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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΠΕ 

*Η δι,αδυκασυα καταρτίσεως καύ εφαρμογής ενός σύγχρονου 

καυ* άποτελεσματυκου* προγράμματος ουκονομυκης καυ' κουνωνυκίίς α

ναπτύξεως σε χώρες με δημοκρατυκο πολυ'τευμα καυ ούκονομυα ελεύ

θερης αγοράς δέν μπορευ πάρα να στηρυ*ζεταυ στη*ν τρυμερη* συνεργοί*·..' 

συα των κρατυκων φορε*ων σχεδυασμοΟ καυ' εφαρμογής, εκπροσώπων 

το\3 υδυωτυκοΦ τομέα - έργο δοτών, κα-υ' εργαζομένων -. καυ* ευδυκων 

επυστημονών, πού καλοΰνταυ ·νά προσφέρουν τυς σχετυκές συμβου-

λές τους. "Ετσυ, καυ' γυά την εκπόνηση του" Πενταετούς Προγράμ-

ματος Οΰκονομυκί'ίς καυ Κσυνωνυκης Αναπτύξεως 1976-80 συγκροτή

θηκαν πενήντα ομάδες έργασυας, μέ ανάλογη σύνθεση, στυς οποίες 

ανατέθηκε ή δυερεύνηση των προβλημάτων καυ' προοπτυκων βασυκών 

τομέων ττΊς ούκονομυα ς, μέ τελυκο\ σκοπό* τη*ν υποβολή εύσηγησεως 

γυά τη*ν ακολουθητέα πολύτοκη*. Στυ'ς ομάδες αυτές δο'θηκε ένα συν-

οπτυκο δυάγραμμα όδηγοων, πού καθόρυζε το' άντυκευ'μενο καυ* τυ'ς 

γενυκές κατευθύνσεις της έρευνας, μέ εύδυκη* αναφορά στη*ν έντα

ξη ττ̂ ς 'Ελλάδος στύς-Ευρωπαυκές Κουνο'τητες. Ζητήθηκε έπυ'σης άπο* 

τυ'ς ομάδες η υποβολή προτάσεων γυά συγκεκρυμένα μέτρα πολύτοκες 

πού έπρεπε να συνοδεύονταυ καυ' άπο* εκτίμηση των ούκονομυκών τους 

έπυπτώσεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσ*άθευα συντονυσμοΟ τοΟ 

έργου των ομάδων καυ' εντάξεως τον ύπολογυσμων τους μέσα στά πλαυ'-

συα πού καθορυζαν οΰ μακροουκονρμυκές έκτυμησευς τοί3 Προγράμματος. 

Ού ομάδες εργάσθηκαν μέ ζη*λο και* εύσυνευδησυ'α, ανάπτυ

ξαν πρώτο βουλυ'α καυ δυατύπωσαν ανεπηρέαστα καυ' μέ παρρησυ'α τυ'ς 

άποψευς τους. Παρά το σύντομο σχετυκά χρονυκο' διάστημα πού εί

χαν στη δυάθεση* τους, και* τυ'ς δυσχέρευες πού δημιουργούσε η ανε

πάρκεια των στουχευ'ων η ή έλλευψη προηγούμενων σχετυκων έρευνδν, 
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παράδωσαν έργο πού, από πολλές απόψεις, θά μ πόρο Οσε να χα

ρακτηρισθεί πρωτοποριακό. "Ετσι, όχι μόνο συγκεντρώθηκαν 

καί παρουσιάσθηκαν κατά συστηματικό τρο'πο πληροφορίες καί 

στοιχεία εντελώς νέα η πο\5 υπήρχαν σκόρπια σε γνωστές ή* άγνω

στες πηγές, άλλα καί ή ανάλυση των προβλημάτων καί ή δια

τύπωση των είσηγη*σεων διακρίνονται, κατά κανόνα, γιά τη* συν

έπεια καί τη*ν πληρότητα* τους. 

"Οπως προκύπτει από τά π LO πάνω, οι εκθέσεις γιά το 

Πενταετές Πρόγραμμα, où όποιες υποβλήθηκαν στο ΚΕΠΕ σάν υπη

ρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τίς α

πόψεις τών μελών των ομάδων. Είναι, επομένως αύτονόητρ ρτι, 

αν καί αποτελούν βασικής σημασίας βοη*θημα\γιά τη*ν εκπόνηση 

του" Προγράμματος 'Αναπτύξεως, δεν άντανακλοον κατανάγκην ; 

τίς απόψεις, ούτε μποροΟν νά θεωρηθοϋν δεσμευτικές γιά τό 

ΚΕΠΕ - τον υπεύθυνο γιά την τεχνική* επεξεργασία TOÜ Προγράμ

ματος ''Οργανισμέ - και ακόμη περισσότερο για τη*ν Κυβερνητική* 

'Αρχή-, ή οποία μέ ευρύτερα κριτη*ρια αποφασίζει τελικά γιά τό 

περιεχόμενο καί τους στόχους τοΰ Προγράμματος, τό όποιο υπο

βάλλει γιά έγκριση στη* Βουλή*. Ανεξάρτητα από τίς παραπάνω 

παρατηρήσεις καί παρά τίς επιφυλάξεις πού μπορεί νά διατυ

πωθούν γιά ορισμένες γνώμες η απόψεις ποΰ εκφράζονται στίς 

εκθέσεις αυτές, αποφασίστηκε ή δημοσίευση* τους, Οχι μόνο 

γιατί κρίθηκε σκόπιμη ή ευρύτερη προβολή* του" έργου 600 καί 

πλέον επιστημόνων καί ειδικών αλλά καί γιατί θεωρήθηκε 

οτι προσφέρουν χρη*σιμο υλικό γιά τη*ν παραπέρα καί σέ μεγα

λύτερο βάθος διερεύνηση το5ν οικονομικών καί κοινωνικών προ

βλημάτων της χώρας. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί, ότι ή γλωσ-
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συκτΐ καυ λουπί* έπυμε*λευα των κειμένων περυοριίσθηκε στα* απο

λύτως άπαραυτητα, γυά να* έπυταχυνθεΰ ή κυκλοφορυα τους» *ου* 

άλλυώτυκα θα καθυστεροϋσε, λο*γω τοο μεγάλου όγκου τους. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Me την ύπ'άρυθ. 164/87/27.1.1976 απόφαση του Γενυκοο 

Δυευθυντου" του Κέντρου Προγραμματυσμοϋ κα£ Ουκονομυκβν 'Ερευ

νών, συγκροτήθηκε 'Ομάδα Έργασύας γυά τη* μελέτη θεμάτων τοΟ 

κλάδου κλωστοϋφαντουργίας καύ ετουμων ενδυμάτων, μέσα στα π λα ύ-

σι,α καταρτύσεως τοΰ Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-80. Σύμφωνα 

μέ την άπο'φαση αύτη* τά μέλη της 'Ομάδος Έργασυας ?5σαν: 

1. Καββαδύας Γρηγόρυος 

2. Θωμάς Άθανάσυος 

3. Γυαννακο'πουλος Πανα

γιώτης 

4. Κάσαρης Παναγυώτης 

5/ Γαβρυη*λ Μυχαη'λ 

6. Καψτ̂ ς Χρύσανθος· 

7. Κόκκοβας Κωνσταντίνος 

8. Φωτευνελης Χρυστοφας 

9. Σπανάκης Νικόλαος 

Προϊστάμενος Τμή*ματος Κλωστοϋ
φαντουργίας ΕΤΒΑ. 

'Υποδιευθυντής Δυευθύνσεως Με
λετών Έπυχευρηματυκών Δραστη
ριοτήτων Έθνυκ^ς Τραπέζης τΠς 

'Ελλάδος. 

Προϊστάμενος Τμήματος Έργα-

συων (Κλωστοϋφαντουργίας - Χη

μικών Βυομηχανϋΰν) ΕΤΕΒΑ. 

Χημυκο'ς, Τμηματάρχης Υπουρ

γείου Βυομηχανυας. 

Σύμβουλος 'Ενώσεως Βυομ. Βαμβα-

κουργόΰν 'Ελλάδος. 

Έπυχευρηματυας. 

Ουκονομυκός Έμπευρογνώμων. 

Τεχνυκο'ς ΛεΙτουργός ΚΕΒΑ. 

Έπυστημονυκος Συνεργάτης ΚΕΠΕ. 

Μέ την ίδυα άπο'φαση ορυστηκαν: Σύμβουλος τ?ίς 'Ομάδας ò 

κ. Χαράλαμπος Σεπεντζτ̂ ς, Καθηγητή*ς Ανωτάτης Βι.ομηχανυκη*ς Σχολής 

Θεσσαλονίκης, υπεύθυνος της *Ομάδας ό κ. Γρηγ. Καββαδίας, συντά

κτης ττίς Εκθέσεως 6 κ. Ν. Σπανάκης, καύ γραμματέας τΐΐς 'Ομάδας 
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fi Κα Άγγελυκη Πεπέ, Βοηθός Ερευνών ΚΕΠΕ. 

Μέ νεώτερη απόφαση (21.2.1976) καυ* έπευδη* όρυσμένα 

μέλη δήλωσαν άδυναμυα συμμετοχές γυά δυάφορους λογούς (φόρ-

τος έργασυας κλπ.) η 'Ομάδα συμπληρώθηκε μέ τους κ. Βασυλευο 

Κατσάμπα, μηχανολόγο καυ κ. Βασυλευο Ράπανο , Βοηθό' ΈρευνΩν 

τοο ΚΕΠΕ, δ οποίος άντυκατέστησε τη* γραμματέα Κα Άγγελυκη* 

Πεπέ. 

Στη*ν " Ομάδα ανατέθηκε ή δυερεΰνηση θεμάτων πο\3 άφο-

poöv τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας-έτουμών ενδυμάτων γ ta τή\> 

περίοδο 1976-1980 καυ ή σ\5νταξη σχετυκί̂ ς εκθέσεως . Ευδυκό-

τερα, έργο ττίς 'Ομάδας όρυστηκε: 

α. Ή άξυολόγηση τ?Ίς ύφυστάμενης καταστάσεως καυ η έπυ-

ση*μανση των κυρυότερων άδυναμυών καυ προβλημάτων 

του" παραπάνω κλάδου. 

β. Ή ανάλυση τον προοπτυκβν έξελυξεως το\3 κλάδου καυ 

ο καθορυσμός των συγκεκριμένων έπυδυώξεων, κατά τή*ν 

περυοδο το\3 Προγράμματος, ενόψει, καυ της εντάξεως 

τ̂ ς χώρας στην Εύρωπαϋκη* Ούκονομυκή* Κοινότητα. 

γ. Ή ευσή*γηση μέτρων πολυτυκΐΐς καυ θεσμυκων αλλαγών 

γυά τη*ν πραγματοποίηση των πυό πάνω έπυδυώξεων, 

1. Το έργο της 'Ομάδας Εργασίας θά έπρεπε να τελευώσευ μέχρυ 

το τέλος τοΟ Άπρυλυου. Δόθηκε όμως στη' συνέχευα παράταση 

15 ήμερων. Ή δλη έργασυ'α τελείωσε σέ μυκρότερο χρονυκό 

δυάστημα άπο τό προβλεπόμενο» γυατυ ή συγκέντρωση των μελών, 

ή δυανομή* των σχετυκων αποφάσεων καυ ο συντονυσμός τίίς ερ-

γασυας εγυναν τελυκά μέσα στό πρώτο ΙΟήμερο του* Φεβρουαρυου. 
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καθώς καυ ό καθορυσμός του κατάλληλου χρόνου γυά 

την υιοθέτηση καθ* εφαρμογή* τους, μέσα στη*ν 5ετύα 

1976-1980".· 

'Aite* τό ΚΕΠΕ δο'θηκε στην 'Ομάδα Έργασυας άναλυτυ-

κο* ένδευκτυκό σχέδυο περιεχομένων της Εκθέσεως, το' οπουο 

προσαρμόστηκε κατάλληλα καυ χρησυμοπουηθηκε βασυκά γυά τη*ν 

έρευνα του κλάδου. 

3. Μέθοδος_έργασυας 

Γυά την πληρέστερη μελέτη των προβλημάτων καυ' προο-

πτυκων τοΌ κλάδου αποφασίστηκε ή ύποδυαιΓρεση του στυς παρα

κάτω έπυμέρους δραστηρυο'τητες που προσεγγίζουν βασυκά ττ*ν 

κωδυκοπουηση της Έθνυκης Στατυστυκης Ύπηρεσύας της Ελλάδος 

1. Παράγωγη μάλλυνων νημάτων 

2. Παράγωγη μάλλυνων υφασμάτων 

3. Έκκοκυστηρυα βάμβακος 

4. Παράγωγη βαμβακερών νημάτων 

5. Παράγωγη βαμβακερών υφασμάτων 

6. Μεταξοβυομηχανυα 

7. Χημυκές ίνες 

8. Πλεκτυκη' 

9. Ταπητουργία 

10. Καλτσοπουυα 

1 1 . Δαντελοπουυα - Ταυνυοπλεκτυκη 

12. Λούπες φυσυκές ί ν ε ς 

1 3 . Βαφευα - φι,νυρυστήρυα - τυποβαφευα 

14. Εξαρτήματα ετουμων ενδυμάτων 

1 5 . "Ετο υμα ενδύματα 
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Ανάλογα μέ τά ενδιαφέροντα καύ* τ^ν έμπευρύα του, το 

κάθε μέλος τΤις 'Ομάδας ανάλαβε τη* δυερεύνηση ενός η περι,σσό-

τερων ύποκλάδων καυ τή*ν σύνταξη σχετυκοο υπομνήματος. Τά δυά 

φορά υπομνήματα συζητήθηκαν στη* συνέχευα δυεξοδυκά άπό τη*ν 

*Ομάδα καθ* αποτέλεσαν τή*ν ευσή*γηση* της γυά τή*ν τελυκή* έκθεση 

του" κλάδου. 

Κατά τη* δι,άρκευα των έργασυων τίΐς 'Ομάδας έγυναν 

επαφές με κρατυκούς όργανυσμούς, τράπεζες, κλαδυκές όργα-

νώσευς καύ βιομηχάνους, ου όποϋου σε ορισμένες περυπτώσευς 

εκλύθηκαν καύ συζήτησαν θέματα του" κλάδου τους στη*ν, * Ομάδα 

Εργασίας. 

Θά πρέπευ νά σημευωθεί δτυ χρησιμοποιήθηκαν έκτος 

άπο* τά στουχεΐα τ?ίς *Εθνυκ?ίς Στατυστυκίΐς 'Υπηρεσίας καυ 

στουχευα από τη*ν ΕΤΕΒΑ, τή\> Έθνυκη* Τράπεζα καύ κυρίως από 

τή*ν ΕΤΒΑ. 

Ή έκθεση αποτελεί ταυ από τη*ν εύσαγωγη* καυ δύο βασυ-

κά μέρη. Στό πρώτο μέρος, το οπουο περυλαμβάνευ τέσσερα κε-

φάλαυα, καταβάλλεται προσπάθευα άξυολογη*σεως τ?1ς κλωστοϋφαν

τουργικές δραστηρυότητας μέσα στον τομέα τ?ίς μεταπουή*σεως 

καυ* αναλύσεως τδν προοπτυκων αναπτύξεως της κλπ. Εύδυκότε-

ρα, στό πρώτο κεφάλαυο δύνεταυ μυά συνοπτυκή* εύκόνα τ̂ ς ση

μασίας πού έχευ σήμερα 6 κλάδος κλωστουφαντουργύας-ετουμων 

ενδυμάτων στό σύνολο τΐίς μεταπουητυκίίς δραστηρυότητας, μέ 

βάση τό Άκαθάρυστο Έγχώρυο Προϋόν, τη*ν απασχόληση, τύς 

επενδύσευς, τύς εξαγωγές, τη* χρησυμοπούηση πρώτων ύλον πα

ραγόμενων στη* χώρα μας κλπ. Στό δεύτερο κεφάλαυο παρουσυά-
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ζονται, où κυριότερες άδυναμύες καυ τά γενικότερα προβλήμα

τα πού άντυμετωπόζευ σήμερα 6 κλάδος και,' καταβάλλεται, προσ-

πάθευα να προσδι,ορυστουν ου διαγραφόμενες προοιτυκές τ?ίς 

μελλοντικής εξελύξεώς του* Στο τρύτο κεφάλαι,ο παρουσιάζον

ται, ÖL. προτάσευς καύ τά μέτρα πολυτυκίίς πού πρέπει, νά λη

φθούν γυά τη*ν προώθηση τη*ς κλωστοϋφαντουργικής δραστηρυό-

τητας στην 5ετυα του Προγράμματος. Το τέταρτο κεφάλαυο 

άποτελευ ούσυαστι,κά εί,σαγωγη* του Β' μέρους τΐίς εκθέσεως 

καυ περι,λαμβάνει, τά τορύσματα στα όποΐα κατάληξε ή 'Ομάδα 

γυά κάθε ύποκλάδο χωρυστά. 

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει, 15 κεφάλαια στά 

οποία παρουσιάζονται, τά υδυαύτερα χαρακτηρυστυκά καύ εύδυ-

κότερα προβλήματα των επιμέρους κλωστοϋφαντουργικών δρα

στηριοτήτων μέ τη* σει,ρά πού αναφέρονται, πυο πάνω. 
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ΜΕΡΟΣ^ΠΡΩΤΟ 

Στο πρώτο μέρος της εκθέσεως, δπως σημευώθηκε 

στην ευσαγωγη, καταβάλλεταυ προσπάθευα να άξυολογηθεΐ, 

με δυάφορα κρυτη*ρυα, ή σημασύα του" κλάδου κλωστοϋφαν

τουργία ς- ετο υμών ενδυμάτων στο σύνολο της μεταπουητυκίΐς 

δραστηριότητας της χώρας, νά έντοπυστουν où 3ασυκότερες 

άδυναμύες του καυ να παρουσυαστοϋν où δυαγραφο'μενες 

προοπτυκές αναπτύξεως του στην δετιία 1976-1980. Παράλ

ληλα, στο μέρος αυτό* δυατυπώνονταυ où προτάσευς στύς 

δπουες κατάληξαν τά μέλη της 'Ομάδας Έργασυας γυά τά 

μέτρα πολυτυκ?ίς που πρέπευ να ληφθούν γ tei τη*ν ένυσχυση 

του* κλάδου στην περυοδο πού καλύπτει, το Πρόγραμμα. Κρυ-

θηκε σκόπιμο στο μέρος αύτο' νά παρουσυαστοϋν έπυσης τά 

πορυσματα ττ\ς 'Ομάδας γυά κάθε ύπόκλάδο τΐ)ς κλωστοϋφαν

τουργίας χωρυστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ ... 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑ

ΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

1. Γενυκά 

Ό κλάδος κλωστρΰφαντουργυας-ετουμων ενδυμάτων αποτελεί* 

σήμερα μυά δυναμυκή* μεταπουητυκη δραστηρυότητα με εύρυωνες 

προοπτυκές μελλοντυκϋς αναπτύξεως· Ό κλάδος συμβάλλευ ση

μαντικά στο προϋον καυ την απασχόληση τοΌ τομέα ττίς μετα-

πουή*σεως. Τά προυοντα το\5 κλάδου ύκανοπουοϋν κατά μέγυστο 

ποσρστό τυς ανάγκες της έσωτερυκίίς αγοράς καυ δυευσδύουν 

σταθερά καυ με υκανοπουητυκό ρυθμό στυς αγορές τοΟ έξωτε-

ρυκοΰ. Θά μπορούσε να ύποστηρυχτευ πώς σήμερα το κυρυότε-

ρο χαρακτηρυστυκό γνώρυσμα της άξυολογης αναπτύξεως του* 

κλάδου άποτελευ ή έντονη έξαγωγυκη δραστηρυότητα του. 

t
 Ή ανάπτυξη του κλάδου καυ ευδυκο'τερα 6 έξαγωγυκός 

του προσανατολυσμος στηρυχτηκε βασυκά στην έγχώρυα παραγω

γή* κάλ^ς πουότητας πρώτης ύλης (τό βαμΒάκυ) καυ στη χρησυ-

μοπου*ηση απλούστερης, σε σύγκρυση μέ τους κλάδους τ?ίς 3α-

ρυας 3υομηχανυ*ας, τεχνολογυας, ή όπουα ε£ναυ ενσωματωμένη 

στο* μηχανυκο εξοπλυσμο' καυ μπορεί νά ευσαχθευ ευχερέστερα 

άπο το* έξωτερυκό. 

Το παραγωγυκο δυναμυκο' της κλωστοϋφαντουργυας 

επεκτάθηκε μέ ταχύτερο ρυθμό, σέ σύγκρυση μέ τον τομέα 

τη*ς μεταπουησεως, καυ' σήμερα δυαθέτευ ΰκανοπουητυκοο επυ-

πέδου υποδομή καυ οργάνωση στην οπουα μπορεί" νά στηρυζε— 

ταυ τόσο ò εφοδυασμός της έσωτερυκης άγορας μέ κλωστουφαν-

τουργυκά προυοντα, δσο καυ' ή πραγματοποίηση σταθερά αυξα

νομένων εξαγωγών. 
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2. 'ê2î2§^£!i2I2-l5ïXÎ£k2.îlÊ2Î^ 

Μέ κρυτη*ροο το Ακαθάριστο Έγχώρυο Προϊόν 6 κλάδος 

κλωστοϋφαντουργύας-ετουμων ενδυμάτων άντυπροσώπευε τό 1970 τό 

1/5 περύπου τοΌ συνο'λου τΤ\ς μεταποι,ητυκης δραστηριότητας. Στη*ν 

περύοδο 1970-1975 τό προϊόν τοϋ κλάδου αυξήθηκε με μέσο έτησυο 

ρυθμό πολύ υψηλότερο σέ σύγκρυση μέ τόν άντυστουχο συνολυκό 

ρυθμό τοΰ τομέα, μέ αποτέλεσμα η συμβολή του στο Άκαθάρυστο 

προϊόν τ?ίζ μεταποιήσεως να φθάσευ τό 1975 τό 24,2% περίπου 

(βλ. Πίνακα 1). Θά πρέπευ να σημευωθεΐ OTL ή κλωστοϋφαντουργία 

εΰδυκότερα σημευωσε κατά τη*ν δετυα 1970-1975 τόν υψηλότερο 

ρυθμό αναπτύξεως ανάμεσα σέ όλους τους κλάδους ττίς μεταποιήσεως. 

Πυνακας_1 

*Ακαθάρυστο Έγχώρυο Προϊόν 

Τ
Απόλυτα Ποσοστοαύα Με*σος Ιτη*-

μεγέθη διάρθρωση συος ρυθμός 

laa'eos — —„ïÊï2e°è5î„_ 
1970 1975 1970 1975 1970/1975 

1. Μεταπούηση 49.266 70.778 . 100,0 100,0 7,5 

2. Κλωστοϋφαντουργυα-

ετουμα ενδύματα 10.055 17.066 20,4 24,2 11,2 

α. Κλωστ/ργύα ± 6.937 12.568 ,14,1 17,1 12,6 
3.Έτουμα ενδύματα 3.118 4.498 6,3 6,4 . 7,6 

Πηγτΐ? ' Στοιχεία Έθνυκων Λογαρυασμων 

1. 'Εκτίμηση ΚΕΒΕ., ··' 
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Στή*ν επέκταση της κλωστοϋφαντουργυκ?|ς δραστηριότητας, 

κατά την 5ετύα 1970-1975, συνετέλεσε βασυκά η άξυόλογη αύξηση 

Tfîs έξωτερυκίΐς ζητήσεως άλλα καύ ή άνοδος τοο έπυπέδου τΐΐς έσω-

τερυκης καταναλώσεως. Συγκεκρυμένα, κατά την περύοδο αύτη ή 

ποσότητα μονό τον έτουμών ενδυμάτων πού" δυοχετεύθηκαν στυς ξ έ 

νες α γ ο ρ έ ς , αυξήθηκε μέ μέσο έτησυο ρυθμό 65% περύπου, ένώ" πα

ράλληλα ρ άντύστρυχος ρυθμός ανόδου τον ευσαγωγών των άλλων 

κλωστοϋφαντουργόκων προϋόντων έφθασε τα 24·% περύπου. 'Εξάλλου, 

δπως φαύνεταυ από την έ ξ έ λ υ ξ η τοο δεύκτη άξύας λυανυκών πωλή

σεων καυ τοο ί5ψους των δαπανών ύδυωτυκίΐς καταναλώσεως, η έσω-

τερυκη ζήτηση γυά κλωστοϋφαντουργυκά προυόντα ?ίταν, κατά την 

υδυα περίοδο, εντονότερη σέ σύγκρυση μέ την άντύστουχη ζήτηση 

των λούπων ευδών. Ι ΐράγματυ, η μέση έτησυα αύξηση τοΟ ευδυκοΌ 

δεύκτη άξύας"λυανυκών πωλήσεων γυά ευδη ένδύσεως-ύποδησεως 

fttav, σέ σταθερές τ υ μ έ ς , 6,2% περύπου, ενω η άντύστουχη άνο

δος του* γενυκοο δεύκτη έφθασε μόλυς στο 1,7% περύπου. 

Παράλληλα, η συμμέτοχη των δαπανών γυά υματυσμό στην έγχώ-

ρυα ύδυωτυκή* κατανάλωση, αυξήθηκε άπό 10,2% (21.460 ε κ α τ . 

δ ρ χ . ) τ ό 1970, σέ 11,4% (31.030 ε κ α τ . δ ρ χ . ) το' 1975, δηλαδή 

μέ ταχύτερο ρυθμό (7,7%) σέ σύγκρυση μέ τ η συνόλυκη ύδυωτυκή 

κατανάλωση ( 5 , 3 % ) . .*. ·*. · ' 

Μεταξύ των έπυμέρους δραστηρυοτη'τώυ πού συνέβαλαν 

περυσσότερο στη σημαντυκη ανάπτυξη τοο κλάδου, δυακρύνονταυ, 

δπως φαύνεταυ άπό την έξέλυξη τοϋ δεύκτη βυομηχανυκίίς παρα-

γωγίίς (Πύνακας 2) τά βαμβακερά νήματα, τά νήματα καύ υφάσμα

τα άπό τεχνητές καύ συνθετυκές υνες* τά δυάφορα πλεκτά 

(εσώρουχα, υφάσματα καύ έξωτερυκά ενδύματα) ή κλωστοβυομη-

χανύα καύ καλτσοπουύα, η ταπητουργύα καύ ή ραπτυκη έξωτερυκον 
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ενδυμάτων καυ εσωρούχων. Άπό τού*ς ύπόλουπους ύποκλάδους 

πόύ* συνέβαλαν λυγότερο στην ανάπτυξη τοο κλάδου κατά τη*υ ' 

περυοδο 1970-1975, ή έρυοβυομηχανυα (παράγωγη νημάτων καυ 

υφασμάτων) δέν έφθασε κατά το 1975 το* επυπεδο παραγωγές 

τοΌ 1972-73. Έξαλλου η κατασκευή σχουνυΩν καυ σπάγγων καυ 

ου λουπου ύποκλάδου τΐίς κλωστοϋφαντουργίας φαυνεταυ νά άπο 

τελοΟν φθυνουσες δραστηριότητες. 

Πυνακας
β
2 

Δευκτης παράγωγης κλωστοϋφαντουργυκων προϋόντων 1975 

(1970=100) 

Ύποκλάδος Δευκτης 1975 

1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 

7 . 

8. 
9. 

10. 
1 1 . 
12. 
13 . 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Νήματα έρυου καυ τεχνητοο έρυου 
Υφάσματα έρυου καυ τεχνητού" έρυου 
Έκκοκυστηρυα βάμβακος 
Νήματα βάμβακος καυ τεχνητοο βάμβακος 

Υφάσματα βάμβακος καυ τεχνητοΌ βάμβακος 
Νήματα μετάξης, τεχνητής μετάξης καυ* συν-
θετυκων καυ τεχνητών υνων 

Υφάσματα μεταξωτά άπό τεχνητά μεταξά καυ 
άπό συνθετυκές καυ τεχνητές υνες 
Νήματα καυ υφάσματα άπό ΰοότη,λυυον κλπ. 
Κλωστοβυομηχανυα 
Δαντελλοπουύ*α-Ταυνυοπλεκτυκη 
Καλτσοπουυα 
Πλεκτυκη έσωρον5χων 
Πλεκτυκη υφασμάτων καυ έξωτερυκών 
ενδυμάτων 
Κατασκευή* σχουνυων καυ σπάγγων 
Ταπητουργυα 
Ραπτυκη έξωτερυκων ενδυμάτων 
Ραπτυκη εσωρούχων 
Λουπου ύποκλάδου 

102,2 
103,1 
159,0 
152,2 
106,2 

393,3 

264,8 
102,5 
219,9 
129,1 
136,6 
150,8 

234,0 
97,9 

212,9 
240,0 
162,2 

30,3 
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Στύς χώρες τΤ\ς ΕΟΚ, όπως φαίνεται, στον Πύναχα 3 , 

η κλωστοϋφαντουργία, η ενδυση-ύπόδηση χαύ η παράγωγη δέρμα

τος αντιπροσωπεύουν, με κρυτηρι,ο το Άκαθάρυστο Έγχώρυο 

Προυόυ, πολύ μι,κρότερο ποσοστό της συνολικής μεταποςητυκης 

δραστηριότητας. Γυά την έλληνι,χ.ή* οί,κονομύα ου κλάδου αυτού 

είναι. 3ασυκης σημασύας γ ι ,ατύόπως δι,απυστώθηκε πυό πάνω, 

μονό η κλωστοϋφαντουργία καύ τα ετουμα ενδύματα συμβάλλουν 

στη διαμόρφωση του" προϊόντος της μεταποιήσεως χατά 25% π ε 

ρ ί π ο υ . Έ χ τ ό ς ά π ' α ύ τ ό , θά πρέπει, να σημευωθευ πώς η Ε λ λ ά 

δα είναι, η μόνη χώρα στην Ευρώπη πού παράγει, καλη*ς πουότητας 

πρώτη ύλη γυά τή*ν κλωστοϋφαντουργία (βαμβάκι,) καί επομένως 

η δραστηριότητα αύτη αναμένεται, ότι, θά εξακολουθήσει, νά π α ί 

ζει, σημαντυκότερο, σέ σύγχρυση μέ τ ί ς χώρες τη*ς ΕΟΚ, ρόλο 

στη βι,ομηχανία τΐΐς χώρας. 

Πυνακας_3 

Ποσοστό % συμμέτοχης των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας ( 2 3 ) , 
ένδύσεως-ύποδησεως (24) καί παραγωγές δέρματος (29) 

στο ΑΕΠ τ^ς μεταποιήσεως 
• _ _ _ j 

ΙΓοοοστό συμμετο-
Χωρες Μεταποίηση . χης κλάδων ( 2 3 , 

_ _ _ ,..___..___.._____ _ ?5-2ί2ί-2§2—— 

Βέλγυο (1973, σταθ.τι,μές 1970) 100 10,1 

Δανία (1971, " " 1970) 100 5,5 

Γαλλία ( 1 9 7 1 , » » 1970) 100 8,0 

Δ.Γερμανία(1972Μ " 1963) 100 7,6 

Ι τ α λ ί α (1973, » " 1963) 100 15,2 

'Ολλανδία ( 1 9 7 1 , τ ρ ε χ . τ υ μ έ ς ) 100 6,5 

Πη^η*: UNITED NATIONS, YEARBOOK CF NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS, 
1974. 
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3. . 'Απασχόληση 

ν . , · s • . ; 

Σύμφωνα με στουχευα των άπογραφδν 1969 καυ 1973 

των $υομηχανυκδδν καυ βυοτεχνυκων καταστημάτων τ^ς χωράς ò 

άρυθμός των απασχολουμένων στον κλάδο κλωστοΰφαντουργυας-

ετουμων ενδυμάτων αυξήθηκε άπο' 97.301 το* 1969 σέ 122.059 

καυ κάλυψε το* 20,2% τη*ς συνολυκίίς απασχολήσεως στη μετα

ποίηση. "Οπως φαυνεταυ στο'ν Πυνακα Μ· ή έρυοβυομηχανυα, ή 

ΒαμΒακουργύα, η πλεκτοβυομηχανυα καυ η ραπτυκη Ιτουμων 

ενδυμάτων συγκεντρώνουν το' 84-,3% των απασχολουμένων στο'ν 

κλάδ,ο. Κατά την περυοδο 1969-1973 ό μέσος έτησυος ρυθμο'ς 

αυξήσεως της απασχολήσεως στους ύποκλάδους τΨ\ς έρυοβυομη

χανυα ς, των βυομηχανυκων νημάτων καυ υφασμάτων άπο συνθε

τ ικές υνες, των βαφευων-τυποβαφευων-φυνυρυστηρυων καυ της 

κατασκευής ευδων ενδυμασίας ήταν υψηλότερος άπο* το'ν άντυ-

στουχο ρυθμό* τοΟ κλάδου. Κατά την Cota περυοδο où μονάδες 

κατεργασυας ΰούτης-λυνου-καννάβεως και* ή βυομηχανυα σχου-

νυων καυ σπάγγων παρουσυάζουν, με κρυτ^ρυο τόν άρυθμό των 

απασχολουμένων ατόμων, σημαντυκή* κάμψη. 

*0 κλάδος της κλωστοϋφαντουργυας-ετουμων ενδυμά

των θά πρέπευ να σημευωθευ, δτυ σέ σύγκρυση μέ τυς λού

πες μεταπουητυκές δραστηρυότητες απασχολεί; μεγαλύτερο 

ποσοστό γυναυκον. Συγκεκρυμένα, ένω το ποσοστό' των εργα

ζόμενων γυναυκβν στη μεταπουηση έφθασε τό 27% περυπου τό 

1973» στυς δυάφορες κλωστοΰφαντουργυκές δραστηρυότητες 

ξεπέρασε, σέ δρυσμένες περυπτώσευς, τό 66%* 
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Πύνακας 4 

Άρυθμός απασχολουμένων στην κλωστοΰφαντουργυα 

Κλάδου 

α. 2 3 1 

231 
232 
283 
234 
235 
236 
237 
238 
239 

$. 243 

γ . 244 

Σύνολο(α 

Απόλυτα 
1969 

54.961 

12.861 
15.536 

4.177 
790 

2.227 
13.493 

3.047 
345 

2.485 
39.114 

3.226 

,&,γ)97.301 

μεγέθη 
1973 

68.414 

17.275 
19.171 

5.324 
682 

2.693 
16.454 

3.853 
297 

2.670 
50.057 

3.583 

122.059 

Δυάρθρωση % 
1969 1973 

56^5 

13,2 
16,0 

4,3 
0,8. 
2,3 

13,9 
3,1 
0,4 
2,5 

40Α2 

3Λ3 

100,0 

56 2 1 

14,1 
15,7 

4,4 
0,6 
2,2 

13,5 
3,2 
0,2 
2*2 

41Λ0 

. -_2a2.. 
100,0 

Ρυθνοί pc» 
τα$ολ?ΐς 
1969/1973 

5 2 6 

7,7 
5,4 
6,3 

-3,7 
4,9 
5,1 
6,0 

-3,8 
1.8; 
6 Α % _ 

ΙΛ^ 
5,8 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές 3υομηχανυκωλ> καυ 3υοτεχνυκ<3ν καταστη
μάτων ,1969 και* 1973. 

1. OL άρυθμου τ?\ς στήλης αύτίΐς είναι, οί κωδυκου άρυθμοι* πού 
χρησυμοποοεΕ ή Έθνυκη Στατι,στυκη *Υπηρεσυα xfîs Ελλάδος 
καύ αντιπροσωπεύουν κατά σειρά: Κλωστοϋφαντουργία (σύνο
λο) 23, έρυοβυομηχανύα 231, 3αμ3ακουργύχ 23.2, βυομηχανυα 
νημάτων καυ υφασμάτων άπο φυσυκη καυ τεχνητή μέταξα, κα
θώς και* άπο συνθετικές ίνες 233, κατεργασύα ύούτης, λύνου 
και* καννά$εως 234, κλωστο3ΐΌμηχανι*α-δαντελλοπουΟ*α-ταυνυο-
πλεκτυκη 235, πλεκτό$υομηχανυα 236, βαφεΕα-τυποβαφεϋα-φι,-
νυρυστηρι,α 237, 3υομηχανύα σχοι,νυων και* σπάγγων 238, λού
πες ύφαντυκές 3υομηχανι*ες (ταπητουργία κπλ.) 239, κατασκευή* 
εύδδν ένδυμασύας 243, κατασκευή διαφόρων εοδών άπο ύφασμα 
έκτο*ς άπο ευδη ενδύσεως 244. 
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ZttfwßtxaxQL 5 φαίνεται, τό* ποσοστό τον άνδρδν καύ γυναυκων 

πού* εργάζονται, στους διάφορους ύποκλαδους τΐίς κλωστοϋφαν

τουργίας τό* 1969 κα£ 1973. 

Πύνακας_5 

Απασχόληση στην κλωστοϋφαντουργία 

Κλάδος 

Ανδρες 

σε ποσοστό* έπύ 

τοΟ συνόλου 

Î969 Ϊ973* 

Γυναίκες 

σε* ποσοστό* έπύ 

τοΌ συνόλου 

'Î969T Ϊ973" 

23 

231 

232 

233 

234 

285 

236 

237 

238 

239 

243 ' 

244' •-' 

Μεταπούήση 

40,2 
40,2 
49,1 
46,5 
41,2 
34,8 
22,1 
75,0 
68,1 
32,0 
54,0 
66,7 
76,2-

40,9 
42,3 
47,7 
44,4 
39,1 
33,3 
26,0 
71,1 
59,9 
37,0 
46,1 
61,1 
73,1 

59,8 
59,8 
50,9 
53,5 
58,8 
65,2 
77,9 
25,0 
31,9 
68,0 
46,0 
33,0 
23,8 

59,1 
57,7 
52,3 
55,6 
60,9 
66,7 
74,0 
28,9 
4 0 , 1 
63,0 
53 ν 9 
38,9 
26,9 

2ΰϊΰ* ΓΕΣΥΕ, Απογραφές βυομηχανυκών καυ βυοτεχνι,κων κατα
στημάτων,. 1969 καυ Ì 9 7 3 . • - ^ 
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Οι, άκαθάρυστες έπενδύσευς πάγυου κεφαλαίου πού πραγμα

τοποίησαν οι, δυάφορες κλωστοϋφαντουργυκές μονάδες κατά την πε

ρίοδο 1970-1974 έφθασαν συνολυκά στο* υψος τον 14.386 εκατ. δρχ. 

καί αντιπροσώπευαν το 17,5% τρϋ συνόλου τον επενδύσεων πο\5 εγυ-

ναν κατά την tòta περίοδο στο μεταπουητυκό τομέ*α. "Οπως φαίνε

ται, άπό* τα στουχευα TotJ Πίνακα 6, ο ρυθμός αυξήσεως των επεν

δύσεων στον κλάδο κλωστουφαντουργίας-ετουμων ενδυμάτων 5ταν κα

τά την 5ετία 1970-1974 πυο' έντονος, σε* συγκρυση με* την άντίστου-

χη άνοδο των επενδύσεων στη μεταποίηση. Πράγματι,, κατά τη*ν πε

ρίοδο αύτη ου έπενδύσει,ς στό*ν κλάδο αυξήθηκαν με μέ*σο έτησυο 

ρυθμό* 36% περίπου, ένω στο σύνολο τοΌ τομέα ή αντίστοιχη άνο

δος έφθασε το 25%. 

Αναλυτικότερα, άπο' το 1970 άρχι,σε έντονη έπενδυτυκή* 

δραστηρι,ότητα στους κλάδους τ?ίς Βαμβακουργίας, τ?Ϊς παράγωγης 

νημάτων καί υφασμάτων άπό συνθετι,κέ*ς ίνες , τΐ\ς πλεκτοβιομηχα

νίας, τΐίς ραπτυκτ^ς εί,δβν ενδύσεως καί έρυουργίας. Με* μεγαλύ

τερο συγκρυτυκά ρυθμό* αυξήθηκαν ou έπενδύσευς στη βαμβακουργία 

πού κάλυψαν το 40% των συυολι,κων επενδύσεων τοΟ κλάδου κατά 

τή*ν περίοδο 1970-1974. 

Θά πρεπευ νά σημειωθεί" οτυ οι, έπενδύσευς σε μηχα

νικό έξοπλυσμό* αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του" συν

όλου, κυρίως στον κλάδο 23 (κλωστοϋφαντουργία)* Στη*ν περίπτω

ση τοο ύποκλάδου ραπτυκη*ς ενδυμάτων το' ποσοστό* των μηχάνημα-

των στο σύνολο των επενδύσεων είναι μυκροτερο καί δεν υπερβαί

νει, το* 50%. 
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Πύνακας_6 

'Ακαθάριστες επενδΰσευς πάγυου κεφαλαύου (στη μευ-
ζονα βυομηχανυα) 

___ ___ ^ jiJ'J'.• je**S3EAil03E!üÄt--Sfii2ÖSÄS3L^S^4s»^ 
Ποσοστυαυα δϋάρ- Ρυθμός μετα3ρλ?ίς 

Κλάδος Απόλυτα μεγέθη θρωση (μέσος έτή*συος) 
1965/69 1970/74 1965/69 1970/74 1965/69* 1970/74 

23 

231 

232 

233 
234 

235 
236 
237 
238 

239 
243 

244 

σύνολο 

2.867 

525 
811 

559 
52 

106 
537 

194 
9 

,74 
142 

46 

3.055 

13.339 

2.028 
5.753 
2.467 

80 

266 

1.758 
669 
30 

285 
977 

70 

14.386 

93
4
8 

17,2 
26,6 

18,3 

1,7 
3,5 

17,6 
6,4 

0,3 
2,4 

ϊι§:. 
liL. 

100,0 

9 2
i

7 

14,1 

40*0 
17,1 

0,6 

1,8 
12,2 
4,7 

0,2 
2,0 
6

2
8 

__o
2
L-

100,0 , 

36% 

31% 
•: ̂ 48% 

35% 
9% 

17% 
27% 

28% 
27% 

31% 
47% 

9% 

36, 

Σύνολο < 
μ*ταΐθυη-27.570 82.532 v , 25,0% 
σεως ___ ^ _ [ ' - f ^_ _, 

SïïïDi ΕΣΥΕ, Στατυστυκη Ιρευνα βυομηχανύας. 

Ου. χρησιμοποιούμενες άπό τα ελληνυκά νηματουργεία 

πρώτες δλες προέρχονται ευτε από την έγχώρυα παραγωγέ, 6%ως 

το* βαμβάκυ κα.υ οι. συνεχείς συνθετικές ίνες (ναυλον, πολυέστερ 

κλπ.) είτε ευσάγονταυ άπό το έξωτερυκό, δπως το* μαλλϊΓ, ου 

τεχνητές μη συνεχείς Ινες καυ où άκρυλυκές ϊ ν ε ς . Θα πρέπει, να* 
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σημεςωθευ OTL άπό το 1976 άρχυσε η λευτουργύχ μονάδας παραγω

γ έ ς ακρυλικών ί-νων δυναμυκότητας 9.400 τόνων το χρόνο. Γενυκά 

μπορεί να ύποστηρυχτευ, OT.L σήμερα ή κλωστοϋφαντουργία, με 

έξαύρεση την έρυουργάχ, στηρυζεταυ βασικά σε* πρώτες δλες πα

ραγόμενες στο έσωτερυκό. ' Αναλυτ ικότερα έχουμε: 

Ï2^§£S_22fB2ï1ii ïS£-^DH2ï^_^î2_êÇ[HêÎ5i; : Βασιΐζονταυ 

άπρκλευστυκά .σχεδόν στην έγχωρυα παράγωγη πρώτης ύλης. Το 

εύσαγόμενο έκκρκυσμέ*νο βαμβάκι, πού" προορυζόταν γυά προσμύ-

ξ ε υ ς αντιπροσώπευε στην 5ετόα 1970-75 το 8% περυπου τΐ ίς συν-

ολυκης προσφορδς. Θα πρέπευ vet σημευωθεζ πώς τα μυσα περυ-

που άπό τα νήματα πού παράγονται, στα έλληνυκα νηματουργεία 

ε ί ν α ι , βαμβακερά. 

' ï2^îî3Ëi;2_ê^H§^2iEÊ^_2$^2H^IÎÎ i^ : Χρησυμοπουουν τα* 

παραγόμενα στο έσωτερυκό Βαμβακερά νήματα. 

Π 2 £ £ ΐ ^ ϊ ! ^ Β Η ® Ι ω ¥ J*52_H^è*i : : "^ παραγωγέ μάλλινων ν η 

μάτων βασίζεται , σε* πρώτες ύλες πού* εΰσάγονται^ άπρ το έ ξ ω τ ε -

ρυκό (μαλλΟ*, τ ε χ ν η τ έ ς καθ* μη σ υ ν ε χ ε ί ς συνθετυκές Ι ν ε ς ) . Ή 

εγχώρυα παράγωγη μαλλυών ε ί ν α ι , κατώτερης πουότητας καυ χρη-

συμοποοευταυ βασι,κά άπό την οι,κοτεχνύχ καθ* την έρυοβυομηχα-

νύ*α γυά την παραγωγή* κλι,νοσκεπασμάτων καυ φλοκάτης. Ου τ υ -

μες των μαλλυών καθορίζονται , στο χρηματυστηρυο καυ το έπύ-

πεδό τους ε ί ν α ι , γενυκά πυό* υψηλό σέ σύγκριση με δπουαδήπο-

τ ε άλλη φυσυκη υνα ( ε κ τ ό ς άπό το μ ε τ ά ξ υ ) . 

* ̂ ^Υ - ΐ Α Ρ .
1
!

0
^ . H f l ^ A

υ ν ω ν υ
Φ

α
σμάτων: Τά ύφαντη*ρυα χρησυ

μοπουουν νήματα άπό μαλλύ (άμυγη η σΰμμυκτα) πού* παράγονταu 

βασυκά άπό τυς εγχώρυες βυομηχανύες. 
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κές^ΐνες: Ή παραγωγέ νημάτων από τεχνητά μετάξι, βασυζεται, 

στή χαρτομάζα πού ευσάγεταυ άπο το έξωτεροκά. *Η παραγωγέ 

συνθετυκων νημάτων βασύζεται, στην έγχώρυα παράγωγη* συνεχών 

συνθετυκΰν ί,νων (νάυλον, πολυέστερ). Άπο το* 1976 αρχυσε καθ* 

η παράγωγη μη συνεχών συνθετικών ί,νων. 

'ϊ£2^ΐ!5Ε!;2-2^^£ΪΪίΪί^-^2^2Η2ϊίίίϋ
:
 '

Η
 παράγωγη των υφα

σμάτων αυτών στηρίζεται, σε* νήματα πού παράγονται, άπο* τ us 

έγχώρυες βι,ομηχανύες. 

2i§2iI2§k2UD2i2¥!?ä: 0 t χρησι,μοποι,ούμενες πρώτες όλες 

είναυ κυρυως νήματα άπο βαμβάκι,, μαλλυ, συνθετυκά η τεχνητά • 

(άμι,γη η σύμμι,κτα). Τα βαμβακερά νήματα είναι, έγχώρι,ας παρα

γωγές. 

1^Ξ2Ι21ί2ϊί-
: Τ

° μαλλύ πού χρησι,μοπουεΐται, γυά την 

κατασκευή μηχανοπούητων χαλι,ων εισάγεται, άπο τό έξωτερυκο ενώ 

τά βαμβακερά νή*ματα πού χρησυμοπουοΟνται, γυά τή*ν ύφανση 

βάσεως είναι, έγχώρυα. 

Βυομ_2χανυα λύνου^ύούτης^κλπ,, : OÙ προτες δλες εΰ-

σάγονταυ. 

ê2ÏIê^2î2i;i^-I-.î^i;iÎi;2î^l2iî!;2ÎD: Χρησυμοποϋοϋνται, 

νήματα βαμβακερά καύ συυθετι,κά εγχώριας παραγωγές αλλά καθ* 

τεχνητά, μεταλλυκά κλπ., πού εισάγονται,. 
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6. ltaaïwÎSS-2^i»É§2YwX£S_^-^2I°5^-I2iiÊYUM5^_îQ2k2-Ii!i^ 

α . £υσ(Τ£ωγ<£ς: Ή συνολυκη άξύα των εύσαγωγών κλω

στοϋφαντουργικών προϋόντων από 1774,9 εκατ. δρχ. το 1970 

έφθασε στα 4166,1 εκατ. δρχ. το 1975. Αυξήθηκε, δηλαδή, με* 

μέσο ρυθμό το χρόνο 18,6%, ενώ ό άντυστοι,χος ρυθμός τον β ι ο 

μηχανικών γενυκά ευσαγωγων ήταν 19,5%. Άπο* τα* στουχεϋα τοο 

Πυνακα 7 , πού* δείχνουν τη διάρθρωση των ευσαγωγβν των δυα-

φόρων κατηγορικών κλωστοϋφαντουργικών προϋόντων, φαίνεται, 

πώς το' ποσοστό των τυποποι,ημένων υφασμάτων, ευδυκών υφασμά

των, ετουμων έί,δων πού* κατασκευάζονται, άπο* -ύφαντυκές δλες 

και* των ετουμων ενδυμάτων μευώθηκε άπο': το* 1970 μέχρι, το 1975, 

Πι*νακας_7 

Δυάρθρωση ευσαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προυόντων 

, Λ (Ζέ έκατ.δρχ^σέ τρέχ,-τι,μές) 

«Λ , . .. * ' Ποσοστιαία δυάρθρωση 
Ομάδες προυοντων . I-A·» !*— 

L j J- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1970 : 19?!L_,-, 

Υφάσματα βαμβακερά 12,4 1.5,6 
Υφάσματα τυποποι-ημένα (έκτος άπο 

βαμβακερά) 31,5 29,2 
Τούλι,α, τ ρ ί χ α π τ α , κεντήματα . 3,3 .... 1»6 
Ευδ ι,κά υφάσματα καυ συναφή προϋόντα 11,8 10,0 

"Ετουμα ε ί δ η από ύφαντυκές δλες κλπ. 2 , 1 5,5 
'Επιστρώματα δαπέδων καί τάπητες : ^»^ • ί-»8 
Απορρίμματα υφασμάτων 1,1 0,3 
Νήματα καί κλωστές ύφαντυκές 27,7 30,0 

"Ετουμα ενδύματα 6 27 6,0 

Σύνολο 100,0 100,00 

Πηγή*: ΕΣΥΕ, Δελτία Στατυστυκίΐς Έξωτερι,κοϋ Ε μ π ο ρ ί ο υ . 
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£· ' § S - Ï - Ï - S : ^ t εξαγωγές τον κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων καύ ετοίμων ενδυμάτων αυξήθηκαν στην περύοδο 1970-

1975 με μέσο ρυθμό το χρόνο 48% περίπου mC κάλυψαν το' 1975 

το 1/5 του συνόλου των βυομηχανυκων εξαγωγών. Ή σημαντυκη 

αύτη έξαγωγυκη έπύδοση τοΰ κλάδου ό φ ε υ λ ε τ α υ , όπως φαύνεταυ 

στον Πύνακα 8 , στην άξυόλογη άνοδο κυρυως των εξαγωγών ε τ ο ί 

μων ενδυμάτων και? νημάτων άπό βαμβάκι,. Θά πρέπει, νά σημευω-* 

θευ δτυ η άξύα μονό των Ιτουμων ενδυμάτων πού* δ ιοχετεύθηκαν 

στι*ς ξ έ ν ε ς αγορές το* 1975 κάλυψε το 8% περυπου τΐ ίς συνολϋκτίς 

άξυας των βι,ομηχανι,κων εξαγωγών. 

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α , η σύνθεση των εξαγωγών τοο κλάδου μέ 

βάση την ομαδοποίηση της Έθνυκη*ς Στατι,στι,κΐίς Υ π η ρ ε σ ί α ς , 

φ α ί ν ε τ α ι , στον Πίνακα 8. 

Άπό τά στοι,χεΐα τοΰ Πίνακα 8 δυαπι,στώνεται, Οτι, ο 

κλάδος οργανώνεται, προς την κατεύθυνση παραγωγές κ α ί εξαγω

γών περισσοτέρων προϋοντων τελυκης καταναλώσεως (σεντόνυα, 

χαλυά, ετοι,μα ενδύματα κ λ π . ) . Συγκεκριμένα, το* ποσοστό τον 

ετουμων εύδων άπό ύφαντυκές ύ λ ε ς , τον χαλι,ών κ α ί των Ι τ ο ο -

μων ενδυμάτων, στο σύνολο των εξαγωγών του" κλάδου, Τίταν 

τ ό 1963 16,7%, ένώ τ ο 1975 έφθασε το 55,9%. Θά πρέπει, νά 

σημει,ωθευ δτυ η δι,αρθρωτυκή* αύτη* μεταβολή τ?ίς κλωστοΰφαυ-

τουργυκης βιομηχανίας ε ί ν α ι , σήμα ν τ ι, κ ή*, γ ι,ά τή*ν οόκονόμία 

της χώρας, γ ι , α τ ί η προστιθέμενη α ξ ί α των προϋοντων αυτών ,. 

εζναυ μεγάλη. ν ' · ' 
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Πίνακας .8 

Εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϋόντων 
(Ποσοστυαυα δυάρθρωση) 

'Ομάδες προϊόντων 1963 1970 1975 

Υφάσματα βαμβακερά 5,0% 3,8% 1,8% 
Υφάσματα τυποποιημένα (έκτος άπο 

βαμβακερά) 
Τού*λυα, τρυχαπτα, κεντήματα 

Εύδυκά υφάσματα καυ συναφή προϋόντα 
"Ετουμα ευδη άπο ύφαντυκές δλες κλπ. 
Έπυστρώματα δαπέδων καυ* τάπητες 
'Απορρίμματα υφασμάτων 
Νήματα καυ κλωστές ύφαντυκές 
"Ετουμα ενδύματα 

Σύνολο 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτυον ΈξωτερυκοΓ) Έμπορυου. 

Ύ· '5HÎ2Bk2i2_Î22^i?Îi:2: '** κλωστουφαντουργυκη βυο-

μηχανυα ?yrav, δπως φαυνεταυ άπο' τά στουχευα τοο Πίνακα 9., 

καθαρά εί,σαγωγυκός κλάδος-της μεταπουησ"εως το* 1965. Το' χρό

νο αυτό οι, εύσαγωγές κλωστοϋφαντουργυκων προυόντων ?ίταν κα-.·' 

τά 16.305 τόνους ΐίφυσσότερες από τυς άντυστουχες εξαγωγές. 

Τό 1970 ου εξαγωγές άρχυζουν νά καλύπτουν τυς ευσαγωγές, έτσυ 

ώστε τό τέλος του* 1975 ή ποσότητα των προυόντων τοο κλάδου 

πού δυοχετεΰθηκε στυς αγορές τοΌ έξωτερυκοο νά ύπερβαύνευ 

τυς εΰσαγωγές κατά 37.805 τόνους. 

6,9% 
1,3% 

0,7% 

2,8% 

3,6% 
1,6% 
68,7% 

10,3% 

100,0% 

4,4% 
5,0% 
0,2% 
6,4%. 

11,2% 
0,2% 

,47,7% 

21,1% 

100,0% 

4,0% 

2,8% 

0,5% 
4,4% 

10,0% 

0,1% 
34,9% 
41

2
5% 

100,0% 
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Πύνακας_9 

Έμπορυκο* ύσοζΰγυο τ?ΐς κλωστοϋφαντουργικής βυομηχανυας 

__ ______ _ ... „_ _ (^E^^xovous >_ 

t , 1965 1970 1975 
Ομάδες - τ - - τ= τ ΤΓ 
_ «·•#._. • ει,σα- εξα- ευσα- εξα- ευσα-~ εξα-
προυοντων , , - .-•* ».. , 

γωγες γωγες γωγες γωγες γωγες γωγες 
Υφάσματα 3αμ0ακερά 3.956 765 2 . 3 m 1.084 4.153 1.378 
Υφάσματα τυποπουη-
μένα (έκτος άκό 
Βαμβακερά) 3.176 134 2.690 449 5.581 2.424 
Τούλυα, τρυχαπτα, 
κεντήματα 254 31 173 300 173 915 
Ευδϋκά υφάσματα κλπ.1.812 126 2.819 145 3.429 773 

"Ετουμα ευδη άπό 
ύφαντυκές δλες 3.705 45 752 791 2.463 2,659 

Έπυστροδματα δαπέδων, 
τάπητες 2.572 78 3.562 1.220 2.036 6.219 

Απορρίμματα ύφασμάτων2.014 313 762 486 464 482 
Νήματα καυ κλωστές 4.456 4.335 5.534 14.354 9.483 40.500 

"Ετουμα ενδύματα 227___J}0 462 869 __6_10_663 
5î?^2i2 22.172__5_867 Ι ^ Ο δ δ ^ Ι ^ ο θ β ^ β . ^ δ ^ ο ε ^ Ο Ι ^ 

2DÏÎ : ΕΣΥΕ, Δελτυον Έξωτερυκοο Έμπορυου. 

Ή σταθερή έξέλυξη ττίς κλωστοϋφαντουργίας σέ σημαντνκο' 

εξαγωγικό κλάδο τ?ίς μεταποιήσεως φαύνεταυ ταο' καθαρά αν συγκρυ-

θε£ ΊΟ ποσοστό των Ιξαγωγδν στύς ευσαγωγές τή*ν τελευταία 10ετυα. 
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Πύνακα£_10 

Ποσοστά εξαγωγών στύς εύσαγωγές 

'Ομάδες προϊόντων . 1965 1970 1975 

'Υφάσματα βαμβακερά 19*3 46,9 33;2 
Υφάσματα τυποποιημένα (έκτος 
βαμβακερών) 4,2 16,7 43,4 
Τούλυα,τρύχαπτα,κεντήματα 12,2 173,4 528,9 
Ευδυκά υφάσματα 7,0 5,1 22,5 

"Ετουμα ε£δη άπο' ύφάντυκές δλες 1,2 105,2 108,0 
Έπυστρώματα πατωμάτων, χαλυά 3,0 34,3 305,5 
Άπορρύμματα υφασμάτων 15,5 63,8 103,9 
Νήματα καύ κλωστές 97,3 259,4 427,1 

'Ενδύματα AÌA __55iL»—2ì?Ìtl2 
Σύνολο 26,5 103,3 233,5 

£rjy. ε̂ ωστ} : Τα ποσοστά αυτά υπολογίστηκαν με βάση τά στοοχεία 

τοϋ Ιϊύνακα 9,γυά τά χρονυα 1965, 1970 καύ 1975. 

7. ?&£22iÎ!3fik2I^2iÎ..éÊÏ2^2Sii!5-^ " 

α. 'Αρυθμ^ς_καύ_μέγεθος_μονάδων:Ό άρύθμο'ς τον βυο-

μηχανυκων καύ βυοτεχνι,κωΛ» καταστημάτων τοΟ.κλάδου, σύμφωνα μέ 

τά στοΰχευα πού δύνουν où σχετυκές απογραφές τή"ς ΕΣΥΕ πού εγυ-

ναν το 1969 καύ το" 1973 (τελευταύα), μευώθηκε άπο' 22.968 σέ 

21.677. ^Οπως φαύνεταυ στο'ν Πυνακα 11, ποσοστό* 76,6% είναι, κα

ταστήματα τΐδν ύποκλάδων ραπτυκη'ς ενδυμάτων. (243) καυ κατασκευές 

δυαφόρων άλλων εύδών άπο ύφασμα (244), πού.μευώθηκαν άπο* 17.859 

το 1969 σέ 16.601 το 1973. Μυκρη αύξηση του" άρυθμο0: τον κατα

στημάτων παρατηρείταϋ στους ύποκλάδους 231 (νηματουργεία καυ 

ύφαντηρυαμαλλυων) nctC 233 (νηματουργεία καμ ύφαντηρυα συνθε-

τυκων ύνων). 
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Πύυακας_11 

Βυομηχανυκά καί βυοτεχνυκά καταστήματα 

Απόλυτα μεγέθη Ποσοστυαία διάρθρωση 
Κλάδος ; ; 

1969 1973 1969 1973 

23 5 ι 1 2 ? ί 5^076 22 2 3 23^4 

231.. 1.288 1.446 5,6 6,7 
232 696 640 3,0 3,0 
233 266 296 1,£ 1,4 
234 5 9 0,02 0,01 
235 146 135 0,6 0,6 
236 : 1.966 1.930 8,6 8,9 
237 382 355 1,7 1,6 
238 26 30 0,1 0 , 1 
239 334 235 1,5 1,1 

243 1§·ϊ§2 i§i22§ llil - 2 2 Α Ζ 

244 1.379 1.275 6 χ 0 5jJL~ 

Σύνολο 22.968 21.677 100,0 100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές βυομηχανυκίον καί βι,οτεχνι,κων κατα
στημάτων, 1969 καί 1973. 

Άπό το σύνολο τΧ3ν καταστημάτων του" κλάδου ποσοστά 

94,8% τ ό 1969 καυ 92,1% τό 1973 απασχολούσαν μέχρι, 9 άτομα, 

'Η μείωση πού* παρατηρήθηκε στην περίοδο 1969-1973 οφείλεται, 

στον περυορυσμο τοΰ άρυθμοο των μυκρων αύτδίν καταστημάτων.. 

*0 άρυθμός των μονάδων πού^άπασχολοΟν από 10-49 άτομα καί 

άπό 50 καί πάνω αύξή*θηκε σ'όλους τους ύποκλάδους τ^ς κλω

στοϋφαντουργίας, όπως δε ίχνουν τά στοι,χευα τοΟ ΙΙίνακα 12 . 

Άπο* τόν Πίνακα αυτόν φαίνεται, καθαρά ή τάση οργανώσεως τΤ\ς 

κλωστοϋφαντουργικές παραγωγυκΐΐς δυαδι,κασίας σέ μονάδες' 

\ 
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μεγαλύτερου μεγέθους . Χαρακτηρυστυκη είναυ η περίπτωση τοο 

ύποκλάδου ραπτική* ευδδν ενδύσεως, οπού où μονάδες πού απα

σχολούν άπό 50 άτομα καύ πάνω δυπλασπάστηκαν μεταξύ 1969 

καύ 1973. 

Ή τάση αυξήσεως τοϋ μέσου μεγέθους των μονάδων τοΟ 

κλάδου συνεχίστηκε καύ μετά το 1973 δπως φαύνεται, στύς ανα

λ υ τ ι κ έ ς εκθέσευς τοϋ Β ' μέρους. 

Πίνακας_12 . 

Μέγεθος κλωστοϋφαντουργικών καταστημάτων 

0 - 9 1 0 - 4 9 50 άτομα 
- άτομα άτομα καύ πάν« 

23 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

243 

244 

Σύνολο 

1969 

4.318 

1.123 

515 

203 

1 

113 

1.735 

335 

21 

272 

16.093 

1.357 

21.774 

1973 

4.109 

1.223 

437 

216 

4 

99 

1.632 

297 

25 

174 

14.619 

1.232 

19.960 

1969 

610 

119 

125 

45 

1 

27 

197 

37 

2 

57 

350 

22 

982 

1973 

742 

167 

131 

57 

2 

29 

251 

48 

4 

53 

1.290 

41 

1.428 

1969 

.181: 

46 

56 

18 

3 

6 

34 

10 

3 

5 

31 

'-

212 

1973 

225 

56 

72 

23 

3 

7 

47 

10 

1 

6 

62 

2 

289 

Πηγτΐ:- ΕΣΥΕ, Απογραφές βυομηχανι,κώ'ν καυ Βυοτεχνυκδν καταστή-
μάτων,1969 καυ 1973. . , . % • : 
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β· ^DX5iÌi;ìi2S_l§25èi;2H2S: '** υπποδύναμη τοΟ μηχανβ-

κοϋ εξοπλισμοί) ποΰ χρησυμοποι,ευ 6 κλάδος αυξήθηκε μέσα στη*ν 

περυοδο 1969-1973 κατά 4-8,8%. Ευδυκοτερα παρατηρε€ταυ ό*τυ δυ-

πλασι,άστηκε ô μηχανυκό*ς έξοπλυσμός στή*ν πλεκτόβυομηχανυα %aC 

αυξήθηκε ακόμη περυσσότερο (+ 139,8%) στον κλάδο εύδών ενδύ

σεως (243). "Οπως φαύνεταυ στον Ιϊυνακά 13," η $αμ8ακουργι*α, τα 

κλωστηρυα καυ ύφαντηρι,α μαλλυοο καυ δ ύποκλάδος ραπτι,κίίς εί,δων 

ενδύσεως συγκεντρώνουν το* 73,4% τΤ\ς συνολυκ?ΐς ί,πποδυνάμεως τοΟ 

κλάδου. Το* ποσοστό' μόνο ττίς βι,ομηχανυας του" βαμβακυοΟ φθάνευ 

στα 43,3% τοΌ συνόλου. 

