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Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1675. Ο Ιζπαλός εσγελής Alfonso Nunez de Castro έγραθε: 

 «Αθήζηε ηο Λολδίλο λα θαηαζθεσάδεη ασηά ηα σθάζκαηα προς εσταρίζηεζε ηοσ, ηελ 

Οιιαλδία ηα τρωκαηηζηά βακβαθερά ηες, ηε Φιωρεληία ηο ύθαζκα ηες, ηης Ιλδίες ηο 

Καζηόρη θαη ηα βηθούληα ηες, ηελ Ιηαιία θαη ηελ Φιάλδρα ηα ιηλά ηοσς, όζο ηο θεθάιαηο 

κας κπορεί λα ηοσς ηθαλοποηεί. Το κόλο πράγκα ποσ αποδεηθλύοσλ είλαη όηη ηα έζλε 

εθπαηδεύοσλ ηετλίηες γηα ηε Μαδρίηε θαη όηη ε Μαδρίηε είλαη ε βαζίιηζζα ηωλ 

Κοηλοβοσιίωλ, δηόηη όιος ο θόζκος ηελ σπερεηεί θη ασηή δελ σπερεηεί θαλέλα». 

   Απηή ήηαλ ε θαζνιηθή άπνςε ηεο παξαζηηηθήο ηάμεο ησλ Ιζπαλώλ επγελώλ όζν ν 

ρξπζόο θαη ν άξγπξνο από ηελ Ακεξηθή  έξξεε πξνο ηελ Ιζπαλία. Λίγα ρξόληα 

αξγόηεξα ηα πξάγκαηα είραλ αληηζηξαθεί ηειείσο. Κάπνηε έξρεηαη έλα ηέινο ζηνλ 

παξαζηηηζκό. Σα έζλε πνπ εθπαίδεπαλ ηερλίηεο θαη παξήγαγαλ βακβαθεξά έγηλαλ νη 

βαζίιηζζεο ησλ θνηλνβνπιίσλ ελώ ε Ιζπαλία έγηλα ν ππεξέηεο θαη ππνηειήο ηνπο κε 

ηνπο εξγαδόκελνύο ηεο λα ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ θησρόηεξσλ ζηελ Δπξώπε.  

   ε κηα πξνζπάζεηά καο λα δηεξεπλήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ παξαγσγή κειεηήζακε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη 

ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε απηή ζην «Η ειιεληθή γεσξγία θαη ε 

θαηαζηξνθή ηεο» http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post.html. ην 

ζεκεξηλό άξζξν ζα δνύκε ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή αιιά 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ρξόλν. ηε ζπλέρεηα ζα δηαπηζηώζνπκε πσο νη κεηαβνιέο 

ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο Διιάδαο είλαη κελ ηππηθή γηα αλαπηπγκέλε ρώξα κε 

ηε δηαθνξά πσο πήξε αθξαία κνξθή.  Αο δνύκε μεθηλώληαο ηηο κεηαβνιέο ζηε 

ζπκβνιή ησλ δηαθόξσλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο  ζην ζρεκαηηζκό 

ηνπ ειιεληθνύ ΑΔΠ από ην 1960 σο ην 2005 ζην επόκελν δηάγξακκα.   

Γηάγξακκα 1 

ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΔΠ, 1960-2005 

 
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf 
 Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ STAN Indicators (ΟΟΑ)  

http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
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   Δθείλν πνπ παξαηεξνύκε ζην δηάγξακκα είλαη ε ζπλερήο κείσζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

βηνκεραλίαο ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ. Από έλα κέγηζην ηεο ηάμεο ηνπ 27% θαηά ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έπεζε ζην 20% θαηά ην 2005. Γηα λα  κπνξέζνπκε 

όκσο λα πξνβνύκε ζε λόκηκα ζπκπεξάζκαηα πξέπεη έρνπκε έλα κέηξν ζύγθξηζεο. 

ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε ζπλεηζθνξά ησλ ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ 

ζηελ Δ.Δ ησλ 15 ησλ δηαθόξσλ νηθνλνκηθώλ ηνκέσλ.  

