχανίας τής κατη
γορίας ταύτης, ίνα παρακινηθούν καί εγκαταστα
θούν εις τάς επαρχίας, δεν εξυπηρετεί ουσιαστικά 
ούδένα σκοπον και καταλήγει να άποβή μία αδι
καιολόγητος έπιχορήγησις προς τάς επιχειρήσεις 
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αύτάς. Το μέτρον εις την περίπτωσιν των τοιούτων 
βιομηχανιών θα έδικαιολογήτο μόνον: (α) οσάκις 
οι διαθέσιμοι εις τάς επαρχίας φυσικοί πόροι παρέ-
μεινον ανεκμετάλλευτοι συνεπεία παραλείψεως τών 
επιχειρηματιών να αναλάβουν την πρωτοβουλίαν, 
ε'ίτε λόγω αδρανείας, είτε λόγω μη επαρκούς κέρ
δους και (β) οσάκις επιχειρήσεις της κατηγορίας 
αύτης (προσανατολισμέναι εις πρώτας ΰλας) εύρί-
σκοντο άντι-οίκονομικώς εγκατεστημένα ι εις την 
περιοχήν Αθηνών λόγω μη μετακινητικότητος της 
επιχειρηματικής διοικήσεως (management im
mobility), ή δια άλλους λόγους κοινωνικής φύσεως. 
Το τελευταΐον τοΰτο καθίσταται δυνατόν συνεπεία 
συνθηκών ίσχυρας δασμολογικής προστασίας ή 
απουσίας επαρκούς ανταγωνισμού, συνθήκαι αιτι-
νες επιτρέπουν εις τάς αντιστοίχους επιχειρήσεις 
να αδιαφορούν δια τάς συνεπείας επί του κόστους 
αυτών τών επιβαρύνσεων, αϊτινες δημιουργούνται 
εκ της άντι-οίκονομικής εγκαταστάσεως των. 

Το άναφυόμενον ερώτημα εις τάς προαναφερθεί
σας δύο είδικάς περιπτώσεις είναι κατά πόσον τα 
προβλεπόμενα ύπό του μέτρου προνόμια είναι αρ
κετά δια να αντισταθμίσουν άλλας δυσκολίας ή επι
βαρύνσεις περιλαμβανομένας εις την άνάπτυξιν τοι
ούτων βιομηχανιών. Χωρίς φυσικά να μνημονεύσω-
μεν το βασικόν ερώτημα, περί του εάν υφίστανται 
πράγματι ανεκμετάλλευτοι πόροι (την άνάπτυξιν 
τών οποίων ή ιδιωτική έπιχειρηματικότης αδιαφό
ρησε να άναλάβη ) εις τάς διαφόρους περιοχάς. Εις 
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την δευτέραν ταύτην περίπτωσιν, εξ άλλου, ή κατά-
στασις επιβάλλει άλλου είδους μέτρα, είδικώτερον 
μέτρα ικανά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικό)ς 
παράγοντας ελλείψεως επιχειρηματικής μετακινη-
τικότητος. 