Πυνακας_13 

Μηχανυκός εξοπλυσμσς των κλωστοΰφαντουργυκον μονάδων 

* Ιπποδύναμη Δυάρθρωση % 

1969 1973 1969 1973 

23 

231 
232 
233 

234 

235 
236 
237 

238 

239 
243 

244 

Σύνολο 

173.726^8 

38.431,8 

83.357,0 
14.091,7 

3.934,6 
3.731,5 
9.285,7 

14.374,8 
1.681,7 

4.838,0 

7.542^0 

1.903
Λ
4 

183.172,2 

251.386 

63.992 
118.103 

14.967 
2.747 

5.196 
18.738 

19.435 
1.348 

6.680 
18.089 

3.104 

272*579 

94
a
8 

21,0 
4L,5 

7,7 
2,2 

2,0 
5,1 

7,8 

0,9 

•:>.: 2,6 

.:„::::JÌIÌ^ 

.--J-.-^îli-.. 
* 100,0 

92A2 

23,5 
43,3 
5,5 
1,0 
1,9 
6,9 
7,1 
0,5 
2,5 
6,6 

.; ii2. 
,100,0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές βοομηχανυκων καυ 8υοτεχνι,κών καταστη 
μάτων91969 καυ 1973. 
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Ύ· ï252S-ÉY2i^l9Î£lÎa£ii iS : '** χωροταξυκή κατανομή 

τ η ς κλωστουφαντουργυκτίς δραστηρυο'τητας δεν άλλαξε σημαντυκά 

μέσα στην περυοδο 1969-1973. Άπό το σύνολο των παραγωγυκων 

μονάδων τοΌ κλάδου ποσοστό 38% περύπου ί τ α ν εγκαταστημένες 

στην περυφέρευα της πρωτεύουσας το* 1969. Το* ποσοστό* αύτο 

αυξήθηκε σε 42% περυπου το* 1973. Ή επέκταση αύτη τ?ΐς δρα

σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς τοο κλάδου στην περυφέρευα της πρωτεύουσας όφεύ-

λεταυ κυρύως στην εγκατάσταση στο χώρο αύτο* μονάδων τΐ^ς 

πλεκτοβυομηχανυας καυ ραπτυκης εί,δων ενδύσεως. *Αντύθέτα 

το' ποσοστό* των κλωστηρυων καυ ύφαντηρύων (μαλλυοΟ, 3αμβα-

κϋοΌ καύ τεχνητων-συνθετυκων ί,νων) πού* ήταν εγκαταστημένα 

στην περυφέρευα τΐ ίς πρωτεύουσας το 1973 ήταν μυκρο'τερο σε* 

σύγκρυση μέ το 1969. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΙΙ 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΙΪΡΟΟΓΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

1. Γενυκά 

Τά βασυκότερα προβλήματα roti κλάδου συνδέονται, με 

την ανάπτυξη των εξαγωγών χαυ συγχρόνως ιιέ την επέκταση της 

παράγωγης προσόντων τελ ικής ;:αταναλωσεως σε μεγαλύτερη άνα-

λογυα. * Η αΰ^ηση των κΛωστου^αντουργι,κβν προυο'ντων πού δ ι ο 

χετεύονται, στύς ξένες αγοράς άπαυτεΰ σταθερή βελτύωση τίίς 

πουότητάς τους καυ Tito γρήγορη προσαρμογή' της παραγωγές στυς 

έκδηλούμενες υδιομορφύες της ζητήσεως (μοδα) & σέ συνδυασμό' 

πάντα με την π ρ ο σ π α θ ε ί έπι,τ'-.ύςε^ς ανταγωνυστυκδν τυμόδν.*Η 

β^λτυωση τΓις πουότητο-ς των πα ρ αγομενω ν προυόντων καυ σέ τ υ -

μές που νά έπ«.τρέπουν σ τ ν ; εγχώριες βυομηχανύες νά άντυμε-

τωπυζουν τον ανταγωνισμό ομοειδών προυόντων θα πρέπει, να 

στηρυχτεϋ στην καθετοποίηση της παράγωγης σέ μεγαλύτερη 

έκταση. 

2. Προβλήματα ν.αί, άδυναμυες 

Τα εΰδυ'/'.οτερα προβλήματα καύ ou άδυναμύες πού ά ν τ υ -

μετωπ·'ζουν ou διάφορου ΰποκλάδου της κλωστοϋφαντουργίας έ ξ ε -

τάζονταυ άναλυτι,χοτερα στυς επιμέρους εύσηγησευς πού περυλαμ-

βάνευ το* 3 'μέρος της εκθέσεως. Στο* ?;εφάλαυο αυτό παρουσυάζου-

ταυ συνοπτυ?:ά ττί βασικότερα προβλήματα πού αφορούν τον κλάδο 

στο σύνολο τ ο υ : 

'Έλλευψη συστηματυκης παρακολουθήσεως καύ αναλύσεως 

κυρυως των άγορων του" έζωτερυκοϋ, προς δυαπυστωση τον π ρ ο τ ι 

μήσεων των καταναλωτών, 
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- "Ελλει,ψη οργανωμένων εμπορυκων δυκτύων γυά την απο

τελεσματική* προώθηση των προσόντων. 

Μη ί,κανοπουητι,κό επυπεδο έκσυγχρονυσμοΟ τοο κεφαλαυου-

χυκοΟ έξοπλυσμου" (άφορα κυρύυς στην έρυουργύα καυ τη μεταξο-

βυομηχανύα). 

- Ανάγκη έξει,δυκεύσεως της παραγωγές καύ τυποπουησεως 

τ£όν προίΜντων (είναι, προ*$λημα βασυκά των μυκρων μονάδων της 

ερι,ουργυας, μυκρων νηματουργείων χαt ύφαντηρυων βαμβακυοο, 

καθώς καθ* της πλεκτοβι,ομηχανύας δπου κρύ*νεταυ απαραίτητη η 

παράγωγη, επώνυμων προϋό*ντων). 

Mtxpd μέγεθος παραγωγυχων μονάδων καυ ανάγκη συγχω

νεύσεως τους σε* μεγαλ\5τερες9υδυως στην έρυουργυα, την πλεκτυ-

χη χαυ τά ύφαντηρυα βαμβακονημάτων. 

Δυσχέρειες στενότερης συνεργασίας χαυ συντονι,σμοϋ 

των δυαφόρων χλωστοΰφαντουργυχων δραστηριοτήτων. Είναυ πρό

βλημα πού* άφορα στή*ν ομαλή" τροφοδο'τηση τΐ^ς πλεκτοβυομηχανυας 

με νήματα, χυρυως βαμβακερά. 

Υστέρηση σέ μεθόδους καύ συστήματα μεταφορδς καΰ* 

δυακυνησεως τοϋ βαμβακυοΌ. EÎvau πρόβλημα τον έκκοκυστηρυων 

βαμβακι,όϋ. 

- "Ελλευψη έξευδυκευμένου έργατοτεχνυκοϋ προσωπυκοΟ, 

τεχνυτων καύ δυουκητυκίδν στελεχών. Κυρύως ου πλεκτοβυομηχα-

νύες καυ où μονάδες παράγωγης ετουμων ενδυμάτων άντυμετωπΰ-

ζουν σοβαρό* πρόβλημα στον τομέα αυτό". 'Ορισμένες δυσχέρευες 

εξευρέσεως έργατοτεχνυκοϋ προσωπυκοο άντυμετωπύζουν καυ τά 

νηματουργεία βαμβακυοϋ πού* βρυσκονταυ στά μεγάλα κέντρα. 
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Ανάγκη συντομεύσεως τοϋ χρόνου καυ απλουστεύσεως 

της δι,αδυκασυας που άπαι,τευταυ γυά ττΐ χορήγηση δανείων. 

θα πρεπευ να σημευωθευ πώς ή ελλευψη εύδυκευμένου 

προσωπυκοΰ καύ* γενυκότερα ί,κανων στελεχον (εργοδηγού κλπ·) 

είναυ πρόβλημα περυσσότερο πουοτυκό γυά τόν ύποκλάδο έτουμων 

ενδυμάτων. Θα npinet έπυσης να τονυστεΰ ότυ βασυκές αδυνα

μίες τοο ύποκλάδου αύτοο συνδέονταυ με το* συγκευτρωτυκό σύστη-

μα δυουκησεως τον επυχευρησεων καυ με* όρυσμένες ύδυομορφυες 

του" μηχανι,κοο έξοπλυσμοο, 

Συγκεντρωτυκό σύστημα δυουκτ*σεως τ£3ν επυχευρησεων: 

Κατά κανόνα οι έποχευρή*σευς ετουμων ενδυμάτων λευτρυργουν 

ύπό συνθήκες έντονου συγκεντρωτυκοο συστήματος δυουκή*σεως, 

γεγονός πο\5 αποτελεί σέ πάρα πολλές περυπτώσευς ανασταλτι

κό παράγοντα προόδου. 

Ίδυομορφύχ τοΌ μηχανυκοΟ έξοπλυσμοϋ: Σέ μta προσ

πάθεια βελτυώσεως τοΟ τρόπου παραγωγές, ώστε να καταπολεμη-. 

θευ η συνεχής αύξηση του* κόστους τ?ίς έργασυας. Ου περυσσό-

τερο αναπτυγμένες χΰρες έκαναν δυάφορες τελευοπουή*σευς στό 

μηχανολογικό έξοπλυσμό. Παρά το γεγονός δτυ πέτυχαν κάπουα 

εξοικονόμηση χρόνου παραγωγές, ό χευρυσμός των νέων μηχανών 

είναυ πολύ δυσκολότερος καύ συγχρόνως άπαυτεϋταυ μεγαλύτε

ρος άρυθμός δαπανηρών άνταλλακτυκων. Έπυσης, παρεμποδύζε-

ταυ σημαντικά ή δυνατότητα προσαρμογής τής παραγωγής στυς 

μεταβαλλόμενες άπαυτή*σευς τής άγορδς, πού όπως είναυ γνωστό 

επηρεάζονται, σέ μεγάλο Βαθμό από τη μόδα. 
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3. ^P225Ii:2iÉS αναπτύξεως 

Ό Βασικότερος προωθητυκος παράγοντας τΨ\ς κλωστοϋ-

φαντόυργυχίίς δραστηρυό'τητας άναμέ*νεταο να είναι,, κατά την 

περυόδο τοΟ Προγράμματος, η εξωτερική* κυρύως ζήτηση, ή ο-

που*α προβλέπεται, νά δυαμορφωθεΕ σε υψηλότερα επυπεδα. Προς 

τή*ν εξέ*λυξη αύτη συνηγορούν ou άκο'λουθου γενυκο'τερου λογού: 

(α) Ή δυαφαυνομενη προτίμηση τοΰ καταναλωτικοί κουνοο γυά 

κλωστοϋφαντουργικά προϋοντα άπο φυσυκές ίνες . ($) *Η αΰξηση 

του" εισοδήματος στυς εύρωπαυκές χώρες και* τύς HUA, καθώς 

καύ ή στενότερη έμπορυκή* συνεργασία μεταξ\5 'Ελλάδος - Βαλκα-

νυκων καυ Άφρυκανυκών χωρών, (γ) Ή στροφή* τοΟ ένδυαφέρον-

τος ορυσμένων εύρωπαυκώυ χωρών προ'ς άλλες κατευθΰνσευς καυ 

•η εξ αύτοϋ" τοΟ λογού έμφανυζόμενη, συγκρυτυκά προ*ς τού*ς λοι

πούς τομε£ς, μείωση τ?ίς άντίστουχης δραστηριότητας . (δ). 

Ή μυκρή άκοσμη άυμμετοχή των έξαγο'μενων έλληνυκων κλωστοϋ

φαντουργικών προϊόντων στο σΰνολο των αντίστοιχων εύσαγω-

γών, κυρίως τών ευρωπαϊκών χωρών καυ τών ΗΠΑ. (ε ) *Η προσ

πάθεια τΐίς ελληνυκης κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας γυά 

εκσυγχρονυσμο της παραγωγυκτ̂ ς δυαδυκασίας προς τή*ν κατεν5θυν-

ση παράγωγης προ'ίοντων καλύτερης πουο'τητας καν* άνταποκρυνο-

μενων στίς προτυμήσευς τών ξένων καταναλωτών. 

1. Σημευώνεταυ δτυ άπο* το 1972 è άρυθμος τών λευτουργοιίντων 
ατράκτων καυ υστών (κουνών και* αυτομάτων), στη Γαλλία, 
τό Βέλγυο, τή*ν. 'Ολλανδία, Μεγάλη Βρεττανία, Γερμανία, 
κλπ. εμφανίζει, μείωση. 
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Εύδι,κότερα, οί, αναμενόμενες έξελύξευς στυς έπυμέ-

ρους κλωστοϋφαντουργικές δραστηριότητες είναυ συνοπτυκά 

οί, ακόλουθες : 

Ou εξαγωγές των βαμ0ακονημάτων, τα ÒKota καλΰπτουν 

σχεδόν το 50% τοϋ συνόλου των εξαγωγών τοΟ κλάδου, αναμένε

ται, να* φθάσουν κατά το 1980 στους »15.000 τόνους· ή εσωτερι

κή κατανάλωση δέ"ν προβλέπεται, νά αυξηθεί αύσθητά. Τελυκά, ή 

παραγωγέ νημάτων άπό βαμβάκυ έκτυματαυ 'δτι, θά αύξηθεϋ με* μέ

σο έτή*συο ρυθμό της τάξεως του* 8-9%. 

§ομ§ακερ_ά_υφάσ^ατα: Βασυκά, ή αύξηση τ1\ς παράγωγης 

βαμβακερών υφασμάτων θά εξαρτηθεί* άπό τιίς προοπτικές αυξή

σεως των εξαγωγών ετουμων ενδυμάτων και* εύδων ούκυακ^ς χρή

σεως, οί, δπουες φαύνεταυ νά εϊναυ εύνουκές. Σημευωνεται« οτυ 

οί, εύσαγωγές καυ εξαγωγές αύτούσυων βαμβακερών υφασμάτων 

εμει,ναν σχεδόν στάσυμες στή*ν 5ετύα 1970-1975, ένω ή έσωτε-

ρυκή* κατανάλωση αυξήθηκε μέ μέσο έτήσυο ρυθμό* 7,8%. Ανα

μένεται* δτυ κατά την 5ετύ*α 1975-1980 η έσωτερυκή* κατανάλωση 

θά αύξηθευ μέ ρυθμό ελαφρά υψηλότερο έναντι, τΐ̂ ς προηγούμε-

νης 5ετυας και* δτυ η συνολυκή* παράγωγη θά δυαμορφωθεΤ στό 

έπυπεδο τον 50-55.000 τόνων (μέσος έτήσυος ρυθμός αυξήσεως 

12,6%). 

' iB^S^ïi^1 0 u ""Φοοπτυκές άναπτΰξεως τΐ̂ ς έρυουργυας 

διαγράφονται, εύνουκές, αν λάβουμε υπόψη δτυ, τά τελι,κά προυόν-

τα ττ̂ ς έρυουργυας καλύπτουν ανάγκες ευρέων καταναλωτυκων 

στρωμάτων, καυ δτυ η έπύ χρόνυα ανάπτυξη υποκατάστατων προϊόν

των δέν αποτελεί ανυπέρβλητο δυσμενή παράγοντα, εφόσον τά 

κλωστοϋφαντουργικά προΕόντα άπό φυσυκές Ινες δυατηροΌν την 
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ποιοτι.κη ανωτερότητα τους, απέναντι, σ*εκείνα πού παράγονται, 

από τεχνητές η συνθετικές ίνες» μέρος των οποίων άλλωστε πα

ράγεται σή*μερα καί άπο τή*υ έριουργία. Ή έριουργία, τα αμέσως 

προσεχή* χρόνια,θά έχει, υπέρ της»έναντι, των αναπτυγμένων χωρών 

τη*ς Δυτικές Ευρώπης, το χαμηλότερο επίπεδο των εργατικών άμοι-

βδν. Θα πρέπει, να* σημειωθεί δτι το δυναμικό τον έριοϋφαντη-

ρίων (αριθμός ιστών) μειώθηκε μεταξύ* 1968 καί 1973 στη Γερμα

νία κατά" 22%, στο Βέλγιο κατά Λ8%, στη Γαλλία κατά 17%, στην 

* Ιταλία κατά 6%, στην 'Ολλανδία κατά 26% καί στην Αγγλία κα

τά 37% (Πηγή* ΟΟΣΑ). 

κέ^^ϊνε^συνετέC^: OL εξαγωγές τών προϊόντων τοο ύποκλάδου 

εμφανίζουν σταθερή* ανοδική τάση, αποτελούν δμως ακόμη μικρό 

ποσοστό τΐίς συνολικές ζητήσεως (9-10% στά νήματα καί 14% 

στά υφάσματα). Παράλληλα οι, εισαγωγές παρουσιάζουν τάση στα

θεροποιήσεως των μέν νημάτων στο επίπεδο τον 6.500 τόνων 

περίπου (μέσος δρος τελευταίας 4ετίας) των δέ υφασμάτων στο 

επίπεδο των 1.900 τόνων περίπου. "Η αΰξηση τοο προϊόντος του" 

κλάδου θά εξαρτηθεί, κατά την προσεχή" 5ετία, κυρίως από την 

άνοδο της εσωτερικής καταναλώσεως. Κατά την 5ετία 1970/1975 ô 

μέσος έτή*σιος ρυθμός αυξήσεως ττίς εσωτερικές καταναλώσεως 

ανήλθε γιά τά νήματα σέ 31,5% καί γιά τα υφάσματα σέ 12,2% 

περίπου. Τελικά αναμένεται δτι κατά την περίοδο τοΟ Προγράμ

ματος ο κλάδος θά αναπτυχθεί μέ μέσο ρυθμό 18-20% περίπου. 

Πλεκτά υφάσματα καί εξωτερικά ένδΰματα: Προβλέπε

ται δτυ η ζή"τηση τόσο στό εσωτερικό δ σο καί στο εξωτερικό θά 

αυξηθεί αισθητά γιά τά προϊόντα της πλεκτοβιομηχανίας. Κατά 

τή*ν τελευταία 5ετία η ποσότητα των έξαχθέντωυ πλεκτών (ύφα-
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σμάτων, έξωτερυκών ενδυμάτων καυ εξαρτημάτων ενδυμασίας) 

αυξήθηκε άπό 529 τόνους το 1.970 σέ 8.613 τόνους το 1975.' 

*Η εξωτερυκη ζήτηση πλεκτόδν κατά την 5ετία 1975-1980 άνα-

μένεταυ vet ευναυ έντονη καί θα άποτελέσευ στο* βασυκό παρά

γοντα αυξήσεως τΐΐς παραγωγές τδν προϊόντων τοϋ κλάδου. Προ* 

βλέπεταυ δτυ η παραγωγή θα σημευωσευ μέση έτησυα αύξηση 

τΐΐς τάξεως το\3 13*14%. ;•-·-.. ι. 

'§222HS:2IDEi:2-e2Hl22ili25': * Η. παράγωγη έκκοκυσμέ-

νου Βάμβακα άναμένεταυ δτυ θά αυξηθεί άπό 127.000 τόνους 

το 1975 σ.έ 150.000 τόνους τό 1980 (μέσος έτησυος ρυθμός 

3,4%). Έξαλλου θα σημέΙ^εΓ"μευωσητοΟι:έξαγόμενθυ--βάμβα

κα, η ποσότητα τοϋ" οποίου άντυπροσωπεόευ τό~ί9?5"τ©*~22%-- --

τΐΐς παραγωγές Ιναντυ 62% τοϋ 1970. 

' Λουπσί ύποκλάδσυ: Άπό τού*ς λουπούς ύποκλάδαυς., 

ου δποΰου άντυπροσωπεύουν περίπου τό 9-10% τοΌ συνόλου τη"ς 

κλωστουφαντουργυκης δραστηρυότητας, η ταπητουργία προβλέ-

πεταυ νά άναπτυχθευ μέ ρυθμό 8% περίπου καί η καλτσοπουία ; 

μέ 7%. . / ·: _ · ; ; , ' •:/νί· 

Α ν α λ υ τ ι κ ό τ ε ρ α , ου αναμενόμενου ρυθμού αυξήσεως 

το$ προυόντος κατά ύποκλάδους περυέχονταυ στον Πίνακα 14. 

*Ως προς τά |χουμα_έν^\^ατα εύδΐκότερα θά πρέπευ 

νά σημε υωθευ δτυ παρατηρεϋταυ καπόυα τάση μεταποπίσεως ' 

τΐ̂ ς δραστηρυότητας αύτ^ς άπό τυς αναπτυγμένες χορέ ς στυς 

λυγότερο άνα.πτ.^^^ε<. -. U^_ ..^.,, L·. „..,;_..: 

,Στην Ελλάδα άναμένεταυ αύξηση δχυ τόσο τοΟ &-

ρυθμοϋ οσο του" μεγ,έθους τδν έπυχευριίσεων ενδΰσεώς, δεδο

μένου οτυ ση*μερα ου περυσσότερες άπ'αύτές είναυ βυοτεχνυκοΟ 
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Πίνακας 14 

Άκαθάρυστο Έγχώ*ρυο Προϋόν (προστυθέμενη άξυ*α) κα
τ ά ύποκλάδους 

(Σε εκατ. δ ρ χ . , σ έ 
______ . σταθ. _τcvε s . 1970 ) 

"""" ——• 77"~ -—-- Μδσοϊ'Σττβΰοϊ""" 
Απόλυτα μεγέθη >α , - . 

ν ι *, Η ι ι ρυθμός μεταβολές 
Κλάδος •—,—.—.- -.rr^i *-

1970 1975 1980 1970/75 1975/80 

Έρυουργυα 1.387 1 .591, .2.030 +2,8% +5,0% 
ΒαμΒακουργυ'α 2.178 3.167 4.870 +7,8% +8,9% 
Νηματα+ύφάσματα από* 
μεταξύ καυ συνθετυ-
κες ί ν ε ς 1.110 3.965 ^9.070 +29,0% +18,0% 
Κατεργασία υουτης-
λυνου-καννάβεως 69 75 85 +1,8% 2,6% 
Κλωστές-δαντέλες-
ταυνυοπλεκτυκη 257 461 880 +12,4% +13,8% 
Πλεκτόβυομηχανυ'α 1.255 2^643 5.080 +16,0% +14,0% 
Βαφεΰα-τυποβαφευα-
φυνυρυστρρυα (1) ( 1 ) (1) (1) 
Παράγωγη σχουνυων 
καυ σπάγγων 56 56 §0 - 3,0% 

Λούπες ύφαντυκές 625 524 739
 u
· -3,6% 7,0% 

Σύνολο 6.937 12.470 22.814 12,4% 12,8% 

1. Περυλαμβάνονταυ στυς λούπες βυομηχανυες. 

καυ ούκοτεχνυκοΟ χαρακτήρα. Έπυσης άναμένεταυ ή μετατο'πυση 

τους" άπό το κέντρο προς την περυφέρευα. Βέβαυα ου μυκρές μο

νάδες που έργάζονταυ ε ί τ ε façon ε ί τ ε γυά b o u t i q u e s θα δυατη-

ρηθουν καυ στο μέλλον. 

Γυά την Ελλάδα ή στυγμη ευναυ μοναδυκη γυά την τ α -

χευα καυ σέ ορθές βάσευς ανάπτυξη της βυομηχανύχς ετουμων 
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ενδυμάτων κυ αυτό γυατί υφίστανται, ακόμη όρι,σμένες εύνοϋκές 

προϋποθέσεις. Ή εξέλυξη πού αναμένεται, να πραγματοπουηθευ 

στον τομέα των βι,ομηχανι,ον ετουμων ενδυμάτων εξαρτάται, άπο 

πολλούς παράγοντες καί κυρίως άπο τη* δημιουργία κατάλληλου 

θεσμυκοΌ πλαυσίου, άπο την έπάρκει,α κατάλληλου ανθρώπινου 

δυναμι,κου" καί άπο την όρθτΐ συμβολή τοΟ Κράτους καί τίΰν έπυ-

χευρή*σεων υφασμάτων και! βοηθητυκων υλών. 

Σήμερα ή τάση στον κλάδο είναι, νά δημιουργούνται, 

έπυχευρησει,ς μεγάλες με* άρτυο μηχανι,κό έξοπλυσμό, μέ κατάλ

ληλα κτίρυα καί με κατάλληλη στελέχωση σέ όλες τίς βαθμίδες 

τοϋ" προσωπυκοΌ. OL έπυχευρη*σευς αύτοο τοο τύπου είναυ καθ' 

ολοκληρία σχεδόν εξαγωγικές. 

Μέ βάση όσα αναφέρθησαν παραπάνω έκτι,ματαυ ότι, 6 

ρυθμός αναπτύξεως τοϋ ύποκλάδου, κατά την 5ετία τοο Προγράμ

ματος, θά δυαμορφωθεϋ σέ υψηλότερο άπο τη*ν προηγούμενη·5ετία 

επίπεδο (12,0% έναντι, 9,4% τ?ίς περυόδου 1970-75)/ 

Où αναμενόμενες έξελίξει,ς στον κλάδο κλωστοϋφαντουρ-

γίας-ετουμων ενδυμάτων θά άπαυτήσουν την πραγματοποίηση επεν

δύσεων, γυά την ίδρυση νέωυ μονάδων καί τόν έκσυγχρονυσμο* των 

ύφυστάμενων, ττίς τάξεως των 18.500-19.500 εκατ. δρχ.Άπό το 

μέγεθος αυτό ποσό 4.000 εκατ. δρχ. άντυπροσωπεύευ έπενδύσευς 

πού εγι,ναν μέσα στο 1976 στη βαμβακουργία. 'Εξάλλου, ή απα

σχόληση αναμένεται, ότι, θά αύξηθεϋ κατά 26.200 άτομα περίπου. 

Ou κατά κλάδους έξελίξει,ς περι,έχονται, στον Πίνακα 15. 
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Πίνακας 15 

Έπενδύσευς - Απασχόληση; 1976-1980 

Κλάδος 
Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς 5ετ ίας 

1976-80 
*Απασχόληση 1976-80 

(αύξηση σέ άτομα) 

Έρυουργύα 
Βαμβακουργία 
Μεταξοβυομηχανία +; 

Συνθετυκές ί ν ε ς 
Πλεκτυκη 
Λουπου ύποκλάδου. 

"Ετουμα ενδύματα 

Σύνολο 

2.400.1 
4.95.0 

1.550 
450 

* .2; 8,50 
2.500. 

14 .700 1 

εκατ. 
ι» 

« 
tt 

II 

Π 

. ί» 

δρχ. 
II 

ti 

II 

ι " , 

II 

It 

2.000 
'4.000 

700 
6.500 
5.000 

10.000 

26.200 ; 

άτομα 
;*k"-;-: 

n 
II 

II 

M " 

II 

1. Δεν περιλαμβάνονται, ού πραγματοποιηθείσες το 1976 επενδύ
σ ε ι ς ; στα νηματουργεία 'Βάμβακα ύψους 4.000 έκατ. δραχμών·*. 
Θα πρέπει, να- σημειωθεί) πώς' ου ύποκλάδου με τη* μεγαλύτερη 
αναμενόμενη έπενδυτυκη δ{5αστηρυότητα στην επόμενη 5ετυα 
προβλέπεται να ε ίναϋν α ) νήματα βαμβακερά, β) υφάσματα . 
βαμβακερά, γ ) ετουμα ενδύματα, δ) παραγωγή* μάλλυνων ν η 
μάτων, ε ) χημυκές Ι ν ε ς , καυ στ) φυνυρυστηρυα-βαφευα-τυ-
ποβαφευα. 

4 . Έπυπτώσευς από την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ ., 

Με την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην Ε0Κ% ή κλωστοΰ- t. 

φαντουργυα θά επηρεαστεί , σέ άλλους τομευς περυσσότερο καυ σε 

άλλους λυγότερο, ενώ άπό όρυσμένες άπόψευς θά βρεθευ σέ πλεο-

νεκτυκη θέση. Οΰ τομευς στους όπουους où έπι,πτώσευς τΐΐς εντά

ξεως θά ε£ν<*υ αύσθητές στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας ε ί -

ναυ: ( 1 ) απασχόληση, ( 2 ) κόστος εργασίας, (3) ύφυστάμενες 

έπυχευρησευς, (4) νέες έπενδύσευς, (5) τύπος παραγο'μενων προ Πόν

των, (6) τύπος εισαγόμενων προϊόντων, (7) τύπος εξαγόμενων 
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προϊόντων,(8) τυμές προϊόντων, (9) μηχανισμός δυαθέσεως. 

Στον τομέα της απασχολήσεως προβλέπεταυ αύσθητη 

βελτίωση της παραγωγυκότητας της εργασίας καί ενδεχομένως 

μείωση των ώρΰν καί ημερών εργασίας. Θα δημυουργηθεϋ ανάγκη 

μεγαλύτερης εκπαιδεύσεως καί έξευδυκεύσεως των εργαζομένων. 

Το κόστος εργασίας θα αύξηθευ, θα παραμείνει, δμως 

αυσθητά χαμηλότερο άπο τών εύρωπαϋκώ*ν χωρών. *Η βελτίωση 

των συνθηκών εργασίας θα επηρεάσει, επίσης το κόστος ανά 

εργαζόμενο. 

Ou ύφυστάμενες έπυχευρησευς, γυά να αντιμετωπί

σουν τόν άνταγωνυσμό πρέπει, να βελτι,ώσουν τη θέσης τους 

χωρίς εΐ,δυκά κίνητρα η πρυμοδοτησει,ς* θα έμφανι,στεε έντο

νη η ανάγκη έξευδι,κεύσεως, αυξήσεως του" μεγέθους τον μονά

δων καί της συγχωνεύσεως δμοευδών έπυχει,ρησεων. Ή συνεργα

σία μέ ξένους οίκους θά είναι, πολλές φορές απαραίτητη, ένω 

η βελτίωση της παραγωγυκότητας θά άπαυτησευ καλύτερη οργά

νωση καί πληρέστερη απασχόληση τοο δυναμυκοΟ. 

Où νέες επενδύσει/ς θά γίνονται, γta μεγαλύτερες 

μονάδες καί ίσως δχυ άπδ μεμονωμένους υδυδτες, αλλά άπό 

ομίλους επυχευρηματυ<3ν. Θά αυξηθεί το μέσος μέγεθος των 

νέων μονάδων αί,σθητά καί σέ πολλές περι,πτώσευς τά νέα 

συγκροτήματα, θά συνεργάζονται, μέ ξένες έπυχευρησευς η 

σέ πολλές περυπτώσευς θά δουλεύουν φασο'ν γυά λογαρι,ασμο' τους. 

Τά παραγο'μενα στην * Ελλάδα προϊόντα θά είναι, πε

ρισσότερο εντάσεως εργασίας. Θά άξυοπουηθοον κατά κύρι,ο λό

γο τά προϊόντα στή*ν παράγωγη των οποίων χρησιμοποιούνται, 

έγχώρι,ες πρώτες δλες, ενο άλλου τομείς, όπως των συνθετυκών 



- 59 -

LVüJv, θα επηρεαστούν αύσθητά καύ* θα άναγκαστοϋν< νά συνεργα

στούν με ξένα συγκροτήματα. 

Τα εισαγόμενα προϋόντα θα είναυ κυρυως πρώτες ύλες 

χαμηλού κόστους καύ προϋόντα εί,δυκης τεχνολογυας καύ* χαρα-

κτηρυσμων. Τα εξαγόμενα προϋόντα θά ε£ναυ κυρυως ετουμα έ-

ένδύματα καυ πλεκτά. * Ενδέχεται, να γυνονταυ εξαγωγέα σε 

ημυετουμα προϋόντα, τά οπουα. θά τελει,οπουοονταυ σε έγκατα-τ 

στάσευς τρυτων στο έξωτερυκό. 'Ξπυσης εξαγωγές θα* γίνουν 

σε υφάσματα μαζυκης παράγωγης, όπως blue-jëan, κοτλέ, κλπ. 

σε άφυνυρυστη μορφή. Τα βαμβακερά νήματα θα εξακολουθήσουν 

γυά πολλά χρόνυα ακόμη νά ε£ναυ ένα από τά βασυκά εξαγωγυκά 

προϋόντα του" κλάδου. 

Ου τυμές των κλωστοϋφαντουργικών προσόντων θά μευω· 

θοϋν παρά την αύξηση των συντελεστών τοΟ κόστους, γυατυ* θά 

Βελτιωθευ η παραγωγικότητα στον τεχνυκό καύ* έμπορυκό τομέα. 

Ob πρώτες δλες έπυσης θά αγοράζονται, φθηνότερα, ένβ τά 

υποπροϊόντα θά άξυοπουοϋνται, πληρέστερα. 

c
0 μηχανυσμός δυαθέσεως των προϋόντων στο εξωτερι

κό θά γύνεταο περισσότερο μέ συνεργασία ξένων ^κων κατα

σκευής κλωστοϋφαντουργικών εύδων, οί όπουου σέ οροσμένους 

τομείς πι,θανό νά έγ?:αταλευψουν σταδυακά την κατασκευή και* 

νά δυατηρησουν την έτιπορυα. Παράλληλα θά σημευωθευ προσ

πάθεια άπευθεύας πωλήσεως σέ μεγάλους άγοραοτές τοΌ έξωτε-

ρυκοϋ, χωρός μεσάζοντες η χονδρεμπόρους. 

OÙ προμηθεύς των πρώτων ύλων πρέπει, νά γυνονται, 

σέ συνεργασία μέ πολλούς παραγωγούς μαζυ, σέ μεγαλύτερες 

ποσότητες, υσως ν.α£ μέ κουνές έταυρεϋες άγορων των Ελλήνων 
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βιομηχάνων. *Η αναζήτηση πρώτων ύλων εξω άτι«? την ΕΟΚ θα κα

ταστεί έπυσης άπαραυτητη, 

Άπό άποψη δασμολογοκοΌ καθεστώτος, τα* προϋόντα τΨ\ς 

κλωστοϋφαντουργίας υπάγονται, στο" 22ετές σΰστημα δασμολογυκοο 

άφοπλυσμοΟ. Παρά το γεγονο'ς στυ où δασμοί γυά τυς χώρες xrìs 

ΕΟΚ ίίχουν μευωθευ σημαντυκά, εξακολουθούν νά είναυ υψηλού. 

Τα περισσότερα κλωστοϋφαντουργικά προϋόντα προστατεύονται, 

έναντι, των χωρον τϋς ΕΟΚ κατά 25-33%, καυ έναντι, τρυτων 

χωρών κατά 40-60%, 
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i£OAAAIO_III 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

*0 7ίλάδος της ΐ'λ'.)οτοϋφατ·χ·^υργυαζ καυ των ετουμων 

ενδυμάτων» στο σύνολο ν ο υ , σημεύοσε τα τελευταϋα χρόνυα 

σημαντυκή προ'οοο 7:α'? ευδυκοτερα, άξυολογη έξαγωγυκη έπύ-

δοση, γενικά δε εξελίχθηκε ?ΐα'υ α π ο τ ε λ ώ σήμερα μυά δυνα-

μυκη μεταπουητι.7<η οραστηρυοτητ:·: με οπωσδήποτε αί,συόδοξες 

προοπΐυκές γι,α παραπέρα ανάπτυξη. 

Ή ανάπτυξη όμως τοϋ κλάδου η οπουα, κατά κΰρυο ! 

λό*γο, θα εξαρττ)θΞ~ άπο τη δυνατότητα του να δι,ει,σδΰευ πε-

ρυσσότερο καυ να σταθεροποιηθεί σε ενα ευρύτερο ουκονομυ-

κο χΘρο, άπαυτευ, όπως σημ^υωθηκε \\..ό πάνω, έντονη προσ^ 

πάθευα πληρέστερης όογανοΐσεο·: ς τ?ίς παραγωγικός δυαδυκασυας, 

πρό*ς την κατεύθυνση βελτυωσεως της πουοτητας των παραγόμε

νων προϊόντων, ταχύτερης προσαρμοστικότητας προς τύ*ς έκδη-

λούμενες ΊδυομοΓ'ρ^,εα τ"ς ζητήσεως (μοΰα); σε συνδυασμό* 

πάντα με την έπύτευξη άνταγ^νυστι,κων τυμων. 

ΐΐέ ρ.αση τ ."ς π^ραι-χίν'ΰ γενΐ--<:ε:; \ παρατηρήσεις ή *Όμά-

δα κατάληξε σε ορυσμέυ*:·; ~.çoTrvjeL£ μέτρων πολύτοκης, ή λη*-

ψη καυ ύλοπουηση τ£ν JsoCV.w πυστεΰετα:, οτυ θα ένυσχΰσευ την 

ϋδυφτοκ.η/πρώτο f-ou-Ai'a γυ·:* '~r,'·· 1'γκαι.ρη άξυοπούηση τδυ εύκαυ-

ρυων που υπάρχουν; Ob προτ·^σεος.-:>:ύτες αναφέρονται σε γ ε ν υ -

κά μέτρα καύ* κυνητρα άνΓίτ.τύίεως, .εξαγωγικά κύνητρα, έμπο-

pta προσόντων κλπ,, iiaC όναλυτϋκο/νερα ευναυ ου ακόλουθες: 
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Σύσταση ^όνυμης έπυτροπίίς, άντυκεύμενο της όπουας 

θα είναυ η συνεχής παρακολούθηση της έζελυξεως τοο κλάδου στο* 

έσωτερυκό καυ* έξωτερυκό καυ* ο συντονυσμός, η έπεξεργασυα 

καυ* η ανάλυση των σχετυκων στουχευων. 

Δημυουργύα γραφεύου .ερευνών καυ έλεγχου π ο ι ό τ η 

τας τδν κλωστουφαντουργυκων προϋόντων καυ των μεθόδων πα

ραγωγές τ ο υ ς . 

Δημυουργύα περυοχων κοντά στην πρωτεύουσα με* πα

ράλληλη έπυδυωξη την εγκατάσταση μέσα σ ' α υ τ έ ς Βυοτεχνυ-

κδν μονάδων. 

Καθορυσμός αμετάβλητων κυνητρων αναπτύξεως, σέ 

συνδυασμό με* τη λευτουργύα των οργανωμένων βυομηχανυκδίν 

περυοχων η ζωνών, ευτε άλλων περυοχων της χώρας πού προσ-

φέρονταυ γυά την εγκατάσταση βυομηχανυκων μονάδ«ν. 

- Συμμέτοχη άρμόδυων υπεύθυνων φορέων σέ δαπάνες 

γυά τη σύνταξη μελετών, άντυκεύμενο των οπούων θά ε ίναυ 

η 3ελτυωση της παραγωγυκότητας, καυ η καθόλου όρθολογυκή* 

οργάνωση των επυχευρησεων του" κλάδου. 

Μελέτη καυ εφαρμογή κυνητρων γυά τη συγχώνευση 

δμοευδων επυχευρησεων σέ μεγαλύτερες μονάδες. 

Ένύσχυση μυκρών επυχευρησεων πού προσφέρονταυ, 

λόγω ττ^ς φύσεως των παραγόμενων προϋόντων, νά λευτουργη-

σουν υπό μορφή $υοτεχνυων. 
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Μακροχρόνυα, τουλαχυστο 5ετης, έξασφάλυση τώυ κυ-

νή*τρων αναπτύξεως. 

'Οργάνωση του" θεσμοΌ άλυσύδας υπεργολαβιών στού*ς 

τομευς πλεκτι,κης, ευδων ενδύσεως καύ ραπτοκης προς άξυο-

πο£ηση της έποχυακης καυ τΐίς κατ'οίκον σε μυκρά έργαστη-

ρυα απασχολήσεως έργατυκοϋ δυναμυκοΰ. 

Ένυσχυση έπυχευρησεων γυα* να* στραφούν στην παρα

γωγέ έξευδυκευμένων προϋόντων δυεθνοος άνταγωνυστυκότητας, 

καθώς καύ προϋοντων πού* έμφανύζουν μεγαλύτερο ποσοστό προσ

τιθέμενης άξύχς. 

3. ' ^Ζ®ΧΜγ±Η(χ ̂ κίνητρα 

Δυερεύνηση των δυνατοτήτων μειώσεως η πλήρους 

απαλλαγής δασμών καυ επυΒαρύνσεων πρώτων ύλων καC μηχανη

μάτων. 

Συγκέντρωση των έξαγωγυκων κυνητρων πού" ύφυσταν-

ταυ ηδη καύ δι,ατηρηση τους αμετάβλητων μεχρυ την πλήρη 

ένταξη της χώρας στην Κουνη Αγορά, σε συνδυασικ' με ΤΤ5 

λή*ψη καό άλλων κυνητρων, δπου άπαυτεϋταυ. 

.... -. Απλούστευση της δι,αδυκασύας παροχές ενι,σχύσεως 

στους εξαγωγεύς βασευ των προβλεπομένων κυνητρων. 

Απλούστευση τοϋ χ ρ ή μ α τ α ">τυκοο συστήματος καυ 

συντόμευση του χρόνου καύ της δυαδυκασόας χορηγήσεως των 

δανείων, καθώς καυ στενότερη συνεργασυα των άρμόδυων γ υ ' 

αυτό πιστοδοτικών φορέων. 
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5. *5H22£Ì;2LÌ£2Ì;2¥IÌÌÌ¥ 

Επέκταση του ύφυστάμενου στο έξωτερυκό έμπορυκοο 

δυκτύου γυά την αποτελεσματική δυαθεση των έλληνυκών προϋον-

των, καθώς καί ίδρυση σοβαρών έμπορυκων έταυρεϋΰν στή*ν αλλο

δαπή προς ενίσχυση των εξαγωγών. 

Μεγαλύτερη συμμέτοχη σε δυεθνευς έμπορυκές έκθέσευς, 

καθώς καί συνεργασία μέ αλλοδαπές εύσαγωγυκές έπυχευρη*σευς. 

6. 'ξργατυκό^δυναμυκο 

Αναμόρφωση τοϋ προγράμματος δυδασκαλίας καί επέκτα

ση των δραστηρυοτητων των σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ. 

Αναμόρφωση του* προγράμματος καί βελτίωση τ?ίς ΣΚΥΠ. 

"Οσο άφορα στον ύποκλάδο των ετουμων ενδυμάτων υπο

γραμμίζεται, οτυ θα πρέπει, να δοθευ ύδι,αίτερη έμφαση στον 

τομέα της επαγγελματικής έκπαυδεΰσεως στελεχών επιχειρήσεων 

καί κυρίως εργοδηγών. Θα πρέπευ επίσης να έξεταστευ ή πε

ρίπτωση υδρΰσεώς βυομηχανοκοο τμήματος κατασκευές ετουμων 

ενδυμάτων σέ μυά γενυκη τεχνυκη σχολή (ίσως οδρυση εοδϋ-

κου" τμήματος στη' Σχολή ΣΚΥΠ). Ή δυδασκαλία θα μποροΟσε να 

βασι>οτε£ σ ' ε κ ε ί ν η που γ ίνεται , σ τ ί ς ευδυκευμένες σχολές τΤ\ς 

Γαλλίας καί της Γερμανίας. *Η δημυουργία επίσης ανάλογων 

είδυκευμένων σχολών θεωρείται, πρωταρχικές σημασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΐν 

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΚΛΑΔΩΝ 

Στο κεφάλαυο αυτό δυνονταυ où περυληψευς τών επυμέ-

ρους έργασυων που αποτελούν t o περιεχόμενο τοΟ Β ' μέ*ρους της 

Εκθέσεως. Στυς περυληψευς αυτές καταβάλλεταυ προσπάθευα να 

εκτυμηθοϋν où μεταβολές των βασυκων μεγεθών κάθε ύποκλαδου, 

μέσα στή"ν 5ετυα 1976-1980. 

1 · Μαλλυνα_νηματα 

•Ό κλάδος βασυζεταυ σέ πρώτες δλες ευσαγόμενες σχε

δόν ..ολοκληρωτικά άπό το εξωτερυκό, το' υδυο όμως υσχύευ καυ 

-γυά-τυς-περυσσότερες εύρωπαϋκές χώρες...Θέμα υποκαταστάσεως 

το\3 μαλλυοΰ μέ άλλες Ι ν ε ς δέν ύπάρχευ. 

Έπυβάλλεταυ ή αναδιοργάνωση του κλάδου καυ 6 εκσυγ-

χρονυσμός των εγκαταστάσεων τ ο υ , με ταυτόχρονη αύξηση του* 

μέσου μεγέθους των μονάδων. 

Το χαμηλότερο σχετυκά έπυπεδο άμουβης έργασυας 

στην Ελλάδα καυ η υπάρχουσα εμπευρυα στον κλάδο, είναι, 

βασυκά στουχευα γυά την παραπέρα ανάπτυξη του στην επομέ

νη 5ετυα. 

Τά βασυκά μεγέθη τοο ύποκλαδου ευναυ *τά ακολούθα: 

Άρυθμός μονάδων 
Άρυθμος ατράκτων 
Απασχόληση (άτομα) 
Ί σ χ ΰ ς (HP) 
Έπενδύσευς δετυας 
Παράγωγη 

1975 

175 
250.00 

8.000 
40.000 

-
27„000 

1980 (προ'βλεψη) 

190 
3.00.000 

9.000 
50.000 

1.900 εκατ .δρχ . 
35.000 (έκτυμησευς, 

τόνου) 
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Υπάρχουν μεγάλες αγορές γυά τά προυόντα τοο κλά

δου καύ η ζήτηση γενυκά εχευ τάση αυξήσεως. Ευδυκη ανάπτυ

ξη σημευώνουν τά άνάμυκτα υφάσματα με μαλλύ καύ συνθετυκές 

η τεχνητές ί ν ε ς . Ή επαναχρησυμοπούηση τέλος των ύνων (ανα

γεννημένα ερυα) εχευ συντελέσευ στον περυορυσμό τοΟ κόστους 

γυά προυόντα δρυσμένων χρήσεων. 

Θά ?ίταν σκόπυμη η συγχώνευση τώ"ν μυκρων, διεσπαρ

μένων ύφαντηρύων μαλλυου" καύ ή οργάνωση* τους στον τομέα προ

μήθευα ς των πρώτων ύλων καύ έμπορύας τον προυόντων τους. 

Τά βασυκά μεγέθη τοΟ ύποκλάδου εϊναυ τά ακολούθα: 

. - . „ « « . _ .., ^™975 '~~~' Ϊ9Ρθ"~(πρόβλεψη) 

Άρυθμός μονάδων 800 800 
Άρυθμός υστων 3.500 3.800 
Απασχόληση (άτομα ) 13.000 14.000 
Ί σ χ ΰ ς (HP) 40.000 50;000 
Έπενδ^σευς 5ετύας (εκατ,δρχ.) - 500 
Παράγωγη (τόνου,ύπολογυσμός-
μέ κλυνοσκεπάσματα) 16.000 19.000 

3. *Ε)<κοκυστη£υα_3αμ3ακυοο 

*0 κλάδος δυαθέτευ αρκετό* δυναμυκο' καύ συνδέεταυ 

περυσσότερο από τους άλλους τομευς μέ την πρωτογενή* παρά

γωγη. Έπυβάλλεταυ πάντως η έμπορυκη οργάνωση καύ μεθόδευ

ση τ?ίς συγκεντρώσεως των πρώτων ύλων. 

Υπάρχουν γενυκότερα μακρόπνοα θέματα μετατροπές 

καλλυέργουμένων εκτάσεων σέ ποτυστυκές καύ έπύσης θέματα 

μηχανοσυλλογτίς τοϋ" βαμΒακυοϋ. ου έπενδ\5σευς τ?ίς επόμενης 
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5ετυας θα αφορούν κυρυως την τοποθέτηση ξηραντηρυων στα 

έκκοκυστηρυα καυ γενι,κά τον έκουχρονυσμό τ ο υ ς . 

*Τά βασυκά μεγέθη τοϋ ύποκλάδου είναι, τα ακόλουθα: 

Άρυθμςς μονάδων 66 68 
'ΑρΐθμΌζ Βασνκων μηχανών 227 -235 
* Απασχόληση (άτομα) 1.500 1.. 500. 
' Ι σ χ ύ ς (HP) 30.300 32.000 
Έτιενδύσευς 5ετύχς ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 150 

Παράγωγη (τόνοι.,) 127.000 150.000. 

Μ·. Βαμβακερά νήματα 

*0 κλάδος έσημεύωσε μεγάλη άνοδο τα τελευταυα χρο-

νυα· *Υπάρχει, πρώτη ύλη (βαμβάκυ) στην 'Ελλάδα, ή όπουα ενώ" 

εξαγόταν στην πρωτογενή της μορφή, σήμερα εξαγεταυ κυρυως 

σαν νήμα. 

>·/·Η τεχνολογυα γενυκά καύ η συναγωνυστυκη' θέση των 

μονάδων είναυ πολύ καλή. Νέες μονάδες δέν θα ^ταν σκοπυμο 

νά γύνουν προς το παρόν, άλλα νά συνεχυσι>Χ η συμπλήρωση 

- nai-b εκσυγχρονισμός των ύφυστάμενων εγκαταστάσεων» 

*Η συνεργασόά με ξένες μονάδες,""οL όπουες π ρ ο τ ί 

θενται, νά εγκατασταθούν στην * Ελλάδα είναι, έπυθυμητη*, άλλα 

επυβάλλεταυ η εί,σαγωγη καυνούργι,ων μηχανημάτων, έκτος ίσως 

από ευδυκές περυπτώσευς μετεγκαταστάσεως ολόκληρων συγκρο-

...τημάτων, γυά παράγωγη" στην ^Ελλάδα μέ σκοπό τυς εξαγωγές. 

Τά βασυκά μεγέθη τοϋ* ύποκλάδου είναι, τά ακόλουθα: 
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1975 1980 (πρόβλεψη: 

Άρυθμός βασυκων μονάδων 70 80 
Άρυθμός ατράκτων 945.000 1.400.000 
Απασχόληση (άτομα) 11.500 15.000 
Ίσχΰ*ς (HP.) 68.000 100.000 
*Επενδ\5σευς 5ετυας (εκατ. δρχ.) (1976=4.000) (1977-80=1.000) 
Παράγωγη (τόνου-πρόβλεψη) ' 75.500 ' 12Q.000 

5. 52Μ§αΐί£Βί-ίί£°σΗ-Ι^ ' 

Με την ανάπτυξη της νηματουργυας δημυουργεΓται, ή 

κατάλληλη υποδομή γυά την έξέλυξητης ύφαντυκτίς του" βαμβακυοο. 

Ή δημυουργυα νέων μονάδων ίσως να μην είναυ σκόπι

μη, γυατύ υπάρχουν πολλές μι,κρότερες έπυχευριίσευς, πού* μπορεϋ 

να συγχωνευθούν η να αναπτυχθούν περυσσότερο. Ή αΰξηση πάν

τως το\3 ύφαντυκου" δυναμυκοΟ έπυβάλλεταυ. 

Θά ίταν έπύσης σκόπυμο νά δημυουργηθευ στην πε-

ρι,οχή* ' Αθηνών εύδυκη ΰφαντουργυκη περυοχη γυά την εγκατά

σταση των μικρότερων μονάδων. 

Τά βασυκά μεγέθη του* ύποκλάδου είναι, τά ακόλουθα: 

_ ig7gM i^2-ii££Si£iü2 
Άρυθμός βασυκων μ 0 νάδω ν 
Άρυθμός οστών · - . 
Απασχόληση (άτομα) 
Ι σ χ ύ ς (HP) 
Έπενδύσευς.5ετυας (εκατ. δρχ.) 
Παράγωγη (τόνου-ύπολογυσμός) 

500 
9.000 

5.500 
19.000 

-

27.500 

500 
12.000 

6.000 
30.000 

3.000 

55.000 

6 · l?£I9:§2§i:2liDX®¥i;i* 

Ό ύποκλάδος του* φυσυκοΌ μεταξυου εχευ σημευώσευ τά 

τελευταία χρόνυα κάμψη. Παρόλα αυτά έμφανύζονταυ τάσευς άνα-



- 69 -

κάμψεως της δραστηρυότητάς τ ο υ , ποΰ στηρύζονταυ στη σταθερή* 

μεύωση της δυαφορας τοϋ κόστους με τύς συνθετυκές ί ν ε ς πού* 

αποτελούν καύ τον κυρυότερρ άυταγωνυστη τοο φυσυκοϋ μεταξυοΌ, 

. Τά βασυκά μεγέθη του" ύποκλάδου εΖναu τα ακολούθα: 

1975^ lS§9u,ilße$i£&33-

Άρυθμός βασυκών μονάδων 10 12 
-Αρϋθμος Ιατων- (βυομηχανυχων·) 100 150 
Άρυθμός λεκανών 150 100 (αυτομάτου) 
'Απασχολούμενου (δτόμα) 500 600 
*Ισχύ*ς (HP) 300 800 
Έπενδύσευς 5ετύας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 100 
Παράγωγη νωπών κουκουλυωυ 
( τ ό ν ο υ , υπολογυσμος) 500 800 
Παράγωγη προυόντων στην Ε λ λ ά 
δα ( τ ό ν ο υ , ύπολογυσμρς) · 30 80 

. . *.0. ύποκλάδος αύτος περυλαμβάνευ την παραγωγέ συνθε-

T.ux&U-ü τεχνητών ύνων, τη νηματοπούηση η το στρυψυμο*..τους .· 

καύ την ύφανση άμυγων η σύμμυκτων ύνων τΨ\ς κατηγορυα άύτης' 

με* <ρυσυκέ*ς ί ν ε ς . 

— Σ τ ο ν τομέ*α "των-συνθετο-χον συνεχών όνων παρσυσυά-··•• 

ζεταυ σοβαρή άνοδος στην Ε λ λ ά δ α . Την επομένη 5ετυα αναμένε* 

ταυ νά παραμεύνευ αμετάβλητη ή παράγωγη συνεχών ύνων, ενώ* 

η παραγωγέ μη* συνεχών ύνών μπορεί" νά αυξηθεί αύσθητά» με » 

σκοπό* την υποκατάσταση των εύσαγωγων πον5 πραγματοπουοονταυ. 

Ή μεταποίηση των συνθετυκών ύνων ε ίναυ ε ίτε . νημα*-

τοπούηση μη συνεχών,υνων είτε έλαστυκοπούηση συνεχών ύνων;. 

Γυά την επομένη 5ετυ*α άναμένεταυ μονό συμπλήρωση καύ εκσυγ

χρονισμός των εγκαταστάσεων ποΰ υπάρχουν. 



- 70 

Τέλος, η ύφανση των συνθετυκών καύ τεχνητών νημά

των γύ*νεταυ στυς έγκαταστάσευς πού χρησυμοπουοονταυ καύ* γ'υ* 

άλλες χρησευς. "Ετσυ παρουσυάζευ δυσχέρευες ό προδυορυσμός 

Tris άκρυβοΌς παραγωγυκη*ς δυναμικότητας τοο ύποκλαδου. Πάν

τως, άναμένεταυ η αύξηση της καταναλώσεως συνθετικών υφα

σμάτων καυ κυρυως μυγμάτων μέ φυσυκές ί ν ε ς . 

Τα $ασυκά μεγέθη τοΰ ύποκλαδου στο σύνολο τους 

ε ίναυ τά ακολούθα: 

1975 1980 (πρόβλεψη) 

Άρυθμός μονάδων παραγωγές ΰνών Μ- Λ 
Άρυθμός μονάδων μεταπουή*σεως ΰνών 50 55 
Άρυθμός ύφαντηρύων 205 220 
Άρυθμός ί,στών ύφαντηρύων 2.000 * 2.200 
Άπασχόληση-σύνολο κλάδου(ύκολογυσμός) 6.000 6.500 
Ίσχύς-σΰνσλο *κλάδου"<ύπολογυσμσς) 18;000 25.000-
Έπενδύσευς 5ετύας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) 
Ύποκλάδος μη συνεχών συνθετυκών ύνών - 800 
Ύποκλάδος μεταποιήσεως χημυκών ύνών - 300 
Ύποκλάδος ύφαντηρύων χημυκών υνών - 350 

Σύνολο 1 Λ 5 0 

Παράγωγη (τόνου) 
* Υποκλάδο ς συνεχών υνών 13,000 2Λ'. 0Ο0 
Ύποκλάδος μη συνεχών υνών 12.000' 20.000 
Ύποκλάδος ύφαντηρύων, χημυκων υνών 11.000 IH.000 

8. Πλεκτοβυομηχανυα 

Προβλέπεταυ δτυ ή ζήτηση, το'σο στο έσω.τερυκό* δσο 

καί στο* έξωτερυκό, θά αύξηθευ αΰσθητά γυά τά προϋοντα ττίς 

πλεκτόβυομηχανυας. Τά προϋοντα της ελληνυκ?|ς πλεκτο&υομηχα-

νυας έχουν δευξευ τά τελευταία χρόνυα πώς μποροϋν με* έπ.υχυ-

χυ*α νά «ίνταγωνυστοον ομοευδή* προϋοντα στυς ξένες α γ ο ρ έ ς . . 
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*Η αύξηση τοϋ κλωστυκοϋ* δυναμικοϋ μπορευ να συντε

λέσει, στην έξασφάλυση επαρκών πρώτων υλών γυά την πλεκτυκη, 

άπαυτευταυ δμως συντονυσμο'ς με τη νηματουργία καί την έξα-

γωγυκη γενυκά πολυτυκη της. 

*0 έκσυχρονυκός των μονάδων παράγωγης καί η βελτίω

ση των μονάδων εργασίας άποτελοΌν βασικούς παράγοντες γυά τη 

βελτίωση τΐΐς θέσεως τοΐ3 ύποκλάδου. 

Τά βασυκά μεγέθη τοο ύποχλάδου ευναυ: 

1975 1980 (προ'βλεψη) 

Αριθμός μονάδων 1.400 1.500 
Αριθμός βασυκών μηχανών 2.300 3.800 
Απασχολουμένου (άτομα) 13.500 20.000 
Ι σ χ ύ ς (HP) 14.000 22.000 
Έπενδύσευς δετίας (εκατ.δρχ.) - 450 
Παράγωγη (τόνου-ύπολογυσμός) 7.000 13.000 

9. Ταπητουργία 

Ή έγχώρυα χατανάλωση χαλυών προβλέπεται, ότυ θα 

αύζάυεταυ μέ τη βελτίωση των εισοδημάτων των καταναλωτών. 

Ό ύποχλάδος Ιχευ σημείωσευ αξυόλογα τεχυολογυκά άλματα 

καί είναυ σε θέση να παράγευ σήμερα δλα τά παρεμφερή 

προϊόντα μηχανοποίητων χαλυών
9
 εΰδυκης έπυστρώσεως χλπ. 

*Η χατανάλωση χειροποίητων χαλυών εχευ σημευώσευ πτώση, 

πού.οφείλεται, στο υψηλό κόστος κατασκευές τους καί στη* 

σημαντική βελτίωση της πουότητας των μηχανοποίητων χα

λυών· 

Τά βασικά μεγέθη τοΟ ύποκλάδου είναυ: 
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1975 1980 (προ'3λεψη) 

Άρυθμο'ς μονάδων 120 140 
Άρυθμο'ς ΐστων 430 520 
Απασχόληση (άτομα, σύνολο) 3.500 4.000 
' Ισχύς (HP) 14.000 18.000 
Έπενδΰσευς 5ετυας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 600 
Παράγωγη (το'νου-ύπολογυσμός) 10.000 15.000 

10. Καλτσοπουυα 

Ό ύποκλάδος εχευ ύποκαταστησευ σχεδο'ν τ£ς εισα

γωγές, εχευ σημευώσευ σο3αρη άνοδο καυ προσανατολίζεται, σή

μερα προ'ς τύς εξαγωγές. Υφίστανται, πολλές μυκρές μονάδες, 

πο\5 μπορεί να συγχωνευθούν καύ* να 3ελτυωσουν το'ν έζοπλυσμό 

τους καυ την παραγωγικότητα τους. 

Νέες μονάδες δέν άναμένεταυ νά δημυουργηθοΌν, άλ-

λοί είναι, απαραίτητο να γυνουν επενδύσευς έκσυγχρο-νυσμοο καύ 

επεκτάσευς αύτων που υπάρχουν. 

Τά 3ασυκά μεγέθη τοϋ ύποκλάδου είναι, : 

1975 1980 (προ'3λεψη) 

Άρυθμός 3ασυκών μονάδων 
Άρυθμο'ς βασυκων μηχανών 
Απασχόληση (άτομα) 
'Ισχύς (HP) 
Έπενδύσευς 5ετύας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) 
Παράγωγη (το'νου-ολες où υνες) 

170 

2,500 

3.000 

4.600 
-

2.800 

160 

3.000 

4.000 

6.000 

500 

4.000 

1 1 . Δαντελλοπουύχ- Ταϋνι/οπλεκ^κή* 

Ό ύποκλάδος εξυπηρετεί κυρύως την έσωτερυκη αγορά 

καύ παρόλο ότι, αναμένεται, η αύξηση της ζητήσεως τον προυοντων 

τ ο υ , δέν προκευταυ κατά την έπο'μενη 5ετύα νά δημυουργηθοον 
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ν^ές μονάδες η νοΓπράγματοπουηθοϋν αξ ιόλογες έπενδύσευς. 

Τα* βασυκά μεγέθη τοϋ" ύποκλάδου ε ί ν α υ : 

Άρυθμός μονάδων 103 100 
Άρυθμός κΰρι,ων μηχανών 1.500 2.000 
Απασχόληση (άτομα) 1.500 1.800 
' Ι σ χ ύ ς (HP) 2.200 3.000 
'Επενδυθείς 5ετυας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 150 
Παράγωγη (δεν δύνεταυ,λόγω της 
ποι,κιΛυας των προϊόντων) - · 

Ό ύποκλάδος αύτο'ς περυλαμβανευ την ύρύτη, κάνναβυ, 

λυνον, σι,ζαλ na£ λουπές φυσυκές Ι ν ε ς , έκτο'ς άπό* το* μαλλυ 

καυ το βαμβακυ. Στον τομέα αύτο* δέν αναμένονται, σοβαρές 

έξελι*ξευς, où πρώτες ύλες ε ϊναυ κυρυως προελεύσεως έξωτε-

ρυκου" καυ οί, χρησευς του τελι,κου- προϋοντος εϊναυ περυορυ-

σμένες. Στον τομέα αύτο έχουν άρχύσευ να ύπευσέρχονται, οί 

πλαστυκές ί ν ε ς (PLAT FIBERS) άπό πολυπροπυλένυο (σχουνο-

~~ tôÇÙX naC υφάσματα -συσκευασίας). - -. • 

Παρο'λα αυτά αναμένονται, μϋκρές έπενδΰσευς γυά* 

έκσυγχρονυσμό καύ συμπλήρωση τοο έξοπλυσμοϋ' των μονάδων 

πού υπάρχουν. 