Γηάγξακκα 2 

ΔΔ-15: ΓΟΜΗ ΣΟΤ ΑΔΠ, 1960-2005 

  
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf 
 Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ STAN Indicators (ΟΟΑ)  
*Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ EU KLEMS 

 

πγθξίλνληαο ηα δύν δηαγξάκκαηα κπνξνύκε λα εμαγάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

1. Η βηνκεραλία ζηε Διιάδα είρε πνιύ κηθξόηεξε ζπλεηζθνξά ζην ΑΔΠ απ’ όηη ζηηο 

ρώξεο ηεο Δ.Δ. ησλ 15. ηηο ηειεπηαίεο ε ζπλεηζθνξά ηεο βηνκεραλίαο αλεξρόηαλ, 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζην 43% ηνπ ΑΔΠ ελώ ζηελ Διιάδα ην κέγηζηό ηεο 

αλήιζε ζην 28%. Αλ κάιηζηα δνύκε κόλν ηε κεηαπνίεζε ηόηε ζα δηαπηζηώζνπκε πσο 

νη απνθιίζεηο είλαη αθόκε κεγαιύηεξεο θάηη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό. Η δνκή επνκέλσο 

ηνπ ΑΔΠ ησλ δύν απηώλ νηθνλνκηθώλ ρώξσλ ήηαλ πνιύ δηαθνξεηηθή αξρηθά.  

2. Καη ζηνπο δύν, ζηελ Διιάδα δειαδή θαη ζηελ Δ.Δ., παξαηεξνύκε ηελ ίδηα ηππηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο κείσζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο βηνκεραλίαο ζην ΑΔΠ κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ.  

3. Δλώ ζηελ Δ.Δ ε ζπκκεηνρή ηεο βηνκεραλίαο θζίλεη από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

κεηά ζηελ Διιάδα ην κέγηζην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1980 νπόηε θαη παξνπζηάδεηαη ην κέγηζην ηεο ζύγθιηζεο κεηαμύ ηεο δνκήο ηνπ ΑΔΠ 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ.  

4. Καζώο ε ηθαλόηεηα παξαγσγηθήο αλάπηπμεο ηνπ θαπηηαιηζκνύ αηνλεί θαη 

κεδελίδεηαη από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 νη αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο 

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf


3 
 

εκθαλίδνπλ ακέζσο πηώζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο αμίαο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ. ηελ Διιάδα, κηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

παξαγσγηθήο κεγέζπλζεο ζε θαπηηαιηζηηθή βάζε, είρε αξρίζεη αξγόηεξα ζηακάηεζε 

θαη αξγόηεξα θαηά ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980.  

  Αο δνύκε ηώξα από πην θνληά ηα πνζνηηθά δεδνκέλα γηα ηελ ειιεληθή βηνκεραλία 

θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπο ζην ρξόλν. ηα δύν επόκελα δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960  

σο ην 2010 θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία από ηε βηνκεραλία ζηελ επξσδώλε.  

Γηάγξακκα 3 

 

http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-

data.html 

Γηάγξακκα 4 

http://www.tradingeconomics.com/ChartImg.axd?i=chart_c63bd6e17c444039a6b6c4b53667083b_115.png&g=cf821f

077dde4ad09cd09ec25928824c 

 

  Μηα όκσο θαη νη απόιπηνη αξηζκνί δε καο ιέλε πνιιά αο πεξάζνπκε λα δνύκε, ζηα 

επόκελα δηαγξάκκαηα ηε ρξνληθή κεηαβνιή ζηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία  

ζηελ Διιάδα, ζηελ επξσδώλε ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ιζπαλία. Οη δύν απηέο ρώξεο 

επειέγεζαλ ζαλ δύν αθξαία παξαδείγκαηα εληόο ηεο επξσδώλεο, κία δειαδή βόξεηα 

αλαπηπγκέλε βηνκεραληθά ρώξα, ε Γεξκαλία, θαη κηα ρώξα ηνπ λόηνπ κε ζρεηηθή 

βηνκεραληθή πζηέξεζε.  