Το πρόβλημα παραμένει φυσικά δια τάς «ουχί 
προς πρώτας ΰλας» προσανατολισμένας βιομη
χανίας, επί των όποιων αϊ ανωτέρω μνημονευθεϊ-
σαι οίκονομικαί δυνάμεις εξασκούν άποφασιστικήν 
έπιρροήν, δσον άφορα τον τόπον εγκαταστάσεως. 
Τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων εις τάς αγοράς 
και αϊ οίκονομίαι κλίμακος παραγωγικής λειτουρ
γίας και αστικής συγκεντρώσεως, φαίνεται νά είναι 
αποφασιστικής σημασίας δια τον προσδιορισμον του 
τόπου εγκαταστάσεως των τοιούτων βιομηχανιών. 
Εις την περίπτωσιν αυτήν, μία ορθολογική πολι
τική, σκοπούσα τήν άποκέντρωσιν τής βιομηχανίας, 
άνευ επιβλαβών αποτελεσμάτων επί τής παραγω
γικής επάρκειας τών αντιστοίχων επιχειρήσεων, 
πρέπει νά κάμη σαφή διάκρισιν μεταξύ βιομηχανι
κών κλάδων ή επιχειρήσεων, αίτινες παράγουν προ
ϊόντα δια τήν έθνικήν άγοράν και εκείνων αίτινες 
παράγουν δια τάς τοπικάς αγοράς τών περιφερειών. 
Δεδομένης τής παρούσης διαρθρώσεως της Ελλη
νικής βιομηχανίας, ή τελευταία κατηγορία περι
κλείει κυρίως βιοτεχνικάς και μικράς κλίμακος πα-
ραγωγικάς μονάδας, ή «περιφεριακοποίησις» τών 
οποίων αποτελεί σαφή ενδειξιν τής δευτερευούσης 
σχετικώς επιρροής, τήν οποίαν αϊ οίκονομίαι κλί-
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μακος παραγωγικής λειτουργίας εξασκούν επί του 
γενικού κόστους αυτών εν συγκρίσει προς το άμε-
σον κόστος διακινήσεως του προϊόντος προς την 
άγοράν. Εις την περίπτωσιν ταύτην τα υιοθετηθέν
τα μέτρα δεν είναι ουσιαστικής αποτελεσματικό
τητος, ύπο την εννοιαν τής εξυπηρετήσεως προκα-
θωρισμένου αντικειμενικού σκοπού. Την μόνην έξαί-
ρεσιν αποτελεί ή διάταξις ή αναφερομένη εις την 
παρώτρυνσιν συγχωνεύσεως επαρχιακών επιχειρή
σεων προς τον σκοπόν δημιουργίας μεγαλυτέρων 
και πλέον επαρκών μονάδων. Πλην δμως, και ή διά
ταξις αυτή είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητος. 

'Απομένει το κύριον σώμα των βιομηχανικών 
κλάδων και επιχειρήσεων, αίτινες παράγουν επί 
εθνικής κλίμακος. Δια επιχειρήσεις τής κατηγορίας 
αυτής, αϊ οίκονομίαι κλίμακος παραγωγικής λει
τουργίας και χωρονομικής συγκεντρώσεως άσκοΰν 
ίδιάζουσαν έπιρροήν, δσον άφορα τον τόπον εγκα
ταστάσεως των. Οιαδήποτε προσπάθεια σκοπού
σα να αποκέντρωση τάς βιομηχανίας του τύπου 
αύτοΰ, δεν είναι δυνατόν να παραγνώριση τας δια
φοράς κόστους, τάς δημιουργουμένας υπό τοιού
των παραγόντων, χωρίς να βλάψη την παραγωγικήν 
έπάρκειαν τών κατ' ιδίαν βιομηχανικών επιχειρή
σεων και την άνταγωνιστικήν ικανότητα αυτών. 
Μία πολιτική σκοπούσα τήν έξουδετέρωσιν τών 
κεντρομόλων δυνάμεων χωρονομικής εγκαταστά
σεως, πρέπει να συγκεντρωθή πρωτίστως επί μέ
τρων, τα όποια θα ήσαν ικανά να αυξήσουν την δύ-
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ναμιν έλξεως των αντιπάλων επαρχιακών ζωνών 
και τοΰτο κατά τρόπον, δ στις δεν θα βλάψη την 
χωρονομικήν ίσορροπίαν των σχετικών επιχειρή
σεων. Ή έπιχορήγησις συγκεκριμένων περιοχών 
βιομηχανικής εγκαταστάσεως θα ήτο 'ίσως το προ-
τιμώτερον μέσον άπο απόψεως αύτη ς. 

Ή άντιμετώπισις του προβλήματος κατά τον 
τρόπον αυτόν σημαίνει δτι το μέτρον θα πρέπει να 
σκοπή κυρίως: 1 ) εις την έξουδετέρωσιν τών διαφο
ρών κόστους μεταφοράς, 2) την δημιουργίαν οικο
νομιών εγκαταστάσεως μέσω επενδύσεως εις έργα 
βιομηχανικής υποδομής καί εξυπηρετήσεως και 
3) την δημιουργίαν λοιπών εξωτερικών οικονο
μιών συγκεντρώσεως, αιτινες συνήθως απορρέουν 
εκ της συγκεντρώσεως συμπληρωματικών δραστη
ριοτήτων εις την αυτήν περιφέρειαν.1 Κρατικαί 
προσπάθειαι δια την άποκέντρωσιν της βιομηχα
νίας προώρισται να αποτύχουν εάν αϊ επιβαρύνσεις 
αιτινες θα δημιουργηθούν έκ της επιβληθείσης χω-