Τα Βασικά μεγέθη τοϋ ύποκλα'δου θα ε ί ν α υ : 
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, _ 1975 1980 (πρόβλεψη) 

Άρι,θμός μονάδων 22 22 
Αριθμός μηχανών (δεν δ ύ ν ε τ α ι , 
λόγω ποίκυλύας εξΌπλυσμοΟ) - - · 

'Απασχόληση (άτομα) --- - 1.400 1.450 
Ι σ χ ύ ς (HP) 6.000 6.500 
Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς 5ετύας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 100 
Παράγωγη (δεν δ ί ν ε τ α ι , λόγω 
της πουκυλίας των προσόντων) 

13. Βαφευα9 Ψ^Υ^£!ίσ τ ηΡ^α^_Ι^22ί^2 εΪί9!: 

Ή αύξηση της παραγωγές των υφαντήριων και ή ανάγκη 

περισσότερων τελειοποιημένων υφασμάτων, θά δημιουργήσει ζ ή 

τηση γ ι ά μεγαλύτερη δυναμικότητα στον τομέα αυτό. 

Προβλέπεται, έτσι, η δημιουργία 2 η 3 μεγάλων φ ι ν ι ρ ι -

στικων μονάδων, ò εκσυγχρονισμός αύτων που υπάρχουν κ α ί ή , 

εγκατάσταση μικρών βαφείων σ τ ί ς ΰφαντυκές μονάδες, κυρίως 

στην επαρχία. 

Τά βασικά μεγέθη τοϋ" ύποκλάδου ε ί ν α ι : 

Αριθμός μονάδων 
Αριθμός μηχανών (δεν δ ί ν ε τ α ι , 
λόγω ιδιομορφίας του κλάδου) 

Απασχόληση (άτομα) 
' Ι σ χ ύ ς (HP) 
Έπενδύσευς 5ετίΓ·.ς ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) 
Παράγωγη (τόνου) 

(Σύνολο όλων των υφασμάτων) 

1975 

110 

3.200 

20.000 
-

100.000 

1980 (πρόβλεψη) 

115 

4.000 

25.000 

1.000 
130.000 
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Γ,14· 'Εξαρτήματα ετουμων__ενδυμάτων : -. -

Στον τομέα αυτό ύπάγονταυ ύλυκά όπως κουμπυά, κλω

στές ραφής, κεντήματα, φερμουάρ, φόδρες κλπ_ν Τα προϋοντα 

αυτά- καυ- γ ε ν υ κά -η κατασκευή τ-ου-ς-συνδέοντα υ μ ε την παράγω

γη ετουμων ενδυμάτων, ή προβλεπομένη αύξηση τ?ίς όπούας θά 

συμβάλευ θετυκά στην ανάπτυξη των μονάδων παράγωγης τον 

βοηθητυκων αύτων ύλυκων καυ στη σημαντυκη υποκατάσταση των 

εισαγωγών-που* γυνονταυν * ~" ' 

Τά βασυκά μεγέθη τοΟ ύποκλάδου δεν μποροΌν να ύπο-

λογυστοΌν γυά το σύνολο των μονάδων, έπευδη ή πουκυλύα των 

προυόντων καυ δυαδυκασυων παράγωγης ε ίναυ μεγάλη. Έ ν δ ε υ -

κτυκά άναφέρονταυ μονό τά άκο'λουθα: 

™ _ - - _ ™ . „ . „ . . . ,__ 1975^ ~ "]]Ϊ9§0"(πρόβλεψη/ 

Απασχόληση (άτομα) 3.500 5.000 
"Ισχύς (HP) 10.000 14.000 
*Επενδΰσευς 5ετυας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 500 

15. *1 τ 2 ! ;^_εν^υματα 

Ή παράγωγη ετουμων ενδυμάτων δυεθνως μ ε τ α τ ο π ί ζ ε 

ται, προς τυς λυγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ή Ελλάδα πα-

ρουσυάζευ ύδυαυτερα πλεονεκτήματα, ποΰ συνδέονταυ με το' 

χαμηλό σχετυκά κόστος εργασυας, με την άποκτηθευσα τά τ ε 

λευταία κυρυως χρόνυα έμπευρυα καυ με τη θέση της στυς μ ε 

γάλες ευρωπαϊκές αγορές . 

Παρόλο δτυ ò κλάδος έσημευωσε σημαντυκη πρόοδο καυ 

έντυπωσυακές εξαγωγές έπυβάλλεταυ νά συνεχυστευ 6 έκσυγχρο-

νυσμός των μονάδων, η καλύτερη οργάνωση καυ βελτυωση των 
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μεθόδων παραγωγές, η κατάλληλη εκπαίδευση και? αύξηση του μέσου 

μεγέθους των μονάδων, μέ συγχωνεύσευς η επέκταση των υγιέστερων. 

Τά βασυκά μεγέθη τοο ύποκλάδου εΐναι^:-

Άρι,θμός μονάδων 7.500 6.500 
Άρι,θμος μηχανί3ν (ύπολογυσμος) 30.000 45.000 
'Απασχόληση (άτομα) 37.000 50.000 
*Ισχ\5ς (HP) 17.000 26.000 
Έπενδύσευς δετύας ( ε κ α τ . δ ρ χ . ) - 2.500 

Στουχευα παράγωγης, λο*γω τ?ίς μεγάλης πουκυλυας 

των προ'Οοντων, της δϋασπορας καυ το\3 μυκροο μεγέθους των 

μονάδων δέν υπάρχουν. 
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ΜΕΡΟΣ_ΔΕΥΤΕΡΟ 

Το μέρος αυτό της Εκθέσεως περί,λαμβάνει, 15 κε-

φαλαυα πού πραγματεύονται, σε μεγαλύτερη έκταση καύ άνα-

λυτυκο*τερα την ύφυστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα καύ 

τ£ς προοπτικές αναπτύξεως των έπυμέρους δραστηριοτήτων 

τοΰ κλάδου κλωστοϋφαντουργύας-ετουμων ένδυμα*των 9 με* τη 

σευρα πού άναφέ*ρονταυ στή*ν εί,σαγωγη. 





• - 7 9 — 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ^ 

ΎΠΟΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΙΟΝΗΜΑΤΩΝ 

Α· *ï$!:2IÎH£-D-2(ÏIi!Î2IÎï2ILl Προβλήματα καυ* άδυναμύες 

1 · £ì#2Ì22ID2DJE2!L2£2iti*Ì£2ì? 

Ό ύποκλάδος συγκροτείται, άπό 550 περύπου μονάδες 

(βυομηχανοκων καύ* βυοτεχνι,κων καταστημάτων) κο\5 κατανέμον

ται,, δπως προκύπτει, από τα στουχεϋα τοΟ Πύνακα 16, ως έξ?|ς: 

ά ) τα νηματουργεία αντιπροσωπεύουν το 26% των καταστημάτων 

καύ* το 86,2% ττίς απασχολήσεως, στην περυπτωση δε μόνο των 

παραγωγυκων μονάδων με* γνωστή ι,σχύ, τά 22% των καταστημάτων, 

το 86% τ?ίς απασχολήσεως καύ το 8Μ·,8% τή*ς ιπποδυνάμεως, ( β ) 

τό μεγαλύτερο* μέρος (σε άρυθμό) των μονάδων τοΟ ύποκλάδου 

έρυουργυας νημτίτων άφορα σε λαναρυστηρυα πού είναu εγκα

ταστημένα στην έπαρχύα γυά την εξυπηρέτηση τοπυκων αναγκών 

(σέ νήματα κΛρντέ), ( γ ) ou έρυονηματουργι,κές έπυχευρησευς 

αυξήθηκαν κατά την τετραετυα 1969-1973 άπό 1Μ-2 σέ 168 καύ 

( δ ) ου έπυχεϋρησευς αυτές εγκαταστάθηκαν κατά .υρυο λόγο 

στα έπαρχυακά κέντρα. 

* Η δυναμυκότητα των κλωστυκων εγκαταστάσεων το\5 

κλάδου ύπολογύζεταυ σήμερα σέ 280.000 περύπου ατράκτους " 

(180.000 πεννι,έ καύ 100.000 κ α ρ ν τ έ ) , μυκτης θεωρητυκίΐς 

ετήσιας αποδόσεως γΰρω στους 50.000 τόνους νημάτων (24ωρα/ 

300 ημέρες) . Σημειώνεται, έδο δτυ άροθμός ατράκτων βρύσκε-

ταυ σέ α δ ρ ά ν ε ι α , λόγω παλαιότητας. 
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Πύνακας^ΐβ 

Αριθμός κα- Μέση εττίσυα 

I9i2IDliÎî^v- _άπασ^όληση 
1,969 1973 . 1969 1973 

Λαναρυστήρυα 339 337 940 946 
Νηματουργεία 100 168 2.687 6.262 
Στρυπτηρυα 6 7 27 67 
Νηματουργεϋα-

* Υ φ α ν τ ι κ ά 1 ι*2 - 2 i 2 i 2 Ζ 

Σύνολο2 547 548 6.964 7.275 

îi222ïïïk2ÉS«H2^§êS_HS-ïv^2ÎD-.k22i^-.2Î-.?ïî2HS 

. _ _ Τ „ . - . . „ . . . . . . . . _ _ _ 

ταστηματων απασ^οληση______ __ 

1969 1973 1969 1973 1969. 1973 

Λαναρι,στηρυα 399 370 932 935 3.792 4.279 
Νηματουργεία 79 137 2.569 6.034 10.425 29.425 
Στρυπτηρυα 6 6 27 64 73 170 
Νηματουργευα-

Ύφαντηρι,α1 __35 - ^ 2 7 2 Z—AL·™ Ζ 

Σύνολο 519 548 . 6.800 7.033 23.368 34 .368 3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές βυομηχανυκων καυ βυοτεχνυκων καταστη
μάτων, 1969 καυ 1973. 

1. Μυκτές μονάδες. 

2. Υπάρχουν επύσης 6 παραγωγυκές μονάδες μη γνωστές ιπποδυνά

μεως μέ απασχόληση 10 ατόμων καυ 29 βοηθητυκές μονάδες (κυ-

ρυως νηματουργείων μέ απασχόληση 232 ατόμων). 

3. Λαμβάνεταυ ύπο'ψη ή από το 1973 καύ* μετά δημυουργύα νέων νη

ματουργείων καυ επέκταση των παραγωγυκων εγκαταστάσεων τών 

παλαυότερων, το σύνολο της εγκαταστημένης ση*μερα από τόν 

ύποκλάδο ί,σχΰος υπολογίζεται, σέ 40.000 ίππους περύπου. 
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*0 τομέας νηματοπουή*σεως έρύου πεννυέ, συγκροτεζ-

ταυ σέ άντυθεση προς τον τομέα νηματοπουησεως έρυου καρντέ, 

από μυκρό άρυθμό έπυχευρησεων, ου όπουες δμως ε£ναυ ου πυό 

ενδιαφέρουσες, καθόσον δυαθέτουν βυομηχανυκη οργάνωση, απα

σχολούν μεγαλύτερο άρυθμό έργατοτεχνυτΰν καυ παράγουν ανώ

τερης πουότητας προΠόντα. 

Ό μεγαλυτέρου άρυθμός των νηματουργείων καρντέ 

αποτελεί" κυρυως τμήματα ύφαντουργυκών έπυχεupή*σεων, ύφυ*σταν 

ταυ όμως καυ* ανεξάρτητες μεγαλύτερες μονάδες «ο\5 ιαράγουν 

έρυονήματα γυά τή*ν υφαντουργία καυ την πλεκτυκή*. 

Ό βαθμός απασχολήσεως τον εν λευτουργυα ύφυστάμε-

νων εγκαταστάσεων του κλάδου ύπολογυζεταυ ότυ καλύπτευ πο

σοστό 80% - κατά μέσον όρο - της έτησυας θεωρητυκ?ίς παραγω-

γυκης του ΰκανότητας (16ωρον/300 ημέραυ), ή όπουα άνέρχε-

ταυ γύρω στους 50.000 τόνους περυπου νημάτων (άμυγΰν καυ* 

σύμμυκτων/καρντέ καυ πεννυέ*). 

"Οσον άφορα στά ελληνυκά έρυοκλωστηρυα, σημευωνε-

ταυ ότυ, αν κρυθοϋν μέ τά δυεθνη πρότυπα, αποτελούν - εκ

τός από ολυγάρυθμες περυπτώσευς - πολύ μυκροο μεγέθους μο

νάδες. Σε σύνολο 180 περυπου ύφυστάμενων σήμερα στον έλλη-

νυκό χδρο έρυονηματουργεύων, αυτά πού δυαθέτουν άρυθμό 

ατράκτων μεγαλύτερο από 5.000 δέν θά πρέπευ νά υπερβαίνουν 

τά 15. 

2. ?ΰΡ2Ι2§^κη* Κ®Ι®Υ.2Ηίί 

Ή μεταξύ κέντρων (περυφέρευα πρωτεύουσας καυ Θεσ

σαλονίκης) καυ λουπης χώρας κατανομή των φφυστάμενων τό 

1969 έρυουργυκων μονάδων (απογραφή ΕΣΥΕ) παρατυθεταυ στον 
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Πυνακα 17, τα συνοπτυκά στοι,χεία τοο οπούου είναν, τα ακό

λουθα: 

Πίνακαε_17 

Χωροταξία κατανομή καταστημάτων έρι,ουργύχς (1969) 

. . . . . . . _ . . . . _ _ - _ _ , 

ÎQ^xeoougotg Ï&Q.0, 

a . Λανα^υστ^υα-Νη^ατουργε ta-Στρ ^ Ϊ ΐ ^ υ α - Μ ι . κ τ έ ^ 
μονάδες 

Καταστήματα 547 60 25 4-62 
Μ.Ε.Α 6.964 4.579 295 2.090 

uiiitous 

Καταστήματα 519 43 16 460 
Μ.Ε.Α. 6.800 4.472 255 2.073 

' Ι σ χ ύ ς (HP) 25.368 15.079 875 9.414 

$. Νηματουργε£α_( πε£ ι.λαμ ί^νονταυ_Μαϋ_ού_42 J i υκτές 
^οναδες^ 

Καταστήματα 142 49 17 76 
Μ.Ε.Α 5.997 4.481 265 1.251 

'^ïl^ÎIiS.22Ê2ïïïi:2Î^S-H2îiî2^SS«HÎ.Ïv^2IÎ-t2X^-.2Î 
υππους 

Καταστήματα 114 32 8 74 

Μ.Ε.Α 5.841 4.374 225 1.242 

'Ισχύς (HP) 21.503 14.776 692 6.035 

γ
 · î2222Ii:2^-XfiÎ£2î9t§!;2iÎ-22î9Î^2HD-^DHÇtI2HÊ,ï£!ÎiiÎ^ 

Καταστήματα 100% 3495% 12,0% 53,5% 
Μ.Ε.Α. 100% 74,7% 4,4% 20,9% 

Ι σ χ ύ ς (HP) 100% 68,7% 3,2% 28,1% 

flflxfl; ΕΣΥΕ, Απογραφή 3^ομηχανυκδν καυ βυοτεχνυκων καταστημά
των. 1969. 
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Το μεγαλύτερο με*ρος (ποσοστό 70%) T?ÌS σέ α τ ρ ά 

κτους MOIL όσχύ δυναμικότητος τοΟ ύποκλάδου ε ί ν α ι , ε γ κ α τ α 

στημένο στην περυοχη τΐΐς πρωτεύουσας, ένω τα 2/3 περό

που του" συνολυκοϋ άρυθμοϋ* των μονάδων του νηματοποι,ησεως 

αφορούν σε επαρχυακές έπυχευρησευς. 

Ή συγκέντρωση στην περυφέρευα τ?1ς πρωτεύουσας, 

τη"ς σύμφωνα μέ τα παραπάνω, δυναμικότητας των έρυονημα-

τουργεύων οφεύλεταυ: 

α . Στην ύφυστάμενη - ·στή"ν περυφέρευα τΐ^ς πρωτεύου

σας - 3ασυκη υποδομή εξυπηρετήσεως των μονάδων, 

πού έγκαθύσταντ^αι.1, η οπούα δημυουργευ εύνοϋκό-
ν . / τ ε ρ ε ς άπό ούκονομυκή*, τεχνυκη καυ δοουκητυκη* 

απαψη* προϋπρθέσευς. 

β. Στην ύπαρξη ΒοηθητοκΩν μονάδων (βαφευων, φυνυ-

ρυστηρυων κ . α . ) γυά τή*ν εξυπηρέτηση της παραγωγές. 

γ* Στη μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η , συγκρυτυκά προς τη*ν ελληνυκη 

επαρχυα, καταναλωτυκτ^ αγορά. 

δ. Στην ύπαρξη, παλιότερα, σχολάζοντος εργατυκοο 

δυναμι,κοΰ. 

ε. Στό γεγονός δτι, δ ai πρδτες δλες (Spüo κλπ.) άνέ* 

φοδυασμος τοο ύποκλάδου γενόταν στο* παρελθόν σχε

δόν άποκλευστυκά, από τό εξωτερυκό. 

' Ι κ α ν ό ς άρι,θμός άξυόλογων νηματουργείων - κυρύως 

καρντέ - δημιουργήθηκε στην έπαρχυα κατά την 5ετυα 1970-

1975, προς την κατεύθυνση δέ αύτη συντέλεσαν ή ύφυστάμενη 

ε ύ ε ρ γ ε τ υ κ η , από άποψη φορολογυκδν καύ λούπων κι/νητρων, 
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σχετυκή* μέ τή*ν αποκέντρωση κα£ τίς έπενδύσευς νομοθεσία καί 

η σημαντυκή* αΰξηση της δραστηριότητας ορυσμένων ύποκλάδων 

èptoopYuxg (ταπητουργίας» εύδον λα'ίκΐίς τέχνης, παραγωγές κλι,-

νοσκεπασμάτων κ.5.) οι, οποίου, κατά παράδοση, δρουν σε* μερικά 

από* τά διαμερίσματα τΤ\ς χώ*ρας (Θεσσαλία, Μακεδονία, 'Ημαθία, 

Θράκη κ.δ.). * Η δημιουργία τον νηματουργείων αυτών επέφερε, 

ενδεχομένως, μικρές ποσοστιαίες μεταβολές στη* χωροταξική* κα

τανομή τδν έριονηματουργικδν μονάδων. 

Ή τεχνολογική* στάθμη τοο ύποκλάδου, η οποία υπολεί

πεται τ?ίς αντίστοιχης του" βαμβακουργικοϋ, στον τεχνολογικό 

τομέα τοΌ οποίου σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις, βρίσκεται 

σέ χαμηλό επίπεδο. 

Τό μεγαλύτερο μέρος (ποσοστό 60%) τδν παραγωγικον 

εγκαταστάσεων του* ηλικίας πάνω από 10 έτον, εμφανίζει ανο

μοιογένεια καί είναι ύψηλου* κόστους λειτουργίας. 

Μέσο εκσυγχρονισμού" ενός τμήματος των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων αποτέλεσαν μέχρι σήμερα ου προσθήκες καί αλ

λαγές συστημάτων, άφορώντων στη* λειτουργία τοΌ παλιότερου 

εξοπλισμοί, μέ τίς όποϋες επιτεύχθηκαν ικανοποιητικές σχε

τικά βελτιώσεις. 

Το νεώτερης τεχνολογίας μέρος τοΟ μηχανολογικοί) 

έξοπλισμοϋ, πού αντιπροσωπεύει σχετικά μικρό ποσοστό του" 

συνολικοί (25% περίπου), άνή*κει: 
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α. Στα νέα νηματουργεία πού* εγκαταστάθηκαν τα τελευ

ταία χρόνυα, ή παραγωγικότητα των οποίων είναι, ση-

μαντυκά μεγαλύτερη άπό των παλι,ότερων καί 

β. σε άντι,κατάσταση η έκσυγχρονι,σμό τοϋ παραγωγικού* 

έξοπλι,σμοϋ των παλι,ότερων. 

Τελευταία καταβάλλεται, προσπαθευα περαι,τέρω εκσυγ

χρονισμού* των νηματουργι,κων εγκαταστάσεων με* την υποκατάστα

ση τοϋ παλιότερου μηχανολογι,κοο έξοπλι,σμοΟ μέ συγκροτήματα 

νεώτερης τεχνολογίας καί μέ μηχανήματα μεγαλύτερης παραγωγικό

τητας, τά οποία μευώνουν τά στάδυα των έργασυων πού απαι

τούνται, γι,ά τη νηματοποίηση τον5 έρίου. 

Ou μέχρι, σήμερα πραγματοποιηθέντες, περυορι,σμένης 

κλίμακας έκσυγχρονι,σμοί, άπό τίς μεγαλύτερες έρυονηματουργυ-

κές μονάδες, μέ τους οποίους επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγι,κό-

τητας των νηματουργείων χαί βελτίωση τοΌ κόστους καί της ποιό

τητας τον προίόντων δεν μετέβαλαν ούσυωδως το χαμηλό* μέσο 

τεχνολογι,κό επίπεδο τοο κλάδου. 

Ό εκσυγχρονισμός τοο συνόλου των σε βυομηχανι,κή* 

βάση μονάδων τοο κλάδου, αν συνδυαστεί καί μέ την εξειδίκευ

ση της παράγωγης, θά έπι,φέρευ άξυόλογη βελτίωση της παραγωγι

κότητας του καί θά δημυουργησευ εύνοίκότερες - άπό σήμερα -

συνθήκες τόσο στην παράγωγη (πουότητα χαί κόστος προίόντων 

κλπ.) δσο χαί στη ζήτηση· 

"Η αύξηση της προσφοράς νημάτων πού θά προέλθει, άπό 

τό βαθμυαίο έκσυγχρονι,σμό των έρι,ονηματουργυκων εγκαταστάσεων 

προβλέπεται, OTL θά εξισορροπείται, άπό την αύξηση της ζητήσεως 

τους εκ μέρους της υφαντουργίας, τ?ίς πλεκτοκΡίς καί άλλων συν

αφών προς τό ερυόνημα τομέων. 
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Ου τεχνολογι,κές έξελύ*ξευς πού πραγματοποι,ηθηκαν 

πρόσφατα καιί συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας τοο 

ύποκλάδου, σέ γενι,κές γραμμές, άφοροον: 

α. Στην κατασκευή προκαταρκτικών μηχανημάτων, κλω-

στρ^ωνκαυ στρυπτηρίων μεγαλυτέρων ταχυτήτων, έζο-

πλι,σμένων μέ διάφορους αύτοματυσμούς, οί όποϋου 

συμβάλλουν στην μεύωση τοο προσωπυκοΟ. 

β. Στη* χρησυμοπουηση ηλεκτρονικών συσκευών γυα* τόν 

πουοτυκο έλεγχο των παραγόμενων νημάτων. 

γ. Στην εοσαγωγη, πρόσφατα, τοο μη δοκυμασμένου άκοσ

μη συστήματος τΐΐς κλώσεως τοο έρύου μέ τουρμπι,να-

τράκτους (παράγωγη νημάτων καρντέ άπό ερυο μυκροο 

μήκους ύνός καυ ύπολει,μμάτων) τό δποϋο έφόσο τελι»-

κά καθι,ερωθεϋ, άναμένεταυ δτυ θα βελτυώσευ τό κό

στος νηματοπουησεως των ύνων πού προαναφέραμε (γυά 

τή*ν παράγωγη νημάτων καρντέ - τό δμουο σύστημα πού 

εφαρμόστηκε ηδη στη νηματοπουηση βαμβακυοϋ είχε 

ί,κανοποι,ητι,κη απόδοση)· 

δ. Στην ενδεχόμενη έξέλυξη στον τομέα άναγεννωμενων 

έρυων τύπου PRATO. 

Συμπερασματυκά δυατυπωνονται, τα ακόλουθα: Οί êpto-

νηματουργυκές μονάδες, εκτός από έλαχυστες έξαι,ρέσευς, είναι,, 

συγκριτικά προς τα δυεθνη πρότυπα, μυκροϋ μεγέθους και χαμη

λού" τεχυολογυκοΰ επιπέδου - ασυμβίβαστου συχνά προς τό συμ

φέρον τϋς εκμεταλλεύσεως - μέ αποτέλεσμα την απώλεια τον 

εύκαιριδν αξιοποιήσεως των χαμηλότερων εργατικών αμοιβών πού 

ισχύουν στην Ελλάδα, έναντι των προηγμένων χωρών. 
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Ή έξευδυκευση της παράγωγης με την όρυζόντυα άναδυάρ-

θρωση του ύποκλάδου, θα άπάλλασε τα μυκρά κλωστηρυα άπό το να 

δυατηρο\3ν μυκροβαφευα πρώτων υλών καυ νημάτων - άπαραυ'τητα 

σήμερα γυά την πετυχημένη εξυπηρέτηση της πελατευας τους - r> 

εκμετάλλευση των όπουων είναυ λόγω μεγέθους όπωσδη'ποτε ασύμφορη-

*Η ύφυστάμενη γενυκά κατάσταση στην έλλειψη, σε μεγάλο 

βαθμό', υκανοπουητυκ?»ς εΰδυκεύσεως στην έρυονηματουργυα δημυουρ-

γεΐ ενα ΰδυόρυθμο καθεστώς αντυπαραγωγυκών μυκροεπενδύσεων καυ 

στα επόμενα στάδυα του έρυουργυκοΌ κλάδου (ύφανση, πλεκτική 

κλπ.) καθόσο τά μεγαλύτερα ύφαντηρυα καυ πλεκτηρυα είναυ υπο

χρεωμένα να δυατηροϋν η να έγκαθυστοϋν ακόμη «au σήμερα γυά 

την αυτοεξυπηρέτηση τους, καθ* μόνο γυ'αύτην, τμήματα κλωστη

ρίων, βαφευων καυ φυνυρυστηρυων, ασύμφορης - λόγω μεγέθους χαυ' 

συνθηκών - εκμεταλλεύσεως. 

Κύρυο χαρακτηρυστυκό τοο κλάδου είναυ ή χρησυμοπουηση 

(μέχρυ σήμερα) πρώτων υλών (έρυων, τεχνητών καυ ασυνεχών συνθ:-

τυχών/άκρυλυκών καυ πολυεστερυκών ΰνών) προελεύσεως εξωτερικοί;. 

Ή έγχώρυα - άνομουογενή*ς, κατώτερηδπουό.τηταςκαυ μυτ^ρΓς 

αποδόσεως - παράγωγη ερυου,πού δέν υκανοπουευ τυς άπαυτηοευτ τί, -

εξελυγμένης έρυουργυας,χρησυμοπουευταυ βασυκά έπυ' τόπου από την 

ουκοτεχνυα καυ μυκρό μέρος της από την έρυοβυοτεχνυα καρντέ γ ι α 

την παράγωγη προϋόντων κατώτερης πουότητας (κλυνοσκεπασμάτωνί 

φλοκάτων κ . α ) , πού προορύζονταυ γυά τή*ν κάλυψη αναγκών τ?^ς έσω-

τερυκης έπαρχυακης αγοράς (οί,κυακη χρήση). 
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Στην έρυουργύα, συνεπβς, où πρβτες δ λ ε ς , άντύθετα προς 

τή*ν βαμβακουργύα, προσλαμβάνουν ύδυάζουσα θ έ σ η , ή όπούα ο φ ε ι λ έ 

του στους έξ?1ς λόγους: 

α . *Η παραγωγή* έρύου ε£ναυ συνδεδεμένη,χατ 'άρχην, με* ο ρ ι 

σμένες χώρες (Αυστραλύα, Ν. Ζηλανδύα, Ν. Άφρυκη* κ . α . ) 

ou οποίες κατέβαλαν σημαντυκές καύ μακροχρόνιες προσ

πάθειες γυα τη* βελτύωση xfis πουότητάς του (δυασταυρώ-

σευς προβάτων κ λ π . ) , καθώς καύ με* δ ιάφορα, άντυκρουό-

μενα πολλές φορές, δυεθνη συμφέροντα. 

β. *Η αγορά έρύου πού άναπτύσσεταυ σέ πλαύσυα άνελαστυκη*ς 

μάλλον προσφοράς (βραχυχρόνυα τουλάχυστον) , λευτουργευ* 

χρηματυστηρυακά, μέ κόρυα χαρακτηρυστυκά το' υψηλό, 

συγκρυτυκά προς οπουαδηποτε άλλη φυσυκη uva ( έ κ τ ο ς άπό 

το μ ε τ α ξ ύ ) , έπύπεδο καύ τ η μεγάλη εύπάθευα τον τυμων 

των προυόντων (έρύων). 

γ · Εύδυκότερα στην *Ελλάδα, η ελλευψη αφενός έγχώ*ρυας πα

ράγωγης έρύου κατάλληλου γυά βυομηχανοπούηση καύ η 

μη ύπαρξη αφετέρου άγορδς ξένης παραγωγές κατεργασμέ

νου η ακατέργαστου έρύου, δημυουργοον πρόσθετα προ

βλήματα γυα την έρυουργύα. 

6 · Ή εύπάθευα τΐ ίς άγορα ς καύ των τυμίδν τοο έ ρ ύ ο υ , που* 

προέρχεταυ πολλές φορές από ανώμαλα, δυεθνοος χαρακτή

ρ α , πολυτυκοουκονομυκά καύ κουνωνυκά γεγονότα καθώς 

καύ άπό δυάφορους έπυχευρηματυκούς συνδυασμούς, επη

ρεάζουν δυσμενώς την έλληνυκή* έρυονηματουργύα. 

Σήμερα το έμπόρυο έρύων άπό ακατέργαστη η κατεργασμέ

νη μορφή, δυεξάγεταυ κυρύως άπό τύς παράγωγους χώρες (Αύστραλύα, 
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Ν. Ζηλανδία χ . α . ) , την Α γ γ λ ί α , την Γαλλία, τη Γερμανία καί 

το Βέλγυο ίου τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δυαθέτουν μεγάλη παράδοση καί π ε ί ρ α ) . 

Σημευώνεταυ δτυ πρέπευ να ερευνηθεί , πέρα άπό τ ί ς ηδη 

λευτουργοΌσες περυοροσμένης κλίμακας μυκρομονάδες ή δυνατότη

τα δημιουργίας στην Ελλάδα άγορας έρίων ξένης παραγωγές καί 

η συγκράτηση - εφόσον άπό την έρευνα άποδευχθεί συμφέρουσα -

εργοστασίου πρώτης κατεργασίας τους καί παράγωγης TOPS, ή 

δποία δμως έπευδη άπαοτεΐ σημαντυκά κεφάλαυα, δεν θά μποροο-

σε νά πραγματοποιηθεί, άπο μεμονωμένο φορέα. 

Πέρα άπο το* ερυο, η έρυονηματουργία χρησυμοπουευ -

σέ σΰμμυκτη η άμυγη μορφή - σημαντυκές ποσο'τητες άπο τ ί ς ε ι σ α 

γόμενες μακρο-2νες (πουότητα πάνω άπο 3 ντενυέ/εύσαγωγές 

197Η 20,000 περίπου τόνων) άσυνεχεϋς τ ε χ ν η τ έ ς καί συνθετυκές 

υφαντικές ί ν ε ς , το ΰψος δμως των οποίων δέν μπορευ νά προσ-

δυορυστευ, αν ληφθευ υπόψη δτυ αυτές άφοροον, σέ μι,κρότερη 

πάντως κλίμακα, καί άλλους τ ο μ ε ί ς της κλωστοϋφαντουργίας (βαμ-

βακουργία, ταπητουργία κ λ π . ) · 

Ή αξία των εί,σαγόμενων άπό την εγχώρυα ερυουργία -

σέ μυκρές σχετυκά καί επαναλαμβανόμενες ποσότητες - ύφαντυ-

κ£5ν υνων ( ε ρ ί ο υ , τεχνητών καί συνθετυκων όνων) δ ι α κ α ν ο ν ί ζ ε 

ται, κυρίως προθεσμυακά (παρέχονται, πυστώσευς άπό τοός προ

μηθευτές δυαρκείας 6-8 μηνών), με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 

της (μετρητούς) τυμης τ ο υ ς , προσαυξανόμενη κατά 15-20%, πο

σοστό πού καλυπτευ.τόκους,, άσφάλυστρα πυστώσεων, έξοδα προα-

γορας συναλλάγματος, αυξημένα έξοδα μεταφοράς καί έκτελωνυ-

σμου* (λόγω μικροποσοτήτων) κ . α . 
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Στίς χώρες της Δυτ. Ευρώπης, ή άπο* τίς μικρότερες 

έπυχευρησευς προμήθευα τοΟ έρίου πραγματοποιείται, μέσω δευ-, 

τεροβάθμι,ων οργανώσεων (fi ευδυκων γραφείων), πού φρρντίζουν 

γυά λογαρυασμό* τους τό*ν ανεφοδιασμό τους σέ πρώτες δλες με* 

εύνο'ίκό*τερους - συγκρυτυκά - δρους (ευνοϊκότερες τι,μές, συν

εχείς καί απρόσκοπτες παραδόσεις κατά το μέτρο τον άναγκον τον 

έπυχευρή*σεων, δυατηρηση χαμηλών αποθεμάτων κ.α.) . 

Ή κατά το σύστημα πού προαναφέραμε οργάνωση τοο άνε-

φοδυασμου* σέ πρώτες δλες τη* ς κατακερματι,σμένης έλληνι,κϊΐς έρυο-

νηματουργίας μέ τη δημυουργία ενός κεντρι,κοο φορέα, θα τή*ν 

άπάλλασε άπο πολλά προβλήματα καί θά έπυδροΌσε ευνοϊκά στο 

κόστος προμήθευας τών πρώτων υλών. 

Σημευώνεταυ, τέλος, δτυ η πρώτη μονάδα παραγωγές 

άουνεχών ακρυλικών συνθετυκών ί,νον στην Ελλάδα (Acrylic 

Staple Fibers), ή οποία θά είναυ έττίσι,αςδυναμυκότητας9Λ00 

τόνων προϊόντων (άκρυλυκων ί,νδν), αρχυσε ηδη να λευτουργεϋ. 

ύ^ζς: *Η έγχώρυα παράγωγη, ob εισαγωγές, où εξαγωγές καί 

η κατανάλωση φυσυκοο έρίου/τρι,χων, τεχνητού" έρίου καί άσυ-

νεχδν συνθετυκών υνων, εξελίχθηκαν κατά την περίοδο 1567-1975 

δπως φαίνεται* στους Πίνακες 18α καύ* 183. 

Εύδυκότερα μποροΟμε να παρατηρήσουμε δτυ: 

α. Ή κατανάλωση εύσαγόμενων έρίων καί τρυχβν, η δποία 

άφορδ στη δραστηρυότητα Ttis βυομηχανυκί^ς καί $υοτε-

χνυκ?ίς έρυουργίας, σημείωσε κατά την περίοδο, 1968-

1973 μέσο ετησυο ρυθμό* αυξήσεως 1**% περίπου (το* με

γαλύτερο μέρος ττ̂ ς εγχώρυας παράγωγης χρησυμοπουεϋ-

ταυ, δπως προαναφέρθηκε άπο τήΛ> άγροτυκη* οικοτεχνία). 
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Φυσυκό ερυο καύ* λ ο ι π έ ς ζωικές τρύχες (τόνου) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

/ Ι Παράγωγη πλυμένων 

5.598 
5.475 
5.846 
5.519 
5.642 
6.112 
6.084 
6.276 
6.243 · . ,..·• 

Εισαγωγές 

7.430 
8.480 
9.456 

11.637 
16.584 
15.973 
16.365 
11.190 
23.851 

Εξαγωγές 

467 . 
633 
657 

. 449 
403 
678 
620 
391 
663 

Κατανάλωση 

12.561 
13.322 
14i645 
16.707 
21.823 
2U407 
21.829 
17.075 
29.431 

2 Û Î Û : 'Υπουργείο Γεωργυαςκαύ ΕΣΥΕ, Δελτυον'ΕξωτερυκοΟ Έμίιορυου« 

1 . *Η απόδοση της πρωτογενούς παραγωγές ερύου κα£ τρυχδν σέ 
πλυμένα προϊόντα ε ίναυ περύπου 55% καύ 90% άντύττουχα. 

Πυνακας_18β '••'•; 

Τεχνητές καύ συνθετυκές μη συνεχε ίς ί ν ε ς (τόνου) 

„ , y Συνθετυ-
Τεχνυχές υνες ^ ς ^ 

Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Εισαγωγές 

1967 
1968. 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

9.187 
9.643 
9.498 
8.276 

10.330 
10.719 
11.742 

9.018 
5.819 

-
-
13 

42 
98 

168 
140 
270 
289 

9.187 
9.643 
9.485 *·· 
8,234 

10.232 
10.551 

: 11.602 
8.748 
5,530 

3.21,8 
4.557 
6.475 
7.971 

10.391 
14.410 
23.286 
22.379 

7 26.292 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Δελτυον Έξωτερυκου" Έμπορυου. 
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3. OÙ ασυνεχείς τεχνητές Ζνες υποκαθίστανται, $αθμυαία 

άπο τυς συνθετυκές, των δπουων σημαντυκό μέρος νηματοπουείταυ 

άπο τή*ν έρυονηματουργυα. 

5. 'Απασχόληση 

Το απασχολούμενο προσωπυκό στην έρυονηματουργυα υπο

λογίζεται, σήμερα σε 8.000 άτομα περίπου άπο τα οποία 4.800 

περίπου εϊναυ γυναίκες. *Η εξεύρεση εργατικών χευρωυ γυά τίς 

ανάγκες τδν εγκαταστημένων στην περυφέρευα πρωτευούσης èpuo-

νηματουργείων έμφανίζευ, μερυκές φορές,δυσχέρευες. 

To' γεγονός δτυ σέ όλο*κληρο τόν κλάδο τΤ\ς έρυουργίας 

απασχολούνται, κατά ποσοστό* 60% περίπου γυναίκες, ού οποίες 

δμως στη χώρα μας παρέχουν, στίς περισσότερες περι,πτώσευς.,. 

εργασία παροδυκου" χαρακτήρα (απασχόληση πρίν άπο* το γάμο η 

καί μετά γυά συμπλήρωση οοκογενευακον εύσοδημάτων), δημυουρ-

γεΐ πρόβλημα εξευδυκεύσεως σέ μεγάλο μέρος των απασχολουμέ

νων στον ύποκλάδο. 

Άπο* άποψη επιβαρύνσεως μέ εργατυκά του" κο'στους πα

ραγωγές των έρυονημάτων σημειώνεται, δτυ αυτό πουχίλλευ ανά

λογα μέ τό παραγο'μενο προ'ίόν (νήματα πεννι,έ η* καρντέ), τήν 

ποσότητα τώ*ν παρτίδων του" νάματος, το* δυαθέσυμο μηχανολογι

κό έξοπλυσμό, τή*ν έξευδίκευση τΨ\ς εργασίας κ.ά. Εντελώς 

ενδευκτυκά σημει,ώνεταυ δτυ τά έργατυχά ύπευσέρχονταυ στο 

άμεσο κόστος των ερυονημάτων πεννι,έ κατά ποσοστό* 20% περυ

που, καυ στο κόστος νηματοπουήσεως τοΟ έρίου (χωρίς νά 

συμπεριλαμβάνονταυ άποσβέσευς) υπολογίζονται, γύρω στο 70% 

(στοοχεία 1975). 
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Πάρο? τό γεγονός δτυ ου αύτοματυσμου περυστέλλουν το* 

ρόλο τ?ΐς - σέ μεγάλη κλύμακα - έξευδυκεύσεως τΐίς παρεχόμενης 

στην ερυονηματουργύα εργασυας, έντούτους ή πολυχρόνυα συστη-

ματυκή* άσκηση της εργασίας δημυουργευ πλεονεκτήματα στον 

ύποκλάδο τα οπουα έκφράζονταυ στο* κόστος καυ την πουότητα τον 

προυόντων του. 

Άπαυτεΰταυ τόσο άπό τους φορεΰς όσο καί άπό το* κρά

τος έπυδευξη ένδυαφέροντος γυά ευ£υκευμένο - με έργατυκη* συ

νείδηση - προσωπυκο, τό οποίο θα συντελέσει, στη* βαθμυαυα 

αύξηση τ?ίς παραγωγυκότητας τΐίς έργασυας στο? μέτρα τον άναπτυγ 

μένων χωρδν, με θυσυα - εφόσον άπαυτηθευ - τοΟ άμεσου ούκονο-

μυκοΌ αποτελέσματος. 

Ή έρευνα πο\5 συνδέεταυ μέ τό έπυστημονυκό κυρυως 

προσωπυκο δέν μ πόρε υ να αναπτυχθεί μέσα στά πλαυσυα τών μυ-

κρόϋ μεγέθους έρυονηματουργυκών μονάδων, θα μ πόρο Οσε ό*μω ς, 

σέ συνεργασία μέ τό σύνολο TT>S έρυοβυομηχανίας, νά άναπλη-

ρώθευ από έύδυκά κρατυκά όργανα, τά όπουαθά συνέβαλλαν στή*ν 

προώθηση μέσων καυ μεθόδων γυά τη\> ανάπτυξη τ^ς.έρυουργυας. 

>
.w Τά προυόντα πού παράγονταυ από τον ύποκλάδο ευναυ 

μόνόκλωνα η πολύκλωνα νήματα άμυγη άπο Ιρυο (φυσυκό η τεχνη

τό) η σύμμυκτα μέ συνθετυκές η τεχνητές ίνες (μη συνεχευς), 

κάθως καυ εύδυκές κατηγορύες νημάτων πού χαρακτηρίζονταυ ώς 

φανταυζί καυ παράγονταυ σέ μυκρές ποσότητες 

Πέρα από τά παραπάνω νήματα οΰ έρυονηματουργυκές 

έγκαταστάσευς παράγουν οέ μεγάλη κλίμακα καυ άμυγη* συνθετυκά 
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νάματα (πεννι,έ καυ καρντέ άπο* συνθετυκές ίνες μη* συνεχείς), το* 

ΰψος παραγωγές τους δμως δέν μπορεί* να' προσδι,ορυστεε. 

Τα νή*ματα πεννι,έ χρησυμοπουοονται, βασυκα* γυα* τη*ν παρα

γωγέ ύφαντον n πλεκτών υφασμάτων έξωτεροκ*1ς ενδύσεως, ένώ" το μέγα« 

λύτερο μέρος των νημάτων καρντέ γυα ττ*ν παραγωγέ κλι,νοσχεπασμα*-

των, ταπητουργι,κων (ταπήτων άνατολυκοΟ τΰπου, φλοκάτης χ .α. ) 

και* λούπων (χευροπλεκτι,κών κ.α.) έρι,ουργι,κών (άμυγον xqC σύμ-

μυχτων) προϊόντων ούκι,ακτ'ς καυ λουπών χρήσεων. 

Πυναχας_19 

Έρυονηματα: παραγωγή - εύσαγωγές - εξαγωγές 
" . . . (·τόνου> « 

Έτος Παραγωγέ 

Καρντέ Πεννυέ Σύνολο" 

Ευσαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωστ 

1967 

1968 

1969 

1970 
1971 

1972 
1973 

1974 

4.692 
3,930 
4.507 

6.952 
7.967 
8.897 

7.262 

7.861 

4.191 
3.568 

3.820 
4.111 

2.763 

3.474 

3.427 

3.030 

8.883 
7.498 
8.327 

11.063 

10.730 
12.371 

10.689 

10.891 

1.633 

1.228 

1.033 
1.215 
1.516 

1.540 

1.049 

841 

17 
.5 
59 

193 
61 

80 
214 

197 ' 

10.499 
8.721 
'9.301 

12.085 
12.185 

13.831 
11.524 

11.535 

1. Μέχρυ χαυ το* 1969 δέν περιλαμβάνονται, τά νήματα πλεκτυκη*ς, το 
δπουα προστίθενται, άπο* το* 1970. 

2. Αφορούν σέ άμυγη κατά το* πλείστο καυ σέ συμμυχτα (Ipto 85%) 
έρυονηματα. 
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8· UDH^H_éî2-.I£2Î^DI2-|P!i2 

"Ετος 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Παράγωγη 

5.90Η 
5.561 
5.574 
5.533 
7.365 

'. >6.563 
6.128 

Εισαγωγές 

9 
10 , 
10 
15 

-
-

6 
-

'Εξαγωγές 

22 
7 

51 
214 

93 
46 
42 

113 

Κατανάλωση 

5.891 
5.564 
5.533 
5.334 
7.272 
6.517 
6.086 

1. Άπό* το 1974 τα νήματα άπο τεχνητό ερυο παρακολουθούνται, 
από* την ΕΣΥΕ στα λουπά νήματα άπό* τεχνητές, συνθετυκές 
καο λουπές (συνεχείς καυ ασυνεχείς) ύφαντυκές ύλες. 

ύλες) 

1967 

546 

1968 

2.302 

1969 

1.394 

1970 

5.675 

1971 

6.824 

1972 

4.871 

1973 

7.3J8 

1974 

8.806 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 

Τα ευσαγό*μενα (άμυγτ5 η σΰμμ^κτα) έρυονήματα, τα όποϋα 

αντιπροσωπεύουν σήμερα μυκρο' ποσοστό* τ?ίς συνολι,κής έγχωρυας πα

ράγωγης (1974 ποσοστό' 10% περυπου - $λ. παρακάτω), είναυ κυρυως 

πεννι,έ καυ εύσάγονταυ άπο τα* πλεκτηρυα καύ τά άμυγη ύφαντηρυα. 

Τα παραγόμενα άπο την έρυονηματουργυα νήματα είναυ κα

λής πουότητας κα£ έφάμι,λλα των ξένων, σε μερυκές δμως περι,πτώ-

σευς εύδυκότερων χρήσεων, τα εισαγόμενα έρυονηματα χαρακτηρίζον

ται, άπό* πουοτυκη ανωτερότητα, πού όφεύλεταυ στην ανάπτυξη της 

τέχνης τδν προσμίξεων (Αγγλία, ΒέλγΙο* Γαλλία κ.α.) καυ τη 
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μεγάλη ευδυκευση των μονάδων καυ τοΟ προσωπυκοΌ. 

Πυνακας_20 

Συνολυκη κατανάλωση νημάτων έρυουργΰας (τόνου) 

Έτος 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1971+ 

Άπό φυσυκό 
ερυο 

10.499 
8.721 
9.301 

12.085 
• 12.185 

13.831 
11*524 
11.535 

Άπό τεχνητό 
ερυο 

5.891 
5.564 
5.535 
5.334 
7.272 
6.517 

• 6.086 

Σΰμμυκτα 

.5.46 
2.302 
1.394 
5.675 
6.824 
4 .871 
7.368 
8.806 

Σύνολο 

16.936 
16.587. 
16.230 
23.094 
26.281 
25.219 
2 4 . 9 7 8 1 

1. Άπό το 1974 τά νήματα άπό τεχνητό* ερυο παρακολουθοϋνταυ 

άπό την ΕΣΥΕ στα λουπά νήματα άπο συνθετυκές καύ τεχνητές 

ίνες. 

Πέρα άπο τύς παραπάνω ποσότητες, η έρυουφαντόυργύα 

καυ η έρυοπλεκτυκη χρησυμοπουοΟυ καύ σημαντυκές ποσότητες άμυ-

γων συνθετυκον νημάτων άπό ασυνεχείς συνθετυκές (άκρυλυκές γυά 

χλυνοσκεπάσματα καύ πολυεστερυκές) ou οποίες όμως δέν είναυ.δυ

νατόν νά προσδυορυστοΰν. 

Τά νήματα δυατύθενταυ στύς υφαντουργικές,, πλεκτυκές, 

καλτσοπουητυκές, ταπητουργυκές καυ άλλες $υομηχαυ,ύες,. βυοτεχνύες 

καύ ούκοτεχνύες παραγωγές έρυρυργυκων προυόντων, καθώς καυ σέ 

δυάφορους έμπορους, οί, οποίου παράγουν τελυκά ερυουργυκά προϋόν-

τα γυά λογαρυασμό τους σέ έργοστάσυα τρύτων (φασόν). 
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Πίνακας_21 

Εξαγωγές νημάτων άπό συνθετικές καιί τεχνητές 
ίνες (μη* συνέχεις) 

1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

α, Ποσότητα^ (τόνου) 

Άπό συνθετικές Ινες 22 202 535 503 968 2.349 2.818 
Άπό τεχνητές Ινες _22 51__214 93 46 42 113 

44 253 749 596 1.014 2.391 2,931 

β. Άξ£α_ ( εκατ. δ ρ ^ ) 

Άπό συνθετυκές Ινες 3 20 47 47 80 203 316 
'Από τεχνητές Ινες __1 2 8_j 1 _ 2 L ™ - § 

_ _ _ _ ' _ _ w .J± , , , 2 2 , , 55 48 _ 82 2g6 324 

IIT^TJ: ΕΣΥΕ. 

„ : Ή διάθεση τους στή*ν έσωτερυκη αγορά πραγματοπουεε-

ταυ βασυκά άπό τα έργοστάσυα η πρατηρυα τον έρυρβυομηχανυων, 

τμήμα δέ αύτωυ μέσω των. χονδρέμπορων, πού* εξυπηρετούν μυκρές 

επαρχυακές βυοτεχνυες η οί,κοτεχνυε,ς. 

Ή δυάθεση των εξαγόμενων - μυκρών συγκριτυκά προς 

τό μέγεθος της παράγωγης - ποσοτήτων έρLOνημάτων, πραγματο^ 

πουεΕταυ ευτε άπευθευας άπσ τυς έρυουργυκές έπυχειρησευςεί

τε μέσω αντιπροσώπων τους. Κατά-τον υδυο τρόπο διατίθενταυ 

καυ ου εξαγόμενες σέ ί,κανοπουητυκη* κλύμακα ποσότητες νημά

των από συνθετικές (μη συνεχείς) Ι ν ε ς , μεγάλο μέρος των 

οπούων» όπως προαναφέρθηκε, παράγεται- στις εγκαταστάσευς 

της έρυονηματουργυας. 

Τά προϊόντα (ερυονηματα) τοΟ ύποκλάδου, λόγω ττ^ς 

ύφυστάμενης δασμολογικές, προστασυας, δέν άντυμετωπυζουν, 

όσο άφορα στην έσωτερυκη αγορά, άνταγωνυσμό εκ μέρους τω"ν 
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εισαγόμενων, τό* κόστος παράγωγης των όπούων είναυ χαμηλότε

ρο άπό έκεϋνο που έπυτυγχάνεταυ άπό την έλληνυκη έρυονημα-

τουργυαίπαράγοντες που έπυδροϋν: ευνοϊκότερου όρου προμή*-

θευας πρώτων ύλων, έξευδύκευση, αρτιότερη τεχνυκη συγκρότη

ση τον έρυονηματουργεύων, πληθοπαραγωγη κ.α.). 

*0 ύποκλάδος, 6 οποίος καλΰπτευ τό σύνολο περίπου 

των τύπων νημάτων που γενυκά χρησυμοπουοΌνταυ από τή*ν έρυοΰ-

φαντουργυα καυ* έρυοπλεκτυκη (άμυγον καύ σύμμυκτων) προσφέρει, 

τα προϊόντα του σέ-άνταγωνυστυκές τυμές (λόγω προστασυας). 

Ό εκτός τυμης συναγωνισμός συνύσταταυ συνήθως στην' 

υκανότητα της σύντομης έίίτελέσεως των παραγγελυων τΐίς πε

λατείας, ou οπουες πολλές φορές, λόγω μ υκρ ο ποσοτήτων καυ* 

χρωματχσμων,^ είναυ ασύμφορες. 

Ή πώληση των έρυονηματων στην έσωτερυκη αγορά πράγμα-

τοπουε£ταυ κυρυως μέ γραμμάτυα μέσης προθεσμύας 9 μηνών πε-

ρύπου, γεγονός που άπαυτευ την δέσμευση σημαντυκων κεφαλαυων 

κυνησεως, τα όπουα καλύπτονταυ κατά τό μέγυστο μέρος μέ βρα

χυπρόθεσμες πυστώσευς των προμηθευτών των πρώτων ύλων (έρύου 

κλπ.) καυ των έμπορυκων Τραπεζών, μέ τελυκό αποτέλεσμα τη*ν 

συμαντυκη έπυβάρυνση~των έπυχευρησεων μέ χρηματοουκονομυκά 

έξοδα καυ, κατ'επέκταση τη μεύωση της άνταγωνυστυκότητας 

τ£3ν νημάτων. 

Στύς αγορές τοϋ" έξωτερυκοΌ, ο ύποκλάδος άντυμετωπύ-

ζευ σημαντυκές δυσχέρευες στη* δυάθεση των έρυονηματων του, 

επέτυχε δμως άξυόλογες εξαγωγές νημάτων άπό συνθετυκές (μη* 

συνεχείς) ίνες. 

Γυά την άντυμετώπυση τοϋ προβλήματος καύ την δυεύσ-

δυση της έλληνυκης έρυονηματουργύας στύς εξωτερυκές αγορές 

άπαυτείταυ: 
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α . Ουκονομυκοτερο μέγεθος μονάδων και* ως τέτουο θεω-

ρεΐταυ σήμερα γυά τά ελληνυκά δεδομένα το έρυοκλωστηρυο των 

5.000 ατράκτων, 

β. έξευδύκευση της παράγωγης των - προαναφερθείσας δ υ -

ναμυκοτητας - μονάδων, 

γ . συνεχής άξυοπούηση των εκάστοτε τεχνολογικών ε ξ ε λ ί 

ξεων, γεγονός πού μαζυ μέ την έξευδυκευση, συνδέεται, δμεσα 

μέ τή\> αύξηση τΐ^ς παραγωγι,κοτητας, 

δ . οργάνωση τοΰ συνό"λου τΐίς έρυονηματουργύας τόσο από* 

τή*ν πλευρά προμηθευας πρώτων υλών δσο καυ άπό τ η ν πλευρά 

δυαθέσεως των προϋοντων της (αναζήτηση αγορών, π ρ ο β ο λ ή κ . α . ) . 

Ό όρθολογυκος συνδυασμός των παραπάνω θα ε ί χ ε ως 

αποτέλεσμα αφενός την έδραύωση τ?ίς θέσεως ττίς έλληνυκτ^ς έρυο-

νηματουργύχς στην έσωτερυκη αγορά, εξουδετερώνοντας τον αντα

γωνισμέ της αλλοδαπής (κυρέως τώυ χωρών της ΕΟΚ μέ τύς όπουες 

έπυκευταυ η σύνδεση της Ε λ λ ά δ ο ς ) , καύ αφετέρου τη\> ανάπτυξη 

εκ μέρους τοΟ ύποκλάδου'έξαγωγυκης δραστήρυότητας σέ ί,κανο-

πουητυκη κλύμακα. 

8 · Δυεθνη_συγκρ υτ ̂ κά_στο ο^ευα __ ( Δυτ^Εύρωπη ) 

Στο χώρο τΐ̂ ς Δυτ. Ευρώπης εμφανίζεται, τά τελευταία 

χρέυυα στασυμοτητα η και* κάμψη. 

Το* παραγωγυκο δυναμυκέ τ?ίς έρυονηματουργυας τών 

αναπτυγμένων χωρών τ?ίς Δυτ. Ευρώπης, ή παράγωγη έρυονημάτων 

καυ το έξωτερυκό* έμπόρυο αυτών, εξελίχθηκαν κατά την περυο-

δο 1971-1973 ως έ ξ η ς : 
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Πίνακας 22 

Δυναμυκό έρυονηματουργείων - Παράγωγη έρLOνημάτων 

Χώρες 

Γερμανία 
Βέλγιο 
Γαλλία 

Ι τ α λ ί α 
'Ολλανδία 
Α γ γ λ ί α 

Σύνολο 

Δυναμυκό νηματουργείων 
(σε* χυλ.ατράκτους) 

1971 

879 
450 

1.004 
2.066 

77 
2.391 

6.867 

1972 

936 
414 

1.031 
2.284 

65 
2.266 

6.996 

1973 

921 
430 

1.025 
2.505 

65 
2.154 

7.100 

Παράγωγη 

1968 

87,2 
81,4 
83,1 

176,4 
17,0 

213 27 

658,8 

(σε* χυλ 

1971 

84,8 
90,2 
76,5 

166,9 
13,4 

- Ì IZiL. 
.619,1 

έρtoνημάτων 
. τόνους) 

.1972 

86,9 
88,8 
75,8 

181,5 
13,0 

192^2 

638,2 

1973 

65,0 
83,9 
61,3 

203,0 
9,7 

188^1 

611,0 

1· "Οσον άφορα στην * Ιταλία σημευώνεταο οτι, στά στουχεΠα πε
ριλαμβάνοντα u καί σ\5μμυκτα ερυονηματά. 

Το έξωτερυκό* εμπόριο των ερυονημάτων lev χωρδδν τΤ\£ 

ΕΟΚ καί του" OECD, στην περίοδο 1968-1973, παρουσιάζεται, συν-

οπτυκά ως έξης: 
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Π£ναχας_23 

Έξωτερυκό έμπορυο έρυονημάτων 

Εισαγωγές (̂ υλ. τόνοι,) 

Χωρών ΕΟΚ 

Μευον: Ένδοκουνοτι,κό 

Καθαρές συναλλαγές 

Εξαγωγές (̂ ι,λ. τόνου) 

1 

Χωρών ΕΟΚ 

ΜεΕον: Ένδοκουνοτυκό 
Καθαρές εξαγωγές 

1968 

49,9 

46,1 

3,8 

70,4 

„5§ΐΐ-

24,3 

1969 

55,0 

50
2
2 

4,8 

73,5 

50^2 

23,3 

1970 

54,9 

50
2
3 

4,6 

.73,2 
50^3 

22,9 

1971 

60,0 

54
2
6 

5,4 

77,6 

54
2
6 

23,0 

1972 

62,9 

56
2
0 

6,9 

79,7 

56
Α
0 

23,7 

1973 

55,6 

51,8 

3,8 

80,5 

51
2
8 

28,7 

nrtftf: .TEXTILE INDUSTRY IN OECD COUNlRIES 

1 . Των 6 γ t a τα ετη 1968-1972 καυ τών 9 γυά το* 1973. 

Άπό τα σ τ ο ι χ ε ί α ποΰ παραθέσαμε πυό πάνω προκύπτει, 

ο τ υ : α ) *0 άρι,θμός των ατράκτων στυς χώρες ττ^ς ΕΟΚ σημευωσε 

μι,κρη αύξηση. 3) Ή παράγωγη έρυονημάτων κατά την τρυετυα 

1971-1973 διαμορφώθηκε στά ϋδυα περυπου έπυπεδα. γ ) Το ένδο-

κοι,νοτι,κό τους (ΕΟΚ) έμπόρυο άντι,προσωπεύευ 90% περυπου τών 

ευσαγωγών καύ 70% των εξαγωγών ερυονημάτων. 

OU προοπτικές περαιτέρω αναπτύξεως τοο έγχω*ρυου 

έρυονηματουργυκοο κλάδου δυαγράφονταυ εύνοϋκές, άν ληφθεΕ 

υπόψη δτι,: 
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α. Tot τελυκά προϋόντα ττίς έρυουργύχς, που βρύσκονταυ 

ανάμεσα στύς πρώτες οευρές παραγωγές καταναλωτυκών αγαθών, 

καλύπτουν ανάγκες ευρέων καταναλωτικών στρωμάτων καύ* ώς 

τέτουα θά έχουν ύδυαύτερη άντι,μετώπι,ση έκ μέρους των ενδια

φερομένων (βυομηχανυας, καταναλώσεως καυ κράτους). 

β. Ή ανάπτυξη των υποκατάστατων των έρυουργυκών προσόν

των, η δπούα ανησύχησε επύ χρόνι,α τή*ν έρυουργυα, δέν αποτε

λεί ανυπέρβλητο δυσμενή παράγοντα, εφόσον τά κλωστοϋφαντουρ-

γυκά προϊόντα άπό φυσυκές Ινες εξακολουθούν νά δυατηροΟν την 

πουοτυκη ανωτερότητα τους έναντι, αυτών ποΰ κατασκευάζονται, 

από τεχνητές η συνθετυκέ^ Ινες, τά δπουα άλλωστε παράγονται 

σήμερα σέ ί,κανοπουητυκη κλίμακα κα£ άπό την έρι,ανηματουργ&ι. 

*Η αναδιοργάνωση τοϋ κλάδου (βλ. γευυκά περυ έρυουρ-

γυας) καύ* δ έκ παραλλήλου, έκσυγχρονυκός τών εγκαταστάσεων 

του, θά επέφεραν σημαντι,κές κοστολογικές καυ πουοτυκές βελ-

τυώσευς καύ* θά συντελοϋσαν άποφασυστυκά τόσο στην εξουδετέ

ρωση (μετά τό δασμολογυκό αφοπλισμό) του" άνταγωνι,σμοΌ άπό 

τό εξωτερυκόΓ δσο καύ* στην ανάπτυξη της εξαγωγικής του δρα

στηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη: 

α. "Οτυ στά αμέσως προσεχή χρόνι,α θά Ιχευ υπέρ αύτ^ς 

τό χαμηλότερο, έναντι, των &ναπτυγμέΛίαονχωρών τΐίς Δυτ. Ευρώ-

πης, έπυπεδ}ρ τών έργατυκών άμουβών καύ*· 

β. δτυ δλοι, où εγκαταστημένου στό χώρο τΐίς Δυτ. Ευρώ

πης παραγωγού ερυονημάτων προμηθεύονται, τό ερυο (χρηματυστη-

ρυακό είδος) άπό τύ*ς Εδυες πηγές καύ* συνεπώς ot δυαφορές 

κόστους παράγωγης μέ τους υδυους δρους προμηθευας τών πρώ

των υλών (έρύ*ου), τεχνολογικής συγκροτήσεως τών εγκαταστά

σεων καυ κεφαλαυοκί̂ ς διαρθρώσεως των άνταγωνυστρι,ών έπυχευ-
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ρήσεων, περυορίζονταυ στο δυαφορετυκό έπυπεδο των έργατυκών 

άμουΒων". """"" *" '" ~ 

Ή εγκαταστημένη δυναμικότητα τοο κλάδου, καυ, κ α τ ' 

επέκταση, η παράγωγη έρυουργυΗης ύφης νημάτων, προβλέπεται, 

δ τ υ ' θ ά σημει,ώσευ κατά την 5ετ£α 1976-80 άξι,όλογη αύξηση, η 

οποία θά προέλθει, το'σο άπο τη δημυουργυα νέων καυ την επέκτα

ση των εγκαταστάσεων των έρι,ουργυκων μονάδων πού υπάρχουν δσο 

καί άπο την δλο καί σέ μεγαλύτερη κλίμακα άντυκατάσταση του" 

παλυοτερου εξοπλυσμοϋ μέ μηχανήματα τ?ΐς νεώτερης τεχνολο

γ ί α ς , μεγαλύτερης άποδοτυκότητας. 

*Η αύξηση τοο άρυθμοΌ των έρυονηματουργείων κ α ί , πα

ράλληλα, ό έπι,ταχυνόμενος εκσυγχρονισμός τοΟ μηχανολογυκοο 

έξοπλυσμοΰ των παλυότερων μονάδων, θά επυφέρουν αύξηση τΐ^ς 

εγκαταστημένης ί,σχύ*ος (ιπποδυνάμεως) άπο 40.000 σέ 50.000 

περίπου υππους, λαμβάνοντας υπόψη δτυ γυά την κίνηση τοο 

σύγχρονου έξοπλυσμοϋ άπαυτευταυ αυξημένη ποσότητα ήλεκτρϋ-

κτίς ε ν έ ρ γ ε ι α ς . 