http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html
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Γηάγξακκα 5 

http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html 

 Γηάγξακκα 6 

http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html 

http://www.tradingeconomics.com/ChartImg.axd?i=chart_c63bd6e17c444039a6b6c4b53667083b_115.png&g=cf821f

077dde4ad09cd09ec25928824c 

Γηάγξακκα 7 

 

http://www.tradingeconomics.com/ChartImg.axd?i=chart_c63bd6e17c444039a6b6c4b53667083b_61.png&g=03b1ad

b1861c4ba695c9f5fe167e9b53 
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Γηάγξακκα 8 

http://www.tradingeconomics.com/ChartImg.axd?i=chart_c63bd6e17c444039a6b6c4b53667083b_34.png&g=616019

87942c40868fdcf88ce53a6502 

  Ση κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε από ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα; 

1. Η πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ζαλ πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ,  

κεηώλεηαη ηόζν ζηελ επξσδώλε όζν θαη ζε θάζε ρώξα πνπ παξνπζηάδνπκε 

μερσξηζηά ζε όιν ην δηάζηεκα από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά.  

2. Η θζίλνπζα απηή πνξεία είλαη νκαιή ζηελ επξσδώλε θαη ζηε Γεξκαλία ζηελ 

Διιάδα παξνπζηάδεη κηα απόηνκε θάκςε θαηά 50% πεξίπνπ κεηαμύ 1986 θαη 1997 

θαη ζηελ Ιζπαλία κηα αθόκε πην απόηνκε θάκςε θαηά 15% κεηαμύ 1987 θαη 1995.  

3. Σν επίπεδν ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε βηνκεραλία βξίζθεηαη 

άλσ ηνπ 26% ηνπ ΑΔΠ ζηελ επξσδώλε θαη γύξσ ζην 30% ζηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Ιζπαλία. ηελ Διιάδα ην πνζνζηό απηό έπεζε θαη θάησ από ην 20% απνηειώληαο 

έλα από ηα ρακειόηεξα πνζνζηά  ζηελ επξσδώλε θαη ηελ Δ.Δ.  

Αλ απνθιείζνπκε ηηο θαηαζθεπέο ηόηε ν βηνκεραληθόο ηνκέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηακόξθσζε ηνπ ΑΔΠ κε ηα πνζνζηά πνπ θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη γηα ην 

δηάζηεκα από ην 1970 σο ην 2004.  

ΠΙΝΑΚΑ  1 

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/greece/industry.pdf 

 Από ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε πσο ε γεληθά κηθξή αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο έθζηλε από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ξπζκνύο ηαρύηαηνπο. 

Σαρύηεξνπο από ηνπο ξπζκνύο πνπ παξαηεξνύληαλ ζηηο ππόινηπεο ρώξεο κέιε ηεο 

Δ.Δ θαη αξγόηεξα ηεο επξσδώλεο ζηελ νπνία είρε εληαρζεί από ην 2000. ην 

επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ 2000. Παξαηεξνύκε ην 

ςπρνξξάγεκα ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα ζε όιε ηε δεθαεηία θαη ηελ θαηάξξεπζή 

ηεο από ην 2008 θαη κεηά.   

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/greece/industry.pdf
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Γηάγξακκα 9 

 

http://www.tradingeconomics.com/Temp/Greece-Industrial-Production-Chart-

000002.png?9dad5c50-3693-487e-b7fa-aa262693593c 

   Σελ αιήζεηα ηεο πξόηαζεο κπνξνύκε λα ηελ θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα αλ δνύκε, 

ζην επόκελν δηάγξακκα, ηελ πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία ζηηο 

ρώξεο κέιε ηνπ ΟΟΑ θαηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.  