1. Ώρισμέναι οίκονομίαι είναι κινηταί καί συνεπώς διευκολύνουν 
τήν άποκέντρωσιν του τόπου εγκαταστάσεως. Αϊ οίκονομίαι γίνονται 
μετακινηταί δταν ένσωματουνται είς τά υλικά επεξεργασίας (μέσω 
προαγωγής της τεχνικής είς τους τομείς παράγωγης βιομηχανικών 
εισροών). "Οταν όμως αί οίκονομίαι ένσωματουνται είς υπηρεσίας, 
είναι δυσκόλως μετακινηταί ( immobile ) καί συνεπώς ή άποκέντρωσις 
αποβαίνει δύσκολος. Ή βιομηχανία συνεπώς εγκαθίσταται όχι μόνον 
πλησίον τόπων μέ εύθυνούς συντελεστάς, άλλα επίσης πλησίον τοϋ 
τόπου τών αμετακίνητων τοιούτων. Βλέπε E.A.G. Robinson, T h e 
S t r u c t u r e of C o m p e t i t i v e I n d u s t r y , Camrid-
ge University Press, 1953, σελίς 124-126. 
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ρονομικής εγκαταστάσεως, αντισταθμίσουν τα υπό 
του προγράμματος παρεχόμενα οφέλη. 

Τα εν ίσχύϊ μέτρα δυνατόν δμως να αποδειχθούν 
αποτελεσματικά ώς προς την άντιμετώπισιν της 
αναφερθείσης δυσκολίας μετακινητικότητος του 
επιχειρηματικού παράγοντος. Εις την περίπτωσιν 
ταύτην, μία αΰξησις του ποσοστού κέρδους των 
βιομηχανικών επιχειρήσεων, μέσω προνομίων φο
ρολογικής απαλλαγής, δυνατόν να προσέλκυση τους 
βιομηχάνους να εγκατασταθούν μακράν των 'Αθη
νών. Πλην δμως, ο τοιούτος παράγων (χαμηλή ε
πιχειρηματική μετακινητικότης), ώς δύναμις έλ
ξεως προς τήν περιοχήν πρωτευούσης, θα πρέπει 
να είναι μάλλον δευτερευούσης βαρύτητος. 

Αϊ πιθανότητες είναι δτι το έφαρμοσθέν μέτρον 
ε'ίτε θα άποβή άνευ σοβαράς αποτελεσματικότητος, 
δσον άφορα τον σκοπον τής αποκεντρώσεως, ή θα 
κατάληξη να όδηγήση βιομηχανίας εις αντιοικο
νομικούς τόπους εγκαταστάσεως, έπιδεινώνον ού
τω το πρόβλημα τής παραγωγικής ανεπαρκείας, το 
όποιον φαίνεται να άντιμετωπίζη σήμερον ή Ελλη
νική βιομηχανία. 

Μία πολιτική ήτις προώρισται να εχη ώς απο
τέλεσμα τήν προώθησιν τών βιομηχανικών επιχει
ρήσεων μακράν τής αρίστης χωρονομικής εγκατα
στάσεως αυτών είναι δυνατόν να δικαιολογηθή μόνον 
εάν άποσκοπή 1 ) εις τήν μείωσιν υφισταμένων ση
μαντικών εισοδηματικών διαφορών μεταξύ τών 
περιφερειών και 2) τήν δημιουργίαν άστικο-βιο-
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μηχανικών συμπλεγμάτων, τα όποια θα έδιδαν 
άφορμήν εις την οίκονομικήν άνάπτυξιν των αντι
στοίχων περιοχών. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώ
σεις, μία πολιτική βιομηχανικής περιφερειακής α
ποκεντρώσεως θά ήτο ευπρόσδεκτος, δεδομένου 
ότι είναι συνεπής προς συγκεκριμένους αντικειμε
νικούς σκοπούς. Πλην δμως, ή τοιαύτη πολιτική 
θα πρέπει να συνδεθή μετά ειδικών προγραμμάτων 
περιφερειακής αναπτύξεως ή ετέρους σκοπούς κοι
νωνικής ευημερίας. Ή κοινωνία, εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις, ημπορεί κάλλιστα να άναλάβη εν γνώ
σει το βάρος του κόστους τών έγκλειομένων παρα
γωγικών ανεπαρκειών, ως τιμήν δια τήν έπίτευξιν 
ώρισμένων αντικειμενικών σκοπών οικονομικής 
αναπτύξεως ή κοινωνικής ευημερίας. Μέτρα, τα 
όποια προορίζονται να εξυπηρετήσουν άνευ διακρί
σεως τον εν πολλοίς αόριστον άντικειμενικόν σκο-
πον προσελκύσεως τών βιομηχανιών μακράν τής 
περιφερείας πρωτευούσης, είναι ολίγον ανεδαφικά. 
'Αντιθέτως μάλιστα δυνατόν νά αποβούν, ως ελέ
χθη, επιβλαβή, ύπό τήν εννοιαν δτι θα παροτρύνουν 
βιομηχανίας προς έγκατάστασιν εις άντι-οικονο-
μικάς περιοχάς. 