"Οσο άφορα στην απασχόληση, δέν αναμένονται, - λόγω 

έκσυγχρονυσμοΟ των νηματουργυκΩν καί λούπων εγκαταστάσεων -

σημαντυκές μεταβολές, στον κύ*ρυο παραγωγι,κό τομέα τοΟ έρι,ο-

νηματουργυκοϋ κλάδου, παρά την προβλεπόμενη αύξηση της παρα

γωγές , υσως δμως νά σημευωθεί αύξηση τοο προσωπυκοϋ σ τ ί ς 

βοηθητικές έπυχευρησευς τοϋ κλάδου. 

Ενόψει, των παραπάνω τά βασυκά μεγέθη τοο ύποκλάδου 

αναμένεται, δτι, μέχρι, το 1980 θά παρουσιάσουν την ακόλουθη 

έξέλϋξη: 
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1975 1980 

α. Άρυθμός νηματουργείων 
3. Άρυθμός ατράκτων έν ενεργεία 
γ . Απασχόληση (άτομα ) 
δ . Ισχύς . (HP) 
ε. Έπενόύσευς 5ετίας 1976-80 

175 
250.000 

8.000 

40.Θ00 
-

190 
300.000 
9.000 

50.000 
1.900 εκατ. 

δρχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙ0_νΐ 

ΥΠΟΚΛΑΑΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΙΟ ΚΑΙ. ΚΛINOΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ 

•"•· i^ïîî£2ID2D-I25_HÎ2îiiÎË22 

*Η δυναμικότητα τοο έρυουφαντουργυκοϋ κλάδου υπολογί

ζεται, σε 3.500 περύπου υστούς, οί, περισσότερου άπό τού*ς όπουους 

είναυ αυτομάτου κλασυκοΟ* τι5που. *Η αντικατάσταση, τα τελευταία 

χρόνυα, των κλασυκων με νεώτερης τεχνολογίας καύ μεγαλύτερης 

παραγωγικότητας αυτόματους υφαντουργικούς ΰστο\5ς δε*ν προβλέπε

ται, δτυ θά μεταβάλει, ούσυωδδς τόν άρυθμό ί,στών πο\5 προαναφέρθη

κε πλην όμως θα συντελέσει, άναμφυσβητητα στην αύξηση τΐ^ς παρα

γωγικής υκανο'τητας τοο κλάδου καθ* στην βελτύωση τίίς πουότητας 

των προϊόντων του (υφασμάτων). 

Ό ύποκλάδος άρυθμεΐ 900 περυπου καταστήματα, δυαθέτεο 

ύσχΰ 30.000 ίππων καύ* απασχολεί 10.000 άτομα (απογραφή ΕΣΥΕ 

1973). 

Οί περισσότερες μονάδες λευτουργρΌν υπό βυοτεχνυκή* η* 

ού.κοτεχνυκη μορφή, γεγονός πο\5 δφεύλεταυ κατά κύρυο λόγο ατό 

ότυ η κλωστοϋφαντουργία εμφανίστηκε άρχυκά στην 'Ελλάδα ως 

ούκοτεχυύα. 

Ή έξευδύκευση - εφόσον ύφυσταταυ - κ α ύ τά περυορι,σμέ-

,να συγκρυτυκά γενυκά έξοδα επιτρέπουν στην βυοτεχνυκή* οΰκοτε-

χνυκή* έρυοϋφαντουργυα με* τ ή*ν παρούσα οργάνωση τοο κλάδου, νά 

άναπτύσσευ άξυόλογη δραστηρυο'τητα καυ νά άνταγωνυζεταυ τη 

βυομηχανύα, μέ αποτέλεσμα νά δημυουργοϋνταυ μερυκά προβλήματα 

στον ύποκλάδο. 
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Tei πλεονεχττάματα ποΰ προαναφέρθηκαν δμως δέν ε ί ν α υ 

δυνατό* νά έξυσορροπησουν τ ά μευονεχτηματα που* απορρέουν άπο 

το* μυχρό* μέγεθος των έπυχευρησεων, τα οποία ζημυωνουν τή*ν 

έθνυχή* ουχονομύα. Ανάμεσα στα μευονεχτη*ματα αυτά άναφέρον-
* 

τ α υ : 

Ή μη* υχανοπουητυχή* εφαρμογή μεθόδων όρθολογυχής 

δυουχησεως χαύ* οργανώσεως* 

οι, δυσχέρευες ποΰ προχ\5πτουν πολλές φορές στή*ν προ

μήθευα πρώτων ύλων χαύ στη δυάθεση τον προΠάντων, 

δυσχέρευες στην ανανέωση των εγκαταστάσεων xat τη*ν 

παραχολοΰθηση τών δυεθνών τεχνολογυχδν εξελίξεων, 

άδυναμύες εφαρμογές μεθόδων μαζυχής παραγωγής χαυ* 

τυποπουησεως. 
S . : > Ι 

Ή συγχροτηση του" έρυοϋφαντουργυχοο χλάδου μέ τυ*ς πα

ραπάνω συνθήκες δεν μπορεί νά χαραχτηρυστευ" ως ί,χανοπουητυχη*. 

... *Η ερυοΰφαντουργυχή* δραστηρυο'τητα ε ί ν α υ συγκεντρωμέ

ν η , περίπου η μύση, στην περυοχη τής πρωτεύουσας (βλέπε TIC— 

ναχα 2 4 ) . *Η συγκέντρωση αύτη\ όφεύλεταυ χυρύως στους ά,κό*-

λουθους λογούς: 

α . Στην ύφυστάμενη - στή*ν περυφέρευα τής πρωτεύουσας -

βασυχή* υποδομή εξυπηρετήσεως γυά τύς μονάδες πού* έγχαθυ*σταν-

τ α υ , η οπουα δημυουργευ ε υ ν ο ϊ κ ό τ ε ρ ε ς - από* ούχονομυχη*, τεχνυ-

χή* χαυ δυουχητυκή* άποψη - προϋποθέσευς. 

8. Στην ύπαρξη βοηθητυχδν μονάδων'(φυνυρυστηρύων χ . ά . ) 

γυά τή\> εξυπηρέτηση της παραγωγής. 
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γ . Στην ευρύτατη, συγκρυτυκα προς την ελληνυκη* επαρχία, 

καταναλωτική άγορα. 

δ . Στην ύπαρξη έργατυκοϋ δυναμυκοϋ πο\5 δεν άπασχολευ-

το παλιότερα καύ σε άλλες αυτύες (εύσαγωγές πρώτων ύλον άπό 

το έξωτερυκό -κυρύος μέσω τοϋ" λυμανυοο τοΰ Πευραυα). 

Ή δημυουργύα, TO τελευταία χρόνι,α (1970-1975)»νέων 

έρυοΰφαντηρυων δεν επέφερε ούδι,ώδευς μεταβολές στην ποσοστυαιία 

χωροταξυκη κατανομή των μονάδων, την απασχόληση καυ τη*ν ύππο-

δύναμη. 

Πύνακας 24 

Χωροταξυκη κατανομή ύφαντηρόων έρυου (1969) 

„ , . Περυφ?ρευα Λ Λ , Λουπη 
Σύνολο „ , θεσσαλονίκη # 

~ I H L U . L L L - - - π Ρ ω Ι ε υ 2 Η σ η £ . _ - _ -L-, VÎP®. 
Καταστήματα 741 332 87 322 

Μ,Ε.Α. 5.897 3.700 510 1.687 

Ά π ' α υ τ έ ς παραγωγυκές μονάδες μέ_γνωοτη_ύσχ\5_(ΗΡ) 

Καταστήματα 559 263 '12 ' 224 
Μ.Ε.Α. 5.169 3.307 466 1.396 

Ι σ χ ύ ς (HP) 13.064' 8.825 1.304 2.935 

Ποσοστυαυα κατανομή 

Καταστήματα 100% 44,8% 11,7% 43,5% 
Μ.Ε.Α. 100% 62,7% 8,6% 28,7% 

' Ι σ χ ύ ς (HP) 100% 67,6% 10,0% 22,4% 

Πηγή*: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βυομηχανυκων καύ βυοτεχνυκων καταστημά
των 1973. 
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3 · ïSX^S^Ïti^-lîiiîS^-I^.ÉBÎiSHSÇÎiîISySïkï^-H^^Ë^ 

*H τεχνολογυκη στάθμη τοο ύποκλάδου, ή όπουα ύπολεύ-

πεταυ σημαντυκά άπό την άντυστουχη του* βαμβακουργυκοο, 3ριί— 

σκέτου σέ χαμηλό έπυπεδο σέ πολλά σημεία. To' μεγαλύτερο μέ-

pos (ποσοβτό 60%) των παραγωγυκων του εγκαταστάσεων, ηλικίας 

πάνω άπό 10 χρόνων, έμφανύζευ άνομουογένευα καυ έχει, υψηλό* 

κόστος λευτουργυας. Χάρη όμως στό*ν έκσυγχρονυσμό ενός μέρους 

τον παραγωγυκων εγκαταστάσεων καυ στυς μέχρυ σήμερα προσθή

κες καυ αλλαγές συστημάτων στη λευτουργύα τοΟ μηχανολογυκοΟ 

έξοπλυσμοΟ, έπυτεύχθηκαν υκανοπουητυκές σχετυκά βελτυω*σευς. 

Σέ περυπτώσευς ανανεώσεων τοΌ μηχανολογυκοΟ έξοπλυ

σμοΟ έπυκρατουσε παλυότερα η συνή*θευα ττίς πωλήσεως του στη* 

βυοτεχνυα καυ τή*ν οΰκοτεχνυα, γεγονός πού επέδρασε δυσμενδς 

στή*ν δρθολογυκη ανάπτυξη τη*ς έρυουφαντουργυκίίς βυομήχανυ*άς. 

Τελευταία καταβάλλεται προσπάθευα ανανεώσεως καυ 

αντικαταστάσεως τοΟ παλυότερου μηχανολογυκοΟ έξοπλυσμοΟ μέ 

μηχανήματα μεγαλύτερης παραγωγυκότητας (εγκατάσταση αυτόμα

των ύφαντουργυκων ΰστών χωρυ*ς σα*6τας κλπ.). 

Ου περυορυσμένης κλύμακας έκσυγχρονυσμοΰ πού πραγμα-

τοπουή*θη*αν τά τελευταία χρόνυα άπό τυς μεγαλύτερες μονάδες 

του* κλάδου, μέ τους όπούουςέπυτεύχθηκε αύξηση της παραγωγυ-

κότητας των ύφαντηρυων τους καυ βελτίωση τοΟ κόστους καυ* τής 

πουότητας των προυόντωΛ), δέν μετάβαλαν ούσυωδως το χαμηλό μέ

σο τεχνολογυκό έπύπεδο μονάδων τ?ίς έρυοΰφαντουργύας. 

Ό έκσυγχρονυσμός τοο συνόλου τον επί* βυομηχανυκής 

βάσεως μονάδων τοο κλάδου θά έπυφέρευ άξι,όλογη βελτυωση τη*ς 
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παραγωγικότητας του καυ* θα δημυουργησευ εύνοϋκότερες - άπό τυς 

σημερυνές - συνθήκες τόσο.στην παράγωγη (πουότητα καυ κόστος 

προϊόντων κλπ.) όσο καύ στη. ζήτηση. ' 

Ή ενδεχόμενη αύξηση τΨ\ς προσφοράς έρυοϋφαντουργυκών 

προυόντων που θα προέλθευ από το βαθμυαϋο έκσυγχρονυσμό των 

ύφαντυκων εγκαταστάσεων το\3 κλάδου προβλέπεταυ ότυ θα έξυσορ-

ροπευταυ από την αύξηση της ζητήσεως τους. 

OÙ τεχνολογικές έξελύξευς που πραγματοποιήθηκαν πρόσ

φατα καύ συνέ$αλαν στην αύξηση της παραγωγυκότητας τοΰ ύποκλά-

δου, σε γενυκές γραμμές άφοροΰυ: 

α. Στην κατασκευή ύφαντουργυκών υστων μεγαλύτερων τα

χυτήτων, έξοπλυσμένων μέ δυάφορους αύτοματυσμούς, où οποίου 

συμβάλλουν στην μευωση του προσωπυκοο. 

β. Στην άλλαγη των συστημάτων ύφάνσεως μέ νέου τύπου 

υφαντουργικούς υστούς (χωρυς σα'υτα), où οποίου έπυτυγχάνουν 

μεγαλΰτερες, σέ σχέση μέ τους κλασυκούς υστούς
9
άποδόσεΐ/ς, *αύ, 

παράλληλα, την παράγωγη καλύτερης πουότητας προυόντων (π-ερυο-

ρυσμός των ελαττωμάτων κλπ.), καθώς καυ βελτύωση συνθηκον 

εργασύας. 

γ. Στην χρησυμοπούηση ήλεκτρονυκών συσκευών γυά τον 

πουοτυκό έλεγχο των παραγόμενων υφασμάτων. ._.»... · · · ^ 

δ. Στην εύσαγωγη έξελυγμένων - τεχνολογυκά - συστημά

των τελυκης επεξεργασίας (βαφή, φύνύρυσμα, τΰπωμα/IMPRIMERIE), 

στον τομέα της οπούας άπό άποψη εγκαταστάσεως και' KNOW-HOW, 

ύστερευ σε μεγάλο βαθμό 6 έγχωρυος κλωστοϋφαντουργυκός κλάδος. 
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Άπό τα βασυκότερα - τεχνυκίίς φύσεως - προβλήματα, 

τα οποία άντυμετωπύζευ ο έρυοΰφαντουργυκός κλάδος» είναυ η 

εξεύρεση κατάλληλων νημάτων γυά την παραγωγή* υφασμάτων όρυ-

σμένης πουότητας. Λόγω τ?ίς προαναφερθείσας αδυναμίας εξευ

ρέσεως ευδυκου* τύπου, καί πουότητας έρυονημάτων αναγκαίων γυά 

τή*ν παραγωγή δρυσμένων πουοτήτων υφασμάτων, μερυκές έρυουφαν-

τουργυκές μονάδες αναγκάζονται,, παράλληλα προς την ύφαντουρ-

γυκή* τους απασχόληση, νά υδρύσουν καί νηματουργυκές μονάδες 

τ25ν δποίων το* μεγαλύτερο τμήμα άπασχολευταυ γυά τόν èfoôta-

σμό τον έρυουφαντουργείων με* τά αναγκαία νήματα. Λόγω τοο 

μυκροΌ μεγέθους, ou μονάδες αυτές δέν θεωροονταυ, άπό ούκο-

νομοκή* άποψη, &υόσυμες. 

Ή - μεγάλης πουκυλίβς σχεδίων (25-30) - παραγωγή 

υφασμάτων σέ μυκρές σχετυκά ποσότητες, τόσο των μονάδων πού 

προαναφέραμε δσο καί των άμυγδν ύφαντηρΰων, δέν εΪναυ σέ θέ

ση λόγω ύψηλοϋ κόστους λευτουργίας - νά συναγωνυστευ τή*ν μα-

ζυκη καυ έξευδυκευμένη παράγωγη των μεγαλύτερων μονάδων τ?ίς 

Δυτ. Ευρώπης καί άλλων χωρών, 

Γυά τή*ν άντυμετώπυση δλων αύτων τον προβλημάτων -

πέρα άπό τον εκσυγχρονυσμό των εγκαταστάσεων - άπαυτευ*ταυ 

καί η νέ δρυζόντυα εννουα συγκράτηση μεγαλύτερου μεγέθους 

έξευδυκευμένων μονάδων (νηματουργείων, ύφαντηρίων, βαφείων, 

φυνυρυστηρίων κλπ.), η οποία (συγκράτηση), αν γυνόταν θά 

μπορούσε νά έπυφέρευ σημαντυκη μείωση του" κόστους παραγωγές 

τον έρυουγυκων προϊόντων σέ όλες τίς βαθμίδες τ^ς παραγωγυ-

κ?ίς δυαδυκασίας (από την πρώτη ΰλη μέχρυ τήν τελυκή επεξερ

γασία υφασμάτων). 
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Ό βαθμός απασχολήσεως των εγκαταστάσεων τοΟ κλάδου 

υπολογίζεται, σέ ποσοστό 80% περύπου ττΐς συ'νόλίκΐίς ;έ.τησοας πα

ραγωγικές τους ικανότητας (16ωρο/300 ή μ ε ρ ε ς ) . 

Τέλος, θά πρέπει, να σημευωθευ δτυ ου μεγάλου μεγέθους, 

κάθετες η δ χ υ , έρυοβυομηχανύες, γυά την κύνηση των όπούων άπαυ-

τ ε ΐ τ α υ αυξημένη ποσότητα ηλεκτρυκίΐς ενεργεύας διαθέτουν δυκοΰς 

τους υποσταθμούς, ενώ τά ανεξάρτητα μί,κροϋφαντηρυα δεν άπαυτοον 

τέτουες εγκαταστάσεις . r 

Τά έρυοϋφαντηρυα χρησυμοπουοϋν νήματα άπό ερυο (άμυ-

γη η σύμμυκτα με τ ε χ ν η τ έ ς η συνθετυκές ί ν ε ς ) , παραγωγές βασυ-

κά ττίς έγχώρι,ας έρυονηματουργυας (βλ. σχετυκά ανάλυση στον 

ύποκλάδο έρι,ονηματουργύας). 

5. 'Απασχόληση. 

Το απασχολούμενο προσωπυκό στην έρυοϋφαντουργύα ύπο-

λογύζεταυ σήμερα σέ 13.000 περύπου άτομα (άπο* τά οπουα γ υ ν α ί 

κες 7,800 περύπου)^ Ή εξεύρεση έργατυκών χερυών γυά τύς ανάγκες 

των εγκαταστημένων στη περι,φέρευα της πρωτεύουσας έρυοϋφαντηρύων 

έμφανύζευ πότε-πότε δυσχέρευες. Στύς έκσυγχρονυζόμενες μονάδες 

ύφύσταταυ κ α τ ' ά ρ χ η ν , πρόβλημα έξευδυκεΰσεως τοΟ προσωπυκοϋ γυά 

τη* συντήρηση καύ την τεχνυκη εξυπηρέτηση των νέων μηχανημάτων. 

Τό έν λόγω πρόβλημα άντυμετωπύζεταυ βασυκά μέ τη μετεκπαίδευ

ση καύ εί,δύκευση στό έξωτερυκό, 

Τό γεγονός δτυ σέ ολόκληρο τον κλάδο τ?ίς έρυουργύας 

απασχολούνται, κατά ποσοστό 60% περύπου γ υ ν α ί κ ε ς , των όπούων 
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η εργασία στίς περισσότερες περυπτώσευς εΐναυ. ακόμη στ ή* χώ

ρα μας παροδυκοο χαρακτήρα (απασχόληση πρίν άπό τό γάμο η 

μετά* άπ'αύτόν γυά συμπλήρωση ουκογενευακων εισοδημάτων), 

δημυουργεΰ πρόβλημα εξευδυκεύ*σεως σε μεγάλο μέρος των απα

σχολουμένων 

Άπό άποψη επιβαρύνσεως τοϋ κόστους παραγωγές τίδν 

έρυοϋφαντηρίων με έργατυκά σημευώυεταυ οτυ αυτό πουκίλλευ 

ανάλογα με τη σύνθεση τοΌ παραγόμενου προϋόντος, τήν έξευ-

δίκευση το\5 προσωπικοί), τό δυαθέσυμο μηχανολογικό έξοπλι,σμό, 

τό ΰψος της παράγωγης κλπ. Έντελδς ένδευκτυκά σημευωνεταυ 

δτυ τα* έργατυκά ΐνπευσέρχοντάι,στό κόστος ύφάνσεως »at επεξερ

γασίας (δεν συμ π ερ υ λαμβάνοντα υ αποσβέσεις) τον ερυουφασμά-

των πεννυέ κατά ποσοστό 75-80%, ενώ στό συνολυκό κατά πο

σοστό 35% (στουχευα 1975). 

Παρά τό γεγονός δτυ οί αυτοματισμοί περιστέλλουν 

τό ρόλο της - σέ μεγάλη κλίμακα - έξευδυκε\5σεως της παρεχόμε

νης στην έρυοΰφαντουργία εργασίας, εντοΰτους η πολυχρόνυα 

συστηματυκη άσκηση της εργασίας δημυουργεί πλεονεκτήματα 

στην έρυουργία, που έκφράζονταυ στό κόστος καί κυρίως στή\> 

πουότητα των προυόντων. 

Άπαυτευται* τόσο άπό τού*ς φόρους δσο καί άπό τό Κρά

τος, ενδιαφέρον γυά εύδυκευμένο προσωπυκό, πού* θά συντελέσει, 

στη* βαθμ ta ία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στα μέ

τρα των αναπτυγμένων χωρών, μέ θυσία - αν άπαυτηθεΐ - του* 

άμεσου ουκονομυκου* αποτελέσματος. 

\Η έρευνα πού* συνδέεται, μέ τό έπυστημονυκό κυρίως 

προσωπι,κό δέν άναπτύσσεταυ μέσα στά πλαίσυα τών μυκροο μεγέθους 
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έρυουφαντουργυκων μονάδων, θα μπορούσε δμως να αναπληρωθεί 

από εύδυκά κρατυκά όργανα, σε* συνεργασύα με* τό σύνολο τίίς 

ερυοβυομηχαννας, τα όπουα θα* συνέβαλαν στ η*ν προώθηση μέ*σων 

καυ μεθόδων γυά την ανάπτυξη τ?ίς έρυουργυας. 

Τα παραγόμενα άπό τόν ύποκλάδο προυόντα είναυ υφάσματα 

από ερυο, άμυγη η σύμμυκτα μέ (μη* συνεχείς) συνθετυκές τ* 

τεχνυτές Ινες καθώς καυ* κλυνοσκεπάσματα άμυγη η* σύμμυκτα άπό 

ερυο καυ τεχνητές η συνθετικές Ινες (μη συνεχευς) 

Τά παραπάνω προυόντα χρησυμοπουοονταυ γυά τη*ν παρα-

γωγή* έξωτερυκων ενδυμάτων (υφάσματα) καθ* ουκυακή* χρήση*(κλυ-

νοσκεπάσματα κ.α.) . 

Ή πουότητα των έγχώρυα παραγόμενων έρυοΰφασμάτων 

έξωτερυκης ενδύσεως (κυρίως των άνδρυκών) είναυ υκανοπουητυκη, 

ύπολευ*πεταυ δμως ακόμη σέ μερυκές περυπτώσευς»άπό άποψη πουκυ-

λύας σχεδίων καυ χρωμάτων μερυκών - μυκρων σχετυκά ποσοτήτων -

άπό τά εύσαγόμενα, τά οποία παράγονταυ άπό έξευδυκευμένες Buo-

μηχανύες/βυοτεχνύες της αλλοδαπές. 

Γενυκά, ως προς τους όρους παραγωγές έρυοΰφασμάτων, 

σημευώνεταυ ότυ, λόγω τοο μεγάλου άρυθμοο τώ*ν ύφαντηρύων, τ?ίς 

ευρύτατης πουκυλύας των ευδων καυ κυρύως τη*ς περυορυσμένης κα-

τανο&ωτυκης άγορδς, δεν πραγματοπουεϋταυ, εκτός άπό έλάχυστες 

έξαυρέσευς, μαζυκη παραγωγέ, η οπούα έξασφαλύζευ χαμηλό κόστος 

1. Ίδυωτυκη καυ δημόσυα (ένοπλες δυνάμευς κλπ.) κατανάλωση. 
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κα£ ποι,οτυκά ανώτερο προΕόν. Λ 

* Αναφέρεται, πάντως δτυ τά τελευταία χρό*νι,α (1972-197'+) 

μερι,κές άπό τύς έρυουφαντουργυκές,έπι,χει,ρησει,ς πραγματοποίη

σαν μι,κροεξαγωγές ερυουφασμάτων καλϊίς πουότητας. 

Τά'κλυνο σκεπάσματα, πού* έντάσσονταυ στη* δραστηριότη

τα TÎis έρι,οΰφαντουργύας,επιβλήθηκαν σ τ η ν έγχώρι,α αγορά, πράγμα 

τοπουοίΐνταυ δε ηδη σημαντι,κές εξαγωγές»ποΰ άφοροΟν κυρύως σέ 

κλυνοσκεπάσματα από άκρυλι,κές Ινες. 

*Η παραγωγή, οί, ευσαγωγές, où εξαγωγές (άμυγον καυ $ 

σύμμυκτων) έρι,ουφασμάτων (έξωτερυκ?ίς ενδύσεως) κα£ κλυνοσκε-

πασμάτων, στα χρόνι,α 1967-1975, είναι, : 
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Πύνακας 25 

Παράγωγη καύ εξωτερικό έμπόρυο υφασμάτων καυ κλυνοσκεπασμάτων 
(τόνου) 

"Ετος 

» 
α. 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

e. 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Παράγωγη 

Ερυοΰφάσματα 

8.104 
6.639 
5.417 
6.979 
8.840 
9.596 
9.339 

11.602^ 
15.809 

Κλυνοσ κεπάσματα 

3.691 
.,·;, 4>421 

3.431 
2.665 
4.157 
4 .761 
5.789 
4.064 
7.785 

1 

Ευσαγωγές 

645 
635 
643 
570 
594 
564 
738 
525 
613 

57 
43 
42 
17 
18 
17 

19 
18 
-

Εξαγωγές 

1 
1 
1 

226 
21 
26 
14 
22 
72 

.143 
86 
49 

-

-

4 

82 
316 
584 

.390 

.405 

.641 

Κατανάλωση 

8.523 
7.253 
6.034" 
7.535 
9.412 

10.088 
9.934 

1 2 . 2 4 1 2 

16.373 

3.748 
4.464 
3.469 
2.600 
3.859 
4.194 
4.418 
2.677 
6.144 

1. Δασμολογική κλάση 53.11, 

2. Δέν συμπεριλαμβάνονται, (1974) υφάσματα άπό* τεχνητές Ινες, 

πού έχουν ύπαχθεΐ άπο την ΕΣΥΕ σε άλλη κατηγορία. 

3. Δασμολογυκη κλάση 62.01 1328 καύ 6201 1325..-



- 116 -

Άπό τά στουχευα του παραπάνω πίνακα προκύπτουν λουπόν 

τα ακόλουθα: 

α) Ή παράγωγη ερυουφασμάτων, το* σιΐνολο περίπου των 

οποίων απορροφάται, από την εγχώρυα αγορά, έσημείωσε, άπό τό 

1970 καί μετά, άνοδοκη έξέλυξη, β) Dt κατά ποσο'τητα ευσαγω-

γ έ ς , που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5-7% της εγχώρυας παραγωγές, 

παρέμευναν περίπου αμετάβλητες (γΰρω στους 600 τόνους τό χρό

ν ο ) , γ) OÙ εξαγωγές θεωρούνται,, συγχρυτυκά προς τό μέγεθος 

της παράγωγης, άση'μαυτες, δ) Ή εγχώρυα βυομηχανία κλυνοσκε-

πασμάτων, ή παράγωγη' των οποίων Βάσει, τών στουχείων της ΕΣΥΕ, 

έσημείωσε σημαντικές δυακυμάνσευς, απέκτησε τά τελευταία χρόνυα 

έξαγωγυκό προσανατολισμό. Ή αξία των εξαγωγών κλυνοσκεπασμά-

των τό 1975 έφθασε τά 204 εκατ. δρχ. περίπου· ε) Μπορεί υά 

δυατυπωθε! ή άποψη δτυ ή κατάσταση, που δίνεται, άπό τά ποσο-

τυκά στουχεΐα, δεν ανταποκρίνεται, σήμερα στην πραγματικότητα 

- κατ'έπι,φάνευα - αν ληφθεί υπόψη δτυ επήλθαν σημαντυκές 

αλλαγές στά έρυοϋφαντουργυκά προ'ίόντα (λεπτότερα καυ έλαφρύ-
» 2 

τερα υφάσματα ανά μ κ λ π . ) . Συνεπδς η έξ^λυξη τϊ\ζ καταναλώ-
2 

σεως θά έμφάνυζε μεγαλύτερη αύξηση, αν εκφραζόταν σέ μ . 

Κατά τη*ν περίοδο 1967-1975 ή αξία των εύσαχθέντων 

καί έξαΧθέντων έρυοϋφασμάτων σέ ε κ α τ . δρχ. ί^ταν ή ακόλουθη: 

Έτος 1967 1968 

α. Έρυοϋ φάσματα 

Εύσαγωγές 175 161 

Εξαγωγές 32 7 

1969 

168 
7 

1970 

157 

3 

1971 

157 

6 

1972 

162 

15 

1973 

235 

45 

1
1*974 

184 

44 

1975 

213 
24 

nrj^rj: ΕΣΥΕ, Δελτίον Έξωτερυκοϋ 'Εμπορίου. 
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Ή.διάθεση των έριουφασμάτων στην κατανάλωση πραγμα

τοποιείται είτε από τά έργοστάσια/πρατηρια των επιχειρήσεων 

είτε μέσω τών καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως. 

Κΰριοι αγοραστές είναι ου επιχειρη'σεις παράγωγης έτοιμων εν-
« h 

δυμάτων, ένω ή επί μετρώ διάθεση* τους στη# τελική κατανάλωση 

περιορίστηκε ηδη σέ ανάξιες λόγου ποσότητες. 

Τά προϊόντα του ύποκλάδου - λόγω της δασμολογυκης 

προστασίας πο\5 υφίσταται ακόμη - δεν αντιμετωπίζουν, δσον 

άφορα στην εσωτερική αγορά, μεγάλο ανταγωνισμό άπό τά εισαγόμενα. 

Σημαντικό μέρος των εισαγόμενων έριουφασμάτων, που 

άφορα ^ιτε σέ STOCKS ευτε σε υφάσματα κατώτερων ποιοτήτων, δια

τίθεται - λόγω νοοτροπίας (κασμήρι) - στίς καταναλωτικές τάξεις, 

σχετικά χαμηλότερου εισοδηματικοί) έπυπέδου^ καύ οί τιμές διαθε'-

σεώς τους είναι υψηλότερες άπ'αυτές πού ίσχυουν γιά τά εγχώρια 

- καλύτερης ποιότητας - υφάσματα. 

Τά υπόλοιπα εισαγόμενα υφάσματα, που προηγούνται, στό 

χώρο της μόδας, είναι πιά εξειδικευμένης παράγωγης, καλύτερης 

ποιότητας καθ" μεγάλης ποικιλίας σχεδίων καί -χρωμάτων,-άπευθΰ?-

νονται δε σέ καταναλωτές ύψηλων εισοδημάτων και* διατίθενται 

σέ σημαντικά υψηλότερες τιμές από τά εγχώρια καλής ποιότητας. 

Ό εκτός τυμής συναγωνισμός συνίσταται πολλές φορές 

στην ετοιμότητα κάθε βιομηχανίας νά εκτελέσει στό συντομότερο 

δυνατό (λόγω εποχής) χρόνο τι*ς παραγγελίες των πελατών της, où 

όποιες πρέπει. νά ανταποκρίνονται προς τις προδιαγραφές τους 

καί νά είναι απαλλαγμένες - κατά το δυνατό - από ελαττώματα. 
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Ή ανάληψη εκτελέσεως μυκροπαραγγελυών υφασμάτων σε 

σύνθετα σχέδυα, τα όπουα άπαυτοϋν τη χρησυμοπούηση μυκροποσο-

τητων φανταυζυ νημάτων ύψηλοΰ κόστους νηματοπουηΌεως, αποτε

λούν πρόσθετη έπυΒάρυνση γυά τύς έρυοϋφαντουργυκές έπυχευρη'σευς. 

Σημευώνεταυ, τέλος, ότυ ή πώληση τών υφασμάτων στη'ν 

έσωτερυκη αγορά άπό τους βυομηχάνους πραγματοπουευταυ κυρυ'ως με 

γραμμάτυα μέσης προθεσμίας 10 μηνών περυ'που, γεγονός πού* άπαυτευ 

τη δέσμευση σέ πυστώσευς προς την πελατεία σημαντυκών κεφαλαίων 

κυνη'σεως, με τελυκό αποτέλεσμα τη' σημαντυκη έπυβάρυνση τών έπυ-

χευρησεων με χρηματοουκονομυκά έξοδα, καυ, κατ'επέκταση, τη' 

μευωση της άνταγωνυστυκότητας των υφασμάτων. . 

"Οσον άφορα" στη θέση της έλληνυκης ερυοϋφαντουργυ'ας 

στυς αγορές του έξωτερυκοϋ., σημευώνονταυ τά ακόλουθα: 

α. Στον τομέα των έρυοϋφασμάτων μαζυκης παράγωγης, μέ τη 

δυσμενή τεχνυκη συγκρο'τηση πού προαναφέραμε, τοο έρυουργυκοΰ 

κλάδου στό σΰνολό του (δυαρθρωτυκές άδυυαμυες καυ ύψηλο* κόστος), 

δέν ύφυστανταυ ση'μερα περυθώρυα αναπτύξεως αξυόλογης έξαγωγυκης 

δραστηρυότητας. 

$. " Τά έρυοϋφάσματα πού προαναφέρθηκαν άντυμετωπυ'ζουυ στυ*ς 

αγορές του έξωτερυκοϋ μεγάλο άνταγωνυσμό, ευτε από τά όμοευδή* 

προυόντα τών έγχώρυων Βυομηχανυών πού έχουν άρτυότερη τεχνυκη' 

συγκρότηση καυ έξευδυ'κευση είτε από τά προϊόντα τρυ'τωυ χωρών. 

γ. Άντύθετα, στην έξευδυκευμένη παράγωγη άνδρυκών (κυρυως) 

υφασμάτων πουότητας, ή έλληνυκη' έρυουργυ*α κατακτά βαθμυαυα έδα

φος στυς αγορές της Δυτ. Ευρώπης, της Μ. Ανατολής καυ της Β. 

Άμερυκίις, παρά το γεγονός ότυ εξακολουθούν νά ύφυστανταυ ακόμη 

προκαταλήψεις όσον άφορδ στην πουότητα τών ελληνυκών έρυουφασμά-

των καυ' στη'ν άδυναμύα εκτελέσεως μεγάλων παραγγελυών. 
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δ . Πρόσφατα, μερικές άπο' τ ί ς μεγαλύτερες ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς του 

κλάδου πέτυχαν έξιόλογες - συγκριτικά προς τό μέγεθος τους - εξα

γωγές καλής ποιότητας έριοϋφασμάτων σ τ ί ς χώρες της Δυτ. Ευρώπης, 

στο χώρο των οποόοΛ> ή εκμετάλλευση τών κλωστοϋφαντουργικών έ π ι χ ε ι -

ρη'σεων πού επεξεργάζονται φυσικές Ζχες (βαμβάκι, ερυο κ λ π . ) τ ε ί 

ν ε ι νά καταστεί οριακή. 

ε . Στα προσεχή χρόνια ή έκσυγχρονιζόμενη ελληνική εριοϋφαν-

τουργία, εφόσον αναδιοργανωθεί; ώς προς την εξειδίκευση τ?ίς παρά

γωγης καί βελτιώσει βαθμιαία την παραγωγικότητα των εργοστασίων 

της καί την ποιότητα των προσόντων της , προβλέπεται οτ ι θα πετύ

χ ε ι ίκανοποιητικε'ς εξαγωγές, ε ί τ ε (άμεσα) υπό τη μορφή έριοϋφα-

σμάτων ευτε (έμμεσα) υπό τη μορφή έτοιμων ενδυμάτων. 

σ τ . Πέρα ά.π'οσα αναφέραμε πιο πάνω, βασικό σ τ ο ι χ ε ί α , πού 

θά υποβοηθήσει, την εξαγωγική δραστηριότητα της έριουργίας καί 

πρέπευ να τονιστεί- γ ια μια ακόμη φορά, ε ί ν α ι ή - βάσει τών τ ε 

λευταίων τεχνολογικών εξελίξεων - συγκρότηση εξειδικευμένων 

μονάδων βαφής καί τελ ικής επεξεργασίας τών έριουργικών προϊόν

των, στον τομέα τών όποιων ηδη περιορίζουν βασικά τ ι ς επενδύ

σ ε ι ς τους οί δυαυκeευρωπαϊκές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς πού ασχολούνται μέ 

την έριουργίαί. 

ζ . Ό αλματωδώς αναπτυσσόμενος κλάδος έτοιμων ενδυμάτων, 

πού α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ε ι ακόμη σοβαρά προβλήματα οργανώσεως, π ο ι ο τ ι 

κής ερ^ασίατ και κόστους, θα διευκόλυνε τ ι ς εξαγωγές έριοϋφα-

σμάτων, αν ληφθεί υπόψη - με καθετοποίηση της παράγωγης - δ τ ι 

αυτός συντελεί σττρί συ.ίνρυνση τών διαφορών (λόγω χαμηλών εργα

τικών) μεταξύ των τιμών τών ημεδαπών καί αλλοδαπών έριουργικών 

προϊόντων. 
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8· ^k£5^î2-2Hï-£i:I-îi"-.ÎI2 l '^£^- Ι^υτυκη Ευρώπη2 

Στο χώρο της Ευρώπης εμφανίζεται, τά τελευταία χρόνια 

στασυμότητα η καυ κάμψη στη'ν έρυοϋφαντουργιία» 

Τό παραγωγικό δυναμυκό της έρυοϋφαντουργιίας των ανα

πτυγμένων χωρών τϊ^ς Δυτ. Ευρώπης, η παράγωγη' καύ τό έξωτερυκό 

έμπόρυο υφασμάτων, ε ίχαν στα χρόνϋα 1971-1973 ως έξ?ίς: 

Άπό τά συγκρυτι,κά στουχεΐα τοΰ Πόνακα 26 π ρ ό κ υ π τ ε 

δ τ υ : α) Ό άρυθμος των ύστών στύς χώρες ττ^ς ΕΟΚ (των 9) εση-

μειΓωσε σημαντυκη μεύωση. β) Ή παράγωγη έρυοΰφασμάτων δοαμορφω-

θηκε τά τελευταία χρόνυα στά υδυα περύπου έπύπεδα καί γ ) Τό* 

ένδοκουνοτυκό εμπόριο των χωρών της ΕΟΚ άντυπροσωπεΰευ ποσοστό 

90% περυπου των συνολυκων εύσαγωγων καυ πάνω άπ<5 τό μυσό των 

εξαγωγών έρυοϋφασμάτων. 

Β. Προοπτυκές εξελύξεως τοϋ έρυοϋφαντουργυκου κλάδου 

Ou προοπτυκές περαι,τέρω άναπτΰξεως τοΰ έρι,ουφαντουρ-

γι,κοΰ κλάδου, παρά τυ'ς άδυναμυες του, πού* προαναφέραμε, δυα-

γράφονταυ εύνοϋκές, αν ληφθεί υπόψη δ τ υ : 

α. Τά τελι,κά προϋόντα της ερυουργύας, που βρύσκονταυ 

ανάμεσα στυς πρώτες σευρές παράγωγης καταναλωτυκων αγαθών, κα

λύπτουν ανάγκες ευρέων καταναλωτικών στρωμάτων καύ ως τέτουα 

θά έχουν ύδυαύτερη άντυμετώπυση έκ μέρους των ένδυαφερομένων 

(βυομηχανυας, καταναλώσεως καυ Κράτους). 

β. Ή ανάπτυξη των υποκατάστατων των έρυουργυκων προϋόντων, 

ή όπούα άνησΰχησε έπυ χρόνυα την έρυουργύα δέν αποτελε ί α ν υ 

πέρβλητο δυσμενή παράγοντα, εφόσον τά κλωστοϋφαντουργικά προϊόν

τα από φυσυκές ί ν ε ς εξακολουθούν νά δυατηροΰν τη'ν ποι,οτυκη 
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ανωτερότητα τους απέναντι, σ'αύτά* πού παράγονται, άπό συνθετικές 

ίνες, τά όποια άλλωστε, παράγονται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα καί 

από την έριουργία. 

Ή άναδιοργάνωση τοΌ κλάδου (βλ, γενικό' μερος,έριουργίας) 

•και δ εκ παράλληλου εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του, με; τά 

όποια θά επιτυγχανόταν βαθμιαία ποιοτική καί κοστολογική βελτίω

ση των πρotόντων του, θά συντελέσουν αποφασιστικά σττίν αύξηση της 

εξαγωγικές δραστηριότητας της έριουφαντουργίας προς τόν ευρωπαϊ

κό καί τό μεσανατολικό χώρο, αν ληφθεί υπόψη δτι: 

α. Στά αμέσως προσεχή χρόνια θά έχει υπέρ της τό χαμηλότε

ρο - έναντι, των χώρων τ?ίς Δυτ. Ευρώπης - επίπεδο των εργατικών 

αμοιβών καί 

3. όλοι οί εγκαταστημένοι στο χώρο τη*ς Δυτ. Ευρώπης 

παράγωγου έριοΰφασμάτων προμηθεύονται τό εριο (χρηματιστηριακό 

είδος) άπο' τίς δικές τους πηγές, καί, συνεπώς, où διαφορές κόστους 

-παράγωγης, μέ τους ίδιους δρους προμήθειας των πρώτων ύλων 

(εριο/βλ. έρευνα ύποκλάδου έρι,ονημάτων), τεχνολογικής συγκροτή

σεως των εγκαταστάσεων και κεφαλαιακής διαρθρώσεως των ανταγω

νιστριών επιχειρήσεων, περιορίζονται στην προστιθέμενη άξια, η 

οποία σύγκειται κατά τό μεγαλύτερο μέρος (75% περίπου σέ προϊόν

τα πεννιέ) άπό εργατικά. 

Ή εγκαταστημένη δυναμικότητα του κλάδου δέν προβλέπε

ται δτι θά σημειώσει κατά τ^ν 5ετία 1976-1980 ουσιώδη μεταβο

λή, ένω αντίθετα,άΛΤοητενεταχ--αύξηση της ετήσιας παραγωγές ύφα·̂ -

σμάτων, ή όποια θά προέλθει άπό τή*ν αντικατάσταση - σέ δλο καί 

μεγαλύτερη κλίμακα - των ίστων κλασικοο τύπου άπό - υπερδιπλά

σιας αποδόσεως - ιστούς τής νεώτερης τεχνολογίας (χωρίς σαίτα). 
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Παράλληλα προς το* ν εκσυγχρονισμό τοο μηχανολογι,κοϋ έξο-

πλυσμου των έρυουφαντηρυων, θα έπέλθευ αύξηση της εγκαταστημένης 

υσχΰος (ιπποδυνάμεως) αν ληφθεί* υπόψη δτυ γυά τη*ν κύνηση τών σύ*γ-

χρονων μηχανημάτων άπαι,τευταυ αυξημένη ποσότητα ηλεκτρυκης ενέρ

γ ε ι α ς . Ή αύξηση αύτη* ύπολογύζεταυ σέ ποσοστό 25% περίπου (αΰξηση 

εγκαταστημένης ίσχύοςάπό 40.000 σέ 50.000 υππους/1980). 

"Οσο άφορα στη*ν απασχόληση, δέν αναμένονται/- λόγω έκσυγ·? 

χρονυσμου* των ύφαντυκων καυ λούπων εγκαταστάσεων - μεταβολές εκ

τάσεως στον κΰρυο παραγωγικό τομέα του έρυουφαντουργυκοΌ κλάδου, 

παρά την προβλεπόμενη αΰξηση της παραγωγές» ενδεχομένως όμως νά 

σημευωθεί αΰξηση τοο προσωπικού στυς βοηθητικές έπυχευρη*σευς. 

Εΰδυκότερα, όσο άφορδ στα ύφαντηρυα κλυνοσκεπασμάτών, 

προβλέπεται/η συγκέντρωση της παράγωγης στός βύομηχανυκά οργα

νωμένες μονάδες τοο κλάδου, οί όποϋες επεκτείνουν καύ εκσυγχρονί

ζουν ηδη τι*ς έγκαταστάσβι,ς τους,ένω παράλληλα δημυουργοϋυταυ 

νέες σοβαρές - επαρχυακές κυρυως - μονάδες αυξημένης δυναμυκότη-

τας, η. παράγωγη των οπουων θα καλόψευ τη* ςη*τηση άπό τό. εσωτερικό 

και* τύ*ς ξένες αγορές. Σημευώνεταυ έδω καό ή στροφή* τ?ίς καταναλώ

σεως προς τά ερυοκλυνοσκεπάσματα, τά οπουα παράγονται, κατά βάση 

από χαμηλών πουοτήτων πρωτογενή xctt, επιπροσθέτως, δευτερογενή* 

έρυα. 

.'..·:>: Ενόψει, των παραπάνω τά βασυκά μεγέθη τοΌ ύποκλάδου προ

βλέπεται, δτυ θά δυαμορΦωθοΰν κατά τό 1975 ως ε£?ίς: 

α. Δυυαμυκότητα σέ υστοιίς 3.500 3.800 
β. Παραγωγυκές μονάδες 800 800 
γ. 'Απασχόληση (άτομα) 13.000 14.000 
δ. ΊσχιΪς (HP) 40.000 50.000 
ε*Έπενδΰσευς 5ετύχς 

1976-80 - 500 εκατ. 
δρχ. 



- 1 2 5 ~ 

ΥΠΟΚΆΑΔΟΣ ΕΚΚΟΚΙΣΊΉΡΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

Α. Ύφυστάμευη κατάσταση·- Προβλήματα και* αδυναμίες 

1. Συγκρότηση του ύποκλάδου 

Τά έκκοκυστη*ρυα βαμβακυοϋ άποτελοΌν τό πρώτο στάδυο 

γυά τη* μεταποίηση του βαμβακυοΰ σε' βι,ομηχανι,κό ftpo'Cóv. Μέ την 

έκκόκυση επιτυγχάνεται, ή απομάκρυνση τοΟ σπόρου και* τοΟ λυ'ντερ 

καυ ή δεματοποι*ηση του βαμβακυοϋ, ώστε νά γίνεται, δυνατή η 

χρησυμοποόηση του από* τη* βυομηχανία. Ό βαμβακόσπορος χρησι,μο-

πουευταυ γυά τη*ν παράγωγη σπορελαυου (βαμβακελαυου) και* βαμβακό-

πυττας (ζωοτροφής). 

Σημευώνεται, δτυ η έκκόκυση αύτη καθ'έαυτη δεν αποτελεί 

σοβαρή μεταποι,ητυκη λευτουργία άλλα είναυ απαραίτητο #?ίμα γι,ά 

νά γ ί ν ε ν τό βαμβάκι,, έμπορεύσυμο προσόν. Γι/αύτό τό λόγο καυ τά 

έκκοκυστηρυα ανήκουν συνήθως η στους συνεταυρυσμοός η στους εμ

πορευόμενους τό 'βαμβάκυ. 

Στην έκκόκυση απασχολούνται, συνολυκά γύρω στά 1.500 

άτομα έποχι,άκά, κυρίως σέ φορτοεκφορτωτυκές ε ρ γ α σ ί ε ς σ τ ά έκκο-

κυστη'ρυα. 

Τό σύνολο των ύφυστάμενων καταστημάτων, τό απασχολούμε

νο προσωπι,κό, καθώς καί ή χρησιμοποιούμενη ύσχύς τοΟ ύποκλάδου 

σύμφωνα προς την τελευταία βυομηχαυυκη απογραφή* τΨ\ζ ΕΣΥΕ (1973) , 

είναι, ν .; '. . . • . — . ' . 

Καταστήματα Μέση ετη*συα απασχόληση *Ισχι?ς σ^ ίππους 

79 1.784 30.331 
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Bebet πρόσφατης απογραφής του 'Οργανισμοϋ Βάμβακος 

δ πραγματικός αριθμός τον èv λειτουργία σήμερα έκκοκιστηρίων 

βαμβακιοο ανέρχεται σε* 66» τά όποϋα διαθέτουν 1 εως 6 βασικές 

παραγωγικές μηχανές τ<5 καθένα. Τά περισσότερα άπ'αύτάδιαθέ-

τόυν̂  2-3 μηχανές. 

Ή συνολική δυναμικότητα τοϋ ύποκλάδου ανέρχεται σέ 

227 έκκοκιστικές μηχανές ποΰ μποροϋν νά επεξεργάζονται'750.000 

- 80Ö.000 τόνους περίπου συσπορου βαμβακιού κατά τη*ν έκκοκιστι-

xrt περίοδο. 

Κατά τη διάρκεια τΐ̂ ς έκκοκιστικης περιόδου και ανά

λογα μέ τις συνθήκες ττίs αγοράς τά έκκοκιστηρια εργάζονται 

μέ 2 εως 3 βάρδιες τή*ν ημέρα. 

2. Χωροταξική κατανομή 

Χωροταξικά τά περισσότερα έκκοκιστη*ρια είναι εγκατα

στημένα κοντά σέ αστικά κέντρα, που* βρίσκονται σέ περιοχές 

παραγωγές βαμβακιού. Μέ τόν τρόπο αυτό τό σΰσπορο βαμβάκι με

ταφέρεται ταχύτερα προς τά εργοστάσια επεξεργασίας του. 'Επί

σης στή*ν περιοχή 'Αττικής υφίστανται έκκοκιστηρια, τά όπο£α 

συγκεντρώνουν βαμβάκι από διάφορες περιοχές τ^ς 'Ελλάδας και 

διαθέτουν τά προϊόντα τους σέ βιομηχανίες τΐ̂ ς περιφερείας τους. 

Ή τεχνολογική* κατάσταση των έκκοκιστηρίων δσο άφορδ 

τόν κυρίως εξοπλισμό τους ποικίλλει καί είναι από καινούργια 

μέχρι παλιωμένη. Τά ελληνικά έκκοκιστηρια ΰστερτ50ν-0θ0ΐκά σέ 

μεθόδους καί συστήματα μεταφοράς και διακινήσεως τοο προϊόν-
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TOS καύ αυτό λόγω της μέχρυ πρυ'ν λύγο υπάρξεως άφθονων καυ φθη

νών έργατυκων^χερυων«, ; 

Με την-ελλευψη πού παρατηρεΰταυ πυά του έποχυακά εργα

ζόμενου άγροτυκοΰ πληθυσμοϋ, θα πρέπευ νά ύπάρξευ συνεχη*ς 3ελ-

τυωση στα έν λόγω, συστήματα, γυά νά παραμένευ ή έκκόκυση σέ 

συναγωνυστυκά έπύπεδα. .-

Η. Έκκοκυσμένο βαμβάκι,: παράγωγη ~_ ε ££-Ύωγές^_έξαγωγ£ς 

Ή παράγωγη καυ ή δυάθεση τοϋ .έκκοκυσμένου βαμβακιού" 

γυά την περυ'οδο 1971-1975, φαυ'νεταυ στον Πυνακα 27. Θά πρέπευ 

νά σημευωθευ δτυ ή απόδοση σύσπορου βαμβακυοΰ άνέρχεταυ π ε ρ ί 

που σε 35% έκκοκυσμένο, 60% σπόρους καυ 5% φύρα. 

Το έλληνυκό βαμβάκυ ε ίναυ καλής πουότητας (κυτυο Μ-

εως 5 καυ μέσου μήκους υνας 28-29 χυλυοστων κατά μέσο δ ρ ο ) . 

Οι. ευσαγωγές άφοροϋν σέ εύδυκές πουο'τητες μακρόυνου βαμβακυοΌ 

( π . χ . Αυγυπτυακοϋ), που προορυζεταυ γυά ευδυκά νήματα ( π . χ . 

κλωστές ραφής) η πολΰ κοντόυνου, δπου είναυ ασύμφορη η χρησυ-

μοπουηση τ?ίς καλύτερης πουότητας έλληνυκοο. Μερυκές φορές ού 

ευσαγωγές όφευ'λονταυ καθ* σέ λόγους εξυσορροπησεως ττίς ζητή

σεως της αγοράς, λόγω ενδεχόμενης εξαγωγής όρυσμένων ποσοτη'-

των έλληνυκοϋ βαμβακυοΰ. Οΰ εξαγωγές άπευθύνονταυ κυρυως προς 

τυ*ς άνατολυκές χώρες βάσευ χων συμφωνυών περυ δυμερών συναλ

λαγών . 

5. ^ 2 £ τ ο δ ~ Τυμες 

Τό κόστος τ?ίς έκκοκυσεως ε ί ν α υ , σέ. σχέση προς την ; 

άξυα ττίς Α ' ύλης, ασήμαντο, άνέρχεταυ δέ σέ 2 εως 2,50 δρχ. 
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Πυνάκας 27 

Παράγωγη* - Εισαγωγές - * Εξαγωγές 

"*~~""Ê3cntôpo '~"~ """"""" 7~ ~ ~Ζ Γ ~~ ~ 
. ,; Εκκοκυσμενο βαμβάκι, 

Έτος pïï$i± - J 
Παραγωγέ Παράγωγη Εύσαγωγές 'Εξαγωγές Κατανάλωση 

1971 330 117 li 76 52 
1972 397 139 12 . Μ-8 103 
1973 31+0 117 9 71 55 
1974 356 120 20 Ι 30 114 
1975 362 127.:.. J':" 15 33 109 

Πη^η: Όργανι,σμός Βάμβακος χαί ΕΣΥΕ. 

1. θά πρέπει, νά σημευωθεϋ ότι, ή κατανάλωση του έκκοκυσμένου 
βαμβακυοΰ είναυ φαι,νομενυκη άφου δε'ν λαμβάνονται, υπόψη τά 
εκάστοτε δημυουργούμενα αποθέματα. 'Υπολογίζεται,, πάντως 
δτυ γι,ά τό 1974 ή κατανάλωση της Έλληνυκης Βυομηχανυας 
ανήλθε σε 81.814 τόνους βαμβακι,οϋ τό δε' 1975 σε 92.845 

. τόνους, βάσει, στουχεύων του ΌργανυσμοΟ Βάμβακος κα£ τΐ̂ ς 
ΣΒΒΕ. 

άνά κυλό έκκοκυσμένου βαμβακιού, χωρΟς νά υπολογίζεται, τό έμπο-

ρυκό κέρδος τοϋ έκκοκι,στΐΊ. Παρακάτω δύνεται, ένα τυπι,κό απλο

ποιημένο παράδευγμα κοστολογη'σεως βαμβακι,οϋ: 

*δστω τυμη συσπόρου δρχ. 19/χυλ/μο - απόδοση 35% 

" σπόρου δρχ. 5/ » - « 60% 

Τι,μη αγοράς συσπόρου: 19.-

"Εξοδα συσπόρου; 1.-^ 

20.- '
 η
" 

Μείον βαμβακόσπόρος: ^ι"„ 

1 7 . - ,;'.; - 2-y: ::?>.·« 

Ανάγωγη' έκκοκυσμένου (17:0,35): 48.57 
"Εξοδα έκκοκύσεως: 2^50 

Συνολικό κόστος έκκοκ.βαμβακυςρ §1.ι07 δρχ. ανά χυλνόγραμμο 
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Άπό τό παραπάνω χοστολόγυο προκύπτει δτυ η προστυ-

θέμενη άξοα άπό την έκκόκυση είναυ ασήμαντη (περ. 5%). 

Έξαλλου, Βασυχη* δαπάνη κεφαλαίου γυά πάγυα στοιχεία 

ε£ναο ή αγορά μεγάλης εκτάσεως γης«, κτυσυματος αποθηκών κλπ., 

ώστε ό έκκοκυστης νά μπορεϋ νά δυακυνευ κατάλληλα τό εμπό

ρευμα του. 

Β. Προοπτικές εξελίξεως 

"Οπως επισημάνθηκε ηδη, τά έκκοκυστηρυα βαμβακυοϋ 

δε'ν θά πρέπευ νά εξεταστούν άπό τη' σκοπυά εξυγυάνσεως τΐ)ς 

έμπορύας σΰσπορου - έκκοκυσμενου βαμβακυοϋ. 'Απαραίτητο. ε£-

ναυ νά προστατευθεί ò πυ<5 αδύναμος άπό τους συναλλασσομένους, 

ò παραγωγός, καύ νά έξασφαλυστευ ή συναγωνυστυκότητα του 

προσόντος σε δLεθvεLς τι,μές καύ κατά συνεπευα θά ύπάρξευ 

"υσως ανάγκη ύδρύσεως και* νε'ων έκκοκυστηρύων, ανεξάρτητα άν 

ή θεωρητυκη δυναμυκότητά τους ύπερκαλΰπτευ τη' σημερυνη πα

ράγωγη' σΰσπορου βαμβακυοϋ. 

KL αύτο' γυατυ εφόσον θά προστατεΰεταυ ό παραγωγός, 

ou ποσότητες του σΰσπορου βαμβακυοϋ θά άπορροφωνταυ πολΰ 

γρηγορότερα άπό τό παρελθόν με άποτε'λεσμα τη' σμυκρυνση του 

χρόνου της έκκοκυστι,κης περυόδου καυ την αύξηση των αναγκών 

σε* αποθηκευτικούς χώρους, χώρους δυακυνη'σεως του προϊόντος 

καύ κατά συνεπευα και* μηχανών έκκοκύσεως. Αυτό συμβαυνευ 

έξαλλου καύ στύς προηγμένες χώρες παράγωγης βαμβακυου 

δπως π.χ. ού ΗΠΑ, όπου τό βαμβάκι, που συλλέγεται, με μηχανε'ς 

έκκοκύζεται, άπό τους παραγωγούς αμέσως. 

OL αναγκαίες YLO ττΐν επίτευξη του" σκοποο αύτοΟ έπεν-

δυσεLς, δεν εεvαL δυνατό νά πpoϋπoλoγLστoυv καύ* νά προγραμ-
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ματυστοΰν, με άκρύβευα γυατυ δεν ε£υαυ δυνατό v.. προβλεφθεί" 

με απόλυτη συνέπευα και? η έ£έλι,ξη τοο δυεθνοος έμπορυ'ου βαμ-

βακυοΰ, το όπουο άλλοτε ε£ναυ σε ύφεση καυ άλλοτε σε έξαρση. 

Μόνο Βραχυπρόθεσμα καυ με' γνώμονα τη*ν έξυγυανση τοϋ" έμπορύου 

τοο βαμβακυου θά πρέπευ νά λαμβάνονται, άποφάσευς γυά τη*ν £δρυ-

ση νέων έκκοκυστηρΟ*ων. 

Ένόψευ τών παραπάνω προβλέπεται, δτι» τά βασυκά μεγέ

θη τοΰ ύποκλάδου θά δυαμορφωθοϋν κατά την 5ετυα 1976-1980, ώς 

έξης: 

ΙΖΖΖΞΖΖΖΖΖΙ " " ̂ "1 " " " ~~ΓΓ^Τ~~~^?^ΓΓΓ"^ " ̂  !" !" 1 ̂ lëgZrZZZ 
- Άροθμός μονάδων 66 68 
- Βασυκές μηχανές 227 235 
- Άρυθμός απασχολουμένων 1.500 1.500 
- Ί σ χ ΰ ς (HP) 30·300 32.000 
- Παράγωγη' (τόνου έκκοκ. βαμβακυοΰ) 127.000 150.000 
- Έπενδυ*σευς 5ετυας 1976-1980 150 έ χ α τ . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_νΐΙΙ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

Α. 'Υφυστάμενη κατάσταση - Προβλήματα καυ άδυναμυες 

1. Συγκρότηση του ύποκλάδου 

Ό ύποκλάδος των νηματουργείων βαμβακυοϋ καταλαμβάνευ 

μυά άξυόλογη θέση ατό σύνολο της κλωστοϋφαντουργίας.Συγκεκρυμέ-

να με κρυτη'ρυο τον άρυθμό των απασχολουμένων (1973), τη'ν άξύα 

των εξαγωγών (1974·) καύ την ΰπποδύναμη (1973), η συμβολή' των 

κλωστηρυων βαμβακυοϋ στο' σύνολο του κλάδου τηε κλωστοϋφαντουρ

γίας άνέρχεταυ σε 16,8%, 50,2% καυ 27,1% άντυ'στουχα. Χρησυμο-

πουευ καθαρά έγχώρυα πρώτη υλη
5
 πού ενώ παλυότερα εξαγόταν σε 

πολύ μεγάλες ποσότητες με πρωτογενή μορφή, σήμερα έξάγεταυ σε 

νήματα, ενώ συγχρόνως εχευ δημυουργηθευ το υπόβαθρο γυά την 

περαυτέρω ανάπτυξη της ύφαντυκης καυ πλεκτυκης βαμβακυοϋ. Α

πασχολεί 11.500 περυ'που άτομα καύ έξάγευ το μυσό σχεδόν της 

παράγωγης στο έξωτερυκό. 

Τά προϋόντα είναυ νήματα παντός τύπου (καρντε' η πεν-

νυέ) μεγάλης πουκυλύας τύτλων καύ κατασκευάζονται, άπό άμυγές 

βαμβάκυ, μερυκές φορές δε άπό μύγματα συνθετυκών, τεχνητών 

η αλλών υνών. 

Πρόσφατα où έπενδύσευς στον κλάδο έχουν αυξηθεί αύ~ 

σθητά -ύπολογυζεταυ δτυ μεταξύ 1970 καύ 1975 προστέθηκαν στο 

δυναμυκό του κλάδου 245.000 ατράκτου, πού άντυπροσωπεύουν 

έπενδύσευς μηχανυκοϋ έξοπλυσμοϋ της τάξεως των 3.200 εκατ. δρχ., 

ένώ συγχρόνως ό δευκτης βυομηχανυκης παράγωγης εχευ σημευώσευ 
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μεγάλη άνοδο (1970 = 1009 1972 = 1 2 1 , 1 , 1973 = 131,0, 

1974 = 137,6 καυ' 1975 = 1 5 2 , 3 ) . 

Τό δυναμυκό τοϋ κλάδου ανέρχεται, περυπου σε 85 μονά

δ ε ς . Τά σημαντικότερα δμως κλωστη'ρυα, μεσαίες καυ* μεγάλες 

μονάδες, (πάνω από 6.000 ατράκτου) άνέρχονταυ σε 40, Βάσευ 

της τελευταυ'ας (1973) απογραφής της ΕΣΥΕ ή ανάλυση των ύφυ-

στάμενων καταστημάτων, ou απασχολουμένου σ 'αύτά καυ ή ύσχΰς 

τους σε ίππους ε ί ν α υ : 

Γενυκό σΰνολο Παραγωγικές μονάδες 

Κατά- Μέση έτη'- Κατά- Μέση έ τ η - Ί σ χ ΰ ς 
στάματα συα άπα- στη*ματα συα άπα- σε υπ-

σχόληση σχόληση ΐ . ο υ £ 

Νηματουργεία 

έπεξεργασυας 

φυσυκοϋ καυ 

τέχνητοϋ βάμ-

βακυοΰ (232.2) 85 11.506 70 11.261 68.146 

Ιτρυπτη'ρυα έ π ε 
ξεργασυας φυσυ— 
κοΰ καυ τ ε χ ν η -
τοΟ βαμβακυοϋ 
(232.3) 11 180 11 180 471 

Πηγτ|: ΕΣΥΕ, Απογραφή Βυομηχανυκων καυ' Βυοτεχνυκων Καταστη
μάτων, 1973 

'Εκτός από τυ'ς άμυγευς κλωστυκές μονάδες στην Ελλάδα 

ύφϋ*σταταυ παράλληλα καυ' επαρκές δυναμυκό απασχολούμενο σέ πα

ρεμφερείς επυχευρη*σευς, ου όπουες δημυουργοΰν πρόσφορο βυομη-

χανυκό περυβάλλον γυά τη'ν ανάπτυξη του κλάδου. 
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Ή δυναμικότητα τοϋ ύποκλάδου σε ατράκτους ανέρχεται, 

σε 945.000 (1975) καί* αναμένεται, νά περατωθεί ή εγκατάσταση 

400.000 περυπου ατράκτων μέσα στό 1976. 

*0 ύποκλάδος εργάζεται, με 2 εως 3 βάρδυες τη*ν ήμερα 

καύ μπορούμε νά ποϋμε δτυ σήμερα απασχολείται, κατά μέσο ορο 

στο 90% της δυναμικότητας του, υπολογίζοντας 24ωρη απασχόληση. 