Γηάγξακκα 10 

 

 http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec021.pdf?expires=1312302374&id=id&accname=freeContent&checksu

m=A10362C9FDC0D574DA3D676A54667776 

 

   ην δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ Διιάδα λα θαηέρεη ηελ πξνηειεπηαία ζέζε ζην ξπζκό 

κεηαβνιήο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ξπζκό κεδεληθό. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο 

είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε βηνκεραλία ζηελ Διιάδα λα πξνζθέξεη ην ρακειόηεξν 

πνζνζηό ζην ζρεκαηηζκό ηνπ ΑΔΠ κεηά ην Λνπμεκβνύξγν θαη ηελ Κύπξν όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

http://www.tradingeconomics.com/Temp/Greece-Industrial-Production-Chart-000002.png?9dad5c50-3693-487e-b7fa-aa262693593c
http://www.tradingeconomics.com/Temp/Greece-Industrial-Production-Chart-000002.png?9dad5c50-3693-487e-b7fa-aa262693593c
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec021.pdf?expires=1312302374&id=id&accname=freeContent&checksum=A10362C9FDC0D574DA3D676A54667776
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec021.pdf?expires=1312302374&id=id&accname=freeContent&checksum=A10362C9FDC0D574DA3D676A54667776
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/3010061ec021.pdf?expires=1312302374&id=id&accname=freeContent&checksum=A10362C9FDC0D574DA3D676A54667776
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF 

Γηάγξακκα 11 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF
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   Πέξα από ηα πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε, θαη ζε εξκελεία ηεο όιν θαη 

κεγαιύηεξεο πζηέξεζεο ηεο βηνκεραλίαο ζηε Διιάδα θαη έιιεηςεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο,  βιέπνπκε ζηα επόκελα δηαγξάκκαηα ηε δνκή ησλ 

κεηαπνηεηηθώλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ ησλ 15 ζε ζρέζε κε ην βαζκό 

ελζσκάησζεο ηερλνινγίαο.  

Γηάγξακκα 12 

ΔΛΛΑΓΑ: ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ, 1994-2005 

 
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf Πηγή: IMF (2008β), Επεξεργαςία 

ςτοιχείων από τη βάςη δεδομζνων COMTRADE (UN) 

Γηάγξακκα 13 

ΔΔ-15: ΓΟΜΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ, 1994-2005  

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf Πηγή: IMF (2008β), Επεξεργαςία 

ςτοιχείων από τη βάςη δεδομζνων COMTRADE (UN) 

http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
http://www.econ.uoa.gr/UA/files/1570704617..pdf
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   Παξαηεξνύκε πσο ηα πξντόληα ηεο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα, θαηά ηελ πεξίνδν 

2000-2005, είλαη ζε πνζνζηό  73% ρακειήο θαη κεζαίαο ηερλνινγίαο ελώ ζηελ Δ.Δ 

ησλ 15 κόλν ην 36% είλαη απηήο ηεο θαηεγνξίαο.  

  Αλ ζειήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο 

ζηελ Διιάδα κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζηα εμήο: 

1. Γηα ιόγνπο ηζηνξηθνύο ε αζηηθή ηάμε ζηελ Διιάδα είρε θπξίσο κεηαπξαηηθό, 

θνκπξαδόξηθν, ραξαθηήξα ή ζηξεθόηαλ πξνο ηε λαπηηιία.  

2. Οη δηαδηθαζίεο πνπ νδήγεζαλ ην ζύλνιν ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ζε 

παξαγσγηθή, ηνπιάρηζηνλ, ζηαζηκόηεηα έπιεμαλ θαη ηελ Διιάδα κε ηξόπν δξηκύ.  

3. Η έληαμε ζηελ Δ.Δ. ελέηεηλε ην θαηλόκελν, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 5, 

θαζώο ε ειιεληθή βηνκεραλία βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ πνύ ηζρπξόηεξε 

βηνκεραλία ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ.  

4. Οη Έιιελεο θαπηηαιηζηέο, γηα κηα ζεηξά από ιόγνπο, δελ είραλ θαλέλα ζπκθέξνλ 

θαη θακηά δηάζεζε λα επελδύζνπλ ζηε βηνκεραλία θαη κάιηζηα ζηνπο ηνκείο ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ είλαη ην δεδνκέλν ησλ 

δηαγξακκάησλ 12 θαη 13. ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε πσο ζην ζπλνιηθό 

δείθηε θαηλνηνκίαο ε ρώξα καο θαηαιακβάλεη κία από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεο ζηελ Δ.Δ.   