Καλώς εχόντων τών πραγμάτων, εϊναι ολίγον 
έπικίνδυνον και άπό πολλών απόψεων άντι-οίκονο-
μικόν, να έξωθή κανείς τάς κατ' ιδίαν βιομηχανικάς 
επιχειρήσεις να αποφασίζουν επί τή βάσει μή οικο
νομικών κριτηρίων. Ή παρούσα πολιτική έπί του 
προκειμένου, μέ το να παροτρύνη αύτας να άποφα-
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σίζουν την επιλογήν του τόπου εγκαταστάσεως τών 
εργοστασίων των επί μή οικονομικών κριτηρίων, 
συμβάλλει πολύ ολίγον εις μίαν ύγια βιομηχανικήν 
άνάπτυξιν. Τοιούτος κίνδυνος φυσικά είναι μάλλον 
περιορισμένος ύπο συνθήκας πλήρους ανταγωνι
σμού, πλην δμως υπό περιστάσεις ίσχυρας τελω
νειακής προστασίας και περιορισμένου εμπορικού 
ανταγωνισμού, ως αί παροΰσαι εν Ελλάδι, ή επι
λογή άντι-οίκονομικών τόπων εγκαταστάσεως κα
θίσταται εύκολος, ιδίως υπό το κίνητρον χρηματι
κών ωφελειών. Το σοβαρώτερον δμως ερώτημα εν 
προκειμένω είναι κατά πόσον ή κρατική πολιτική 
θα πρέπει εν έπιγνώσει να συμβάλη εις τήν δημι-
ουργίαν διαρθρωτικών παραγωγικών ανεπαρκειών 
(structural inefficiencies) εις τήν βιομηχανικήν 
δραστηριότητα της χώρας, εν όψει τών συνθηκών, 
αιτινες θα δημιουργηθούν εκ της εισόδου της Ε λ 
λάδος εις τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα. 
Είναι ανάγκη να κατανοηθή δτι ή άπόφασις εντά
ξεως εις τήν Ε.Ο.Κ. επιβάλλει δπως ή περιφερεια
κή κατανομή τών παραγωγικών πόρων γίνεται 
κατά τρόπον απολύτως ε π α ρ κ ή (efficient). Το 
εν ίσχύϊ πρόγραμμα βιομηχανικής αποκεντρώσεως 
δέν φαίνεται να συμβάλη κατά πολύ εις τον σκο-
πον αυτόν. 'Αντιθέτως, συντείνει εις τήν δημιουρ-
γίαν προσθέτων ανεπαρκειών. 