Το μέσο μέγεθος των μονάδων τό οποίο παλυότερα κυμαυ-

νόταν μεταξύ 3.000 - 5 . 0 0 0 ατράκτων, ση'μερα^Ίεχευ φθάσευ τό έπυ-

πεδο των 10.000 ατράκτων, ένω πολλά συγκροτήματα έχουν δυνα

μικότητα πάνω από 30.000 ατράκτους. 

2. Χωροταξική κατανομή 

Τό δυναμικό τοϋ ύποκλάδου (ατράκτου) κατανέμεται, μετα

ξύ των διαφόρων περυφερευων της χώρας ώς έξης: 

Περυοχη' Άθηνας - Πευραυδ 34% 
Νησυά 3% 
Στερεά Ελλάδα 21% 
Πελοπόννησος 18% 
Βόρευα Ελλάδα 18% 

"Ηπευρος 6% 

Συ'νολο 100% 

Πηγή: ΕΤΒΑ. 

3. Τεχνολογικό επυπεδο 

Ή τεχνολογύα των μονάδων τοϋ κλάδου μπορεί νά θεωρη

θεί αρκετά υκανοπουητϋκη. Ου νε'ες μονάδες έχουν χρησυμοποι,ησει. 

αύτοματοπουημένα μηχανήματα εύρωπαίκης καυ άμερυκάνυκης προε

λεύσεως. Ou παλυές μονάδες ενόψει, τοϋ συναγωνυσμοϋ πού δυαφαυνεταυ 
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προβαυνουν βαθμηδόν στον εκσυγχρονισμό του έξοπλυσμοϋ τους. Οί 

χώρου παράγωγης κλυματύζονταυ, με αποτέλεσμα η κατασκευή τους νά 

εΐυαυ δαπανηρή. Παρατηρείται, λουπόν δτυ ή δημοουργύα των νέων 

μονάδων άπαι,τεΐ μεγαλύτερη χρηματοδότηση κα£ η σχέση υδυων προς 

ξένα κεφάλαυα είναυ μυκρη. 

Βάσευ των παραπάνω κα£ λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξη

ση τοο πάσης φύσεως κόστους του βυομηχανυκοϋ έξοπλυσμοϋ, βλέπου

με ότι, σημειώθηκε σοβαρή άνοδος των κεφαλαίων ποΰ άπαυτουνταυ 

γυά τύς έπενδύσευς κλωστικών μονάδων. "Ας σημευωθε£ δτι, τό ανά 

άτρακτο κόστος των σύγχρονων κλωστηρύων εξαρτάται, από τους ακό

λουθους παράγοντες: 

α. Την τεχνολογυα του έξοπλυσμοΰ κας των κτυρυων. 

β. Τόν τυ*πο τον νημάτων (πεννυέ η καρντέ). 

γ. Την τελευοπουηση των νημάτων (μονόκλωνα η πολύκλωνα, 

σέ κώνους η τσι,λέδες). 

δ. Τό μέγεθος ττίς μονάδας. 

ε. Τόν προμηθευτή (χώρα προελεύσεως). 

στ. Τους δρους πληρωμής. 

Πάντως σήμερα τό κόστος τών πάγυων εγκαταστάσεων κλω

σ τ η ρ ί ο υ , δυναμικότητας 10.000 εως 20.000 ατράκτων μπορεί νά 

κυμανθεί .από 10.000 δρχ. εως 16.000 δρχ. ανά άτρακτο περύπου. 

Τέλος, σημειώνεται, δτυ τά κυρυότερα νηματουργεία έ 

χουν μεγάλη εγκαταστημένη ύσχΰ καύ δ ιαθέτουν δικούς τους υπο

σταθμούς ηλεκτρυκης ενεργευας, καταβάλλεται, δέ προσπάθευα πλή

ρους καυ όμαλης άπασχολη'σεως τών εγκαταστάσεων γι,ά τόν περυο-

ρυσμό των αύχμων καταναλώσεως ρεύματος. 
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4. 5P5
Tes
-.5-£i 

Ή βασυκη πρώτη ύλη είναυ τό βαμβάκυ, ή παράγωγη καυ τό 

έξωτερυκό έμπόρυο του" όπουου εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαυο. 

Τό έλληνυκό βαμβάκι, ε£ναυ καλής πουότητας, συνήθως κυτυου 4 

εως 5 καυ μη'κους υυός 28 χυλ., ε£ναυ καθαρό' με όλυγες ξένες 

ούσυες, έπευδη συλλέγεταυ σή*μερα κατά το μεγαλύτερο μέρος με τά 

χέρυα αν καυ' άναμένεταυ νά έπεκταθευ η μηχανοσυλλογη. Ιϊροβλέπε-

ταυ δτυ τό 1985 η παράγωγη βαμβακυοΰ θα άνέλθευ σε 150.000 τόνους 

τό χρόνο περυπου. Άναμένεταυ τέλος ότυ όλο καυ μεγαλύτερο ποσο

στό θά κατεργάζεταυ στο έσωτερυκό καυ' θά εζάγεταυ με μορφή' βυο-

μηχανοπουημένων προϋόντων. "Οπως προκΰπτευ άπό τά παραπάνω στου-

χευα où εξαγωγές έκκοκυσμένου βαμβακυοΰ άντυπροσωπεύουν τό 1971 

τό 65% της συνολυκης παράγωγης, άντυ 24% τοΰ 1974. 

Πρε'πευ νά τονυστευ πάντως ότυ δεν φαυ'νεταυ προς τό πα

ρόν έφυκτός ό πλήρης περυορυσμός των εξαγωγών βαμβακυοΰ, λόγω 

των δ υμ ερω ν συμβάσεων (κληρυγκ), όπου η πώληση καπνού" καυ* λού

πων γεωργυκών προϋόντων προΰποθέτευ καυ την εξαγωγή* βαμβακυοΰ, 

τό όιουο ζητυέταυ περυσσότερο σε τέτουες περυπτώσευς. Γυ'αυτό 

συχνά πραγματοπουοΰνταυ ευσαγωγές βαμβακυοΰ, κυρυως κατώτερης 

πουότητας καυ σε τυμές εύκαυρυας. Οΰ λούπες βοηθητυκές ύλες 

του κλάδου παράγονταυ στό έσωτερυκό, (περυλαμβάνονταυ καυ τά 

ύλυκά συσκευασυας κλπ.). 

5. Απασχόληση 

Ό άρυθμός των απασχολουμένων στον κλάδο άνέρχεταυ κα

τά μέσο δρο σε 11.500 περυπου άτομα. Παρά δε την αύξηση του 

δυναμυκοΰ του κλάδου σε ατράκτους άναμένεταυ δτυ λόγω της συν-

εχοΰς έκμηχανύσεως ή άνοδος των απασχολουμένων δέν θά ε£ναυ 

ανάλογη. 
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Σχετυκά με τό έργατυκό δυναμυκό πρέπευ νά τονυστευ δτυ 

ou νέες μονάδες εγκαθίστανται, κυρΟ*ως στην έπαρχυα, δπου δεν υφί

σταται, θέμα εξευρέσεως έργατυκοϋ δυναμυκοϋ. Στα μεγάλα κέντρα 

ύφύστανταυ όρι,σμένες δυσχέρειες εξευρέσεως έργατυκων χερι,ων, σε 

σύγκρι,ση με τους άλλους ύποκλάδους της κλωστοϋφαντουργίας. 

6. §
α
νβ»κ ο νήματα ̂_£αραγ_ωγη̂  

Βάσει, τον πρόσφατων στουχευων της ΕΣΥΕ καυ EBBE, ή δυα-

μορφωμένη εύκόνα προσφοράς καθ* ζητήσεως νημάτων άπό Βαμβάκι,, σέ 

χυλι,άδες μετρικούς τόνους κατά την περίοδο 1968-1975 ifrav: 

Πίνακας_28 

Παράγωγη - Εισαγωγές - 'Εξαγωγές 

Έτος Παράγωγη Εύσαγωγές 'Εξαγωγές Κατανάλωση" 

1968 

1969 
1970 
1971 

1972 
1973 
1974 

1975 

36 

39 
43 
55 
63 
61 

69 
76 

Άση'μαντες 6 

10 
13 
14 
19 
27 
29 

34 

29 
29 
30 
41 
44 
34 
40 
42 

1. Φαυνομενυκη κατανάλωση. 

Παρατηρείται, ετσυ σοβαρή άνοδος τΥ\ς παράγωγης, (μέ

σος έτησι,ος ρυθμός περυάδου 1970-1975, 12,0%), ένω η έσωτερι,κη 

κατανάλωση εχευ παραμείνει, σέ σχετυκά σταθερά επίπεδα μέ μυκρη* 

έτησυα αύξηση. OÙ εξαγωγές κατά την ίδυα περίοδο αναπτύχθηκαν 
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σοβαροί καυ άναμένεταυ η παραπέρα αύξηση τους. Σημευώνεταυ δτυ 

cd εξαγωγές άποτελοον (1974) τ<5 45% περυπου της συνολυκίΐς 

παράγωγης βαμβακερών νημα'των. 

Ό ύποκλάδος της νηματουργυας βαμβακυοϋ εχευ σημευώ-

ο'ευ την ταχύτερη άνοδο μεταξύ των λούπων τομέων της κλωστοϋ

φαντουργίας. Ή ύπαρξη πρώτης ύλης καυ" έργατυκών χερυών η*ταν 

οι' βασυκου συντελεστές τοο έπυτεΰγματος αύτοΟ. 

Ση'μερα où εύσαγωγες έχουν υποκατασταθεί σχεδο'ν εντε

λώς καυ με ταχύ' ρυθμό αύξάνονταυ où εξαγωγές. Συγχρόνως εχευ 

έπυτευχθεϋ ή δημυουργύα μεγάλων καυ υσχυρών μονάδων με ύψηλη 

τεχνολογυκη στάθμη, καθώς καυ ό έκσυγχρονυσμο'ς των ηδη ύφυ-

ατάμενων καυ ευναυ σέ θέση νά συναγωνυστοϋν με έπυτυχυα άλλες 

όμοευδεϋς, στη δυεθνη αγορά. "Ας σημευωθεϋ δτυ ή άξυα των 

έξαχθέντων βαμβακερών νημάτων άνηλθε τό 1974 σέ 2.800 εκατ. 

δρχ. καυ συνέβαλαν ετσυ στύς εξαγωγές τδν μέν κλωστοϋφαντουρ

γικών προίΜντων κατά 50% των δέ βυομηχανυκών γενυκά προυόν-

των κατά 7% περυπου. 

Ή πώληση των νημάτων βαμβακυοϋ γύνεταυ κυρυως άπ* 

εύθευας από του*ς βυομηχάνους καυ σέ μερυκές περυπτώσευς μέ

σω εμπόρων. Cù τυμές πουκύλλουν βασυκά ανάλογα μέ την τυμη 

της πρώτης ύλης, τυς άμουβές των απασχολουμένων, το* λουπ(5 

κο'στος βυομηχανοπουησεως, τ(5ν πελάτη, τους δρους πληρωμές 

:?λπ. Ό ξένος συναγωνυσμός εμφανυζεταυ στυς αγορές τοο 

έσωτερυκοϋ άπό εύσαγόμενα παρεμφερή προυόντα. OÙ εύσαγωγές 

βαμβακερών νημάτων αν ληφθεϋ ύπ(5ψη ή υσχύουσα σήμερα δασμο-

λογυκη προστασυα, εϊναυ πρ(5ς τό παρόν άση*μαντες καυ' περυο-

ρυζονταυ κατά κανόνα σέ νη'ματα βαμβακυοϋ χαμηλού" τυ*τλου. 
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Γιά Tit διευκόλυνση των εξαγωγών βαμβακονημάτων πα

ρέχεται στοός εξαγωγεϋς διαφορά εξαγωγικών επιτοκίων, παρό

μοιων προς τα υφιστάμενα, στις ξένες αγορές, τ<5 ύψος των 

δποίων κυμαίνεται κατά περίπτωση σε* 10%-13%. 

Στις αγορές του εξωτερικού" τα προϊόντα τοο κλάδου 

αντιμετωπίζουν σέ γενικές γραμμές τον ξένο συναγωνισμό, ό 

οποϋος λαμβάνει τη μορφή* ταχότητας εξυπηρετήσεως από τα νη-

ματουργεΠα τοο έξωτερικοΰ. *Η ποιότητα όμως και η τιμή* των 

ελληνικών νημάτων αντισταθμίζουν κατά μεγάλο μέρος τό μειο

νέκτημα αυτό. 

Πέρα άπό τη'ν ποιότητα καί την τιμή* βασική* προϋπό

θεση για* τη'ν επέκταση τών εξαγωγών εϊναι ή ταχύτητα καί 

ακρίβεια εκτελέσεως των παραγγελιών. 

Σαν συμπέρασμα μποροομε νά ποΰμε δτι τόσο ή ποιό

τητα, δσο καί ή τιμή των ελληνικών νημάτων είναι συναγω

νιστική* στη*ν εσωτερική καί εξωτερική αγορά ση'μερα. Σ'αυτό 

συντελεϋ η καλή* ποιότητα τοϋ ελληνικού* βαμβακιού*, και*'ή 

τεχνολογική* στάθμη των κλωστικών μονάδων. 

8. Είδικά_προβληματα τοο ύποκλάδου 

Διεθνώς τά νηματουργεϋα βαμβακιού* μετατοπίζονται 

ηδη άπό τις αναπτυγμένες χώρες στις λιγότερο αναπτυγμένες. 

Στην 'Ελλάδα αναμένεται ή σοβαρό αύξηση τΐΐς παρα

γωγές μέ την πληρέστερη αξιοποίηση τοο ελληνικού* βαμβακιοΟ, 

καθώς και ή παράλληλη αύξηση των εξαγωγών νημάτων. 

Εντούτοις, διαφαίνεται ότι μέ την απότομη αύξηση 

τοο κλωστικού* δυναμιοϋ του κλάδου, τό 1976 καί 1977 θά 
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ύπάρξευ μεγάλη προσφορά νημάτων, μέ ενδεχόμενο αποτέλεσμα 

τη* δημυουργυα προσωρ',νης ύφέσεως στο'ν ύποκλάδο, αν δε*ν εξα-

σφαλυστεϋ ή εξαγωγή της πλεονάζουσας ποσότητας. Σημευώνεται, 

δέ δτυ βάσευ των υφιστάμενων στουχεύων παράγωγης $αμ$ακυοο 

στη*ν * Ελλάδα, ή χλωστυκη δυναμικότητα έχει. ηδη φθάσει, στο' 

σημεϋο πλήρους άξϋΟίΐουτΐσεώς του τυχόν 6ε επέκταση τη*ς δυνα

μικότητας θά σημαίνει, ανάγκη ευσαγωγης πρώτης ύλης άπο* τό 

έξωτερυκό σε μεγάλη έκταση. 

Ή ζήτηση των έλληνυκων νημάτων στην Ευρώπη θα συν-

εχυστεΐ καυ κατά την επόμενη 5ετυα. Ή ανάγκη δμως εξαλεί

ψεως τοϋ χορηγούμενου σήμερα "πρυμ" εξαγωγές ίσως νά δυσχε

ράνει, τη*ν από* άποψη τομίίς συναγωνι,στυκότητα των έλληνι,κων 

νημάτων στην ΕΟΚ. Κατά συυέπευα επιβάλλεται, σήμερα νά $ελ-

τυωθεΠ ή παραγωγικότητα των έλληνυκων κλωστηρύων, γυά νά 

μπορέσουν μελλοντικά νά άνταπεξέλθουν με τος δι,κές τους 

δυνάμευς. Προς την κατεύθυνση αύτη θά συντελέσουν ή πληρέ

στερη οργάνωση, τόσο τεχνυκά, δσο καυ έμπορι,κά. 

9. Δυεθνη* συγκρυτυκά σχοοχεuot__C_A. _Εορωπη) 

Στη* νηματουργυα βαμβακυοϋ" πα'ρατηρευται, στη*ν Ευρώ

πη μειίωση της εγκαταστημένης δυναμυκότητας και* γενυκά της 

παράγωγης. Συγχρόνως ou εισαγωγές βαμβακερών νημάτων έχουν 

αύξηθεϋ έλαφοά. Τά βασι,κά στουχεΐα τοο ύποκλάδου στι*ς 

κυρυότερες χώρες της Ευρώπης είναι, τά ακόλουθα: 



- 1 4 0 

Πυ'νακας_29 

Κλωστυκό* δυναμυκο βαμβακουργίας 

(Σε* 1.000 ατράκτους) 

Χδρες 

Γερμανία 
Βέλγυο 
Δανία 
Γαλλία 

Ι τ α λ ί α 
Κάτω χώρες 

Α γ γ λ ί α 

ϊΒΙθ ' : OECD. 

1971 

4.089 
937 

24 
3.537 
4.052 

564 
4.315 

1972 

3.916 
930 

25 
3.402 
3.724 

513 
3.626 

1973 

3.945 
900 

25 
3.404 
3.838 

447 
3.376 

1974 

3.854 
884 

-
3.352 
3.849 

440 
— 

* Εξάλλου ή κατανάλωση βαμβακερών νημάτων στη*ν Ευρώπη 

το 1973 ?ίταν: 

Χδρες 

Πίνακας 30 

Κατανάλωση Βαμβακερών νημάτων στή*ν Ευρώπη, 1973 

Πάρα- Εύσα- Έξα- - Κατανά- Πληθυσμός KG κατά 

γωγη* γωγές γωγές λωση (000.000) κεφαλή* 

1973 1973 1973 1973 

Δ. Γέρμανία 215 80 

Βέλγυο 56 38 

Δανία 2 10 

Γαλλία 221 17 

Ίταλυα 190 34 

Κάτω χώρες 39 21 

*Αγγλία 115 17 

*Ελλάδα 61 

10 

16 

23 

28 

13 

14 

27 

285 

78 

12 

215 

196 

47 

118 

34 

1973 

62 
9,7 
5 

52 
54,9 
13,4 
55,9 

8,9 

4,6 
8,0 
2,4 

Μ 
3,5 
3,5 
2,1 
3,8 

Πηγτ*: 0ECD. 
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Κατά τό 1972 δ συντελεστής χυλι,ογρ./κεφαλή* ανήλθε σε* 4,9 

στην Ελλάδα, évo το 1974 σε 4,5 περίπου. Το' 1973 ou εξα

γωγές άπό την "Ελλάδα ?|ταν της τάξεως του" 50% της παράγωγης. 

Β. Προοπτυκές_εξελόξεως 

Κατά τό* 1976 με τη'ν αναμενόμενη λει,τουργία των 

νέων μονάδων η παράγωγη θά ανέλθει, σε* 95.000 περίπου τό

νους νημάτων, έάν ό κλάδος λει,τουργησευ κανονυκά, δπως σή

μερα, με* βάση 24ωρη απασχόληση. Ή κατανάλωση στό εσωτερι,-

κό δέν προβλέπεται, νά αύξηθεϋ αυσθητά, ενδεχομένως δε* νά 

φθάσευ τους 50.000 τόνους νημάτων πράγμα πού" σημαίνει, ότι, 

οί εξαγωγές πρέπει, νά ανέλθουν σε* 45.000 τόνους περίπου. 

"Η απαιτουμένη πρώτη ΰλη γι,ά την παραπάνω παράγωγη* 

τό 1976 (λαμβάνοντας ύπο'ψη δτυ: α) θά κατασκευάζονται, συν

εχώς περισσότερα νη*ματα πεννυέ καί γενυκά υψηλότερου τίτλου, 

γοά ελαφρότερα υφάσματα, β) θά κατασκευάζονται, σέ μεγαλύ

τερη αναλογία ανάμικτα νήματα (Blends) μέ συνθετικές η τέχνη· 

τές ίνες, γ) ή φυρα νηματοπουησεως θά άνέλθευ περίπου σέ 

12% κατά μέσο δρο, μέ επαναχρησιμοποίηση της φόρας πεννι,έ 

γυά την κατασκευή νημάτων τόπου καρντέ), θά είναι, τη*ς τά

ξεως των 107.000 τόνων. Κατά τη τελευταία τετραετία ή μέ

ση παράγωγη' εκκοκυσμένου βαμβακυοϋ" ανήλθε σέ 125.000 τό

νους περίπου. 

Παρόλο ποό υφίσταται, πλεόνασμα, συμφωνά μέ τά πα

ραπάνω, έλληνυκοϋ" βαμβακι,σϋ" της τάξεως των 18.000 τόνων, 

αυτό δέν είναι, αρκετό, δεδομένου ότι, υπάρχουν ανειλημμένες 

υποχρεώσεις εξαγωγές γεωργυκων προυόντων (κλ?5ρυγκ) μεταξύ" 
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τ©ν ύποι,'ων τό βαμβάκυ, ο καπνός κλπ. και* κατά συνέπεια θά εί-

vat άναγκαυα η πραμγατοποιΓηση εισαγωγών πρώτων ύλδν γι,ά τόν 

κλάδο, ενδεχομένως χαμηλότερης ποιότητας και κόστους, άπ<5 άλ

λες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

Μέχρι τ<5 1980 δέν αναμένεται, σοβαρή' αύξηση τη"ς δυνα

μικότητας τοο κλάδου. Ενδεχομένως μέ μορφή* μικρών συμπληρώ

σεων, νά προστεθούν 60-70.000 άτρακτοι γιά νά φθάσει ή δυναμι

κότητα τοο χλά*δου τελικά το* 1.400.000 περίπου ατράκτους. *0 

αριθμός των απασχολουμένων στο'ν κλάδο θα* ανέλθει τελικά σέ 

15.000 περίπου άτομα κατά το' 1980, ή δε* ίσχός σέ 100.000 HP 

περίπου. 

Στη* νηματουργια βαμβακιού* παρατηρεΓται προ'σφατα τά

ση περαιτέρω αύτοματοποιησεως της παραγωγές και συγχρο'νως 

απλοποιήσεως των σταδίων επεξεργασίας. Τα βασικά τεχνολογικά 

προ'σφατα επιτεύγματα είναι, η χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων 

κλώσεως (OPEN-END), η αυτοματοποίηση στ<5ν τομέα τδν μπομπι-

νουάρ, δ πλη*ρης κλιματισμός των αιθουσών παραγωγές κλπ. 

< 

"Οσο άφορα* τα* υποκατάστατα τοΟ βαμβακιού* μποροομε νά 

σημειώσουμε ότι η φυσική αύτη πρώτη ύλη επανέρχεται. άπ<5 άποψη 

σπουδαιότητας στην παλιότερη θέση της, στην δποι*α είχαν εισ

χωρήσει έντονα στο παρελθόν ou συνθετικές ίνες. 

Τό μέσο μέγεθος των μονάδων νηματοποιη*σεως βαμβακιού" 

θά ανέλθει σέ 25.000 περίπου ατράκτους, ένω* συγχρόνως θά επε

κταθούν τά συγκροτήματα αυτά σέ μονάδες πεννιέ, σέ στριπτηρια 

και* ενδεχομένως σέ βαφεία νημάτων. 

Κατά τή*ν 5ετια μέχρυ τό 1980 δπως αναφέρθηκε και* 

προηγουμένως θά άπασχολοϋνται στη* νηματουργια βαμβακιού* 
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15.000 περύπου άτομα. Ί δ ^ α ύ τ ε ρ ε ς ανάγκες στελεχδν «au γ ε -

νυκά οργανώσεως δέν ύφύστανταυ, γυατύ δ κλάδος δυαθέτευ 

υσχυρούς καύ εμπευρους φορεϋς, ου οποϋου είναι, σε θέση να 

άντυμετωπύσουν τα προβλήματα πού ανακύπτουν. 

Ou βασυκές δμως επενδύσεις στύν κλάδο θα γύνουν 

μέχρυ καύ το* 1976 καύ γυά τα ύπο'λουπα χρύνυα θα σημευωθοον 

μόνο μυκρές συμπληρώσεις καύ έκσυγχρονυσμού ύφυστάμενων 

συγκροτημάτων. 

Πυθανύ νά δημυουργηθεΕ ανάγκη εύσαγωγίίς βαμβακυοϋ* 

χαμηλότερου κ<5στους καύ πουοτητας άπό τύ εξωτερυκύ, γυά νά 

καλυφθοϋν οι, ανάγκες του κλάδου καύ γυά νά έξαχθεϋ σε* καλύ

τερες τυμές τ<5 έλληνυκό βαμβάκυ. 

Ou νέες μονάδες, πού θα άρχύσουν νά λευτουργοΟν 

ενδεχομένως το* 1976-1977»έχουν ηδη εγκατασταθεί^ στην επαρχύα 

μακρυά άπό* τά άστυκά κέντρα. Πρύς την κατεύθυνση αύτη* συντέ

λεσαν τά κύνητρα πού θεσπύστηκαν γυά την ανάπτυξη τή"ς επαρχυα-

κης βυομηχανύας. 

Où αναμενόμενες μυκρές συμπληρώσεις τοο δυναμυκοο 

του κλάδου μέχρυ τά 1980, θά γύνουν κυρύως στύς έπαρχυακές 

μονάδες καύ προβλέπεται, δτυ δεν θά υπάρξουν σοβαρές αλλαγές 

στην χωροταξυκη κατανομή τοο κλάδου. Δέν τύθεταυ θέμα προ

βλέψεως εδαφυκων εκτάσεων γυά τον κλάδο αυτό, λύγω δημυουρ-

γύας νέων μονάδων η μετεγκαταστάσεως ύφυστάμενων. 



Γ. Συμιερασματυκέ^παρατηρησευς καυ π Ρ ° τ ά σ ε υ £ _ μ ε τ ρ ω ν ^ ο λ υ -

Άπό την έρευνα πού εγι,νε μποροϋμε νά διατυπώσουμε τα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

Ό κλάδος της νηματουργυας βαμβακυοϋ τα τ ε λ ε υ τ α ί α χρό-

νυα εσημευ'ωσε αλματώδη άνοδο καυ δε'ν ένδευκνυταυ η περαυτέρω 

ούσυαστυκη επέκταση* τ ο υ . 

Ό κλάδος δυαθετευ ισχυρούς καυ εμπευρους φορεϋς» ου 

οποίου πρόπευ να οργανωθοον περαυτόρω, τ<5σο τεχνυκά οσο καυ* 

έμπορυκά, ενόψευ των περυορυσμων στη' χορήγηση κυνητρων ε ξ α 

γωγές . 

Ή συνεργασία με ξένα νηματουργευα ε ί ν α υ επυθυμητη, 

άλλα δεν ε ν δ ε ί κ ν υ τ α ι , η εύσαγωγη μεταχευρυσμε'νων μηχανημάτων, 

εκτός εάν πρόκευταυ η μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων με* 

υδυα κεφάλαια των ξένων επυχευρησεων με σκοπό' τη*ν άποκλευστυ-

κη* εξαγωγή της παραγωγή*ς. 

Οι, υφιστάμενες μονάδες πρέπευ νά δυατηρησουν υψηλό 

βαθμό τεχνολογίας τοΰ έξοπλυσμοϋ τ ο υ ς , ου μυκρότ,ίρες νά 

συγχωνευθοΟν σε* μεγαλύτερα συγκροτη'ματα και* νά οργανωθεί ή 

παράγωγη με* τέτουο τρόπο, ώστε νά υπάρξει, έξευδυ'κευση των 

μονάδων και* βελτίωση της παραγωγικότητας. 

*Η καθετοποίηση προς την ύφαντυκη, πλεκτυκη* καυ φυ-

νυρυστυκη* θά 3ελτυω*σευ περυσσότερο τη συναγωνυστυκη* θε'ση 

τοο κλάδου. 
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Bad ευ των παραπάνω τά βασυκά μεγέθη τοϋ ύποκλαδου 

ύπολογυζεταυ δτυ θα δι,αμορφωθοΟν (άρυθμου στρογγυλοποιημένοι.) 

ώς έξης: 

Δυναμικότητα (ατράκτου) 
Παραγωγυκε*ς μονάδες 
Απασχολούμενου (άτομα) 

*Ιπποδύναμη 

Παράγωγη* (με τρυκ οι? τόνοι,) 

Νέες επενδύσεις (1975-76) 

1975 1980 

145.000 
70 

11.500 
68.000 
75.500 

4.000 

Κ400;000 
80 

15.000 
100.000 
120.000 

ε κ α τ . δ ρ χ . ("Ετη 1977-80) 
1.000 εκατ.δρχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΙΧ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 

Ι - , .. Συγκράτηση .TOO ύποκλάδου 

*0 ύποκλάδος των ύφαντουργεέωυ είναι, άπέ τού*ς βασυ-

κοιίς κλάδους παραγωγές βαμβακερών υφασμάτων. Ως πρώτη ύλη 

χρησι,μοποι,εε νήματα βαμβακερά εγχώρυας παράγωγης. Έ κ τ ε ς άπ<5 

τι?ς εξαγωγές αύτουσυων υφασμάτων» πολύ" σημαντυκο* ποσοστό* τη"ς 

δυατυθέμενης στην έγχώρυα άγορα παράγωγης s εξάγεται, μέ τη 

μορφή' των δτοϋμων ευδων. Απασχολεί:. 5.50.0 άτομα περύπου.... 

Τά υφάσματα χρησυμοπουοονταυ γυά τη'ν κατασκευή* ευ

δων ένδυ*σεως (έσωτερυκης καυ έξωτερυκίίς) ουκυακης χρη'σεως 

(σεντόνυα, κουβέρτες κλπ.) καθώς καύ γυά κατασκευές δυαφό-

ρων άλλων εύδων (υφάσματα σκηνών, τεντέπανα, ύδροσωληνες 

κ λ π . ) . 

Σημαντυκές επενδιίσευς κυρυως εκσυγχρονισμού έχουν 

πραγματοπουηθεε κατά την τελευταυα π ε ν τ α ε τ ί α , το υψος τον 

οπουων ανήλθε σε 1.000 εκατ. δρχ. περίπου. Ή συμμέτοχη τοο 

ξένου κεφαλαυου είναι, μέχρι, σήμερα άση*μαντη, άλλα δέν απο

κλείεται, νά γένουν προσεχώς άμυγεϋς η μυκτές επενδύσει,ς στό*ν 

τομέα αύτο'ν. 

Τ<5 δυναμυκο τοο κλάδου άνέρχεταυ ση'μερα συνολι,κά 

σέ 500 μονάδες περυπου. Τά επίσημα στοι,χεΠα της ΕΣΥΕ γυά τό 

1973 δυνουν τη'ν ακόλουθη ευκουα: 
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Ύφαντηρυα βαμβακιού 

Γενυκά σύνολο Παραγωγικές μονάδες 

Καταστήματα Μ.Ε. άπασχο- Καταστήματα Μ.Ε. άπασχο- * Ισχύς 

λουμένων λουμένων (υπποΟ 

449 5.588 379 4.908 19.155 

2, Χωροταξυκη κατανομή 

Ή συνολυκη δυναμυκότητα τοο ύποκλάδου άνέρχεταυ σε* 

9.000 ύφαντυκές μηχανές (£στο\5ς) περυ'που, των οπουων ή κατα

νομή στά δυάφορα ύφαντηρυα τη*ς χώρας, σύμφωνα με* έρευνα άγο-

ρδς υδυωτυκοΟ φορέα, κατά περι,οχές είναι, η ακόλουθη: 

Περοοχτί Άθηνων Περυοχη Θεσ- Λουπη* χώρα 

σαλονυκης 

Καταστήματα μέ 

1 - 2 0 ί,στούς 

20 - 100 " 

100 καύ πάνω 

400 περυ'που 

10 » 

1 

35 περυπου 

5 " 

20 περυπου 

5 " 

* Υπάρχουν εχύσης 10 κάθετες βυομηχανυες εγκαταστημένες 

στην Πάτρα, Λαύρυο, Θεσσαλόνυκη καυ *Αθήνα. 

Άπα τυς παραπάνω ένδευκτυκές πληροφορίες προκύπτευ δτυ 

ou μυσού περυ'που από* τους υστούς είναυ κατεσπαρμένου σέ μυκρο-

βυοτεχνυ'ες της περυοχή"ς της πρωτεύουσας καύ της Θεσσαλονυκης. 



·· 148 -

3. Τεχνολογυκό έπύπεδο 

Τό τεχνολογυκό επυ'πεδο των μεγάλων ύφαντυκδν μονά

δων μπορεΠ να θεωρηθευ Ικανοπουητυκό. Το περιβάλλον όμως ε ρ -

γασύας ε ϊναυ αρκετά δυσμενές λόγω τ'ών συνθηκών πού έπυκρατοον 

σε υφαντήρια βαμβακυοο (χνούδυα., θόρυβος -κλπ,). Κατά τό τέλος 

του* 1970, ?5ταν εγκαταστημένου στη χώρα γύρω στους 7.500 α υ 

τόματου ί,στού καύ γΰρω στους 1,000 μη αυτόματου. Κατά τη* 

δυάρκευα της πενταετυ'ας ευση'χθησαν περύπου 1.500 αυτόματου 

ί,στού της τελευταυας τεχνυ?ιης (μεγάλης ταχύτητας καύ πλάτους) . 

Έπύσης περυορύστηκε σημαντυκά (εκτός άπό μεμονωμένες περυ-

πτώσευς) δ άρυθμός των μη' αυτόματων ΰστων. 

*Η δυάρθρωση δρυσμένων ύφαντουργυκδδν μονάδων πού 

λευτουργοον εΰδυκότερα ύπο βυοτεχνυ?:η μορφή' έμφανύζευ άδυνα-

μύες τό δε* τεχνολογυκό επυπεδα π^ρουσυάζευ σοβαρές δυαφορε*ς 

μεταξύ των δυαφο'ρων έπυχευρη'σεων. 

Ένδευκτυκά άναφερεταυ έδω δτυ ενα ύφαντη'ρυο 100 

ύφαντυκων μηχανών τ.αραγωγης υφασμάτων πλάτους 1.50μ., βάρους 

300 γραμ./τ» μέτρο καύ μέσης τιυκνότητας 20-22 ύΓ~'δυων άπαυ-

τεΓ επένδυση της τάξεως των 70.000.000 δρχ. γυά μηχανή

ματα καυ' 30,000.000 δρχ. γυά κτυρυακες καύ βοηθητυκές έγκα-

ταστάσευς, δηλαδή συνολυκά 100.000.000 δραχμές. *Η εγκατά

σταση αύτη δυ'νευ μυά παράγωγη της τάξεως των 3.500.000 μέ

τρων η 1.050.τόνων το χρόνο, 

"Αν ληφθευ υπόψη μυά ΙΟετης τεχνολογυκό άπαξύωση 

της δλης εγκαταστάσεως, τότε ή έτησυα έπυβάρυνση κυμαύνεταυ 

γύρω στα 10.000.00^ δρχ. γυά αποσβε'σευς καύ 5,000.000 δρχ. 

γυά τόκους ύπολογύζοντας τη'ν απόδοση με' 10%, δηλαδή' 
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15.000.000 δρχ. καυ 4 930 δρχ. ava μέτρο η 15.000 δρχ. ανά 

KG, γυά μηχανήματα αυτόματα κλασυκά. 

Μ·. Πρώτες «au βοηθητυκε'ς 3λες 

OÙ πρώτες δλες αποτελούνται, άπό τα νήματα που πα-

ράγονταυ έγχωρυως. Τα ύλοκά κολλαρυσματος καθώς καιί τα εξαρ

τήματα ύφάυσεως, πού* αποτελούν τα* Βοηθητικά ύλοκά, παράγον-

ταυ έγχωρύας (τελλάρα, μυταρυα, κ λ π . ) . 

Τα παραπάνω άποτελοΟυ μυκρό ποσοστό* στη δυαμόρφωση 

του" κοστολογυου. *Επυ'σης σημευώνεταυ δτυ άπο' άποψη συνάλλαγμα-

τ ο ς , η έπυβάρυνση είναυ άση'μαντη, άφοΟ το* μεγαλύτερο μέρος 

των πρώτων καυ βοηθητυκων ύλων παράγεται, έγχωρύως. 

5 . 'Εργατυκ^δυναμυκο* 

Το έργατυκο* δυναμυκό* δυακρυ'νεταυ σε υφαντές (ώς επ£ 

το' πλεϋστον γυναϋκες) καυ ρυθμυστές ( κ ο μ β ο δ έ τ ε ς ) . Γυά το* 

προσωπυκό" αυτό* άπαυτεΟταυ συνεχής ει-δυκευση (6μηνη ταχύρρυθμη 

εκπαυδευση) ώστε να εξασφαλυζεταυ σταθερότητα στην απο'δοση 

τη*ς έργασυας. Στο* τεχνυκό" προσωπυκο εντάσσονται, ou μηχανι,κοιί 

συντηρητέε και,' ou ύφαντε'ς μέσων, ανώτερων καυ ανώτατων σχολών 

τοο έξωτερυκοο. 

6 · Βαμβακερά υφάσματα: παράγωγη' - ευσαγωγές -_έζα^ωγές 

"Οπως έμφαυυεται, στον Ιϊύνακα 28 η παράγωγη τοΟ κλά

δου δεν αύξη'θηχε σημαντι,κά. Αυτό' οφευ'λεταο στο' γεγον<5ς δτυ 

άφενο'ς μεν où πραγματοπουηθεϋσες έπενδΰσευς ε ί χ α ν στόχο τάν 

εκσυγχρονισμό* τοο έξοπλυσμοο, αφετέρου δε' στο οτι* κατά τη*ν 
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5ετύα 1970-1975 παρατηρήθηκαν άξυόλογες μεταβολές στη* μορφή 

καυ' σύνθεση των ύφαντουργυκΕδν προυο'ντων πού καταναλώνονται,. 

Μέ τον εκσυγχρονισμό αυτό* επιτεύχθηκε άξυόλογη 

πουοτϋκη* καύ κοστολογυκη βελτύωση, ή δποι*α επέτρεψε πρδτον 

την καθήλωση τών ευσαγωγων σε σταθερά έπύπεδα, κατά τη*ν πεν

ταετία πού πέρασε, παρά τη*ν αύξηση τοϋ* βυοτυκοϋ έποπέδου, καύ 

δεύτερον τη* δυευκόλυνση τοο κλάδου των ετουμων ενδυμάτων πράς 

επέκταση των εξαγωγών. 

Βάσευ των στουχεύων Tfis ΕΣΥΕ ή ευκο'να προσφορδς 

κάυ ζητήσεως σέ μετρυκούς το'νους τά πρόσφατα χρόνυα είναυ 

ή ακόλουθη: 

Πι*νάκας 31 

Έτος ' 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

-

Παράγωγη' 

22, 
25. 
26. 
25, 
27. 

.305 
,226 
.015 
,494 
,500 

Βαμβακερά υφάσματα 

( τ ό ν ο Ο 

Ευσαγωγές 

2.471 
2.641 
3.079 
2.936 
4.153 

Εξαγωγές 

955 
1.574 
2.118 
1.694 
1.378 

2 
Κατανάλωση 

23. 
26, 
26, 
26, 
30, 

.821 

.293 

.979 

.736 

.275 

1, Ό ύποκλάδος έργάζεταυ με 2 έως 3 βάρδυες τή*ν ημέρα και* μπο-

ροομε νά πούμε δτυ απασχολεΰταυ κατά μέσο δρσ στο* 70% τη"ς 

δυναμυκότητας, αν ύπολογύσουμε σέ 24ωρη βάση. 

2. Ή στήλη της καταναλώσεως είναι, ένδευκτυκη άφοο δεν λαμβά

νονται, υπόψη τά έξυσορροπυστυκά αποθέματα. 
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7 · £^¥^ü2£5_.§H52£i:£ii 

θά πρεπευ yd ληφθευ υπόψη ότυ το άλευκο ύφασμα έχει* 

άρχυκά μυκρη' έμπορευματυκη' άξυ'α άφοϋ η τυμη' τοϋ τελυκοΟ υφά

σματος είναι, αποτέλεσμα του* σχεδυ'ου του» των χρωματυσμων, τή"ς 

μόδας κλπ. Το' κόστος βυομηχανοπουη'σεως (έργασυ'α, ε ν ε ρ γ ε ί α , 

άνταλλακτυκά) κυμαυ'νεταυ μαζυ' με τυς προκαταρκτυκός έργασυες 

δυασμοΐΐκαυ' κολλαρυσματος άπο' 5,50 εως 8 δρχ. άνά τ . μέτρο 

υφάσματος πλάτους 1,50 μ. καυ' βάρους 300 γραμ» άνά τ . με*τρο 

καυ' περίπου 18,50 εως 27 δρχ. άνά χυλυόγραμμο υφάσματος, ανά

λογα με τη δυσχέρευα ύφάνσεως καυ' τόν τύπο τίΐς ύφαντυκίίς μη

χ α ν έ ς . Ώ ς φΰρα ύφάνσεως ύπολογυ'ζεταυ 4% της πρώτης ύλης (3ά-

σευ στουχευ'ων τοϋ 1975). 

Στη'ν έσωτερυκη αγορά οι, συνθήκες έμπορυ'ας των υφα

σμάτων ευ"ναυ ομαλές. Το' εμπόρευμα δυατυ'θεταυ στοός κατασκευα-

στε'ς ετουμων ενδυμάτων, ε ί τ ε άπ'εύθευ'ας από τυ*ς βυομηχανυ'ες, 

eure με'σω χονδρεμπόρων. Οι, άπ'εύθευ'ας πωλη'σευς έπυ* μετρώ στα 

λυανυκό έμπο'ρυο φθυ'νουν συνεχώς καυ' έχουν καταστεϋ ασήμαντες. 

Τά ευδη ουκυακης χρήσεως πωλοονταυ συσκευασμένα σε τεμάχυα 

άπ'εόθευας στο λυανυκό έ*μπόρυο. 

Β · S-£22ÎIk~-£-â§£-i:§£-^ 

Ή βασυκη' αγορά τοϋ ύποκλάδου μετά τυ'ς συνθήκες πού 

δυαμορφώθηκαν την τελευταυ'α δυετυα στη'ν Ελλάδα είναυ ου κα

τασκευαστές ετουμων ενδυμάτων. Εφόσον ου εξαγωγές τοϋ ύπο

κλάδου αύτοϋ θά αυξηθούν σημαντυκά τότε θά πρόπευ νά αύξηθεϋ 

καυ ή παράγωγη των ύφαντηρυ'ων. ΕΪναυ λουπόν ευνόητο δτυ η πε-

ραυτέρω αύξηση της παράγωγης των ύφαντηρυων συνδεεταυ στενά 

με' την εντονότερη ζήτηση ετουμων ενδυμάτων. 
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Βάσει ενδείξεων προκύπτει δτι υφίστανται ευνοϊκές 

προϋποθέσεις γ ι ά την αύξηση των εξαγωγών των είδων οικιακές 

χρήσεως. Αύξηση επίσης μπορεΓ νά αναμένεται, άπδ τη*ν άνοδο 

τοο εθνικοο εισοδήματος καί της εγχώριας καταναλώσεως κλω

στοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Βασικό προϋπόθεση γ ιά τη' βελτίωση τόσο του* κόστους 

άλλα κυρίως xffs ποιότητας, καθώς καί της δημυουργίας μονάδων 

ίκανων νά άνταποκριθοου σε παραγγελίες εξαγωγέων, είναι πέρα 

άπό τ ις άλλες βασικές προϋποθέσεις, και η μελέτη των δυνατο

τήτων: α) συνεργασίας και ενδεχόμενης συγχωνεύσεως υφιστά

μενων μικρών μονάδων, κυρίως τΐίς περιοχές τ?\ς πρωτεύουσας, 

οι δποϋες ση*μερα βρίσκονταυ κατεσπαρμένες στά βορειοδυτικά 

προάστια, β) εξειδικεύσεως ττίς παραγωγές ορισμένων μικρο-

μονάδων καί συνεργασίας μεταξΰ ομοειδών επιχειρήσεων, γ) 

περαιτέρω βελτυώσεως του* κόστους καί τον συνθηκών εμπορίας, 

δ) προμήθειας πρώτων υλών υπό μορφή συνεργαζόμενων ύφαντη-

ρίων, καθώς καί διαθέσεως των προϊόντων αύτω*υ στην αγορά 

μέ καταμερισμό των δαπανδδν διαθέσεως σέ περισσότερες μονά

δες, η συνεργασία καί σύμπτυξη των υφιστάμενων μικρών μονά

δων, κυρίως τΐΐς περιοχές της πρωτεύουσας. Θά έπρεπε πάντως 

νά βρεθεϋ κατάλληλη έκταση δπου θά συγκεντρωθούν οι μικρές 

αυτές μονάδες καί νά δοθοον τά κατάλληλα κίνητρα γ ι ά συγχω

νεύσεις. 

Πρότυπες μονάδες δέν είναι δυνατό νά σχεδιαστοον, 

αλλά πιστεύεταυ δτυ μυά μονάδα μπορεί νά λειτουργήσει ικα

νοποιητικά δταν είναι τίης τάξεως μεγέθους αναλώσεως 1.000 

τόνων νάματος τό χρόνο. 
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θα πρέπει, νά σημευωθεϋ δτυ η σχέση τοο άρυθμοο υστων 

ava χίλιες ατράκτους κλωστηρίων στη Δυτική* Ευρώπη παρουσυάζει, 

την ακόλουθη εί-κόνα: 

1971 1972 1973 

Γερμανία 12,3 12,2 11,7 
Γαλλία 15,7 15,3 15,1 
3έλγ*0 20,3 20,4 21,0 

Ίταλϋα 17,2 17,2 16,3 
Κάτω χορες 21,0 22,2 20,4 

•Αγγλία 15,5 16,3 16,2 

"Οπως προκύπτευ άπό* το*ν παραπάνω πίνακα η σχέση κυμαί-

νεταυ από* 12 υστο^ς/ΙΟΟΟ ατράκτους εως 22 £στο\5ς/1000 άτρά?;τουε 

με μέσο δρο γύρω στού*ς 15-16 ύστου*ς/1000 ατράκτους. * Απ'αυτό* 

προκΰπτευ δτυ στη*ν Ελλάδα έφο'σον επυτευχθεε ή ανάπτυξη των 

εξαγωγών' eZvau δυνατή* η εγκατάσταση άλλων 6000-7000 υφανΎ-̂ κδν 

μηχανών, οπότε ή σχέση από 6,4 πού* ύφιίσταταυ σήμερα να ανέλθει, 

τουλάχυστον στο* 11,5, ύπά τη'ν προϋπόθεση δτυ θά βελτιωθούν σημαν 

τυκά οι. εξαγωγές ενδυμάτων, où δποΕες απορροφούν τελευταία το 

μεγαλύτερο μέρος τή"ς παραγωγές υφασμάτων. Πέρα άπό* τη'ν παραπά

νω δυ\αμυκό*τητα θά πρέπευ νά προβλεφθεΓ καυ ή μερυκη άντϋκατά» 

στάση των παλιωμένων υστων. 

^ * ^FJi££Î!EH2Ii2ÎÎÎ£-2F££^ 

ΣυvoπτLκά μποροΰμε νά διατυπώσουμε τά ακόλουθα συμπε

ράσματα: 

α. Ύπάρχευ κατ'άρχην ή κατάλληλη υποδομή γυά τη'ν έξέλυξη 

τοϋ" κλάδου της υφαντουργίας, ή όπουα ση'μερα δέυ βρίσκεται στο 

επιθυμητό στάδυο. 
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3. Ενδεχομένως θά ifrctv σκόπυμο vet δημυουργηθε£ στην 

ευρύτερη περυοχή τή*ς Τ. Δυουκήσεως Πρωτευούσης μυά ύφαντουργυ-

κή περυοχή στην οπουα θά έγκατάσταθοϋν ou μυκρές έπυχευρήσευς 

συγχωνευμένες η σέ κουνοπραξυα. 

γ. Επίσης θά πρέπευ vcî ενταθεί n προσέλκυση ύφαντουργευ*ων 

στυ*ς δημυουργούμενες Βυομηχανυκές περυοχές τον άστυκδν κέντρων. 

Ou ύφυστάμενες μέχρυ σήμερα στην 'Ελλάδα δυνατότητες διευκο

λύνουν τη*ν εγκατάσταση ξένων έπυχευρήσεων γυά άμυγεΐς ft μυκτές 

έπενδύσευς στον ύποκλάδο αυτό μέ σκοπό ττίν εξαγωγή τον ευδων. 

δ. Ά ι ό τύς ύφυστάμενες δυνατότητες όπως αναφέρθηκαν πα

ραπάνω προκύπτει, δτυ ε£ναυ δυνατό μέχρυ τό 1980 νά εγκαταστα

θούν 2.000 μέ 3.000 ύφαντυκές μηχανές άπό τυ*ς 6.000-7.000 πού 

θά μπορούσε νά εχευ επί πλέον η Ελλάδα. 

Μέ βάση τά παραπάνω αναμένεται, δτυ τά βασυκά μεγέθη 

τοΟ ύποκλάδου θά έξελυχθοον ώς έξη*ς: 

1975 1980 

Δυναμυκότητα (άρυθμός βασυκων μηχανών) 9.000 12.000 
Παραγωγικές μονάδες 500 500 

Απασχολούμενου (άτομα) 5.500 6.000 fj καί 
δλυγώτερου 

'Ιπποδύναμη (HP) 19.000 περυ'που 30.000 
Παραγωγή (μετρ. τόνου) 27.500 περυ'που 5S»000 

Επένδυση 5ετυας περύπου (εκατ.δρχ.) - 3.000 



155 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Χ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΞΙ 

Α. *ΪΦ*:σ τ^ϋ£-ΐ1-. , <2ΙΕ2Ι2σ η Ζ Προβλήματα καί αδυναμίες 

Ή σηροτροφία άποτελευ συμπληρωματική καί εποχυκη* 

άπασχάληση, 2 περίπου μηνον (τέλη Άπρι,λίου - αρχές Ι ο υ ν ί ο υ ) , 

των άγροτυκων κυρίως ούκογενευων κ α ί συμβάλλει, στη*υ αύξηση 

τοϋ" εί,σοδη'ματο'ς τ ο υ ς . Παρουσυάζευ ένδυαφέρον, υδίως σ τ ί ς περυο-

χές τίΐε χώρας δπου καλλυεργοονται, où μ ο υ ρ ι έ ς , τα* φύ*λλα των 

δποίων χρησυμοπουοΟνταυ γυά τροφή των μεταξοσκωλήκων. 

Ευδϋκότερα, στό νομό "Εβρου (περυοχη* Σουφλίου - Δυ-

δυμοτείχου) η σηροτροφία, που* άποτελευ παραδοσυακη* απασχόλη

ση, καλυ*πτευ τά 65% περίπου της παραγωγές κουκουλυών ολόκλη

ρης τη*ς χωράς. 

Μέ ξετΰλυγμα των κουκουλυΰν (βομβυκίων) κ α ί μέ πα

ραπέρα επεξεργασία παράγονταt κλωστές η νη*ματα, τά οποία 

άμυγως η σε* πράσμυξη μ ε άλλες ύφαντυκές δ λ ε ς , φυσυκές η 

τ ε χ ν η τ έ ς , χρησυμοπουοϋνταυ κυρίως γυά κλωστές, υφάσματα 

δυαφόρων χρη'σεων κλπ. 

Μετά τη*ν μυκρασυατυκη* καταστροφή* κ α ί τή*ν εγκατά

σταση των προσφυ*γων στη χώρα μ α ς , ή μεταξοβι,ομηχανία έση-

μείωσε σημαντυκη πρόοδο. Μέχρυ τό Β ' παγκόσμυο πόλεμο υπήρ

χαν σέ λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 30 μεταξουργεία κ α ί 10 ύφαντηρυα μετάξης 

σέ δυάφορες περυοχές της χώρας. Αυτά δυέθεταν 1.850 λεκάνες 

άναπηνίσεως κ α ί 830 ί,στους μηχανοκίνητους, απασχολούσαν δέ 
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περώιου 4.000 άτομα. *Η παραγόμενη ων ή μ έταξα ανερχόταν σε* 

250.000-300.000 χ/μα, τα δε* παραγόμενα υφάσματα σε* 3.000.000 

μέ*τρα περυπου. 

Μετά τον πόλεμο όμως ό κλάδος T^S μεταξοΒυομηχανυας 

υπέστη σοβαρά πλέγματα λόγω χ?\ς δυαδόσεως των συνθετι,κων dvffiv 

(τεχνητό μετάξι,, ραι/γυόν, νάΰλον κλπ) τά οποία λόγω τΐ̂ ς χα

μηλές τι,μτίς τους σέ συνδυασμό καυ προς τι*ς δυσχέρειες επεξερ

γασίας Tfis ζωυκίίς μεταξάς, όδη*γησαν στη*ν έκπόνυσή* της κατά 

τό μεγαλΰτερο ποσοστό. 

2 · -HXÎ122Irï2D-î25 υΐ2κλάδου 

Σύμφωνα προς στουχεϋα τ?ίς ΕΣΥΕ, ή κατά τομευς δρα

στηριότητας δυάρθρωση τοο κλάδου 233 "Παράγωγη Νημάτων καύ 

* Υφασμάτων έκ Φυσυκίΐς και* Τεχνητές Μετάξης, ως καυ έκ Συνθε-

τυκων Ίνων", εμφανίζεται, ως έξ?ίς ('Απογραφή Μεταπουητι,κων 

Καταστημάτων τ?ίς 29.9.73): 

Παραγωγικές Μέση έτή*συα Ίσχΰς σέ 
μονάδες απασχόληση ίππους 

'Αναπηνυσττίρι,α 9 239 105 
Νηματουργεία καυ 
στρυπτη*ρι,α 33 1.159 · 5.290 

Ύφανττΐρυα 207 3.714 9.572 

- Σΰνολο 249 5.112 14.967 

- Σΰνολο κλωστοΰφαν- »-.»... - - ,,«.^»«»« - .,...., 

τουργυας 4.674 65.773 251.386 
Ποσοστό α:β " (TJSÇY Πχ^ΓΓ 

Δηλαδή, δέυ γένεται, δυαχωρυσμός τοο Κλάδου 233, βάσει, τ?ίς 

$υομηχανοπουο\5μενης πρώτης ύλης, καυ κατά συυέπει,α δέν ε ί

ναι, έφυκτός 6 δυαχωρυσμός τοο κλάδου. Πάντως πρέπει, νά 
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σημευωθευ οτυ ό κλάδος άπό άποψη συγκροτήσεως χαρακτηρίζεται, 

άπό μεγάλο άρυθμό μονάδων ούκοτεχνυκτ^ς μορφές καύ όλυγάρυθμων 

βυοτεχνι,κων τουού*των. 

Ή βασυκότερη μονάδα είναι, το* κρατυκο' μεταξεργοστάσυο 

Σουφλυου, το όπουο άρχυσε νά λευτουργεΰ το* 1968, απασχολεί* 

60-65 εργάτριες καθ* εργάτες, με* συυολι,κή* ήμερή*σι,α δυναμι,κο'τη-

τα 950 KGR. νωπών κουκουλυών και* 140 χι,λ/μα ώμίΐς μετάξης. 

Σημευώνεταυ δτι, το* εργοστάσιο αύτο' υποαπασχολείται, αύσθητά 

σή*μερα. 

3. Πρώτες ύλες 

α. Παραγωγή* νωπων_κουκουλυων: Κατά την περυοδο 1970-

1974 ή παραγωγή* νωπών χουκουλι,ων έξελύχθηκε ως έξης: 

Σύνολο χώρας 531 609 559 455 495 

Ν. "Εβρου 356 373 365 273 299 

Ποσοστό* συμμετοχές Ν. *Εβρου(67%) (61%) (65%) (60%) (60%) 

"Οπως προκύ*πτευ.άπο* τά παραπάνω στουχεϋα 6 κύ*ρυος 

δγκος τη*ς παραγωγές προέρχεται, άπο* το νομό* "Εβρου. Ου περυο-

χε*ς Σουφλυου καυ Δι,δυμοτεύχου είναι, οΰ βασι,κές περυοχέ"ς πα

ραγωγές τοο νομοΟ. "Αλλες περυοχε*ς τ?ίς χώρας παραγωγές νωπών 

κουκουλι,ων είναι, n Θεσσαλυα (κυρυως περυοχή* Λαρυσης - Άγι,δς) 

με έτή*συα παραγωγή* γι5ρω στο\5ς 70 τόνους, και* η Κευτρυκή* Μα

κεδονία (νομο'ς Κυλκύς: 36 το'ν., Π€λλης: 14το*ν., Πυερυας: 4 

τον., Σερρών: 12 τον.). 

Με* βάση στουχεϋα της ΕΣΥΕ où μουρυες που* υπάρχουν 

και* ή παραγωγή* φΰλλων μουρυας είναι, ή άκο'λουθη: 
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' Α ρ t θμ |ε T f ν τ ρ ω ν T ^ ^ ^ 

Σε* Μανονυκούς δεντρωνες 1.108 986 948 
Δυάσπαρτα 457 196 177 
Σ\5νολο 1.565 1.182 1.125 1.100 1.150 

Παραγωγή φύλλων μουριάς 
Î Î i L I l i L ' 17.309 19.750 16.970 
"Εκταση κανονυκον δεντρ_ώ-

^OUÎIIÊIÊIHII """ 53 32 33 30 31 

Το* μεγαλύτερο μέρος τον εκτάσεων τον κανονυκών δενδρώ-

νων (περύπου 80%) βρύσκεταυ στς'ς πεδι,νές και* ημυορευνέε περυο-

χές ττ̂ ς χώρας. Εύδυκοτερα, στον νομό "Εβρου 6 άρι,θμός των εκτά

σεων ανέρχεται, σε* 22 χυλ. στρέμ., 6 δέ άρυθμο*ς των μορεοδε*νδρων 

καλύπτει, το 67% τοΟ συνόλου τ1\ς χώρας. *Η απόδοση των δέντρων 

σέ φύλλα εξαρτάται, άπο τη*ν ηλυκύα, τη γονυμο*τητα τοο εδάφους 

και* το*ν τρόπο καλλυέργευάς τους. 

Κατά τά τελευταία δΰο χρο'νυα παρατηρείται, κάμψη τΐ̂ ς 

παραγωγές κΰυκουλυδν γυατι*, ou τυμές δυαθέσεώς τους δε*ν κρίνον

ται, ενδεχομένως ί,κανοποι,ητι,κές από* τους παραγωγούς. 0t τυμές 

τους (περυλαμβάνεταυ και* η κρατι,κη* ένυσχυση) διαμορφώθηκαν το* 

μέν 1974 σε* 90 δρχ. περυπου τό* κυλο* το* δε* 1975 σε* 120 δρχ, 

ένω το* 1973 έκυμάνθηκαν γύρω στύς 149 δρχ. το κυλό*. Θά πρέ

πει, νά σημευωθεϋ οτυ μεταξύ τον βασυκων παραγο'ντων πού συμβάλ

λουν στη* δυαμορφωση τον τυμων των νωπών κουκούλων είναι,: 

α) η δυαμορφωση των τυμδν στο έξωτερυκό, β) η ακολουθούμε

νη άπό* τους έμπορους πολύτοκη* και* γ) το ύψος τΐίς έυυσχύσεως 

πού παρέχεταο κάθε χρόνο άπό το κράτος στους παραγωγούς. 
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^· '5§2ίΐ^ΐΕ5.Ϊί2^Ϊ12Η^ΐ:^ : ^ υ εξαγωγές κουκουλιών, κατά 

την περύοδο 1968-1974, εξελίχθηκαν (άξύα F . O . B . ) ώς έξ?ίς: 

Έτη To'vot Χυλ. δρχ Δρχ./χλγρ 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

99 

237 

209 

25 

127 

14.012 

33.300 

33.081 

4.407 

22.175 

141 
140 

158 

176 

175 

0DÏÎ5: ΕΣΥΕ Δελτυον Έξωτερυκοο Έμπορυου. 

Κατά τη*ν τρυετυα 1970-1972, ou εξαγωγές έκάλυπταν 

το 21% περυπου ττίς έγχώρυας παραγωγές και* κατευθύνονταν 

προς Ίταλύα, ' Ισπανυα, Ούγγαρυα και* Ανατ. Γερμανυα. Το* 

1973 και* το 1974 δέν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές, γυατό où 

δυεθνευς τυμές μευώθηκαν αύσθητά, λο*γω της μεγάλης παραγω

γές στη*ν Ίαπωνυα καύ Κι*να. 

4. n22*Î2̂ I2-.é22-2̂ 2i;2i2_HÊÎ §îi 

α . 22£2ϊίΰΙϊΐ· ^ έγχώρυα παράγωγη* προΐ'όντων άπο' φυ

σικά μ έ τ ά ξ υ , στο* χρονυκο* δυάστημα 1970-1974, εξελίχθηκε ώς 

εξί^ς (σέ τ ο ν . ) : 
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Νάματα άπο μεταξύ 

'Υφάσματα άπο μετάξυ 

Κλωστές κεντήματος 

άπο μετάξυ 

Σύνολο 

1970 

15 

18 

2 

35 

1971 

19 

17 

2 

38 

1972 

27 

19 

3 

49 

1973 

29 

18 

2 

49 

1974
1 

17,6 

11,1 

1,2 

29,9 

Πηγτΐ: ΕΣΥΕ. 

1. Προσωρυνά στουχεία. 

β
· Έ±™1^Τίΐ-Ζ^ί®1®ΐίν Στη*ν περύοδο 1971-1973 ού 

εύσαγωγές υφασμάτων άπο μετάξι, ανήλθαν σέ 57 το'νους άξυας 

10,5 εκατ. δραχμών. Εισαγωγές νημάτων δέν σημειώθηκαν. Την 

υδυα περίοδο, σημειώθηκαν εξαγωγές μό*νο νημάτων ύψους 12 

τόνων καύ* άξυας 7,6 εκατ. δραχμών. 

Στη*ν περυοδο 1968-1970 où εύσαγωγές προϋο'ντων άπο' 

μετάξι, ανήλθαν συνολυκά σέ 10 εκατ. δρχ. περίπου και* συνύ*-

σταντο άπο' μεταξωτά υφάσματα, είδη χορδελλοπουυας, λαυμο-

δέτες, μαντη*λυα κλπ., προέρχονταν δέ κυρόως άπο τη*ν Ίταλύα 

καύ Γαλλύα. OL εξαγωγές τη*ν υδυα περυοδο ανήλθαν συνολικά 

σε 2,5 εκατ. δρχ. περίπου καύ αναφέρονταν κυρίως σέ απορ

ρίμματα μεταξάς, συνολυκοΰ ΰψους 40 τό*ν. περίπου. 

γ. ^Ι^^λωση: '
Η
 ραγδαύα ανάπτυξη τοΌ κλάδου τον 

τεχνητΰν καύ* συνθετυκον όνων, ή όπουα επηρέασε άκο'μη καθ* 

τους κλάδους Βαμβακουργύας - έρυουργύας συντέλεσε στο'ν συν

εχή* περυορυσμο τής ζητήσεως προϋόντων άπο ζωΐ'κό μετα'ξι,» où 

τυμές των δπούων δι,αμορφώνονταυ πάντοτε σέ αύσθητά ανώτερα 

επυπεδα άπο των άλλων εύδων. Παρατηρείται, πάντως τελευταία 

μι,ά σαφής στροφή* τοΟ κουνοο προ'ς τυ'ς φυσικές ίνες. 
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®· ü£222Ii:2i^S„^§5^ii§£ü)S_I.^P0Ic'CTeLS μέτρων^πολυτι,κτΐς 

"Η καλλυέργευα μουρυων στο νομό "Εβρου εζναυ έκτατι--

κη. Ή άντυκατάσταση του κλασυκοο συστήματος καλλιεργει,ας 

ττΊς μουριάς με* λυβαδι,κό, δηλ. με τήν καλλι,έργευα θαμνώδους 

μουρυας ιαπωνικού* τΰτ^ου, της όποιας έχουν γυνει, όρυσμένες 

πειραματικές καΛλυερνευες μ* ί,κανϋπουητι,κά αποτελέσματα, θα 

?ίταν σκόπυμο να ενταθεί, στο μέλλον καυ να επεκταθεί χαυ σε* 

άλλες περι,οχές γιατύ υπάρχουν 3άσυμες ένδευξευς STÜ αύτη* ή 

καλλυέργευα θά αποφέρει, άξυόλογα αποτελέσματα στην 'Ελλάδα, 

με* τη*ν προϋπόθεση $ε3αυα ότυ θα συνεχυστευ χαυ θα ένυσχυθεϋ 

οπότε άπαι,τευταυ, η έχ μέρους του" κράτους παροχή στο\5ς καλ-

λυεργητές της άυαγκαυας καθοδηγησεως χαυ ούκονομυκτΊς ένυσχύ*-

σεως. 