 Γηάγξακκα 13 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΓΔΙΚΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΥΩΡΑ 2005  

 
http://library.tee.gr/digital/m2478/m2478_lambrianidis.pdf 

  Οη ιόγνη γηα ηελ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Διιάδα κπνξνύλ 

λα θσδηθνπνηεζνύλ ζηα παξαθάησ: 

       Α) Τςειόηαηε θεξδνθνξία, ηελ πςειόηεξε ζηελ Δπξώπε. Γελ είραλ 

επνκέλσο θαλέλα θίλεηξν γηα επελδύζεηο θαη ηδηαίηεξα γηα επελδύζεηο ζηελ 

http://library.tee.gr/digital/m2478/m2478_lambrianidis.pdf
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έξεπλα, ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ θαηλνηνκία. Η πςειή απηή θεξδνθνξία ηνπο 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο επηβνιήο κνλνπσιηαθώλ θαη νιηγνπσιηαθώλ ζπλζεθώλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά θαζώο θαη νη εμαηξεηηθά ρακεινί κηζζνί ζηελ Διιάδα. 

Β) ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηά ηεο  ε αζηηθή ηάμε ηεο Διιάδαο είλαη παξαζηηηθή 

θαη θξαηηθνδίαηηε επξηζθόκελε, πεξηζζόηεξν από ηηο άιιεο ρώξεο, ζε κηα ζρέζε 

δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο κε ηελ εμνπζία.  

Γ) Δίλαη νπζηαζηηθά αθνξνιόγεηε απνιακβάλνληαο έλα δηαρξνληθό θαζεζηώο 

θνξνινγηθήο αζπιίαο.   

  Γηα πεξηζζόηεξα δεο: Ω θησρέ κνπ Έιιελα θαπηηαιηζηή 

http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html 

5. Η έληαμε ζηελ επξσδώλε έθεξε ην ηειεησηηθό πιήγκα ζηελ βηνκεραλία ζηελ 

Διιάδα. Η εμέιημε απηή ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηα ηεο αλεμάξηεηεο λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αλππαξμία κεηαβηβαζηηθώλ  πιεξσκώλ εληόο ηεο 

Δ.Δ. Οη αξρηθέο αληζνκέξεηεο εληάζεθαλ ζε κεγάιν βαζκό εληζρύνληαο αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηε βηνκεραλία θαη ηελ νηθνλνκία ησλ πιένλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ ηνπ 

βνξξά.  

  ήκεξα ην θεθάιαην θαη νη θάηνρνί ηνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θέξνληαη ζαλ 

εθείλν ηνλ παιηό Ιζπαλό επγελή, ηνλ Alfonso Nunez de Castro. Δγθαηέιεηςαλ ηελ 

παξαγσγή δεκηνπξγώληαο  ηνλ θαδηλνθαπηηαιηζκό ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

θαπηηαιηζκνύ. Σν ηέινο πνπ είρε ε Ιζπαλία ηνπ ηόηε είλαη πιένλ, κάιινλ,  θνληά. Κη 

απηό είλαη αληηθεηκεληθό θαη βξίζθεηαη πέξα από ηε ζέιεζή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

πνιηηηθώλ εθπξνζώπσλ ηνπ. Η αιήζεηα απηή ηζρύεη πνιύ πεξηζζόηεξν γηα ηελ 

ειιεληθή αζηηθή ηάμε. Σα άδεηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα εξγνζηάζηα ζηελ Διιάδα 

πεξηκέλνπλ ηνπο άλεξγνπο εξγάηεο γηα λα απνθηήζνπλ πάιη δσή. Σα λαππεγεία, ηα 

εξγνζηάζηα ρεκηθώλ θαη ιηπαζκάησλ, ηα θισζηήξηα θαη ηα πθαληνπξγεία, ηα 

εξγνζηάζηα δάραξεο, ηα εξγνζηάζηα κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ, ηα 

ζπζθεπαζηήξηα θαη νη ραξηνπνηίεο πεξηκέλνπλ. Όηαλ θαη αλ….  

http://eparistera.blogspot.com/2011/06/blog-post_26.html