Ή ανωτέρω άνάλυσις δεν σημαίνει φυσικά δτι 
μία συνεχής συγκέντρωσις τών βιομηχανιών εις τήν 
περιφέρειαν πρωτευούσης είναι επιθυμητή και δτι 
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θα πρέπει να γίνη ανεκτή. 'Αντιθέτως, εκείνο το 
όποιον επιδιώκεται να τονισθή είναι οτι μία κρα
τική πολιτική σκοπούσα τήν άποκέντρωσιν της βιο
μηχανίας πρέπει να ένεργήση μέσω των οικονομι
κών δυνάμεων, αίτινες διέπουν τήν επιλογήν του 
τόπου εγκαταστάσεως της οικονομικής δραστη
ριότητος και κατά τρόπον δστις δέν θα έπηρεάση, 
ως ελέχθη, έπιβλαβώς τήν προοπτικήν της παρα
γωγικής άποδοτικότητος των κατ' ιδίαν βιομηχανι
κών μονάδων και τήν επαρκή περιφερειακή ν κατα-
νομήν των πόρων. Συνεπώς, μέτρα τα όποια θα ά-
πέβλεπον να επηρεάσουν υπάρχουσας διαφοράς εις 
το κόστος και τα μέσα μεταφοράς μεταξύ περιφε
ρειών, τον τρόπον προμηθείας και τον τόπον τών 
πρώτων υλών, το κόστος τών διαφόρων γενικών 
υπηρεσιών δια τήν βιομηχανίαν και λοιπά παρό
μοια στοιχεία, θα ήσαν κατά πολύ άποτελεσματι-
κώτερα τών εφαρμοζομένων, δσον άφορα τήν άλ-
λαγήν της παρούσης διαρθρώσεως της χωρονομι-
κής εγκαταστάσεως της βιομηχανίας, χωρίς ταυ
τοχρόνως να έπηρεασθή το έπίπεδον και ή διάρ-
θρωσις του κόστους τών κατ' ιδίαν επιχειρήσεων. 

Φυσικά, δέν είναι άπαραίτητον να βασισθή υπο
χρεωτικώς ό σκοπός αποκεντρώσεως της βιομη
χανίας έπί κριτηρίων παραγωγικής άποδοτικότη
τος. Είναι κάλλιστα δυνατή ή διαμόρφωσις μιας 
οικονομικής πολιτικής βάσει άλλου τύπου κριτη
ρίων, ως ή έξάλειψις εισοδηματικών διαφορών με
ταξύ περιφερειών της χώρας, ή ακόμη και βάσει 
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μή οικονομικών τοιούτων ως το της εθνικής ασφα
λείας. Μία κοινωνία είναι πάντοτε δυνατόν να έπι-
λέξη μεταξύ μεγαλυτέρας παραγωγικής επάρκειας 
και περιφερειακής βιομηχανικής αποκεντρώσεως 
δια κοινωνικούς σκοπούς. Τοιαύτη περίπτωσις δεν 
φαίνεται δμως να υφίσταται εις την παροΰσαν πολι-
τικήν βιομηχανικής αποκεντρώσεως. ΜΑν και εϊναι 
δύσκολον να άποφανθή τις οριστικώς έπ' αύτοΰ, 
εν όψει μάλιστα του γεγονότος ότι τα έφαρμοσθέν-
τα μέτρα δεν έχουν ρητώς συνδεθή με προκαθωρι-
σμένους αντικειμενικούς σκοπούς. Το πρόβλημα 
τής Ελλάδος, τουλάχιστον κατά το παρόν στάδιον, 
είναι περισσότερον ή άνάπτυξις μιας οικονομικώς 
υγιούς βιομηχανίας, εν συνδιασμώ 'ίσως και με την 
άνάπτυξιν ώρισμένων περιφερειών, παρά μία πολι
τική αποκεντρώσεως, ήτις θα εξυπηρέτηση άλλου 
είδους αντικειμενικούς σκοπούς. 