Ot εκτάσεις που δεσμεύονται- γιά τυς μουρι,ές εΪναυ 

δυσανάλογες προς την απόδοση τους, ή οποία εμφανίζεται χα

μηλότερη κατά 25% περίπου, αν συγκριθεί με* άλλες δυναμικές 

καλλιέργειες (σακχαρότευτλα, μηδική κλπ.). 

Ή εκτροφή* κουκουλιών πραγματοποιείται κατά κανόνα 

στά σπίτια, τά ò'.co'ìa δ\ιι<)£ δεν δ',αθέτουν κατάλληλους χοίρους. 

Έπι3άλλεται λοιπόν η ανέγερση σηροτροφικών θαλάμων έξω 

άπό τους οικισμούς, κατά -.προτίμηση δ^ μέσα στους μορεωνες 

και? κρίνεται σκόπιμη ή κατάλληλη χρηματοδότηση τον εκτρο

φέων γιά τήν αγορά του καταλληλότερου σπόρου. 

Ή διάθεση των κουκουλιών πραγματοποιείται σε* νω-

πι5 κατάσταση, με συνέπεια την ex μέρους των σηροτρόφων 

επίσπευση της και* τον καθορισμό της τιμής μονομερώς άπό 
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τού*ς έμπορους. Γι,ά την έπί ίσους δροι,ς δοαπραγμάτευση ττ̂ ς 

τυμίΐς των κουκουλυών μεταξύ* σηροτρο'φων καί έμπορων πρέπει, να: 

καθορίζει, το κράτος τυμές ασφαλείας , 

πραγματοπουευ το' κράτος τιΐν συγκέντρωση των νωπών κούκου-

λυων, σε* περίπτωση απροθυμίας των έμπο'ρων. 

Πάντως κάλο* θα ?ίταν νά απαγορευθεί με* νο'μο η δυάθεση κουκου-

λι,ων νωπών. 

Επίσης θα η\αυ δυνατή, με κατάλληλη πυστωτυκη* ενί

σχυση, η ίδρυση μυας κάθετης ύδυωτυκίίς μονάδας επεξεργασίας 

κουκουλυων, με* παράλληλη ανέγερση σύγχρονων σηροτροφείων σε* 

ημι,ορευνές έκτάσευς προ'ς ενίσχυση της τοπυκί̂ ς οικονομίας των 

άκρι,τυκών περιοχών. 

Άπο τά στουχεϋα πού* τέ*θηκαν ύπο'ψη τ^ς 'Επιτροπές 

προκΰπτευ δτο κατά τη*ν 5ετία 1975-1980 προ'ς ενίσχυση τ̂ ς 

ανταγωνιστικότητας του" κλάδου ιδίως δέ* των εξωτερικών μονά

δων παρίσταται, ανάγκη εκσυγχρονισμού* τοϋ μηχανικοο έξοπλι-

σμοο των μονάδων πού* λειτουργούν ση*μερα. Είδικο'τερα, επιβάλ

λεται, νά αντικατασταθεί το μεγαλΰτερο μέρος των υφιστάμενων 

σήμερα 150 λεκανών, τμήμα των οποίων δέν χρήσιμο noιεϋται, 

μέ νέες αυτοματοποιημένες που νά πληροον τίς προϋποθέσεις 

της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε, αν καί θά μειωθεϋ ίσως ò 

αριθμός τών λεκανών, νά βελτιωθεί ή ανταγωνιστικότητα τους 

λόγω βελτιώσεως τοο κόστους καί τ?\ς ποιότητας. 

Τά βασικά μεγέθη τοΟ ύποκλάδου τ?ίς μεταξοβιομηχα-

νίας προβλέπεται,, βάσει υποκειμενικών κριτηρίων, νά διαμορ

φωθούν ως εξί̂ ς: 
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1975 1980 

Παραγωγικές μονάδες 250 220 

Απασχολούμενου (άτομα) 5.000 5.500 
Ιπποδύναμη (HP) 15.000 20.000 
Παράγωγη* (το'ν.) 30.000 50.000 

Έπενδι5σευς 5ετι*ας ( έ χ α τ . δ ρ χ . ) - 500 
(άρυθμοϋ' στρογγυλοποιη

μένοι,) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΧΙ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ .ΤΕΧΝΗΤΟ ΜΕΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΥΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ 

Ή παρούσα εύσήγηση κάλυπτε υ ολόκληρο τον ύποκλάδο 

"Νημάτων καυ' υφασμάτων έκ φυσυκτΊς καυ τεχνητές μετάξης ως καυ 

έκ συνθετυκων ύνών" (κωδυκός άρυθμός στατυστυκής 233), έκτος 

από τα* νήματα καυ υφάσματα από φυσυκό μετάξυ»τά όπουα εξετά

στηκαν χωρυστά καυ αποτέλεσαν άντυκευμενο εύδυκ?ίς μελέτης. 

Θά πρέπει, νά σημευωθευ δτυ ή κωδυκοπου'ηση τΥ{ς ΕΣΥΕ δέν ε£ναυ 

πλήρως έκσυγχρονυσμένη γυατυ δέν ύφυ'σταταυ ύδυαυ'τερη κατά

ταξη τΤ\ς 0υομηχανυκη"ς παραγωγές συνθετυκων υνων συνεχών η 

μη*. 

Ή παράγωγη τών συνθετυκων ύνών εχευ τα τελευταία 

χρόνυα αναπτυχθεί σημαντυκά καυ ή κατανάλωση των υνων αυτών 

στή*ν έν γένευ κλωστοϋφαντουργία καλύπτευ Ινα πολΰ μεγάλο πο

σοστό τ^ς συνολυκης ζητήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 

ή παρούσα εύσή*γηση δυαυρευταυ σέ τρυ*α μέρη: 

Ι. Παράγωγη συνθετυκων ύνών. 

II. Νηματοπου*ηση καυ έπεξεργασύα (στρυψυμο κλπ.) συν

εχών συνθετυκων ΰνών καθώς καυ ύνών από φυσυκό καυ 

τεχνητό μετάξυ (233.2.3). 

III. Ύφαντη*ρυα συνεχών συνθετυκων ύνών καθώς καυ ύνών 

από φυσυκό καυ' τεχνητό μετάξυ (233.Η). 



- 165 -

Ι. Συνθετικές υνες 

Α. tX2i;2IÎH£-D-2i-IÎ2'r-2D-I-3p2^^1^H2I2 "^^ άδυναμυες 

•*·· £^ϊ*22Ι02Ε_Ι25-ί!ϊ2ίί^ϊΕ2
υ 

Ή παραγωγέ συνθετυκών όνων στη*ν Ελλάδα αποτελεί έξέ-

λι,ξη της τελευταίας πενταετίας. Σήμερα ύφυστανταυ, δΰο μονάδες 

παραγωγές νάυλον, δύ*ο μονάδες παραγωγές πολυεστερυκον νημάτων 

(συνεχών) και* μι*α μονάδα παραγωγές ακρυλικών υνων. Ή εγκατα

στημένη ύσχΰς των παραπάνω μονάδων ανέρχεται, σε* 41.911 HP τά 

δέ άπασχολοΰμενα άτομα σε 2.325 (στουχευα 'Υπουργείου Βιομη

χανίας). 

Χωροταζυκά ou μονάδες αύτε'ς βρύσκονται, στην περυοχη 

των 'Άθηνων με έξαυρεση τη νέα μονάδα παραγωγές άκρυλυκων 

ί,νων ή οπουα εγκαταστάθηκε στην περυοχη της Στυλίδας. 

2. Τεχνολογικό επυπεδο 

Ό μηχανολογυκός έξοπλι,σμός των μονάδων παραγωγές συν

θετυκών ί,νων εϊναυ σύγχρονος και* υψηλές τεχνολογικές στάθμης. 

Ενδεχομένως να μευονεκτοον άπό άποφη μεγέθους, αν συγκρυθοϋν 

μέ παρομουες μονάδες του έξωτερυκοο, αν καυ αύτο* με ττ*ν ύφυ-

στάμενη κρι*ση δέν αποτελεί οπωσδήποτε μειονέκτημα. 

3. Π^Ρ«Υωγ^κη_δυναμυκοτητα 

Ή ύφυστάμενη παραγωγυκη δυναμυκο'τητα, συμπερυλαμβά-

νοντας καυ τυς πρόσφατες έπενδΰσευς (πληροφορυες άγορδς) 

εχευ ώς έξης: 
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8.500 τόνου τό χρόνο 

13.500 TO'VOL το' χρο'νο 

- Άκρυλυχές ί ν ε ς : 12.000 TO'VOL το χρόνο 

**· ΕΗ22ϊίίίϊ^Ε: 0 υ εύσαγωγες πρώτων υλών γυά τύ*ς 2\>ες 

νάυλον καυ πολυε*στερ που* παραγονταυ άπό TUS χημ^<ε*ς βι,ομηχα-

νιίες τοϋ έξωτερυχοΟ ύπο' μορφή* κόκκων, νυφάδων ή* φυ*λλων έ*χουν 

ώς έξη*ς: 

1971 1972 1973 1974 1975 

Πολυαμι,'δυα (TO'VOL) 2.057 2.476 2.664 2.694 3.095 
Πολυεστέρες (TO'VOL) 39δ 820 2.252 1.898 3.580 

Σ\5νολο 2.455 3.296 4.916 4.592 6.675 

Άπό τη* σύγκριση ττίς έγκαταστημε'υης τ χοογωγυκίίς 

δυναμυκο'τητας σε* σχέση προς τη*ν παράγωγη* παρατηρεϋταυ, δτυ 

θά ύφυσταταυ ύπερεπάρκευα παραγωγυκοο δυναμυχοΟ στα προσε

χή* χρονυα. 

ε ξ ά λ λ ο υ , où εύσαγωγε*ς μη συνεχών συνθετυκων ύνων 

(σε* τόνους) ε ί ν α υ : 

1971 1972 1973 1974 1975 

Μη* συνεχεϋς συνθε-
τυκε*ς ί ν ε ς 12.074 14.410 23.281 21.672 26.292 

Νάυλον 6,6 

Ιϊολυε*στερ 
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Άπο τα παραπάνω στουχευα σε συνδυασμό με* τη*ν εγκατα

στημένη παραγωγυκη δυναμυκότητα, πρόκυπτευ οτυ είναυ δυνατό 

στο μέλλον νά αύξηθευ άπο 12.000 σέ 20.000 έως 24 „000 τόνους. 

Ύπολογυζεταυ οτυ άπο' τυς παραπάνω ποσότητες περίπου 2.000 τό

νοι, αφορούν σε πολυεστε'ρα Staple
0 

5. ^22Σ25_ζ_Τομες 

Où τομές εΰσαγωγης (συμπερυλαμ3άνεταυ και* ο δασμός 

25%) σήμερα των Ships (κόκκων κλπ.) άνά χυλυόγραμμο ε£ναυ: 

NYLON: περίπου $ 1,40 η* δρχ. 51.50 

POLYESTER: " $ 1,15 " " 42.30 

ACRYLINOTRIL: " $ 0,50 " » 16.40 

Ου μέσες τυμές πωλήσεων έκτος δασμών - φόρου πολυ

τ ε λ ε ί α ς (22%) καυ ΦΚΕ, ανά χυλι,ογραμμο, εζναυ: 

NYLON f l a t : 100 DIN. : 92 δρχ. 

- POLYESTER f l a t : 100 " : 84 " 

Άκρυλυκό S t a 
p l e η T o p s : 62 " 

6. £2νθηκες_εμπορυας 

Τά παραγόμενα προϋόντα είναυ συνεχείς ίνες (Flat 

Nylon 6 η 66 Flat Polyester) καυ μη συνεχείς (Άκρυλυκο Sta

ple η Tow ). To' νάυλον καυ το πολυέστερ άπευθΰνονταυ προς 

τά έλαστυκοπουητηρυα-στρυπτηρυα, τά δέ άκρυλυκά προ*ς τά ερυο-

η 3αμ3ακοκλωστηρυα. Ά ς σημευωθεΰ οτυ οΰ βασυκές μονάδες πα

ράγωγης έχουν καυ θυγατρυκές έταυρευες έλαστυκοπουτίσεως οΰ 

' οπουες πωλοϋν άπ'εύθευας στα πλεκτιίρυα καυ ύφαντηρυα. Εξα

γωγές νημάτων Flat δεν γυνονταυ. Ου πωλησευς των άκρυλυκών 

άπο* την έγχώρυα παράγωγη βρίσκονταυ στο καθαρό άρχυκο στάδυο. 
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7
· ^E^DJZ^YiiP!;!!^ στοοχεΠα 

Στον Πίνακα 32 δίνεται, η εξέλιξη της παγκόσμυας πα

ράγωγης ύφαντυκών υλών γυά τα ετη 1960 έως 1974. Άπο τον πί

νακα αυτό προκύπτει, δτο το' σύνολο ττίς παραγωγές ύφαντυκων υλών 

αυξήθηκε περίπου με' ρυθμό', κατά με'σο όρο, 4-5% το' χρόνο, δηλα

δή άπδ 14,8 εκατ. τόνους το' 1960 σε' 26 εκατ. το'νους το' 1974. 

Στο υδι,ο δι,άστημα, ή παράγωγη των συνθετι,κών ύνών αυξήθηκε 

άπό* 700 χι,λ. τόνους σε 7,5 εκατ. ιονους (με*σος έτ^συος ρυθμός 

15% περίπου). 

Ό ρυθμός αυξήσεως τα* τελευταία χρόνυα αρχυσε νά 

κάμπτεται,, η δε παραγωγή παρέμευνε σταθερή το 1973 καί 1974. 

Ή παράγωγη των τεχνητών ύνών (τεχνητό βαμβάκι,» έ*ρυο, μετάξϋ» 

παρέμευνε σχεδόν σταθερή* καθώς καί ή παράγωγη* τοΟ έρίου. Ή 

παράγωγη τοϋ βαμβακι,οο αυξήθηκε με* ρυθμό' 2-4% άπο' 10 εκατ. 

τόνους σε 13,5 εκατ. τόνους. 

Σήμερα η ποσοστυαία σιίνθεση τΤις παραγωγές ύφαντυ

κων υλών είναι,: 

Τεχνητε'ς Ινες: 13% 

Συνθετι,κες ίνες: 29% 

Βαμβάκυ: 52% 

"Ερυο: 6% 

Ou συνθετυκές ίνες θά πρέπει, νά σημει,ωθεί δτυ χω

ρίζονται σε δϋ*ο κατηγορίες: 

α. Τίς συνεχείς καί 

$. τίς μη συνεχείς (Staple Fibers) 

Ή κατεργασία των μη* συνεχών ύνών γίνεται, με* τη* μέ

θοδο κλώσεως του βαμβακυοΟ η έρίου είτε άμυγώς είτε σε* σΰμμυ-

ξη με τίς εν λόγω δλες. 
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Ή κατεργασύα των συνεχών ύνων (Filaments) γύνεταυ 

μέ φυσικές μεθόδους όπως ή ψευδο'στρυψη (Filse Twisting) καύ 

η δγκοπούηση έν θερμώ (Texturizing). 

Με* τύ*ς παραπάνω κατεργασίες προσδύδονταυ στύς συνέ

χετε ίνες χαρακτη'ρυστυκές ύδυότητες πού έπυτρέπουν τιΐ χρησυ-

μοπούησή* τους στή*ν ένδυση καυ* λούπες χρη*σευς. 

Ό Πύνακας 33 περυλαμβάνευ στουχευα έξελυξεως τΐίς 

παγκόσμυας παραγωγές συνθετυκων ύνων γυά ττΐ δεκαετυα 1965-

1971+. Ά
π
ο* τα στουχευα αυτά προκύπτει, οτυ η άναλογύα συνε-

χίδν καύ μη συνεχών ύνών στό* σύνολο τ?ίς παραγωγές άνέρχεταυ 

σέ 50% άντύστουχα, υφίσταται, δέ σήμερα πλεονάζουσα δυναμυκό-

τα παραγωγές, άπ'όπου προκύπτευ καύ ή δυεθνης κρύση στην 

αγορά συνθετυκων ύνων. 

Ή βασυκή* παράγωγη* συνεχών συνθετυκων ύνων σε* συν

δυασμό με* τύς περαυτέ*ρω κατεργασύες (έλαστυκοπούηση κλπ.), 

παρουσυάζευ μυά συνεχή τεχνολογυκη έξέλυξη. "Ετσυ σήμερα ή 

τάση οδηγεί προς τη*ν έξαφάνυση των ανεξάρτητων νιεταπουητυ-

κών καύ η εμπορύα των επεξεργασμένων νημάτων γύνεταυ άπ' 

εύθεύας άπο τύς έταυρευες βασυκίίς παραγωγές. 

Γυά την 'Ελλάδα δέν πρε*πευ νά άναμένονταυ επενδύ

σε υς στον τομέα xffg βασυκίίς παραγωγές συνεχών ύνων κατά τη*ν 

προσεχή πενταετύα, γυατύ όπως αναφέρθηκε, ύπάρχευ πλη*ρης 

έπάρκευα παραγωγυκών εγκαταστάσεων. 

Στον τομέα τών άκρυλυκών, όπως προκύπτευ άπο' τη*ν 

σύγκρυση εύσαγωγίΐς καυ παραγωγυκ?ίς δυναμυκότητας, είναυ 
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δυνατό νά διπλασιαστεί η παραγωγική* δυναμικο'τητα. Γιά μιά 

τέτοια επένδυση θά άπαιτηθοϋν γύ*ρω στα 20 εκατ. δολλάρια 

ri 800.000.000 δραχμές. 

II. Νηματα_άπο^τεχνητο_μεταξϋ_χαυ συνθετικές ίνες 

Α· 'X$t2ICÌE£¥D *9iIÎ2I9i2D-lJïP2£*!!!U;ïIa 2iSk-é-^aHi;S£ 

*•· ?2ïï£2T020-T25_îîî2-èÇË2¥ 

Στην Ελλάδα λειτουργεί μιά Βιομηχανία παραγωγές νη

μάτων από* τεχνητή μέταξα που αποδίδει περίπου 5.500 τόνους το* 

χρόνο καί 45 καταστήματα παραγωγές συνεχον συνθετικών νημάτων 

στα οποία απασχολούνται, 1.235 άτομα. 

Στά καταστήματα αυτά Βρίσκονται, εγκαταστημένες περί

που 100 Βασικές μηχανές έλαστικοποιή*σεως-σεταρίσματος επιπλέον 

δέ καί Βοηθητικός εξοπλισμός στριπτικων μηχανών μπομπινουάρ 

κλπ. Περίπου το* 70% τοο εξοπλισμού" αύτοο Βρίσκεται, στη*ν πε

ριοχή* 'Αθηνών, το δέ υπόλοιπο είναι, διάσπαρτο στή*ν υπόλοιπη 

χώρα κοντά στά μεγάλα καταναλωτικά κέντρα. 

Τεχνητό μεχα'ξυ: Ή παράγωγη* νημάτων άπό τεχνητό" μετάξι* 

καθώς και? oc εισαχθείσες γι'αυτόν το*ν σκοπό ποσότητες χαρτομάζας 

κατά τη*ν περίοδο 1972-1974 φαίνεται στον πιΓνακα τ?ίς σελ. 174. 

Σημειώνεται, δτι στην Ελλάδα δέν παράγονται τεχνέριο 

η τεχνητό ΒαμΒάκι. Οι εισαγωγές γι'αυτά τα νήματα ανήλθαν το 

1972 σέ 10.711 το'νους, το' 1973 σέ 11.713 καί το' 1974 σέ 9.018. 
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Πίνακας 33 

Έζέλυξη της παγκόσμυας παραγωγές συνθετυκων ύνων κατά τη 
δεκαετυα 1965-1974 

__ ___ 1965 ί?Ζ9. IVA ì?lL. 
Συνεχείς Ζνες 
(Filament Yarns) 909,7 1.683,8 1.860,3 2.035,8 

Nylon-Polyester 136,6 637,9 957,3 1.127,5 
Λοοπέςΐ 23,1 41,7 43,6 43,6 

Συνολο^συνε- ι.
0
69,4 2.363,4 2.861,2 3.206,9 

χων όνων - _ * _ * 

Μη συνεχείς Ζνες 
(Staple Fiber*) 

Άκρυλυκε'ς 401,6 1.000,9 1.164,7 1.268,1 
Nylon 112,5 221,4 299,9 395,2 
Polyester 320,3 1.007,3 1.167,4 1.393,4 
Λούπες2 71,2 108,9 11.1,2 107,1 

Σύνολο μη συνε- " ^ ο δ Χ ^ ^ ^ & Χ ^ Ι ' ^ Τ ^ ^ Γ Ϊ δ ^ δ " 
χων LViov '_ ' ' __„_. 
Εύνολο σύνθετο-
κων υνων (α)+(ρ) 

Πήχη: Text i le Organon. 

1. Ιΐερυ λαμβάνονται, où άκρυλυκές, Aziohs Spandex, Saran, 
Vinai xat λουπές πουκυλώνυμες ί ν ε ς , έκτος των άπο πο
λυπροπυλένιο. 

2. Περυλαμβάνονταυ où παραπάνω (ύποσημευωση 1 ) , έκτος από 
τυς άκρυλι/χές. 
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Μέση éxtfatct δυναμικότητα 
παραγωγές 

αύξηση Μάρτι,ος Δεχέμβρυος 
1973 1974 1964-74 1975 1976 

2.250,0 2.162,0 10,1% 2.774,0 3.209,6 
1.529,0 1.565,3 31,1% 2.108,9 2.658,8 

49,0 45,8 7,9% 60,8 59,9 

3.828,0 3.773,1 15,0% 4.943,7 5.928,3 

1.574,9 
456,9 

1.656,5 
108,4 

1.444,7 
431,9 

1.703,7 
103,5 

15,3% 
16,1% 
20,4% 

4,2% 

1.960,1 
617,0 

2.260,0 
. 149,7 

2.233,7 
723,2 

2.897,9 
158,4 

3,796,7 3.683,8 16,9% 4.986,8 6.013,2 

7.624,7 7.455,9 15,9% 9.930,5 11.941,5 
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"Ετη Παραγωγού (τόνου) Εΰσαγωγε*ς χαρτομάζας (τόνου) 

1972 4.760 4.510 
1973 5.249 5.390 
1974 — 5.600 6.353 
1975 6.478 5.536 

5DÏÎÎ Ε ς Υ Ε · 

?HyiÎII!i2Î-¥DH2:I®: *Η παραγωγέ καυ το έξωτερι,κό έμπό-

ρυο τον συνθετι,κων νημάτων κατά την περίοδο 1971-1974 (σε* τό

νους) ίταν: 

„ Γ Παράγωγη* Εύσαγωγές Ευσαγωγές Ε ξ α γ ω γ έ ς Κατανά-
η Flat F lat Texturized λωση1 

1971 2.160 3.920 551 417 6.214 
1972 2.679 5.703 653 918 8.117 
1973 4.314 7.218 855 1.580 10.807 
1974 4.260 5.116 750 1.549 J.577 
_..____ — _—_—____..__...__.-___________— ____.... _________ — __________ 

ΊΙνβήι ΕΣΥΕ. 

1. Φαυνομένυκη* κατανάλωση. 

Άπό τά παραπάνω στουχεία πρόκυπτεt μυά εντυπωσιακή* 

αύξηση τον μεγεθών το 1972 καυ 1973 άλλα και* κάμψη το 1974. 

Αυτό αποδίδεται, στη γενυκότερη δυσπραγία στη*ν αγορά συνθετι

κών ύνων κατά τη δυετία 1974-1975. 

3. Κόστος_-_Τυμε5_-_Συνθ̂ κες_εμπορυας 

Το μέσο κόστος, μέ τ ί ς σημερυυές συνθήκες, σε* μέσο 

τ ί τ λ ο 100 ν τ ε ν υ έ άνέρχεταυ περίπου σε 45 δρχ. το κ t λ ó . Ανάλο

γα με* τΟ*ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί ε ς , μπομπυνάρυσμα-στρίψυμο κλπ. επέρχεται, 
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κ»ί αΰξηση ττ\ς προστιθέμενης αξίας. Ή έσωτερυκη κατανάλωση 

επιβαρύνεται, με* φόρο πολυτελείας 22% επί τ?ίς πρώτης ύλης Fiate 

Εξαγωγές» 1.500 τόνοι περίπου, γίνονταυ το'σο σε* χώρες της 

Δυτ. Ευρώπης δσο και της Μέσης Ανατολάς. Κατά την τελευταίοι 

δι,ετία, δπως ηδη αναφέρθηκε, παρατηρείται ύφεση στη δυεθνη 

αγορά. 

Το χαρακτηριστικό στην επεξεργασία τον συνθετυκων 

ύνων είναι, ή ταχύτατη εξέλιξη τ?ίς τεχνολογίας. Νέες μεθόδου 

πού εφαρμόστηκαν πριν πέντε χρόνια ε£ναι σήμερα τεχνικά απαρ

χαιωμένες. Ή τάση είναι, να άποκτοΟν οΰ βιομηχανίες βασικές 

παράγωγης, μέ τα Pre-Oriented και Semidrawn Filaments, την 

ικανότητα νά συναγωνίζονται έπι,τυχβς τους ανεξάρτητους νήμα-

τουργούς, ou όποιου ευχαν ως πλεονέκτημα την πουκιλία πού 

μποροΟσαν νά προσφέρουν στην πελατεία τους. Μετά άπ'αύνό 

προβλέπεται, συγκέντρωση τοΟ κλάδου κυρίως στά χέρι,α μόνο 

βασικών μονάδων παράγωγης. 

Γυά την προσεχή* πενταετία δέν προβλέπονται, γενυκό-

τερες έπενδύσευς γιά αύξηση της παραγωγικές δυναμικο'τητας 

και επομένως της απασχολήσεως καί τίΐς εγκαταστημένης ισχύος, 

παρά μόνο επενδύσεις ανανεώσεως τοϋ έξοπλυσμοο ατό τύς με

γάλες βιομηχανίες, γυά την παρακολούθηση της εξελίξεως της 

τεχνολογίας. Αυτές οί επενδύσεις είναι δυνατό νά ανέλθουν 

γύρω στά 300.000.000 δραχμές. 
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III . *Υφοσματα_άπο_.τε^νητες_Μαύ_συνθετυκές^ζνες 

1· 5HÏÏB2ID2D-I25 ύποκλάδου 

Tot παραγόμενα άπο* τον ύποκλάδο τίίς μεταξο$υομηχανι*ας 

προϋο'ντα είναι, υφάσματα άπο' συνθετι,κές η τεχνητές ίνες (νάυλον, 

πολυεστερυκά9 ραυγυου), άμυγη η συμμυκτα με* άλλες ύφαντουργυ-

κέ*ς £νες9 καθώς και* υφάσματα άπο άμυγε*ς φυσυκο* μετάξι, σε* μυκρό* 

όμως ποσοστό. 

Τα υφάσματα αυτά χρησυμοπουοΟνταυ γυά τη*ν κατασκευή* 

γυναυκει*ων κυρι*ως έξωτεροκων κα£ έσωτερυκων ενδυμάτων, άνδρυ-

κών ύποκαμυσων και* γραβατών και* γενυκά γυά τυς ανάγκες ενδύ

σεως. Έπι*σης όρυσμέ*να είδη συυθετυκων υφασμάτων χρησυμοπουοϋν-

ταο στή*ν έπυπλοπουι*α9 στη* βι,ομηχανυα παραγωγές εύδων ούκυακη*ς 

χρήσεως, καθώς και* γυά ύλυκά ράφτες έξωτερι,κων ενδυμάτων 

(φόδρες κ λ π . ) . 

To' σΰνολο τον ύφυστάμενων καταστημάτων, το' απασχο

λούμενο προσωπυκο*, καθώς καυ ή χρησυμοπουου*μενη ύσχι5ς του" 

ύποκλάδου, 3άσευ τ?ίς τελευταίας βυομηχαυι,κΐΐς απογραφές τΐ̂ ς 

ΕΣΥΕ, είναι,: 
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*-£2!£îU2k2J2£~.222!i2i!Î_£2!Î li&.UlsL^SI0^1' Μ α
^ώς καύ από* συνθε-

τυΜές^ΐνες 

Παραγωγυκές μονάδες ye γνωστή υσχιΐ 

Καταστήματα ΜΕΑ ' Ισχυ"ς ( H P ) 

240 3.844 204 2.731 9.572 

Ό ύποκλάδος περυλαμβάνευ, αφενός μεν άρυθμο* μεγάλων κα£ 

οργανωμένων μονάδων, où δποϋες άσχολοονταυ με την παράγωγη* μετα

ξωτών υφασμάτων, κατά το μεγαλύτερο μέρος άπό συνθετικές κα£ τ ε 

χνητές Ϊ ν ε ς , αφετέρου δέ μυκρό άρυθμό μονάδων, που* παράγουν υφά

σματα άπό άμυγη φυσυκη* μεταξά. Έπυπλέον ύφύστανταυ στον ύποκλά-

δο πολλές βυοτεχνιΓες, où οποίες ασχολούνται μέ τη*ν παράγωγη* χα

μηλότερων πουοτη'των μεταξωτών υφασμάτων. 

Ή συνολική* δυναμικότητα τοϋ ύποκλάδου υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι δ τ ι 

ανέρχεται, σε 1.800-2.000 υφαντουργικούς υστοΰς. 

Χωροταξικά ou περισσο'τερες άπό τ ι ς παραπάνω μονάδες 

βρίσκονται εγκαταστημένες στην περιοχή* *Αθηνών. 

2. Τεχνολογικό επίπεδο 

Τεχνολογικά ή εγκατάσταση τοΟ ύποκλάδου, δσο άφορα* 

σ τ ι ς μεγάλες μονάδες μπορεί νά θεωρηθεί ως υκανοποιητικη*, δε

δομένου δ τ ι αυτές εκσυγχρονίζονται συνεχώς, σέ αντίθεση μέ 

τ ι ς μικρές μονάδες, où οποίες χρησιμοποιούν παλιό εξοπλισμό. 

"Ας σημειωθεί δτ^ δ ύποκλάδος εργάζεται, κατά τό μεγα

λύτερο ποσοστό μέ 2 βάρδιες την ημέρα, απασχολεί περίπου 2.700 

άτομα ως εργατοτεχνικό προσωπικό και α ξ ι ο π ο ι ε ί σέ ποσοστό 70% 

Σύνολο 

Καταστήματα ΜΕΑ 
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περίπου τη* δυναμικότητα του μηχανολογικοϋ του εξοπλισμοί, υπο

λογίζοντας 24ωρη απασχόληση. 

3. 2P5I£C-5Ì£S 

' Ως πρώτες δλες των υφιστάμενων υφαντήριων παραγωγές 

μεταξωτδν γενικά υφασμάτων χρησιμοποιούνται νη*ματα κατά τά με

γαλύτερο ποσοστό* άπο* συνθετικές η τεχνητές ίνες, καθώς και* 

νή*ματα άπό άμιγη* μέταξα. Σε* ορισμένες όμως περιπτώσεις χρησι-

μοποιοονται και' νη*ματα άπο* άλλες υφαντικές ίνες, γιά τη*ν παρά

γωγη* υφασμάτων επιπλώσεως,μάλλινων υφασμάτων λεπτη*£ ύφή*ς κλπ. 

4. 22ί>αΎωΧΐί^Ι«.5!ΐ2-ϊί£ϊΕ5-ΐΐ£§.-γί£ϊ££ 

Ή παράγωγη* μεταξωτών έν γ έ ν ε ι υφασμάτων, ως και* ή 

κατανάλωση αυτών κατά τά ετη 1971-1971+ σύμφωνα με* τά σ τ ο ι 

χ ε ί α τη*ς ΕΣΥΕ, έχουν (σε μετρικούς το'νους) ώς έ ξ η ς : 

"Ετος Παράγωγη* Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση 

1971 ; 6.496 3.018 750 8.764 
1972 7.817 3.316 2.060 9.073 
1973 10.267 4.628 2.470 12.425 
1974 11.007 4 .251 3.120 12.138 

1. Περιλαμβάνεται η παράγωγη* α) υφασμάτων άπο* ζωικό μ ε τ ά ξ ι , 
β) υφασμάτων άπο* τεχνητό' μ ε τ ά ξ ι , γ) υφασμάτων νάυλον και' 

.6) υφασμάτων, άπό λοιπές συνθετικές και τεχνητές Ι ν ε ς . 

2. Δασμολογικές κλάσεις : 51.04, 56 .07, 58.04, 58 .08, 58.09 
62 .02 . 

3 . Φαινομενική* κατανάλωση. 
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5. Συνθήκες εμπορίας 

Σχετυκά με* τίς συνθήκες · καταναλώσεως των υφασμάτων 

άπό άμυγές φυσϋχό μεταξύ,σημευώνεταυ δτυ εμφανίζεται, προτίμη

ση του καταυαλωτυκοϋ κουνοϋ προς τα προϊόντα αυτά σέ σχέση 

προς τά μεταξωτά άπό συνθετυκές £νες. Λυτό όφείλεταυ, αφενός 

μεν στη μόδα, ή οποία έκτος της γυναυκείας άμφυέσεως αρχυσε 

νά έπυδρα καί στην άνδρυκη' ένδυση (ύποκάμυσα μεταξωτά φανταυ-

ζί), αφετέρου δε στην αύξηση της τυμης των συνθετυκών καί στη" 

σχετυκη σταθερότητα τυμης της μεταξάς. 

Γενι,κά πάντως κατά την τελευταία δυετία ή εν γένευ 

αγορά των συνθετυκών υφασμάτων βρίσκεταυ σέ ύφεση. 

Ή έγχώρυα παράγωγη μεταξωτών υφασμάτων αν καί καλύ

πτει τό μεγαλύτερο μποσοστό τών αναγκών της έσωτερυκ?ίς κατα

ναλώσεως, εντούτοις ύφίσταταυ τόν ανταγωνισμό έκ μέρους τών 

εύσαγόμενων άπο' τό έξωτερυκό, δεδομένου δτυ τά είσαγόμενα με

ταξωτά υφάσματα υπερτερούν σέ πουκυλία χρωμάτων καυ σχεδίων, 

σέ πουότητα καί γενυκά προηγοΌνταυ στη μόδα. Σημευώνεταυ πάν

τως ότυ ό ύποκλάδος αυτός κατόρθωσε νά προωθήσει* τά προϊόντα 

του στό έξωτερυκό, με τάση περαυτέρω αυξήσεως τους. 

Β." Προοπτυκές εξελίξεως 

Στον ύποκλάδο αυτό ο i δυάφορες τεχνολογικές εξελί

ξεις, ot όπουες πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, βασυκά δεν δυα-

φέρουν άπό τών άλλων ύποκλάδων της κλωστοϋφαντουργίας. 

*Η αυτοματοποίηση τών ίστών προς βελτίωση της παραγω

γικότητας, ό έξοπλυσμός αυτών με ηλεκτρονυκές συσκευές γυά 

τόν έλεγχο της πουότητας καί ή χρησιμοποίηση ίστών που λευτουργοον 
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με συστήματα, χωρίς τη χρησιμοποίηση σαϊτών, αποτέλεσαν τίς 

κυριότερες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα τοΰ ύποκλάδου, ou 

όποιες συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιο

τικής βελτιώσεως των προϊόντων του. 

Τά υφιστάμενα ύφαντη'ρια του ύποκλάδου που εξετάζουμε 

γιά την αύξηση τΐίε παραγωγικότητας, Mau γ uà ΤΤ5 βελτίωση των 

προϊόντων τους έχουν ηδη αρχίσει να* αντικαθιστούν, σέ μικρή 

δμως έκταση, τους παλιούς ύστούς, με βελτιωμένους τύπους. 

OL. μεγαλύτερες μονάδες του ύποχλάδου προβαίνουν σέ 

σχετικές επεκτάσεις των φινυριστικών εγκαταστάσεων τους, γ ta 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών καί γενικά γιά ττΐ βελτίω-

ση της παραγωγικής διαδυκασίας της τελειοποιήσεως τών υφασμάτων. 

Προς τό παρο'ν κρίνεται, σκόπιμος ό εκσυγχρονισμός των 

υφιστάμενων σοβαρών μονάδων, η σύμπτυξη των μικρών βιοτεχνικών 

μονάδων σέ μεγάλα οργανωμένα συγκροτήματα καί αργότερα ή επέ

κταση των υφιστάμενων μεγάλων μονάδων, γιά αύξηση της δυναμι

κότητας καύ ανάπτυξη τών εξαγωγών τοϋ ύποκλάδου. 

Άπό τά παραπάνω προκύπτει, ότι, κατά τη*ν προσεχή πενταε

τία δεν θά γίνουν βασικές επενδύσεις αναπτύξεως του κλάδου αλλά 

κυρίως εκσυγχρονισμού του καί βελτιώσεως της παραγωγικότητας του. 

Προβλέπεται δτι τά βασικά μεγέθη του ύποκλάδου θά εξε

λιχθούν ως έξης: 

Αριθμός ιστών 2.000 2.200 

(Εκσυγχρονισμός) (500-1000 ιστοί) 

'Ισχύς 9.500 12.000 

Επενδύσεις 5ετίας 300.000.000-400,000.000 

δραχμές 
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ΚΕΦΜΑΙΟ_ΧΙΙ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

1. Συγκρότηση τοο ύποκλάδου 

Στα προυόντα τοϋ ύποκλάδου "ΠΛΕΚΤΙΚΗ" ύπάγονταυ τά 

πλεκτά εσώρουχα, καθώς καυ τα πλεκτά ενδύματα, άνδρων, γυυαυ-

κων xat' παυδυων. Ή χρησυμοπουούμευη πρώτη Ολη, ε2ναυ νάματα 

βαμβακερά, κατά βάση έγχώρυας παράγωγης, από ερυο, καθώς καυ 

από λούπες συνθετικές Ινες. "Εχευ μέση έτη'συα απασχόληση 

13.500 περυ'που άτομα καυ έξάγευ άξυόλογο ποσοστό της παράγω

γης στό εξωτερυκό. Τά προυόντα προορίζονται, γυά την έσωτερυκη' 

καυ έξωτερυκη ένδυση. Τά έξωτερυκά πλεκτά ενδύματα παρουσιά

ζουν τελευταυα αΰσθητη συμμέτοχη' στη'ν εν γένευ κατανάλωση 

των εξωτερικών ενδυμάτων. Οί, έπενδΰσευς στον κλάδο έχουν αύ-

ξηθευ αυσθητά
9
 ύδυ'ως από τό 1970 καυ μετά. 

Ό ύποκλάδος της πλεκτυκης περυλαμβάυευ αρκετές οργα

νωμένες μονάδες που δυαθέτουν πλεκτηρυο καυ κοπη-ραφη. Έλά-

χυστες άπ'αυτές είναυ κάθετα οργανωμένα συγκροτη'ματα μέ δυκό 

τους κλωστηρυο, βαφευο-λευκαντη'ρυο, πλεκτη'ρυο καυ κοπη-ραφη'. 

Παράλληλα προς αυτές τυς μονάδες, ύπάρχευ πλήθος μυκρων βυο-

, , _ 1 
τεχνυων καυ ουκοτεχνυων . 

1. Πρε'πευ να σημευωθευ δτυ ό κλάδος τ?ίς πλεκτυκης ούσυαστυκά 
δυαχωρυ'ζεταυ σέ ευθύγραμμες καυ' στρογγυλές βασυκές παρα-
γωγυκές μηχανές. Πάντως

5
 στη'ν παρούσα έργασυα θεωρευταυ 

ως ένυαυος κλάδος. 
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Βάσει, των στουχευων της τελευταυ'ας απογραφές τΤις 

ΕΣΥΕ, ή ανάλυση των ύφυστάμενων καταστημάτων, οΰ άπασχολοι5-

μενού σ'αύτά καυ ή υσχύς τους σέ ίππους ε ί ν α υ : 

Παραγωγυκές ν£^>άδε.£._ρε γνωστή ΰσ^υ 

Δραστηρυότητα Καταστη'ματα , η .. 'Ιπποδύναμη 

Ηλεκτυκη* εσωρου'χων 
236,2 72 2.084 2.944 

Πλεκτυκτΐ υφασμάτων 
καυ έξωτερυκων ε ν 
δυμάτων 

236,3 1.302 10.618 11.189 

Σΰνολο 1.374 12.702 14.133 

'Εκτός άπά τυς παραπάνω παραγωγυκές μονάδες, υπάρχουν 

δλλες 300 περυ'που των όπουων η υσχυ*ς σέ ΰ'ππους δέυ ε ίναυ γνωστή 

καθώς καυ 85 περυπου βοηθητικές μονάδες. Άπό" τά καταστήματα 

πού* αναφέραμε ύπολογυζεταυ δτυ 100 περίπου έπυχευρησευς, μποροϋν 

να θεωρηθοΰν σοβαρές βυομηχανυκές μονάδες. 

*Η συνολυκη παραγωγυκη' δυναμυκότητα τοο ύποκλάδου της 

πλεκτυκης ύπολογυζεταυ δτυ άνέρχεταυ σέ 2.300 περίπου βασυκές 

παραγωγυκές μηχανές, ου όπουες άπασχολοουταυ τόσο άπ<5 τυ'ς μεγά

λες πλεκτοβυομηχανυες, δσο καυ άπό τυς μυκρές βυοτεχνυες. Δεδο

μένου δτυ τά τελευταία χρδυυα πραγματοπουηθηκαν σοβαρές επεν-

δυσευς, προβλέπεταυ δτυ ή δυναμυκότητα τοο ύποκλάδου θά αύξηθευ. 
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2. Χωροταξυκη' κατανομή 

Ού μονάδες του ύποκλάδου, χωροταξυκά, βρυ'σκονταυ 

εγκαταστημένες σε μεγάλα άστυκά κέντρα, αφενός μεν γυά την 

ευκολότερη εξεύρεση έργατυκοϋ δυναμυχου»αφετέρου δέ γυά την 

άμεση έπαφη' με' τους πελάτες τους, καθώς καυ* γυά την πυό ευ

χερή προώθηση των προϊόντων τους στους δυάφορους τόπους κα

ταναλώσεως. Ου μυκρότερες μονάδες βυοτεχνυκου χαρακτήρα έχουν 

ευρύτερη δυασπορά. 

3· l£X,¥2*0IL*2-£ìÌ2e§0 

Ή τεχνολογυκη κατάσταση του ύποκλάδου είναι, γενυκά 

καλή, ό μηχανολογυκός έξοπλυσμός είναυ κατά κανόνα ήλυκυας 

μυκρότερης άπό 15 χρόνων. 

Ό άπαυτούμενος μηχανολογικός έξοπλυσμός γυά μυά 

μονάδα πλεκτυκης, συνυσταταυ άπό κυκλυκές η ευθύγραμμες πα-

ραγωγυκές μηχανές καθώς καυ' άπό βοηθητυκές. Μυά μονάδα πλε-

κτηρυου συνοδεύεταυ συνήθως καυ' άπό τμήμα κοπίίς-ραφης, γυά 

την τελυκη φάση του προϋόντος, οπότε άπαυτοϋνταυ καυ' ραπτο

μηχανές δυαφόρων τύπων καυ όλες ου σχετυκές βοηθητυκές μηχανές. 

4. Πρώτες ύλες 

Ου χρησυμοπουούμενες πρώτες ΰλες ε£ναυ κυρυως νήμα

τα άπό βαμβάκυ, ερυο, συνθετυκά η τεχνητά, άμυγη η σύμμυκτα. 

Τά χρησυμοπουούμενα άπό τόν ύποκλάδο της πλεκτυκίίς, βαμβακε

ρά νη'ματα ε£ναυ έγχώρυας παράγωγης καυ καλής πουότητας. Τά 

Ιτουμα προϋόντα παρουσυάζονταυ όλο καυ πυό βελτυωμένα γυατύ 

χρησυμοπουοϋνταυ λεπτότερα καυ καλύτερης πουότητας νη'ματα. 
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5. 'Α^ασ^όληση 

Ό ύποκλάδος της πλεκτυκής απασχολεί μεγάλο άρυθμό 

εργαζομένων, περύπου 13.500 άτομα, σε' σύγκρυση με τους λου-

πούς τομευς της κλωστοϋφαντουργίας. Σύνολο κλάδου 68.500 

άτομα, δηλαδή, ό ύποκλάδος τής πλεκτυκής απορροφά το" 20% πε

ρίπου των εργαζομένων σ'ολόκληρο τ<5ν κλάδο. To' φαυνόμενο 

αύτο παρατηρείταυ γυατυ τό τμήμα κ ο πή ς- ραφής» το* δπουο συνή

θως ακολουθεί το' τμήμα πλέκτη ρυ'ου, άπαυτεί ένα άτομο γυά 

κάθε ραπτομηχανή. Τό μεγαλύτερο μέρος τοο απασχολούμενου 

προσωπυκοϋ άποτελευταυ άπό γυναίκες. 

6. Παράγωγη - Έξωτερυκό έμπόρυο 

Σύμφωνα με τά στουχευα πού έχουμε ή παράγωγη πλε

κτών αύξη'θηκε σημαντυκά τά τελευταία χρόνυα ένώ ou εξαγωγές 

έσημευωσαν εντυπωσιακή άνοδο. Où ευσαγωγές έχουν περυορυστεί 

σημαντυκά. Βέβαυα ό περυορυσμός τών εύσαγωγών δέν όφευλεταυ 

τόσο στην ανάπτυξη τοϋ ύποκλάδου, δσο στη'ν δασμολογυκη προσ

τασία των προϋο'ντων του. Αύτο' πρέπευ νά ληφθεί σοβαρά υπόψη 

γυά ττΪν έποχη' εντάξεως τής χώρας στην E0K. 

Άναλυτυκότερα, ή παράγωγη' (σε χυλυάδες τεμάχυα) 

αύξη'θηκε άπο' 77.704 τό 1970 σε 230.850 τό 1975. Ου εξαγωγές 

άπό 3.900, άξύας 115 εκατ. δρχ., τό 1970 ανήλθαν σέ 60.841, 

άξυας 2.600 εκατ. δρχ., τό 1975, Έξαλλου, où εύσαγωγές ίταν 

τό 1975 683 τόνου ενώ τό 1970 ί̂ ταν 306 τόνου. 

Πρέπει, νά σημευώσουμε έδώ, οτυ πέρα άπό τυ'ς παραπά

νω ποσότητες τοϋ ύποκλάδου τής πλεκτυκής, μυά άξυόλογη ποσο'-

τητα πλεκτών παράγεταυ άπό βυοτεχυύες καί* ουκοτεχνύες, τών 

δπούων ή παράγωγη* δέν παρακολουθεί ταυ στατυστυκά. 
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Προβλέπεται, καυ παραπέρα αύξηση της δραστηρυότητας 

τοο ύποκλάδου, ύδυ'ως δσο άφορα στυ'ς εξαγωγές, ou όπουες μπο-

ροϋν νά αναπτυχθούν καλύτερα με τη' συνεργασυα με ουκους τοο 

έξωτερυκου, πράγμα που θά βοηθήσει, στη'ν παρακολούθηση της μό

δας καύ στη'ν απόκτηση της σχετυκής έμπει,ρυας στον τομέα της 

έμπορυας των προϋόντων στο εξωτερικό. 

Ή ζήτηση τών προϋόντων της πλεκτυκής, ύδυως των 

πλεκτών έξωροΰχων,, εχευ σημευώσευ άνοδο δυεθνώς. Ή άπλο'τη-

τα της κατασκευής τους, ή καλή' εφαρμογή' τους στο σώμα καύ 

τ<5 σχετυκά χαμηλό κόστος, είναι, από τους κυρυότερους παράγον

τες που · συντέλεσαν στη'ν άνα'πτυξη. 

Ή ταχεύχ πρόοδος της πλεκτοβυομηχανυας καύ η αυξα

νόμενη σημασυα της μέσα στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 

δυαπυστώνεταυ από τά στουχεϋα του Πίνακα 34 τά όπουα εμφα

νίζουν την άκαθάρυστη άξυα παραγωγής, τη'ν προστιθέμενη ά-

ξία. καυ τυς έπενδυ'σευς κατά τη'ν τελευταυα δεκαετυα. 

7. Συνθήκες έμπορυας 

Ό ύποκλάδος της πλεκτυκής κατασκευάζει, προϋόυτα 

έτοι,μα γυά τη'ν κατανάλωση. Τά προϋόντα άπευθυ'νονταο προς 

τόν τελυκό αγοραστή' συνήθως μέσω καταστημάτων χονδρικής η 

λυανυκής πωλη'σεως. 

Στη'ν εσωτερι,κη καυ έξωτερυκη' αγορά, ή μεταφορά 

τών προϋόντων γυνεταυ κυρυως, άφενο'ς με' μεταφορυκά μέσα 

τών Βυομηχανι,ών η καυ τών πρακτορείων μεταφοράς, αφετέρου 

μέ φορτηγά αυτοκίνητα δυεθνών μεταφορών, αν πρόκευται, γ^ά 

εξαγωγές. 
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Έτος 

Πύνακας 34 

α. Ά κ α θ ( ^ σ τ η άξυα παραγωγές 

(Σε εκατ. δ ρ χ . , σε τρε'χουσες ι χ μ έ ς ) 

Σύνολο κλω- Ύποκλάδος 
στοϋφαντουργυας 

(23) 

Ποσοστό* % έπυ 

εκτυκτΐς 
236) 

835 

923 

1.052 

1.324 

1.315 
1.473 

2.248 

2.603 

2.968 

3.867 

4.866 

τοο συνο'λου 

10,8 

10,5 

10,5 

12,8 

12,5 
13,0 

16,1 

16,0 

15,1 

14,3 

13,6 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

7.754 

8.766 

9.937 

10.327 

10.484 

11.347 

13.985 

16.254 

19.669 

27.028 

35.873 

$. Προστυθε'μενη άξύ* 

(Σε'̂ έκατ.̂ δρχ̂ . ,_σε τρέχουσες J^V^s) 

Σύνολο κλω- Ύποκλάδος Ποσοστό* % έ ι υ 
"Ετος στοϋφαντουργυας πλεκτυκίϊς τοο συνόλου 

(23) (236) 

1964 2.707 312 11,5 

1965 3.158 354 11,2 

1966 3.553 455 12,7 

1967 3.727 550 14,8 

1968 3.962 593 15,0 

1969 4.553 649 14,3 

1970 5.494 980 17,8 

1971 6.620 1.189 18,0 

1972 7.699 1.292 16,8 

1973 11.011 1.690 15,3 

1974 12.977 2.026 15,6 
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γ . Άκαθάρυστες έπενδιίσευς πάγυου κεφαλαυου 

l?E-.Xk.ìi_«BXii_2É_I£Ì^^E£-ìiili££l 

Έτος 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Σύνολο κλωστοϋ
φαντουργίας 

(23) 

738.123 
635.912 
619.724 
498.877 
509.128 
603.491 

1.345.554 
2.008.168 
2.616.700 
3.001.970 
4.414,822 

Ύποκλάδος 
πλεκτυκης 

(236) 

66.645 
73.825 
90.105 

106.242 
125.863 
141.031 
279.843 
241.652 
389.111 
447.344 
400.891 

Ποσοστό % έπυ 
του συνο'λου 

9,0 
11,6 
14,5 
21,3 
24,7 
23,4 
20 ; 8 
12,0 
14,6 
15,0 

9 , 1 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατυστυκαυ ερευνάω βιομηχανίας (μευζων 

Βυομηχανυα), 

Στον τομέα τ?ίς συσκευασίας των έ'τουμωυ προϋοντων 

παρουσυάζεταυ πρόσφατα, μεγάλη $ελτυωση, είτε προ'κευταυ να 

δυατεθουν στην εγχώρυα κατανάλωση, είτε πρόκευταυ νά εξαχθούν 

στην αγορά του έξωτερυκοϋ. 

Προς δυευκόλυνση καυ προώθηση των εξαγωγών, παρε'χε-

ταυ στους εξαγωγεύς από την Τράπεζα της Ελλάδος, έξαγωγυκο' 

έπυτόκυο, τό συνολυκό ΰψος του όπούου κυμαυνεταυ άπό 12% - 17% 

έπυ τΐ̂ ς άξυ'ας FOB. 
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Β. Προοπτυκές έξελυξεως καύ* μέτρα πολυτυκής 

Ή μεγάλη τεχνολογυκη' έξέλυξη στύς κυκλυκές πλεκτομηχανές, 

καθώς καύ στύς βοηθητυκές, έδωσαν μεγαλύτερη ώθηση στη*ν έν γένει, 

ανάπτυξη τοϋ ύποκλάδου. 

Ή παράγωγη' καύ τό εξωτερικό έμπόρυο τοϋ ύποκλάδου στην 

Ευρώπη, παρουσίαζεu σταθερότητα τά τελευταία χρόνυα. Αυτό ίσως 

νά υποδηλώνει δτυ ή πλεκτοβυομηχανύα μετατοπίζεται* άπό τύς ανα

πτυγμένες χώρες στύς λι,γότερο αναπτυγμένες. 

Στη'ν Ελλάδα άναμένεταυ σοβαρή' αύξηση της παραγωγές, μέ 

τη'ν καλύτερη άξυοπούηση των έλληνυκων Βαμβακερών νημάτων, καθώς 

καύ ή παράλληλη αύξηση των εξαγωγών. Αυτά θά επυτευχθουν δσο τα

χύτερα βελτυωθοϋν ού δργανωτι,κές δι,αδυκασύες του ύποκλάδου, ο 

οποίος λόγω τοϋ γοργοο ρυθμοϋ αναπτύξεως του, δεν μπόρεσε νά 

επανδρωθεί με τά κατάλληλα τεχνυκοουκονομυκά στελέχη. 

Ό ύποκλάδος της πλεκτυκτίς καλύπτευ τύς ανάγκες τΥ\ς εσω

τερικής αγοράς, δυατηρησε τύς εύσαγωγε'ς σέ χαμηλά έπύπεδα, ένω 

άντύθετα αύξησε τυς εξαγωγές. 

Άναφορυκά μέ τη σκοπιμότητα αύξη'σεως τοϋ δυναμυκοϋ το\3 

ύποκλάδου, κρύνεται, σκόπυμη η βελτυωση καυ επέκταση των υφιστά

μενων μονάδων, αλλά βάσει, συγκεκριμένου προγράμματος δράσεως καύ 

δχυ μέ πρόχευρες λύσευς αναπτύξεως. Έπύσης κρύνεταυ σκόπυμο νά 

μελετηθεί ή συγκέντρωση τών δυαφόρων μυκρων βυοτεχνυων σε' μεγα

λύτερα συγκροτη'ματα. 

Ή δημυουργύα μεγάλων ,;λεκτηρύων μπορεί νά πραγματοποιη

θεί, άλλα μόνο εάν θά πρόκευταυ γυά καθαρά έξαγωγυκές μονάδες η 

τουλάχυστον, γοά κυρύως εξαγωγικές μονάδες. Βέβαυα γυά τη'ν μορφή 
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της μονάδας, καυ' τό είδος των προϊόντων έπυβάλλεταο η σχετυ-

κη μελέτη άπό τάν άρμόδυο φορέα. 

Παρόλο πού ό ύποκλάδος της κλωστοϋφαντουργίας - Βαμβα-

κουργυα Νημάτων - έχε υ άπό το' 1975, αυξημένο κλωστυκό δυναμυκό 

xat συνεπώς ύκανοποι,ητι,κη' προσφορά σε' ποσότητα νημάτων, έν τού

τοις, ò ύποκλάδος της πλεκτικής προβληματίζεται,
3
 λόγω εξαγωγών, 

δσο άφορα την όμαλη τροφοδότηση του σε βαμβακερά νήματα. "Ενας 

συντονυσμός τών δυο ύποκλάδων, ώς προς την ευχερή ροη τροφοδο

σίας σε πρώτη ύλη γuà την πλεκτυκη, θα ^ταν χρήσιμος γυά ολό

κληρο τόν κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. 

Ό ύποκλάδος συναντά δι,πλό πρόβλημα έπύσης, ώς προς τό 

άνθρώπυνο δυναμικό: Π£
ωτ
2¥» ^

σ ο
 άφορα εύδυκευμένο εργατοτεχνι

κό προσωπικό, υδύως γυά τά τμήματα κοπης-ραφης καυ δεύτερον, 

δσο άφορδ τά δυουκητυκά στελέχη. Έπευδη' ό ύποκλάδος αναπτύχθη

κε ραγδαία τά τελευταία χρόνυα, δεν μπόρεσε νά επανδρωθεί με 

ύκανά στελέχη, γι/αύτό καύ ό βαθμός οργανώσεως των επυχευρη-

ματοκων μονάδων είναυ χαμηλός. 

Συνυσταταυ λουπόν ή έκπαύδευση καυ έπυμόρφωση των 

υφιστάμενων στελεχών καθώς καύ η προσπάθεια ταχεύχς δημυουρ-

γυας νέων. 

' Ως προς τά μέτρα πολύτοκης γϋά την υποβοήθηση του 

ύποκλάδου θά πρέπευ νά σημευωθουν τά ακόλουθα: 

Γενυκά μέτρα πολυτυκής: Ή αλματώδης αύξηση τών εξα

γωγών τοϋ ύποκλάδου πού έπυτεύχθηκε την τελευταία τρυετυα όφευ-

λεταυ βασυκά στυς προσφερόμενες τυμές τών προϋόντων, ou όποϋες 

υπήρξαν συναγωνιστικές στην Ευρώπη. Ή άνταγωνυστυκότητα αύτη 

δμως, γυά τόν "Ελληνα επυχευρηματυα χωρυς την έπυδότηση τοΰ 
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κράτους, υσως νά μην η"ταν υκανη' να δυατηρηθεε σε δυεθνη έπυπε-

δα, αν ληφθοϋν υπόψη ου προσφερόμενες τυμές ομοευδων προυόντων, 

άπό αγορές όπως τοο Χονγκ-Κο'νγκ, χ.α. *Ετσυ, τα προυόντα τον) 

ύποκλάδου συναγωνίζονται τα' ξένα όμοευδη' στη'ν Ευρώπη«, κατά κυ*-

ρυο λόγο σαν μευοδοτυκτί προσφορά, με έξαυ'ρεση τα' επώνυμα προϊόν

τα, άλλα αυτά αποτελούν μυκρό ποσοστά. 

Μέτρα γυά τους^συντελεστες^της^ιιαραγωγης: Ό συνολυκός 

ένεργητυκός χρόνος μιας ραπτομηχανής π.χ., ε£ναυ περυπου 30 μέ 

35%, ò δε ύπόλουπος χρόνος 65-70% περυπου, ε£ναυ καθαρά, χευρο-

νακτυκη ένέργευα της χευρυ'στρυας ττίς μηχανής. Αυτό σημαυνευ δτυ 

μυά μηχανή' τελειότερης τεχνολογίας θά πρόσφερε ώφέλευα της τά

ξεως τοϋ 5% περυπου. Μυά άρτυα όμως οργάνωση του χρόνου της χευ-

ρυστρυας (Work Study Systems) , θά άπέδυδε 20-30% περυ'που. 

Γνωστή' ελληνυκη' πλεκτοβυομηχανυα μέ δυεθνη' συνεργασυα, 

είναυ σέ θέση νά γνωρυ'ζευ ότυ όμοευδης πλεκτοβυομηχανυ'α τοο 

έξωτερυκοΟ, πετυχαυνευ, άποτελεσματυκότητα άποδο'σεως των χευρυ-

στρυων ραπτομηχανών 30% περυπου ανώτερη άπό την ελληνυκη. Αυτό 

έπυτευχθηκε μέ τη'ν αλλοδαπή χευρυ'στρυα, γυατυ' ή συστηματυκη ορ

γάνωση τοϋ χρόνου εχευ ώς αποτέλεσμα τη' μεγυστο^ου'ηση τοο πα-

ραγωγυκοΰ χρόνου καυ' την έλαχυστοπουηση του χαμένου. *Η αναφο

ρά γυ'νεταυ στυ'ς χευρυ'στρυες ραπτομηχανών έπευδη' αυτές άποτελοϋν 

τό 80-90% τοϋ συνόλου τοο εργατοτεχνυκου προσωπυκοϋ μυας πλε-

κτοΒυομηχανυας. 

n°^!iIk^O_e!;2HQX2f^ii
K
.§^-.

M
.k^DIPil?i?

:
 "̂

να
 ®

π 0
*
 Tc
* άποδοτυ-

κότερα κυνητρα, θά ?ίταν η παροχή καυ' ή κάλυψη της δαπάνης, έκ 

μέρους τοο κράτους, μελετών τεχνυκοουκονομυκης οργανώσεως τοϋ 

κλάδου. Μυά άξυολόγηση ενδεχομένως, μερυκων κυνητρων, των επώ

νυμων προυόντων, τά όπουα καθυερώθηκαν στη δυεθνη αγορά. Αύτο' 
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θά αποτελούσε περαυτέρω κυνητρο των περυσσότερων βυομηχανυων, 

ώστε να έπυτευχθευ σταδυακά η ανάπτυξη συναγωνυστυκης πουο'τη-

τας των προϊόντων, άλλα καυ ή συμπίεση των τυμων, με την άξυο-

λογότερη εκμετάλλευση των παραγωγυκων συντελεστών. 

Ένο'ψευ τών παραπάνω αναμένεται, δτυ κατά την προσεχή 

5ετυα (1975-1980) τά βασυκά μεγε'θη του ύποκλάδου θά έξελυχθοον 

ώς έξης: 
...... ,. ..., ,. .. .... .... .... 

1. Δυναμικότητα σε' βασυκε'ς 
παραγωγυκές μηχανές 

2. Παραγωγυκές μονάδες 
3. Απασχολουμένου (άτομα) 
4. 'Ιπποδύναμη (HP) 
5. Παράγωγη (μετρ. τόνου) 
6 . Έπενδύσευς πενταετυας 

( ε κ α τ . δ ρ χ . ) . - 450 

2.300 

1.400 

13.500 

14.000 

7.000 

3.800 

1.500 

20.000 

22.000 

13.000 
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ΚΕΦΜΑΙΟ_ΧΙΙΙ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ! 

*Η παραγωγυκη δραστηρυότητα του ταπητουργυκοο κλάδου, 

που χαράκτη pu ζε ταυ ως πολύμορφη, περυλαμβάυευ τη*ν παράγωγη δυα-

φόρων τύπων - άπό άποψη σχεδυ'ων, τρόπων κατασκευές καυ πουότη-

τας - ταπη'των, προ'υόντων που συνδε'ονταυ με' τη δυακόσμηση κυρυ'ως 

των κατουκυων. Τά χαλυά πού παράγονταυ, ανάλογα με' τα σχε'δυά 

τους,τόν τρόπο κατασκευές τους καυ' τη χρη'ση τους, δυακρυ'νονταυ 

βασυκά: 

α. Σέ άνατολυκοϋ τύπου (χαλυά) καυ' έλληνυκοϋ τύπου (κυ-

λυμυα καυ' φλοκάτες)· 

$. Σε* χευροπουητα καυ μηχανοπου'ητα. 