Συνεπώς, μία ορθή πολιτική βιομηχανικής «πε-
ριφερειακοποιήσεως» θα πρέπει: 1) Να εχη σα
φείς και προκαθωρισμένους αντικειμενικούς σκο
πούς 2) Να μή συμβάλη εις τήν ανεπαρκή πε-
ριφερειακήν κατανομήν τών πόρων, καί 3) να 
είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα προγράμματα 
περιφερειακής αναπτύξεως και τήν δημιουργίαν 
νέων άστικο-βιομηχανικών συμπλεγμάτων ικανών 
να αντισταθμίσουν, υπό μορφήν παραγωγικής επάρ
κειας τών επιχειρήσεων, τήν χωρονομικήν ελξιν ην 
άσκεϊ ή περιφέρεια πρωτευούσης. Το τελευταιον 
τούτο σημαίνει: (α) Τήν έξεύρεσιν καί προσδιορι-
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σμον εκ των προτέρων καταλλήλων ζωνών βιομη
χανικής εγκαταστάσεως, (β) την άνάπτυξιν εις τας 
ζώνας αύτας των αναγκαίων δια την βιομηχανίαν 
γενικών υπηρεσιών και κοινωνικών ευκολιών και 
τήν παροχήν αυτών προς την βιομηχανίαν εις τιμάς 
συναγωνισμού" και (γ) την έξουδετέρωσιν ύπαρ-
χουσών τυχόν διαφορών εις το κόστος μεταφοράς 
(συμπεριλαμβανομένου του κόστους λιμενικών υ
πηρεσιών), δσον άφορα τήν διαμετακίνησιν υλι
κών και προϊόντων, ούτως ώστε αϊ βιομηχανικαί 
επιχειρήσεις αϊ έγκατεστημέναι εις τάς επαρχίας 
και παράγουσαι δι' όλόκληρον τήν έθνικήν άγοράν, 
να μή εύρίσκωνται εις μειονεκτικήν θέσιν δια τα 
προϊόντα των έναντι τών της πρωτευούσης. 

Έ ν συντομία, υφίσταται ανάγκη δια μίαν ένέρ-
γειαν βάσει συγκεκριμένων καί εκ τών προτέρων 
προγραμματισμένων ζωνών βιομηχανικής εγκα
ταστάσεως. «Περιφερειακοποίησις» τής βιομηχα
νίας, εις τήν περίπτωσιν της Ελλάδος, υπό τάς 
παρούσας προοπτικας δεν νοείται παρά μόνον εάν 
αΰτη έχει προσεκτικώς προγραμματισθή καί κα
θοδηγείται άπο προκαθωρισμένα κριτήρια ενερ
γείας καί αντικειμενικούς σκοπούς επιτεύξεων. 
*Η προϋπόθεσις, ήτις φαίνεται να χαρακτηρίζη 
τήν παρουσαν πολιτικήν έν προκειμένω, δτι δηλαδή 
άπαξ δημιουργηθούν χρηματικά κίνητρα, ικανά 
να προσελκύσουν τήν βιομηχανίαν προς τήν έπαρ-
χίαν, οι κατ' ιδίαν έπιχειρηματίαι θα είναι εις θέσιν 
να επιλέξουν τήν άρίστην δι' αυτούς ζώνην έγκατα-
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στάσεως, δυνατόν να άποδειχθή ουχί και τόσον 
ορθή. Τοΰτο είναι και το πιθανώτερον, εάν ληφθούν 
ύπ' όψιν το παρόν έπίπεδον των οργανωτικών ικα
νοτήτων του μέσου Έλληνος έπιχειρηματίου και 
το γεγονός δτι τα υιοθετηθέντα μέτρα ούδεμίαν 
έχουν, ώς ελέχθη, συσχέτισιν προς τους διαρθρωτι
κούς εκείνους παράγοντας, οιτινες προσδιορίζουν 
τον τόπον εγκαταστάσεως των βιομηχανιών. Έ π ί 
προσθέτως, μία άντιμετώπισις του προβλήματος 
της αποκεντρώσεως της Ελληνικής βιομηχανίας 
βάσει των ανωτέρω προτεινομένων, απαιτεί την 
κατ' ιδίαν έξέτασιν έκαστης συγκεκριμένης περι
πτώσεως, υπό το φώς τών σχετικών κριτηρίων οι
κονομικής εγκαταστάσεως βιομηχανιών. 'Υφίστα
ται ανάγκη συνεπώς μιας λεπτομερούς αναλύσεως 
τών «κερδών» και «ζημιών», τα όποια αί διάφοροι 
ζώναι εγκαταστάσεως προϋποθέτουν δια τάς κατ* 
'ιδίαν βιομηχανικάς επιχειρήσεις. Μόνον ύπό το φώς 
τοιούτων συγκεκριμένων μελετών θα καταστή δυνα
τόν να διαμορφωθούν προγράμματα κρατικής έπι-
χορηγήσεως, προς τον σκοπον παροτρύνσεως τών 
βιομηχανιών δπως εγκατασταθούν εις συγκεκριμέ-
νας περιφερειακας ζώνας. 
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