γ. Σε* χαλυά ελεύθερα, πού χρησυμοπουοΟνταυ τους χευμε-

ρυνούς μίανες, καυ' σε χαλυά μόνυμης έπυστρώσεως (Wall 

to Wall) πού έπυκολλωνταυ μόνυμα στα δάπεδα (μέ κόλ-

λα η εΰδυκό αφρώδες έλαστυκό υπόστρωμα). 

Μέχρυ καυ' τό 1974 η περυορυσμένη έγχώρυα ζήτηση χα

λυων άνατολυκοο τύπου καλυπτόταν αφενός με εΰσαγωγές μηχανο-

πουητων καυ αφετέρου με τη'υ έγχώρυα παράγωγη χβυροπου'ητων χα

λυων (βλ. κεφ. II). 

Τό 1948 εγκαταστάθηκαν ου πρώτου ύφαντουργυκου' ύστου 

ύφάνσεως χαλυων άνατολυκοϋ τύπου, άπο' τότε δε' δ τομέας αυτός, 

πού τελευταυα εχευ έπεκταθευ καυ* στην παράγωγη άλλων τύπων 

χαλυων (με η χωρυ'ς πέλος / *Tufted, Adhesive Bond, κετσέδες 

κ.α.), έσημεΰωσε σημαντυκη' ανάπτυξη. 
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Τα τελευταία χρόνυα άρχυσε η παράγωγη μηχανοπου'ητης 

φλοκάτης» τομέας που απόκτησε έντονο εξαγωγυκό προσανατολυσμό. 

Α. Χευροπουητη ταπητουργυα 

1. Ύφυστάμενη κατάσταση 

Ή χευροπουητη ταπητουργυα, ή οπούα αποτελεί παραδο-

συακη' παράλληλη απασχόληση τοϋ γυναυκευ'ου πληθυσμού" της υπαί

θρου, συναρταταυ με' τη'ν παράγωγη' δυαφόρων εύδών δυακοσμη'σεως 

τών κατουκυών (χαλυών άνατολυκοΰ τΰπου, κυλυμυών, φλοκάτων 

κ.α/ γυά έπυστρώσευς δαπέδων, κάλυψη έπυ'πλων, κλυνοστρωμνη' 

κλπ.). 

Εύδυκότερα 6 τομε'ας χευροπούητων χαλυών άνατολυκοΰ 

τΰπου αναπτύχθηκε Βασυκά στην Ελλάδα μετά τη'ν εγκατάσταση 

του μυκρασυατυκοϋ προσφυγυκοϋ στουχεύου (1922), οπότε ύδρΰ-

θηκαν από ευδυκευμένους φορείς τά πρώτα σοβαρά έργαστη'ρυα πα

ράγωγης χευροπούητων χαλυών, η εξέλιξη των έργασυών τών όπούων 

έσημευωσε, περυοδυκά, κύκλους άκμης καυ παρακμής. 

Πρόκευταυ ηδη γυά φθίνουσα δραστηρυότητα. Βιοτεχνι

κού καυ ούκοτεχνυκοΰ κατά Βάση χαρακτη'ρα, καυ άφορα κυρυως 

στη'ν παράγωγη' υφαντών χαλυών ανώτερης πουοτυκης καυ αύσθητυ-

κης στάθμης, σε κλασυκους χευροκυ'νητους άργαλευου'ς. 

Ή παράγωγη' χευροπούητων χαλυών άνατολυκοΰ τύπου, που 

ση'μερα τελεί κατά σημαντυκό μέρος υπό την αυγυδα κουνωφελών 

Όργανυσμών, έπυδυώκευ κυρυ'ως τη' δυατη'ρηση της παραδοσυακίϊς 

χευροτεχνυας εν γένευ καυ τη'ν έξασφάλυση πρόσθετης άπασχο-

λη'σεως στο φτωχότερο πληθυσμό της ύπαύθρου, γυά τη'ν ένυ'σχυ-

ση τοϋ χαμηλού εύσοδη'ματός του. 
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OC Όργανυσμου που αναφέραμε παραπάνω είναυ 8ασυκά* 

6 Έθνυκός Όργανυσμός Έλληνυκής Χειροτεχνίας καυ ό Εθνικός 

Όργανυσμός Προνοίας, ou όποιου, καί où δυο μαζί διαθέτουν σή

μερα 100 σχολές - έργαστηρι,α ταπητουργίας/κυλυματοπουίας, δυ

νάμεως 450 περύπου ί,στων. 

Πέρα από τους Όργανυσμου'ς αυτούς, με* τη χευροποίη-

τη ταπητουργία άσχολοονταυ καί μυκροΒυοτέχνες, ò άρι,θμός των 

δποίων υπολογίζεται, σέ 60 περίπου, καθώς καυ γύρω στίς πέντε 

(5) έμπορυκές έπυχει,ρη'σευς, où όπουες αναθέτουν παραγγελίες 

σέ έπαρχυακές οίκοτεχνίες. 

Ή παράγωγη τή"ς χειροποίητης (Βιοτεχνικής καί οίκοτε-

χνυκης) ταπητουργίας υπολογίζεται, ση'μερα περίπου σέ 20.000 

τετρ. μέτρα χαλυωυ το* χρόνο (πυθανός άρυθμο'ς οστών σέ λευτουρ-

γία 1.500). 

Οι, μονάδες (σχολές - έργαστη'ρυα, Βυοτεχυίες καί ού-

κοτεχνίες) της χειροποίητης ταπητουργίας είναι, εγκαταστημένες 

στη Θράκη, Μακεδονία, "Ηπει,ρο, Θεσσαλία, Ήράκλευο Κρήτης, 

περυφέρευα πρωτεύουσας κ.α. 

Ή παράγωγη χευροποίητων χαλυων (σέ τετρ. μέτρα) στην 

περίοδο 1969-1975, μόνο άπό τον Έθνυκό 'Οργανισμό Έλληνυ-

x*ns Χειροτεχνίας καί τον 'Εθνικό 'Οργανυσμό Προνοίας εξελίχθη

κε ώς έξΐίς: 
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ΓΙυνακας 35 

Παράγωγη χευροπουητων χαλυων (σε μ ) 

Έτος 'ΕθνυκόζΌργανυ-
σμός Έλληνυκίΐς 
Χευροτεχνυας 

Έθνυκός Όργα
νυσμός ΤΙρονούας 

Σύνολο 

1969 
1970 

1971 

1972 
1973 

1974 

1975 

5.700 

4.800 

3.900 

4.053 

3.348 

3.834 

5.350 

7.ί*80 
6.160 
4.400 
4.250 
2.900 
3.900 
3.850 

13.180 
12.280 

8.300 
8.303 
6.248 
7.734 
9.200 

Πηγή: Όργανυσμός Χευροτεχνυας, Όργανυσμός Προνουαςm 

Σημευώνεταυ δτυ σημαντικές ποσότητες χευροπου'ητων 

χαλυων παράγονται από πολλές βυοτεχνυες καύ ούκοτεχνύες , 

Ύπολογύζεταυ ότυ où μονα'δες αυτές χορη'γησαν τό 1975 χευρο-
2 

πουητα χαλυά 7.000 μ περυπου. 

3. ΪΙροοπτυκές έξελυ'ξεως 

Ή σημαντυκη' κάμψη πού* σημευώθηκε μεταπολεμυκά στην 

παράγωγη χευροπου'ητων χαλυών, το' μεγαλύτερο μέρος τών όπούων 

δυοχετευόταν προηγουμένως στύς ΗΠΑ καυ τυς δυτυκοευρωπαϋκές 

χώρες (κυρυ'ως στη Δυτ. Γερμανυ'α), προήλθε από τη'ν υποκατάστα

ση τους σέ δυεθνη κλυμακα από τά φθηνότερα μηχανοπου'ητα χαλυά. 

Τά χευροπουητα χαλυά;, παρά τη'ν πουοτυκη* υπέροχη' τους 

άπέναντυ στά μηχανοπου'ητα, παρουσυάζουν ση'μερα, λόγω τ^ς μυκρης 

παράγωγης τους καύ της ύψηλης τυμης τους (δρχ. 10.000 - 25.000 

2 
/μ.) περυορυσμένο ένδυαφε'ρον. 
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Β. Μηχ̂ χνοπουητη ταπητουργία 

Ή μηχανοπου'ητη ταπητουργυ'α, που βασυζεταυ σττίν τεχνο-

λογυκη' πρόοδο καυ τό*ν αύτοματυσμό της παραγωγυκίΐς δυαδυκασυας, 

περυλαμβάνευ κυρυως: 

α. Την παράγωγη' υφαντών χαλυων (κόμβων/άνατολυκοϋ* τΰπου 

καύ μοκέττας) από ερυονη'ματα (άμυγη η σΰμμυκτα μέ συνθετυκές 

ίνες) καρντέ η Seni-Peignés/^d πέλος των δπουων εμπλέκεται, με 

διάφορους τρόπους σε υφαντή' βάση καυ μάλυστα κατά τη'ν ύφανση* 

της. 

β. Την παράγωγη' μη' υφαντών χαλοων μέ πέλος, πού* κατασκευά

ζονται, μέ μεθόδους της νεώτερης τεχνολογίας, ού οποίες συνίσταν

ται, στό βελόνυασμα των τόπων νημάτων που αναφέραμε πυό πάνω, σέ 

βάση άπό ύοΰτη η πολυπροπυλε'νυο (μέ θηλευά η χωρυς θηλευά/χαλυά 

Tufted βάρους 2,3-3 VGS άνά μ ) η στην επυκόλληση των νημάτων 

σέ βάση άπό ύοότη η Latex (χαλυά Adhesive Bond βάρους 2,5-3 K5S 
» 2 » 

ανά μ ). Αυτά τά χαλυά χρησυμοπουοΰυταυ είτε ώς ελευθέρα τεμά

χια είτε γυά πλήρη καυ μόνιμη έπυστρωση δαπέδων (μοκέττες Wall 

to Wall). 

γ. Τη'ν παράγωγη σκληρών χαλυων χωρυς πέλος (κετσε'δες βά-

ρους 1,8 K3S περυπου ανά μ άπό Ινες έμποτυσμέυες μέ πλαστυκές 

δλες, τά όπουα δμως μευονεκτοϋν -σέ σχέση μέ τά ευδη χαλυων 

που προαναφε'ραμε - σέ έμφάνυση καυ αντοχή'. Χρησυμοπουοονταυ κυ-

ρύως γυά την έπυστρωση έπαγγελματυκων χώρων (γραφείων, καταστη

μάτων, ξενοδοχείων, θεάτρων χλπ.) 

δ. Τη'ν άπό τό νεοσύστατο τομέα της μηχανοπου'ητης ταπητουρ

γίας, παράγωγη φλοκάτων άπό ερυο (υφαντό λαΰκό είδος μέ φλόκυα), 
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ου όποιες παράγονται, μέχρι, σήμερα υπό* συνθήκες κατώτερης 

τεχνυκης συγκροτήσεως καυ' χρησυμοπουουνταυ τόσο γυά έπυστρώ-

σευς δαπέδων δσο καυ ως κλυνοσκεπάσματα. 

ε. Την παράγωγη κυλυμυών καυ άλλων παρεμφερών ευδών 

άπό ερυο η τεχνέρυο η όπου'α όμως, με τη σημαντυκη' ανάπτυξη 

της παράγωγης τών άλλων τΰπων χαλυών ολο καυ φθυνευ* 

Ή πουότητα τών μηχανοπουητων χαλυών έγχώρυας παρα

γωγής ε£ναυ ΰκανοπουητυκη'
9
 ύπολευπεταυ · όμως από τά όμοευδη' 

προϋόντα τών εύρωπα'υκών ταπητουργυκών έπυχευρη'σεων
9
 ου όπουες 

παράγουν έλαφρο'τερα χαυ' μεγαλύτερης αντοχής - από τά έλληνυκά -

χαλυά. Τό γεγονός αυτά όφευ'λεταυ στη'ν παράγωγη' εύδυκών τύ

πων νημάτων (άπό ερυο κλπ.) που δεν μπορούν ακόμη νά παραχθοον 

άποδοτυκά άπο ορυσμένες έπυχευρησευς ταπητουργυας. 

1. Συγκρότηση_τοϋ ύποκλάδου 

Ό ύποκλάδος της μηχανοπου'ητης ταπητουργυας άρυθμευ 

133 καταστη'ματα (απογραφή ΕΣΥΕ 1973) ,δυαθέτευ ύσχύ 2.8Μ-0 

υππων καυ' άπασχολεϋ 1.880 άτομα (άνδρες 555 καυ' γυναυκες 

1.325). Άπό αυτά τά 121 είναυ καταστήματα μη' γνωστής ύππο-

δυνάμεως καυ' βοηθητυκές μονάδες που απασχολούν 950 περυ'που 

άτομα. Στην περυφέρευα τ?\ς πρωτεύουσας είναυ εγκαταστημένες 

21 μονάδες, που απασχολούν 803 άτομα. 

Ή εγκαταστημένη υσχΰς άπο' τυς μέ γνωστή' ύπποδυναμη 

ύφυστάμενες το' 1973,, 22 παραγωγυκές μονάδες του ύποκλάδου 

(σε σύνολο 121)ανερχόταν σέ 2.840 υππους. 

Άν ληφθούν υπόψη τά παραπάνω καυ η άπό τό 1973 καυ' 

μετά δημυουργυα νέων ταπητουργυκών μονάδων καυ η επέκταση τών 
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παραγωγυκών εγκαταστάσεων τών ύφυστάμενων, το σύνολο της εγκα

ταστημένης σήμερα από τον ύποκλάδο ύσχύος (γυά τό σΰνολο των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων/νηματουργευ'ων, υφαντήριων, φυνυρυστη-

ρυων κλπ .) ύπολογυ'ζεταυ γύρω στους 14.000 ίππους, 

OÙ μονάδες μεγαλύτερους μεγέθους (κάθετες η μη') γυά 

τη'ν κυ'νηση των όπου'ων άπαυτευταυ αυξημένη ποσότητα ηλεκτρενέρ-

γευας, δυαθέτουν δυκούς τους υποσταθμούς. 

OÙ περυσσότερες μονάδες, τό σύνολο των όπου'ων ύπολογυ'

ζεταυ σήμερα γύρω στυ'ς 200, ε£ναυ βυοτεχνυκίίς η ούκοτεχνυκης 

μορφής, ένώ où οργανωμένες σε' βυομηχανυκη' βάση περυορυ'ζονταυ σέ 

30 περύπου. Εύδυκότερα παρατηροϋνταυ τα ακόλουθα: 

Τομέας παράγωγης μηχανοπούητων χαλυών: Συγκροτεϋταυ 
* * Γ Μ • ••ΤΤΙ I l l l Ì u • I U I ι ι.. • ι Μ In fl IM'Μ Milli • ι Ι • W0 Ι .lì J .. IJI 11 Hi l_ 

άπό 20 περυπου - οργανωμένες σε βυομηχανυκη' βάση - έπυχευρη'σευς, 

που δυαθέτουν σήμερα γύρω στους 70 υφαντουργικούς υστούς γυά τη'ν 

παράγωγη υφαντών (άνατολυκοϋ τύπου καυ μοκέττες) χαλυών καύ δέ

κα (10) συγκροτήματα γυά τη'ν παράγωγη' λούπων τύπων χαλυών 

(Tufted,Ac3hensive Bond, κετσέδων κλπ.) 

Άπυ τυ'ς μονάδες αύτε'ς où οκτώ (8),πού καλύπτουν ποσο

στό 80% της κατ'δγκο συνολυκης παράγωγης μηχανοπούητων χαλυών, 

είναι, έγκαταστημε'νες στη'ν περυοχη Αθηνών, où δε ύπόλουπες στην 

περυοχη' Θεσσαλονίκης καυ Λαρυ'σης. 

1. Σημευώνεταυ δτυ βάσει- στουχευων του Υπουργείου Βυομηχα-

νυ'ας 50 ταπητουργυκε'ς έπυχευρη'σευς δυέθεταν συνολυκά τό 

1974· εγκαταστημένη ύσχύ 10.500 υππων καυ 2.500 έργατοτε-

χνυες. 
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*Η ετησυα παραγωγυκη* ύκανότητα τοϋ τομέα παράγωγης 

υφαντών (άνατολυκοϋ τΰπου καυ* μοκέττας) χαλυωυ ύπολογυ'ζεταυ 
2 

σε' 1,4 εκατ . μ περυ'που (16ωρο/300 η μ έ ρ ε ς ) , ένώ η άντυστουχη 

δυναμυκότητα των υποαπασχολουμένων σήμερα συγκροτημάτων πα

ράγωγης χαλυων, Tuf ted, Adhensive Bond; κετσέδων καυ άλλων 

είναι, σημαντυκά μεγαλύτερη (ύπολογυ'ζεταυ σε 3 , - εκατ. μ / 

16 ωρο - 300 Αμάρες)· 

Τομέας παράγωγης φλοκάτης: Ιϊρόκευταυ γυά νεοσύστα

το τυμέα της μηχανοπου'ητης ταπητουργίας, που άσχολευταυ, υπό 

συνθήκες κατώτερης τεχνολογικής συγκροτη'σεως, μέ τη'ν παράγω

γη υφαντής η φυτευτής (Tufted) φλοκάτης, ή "όπου'α χρησυμοπουεί-

ταυ τόσο γυά επυστρώσευς δαπέδων δσο καυ ως κλυνοσκέπασμα. 

Ό τομέας αυτός (η έτη'συα παράγωγη' του ύπολογυ'ζεταυ 

σήμερα γύρω στους 10.000 τόνους) συγκροτείται, άπό 10 περυπου 

βυομηχανυκές μονάδες καυ άπό δυπλάσυο άρυθμό βυοτεχνυκων έπυ-

χευρη*σεων (ύφυστανταυ καυ πολλές ούκοτεχνυες που παράγουν 

γυά λογαριασμό εμπόρων-φασόν-), καυ* εχευ αναπτύξει, τα τ ε λ ε υ 

τ α ί α χρόνυα έντονη έξαγωγυκη' δραστηριότητα (3λ . Κεφ.ν παρ. 3 ) . 

Ή παραγωγυκη' δυναμυκότητα τών ύφυστάμενων εγκαταστά

σεων του ύπολογυ'ζεταυ σέ 15.000 περυπου το'νους προϊόντος (φλο

κάτης) το χρόνο (16ωρο/300 ημέρες) . 0Ù σημαντυκώτερες άπό 

τυ'ς μονάδες αυτές βρυ'σκονταυ στην Κεντρυκη' Ε λ λ ά δ α . 

Τομέας παράγωγης _κυλυμυων: Ή παράγωγη' κυλυμυων 

άνατολυκοϋ τύπου καυ άλλων σχεδυ'ων, πού άποτελευ ακόμη παρα-

δοσυακη' απασχόληση τοϋ γυναυκευου πληθυσμόϋ της ύπαυθρου, 

συναρτδταυ μέ την παράγωγη δυαφόρων υφαντών εύδων δυακοσμη'-

σεως των κατουκυών (μπάντες γυά τους του'χους, καλύμματα έπυ-

πλων, χαλυά γυά δάπεδα, κλυνοσκεπάσματα κ λ π . ) . 
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Ή βυομηχανυκη παράγωγη των προυοντων αυτών, η όποιία 

εσημεύωσε άπο τό 1968 καυ μετά φθονούσα έξέλυξη, περυορυζεταυ 

σήμερα σε* έλάχυστες ποσότητες (ύφυστανταυ σήμερα 3 3υομηχανυ'ες, 

πο\5 άσχολουνταυ και* με' τη*υ παράγωγη' άλλων ταπητουργυκών εύδών, 

καθ' μερυχές βυοτεχνύες). 

Τα κυλυμυα (Βυομηχανυκίΐς η ούκοτεχνυκης παράγωγης) 

τά οποία δυατυθενταυ στην έγχώρυα αγορά, χρησι,μοποι,οϋνταυ κυ-

ρόως γυά τη* διακόσμηση των κατουκυών των χαμηλού* ευσοδηματυκοο 

έπυπέδου τάξεων τής ύπαυθρου. 

Παραγω^υχές έγκαταστάσευς 

Ή τεχνολογυκη στάθμη του ύποχλάδου 3ρυσχεταυ σε' υκα-

νοπουητυχό σχετυκά έπυπεδο. 00 περισσότερες μονάδες του κλά

δου δυαθε*τουν κάθετη οργάνωση με' κλωστη'ρι,ο χονδρών νημάτων 

καυ φονυρι,στη'ρυο χαλι,ών. 

Οο μυσου περύιου από του*ς υφιστάμενους ση'μερα 70 

ύφαντουργυκούς ύστούς της μηχανοπουητης ταπητουργυας (έκτος 

άπ<5 τη φλοκάτη καυ' τά κυλυμυα), τά δε'κα (10) σν ;ροτη'ματα πα

ράγωγης μη' υφαντών χαλυών (3λ. 2.1.) καο τό μεγαλύτερο μέρος 

άπο τCς δυαθέσυμες κλωστυκές ατράκτους εγκαταστάθηκαν - από 

τυς ύφυστάμενες και,' κυρυως άπο' τυ'ς νεοϊδρυθείσες μονάδες -

άπο* τό 1970 καυ μετά και,* αφορούν σε* σύγχρονο μηχανολογυκό 

εξοπλυσμό. 

OL τομείς παράγωγης φλοκάτης καο κυλυμυών χρησυμο-

ποοοΟυ βασυκά κλασυκούς ύστούς εγχώριας παράγωγης (έγχαταστη-

με'νου ύστου σε* λευτουργυ'α *+50 περυπου). 
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OÙ τεχνολογυκές έξελυ'ξευς, ου όπουες πραγματοποιήθη

καν τα τελευταία χρονυα καυ συνέβαλαν στην αύξηση της παραγω-

γυκο'τητας του ύποκλάδου, ε£ναυ ου νέες μεθόδου παράγωγης μη' 

υφαντών (με' η χωρύς πέλος) χαλυών (Tufted, βελονωτών, κετσέ-

δων κλπ.). 

Ύπολογυ'ζεταυ δτυ τό 1974 βάσευ 16ωρου απασχολήσεως 

έπυ 300 ήμερες το* ποσοστό* του δυναμι,κοΟ πού απασχολήθηκε ή*ταν: 

α. Τομέας υφαντών χαλυων 

(άνατολυκοο τΰπου κau μοκέττας) 65% 

$. Τομε'ας μη υφαντών χαλυων 

(Tufted κ.α.) 45% 

γ. Τομε'ας φλοκάτης 70% 

. Ά π ο άποψη κεφαλαυακίΐς συγκροτη'σεως η βυομηχανυκη' τα

πητουργία βρίσκεται* σε' πλεονεκτυκο'τερη, εναντυ του συνο'λου 

της κλωστοϋφαντουργίας, θέση κυ'αύτο' πάρα' το' γεγονός της έντο

νης έποχυκότητας των ταπητουργυκών προυοντων τ η ς . 

"Ετσι,J βάσευ των στουχευ'ων πού εξάγονται, άπο' τους 

δημοσιευθέντες ύσολογυσμούς (της 31.12.1974) 15 άπο' τυς με

γαλύτερες έπυχευρη'σευς τοϋ κλάδου, ποσοστό 60% περίπου των 

συνολυκών κεφαλαίων έκάλυπταν τά δανευακά κεφάλαυα (πυστώ-

σευς Τραπεζών, προμηθευτών/μηχανολογυκοϋ έξοπλυσμου καί 

πρώτων υλών κ.ά.). 

Τά συγκεντρωτυκά σχετυκά στουχευα των 15 ταπητουργυ-

κών έπυχευρη'σεων πού αναφέραμε τ^ταν σ τ ί ς 31.12.1974 τά ακό

λουθα: 
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'Ενεργητυκ6_(εκατ 1 β 6ρχ^) 

Πάγυο 
Μεϋον: Άποσβε'σευς 

Άναπόσβεστο πάγυο 
Κυκλοφοροϋν-Δυαθέσυμα 

Παθητυκό ( έ κ α τ 1 δ ρ χ . ) 

Υποχρεώσεις: 
- Μεσο-μακροπρόθεσμεε (18%) 
- Βραχυπρόθεσμες (82%) 

Καθαρή θέση 
- Μετοχικό κεφα'λαυο 
- Άποθεματυκά 

Σχε'ση ξε'νων προς ίδυα κεφάλαυα 1,6:1 Κυκλοφορυακη' 

ρευστότητα 1,25:1 

Άπο τα* στουχεΕα αύτα', τα όποΟα βέβαι,α δεν δυνουν πλή

ρη ει'χόνα της κεφαλαυακης συγκροτη'σεως τοο κλάδου, δεδομένου 

δτυ δέν συμπερυλαμβάνονταυ où μυκρο'τερες έπυχευρη'σευς προκΰ-

πτουν τά ακόλουθα: 

α. "Οτυ τα' υδυα κεφα'λαι,α της βυομηχανι,κης ταπητουργίας 

καλΰϊϊτουν το* άναπόσβεστο πάγυο ενεργητικό* της καυ 

β. δτυ od μεσο-μακροπροθεσμες ύποχρεώσευς της, πού* δυα-

τε'θηκαν βασυκα γυά επενδύσεις, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20% πε

ρίπου τ^ς συνολυκίίς δανευοδοτη'σεώς της. 

Ποσοστό 

810 

236 

571+ 37% 

972 63% 

1.546 100% 

175 

77* 953 62% 

293 

30C 593 38% 

1.546 100% 
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3. npyiE£-.§Ò£^ 

OL πρώτες δλες πού χρησυμοπουοϋνταυ γυά την παράγω

γη χαλυων ευναυ: 

α. "Ερυο (πού νηματοπουεϋταυ κατά κύρυο λόγο σε' ΰδυωτυ-

κές κλωστυκές έγκαταστάσευς των έπυχευρη'σεων), τό όπουο δσο 

άφορα στη' μηχανοπου'ητη ταπητουργυ'α, εύσάγεταυ (βασυκά άπο 

την Άγγλυα, Νε'α Ζηλανδυα, Αύστραλυ'α/βλ. ύποκλάδο έρυονημα-

τουργυ'ας). ΧρησυμοπουεΟταυ γυά την κατασκευή' τοο πε'λους καθ 

άντυπροσωπεύευ στα μηχανοπου'ητα ύφαντα* χαλυά ποσοστό 75-80% 

τοϋ συυολυκου βάρους των άναλυσκο'μενων ύφαντυκων όνων πού 

1 
καταναλώνονται, (η χευροπουητη ταπητουργυα χρησυμοπουεϋ το 

ερυο έγχώρυας παράγωγης). 

β. Τσελβολ (εύσάγεταυ) καυ' χρησυμοπουευταυ κυρυ'ως γυά 

τη'ν παράγωγη' κυλυμυων. 

γ. Έγχώρυα νήματα άπο' βαμβάκυ γυά την ύφανση της βά

σεως των χαλυων (στημονυ). 

δ. Νήματα άπο ΰούτη η άπο" πολυπροπυλενυο (ύφάδυ). 

ε. Νήματα άπο συνθετυκές (άκρυλυκε'ς) £νες
9
 άμυγη η σύμ-

μυκτα με' ερυο καυ χρησυμοπουοϋνταυ δπως καυ τά έρυονη'ματα γυά 

την κατασκευή' του πε'λους των χαλυων. 

στ. Υφάσματα άπο ΰούτη (λυνάτσες) η άπο* πολυπροπυλένυο 

έγχώρυας παράγωγης, τά όπουα χρησυμοπουούμενα άπό* τυ'ς βυομηχανυες 

1. Γυά την παράγωγη φλοκάτης εχρησυμοπουοϋντο με'χρυ ση'με-

ρα εξ όλοκλη'ρου άμυγη έρυονη'ματα. 
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παράγωγης μη υφαντών χαλιών (Tufted, βελονωτων κλπ.), άποτε-

λοον τή* $άση στηρυ'ξεως τοΟ πέλους. 

ζ. Απορρίμματα κλωστοϋφαντουργίας (γυά* χετσέδες), πλα-

στυκές δλες σταθεροποιήσεως των ΰνων κ.α. 

Μ·. Π-Ε-ϊϊϊϊί-Ι-Εύσαγω^^ς^-^Εξαγωγες 

Ή αύξηση της έγχώρυας παραγωγής καυ' καταναλώσεως 

χαλυων τα τελευταυα χρονυα όφευ'λεταυ στη βελτυωση τοΟ 3υοτυ-

KOÖ έπυπέδου, στην έντονη άνοδυκη' έξέλυξη της ούκοδομυκής 

δραστηριότητας σ'αύτά τα χρο'νυα (1970-1973), άπο τη'ν όπου'α 

κατά βάση προε'ρχεταυ ή ζη'τηση χαλυων, καυ' στην καθυέρωση 

των (χαμηλότερης τυμής εναντυ τών υφαντών) μη υφαντών χα

λυων (κετσε'δων, Tufted κλπ.) ως ύλυκοϋ έπυστρώσεως δαπε'δϊβν 

(ούκυων, έπαγγελματυκων χώρων κλπ.) καυ' ταυτοχρονυα ως χα-

λυοο Wall to Wall. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εύσαγωγων άφορα σε' χαλυά 

χαμηλής πουότητας άπο* ύούτη, πού εύσάγονταυ κυρυ'ως άπο το* 

Βε'λγυο. OL εξαγωγές χαλυων ε£ναυ ασήμαντες,γεγονός πού όφευ-

λεταυ: 

α. Στη'ν προσαρμογή' της παραγωγής της ελληνικής ταπη

τουργίας στυ'ς προτυμη'σευς (από* άποψη τύπων, σχεδυ'ων καυ* 

κυρυ'ως βάρους) της έγχώρυας καταναλώσεως, ή όπου'α, δπως εί

παμε, έσημευωσε τα τελευταυα χρονυα σημαντυκη' αύξηση, στην 

υστέρηση - εναντυ των εύρωπαϋκών μονάδων - των έγχώρυων επυ-

χευρη'σεων τόσο άπό άποψη τεχνολογυκής συγκροτη'σεως όσο καυ' 

κυρυ'ως άπό* άποψη εφαρμοζόμενης τεχνυκής κατά την παράγωγη' 

των νημάτων καυ των χαλυων. 

β. Στο κατά συνε'-*ευα υψηλότερο, συγκρυτυκά, κόστος 
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γ . Στον άνταγωνυσμό των άσυατυκών χωρών (Περσυ'ας, Ί ν δ υ ω ν , 

Πακυστάν κ . α . ) , άπό* τις όπουες κατά Βάση οί εύρωπαϋκές χώρες 

(των χωρών της ΕΟΚ/των 6) εύσα'γουν χαλι,ά, σε ποσότητες που* άν-

τυπροσωπευ'ουν ποσοστό 3% περι'που της έγχώρυας καταναλώσεως 

τους . 

Μηχανοποοητα^/ι]ΐλυά_(πλην_φλοκο;τ^ : Ή έγχώρυα πα

ράγωγη', οί εύσαγωγές και' οό έζαγωγές μηχανοποοητων χαλιών 

(πλη'ν φλοκάτης) κατά τη'ν περι'οδο 1965-1974 ήταν: 

α. 

1967 1969 1971 1973 1974 

Παραγ^η_( χ̂ λ̂ μ _) 

Υφαντών χαλυων 

απο ερυο
χ 

Λούπων χαλοων 

Σύνολο 

Μέση έτη'συα αύξηση 

Υφαντών χαλι,ων 

209 

647 

856 

307 396 

742 342 

1.049 738 

1966-1974 

17% 

563 644 851 

524 1.128 1.282 

1.087 1.772 2.133 

1970-1974 

16% 

Λούπων χαλοων ... 30%^ 

Συυολυκης παράγωγης ... 25% 

Χαλι,ων από* ερυο, 

συνθετυκές Ζνες 
καυ βαμβάκυ 23 77 71 147 217 198 

Λούπων χαλι,ων απο 

άλλες ίνες 

Σύνολο 

γ. 'Εξαγωγές (το'νου) 

1. Χαλυά άνατολι/Λοϋ τύπου κ au μοκέττες πουότητας. 

2. Άπό συνθετυκές ίνες (άμογε'ός και' σύμμυκτες με' ερυο),άπό τεχνη

τές ζνες (κυλυμυα ή παραγωγή τών όπουων περυορυστηκε ηδη σε' 

έλάχυστες ποσότητες)
3
 άπό φυτυκε'ς υνες καυ δυάφορες ύλες (πλα· 

στυκές καυ άλλες άναμυγμένες με' ύφαντυκές ίνες/κετσε'δες). 

3. *Η αύξηση άφορα σε κετσε'δες (βασυκά) καυ μοκέττες Tufted. 

497 

520 

24 

671 

748 

18 

531 

602 

20 

660 

807 

87 

522 

739 

74 

532 

730 

26 
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Ϊλοκάτη_χαϋ_3ελεντζες: Ή παράγωγη και ού εξαγωγές 

φλοκάτης και βελέντζων (εισαγωγές δεν πραγματοποιούνται) , εξε

λίχθηκαν τά τελευταία χρόνια (σε τόνους) ώς έξης: 

βΐ968 1969 lSZ^--.ìiZì 15ZS Ì5Z2 ÜZtt ì2Z§. 

Παράγωγη- 4.954 6.986 7.166 8.866 . . . . 
'Εξαγωγές 
- Φλοκάτης/ 

χαλιού 264 489 1.168 2.495 4.119 4.361 4.619 6.084 
- Φλοκάτης/ 

κουβέρτας __95 295 282 654 618 19 213 298_ 

Σύνολο 359 784 1.450 3.149 4.737 4.380 4.832 6.382 
Αξια σε 
εκατ.δρχ. 52 103 222 383 528 670 ... 980 

Πηγή : ΕΣΥΕ. 

Οι εξαγωγές αυτές πραγματοποιοΰυται κυρίως προς τις 

χώρες της Δυτ. Ευρώπης, στις αγορές των όποιων εκδηλώθηκε τά 

τελευταία χρόνυα έντονη ζήτηση ελληνικής φλοκάτης . 

0Î παράγοντες που επέδρασαν αποφασιστικά στη'ν εκ μέ

ρους τών παραπάνω χωρών, ζήτηση φλοκάτης ̂ ταν: 

α. Οί. νέες τάσεις και άντιλη'ψεις* πού διαμ ζώθηκαν δσο 

άφορδ στην εσωτερική διακόσμηση των κατοικιών, 

β. η χρησιμοποίηση της φλοκάτης και γιά κλινοσκέπασμα, 

γ. ή σημαντικά χαμηλότερη - έναντι, των λούπων τύπων 

έριοταπη'των - (ανατολικού τύπου, μοκέττας κ.ά.) τιμή' τοο 

προϊόντος, 

δ. η προσαρμογή της ελληνικής βιομηχανίας στις προδια

γραφές των ξένων χωρών (άντιπυριτυκη επεξεργασία). 

1. Ή ονομασία "φλοκάτη"
9
 κατοχυρομένη διεθνώς υπέρ τίίς 

Ελλάδος, είναι ταυτόσιμη προ'ς το ελληνικό' προϊόν. 
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"Αν ληφθοϋν υπόψη τά παραπάνω, ou προοπτικές εξελίξεως 

της ζητήσεως έλληνι,κτίς φλοκάτης εκ μέρους των δυτυκοευρωπα'ίκών 

χωρών δυαγράφονταυ ευνοϊκές. 

Σημευώνεταυ δτυ ού μεγαλύτερες από τυς μονάδες το\3 

κλάδου έγκαθυστοον άπό τον περασμένο χρο'νο τμήματα μοκέττας 

Tufted καύ κλυνοσκεπασμάτων (γυά τά κλονοσκεπάσματα θά χρησι,-

μοπουηθοϋν $ασυκά δευτερογενές ερυο/ύπολεύμματα της ταπητουρ

γίας). 

5. Συνθήκες εμπορίας καί_άνταγωνι,σμός 

Ού κυρυο'τερες άπό τίς έπυχευρη'σευς παράγωγης χαλυών 

(άνατολυκοϋ τύπου, μοκέττας, Tufted κλπ.) δι,αθέτουν βασυκά τά 

προ'ίόντα τους στην τελυκη* κατανάλωση είτε άπ'ευθείας - μέ τά 

πρατηρυά τους πού είναι, εγκαταστημένα στά μεγαλύτερα άστυκά 

κέντρα - είτε μέσω αντιπροσώπων, μυκρές δέ ποσότητες απ'αυτά 

καί μέσω άλλων καταστημάτων (χονδρυκίίς η λυανυκης πωλη'σεως) 

κλωστοϋφαντουργικών καί άλλων προϋόντων. 

Ή δυάθεση της φλοκάτης στη μεν έσωτερυκτί αγορά πραγμα-

τοπουεΐταυ μέ τον τρόπο που είπαμε, στο έζωτερυκό δέ είτε άπ' 

ευθείας σε μεγάλα καταστήματα είτε μέσω αντιπροσώπων (μερυκές 

από τίς έλληνυκές έπυχευρη'σευς πού εξάγουν φλοκάτες δυαθέτουν 

στην εύρωπαϋκη' αγορά το προ'ίόν τους μέσω συγγενών έπυχευρη'-

σεων/γραφείων, τά όπουα ελέγχουν ). 

*Η πώληση των χαλυών από τους $υομηχάνους στη*ν έσωτερυκη' 

αγορά πραγματοπουευταυ κατά μέν τό μέρος πού δυατίθεταυ στη*ν 

κατανάλωση μέσω αντιπροσώπων, χονδρεμπόρων καί καταστημάτων 

λοανυκ?ίς πωλήσεως μέ γραμμάτυα προθεσμύας 7 περίπου μηνών, κα

τά δέ τό μέρος πού δυατίθεταυ στους τελικούς καταναλωτές (μέσω 
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των πρατήριων τους) τους μετρητούς η έπι* πιστώσει (μέρους τοο 

τιμη*ματος). 

Τα προϊόντα τοΟ ύποκλάδου - λο'γω τη*ς δασμολογικές προ

στασίας πού υφίσταται ακόμη - δε'ν αντιμετωπίζουν, δσο άφορδ στην 

εσωτερική* αγορά, μεγα'λο ανταγωνισμό άπο* τά ομοειδή* προϊο'ντα που* 

εισάγονται. Σημειώνεται πάντως δτι είσαγο'μενα χαλιά άπο* ίούτη, 

τεχνητές και* συνθετικές ίνες (οί εισαγωγές τους υπολογίζονται 

το* 1974 γύρω στά 400.000 μ ) ανταγωνίζονται τά χαμηλότερων 

ποιοτη*των ελληνικά χαλι,ά, παρά τδ υφιστάμενο προστατευτικό* δασμο

λογικό καθεστώς. 

*Η επέκταση δμως τών παραγωγικών εγκαταστάσεων που 

υπάρχουν και* η δημιουργία νέων ταπητουργικων μονάδων αναμέ

νεται, δτι θά οξύνει το* υφιστάμενο στη*ν εγχώρια αγορά άνταγωνυσμο. 

"Οσο άφορδ στη* θέση της ελληνικές μηχάνοποιητής (πλη*ν 

ττίς φλοκάτης) ταπητουργίας στις αγορές τοο έξωτερικοΟ, σημειώ

νονται τά ακολούθα: 

α. Τά ελληνικά μηχανοποι'ητα χαλιά αντιμετωπίζουν μεγάλο 

συναγωνισμό* τ<5σο άπο* τά ομοειδή' προϊόντα των έγνωρίων βιομη

χανιών πού διαθέτουν αρτιότερη τεχνική* συγκρότηση, εξειδίκευ-

ση και παράδοση δσο και* άπο τά προ'ίόντα τρίτων χωρών. 

β. Ot εξαγωγές μηχανοποιητών χαλιών, λδγω ύψηλοο κόστους 

παραγωγής τους, θά έξακολουθη'σουν και* τά αμέσως προσεχή* χρόνια 

να ε£ναι ασήμαντες. 

γ. "Αν και* στην Ελλάδα où εργατικές αμοιβές υπολείπονται 

σήμερα σημαντικά άπ'αυτές πού ισχύουν στις δυτικοευρωπαϊκές 

χώρες, εν τούτους το* άνά τετραγωνικό μέτρο κο'στος τοο μηχανο-

ποίητου (κυρίως ύφαντοϋ) εγχώριου χαλιού διαμορφώνεται, σέ 
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υψηλότερα επίπεδα άπό εκείνα που επιτυγχάνονταu άπό τι̂ ν Εύρω-

πα'ίκη ταπητουργία, γεγονός πού βασυκά οφείλεται,: ̂ ο$19_ν στην 

αναπτυγμένη τεχνολογία τόσο στη νηματοποίηση όσο καί στη*ν 

ύφανση, η οποία έπυτρέπευ τή"ν παράγωγη* χαλυών βάρους 1,5-2,5 

KGS ανά τετραγωνοκό μέτρο (άντίστουχο βάρος όμοευδοδς έλληνυ-

κοο χαλυοΌ 2,9-3,2 RSS/μ ) καί δεύτερο στη μεγάλη κατάναλωτυ-

κή* αγορά καί την δυνατότητα μαζυκ^ς παραγωγές τών ευρωπαϊκών 

ταπητουργείων. 

Ou εξαγωγές φλοκάτης στά προσεχή* χρόνυα γυά τους 

λόγους -πού αναφέραμε δυαγράφονται» μάλλον εύνουκές. 

Σημευώνεταυ ότι, η Φι,νλανδία δρχυσε τελευταία τη*ν 

παράγωγη φλοκάτης, ή οποία έπευδη* εξάγεται, στίς δυτυκοευρο-

πα'ίκές χώρες, σέ μυκρη προς τό παρόν κλίμακα, αναμένεται, 

ότι, θά αδυνατίσει, τίς ελληνυκές θέσευς στη*ν αγορά τών χω

ρών αυτών. * 

Γυά την άντυμετώπυση του άνταγωνυσμοΰ εκ μέρους 

τ?\ς φυνλανδυκ^ς φλοκάτης (τό παράδειγμα της Φυνλανδίας ίσως 

να ακολουθήσουν καί άλλες χώρες) πρέπει, νά ληφθούν εγκαρρα 

άπό την έλληνυκη πλευρά, ένι,σχυτυκά μέτρα γυά την εξαγωγή* 

φλοκάτης, ί,κανά νά αποθαρρύνουν τους ανταγωνιστές πού εμφα

νίστηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο. Τά πυό αποτελεσματικά μέτρα 

προς την κατεύθυνση αύτη θά μπορούσαν νά εϊναυ: 

je 

α. Η ενίσχυση, δπως καί στό παρελθόν των ελληνικών 

εξαγωγών φλοκάτης καί, 

β. ή κατάργηση των λεπτομερών προδυαγραφών, όσο άφο-

ρδ στό βάρος τ?ίς άπό άμυγές ερυο εξαγόμενης φλοκάτης. 
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6· ^!;?§i!!Ju.2»3.?
cß^?^?^.,?I?!;yF^? 

Ή παραγωγέ καύ το* εζωτερι,κό* (εξωκουνοτοκό) έυπόρυο 

των χωρών τη*ς ΕΟΚ των 6 εξελίχθηκαν τα τελευταία χρό*νυα ώς 

έξη·ς: 

α · fepsissniv} 

• Υφαντών 
- Tufted 
- Βελονωτδν 

(αλυων (εκ. ώ 1969 

51,9 
86,2 
58,5 

196,6 

1970 

47,1 
107,9 

74,2 

229,2 

1971 

47,6 
150,0 
102,7 

300,3 

1972 1973 

45,4 42,2 
182,2 230,5 
110,1 112,5 

337,7 385,2 

S2IÎ: International Wool Secretariat, Wool Facts, September 1974, 

fj. Εισαγωγές χαλι,ων (χι,λ.τόν.) 

- Υφαντών 

- Tufted 

- Λούπων τύπων 

23,7 28,0 

4,8 5,6 

26,0 
2,6 
2,9 

- Υφαντών 

- Tufted 

- Λούπων τύπων 

• · · · 
• · · · 
• · · · 

• » · » 

• » · β 

* t · · 

8,0 
12,4 

9,6 

10,0 
15,7 

9,7 

10,3 
19,7 

9,1 

30,0 35,4 39,1 

2EÏÎ : 0ffice Statistique des Communautés Européennes, Commerce 
Extérieur. 
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Ή σημαντυκή αύξηση της παραγωγές μηχανοποίητων χα-

λυων που σημευώθηκε στην περίοδο 1969-1973 στίς χώρες τΐίς 

ΕΟΚ των 6 (άπό 197 εκατ., σέ 385 εκατ. μ ) , άφορα έξ ολοκλή

ρου σέ μη" υφαντά χαλυά (Tufted, βελονωτά κλπ.). 

*Η μέση κατά κεφαλή έτήσυα κατανάλωση χαλυων στίς χώ

ρες αυτές υπολογίζεται, σήμερα γΰρω στα 2 τετραγωνικά μέτρα 
2 

(άντίστουχη στην Ελλάδα κατανάλωση 0,3 μ ). 

Où προοπτυκές εξελίξεως τΐίς έγχώρυας καταναλώσεως μη

χανοποίητων εν γένει, χαλυων δυαγράφονταυ εύυοϋκές, καί ο μέ

σος έτήσυος ρυθμός αυξήσεως της υπολογίζεται, γυά τό προσεχές 

μέλλον γύρω στό 12%. 

Ή ζήτηση μη υφαντών χαλυων, πού χρησυμοπουοΰνταυ 

δπως ευπαμε ως ύλυκό επυστρώσεως δαπέδων (χρήση αντί ξύλου, 

μαρμάρου κλπ.) επαγγελματικών κυρίως χώρων καί ταυτόχρονα 

ώς χαλυά, προβλέπεται, δτυ θά σημευώσευ μεγαλύτερη - έναντι 

τίδν υψηλότερης τυμης υφαντών χαλυων - αύξηση. 

Où λόγοι, πού προσδ uopi ζουν ή επηρεάζουν ευνοϊκά τη 

ζήτηση χαλι,ων είναι, où ακόλουθου: 

α. Ή ούκοδομυκή δραστηρυότητα σέ νέες κατουκίες, ή 

οποία, λαμβάνοντας υπόψη τίς μεγάλες ακόμη ουκυστυκές 

ανάγκες της χώρας (υπολογίζονται, γ ta τήν περίοδο 1976-1980 

σέ πάνω από 1 εκατ. νέες κατουκίες), αναμένεται, δτυ θά ση-

μευώσευ τά προσεχή χρόνυα άνοδυκή έξέλυξη. 
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3. Ή αύξηση τοϋ κατά κεφαλή εΰσοδη'ματος καύ, παράλληλα, 

ή ανακατανομή του έθνυκοο εύσοδη*ματος σε ευρύτερα λαυκά στρώ

ματα» γεγονότα που συντελοον στη'ν υύοθέτηση νέ«ν βελτιωμένων 

τρόπων δυαβυώσεως. 

γ. Ή τάση πληθυσμυακης συγκεντρώσεως στα* άστυκά κέντρα, 

tei οποία άπορροφοϋν το* μεγαλυ'τερο μέρος των καταναλισκομένων 

ποσοτήτων χαλυων. 

δ. Ή ανάπτυξη τοϋ τουρυσμοΰ, ή όπούα έπυΒάλλει, τη* χρη*ση 

χαλυων (κυρόως μοκεττών Wall to Wall) στα ξενοδοχεία, έστυα-

τόρυα, κέντρα διασκεδάσεως, τουρυστι,κά γραφεία κλπ. 

ε. Ή τάση που* ηδη παρατηρείται, γυά τη* βελτυωση τ̂ ς δυα-

κοσμη*σεως των κατουκυων της ύπαυθρου (χρη*ση χαλυων άντυ κυλυ-

μυων). 

στ. Où παρεχόμενες πυστωτυκές δυευκολύνσευς στους αγο

ραστές χαλυων. 

ζ. Ή χαμηλή' κατά κεφαλή' έτη'συα κατανάλωση μηχανοποίητων 

2 
χαλυων, ή όπούα ύπολογύζεταυ σήμερα σε 0,3 μ περυπου, ύπολευ 

πεταυ σημαντυκά τ?ίς άντύστουχης καταναλώσεως των χωρών τί\ς 

Δυτ. Ευρώπης, (2 μ περυπου), προς τύς συνθήκες των οπούων 

προσαρμο'ζεταυ - με σχετυκη πάντως καθυστέρηση - ή έγχώρυα 

αγορά. 

*βς άνασταλτυκός παράγοντας της έγχώρυας καταναλώ

σεως χαλυων αναφέρεται, τό σχετυκά ηπυο κλίμα τ?ίς Ελλάδας. 

Με τυς παρούσες συνθήκες τεχνολογικής συγκροτήσεως 

των έγχώρυων ταπητουργυκων μονάδων, (πουότητα καυ κυρύως βά

ρος των προίόντων), εξαγωγές μηχανοπούητων χαλυων (υφαντών 

άνατολι,κοο τύπου καθ* μοκέττας) δέν δυαφαι,'νεται, ότυ θά πραγμα-

τοπουηθοον στά αμέσως έπο'μενα χρόνυα. 
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Παρά το' γεγονο'ς δτυ η εγκαταστημένη δυναμυκάτητα 

της μηχανοπουητης ταπητουργίας έπαρκεΟ ση*μερα γυά την κάλυ

ψη της έγχώρυας ζητήσεως μηχανοπουητων χαλυων στα αμέσως 

προσεχή χρύνυα, έν τούτους, προβλέπεται, δτυ μέχρυ το* 1980 

θά εγκατασταθούν - άπο* τυς ύφυστάμενες καύ* άπο' τυς μονάδες 

πού θά δημυουργηθοϋν - 40 άκάμη υφαντουργικού υστου' καυ' 

συγκροτήματα (Tufted). 

Μ'αύτές τυ'ς προ'σθετες έπευδύσευς, βασυκο'ς στόχος 

των όποιων θά είναι, (χωρυ'ς νά είναυ βέβαυο δτυ θά έπυτευχθεε) 

ή παράγωγη* εύρωπαυκων τύπων υφαντών καυ* λούπων μηχανοπου*ητων 

χαλυων γυά εξαγωγή*, καθώς καυ η βελτίωση της παραγωγυκάτητας, 

θά επέλθουν où άκο'λουθες μεταβολές στη συγκρότηση τοΌ ύπο-

κλάδου: 

Δυναμυκάτητα σε υστούς και* 

συγκροτήματα (Tufted κ.ά)·
1
-

Παραγωγυκές μονάδες 

Άπασχο'ληση
2 

Ιπποδύναμη
2

 9 

Έπενδύσευς 5ετύας (1976-1980) 

1975 

80 
20 

3.500 
14.000 
δρχ. 600,0 

1980 

120 

30 

4.000 

18.000 

- εκατ. 

1. Παράγωγης μηχανοπου'ητων χαλυων (πλη*ν φλοκάτης)« 

2. Στο*ν έν γένευ ύποκλάδο τη*ς μηχανοπουητης ταπητουργίας 

(συμπερ υ λαμβάνεται, καυ* ή φλοκάτη). 

Ή παράγωγη τής εγκαταστημένης δυναμυκότητας στον 

τομέα ττίς φλοκάτης, ό όπουος τά τελευταϋα χρο'υυα πραγματοποίη

σε άξυολογες έπενδύσευς, πού άφοροϋν το*σο στον εκσυγχρονι

σμό των παλαυύτερων δσο καυ στη* δημυουργυ'α νέων μονάδων, 
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υπολογίζεται, σήμερα σε 15.000 τόνους προϋόντων τό χρόνο, 

εναντυ ποσότητας που απορροφάται, σήμερα (1975) άπό τήν 

έγχώρυα αγορά καύ τυς αγορές τοο έξωτερυκοϋ" 9.000-10.000 

τόνων. 

Ή πλήρης άξι,οπουηση, συνεπώς τΐίς παραπάνω δυναμυ-

κότητας, θά μπορούσε νά καλόψευ τη*ν αναμενόμενη αύξηση τ1\ζ 

ζητήσεως φλοκάτης στα προσεχή xpóvta, évo έπενδόσευς στον 

κλάδο θά πρέπει, νά άφοροϋν στον έκσυγχρονυσμό ή καύ τήν έπέ 

κταση των εγκαταστάσεων των ύφυστάμενων μονάδων. 

Σε* περυπτωση δημυουργυας - άπό εμπευρους δμως φο

ρείς - νέων μονάδων θά πρέπευ προηγουμένως νά έξασφαλυστεΧ 

ή δυάθεση τοϋ" προυόντος στό έξωτερυκό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_Χΐν 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ 

Ό ύποκλάδος της καλτσοπουύας αρχυσε ως βυοτεχνυκη' 

δραστηρυότητα με πολλές μυκρές δυασπαρμένες μονάδες. Βαθμυαυα 

δμως όρυσμένες από τύς μονάδες αναπτύχθηκαν σε μεγάλα συγκρο

τήματα καύ ύποκατέστησαν κατά σοβαρότατο ποσοστό τυς εύσαγωγές, 

ένω παράλληλα ανάπτυξαν άξυόλογη έξαγωγυκη δράστη ρ υό τη τα. *Η 

καλτσοπουύα απασχολεί σήμερα 3.000 περύπου άτομα καύ κατασκευά

ζει κάθε ευδους κάλτσες άνδρυκές, γυναυκευες καύ παυδυκές, άπό 

3αμβάκυ η ερυο η συνθετυκά νήματα. 

•*-· 3;3^*£2ΙΠ2Π_Ι22^2°*0^£22 

*0 ύποκλάδος αποτελεί ταυ: α) από* 10 περύπου οργανωμέ

νες 3υομηχανύες, où οπουες δυαθέτουν από 50-100 3ασυκές παρα-

γωγυκές μηχανές καθεμυά, 3) άπό 150 περύπου βυοτεχνύες, où 

όπουες δυαθέτουν συνήθως 5-10 παραγωγυκές μηχανές καθεμυα' καύ 

γ) άπό πολλές ούκοτεχνύες. 

Βάσευ πρόσφατης απογραφής της ΕΣΥΕ (1973) ή ανάλυση 

των ύφυστάμενων καταστημάτων, où απασχολουμένου σ'αύτά καύ ή 

ύσχυς τους σέ υππους είναυ: 

Σύνολο Μέ γνωστή ύσχύ 

Άρυθμός καταστημάτων 194 173 
Μέση έτησυα απασχόληση 3.005 2.939 

Ι σ χ ύ ς σέ υππους - Μ-.605 
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2. Χωροταξυχη^κατανομ^ 

Χωροταξικά οι κυριότερες μονάδες κατασκευής καλτσών 

βρίσκονται συγκεντρωμένες στις περιοχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Πατρών κλπ. Κατά* κανόνα προτιμώνται τά μεγάλα αστικά κέντρα 

γιά την εγκατάσταση τών μονάδων τοΰ ύποκλάδου αύτοϋ, γιατί αυ

τό κατά κύριο λόγο διευκολύνει στη'ν εξεύρεση ειδικευμένου 

γυναικείου προσωπικού. 

3. Τεχνολογικό επίπεδο -_Πρώτες δλες 

Ή τεχνολογική στάθμη τοΰ έξοπλισμοΟ τοΰ ύποκλάδου 

είναι, γενικά καλή. Στην καλτσοποιία έχουν σήμερα δημιουργη

θεί αξιόλογες μονάδες, où όποιες θά ?{ταν σε θέση» τάσο ποιο

τικά όσο καί άπό άποψη κόστους, νά συναγωνιστούν ξένες μονά

δες στό διεθνή* χώρο. 

'Ορισμένες μονάδες άπό τις οργανωμένες βιομηχανίες 

διαθέτουν δικό τους φινιριστηριο τών προϊόντων τους καί σέ 

πολλές περιπτώσεις εγκαταστάσεις ελαστικόποιησεως συνθετικών 

νημάτων. 

Ό ύποκλάδος χρησιμοποιεί κατά βάση πρωίες δλες άπό 

τό εσωτερικό. Ου χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες είναι βαμβα

κερά, μάλλινα καί συνθετικά νήματα. Δεν υφίστανται σαφή* στα

τιστικά στοιχεία, άπο' τά οποία νά εμφαίνεται η ποσότητα κατά 

κατηγορία, πού απορροφάται στην καλτσοποιία. Ή κυριότερη 

εντούτοις πρώτη ύλη είναι τά συνθετικά νήματα; Ή κατασκευή* 

τών νημάτων άπό βαμβάκι η εριο πραγματοποιείται σέ κλωστή

ρια τοΰ εσωτερικοί. 
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Βυομηχανυες παράγωγης συνθετυκων καυ τεχνητών υνων 

ε£ναυ δυο στην Ελλάδα. Ή έλ αστικοποίηση των νημάτων τους 

γόνεταυ στο έσωτερυκό σε 15 περυπου έπι,χευρησει,ς, δεν είναι, 

γνωστό δμως τό ποσοστό της παραγωγές, τό όποιο άναλυσκεταυ 

στην καλτσοβυομηχανυα, γυατύ σοβαρές ποσότητες απορροφά ή 

πλεκτυκη' εξωτερικών, εσωτερυκων ενδυμάτων καύ η κουρτυνοπουόα. 

Δεδομένου δ-τυ τά έπιίσημα στατυστυχά στουχε£α δύνον

ται σε δυάφορες μονάδες, δηλαδή τεμάχια η τόνους, είναυ δυσχε

ρές νά προσδυορυστευ με άκρύβει,α ή σχέση παραγωγές καύ έξωτε-

ρυχοΟ εμπορύου. Πάντως ή παράγωγη καύ τά λουπά μεγέθη των 

προ'ύόντων του κλάδου τά τελευταϋα χρόνυα ε£ναυ: 

Πα£α^ω^2 

(Σε' 1.000 δωδεκάδες) 

Κάλτσες άνδρυκές 

Άπό φυσυκο' βαμβάκυ 
Άπό νάυλον 
Άπό λουπές 3λες (êpuo, 
συμμυκτα κ .α. ) 

Κάλτσες γυναυκευες 

Άπό φυσυκό βαμβάκι. 
Άπό νάυλον 
Άπό λούπες ύλες (ερι,ο,κ 

Κάλτσες παυδυκές 

Άπό φυσυκό βαμβάκυ 
Άπό νάυλον 
Άπό λουπές ύ"λες(ερυο,κ 

1 

.Su> 

& 

1970 

322 
550 

579 

34 
..428 

34 

14 
516 

68 

1971 

299 
446 

270 

34 

1.823 
23 

17 
838 

72 

1972 

295 
414 

251 

33 

1.360 
236 

12 
586 

62 

1973 

271 
382 

467 

22 

2.500 
328 

14 

561 
82 

1974 

321 
369 

336 

34 

4.567 
321 

42 
537 
152 

1975 

417 
338 

410 

38 

4.452 
423 

90 
549 
217 

Σ\5νολο 3.545 3.822 3.249 4.617 6.679 6.934 

Πηγή': ΕΣΥΕ. 
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Άπό tei στοίχε Co τοΟ παρακοή) πι* νάκα διαπιστώνεται 

δτι τά τελευταΓα δϋ*ο χρόνια où εισαγωγές και* εξαγωγές έχουν 

σημειώσει^ άνοδο. Ou εξαγωγές, άπό άσή*μαντες, είναι σήμερα 

περίπου διπλάσιες από τις εισαγωγές. Πιστεύεται δτυ με* καλή* 

οργάνωση των δικτύων διαθέσεως τον προϊόντων τοο ύποκλάδου 

στό εξωτερικό, θά υπάρξει σοβαρή* άνοδος των εξαγωγών στο* 

μέλλον. 

Κάλτσες πλεκτές άπό μεταξύ η άπό συνθετικές η* τε-

Χ-Πΐί SLHS^ ItîiJL. ubìSS 

(Ποσο*τητα σέ τόνους, άξι'α σέ χιλ. δρχ·) 

"Ετος 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
. . « . « . Μ 

Εισαγωγές 

Ποσότητα 

25 
16 
25 

365 
687 

10 

Άξι'α 

10.411 
6.226 
9.671 

114.558 
217.864 

14.789 

Εξαγωγές 

Ποσότητα 

3,7 
3 
2 

605 
1.387 
1.827 

Άξι'α 

1.547 
825 
299 

57.490 
88.872 
96.843 

Πήχη: ΕΓΥΕ, Δελτίον Έξωτερικοο Εμπορίου. 

5. Sy^ÜHi-aH'SPk-i 

*Η πώληση των προϊόντων τοΟ ύποκλάδου γένεται, απ' 

ευθείας άπό τις βιομηχανίες στό χρονδρικό η λιανικό εμπόριο. 

Ου τιμές πωλήσεως των προϊόντων ποικίλλουν ανάλογα 

μέ τη*ν ποιότητα των πρώτων ύλων που χρησιμοποιοΟνται, τό εί

δος, τό σχέδιο κλπ. 
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Γυά την καλύτερη άντυμετώπυση της ζητήσεως άπό τ<5 

έξωτερυκό θα ifaav σκόπϋμο νά ύπάρξευ συνεργασύα μεταξύ* ύδυως 

των μυκρών παραγωγών, γυά την κατανομή' των μεγάλων παραγγελυών, 

6. Δυεθνη συγκρυτυκά στουχευα 

Γτόν ύποκλάδο της καλτσοπουύας παρατηρευταυ στην 

Ευρώπη μεύωση της εγκαταστημένης δυναμυκότητας καό γενυκά 

της παράγωγης. 

Ή έξέλυξη του έξοπλυσμοΰ τον) ύποκλάδου Ιλα@ε τά 

τελευταυα χρόνυα τη μορφή παραγωγυκότερων καυ πυό αυτοματο

ποιημένων μηχανημάτων. Σημαντυκές έπυσης υπήρξαν ού έξελυξευς 

στά μηχανήματα συσκευασυας. 

Ή παράγωγη του ύποκλάδου στυς κυριότερες χώρες της 

Ευρώπης διαμορφώθηκε ως έξης: 

^Σε^έκατ^ζεύγη) 

Χώρες 1971 1972 1973 

Γέρμανύα 
Βέλγυο 
Δαν Ca 
Γαλλυα 
Κάτω χώρες 

Άγγλύχ 

836 
71 

17 

553 

133 

729 

804 
61 

16 
557 

126 

250 

757 
62 

15 

497 

124 

257 

Πηγή': ŒCD. 
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Β. Προοπτικές ε ξ ε λ ί ξ ε ω ς κ α ι προτάσεις ν ^ τ ρ ω ν _ π ο ^ τ ι κ η ς 

Tuet την επόμενη π ε ν τ α ε τ ί α αναμένεται, η περαιτέρω 

επέκταση των μεγάλων συγκροτημάτων κ α ί συγχρόνως ή κ α θ ε τ ο 

ποίηση τους μέ κλωστήριο κ α ί 3 α φ ε ΐ ο - φ ι ν ι ρ ι σ τ η * ρ ι ο . 

Ή παράγωγη θα* σημειώσει ομαλή* άνοδο μέ αυξημένο 

ρυθμέ της τάξεως τοϋ 8% το* χρόνο. Τό μεγαλύτερο μέρος τ1\ς 

αύξη*σεως τ?ίς προσφοράς θά κατευθυνθεί προς τ ί ς εξαγωγές κ υ 

ρίως στην Κεντρ ική Ευρώπη. 

Α ν α μ έ ν ε τ α ι τέλος ή χρησιμοποίηση περισσότερων συν

θετικών (ελαστικοποιημένων) νημάτων καυ βαμβακονημάτων, ενω 

ή χρησιμοποίηση των νημάτων άπό ε ρ ι ο α ν α μ έ ν ε τ α ι δ τ ι θά 

σημειώσει κάμψη. 

Ού ανάγκες του κλάδου σέ πρώτες δλες θά καλυφθοϋν 

άνετα άπό την εσωτερική αγορά. Ενδεχομένως νά υπάρξει ανάγκη 

εισαγωγής ορισμένων ε ι δ ι κ ώ ν συνθετικών νημάτων, των οποίων 

ή παράγωγη, λο'γω της μ ικρής ποσότητας, ίσως νά μη*ν ε ί ν α ι συμ

φέρουσα στο εσωτερικό. 

Α ν α μ έ ν ε τ α ι αύξηση της παραγωγικότητας, λόγω 0 ε λ τ ι ώ -

σεως ττ^ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς , αύξη'σεως τοο μεγέθους των μονάδων καυ 

εξε ιδ ικεύσεως της παράγωγης. 

Τό προσωπικό που θά α π α ι τ η θ ε ί θά ε ί ν α ι ο υ γ κ ρ ι τ ι κ ά 

μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο άπό την αύξηση της παράγωγης. Γ ιά τό 1980 τό απα

σχολούμενο προσωπικό, σέ σχέση προς την αναμενόμενη διαμόρφω

ση του κλάδου, υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι νά α ν έ λ θ ε ι σέ *+.000 άτομα περίπου. 
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Προβλέπεται, έπυσης δτυ τό μέσο μέγεθος των καλτσο-

πουεύων θά αυξηθεί" αύσθητά. Ενδεχομένως νά υπάρξουν συγχω-

νεύσευς μυκρότερων μονάδων σε ενι,αΐα συγκροτήματα, είναι, 

βέβαυο πάντως δτι, θά ύπαρξεu τάση έξεοδυκεύσεως της παράγω

γης ανάλογα με τό τελυκό προϋο'ν, άνδρυκά καυ παυδυκά αφενός 

καυ γυναυκεΐα αφετέρου, καυ ανάλογα με τη χρησυμοπουούμενη 

πρώτη ύλη. 

Προτάσεϋς_καυ νετρα^πολυτυκης: Δεδομένου δτυ ή 

έγχώρυα παράγωγη του ύποκλάδου καλύπτει, καύ εχευ τη* δυνατό

τητα νά καλύψει, τυς ανάγκες τΐίς έσωτερυκης αγοράς, δεν ύφυ-

σταταυ σκοπιμότητα αυξήσεως του άρι,θμοϋ τών μονάδων πού υπάρ

χουν προς κάλυψη των αναγκών της εσωτερυκης αγοράς γυά την 

επόμενη 5ετύ*α. Θά ?ίταν ενδεχομένως σκόπυμη ή δημυουργυα νέων 

μονάδων στον κλάδο ύπό τη'ν προϋπόθεση δτυ αυτές θά δυέθεταν 

εξ δλοκλη'ρου την παράγωγη τους στύς αγορές του έξωτερυκου. 

Συνυστάταυ δμως ού μυκρές μονάδες πού υπάρχουν νά συγχωνευ

θούν σέ μεγαλύτερα οργανωμένα συγκροτήματα, μέ σκοπό τη'ν 

αύξηση των εξαγωγών. Ενδείκνυται , έπυσης ή έξευδυκευση της 

παραγωγές καύ ή βελτύωση της τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς . 

Τά βασυχά μεγέθη τοΰ κλάδου βάσευ των σημερυκών δ ε 

δομένων καυ τών προοπτικών γυά εξαγωγές ύπολογυζεταυ δτυ θα 

δυαμορφωθοϋν (άρυθμού κατά προσέγγυση-στρογγυλοπουημένου) ως 

έξης: 

Δυναμυκότητα (βασυκές μηχανές) 2.500 3.000 
Παραγωγυκές μονάδες 170 160 

Απασχολούμενου (άτομα) 3.000 4.000 
Ιπποδύναμη (HP) 4.600 6.000 
Παράγωγη (μετρυκοϋ* τόνου - όλες ου ίνες) 2.700 4.000 
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ΚΕΦΑΛΑ IO _XV 

ΥΠΟΧΛΑΔΟΣ ΔΑΝΤΕΛΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 

Α. 'Υφυστάμενη κατάσταση - Προβλήματα χαύ αδυναμίες 

1. Συγκρότηση τοΌ ύποκλάδου 

Ό ύποκλάδος αυτός συμπληρώνει σε πολλά τόν ύποκλάδο 

ετουμων ενδυμάτων καύ έπεκτεύνεταυ στην κάλυψη αναγκών ύφαν-

τουργυκων εύδων ούκυακης χρήσεως. Τά προϊόντα αυτά χρησυμο-

πουουνταυ ώς δυακοσμητυκά καύ γ ε ν ι κ ά ώς βοηθητυκά ύλυκά λού

πων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

ΆπασχολοΌνταυ 1.500 άτομα περύπου καί ή δραστηριό

τητα τον3 ύποκλάδου, λόγω της φύσεως του, περιορίζεται, κυρίως 

στην τροφοδότηση της έσωτερυκης αγοράς. 

*0 συνολυκός άρυθμός των ύφυστάμενων καταστημάτων, 

το απασχολούμενο προσωπυκό, καθώς καί ή χρησυμοπουουμενη 

ί,πποδύναμη το\3 ύποκλάδου, σύμφωνα προς την τελευταία βι,ομη-

χανυκη απογραφή της ΕΣΥΕ είναι,: 

Σύνολο Με γνωστή* ίσχύ 

122 103 

20 12 

102 91 

1.675 1.535 

Άρυθμός καταστημάτων 

α. Δαντελλοπουία 
0. Ταυνυοπλεκτυκή 

Μέση έτησι,α απασχόληση 

α. Δαντελλοπουία 
β. Ταυνυοπλεκτυκη 

362 
1.313 

322 
1.213 
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'Ισχ3ς σέ υππους 2.201 

α. Δαντελλοπουύα 374 

3. Ταυνι,οπλεκτυκή 1.827 

Έπευδη δεν υπάρχουν έπυσημα στατυστυκά στουχεΐα κα

θίσταται, δύσκολος ò προσδυορυσμός της δυναμικότητας τοϋ ύπο-

κλάδου. OÙ περισσότερες βυομηχανύες ταυνυοπλεκτυκης καυ κορδελ-

λοπουύας εΪναυ μονάδες μυκροϋ μεγέθους κυρύως βυοτεχνύες κα£ 

ουκοτεχνύες. 

Τά προϊόντα τοϋ ύποκλάδου άπό άποψη πουότητας, που-

κυλυας σχεδυων καυ ποσότητας μπορούν νά θεωρηθοΌν ύκανοπουη-

τυκά καύ καλύπτουν κατά μεγάλο ποσοστό τυς ανάγκες της έσω-

τερυκης άγορας. 

"Ας σημευωθει, δτυ τά προϊόντα αυτά έπηρεάζονταυ πολ

λές φορές άπό τη μόδα. Στίς περυπτώσευς αύξομευώσεως της ζη

τήσεως ορισμένων ευδών άπ'αύτά, ου μονάδες προβαυνουν σέ μυ-

κρές τροποπουησευς τών μηχανημάτων τους, γϋά παράγωγη άλλων 

πουκυλυων. 

Χωροταξυκά où μονάδες βρυσκονταυ εγκαταστημένες στά 

δϋάφορα άστυκά κέντρα καυ κυρύως στην Άθη'να, Πευραυά κα£ Θεσ

σαλονίκη, όπου βρυσκόνταυ où περυσσότερες συναφείς έπυχευρησευς, 

μέ τύς οποίες συνεργάζονται,, καθώς καύ τά πάσης φύσεως εμπορι

κά καταστήματα πωλήσεως των παραπάνω προϊόντων. 

2. Πρώτες δλες -Έ^γατυκό δυναμικό 

Γι,ά τή*ν παράγωγη τών προϊόντων του ό ύποκλάδος χρη-

συμοποι,εϊ μεγάλη πουκυλυα πρώτων ύλων, όπως νήματα βαμβακερά, 
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συνθετυκά, τεχνητά, μεταλλυκά, χάνδρες, κρύκους, φΰλλα πλα-

στυκά κλπ. 

Τά Βαμβακερά, καθώς καύ τά συνθετυκά νήματα ό ύπο-

κλάδος προμηθεύεται χυρύως από την έγχώρυα αγορά» σέ άντύ-

θεση προς τύς ύπόλουπες πρώτες δλες, τύς οποίες εύσάγευ άπό 

το* έξωτερυχό. 

Ή έξεΰρεση έργατυχοϋ δυναμυχοΌ γυά τη*ν χάλυψη τον 

άναγχών τοΰ ύποκλάδου είναυ συχνά δύσκολη, δεδομένου δτυ 

άπαυτεϋταυ προσωπικό με σχετυκη' έξευδυ*κευση στην κατασκευή 

των προυο'ντων. 

OL. σοβαρές έπυχευρησευς τοϋ ύποχλάδου άπασχολοΟυταυ 

κυρίως σε 1,5-2 βάρδυες την ημέρα. Τό απασχολούμενο προσωπι

κό" ύπολογύζεταυ δτυ ανέρχεται, σέ 1.500 άτομα περίπου, τα* 

δποΕα λόγω της φύσεως της έργασυας μποροΟν να* θεωρηθοον 

ώς έξευδυκευμένα. 

3. Τεχνολογικό έπύπεδο 

ι
Η τεχνολογυκη κατάσταση τοϋ ύποκλάδου, δσο άφορα* 

τυς μεγαλύτερες μονάδες μπορεί να θεωρηθεί υκανυπουητυκη, 

σέ άντύθεση πυός τυς μυκρές, ού όπουες δυαθέτουν μηχανές 

παλαυων τύπων. 

Πάντως ύφυσταταυ τάση στο'ν ύποκλάδο, γυά αντικατά

σταση τίδν παλαυων με νέου τύπου μηχανές, γυά την παράγωγη 

υφασμάτων η δαντελλων μεγάλης πουχυλυ'ας καυ' γενυχά υψηλό

τερης παραγωγυχίίς υκανότητας. 
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4. 2£2Üi?ÜI2i Ϊ^Ρ2ϊΰϊΐί-Ι-£ί2ΕΧωΧ^£-Ί1-£έ^ϊΰΧ5Ι 

Ή παράγωγη τοο ύποκλάδου, λόγω ελλείψεως επίσημων 

στατυστυκων στουχείων, ε£ναυ πολύ δύσκολο να ύπολογυσθεΕ δ ε 

δομένου οτυ σε' πολλές περιπτώσεις εκφράζεται, σε μεγέθη μη* 

συγκρίσυμα μεταξύ* τ ο υ ς , δηλαδή τρέχοντα μ έ τ ρ α , χυλυέγραμμα, 

τεμάχυα κλπ. 

Το* έξωτερι,κο* έμπάρι,ο γυά την περίοδο 1971-1974, βάσευ 

στοιχε ίων τη*ς ΕΣΥΕ, παρουσιάζεται, oé y , τόρνους ως έξ^ς: 

1971 

Ευσαγωχές 

Τριίχαπτα μηχανές από* συνθετυ-
κές η τεχνητές ί ν ε ς η άπό* 
βάμβάκυ 37 
Δυάφορα κεντήματα άπό βαμβάκι, 94 
Κορδόνυα, ταυνυοπλέγματα, σχου-
νι,ά, καυ λουπά παρόμοια υφαντά 
προϊόντα 22 
Ταυνύες γραφομηχανών κλιι. 16 

'Εξαχω^ές 

Εξαγωγές προ'ί όντων τον παραπάνω δασμολογικών κλάσεων 

δέν αναφέρονται, άπ<5 την ΕΣΥΕ, παρά μόνο των δαντελλδν, η πο

σότητα των οποίων τό* 1971 ανήλθε σέ 11 τόνους περυπου, ou δε 

ποσότητες των άλλων έτων είναι, περυορυσμένες. 

Ή δι,άθεση των προϊόντων τοΟ ύποκλάδου πραγματοπουεϋ-

ταυ απ*ευθείας άπό τα έργοστάσυα στους δυάφορους κατασκευαστές 

1972 1973 1974 

39 
47 

30 

17 

46 

42 

47 

19 

41 

32 

60 

18 
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ετοομων ενδυμάτων και* εύδων οί.κυακη"ς χρήσεως, καθώς και* στα 

πάσης φύσεως καταστήματα έμπορυας των ευδΏν αύτων. 

Στον ύποκλάδο ύφυ'σταταυ σήμερα συναγωνισμός, τόσο 

εκ μέρους των μυκρων ουκοτεχνυκδν μονάδων, δσο και* άπό τό 

έξωτερυκό, δπου ύπάρχευ η δυνατότητα παραγωγές μεγαλύτερων 

πουκι,λυων καύ καλύτερης ποιότητας προ'Οόντων. 

Διεθνώς παρατηρεϋταυ αύξηση τίίς παραγωγές των πα

ραπάνω προυόντων τά δποΕα χρησυμοπουοΟνται, τόσο στη δυακοσμη-

ση των ετουμων ενδυμάτων και* ευ δον ουκυακή*ς χρη'σεως, δσο 

καύ στο* βυομηχανυκό τομέα γενυκά. 

Ή ζήτηση των προυόντων τοθ' ύποκλάδου τη"ς δαντελ-

λοπουυ'ας καυ ταυνυοπλεκτυκης εξαρτβταυ άπό τη* μο*δα και* άπό 

τυ*ς τελυκές χρη*σευς αύτων, ou δποϋες δλο καυ αύξάνονταυ. 

Προβλέπεταυ πάντως ότυ η άνοδος τη"ς καταναλώσεως 

των προυόντων θά συνεχυστεϋ μέ παράλληλη επέκταση τίίς πα

ραγωγές σε* ευδη, πού δέν κατασκευάζονται ακόμη, δπως είναυ 

ταυνύες γραφομηχανών, ταυνυες βυομηχανυκη"ς χρήσεως κλπ. 

Τέλος, δέν άναμένεταυ σοβαρή* αλλαγή' στη δομή τοο 

ύποκλάδου αύτου" κατά την επόμενη 5ετι*α. 

» * 

Προτάσευς Η^χρων^πολυτυκ^ς: *Η δυναμικότητα του" 

ύποκλάδου καλύπτευ σήμερα κυρυως τυ*ς ανάγκες τη*ς έσωτβρυ-

κη*ς καταναλώσεως. Κρυνεταυ σκόπυμος γυά την επόμενη πενταε

τία δ έκσυγχρονυκός, ή επέκταση, καθώς και* η συγχώνευση των 

μυκρων μονάδων σε μεγαλύτερες καυ οργανωμένες, γυά νά πραγμα-

τοπουηθοϋν εξαγωγές, ού δποΠες δυαφαυ*νονταυ ενθαρρυντικές 

μελλοντυκά: 
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Ένόψευ των παραπάνω τα βασυκα* μεγέθη τοο ύποχλα*δου 

αναμένεται, να δυαμορφωθοΟν κατά* προσέγγιση μέχρι, τ<5 1980 ώς 

έ ξ η ς : (άρυθμου στρογγυλοποιημένου): 

Δυναμυχό-Οβασυχές μηχαν 
τρεσσομηχανές) 
Ιϊαραγωγυκές μονάδες 

Απασχολουμένου (άτομα) 
'Ιπποδύναμη (HP) 
Παραγωγέ 

Έπενδιίσευς δετύας 

>ές, ί,στου χαυ 

1975 

1.500 
103 

1.500 
2.200 

-

1980 

2.000 
100 

1.800 
3.000 

-
150 εκατ. 

δρχ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ XVI 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ 

1. Συγκρότηση τοϋ" ΰποκλάδου 

Ό ύποκλάδος αυτός άσχολεϋται, μέ τη*ν κλώση καί 

ύφανση κυρίως λ ίνου, υοότης καί καννάβεως, καθώς καί μέ 

τη*ν κατασκευή* σκουνι,δν, σπάγγων χαί σάκχων. 

Τα* προϊόντα τΰν βυομηχανι,ων του* εξεταζόμενου ΰπο

κλάδου καλύπτουν τ ί ς άπαυτόσει,ς γυα* χαλυά, ποδόμακτρα, νη*-

ματα από ύοΰτη, xoxxo90i»vi»xa,atCaX καθώς καί σκουνυά,σπάγγους, 

υφάσματα καί σάκκους. 

Ό ύποκλάδος περιλαμβάνει, 22 περίπου καταστήματα, 

τα* δποϋα βρίσκονται, σέ δι,άφορες περυοχές xfîs Ελλάδα ε καί 

ή μέση έτη*συα απασχόληση τους ανέρχεται, σε* 1.100 άτομα πε

ρίπου. 

Τα* προΠόντα των βι,ομηχανυον αύτδυ διατίθενται, κυ

ρίως στη'ν έγχώρι,α αγορά. Σ τίς τρεϋς μεγαλύτερες μονάδες τοΟ 

κλάδου άπασχολοΟνταυ 980 άτομα. *Η συνολυκη* κι,νητη*ρι,α δύνα

μη ανέρχεται, σε* 4.420 HP. Ou εν λόγω μονάδες βρίσκονται, 

εγκαταστημένες στον Πείρα ta*, Κέρκυρα καί Θεσσαλονίκη. 

Ή τεχνολογική* κατάσταση είναι, μάλλον καλή, υφίστα

ται, δμως τάση επεκτάσεως σέ άλλους κλάδους δραστηριότητας 

μέ την χρήση κυρίως συνθετυκίδυ LVÖV. 
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OL πρώτες ύλες ευσάγονταυ κυρυως /από τό εξωτερυκό 

καυ η δυάθεση των προϊόντων πραγματοπουευται, κυρυ'ως στην 

έγχώρυα αγορά. 

2. ^ p o t οντα:_ ϊαροχωγη 

*Από τη'ν ΕΣΥΕ δε'ν παρέχονται, σαφή* στουχεϋα γυά τόν 

ύποκλάδο αυτά, άφοΟ τά καταστήματα παραγωγές προϊόντων άπό 

υοϋ*τη, λυνάρυ, κάνναβυ κλπ. άποτελοΟν ενα κλάδο παράλληλο, 

δ οποίος τευ'νευ νά αντυκατασταθεϊ άπό μονάδες που* χοτισυμο-

πουοον ως πρώτη ύλη συνθετικές ί ν ε ς . 

r ΎπολογιΓζεταυ δτυ το 1971, 1972 και* 1973 ή παράγω

γη τον κυρυότερων προϊόντων τοΟ κλάδου εξελίχθηκε ώς έ ξ η ς : 

1971 1972 1973 

Τάπητες,-άπό υου*τη, κοκκοφοι*νυκα 

(χυλ. μ ) 

Ποδόμακτρα (χολ. τεμάχι,α) 

Νη'ματα άπό κάνναβυ, υοΰτη κλπ. 

(τόνου) 

Σχουνυά (τόνου) 

Σπάγγου (τόνου) 

* Υφάσματα άπο ΰουτη, λυνο (τό

νου) 

Σάκκου (τόνου) 

209 
123 

3.021 
2.387 
2.556 

1.261 
2.435 

85 
73 

3.593 
2.539 
3.868 

1.506 
1.640 

44 
3 1 

3.229 
2.352 
2.931 

1.354 
1.638 

Πρέπευ νά σημευωθεΠ δτυ ου τρεϋς μεγαλύτερες μονά

δες τοϋ κλάδου παράγουν προϊόντα υοΰτης 1400 τόνους περυπου 

καθ* προϊόντα λυνου 212 τόνους περυπου. 
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*H δυυαμυκο'τητα τοο ύποκλάδου καλυ*πτευ τυ'ς απαυτη-

σευς xîts έγχώρυας άγορδς. Δε*ν προβλέπεται, ανάπτυξη του" ύπο

κλάδου άφοΟ τά προυόντα του τείνουν υ' αντυκατασταθούν άπό 

προυόντα μέ πρώτη ύλη τ ίς συνθετικές ί ν ε ς . 

Βάσει δσων αναφέραμε παραπάνω μπορεί να* δυατυπω-

θεϋ τό* συμπέρασμα, ώς προς τό ΰψος τον άπαυτοι$μενων επεν

δύσεων στον κλάδο s κατά την προσεχή* 5ετυ'α, δτυ προβλέπεταυ. 

δυάθεση ποσοο 100 εκατ. δρχ. περυπου τό δπου*ο θά αναλωθεί 

κατά κυ*ρυο λόγο γυά τ<5ν έκσυγχρονυσμό τοο μηχανυκοΟ* εξοπλυ-

σμοϋ* τον μονάδων που λευτουργοϋν ηδη, καθώς καυ* γυά τη* 

συμπλήρωση ορυσμένων ελλείψεων. Ενδεχομένως μυκρό ποσά 

να δυατεθεί γυά νέες έπενδΰσευς. Άναφορυκά προς την υππο-

δύ*ναμη καυ' τάν άρυθμό τον απασχολουμένων στον κλάδο δέν 

αναμένεταυ δτυ θά σημευωθοον άξυες λόγου μεταβολές κατά 

τη*ν προσεχή* 5ετυα, γυά τοός λόγους πού* εκθέσαμε παραπάνω.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ J i m 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΒΑΦΕΙΩΝ - ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

Α. Ύφυστάμενη κατάσταση - Προβλήματα κ α ί αδυναμίες 

* · Ξ-ϊ-£-ΙΙ2 σ τ Ί τοΟ^υποχλάδου 

Στάν ύποκλάδο αυτό υπάγονται, δλες οί. μονάδες τελευο-

πουη*σεως υφασμάτων η νημάτων, ε ί τ ε λευτουργοΟν με* μορφή* α ν ε 

ξάρτητων συγκροτημάτων, ε ί τ ε άποτελοϋν τμη*ματα κάθετων έπυχευ-

ρη*σεων με* κλωστη*ρι,α καί ύφαντη'ρι,α. 

Έκτο'ς άπο* τά βαφεϋα, λευκαντη*ρι,α, τυποβαφεϋα, φι,νι,-

ρι,στη'ρυα περLλαμβάνονται, στην κατηγορία αύτη' και* ou νεροτρυ-

βέ*ς, καθώς καί μι,κρά βαφευα ίνών η νημάτων. 

Τά υφάσματα που* κατασκευάζονται, στη*ν Ελλάδα η γ ε -

νυκά τά προΠόντα κλωστοϋφαντουργίας υφίστανται, τη'ν κατεργα

σία τοο φυνι,ρίσματος γι,ά νά λάβουν τη'ν τελι,κή* τους μορφή* καί 

κατόπι, ν νά συσκευασθούν γυά την κατανάλωση. 

Ό κλάδος είναι, σε* θόση νά έπεξεργασθεϋ νή*ματα άπό 

διάφορες ί ν ε ς , υφάσματα πλεκτά η υφαντά, φλοκάτες, χαλυά, 

κουρτίνες καί λουπά ευδυκά προυόντα. *Από τη* φι,νι,ρυστυκη* 

επεξεργασία θά έξαρτηθεϋ, κατά πολ\*, ή ποιότητα τδν προϊόν

των κ α ί η δυνατότητα δυαθόσεως στ<5 εσωτερυκό κ α ί τ<5 έξωτερυκό. 

Το* δυναμυκό του κλάδου, σύμφωνα προς στατυστυκά 

στοι,χεΐα είναι, : ' Ανεξάρτητεξ^ον dggs ' * Υφίστανται, 5 μεγά

λες μονάδες, καθώς καί 15 περίπου μυκρές. Κάθετεςμονάδες 

με" υφαντή*puο^_η κλωστήριο: Υφίστανται, 10 μεγάλα συγκροτήμα

τα καί άλλα 25 μεσαίου μεγέθους. Πέρα από τ ί ς παραπάνω λεο-

τουργοον διάφορες μυκρότερες μονάδες. 
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Βάσευ Tfiç πρόσφατης απογραφές τη*ς ΕΣΥΕ (1973 η ανά

λυση των ύφυστάμενων καταστημάτων, ou απασχολούμενου σ'αύτά 

καί ή ύσχυ*ς τους σε υππους είναι,: 

Σύνολο Μέ Ύ̂ ωβττΐ., &ggj 

'Αρυθμος^καταστημάτων 33· 109 

α. ΒαφεΟα, λευκαντη*ρυα, φυνυρυστη'ρυα 
β. Νεροτρυβές 
γ. Τυποβαφεϋα 

Μ̂ ση ̂ έ ττίσ υα ̂ απασ̂ ο* λη ση 

α. Βαφεϋα, λευκαντηρυα, φυνυρυστη*ρυα 
3. Νεροτρυβές 
γ. Τυποβαφεϋα 

α. Βαφεϋα, λευκαντη*ρυα, φυνυρυστη'ροα 
β. Νεροτρυβές 
γ. Τύποβαφεία 

Ου παραπάνω μονάδες βρυσκονταυ κυρίως κοντά στά άστυ-

κά κέντρα. 

2. ^ρδτες_ύλες ~_Τε^νο^^ϋκύ_επιΓπε6ο 

Άντυκεύμενο έργασυδν γυά τά βαφεϋα-φυνυρι,στη'ρυα είναυ 

ήμυκατεργασμένα υφάσματα από* ερυο9 βαμβάκι,, συνθετυκές καύ σύ*μ-

μυκτες ί ν ε ς , καθώς καυ νη'ματα. Ώς πρώτες δλες χρησυμοπουοϋνταϋ 

δυάφορα ύλυκά επεξεργασίας, σαποϋ*υυ, σό*δα, χρώματα κλπ, 

Ή τεχνολογυκη κατάσταση τοϋ* κλάδου άπο άποψη μηχανημά

των μπορούμε νά ποομε δτο βρυσκεταυ σε καλό* επίπεδο. Είναυ σε 

θέση 6 κλάδος νά τελευοπουεΠ την σέ ύφασμα η νη*μα παράγωγη* στή*ν 

117 
228 
10 

3^852 

3.1Η2 

611 
99 

-

97 
5 
7 

3.136 

3.036 

20 
82 

19.^35 

18,751 

35 

649 
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Ελλάδα σήμερα> αναμένεται, όμως ότι, μέ την ανάπτυξη τ?ις ύφαν-

τυκης θά δημυουργηθοϋν ανάγκες επεκτάσεως του δυναμι,κοϋ, κυ

ρίως στον τομέα τών βαμβακερών. 

Στα πι,ό σύγχρονα φυνυρυστήρυα χρησυμοπουουνταυ σήμερα 

μεγαλύτερα καί παραγωγυκότερα μηχανήματα, πλατύτερες τυπωτικές 

καί στεγνωτυκές μηχανές, τά δε χρησι,μοπουούμενα βαφευα-λευκαντή-

ρι,α είναι, συνήθως υψηλής πυέσεως. Ε π ί σ η ς ευρεία χρήση παρου-

συάζευ καί η μέθοδος βαφής με ψεκασμό ( J e t - D y i n g ) . 

Τέλος, έπαναστατυκή φαίνεται, νά είναι, ή εκτύπωση υφα

σμάτων μέ χ α ρ τ ί μέ σχέδυα (ύπό μορφή χαλκομανίας) . 

Ή αναγέννηση των αποβλήτων άπό τά φυνυρυστηρυα είναι, 

ενα άλλο σημαντυκό τεχνολογυκό στουχευο προς παρατήρηση. Σημευώ-

νεται, έδώ δτυ γυά την ομαλή λε ιτουργία των φι,νι,ρι,στηρίων άπαυ-

τε ΐταϋ η χρησιμοποίηση μεγάλων ποσοτήτων νεροϋ. 

3. Προϊόντα: ιαραγωγή 

Δεδομένου δτι, ό ύποκλάδος αυτός ε π ι τ ε λ ε ί συμπληρωμα

τ ική εργασία των λούπων τομέων της κλωστοϋφαντουργίας δέν πα

ρακολουθείται, σ τ α τ ι σ τ ι κ ά . Πάντως σημειώνεται δ τ ι ή παραγωγή 

του ίσοϋται θεωρητικά μέ τήν παραγωγή τών υφαντών καί πλεκτών 

υφασμάτων καί λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

'Ορισμένα άπό τά προϊόντα του κλάδου υφίστανται, μ ιαν 

απλή επεξεργασία φ ι ν ι ρ ί σ μ α τ ο ς , ένω άλλα περισσότερες επεξεργα

σ ί ε ς δπωε λεύκανση, τυποβαφή κλπ. συγχρόνως. "Ετσι ή δυναμι-

κότητα του κλάδου καί ου απαιτήσει,ς των μονάδων ε ί ν α ι δύσκολο 

νά υπολογισθούν καί εξαρτώνται άπό τόν τύπο των προ'ίόντων καί 

συχνά άπό τη μόδα καί τ ί ς απαιτήσεις τ?|ς αγοράς γ ε ν ι κ ά . 
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Ή συνολυκη ποσότητα των τελευοποι,ηθέντων υφασμάτων 

από δλες τίς πρώτες δλες, στην περίοδο 1971-1974, ίΊταν: 

1971 44.000 τόνου 

1972 57.000 " 
1973 88.000 " 
1974 95.000 " 

Ή πουότητα των τελει,οποι,ημένων υφασμάτων στα φυνυ-

ρυστηρυα πού Βρίσκονται, στην Ελλάδα θεωρεΐταυ ανάλογη προς 

την εργασία πού γίνεταυ στο έξωτερι,κό. Σ'αυτό συντελεί ή κα

λή* πουότητα τών παραγόμενων υφασμάτων, καθώς καί η αποκτη

θείσα στο μεταξύ έμπευρία των τεχνυκων. 

4. Συνθήκες εμπορίας 

Μηχανισμός εμπορίας συναντάται, μόνο στά φυνυρυστη-

ρυα πού εργάζονταυ γυά λογαρυασμό τρίτων. Ou λούπες κάθετες 

μονάδες έμπορεύονταυ τά προ'ίόντα τους χανονυκά, σάν νά επρό

κειτο γυά υφάσματα η νήματα πού απευθύνονται, προς ενα μεγάλο 

άρυθμό καταναλωτών. 

Τά φυνυρυστηρυα πού εργάζονταυ "φασόν", έντούτους, 

έχουν την ύδυομορφία δτυ παρέχουν υπηρεσίες προς τίς λούπες 

κλωστουφαντουργυκές έπυχευρησευς. 

0Ù τυμες επεξεργασίας των προϋόντων είναυ ανάλογες 

προς τά ευδη υφασμάτων. Où υψηλότερες τυμές εμφανίζονται, στά 

γυναυκεΐα υφάσματα, πράγμα πού οφείλεται, στό γεγονός, δτυ 

αυτά άπαυτοΌν βαφή καί υδυαίτερη επεξεργασία, δπως εκτύπωση 

σχεδίων κλπ. 
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r
 -:y..- -• .'Η παραλαβή, μεταφορά καύ παράδοση των επεξεργασμέ

νων εύδων γιά, λογαριασμό τρύτων κυρυως, πραγματοποιείται, από 

τυς ,:φυ
;
νυρ̂ στυκές Απυχεςρήσευς μέ δυκά τους μεταφορικά* μέσα. 

Συνήθως τά επεξεργασμένα προ'ίόντα δεν αποθηκεύονται, γυά πολύ 

καυρό, άφοϋμετά την τελειοποίηση* τους παραδίδονται, αμέσως. 

Β. Προοπτυκές εξελίξεως - Προτάσεις H^lpilìv-.ì2^ili-!ì£ 

; Κατά την επόμενη 5ετία αναμένεται, ή αύξηση της παρα

γωγές» η π cö* περίπλοκη επεξεργασία των προυόυτων καί γενίκά 

ή κατασκευή.υφασμάτων λεπτότερων καί μεγαλύτερων ποι,οτι,κων 

απαιτήσεων* , 

Γυά την υδρυση φυνυρυστηρίων άπαι,τοΰνται, σοβαρές 

έπενδύσει,ς καί μεγάλη εξειδίκευση. Κατά συνέπευα οί νέες μα

κρές η* μεσαίες μονάδες ύφαντι,κης καί πλεκτυκης δεν μπορούν 

νά τροφοδοτήσουν υκανοπουητυκά νέες φι,νυρυστυκές έπυχει,ρησευς 

που συνδέονται, κάθετα μέ τά ύφαντηροα η τά πλεκτηρι,α αυτά. 

"Ετσυ, θά έίναυ περισσότερο σκόπυμη ή δημι,ουργία ανε

ξάρτητων συγκροτημάτων τελευοπουησεως προϊόντων πού θά εργά

ζονται,, ευτε γυά λογαρι,ασμό τρίτων, ευτε γι,ά δοκό τους λογα

ρι,ασμό, τά όποια καί σε συνεργασία μέ ξένους οίκους θά μπο

ρέσουν νά αναπτυχθούν τόσο τεχνολογυκά, δσο καί από άποψη 

μόδας καί εμπορυκτ^ς δι,κτυώσεως. 

Επίσης η δημι,ουργία φι,νι,ρι,στηρίων σέ άκρυτυκές πε-

ρυοχές, ενδεχομένως από ημι,κρατυκούς φορείς, είναι, δυνατό 

νά συντελέσει, στην ανάπτυξη κλωστοϋφαντουργικές δραστηρυό-

τητας στίς περυοχές αυτές. 
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Λόγω τη"ς άναπτόξεως των ύποκλάδων ύφαντυκη*ς καιί πλεκτυ« 

xfls κυρίως» καθώς καυ' λόγω των εξαγωγών των εύδδν που* παράγουν, 

θεωρείται* σκόπυμη ή αύξηση Tfjg δυναμυκότητας των φυνυρϋστηρυ'ων, 

κυρυ'ως στον τομέα τοΟ βαμβακι,οΟ, καθώς και* βελτίωση τη*ς επεξερ

γασίας των προυόντων. Προβλέπεται, Ιτσυ μόχρυ το* 1980 ή επέκταση 

καιί ό εκσυγχρονισμός των ύφι,στάμενων μεγάλων συγκροτημάτων καιί 

παράλληλα ή δημι,ουργυα 2 ή* 3 μεγάλων μονάδων φυνυρύσματος γυά 

λογαριασμό τρυ'των. Συγχρόνως αναμένεται, Α δημυουργυ'α κυρίως βα· 

φυκώ*ν τμημάτων σε* μικρότερες ύφαντυκές βυομηχανυες. 

Τά βασι,κά μεγέθη τοϋ κλάδου, μετά άπ'όσα αναφέραμε, 

αναμένεται, νά δυαμορφωθοον ως έξή*ς (άρυθμου στρογγυλοποιημένου): 

Δυναμυκότητα (βασυκές 
μηχανές ) 
Παραγωγυκές μονάδες 

Απασχολούμενου (άτομα) 
'Ιπποδύναμη (HP) 
Παράγωγη* (μετρυκου' 
τόνου) 

Έπενδϋσευς 5ετύας 
( ε κ α τ . δ ρ χ . ) 

1975 

-
110 

3.200 
20.000 

. 100.000 

— 

1980 

-
115 

Η.000 
25.000 

130.000 

1.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_»/ΙΙΙ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Α. 'Υφυστάμενη κατάσταση - Προβλήματα αδυναμίες 

Λόγω τ?|ς σημασίας του χλάδου των ετουμων ενδυμάτων 

καύ* των προοπτυκών άναπτΰξεώς του στην Ελλάδα, θεωρήθηκε 

σκόπυμο νά ερευνηθούν où συγγενε ίς προς αυτόν ύποκλάδου καύ* 

κυρυως εκείνου που κατασκευάζουν βοηθητικά ύλι,κά, δυαφόρων 

τύπων καύ χρήσεων γι,ά τά ένδΰματα γενι,κά, πλεκτά η υφαντά. 

Τά κυριότερα από τά ύλυκά αυτά εζναυ: 

1. Κουμπυά 
2. Κλωστές ραφής1 

3 . Κεντήματα 
4 . Φερμουάρ 
5. Φόδρες 

Στην Ελλάδα ΰφυστανταυ où ύποκλάδου παράγωγης των 

παραπάνω προϊόντων, ένω συγχρόνως έχουν ερευνηθεί χωρυστά 

où βασυκές πρώτες ύλες, όπως είναυ τά υφάσματα, δαντέλλες, 

ται,νίες, κορδελλες κλπ. 

1. Κουμπυά 

Βάσει, στοι,χεόων της ΕΣΥΕ υφίστανται, 63 μονάδες πα

ράγωγης κουμπυων, κυρίως μυκροΰ μεγέθους, με συνολική* μέση 

έτήσυα απασχόληση 440 ατόμων και εγκαταστημένη ίσχυ 1.150 

περίπου ίππων. 

Παρόλο τό μεγάλο άρυθμό τών μονάδων, où βασικές 

βυοτεχνίες του ύποκλάδου ε ί ν α ι 6 καί βρίσκονται, στη*ν Α θ ή 

να, Θεσσαλονίκη καί Πάτρα. 
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Ou χρησυμοπουούμευες πρώτες \5λες γυά την κατασκευή 

κουμπυων είναυ 6 γαλάλυθος, όρεύχαλκος, πολυεστέρες» ύφασμα, 

δέρμα, ξ\5λο κ . α . 

Στουχευα εσωτερυκης παράγωγης δεν ύφύστανταυ. OÙ 

ευσαγωγές ί^ταν 51 μ ε τ ρ . τόνου το 1970 καύ 29 μ ε τ ρ . τόνου τό 

1974. Εξαγωγές δέν πραγματοπουοονταυ. Άπό τύς πληροοορύες 

τής άγορας καύ άπό τά στουχευα των εύσαγωγων προκΰπτευ δτυ 

μποροϋν νά επεκταθούν ου μονάδες τοϋ έσωτερυκοϋ, ύφύσταταυ 

δμως μεγάλος συναγωνυσμός άπο' μυκρές δυασπαρμένες ουκοτεχνύες 

2. Κλωστοβυομηχανύα 

Ό ύποκλάδος αυτός παράγβυ κλωστές ραφής, où οποίες 

εΪναυ κυρύως άπό βαμβακερά νη*ματα. Παρόλο ποΰ η ΕΣΥΕ άναφέ-

ρευ 9 μονάδες στη'ν Ελλάδα, με μέση έτησυα απασχόληση 1.000 

ατόμων περυπου καύ ί,πποδύναμη 3.000 HP περύπου, στον κλάδο 

κυρυαρχευα μυοί μεγάλη μονάδα που βρύσκεταυ στη'ν Άθηνα καύ 

ή όπούα καλυπτευ τύς βασυκές ανάγκες του κλάδου. Εύσαγωγές 

νημάτων ραφής δέν γύνονταυ, ενώ ου εξαγωγές ε ίναυ γενυκά 

περυορυσμένες, έξελύχθηκαν δέ ως έ ξ η ς ; 

"Ετος Παράγωγη (τόνου) Εξαγωγές (τόνου) 

1971 1.217 95 
1972 1.513 221 
1973 1.674 188 
1974 1.858 . 84· 
1975 2.350 

Ώ ς κεντήματα θεωροΪ3νταυ où δυακοσμητυκές έργασυες 

μέ νήματα δυαφόρων τΰπων, πάνω σε υφάσματα η ενδύματα, καύ 
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γένονται, ευτε με* μηχανή* είτε με' το χέρυ. 

Ύφυ'στανται, 8 μονάδες κεντημάτων, ου όπουες δυαθέ-

τουν 15 περυ'που μεγάλες κεντητυχές μηχανές. Ύφυστανταυ έπι*-

σης πολλές βιοτεχνίες, που* έχουν μία η περι,σσότερες μικρές 

μηχανές, ou οποίες μπορούν νά κατασκευάσουν διάφορα σχέδια 

με* νη*ματα. 

Στοιχεία παραγωγής δε*ν υφίστανται, και* εξαγωγές 

δε*ν πραγματοποιούνται. Ου εισαγωγές ί̂ ταν *+2 μετρ. τόνοι το* 

1973 και* 32 μετρ. τόνου το' 1974. 

Ou υφιστάμενες ση*μερα μονάδες μπορούν νά καλ\5ψουν 

τίς ανάγκες του" εσωτερικού*. Ού περισσότερες άπ'αύτές εργά

ζονται, τόσο γιά λογαριασμό τους, όσο και* γιά λογαριασμό* των 

λούπων βιομηχανιών ενδυμάτων, κουρτινών, υφασμάτων οικια

κής χρηΌεως κλπ. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης ή δράστηριότητα στον το

μέα των κεντημάτων μέ το' χέρι, κυρίως γυά παιδικά και βρεφι-

κά ένδόματα. Λόγω τοο χαμηλοΟ τους κόστους υφίστανται μεγάλη 

ζη*τηση και από το' εξωτερικό, ού εξαγωγές όμως εμφανίζονται 

στον κλάδο τών έτοιμων ενδυμάτων. 

4. Î££H2H2£ 

Ό υποκλάδος αυτός αποτελείται βασικά άπο* τέσσερις 

βιομηχανίες, où όποΕες συνεργάζονται, και* μέ οίκους τοΌ εξω

τερικοί). Επίσης υφίστανται 8 περίπου βιοτεχνίες μικρότερης 

σπουδαιότητας. 

* Υπολογίζεται, ότι 6 κλάδος απασχολεί 500 άτομα πε

ρίπου. Ή παράγωγη* του, βάσει πληροφοριών τη*ς άγορδίς, πρέπει 
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νά εϊναυ της τάξεως των 120 εκατ. δρχ. το χρόνο. Εξαγωγές 

δεν πραγματοπουοΰνταυ άπ'εύθευας, αλλά με τα εξαγόμενα ετου-

μα ένδύ*ματα. 

Παρόλο που ό κλάδος καλΰπτευ βασυκά τυς ανάγκες της 

έσωτερυκης αγοράς πραγματοπουοΰνταυ σήμερα ευσαγωγές τ?ίς τά

ξεως των 10 εκατ. δρχ. τ<5 χρόνο περυπου. 

5. Ϊ°*δρες 

Στην κατηγορυα αύτη ύπάγονταυ τόσο τά λεπτά υφάσματα 

κυρυ'ως συυθετυκά, τά όπουα χρησυμοπουοϋνταυ γυά τό έσωτερυκό 

των ενδυμάτων, δσο καυ χΌνδρΰτερα σχετυκά άκαμπτα υφάσματα 

γυά τη* δυατη'ρηση τοϋ σχεδυου τοϋ ένδΰματος (καναβάτσο). ' 

Ου φόδρες είναυ προυόντα τΤ\ς μεταξοβυομηχανυ'ας κυ

ρυ'ως καυ είναυ από συνθετυκές η τεχνητές ίνες άμυγευς η 

σύμμυκτες με άλλες ύφαντουργυκές ίνες. Ό άκρυβής άρυθμός 

των μονάδων που κατασκευάζουν τά προϊόντα αυτά δεν είναυ 

γνωστά; με άκρυβευα καυ πουκυλλευ ανάλογα με τυς ανάγκες, 

δεδομένου δτυ μποροϋν νά κατασκευαστούν στους υδυους ύφαν-

τουργυκοΰς υστούς δυάφορα προυόντα. 

Έκτος από τά παραπάνω υφάσματα πού* χρησυμοπουοϋνταυ 

κυρυ'ως άπό τους κατασκευαστές ετουμων ενδυμάτων καυ* το\3ς 

ράφτες, ως εσωτερυκές έπενδΰσευς, υπάρχουν καυ* άλλα υφάσμα

τα,, αυτά που λέγονταυ θερμοκολλητυκά. 

Ώς πρώτη ύλη γυά την κατασκευή των θερμοκολλητυκων 

υφασμάτων χρησυμοπουευταυ κυρυ'ως λεπτό βαμβακερό ύφασμα, πά

νω στο όπουο γυνεταυ έπυστρωση χημυκων ούσυώυ, δπως είναυ τό 
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πολυαυθυλένϋό," π'όλυαμίδυα Κάί F\HÜ. 'Η ' επικόλληση "τόυ" 'θερμό* 

κολλητυκου έπι,τυγχάνεταυ μέ τη δυέλευση του μαζί μέ τό κΰρΧο 

ύφασμα ά%6 çiài,tâ£ ü%&exi.ec,-QTto\) με συνδυασμό πι>έσεως καί θερμο

κρασίας πραγματοπουευταυ το .αποτέλεσμα που" αναφέραμε. 

Où χρησυμοπουοόμενες σήμερα στη*ν Ελλάδα πρέσες ανέρ

χονται σε 15 περίπου, 'Αγγλικής κυρίως προελεύσεως. Επίσης 

ύπάρχευ σεβαστός άρυθμός πρέσων -έγχώρυας προελεύσεως,, ού 

όποιες απασχολούνται σε μυκρότερες βυοτεχνίες καί οικοτεχνίες, 

où οποίες λευτουργοον1 ως ; έπί τρ.πλείστον γυά'Λργαρϋασμ(5 τράτων. 

'Υφίσταντάί' δϋαφορεςουκοτέχνυεςστδΟς "παραπάνω τομείς 

καί συνολι,κά 3-βιομηχανίες-στην Ά θ η ν α , Θεσσαλονίκη καί Σέρρες. 

Ή συνολυκη έτησι,α παράγωγη υπολογίζεται«, σέ 2.500.000 

μέτρα περίπου καί οί ποσότητες1 'θέρμοκολλητίΛίωΛ) πού* εύσάγονταυ 

ανέρχονται, σέ 1.000.000 u. περίπου τό χρόνο. 

Τέλος, ή καναβατσότρι,χα είναυ ενα άλλο β£δο$ υφάσμα

τος, τό οποίο χρησιμοποιείται, από το\5ς ράφτες γυά τή*ν έσωτε-

ρυκη επένδυση όρυσμένων σημείων των ένδυμασυων. 

Où χρησυμοπουούμενες ποσότητες πρώτης ύλης γυά τη*ν 

κατασκευή τοο υφάσματος αύτοο προέρχονται, από την έγχώρυα πα

ραγωγή*. Ώς πρώτες ύλες χρησυμοπουουνταυ νήματα από βαμβάκι, 

γυά τό στημόνυ καί νήματα άπό μίγμα έρίου καί αύγότρι,χας 

γυά τό υφάδι,. 

Β. Αναμενόμενες εξελίξευς 

Μέ την άνοδο της ζητήσεως των ετουμων ενδυμάτων θά 

βελτι,ωθεΐ αίσθητά ή ζήτηση των παραπάνω βοηθητυκων ύλυκων 
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Αυτό* θά άπαυτησευ έξαλλου ττΐ σταθερότητα κα£ καλυτέρευση TÎ\S 

πουδτητας των προζόντων. 

Ή αυξημένη ζήτηση θ(* υπαγορεύσει* Ttfv καλύτερη οργά

νωση καιί τήν αύξηση του μεγέθους των περυσσότερων άπ<5 TCS 

ύφυστάμενες σήμερα βι,οτεχνυες. 

Δεδομένου δτυ δέν έχουμε συγκεκριμένα στουχεία γυά 

τδ σύνολο των ύποκλάδων αύτων, εγυναν κατά προσέγγιση ύπολο-

γι,σμου των βασι,κων μεγεθών σήμερα καιί Των αναμενόμενων εξε

λίξεων (άρυθμου στρογγυλοποιημένου) καυ δίδονται, παρακάτω: 

1975 1980 

'Ιπποδύναμη ύποκλάδου συνο-
λι,κά (HP) 10.000 14.000 

'Απασχολούμενου συνολι,κά > 
(άτομα) ,ν .3.500 5.000 

Έπενδύσευς 5ετυας, συυο-
,.,,̂ ίνυκά (εκατ. δρχ.) - 500 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ_ΧΙΧ 

ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

Α. 'Υφυστάμενη κατάσταση - Προβλήματα κάί αδυναμίες 

Ό ύποκλάδος των ετουμων ενδυμάτων καταλαμβάνει, άξυο-

λογη θε'ση στό σύνολο των μεταποϋητυκων δραστηρυοτητων χι*'αυτό 

γ υ α τ ί σημαντυκη μερίδα έθνυκοϋ είσοδηματος καταναλώνεται, γϋά 

τη*ν ενδυμασία, ,ή οποία αντιπροσωπεύει,, αμέσως μετά τη*ν τροφή 

καί τη* σ τ έ γ η , βασυκη ανάγκη του άνθρωπου καί τήν οποία δέ\>' 

μπορεί να στερηθεί χωρίς άρνητυκές συνέπευες. 

Ό ύποκλάδος των ετουμων ενδυμάτων απασχολεί πάνω 

άπό 50.000 άτομα καταναλώνει, μεγάλο ποσοστό των παραγόμενων 

υφασμάτων κ au ε,χευ ηδη αρχίσει, άπό λύγο και,ρο' νά συμβάλλει, 

αύσθητά καί στην ευσαγωγη στην ΈλΧάδα πόλΰτυμου συναλλάγμα

τ ο ς . (ΙΓρόσφατα στοι,χεΐα περίπου .100.000.000 $ ) . 

0Ù δι,άφορες χώρες που βρίσκονται, σήμερα σε* παρόμοια 

θέση με την 'Ελλάδα, λαμβάνουν μέτρα τόσο γυά τη*ν προστασία 

δσο καί γυά τη'ν ανάπτυξη της έθνω<?ίς τους βιομηχανίας ενδυ

μάτων. Σ τ ί ς πολΰ αναπτυγμένες δμως χώρες λόγω διαφόρων α ύ - : 

τίων καί κυρίως λόγω ελλείψεως δυαθέσυμου προσωπυκοΌ καί ττ^ς 

σημαντυκίίς αύξη'σεως των ημερομι,σθίων η βι,ρμηχανία ενδυμάτων 

περνάει, κρίση έδω καί λύγο καυρό. 

Τά παραπάνω είναι, βασι,κά γυά την Ε λ λ ά δ α , γι,ατί λό

γω συγκυρίας δρυσμένων εύνουκων παραγόντων σ'αύτη (χαμηλό 

εργατυκό κόστος, ύπαρξη προσωπυκοϋ) υφίστανται, μεγάλες δυνα

τότητες αναπτύξεως ύσχυρης βυομηχαυίας ετουμων ενδυμάτων. 
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1. Συγκρότηση T O ^ J ^ E S ^ Î Î Ë S H 

Ό ύποκλάδος των ετουμων ενδυμάτων περυλαμβάνευ σχε

τ ι κ ά λυ'γες μονάδες βυομηχανυκοΏ μεγέθους, περίπου 35, Ό-χετυκά 

πολλές μεσαυ'ου μεγέθους έπυχευρη'σευς καο πάρα πολλές μυκρομο-

ν ά δ ε ς , Βυοτεχνυκου καο* οόκοτεχνυκοο κυρυ'ως χαρακτήρα. 

Βάσε υ πρόσφατης απογραφής της ΕΣΥΕ ή ανάλυση τΒν ύφυ-

στάμενων καταστημάτων, où απασχολούμενου σ 'αυτά καο* ή υσχΰς 

τους σέ ίππους ε ί ν α υ : 

Παραγωγυκές μονάδες 

•ι :»ΛΛ Καταστήματα πού* έχουν κυνηττι-
ζ«υνοΑο t » * » 

ρες με γνωστή υσχυ 

Κατά- Μέση έττ^συα Κατά- Μέση έτή*συα *Ισχϋ*ς σέ 
στη'ματα απασχόληση στη*ματα απασχόληση ζππους 

Ραπτοκη* άνδρυκων 
εξώτεροκων ενδυ
μάτων (243*1) 11.206 22.948 4.889 14.251 6.254 

Ραπτοκη* γυναυ-

κευων καο* παυ-

δυκων έξωτερυ-

κων ενδυμάτων 

(243.2) 

Ραπτοκη εύδοκων 

έξωτερυκων ενδυ

μάτων (243.5) . 

Ραπτοκη έσωρού** 

χων (243.6) 

2.074 

205 : 

1.122 

12.433 

2.671 

9.980 

1.515 

119 

1.003 

1 

11.165 

2.518 

8.778 

6.170 

1.289 

4.430 

Πη)Γή": ΕΣΥΕ, Απογραφή* Βυομηχανυκων καο Βυοτεχνυκδν καταστημάτων 
1973. 
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Το μέγεθος των έπυχευρησεων ενδύσεως πουκυλλευ από 

τό πυό στουχευωδες έργαστηρυο μέχρυ τη β υόμηχάνυ'α". ""Ενα χαρα-

κτηρυστυκό γνώρύσμα των μεγάλων μονάδων, είναυ, δτυ où περυσ-

σότερες άπ'αυτές έχουν σχεδυαστευ καυ έξοπλυσθευ εΰδυκά γυά 

εξαγωγές, λαμβάνοντας ύπο'ψη καυ τα στενά πλαυσυα της έλληνυ-

κης αγοράς. 

Τα ευδη που παράγονταυ ε£ναυ ετουμα ενδύματα (άνδρυ-

κά, γυναυκευα, παυδυκά) από υφάσματα μάλλινα, βαμβακερά, μετα

ξωτά καυ άπό συνθετικές η τεχνητές ίνες, καθώς καυ* άπό δέρμα

τα. Τά ευδη ενδύσεως πουκυλλουν ανάλογα μέ τύς προτυμησευς τοϋ 

τελυκοϋ καταναλωτή καυ τυς έπυταγές της μόδας. Τά ευδη αυτά 

μποροϋν νά καταταγούν στύς άκο'λουθες κατηγορύες: 

Κοστούμυα άνδρυκά, παλτά άνδρυκά - γυναυκευα - καμ-

παρντυνες 

Ταγυέρ γυναυκευα 
Φορέματα γυναυκευα 
Πουκάμυσα (άνδρυκά, γυναυκευα) 
Παυδυκά ενδύματα (παλτά, φορέματα, κοστούμυα) 

Ενδύματα έργασυας 
Εσώρουχα 
Ενδύματα άπό δέρμα 
Ενδύματα άπό πλαστυκό 

2. Χωροταξυκη_κατανομη 

Χωροταξυκά τό μεγαλύτερο μέρος των μονάδων τοΰ κλά

δου είναυ συγκεντρωμένο στην 'Αθήνα, Βόλο καυ' Θεσσαλονίκη, 

ένω εχευ ηδη άρχύσευ ή επέκταση' του καυ σε άλλες πόλευς, όπως 

Άργος, Πάτρα, κ λ π . , λόγω κυρυως έλλεύψεως έργατυκού δυναμυκοΰ 

στά μεγάλα άστυκά κέντρα, άλλα καί λόγω δυαφόρων άλλων κρατυ-

κων κυνητρων (Περυοχές Α, Β, Γ, Δ ) . 
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3. Τεχνολογ_ι,κό_επύπεδο • 

Ό μηχανυκός εξοπλυσμός των εργαστηρίων βασυκά που-

κύλλευ ανάλογα μέ τό μέγεθος τους. "Ετσι* od μι,κρές κυρυως 

έπυχευρησευς, άλλα καί μερυκές μεσαίες έχουν χαμηλότερου 

κόστους μηχανολογυκό έξοπλυσμό, σε σόγκρυση προς τ£ς μεγά

λες μονάδες. Ή δυαφορά εγκευταυ στην τυμη, ττΐ δι,άρκευα τΐ̂ ς 

ζωής, τύς παρουσιαζόμενες βλάβες, καθώς καύ στη*ν πουότητα 

εκτελέσεως ορισμένων ραφών. Έδω πρεπευ νά σημευωθεί δτυ ή 

ζωη των έπυχευρησεων αύτου" του ευδους συνδέεταυ άμεσα με τόν 

άνθρώπυνο παράγοντα, κατά την εννουα δτυ δεν ύπάρχευ τυποτα 

αυτόματο σε κανένα στάδυο της παράγωγης. Τίποτε δέν γόνεταυ 

χωρίς την άμεση επέμβαση του άτομου. 

Σε μυά έποχη κατά την οποία τό τεχνολογυκό επίπεδο 

βρίσκεταυ σέ υψηλό σημευο, ή βυομηχανυα αύτη, λόγω των μετα

βαλλόμενων καί δυαφόρων άπαυτη'σεων της άγορδς δέν μπορεί νά 

επωφεληθεί πάντοτε άπό τίς δυνατότητες μυας αύτοματοπουησεως 

προσοδοφόρας γι/αύτη'ν. Σχετικά πευράματα που* έχουν γίνει, στον 

τομέα αυτόν σέ μεγάλες βυομηχανυκές χώρες, άπέδευξαν την 

ακαμψία καί την ελλευψη αποδόσεως αύτων. 'Εκτός άπό ορυσμέν» 

απλά καυ μεγάλης καταναλώσεως προϋόντα η παράγωγη' τΐ̂ ς βυομη-

χανίας αύτης ύφίσταταυ τνς έπυταγές των εποχών. Αυτές επι

βάλλονται, αφενός άπό κλυματολογυκές συνθήκες καί αφετέρου 

άπότίς συνηθευες ττ̂ ς άγορας. 

Θά πρέπευ νά τονυστεΐ δτυ ή ούκονομι,κη' απαξίωση τοΟ 

μηχανολογυκου έξοπλυσμου τοϋ ύποκλάδου ενδύσεως δέν είναο 

τόσο ταχεία δσο σέ άλλους κλάδους. OL πυό προηγμένες χώρες, 

σέ μυά προσπάθευα βελτυώσεως του τρόπου παραγωγές, μέ σκοπό 
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τη μεύωση του συνεχώς αυξανόμενου κόστους εργασίας, επέφε

ραν πολλές τελευοπουησευς στύς μηχανές που χρησιμοποιούνται, 

γυά την κατασκευή ετουμων ενδυμάτων. Ou βελτυώσευς δμως αυ

τές (μυκρη ελάττωση του χρόνου παράγωγης) έδημυούργησαν ταυ

τόχρονα προβλήματα στο χευρυσμό των μηχανών καύ υψηλότερες 

δαπάνες γυά άνταλλακτυκά. Έκτος αυτοί), έδημυούργησαν έπύ-

σης προβλήματα εύελυξυας του παραγωγικού τομέα καί παρεμπόδι

σαν σημαντυκά τη* δυνατότητα προσαρμογές του προς τυ*ς μετα

βαλλόμενες άπαυτησευς της άγορας. 

4. ΠΒ
ω τ
££ ^λες 

Ou χρησυμοπουούμενες πρώτες ύλες άπό τόν ύποκλά-

δο των ετουμων ενδυμάτων είναι, υφάσματα μάλλυνα, βαμβακερά
9 

μεταξωτά, συνθετυκά, σύμμυκτα, τεχνητά, δέρματα. Αυτές ou 

πρώτες δλες προέρχονται κατά τό μεγαλύτερο μέρος άπό τη*ν 

έγχώρυα παράγωγη, ένώ τό ύπόλουπο καλύπτεταυ άπό εύσαγωγές. 

Θά πρέπευ νά ύπογραμμυσθευ οτυ τά έγχώρυα υφάσμα

τα, κατά γενυκη ομολογία των έπυχευρησεων ετουμων ενδυμάτων, 

θ'εωροΰνταυ άκρυβά, γυατυ* έχουν υψηλές τυμές καθ* δεν ανταπο

κρίνονται, σέ όρυσμένες άπαυτησευς των έξαγωγυκων έπυχευρη-

σεων (σταθερή πουότητα, χρώμα κλπ. γυά μεγάλα μη'κη). Αυτά 

πού προορυ*ζονταυ γυά λεπτά ενδύματα (ύποκάμυσα, μπλούζες 

κλπ.) παρουσυάζουν πολλές φορές άτέλευες. Συνέπευα των παρα

πάνω ευναυ ότυ ου περυσσότερου εξαγωγείς ετουμων ενδυμάτων, 

άλλα καυ μερυκού άπ*αυτούς πού άπευθύνονταυ στη'ν έσωτερυκη μσνο 

αγορά, καταφεύγουν σέ αγορές άπό τό έξωτερυκό γυά τόν έφο-

δυασμό τους σέ πρώτες δλες. 
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Υπογραμμίζεται έδω ή ανάγκη και* σκοπιμότητα θερα

πείας δλων τον άδυναμυων πού αναφέρθηκαν σε τρόπο πού ή 

βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων νά μπορεί πυά νά καλύπτει, εξ 

6λοκλη*ρου τ ί ς ανάγκες της, με τα πάσης φύσεως υφάσματα έγχώ-

ρυας παράγωγης, άφου θά προκύψουν, πέρα από άλλες σοβαρές 

ωφέλειες και ευνοϊκές επιπτώσεις στό ύσοζύγιο πληρωμών τΐ̂ ς 

χώρας. 

Ή εγχώρυα πάντως παράγωγη ικανοποιεί, μέ τ<5 υπάρχον 

θεσμικό πλαίσιο γυά τά υφάσματα, τό μεγαλύτερο ποσοστά των 

αναγκών τοΰ ύποκλάδου από άποψη ποικυλύας σχεδίων, χρωματι

σμών καί ποιοτήτων· 

Παρακάτω δίνεται η παράγωγη' των υφασμάτων άναλυτι-

κά, σύμφωνα προς τά στουχευα της ΕΣΥΕ. 

Παράγωγη* υφασμάτων (σε* μετρικούς τάνους) 

Είδος 

Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 
Υφάσματα 

! * 
απο 
άπα 
άπό 
άπ<5 
> * 

απο 

άπό 
από* 
από 
από 
από 

θετυκές δλες 
Υφάσματα 
Υφάσματα 

από 

ζωικό μετάξι 
τεχνητό μετάξι, (ραι,γυόν) 
τεχνητό βαμβάκυ 
φυσυκό βαμβάκι/ 
φυσικό ερυο καρντέ 
φυσι,κό ερυο πεννι,έ 
φυσυκό εριο καρντέ-πεννιέ 
τεχνητό ερι,ο 
νάυλον 
λούπες τεχνητές καί συν-

κάνναβυ, λ ί ν ο , ύούτη 
σύμμυκτα γενυκά 

1971 

17 
2.083 

450 
20.845 

1.898 
1.382 

809 
590 
942 

3.454 
1.261 
4.161 

1972 

19 
1.700 

522 
23.994 

880 
1.825 

988 
836 

1.815 

4.283 
1.506 
5.057 

1973 

18 
1.701 

490 
25.005 

888 
1.605 

741 
880 

1.879 

6.669 
1.354 
5.225 

Σύνολο 37.892 43.427 46.455 
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5. 'Απασχόληση 

Ό ύποκλάδος των έτοιμων ενδυμάτων απασχολεί μεγάλο 

αριθμό προσωπικοο,τό όποιο ανέρχεται περύπου σε 47.000 άτομα 

(άπό* σ τ ο ι χ ε ί α της ΕΣΥΕ). 

Στην πράξη ό παραπάνω αριθμός πρε'πει να* ε ί ν α ι μεγαλύ

τερος, γ ι α τ ύ σε* ολόκληρη την Ε λ λ ά δ α , εκτός άπό τύς ε π ι χ ε ι ρ ή 

σ ε ι ς που εμφανίζονται επίσημα, ύφύστανται σε' πολύ* μεγάλο α 

ριθμό εργαστήρια, πού εργάζονται EàçOn, των όποιων ή ανεύρε

ση και* η απογραφή ε ί ν α ι δυσκολότατη. 

Τό εργατικό δυναμικό σε πάρα πολλές ελληνικές ε π ι 

χ ε ι ρ ή σ ε ι ς έτοιμων ενδυμάτων παρουσιάζει σοβαρές άδυναμύες, 

λόγω των όποιων ή παραγωγικότητα του ε ί ν α ι γ ε ν ι κ ά χαμηλή*. Βέ

βαια σ 'αύτό συντεύνει κατά μέγιστο μέρος και* ή έλλειψη οργα

νώσεως και* όρθου προγραμματισμού σε πολλές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς . Ε ι 

δικότερα οί βασικότερες αδυναμίες του κλάδου συνοψύζονται ως 

έξης: 

α) Μεγάλη έλλειψη σέ ε ιδ ικευμένο προσωπικό. Στό σημείο 

αυτό πρέπει νά γ ύ ν ε ι ή διευκρύνηση, ο τ ι μέ τη λέξη " ε ι δ ι κ ε υ 

μένο" πολλού έπιχειρηματύες εννοούν τα άτομα εκε ίνα πού μπο

ρούν νά εκτελέσουν πολλές έργασύες καλά και* όχ ι μόνο μύα η 

δύο. Αυτό προέρχεται άπό τό λόγο ότι, πάρα πολλές ελληνικές 

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ε ί ν α ι μ ι κ ρ έ ς , δέν εργάζονται σέ συγκεκριμένο 

γ ε ν ι κ ά ε ί δ ο ς σέ μεγάλες σ ε ι ρ έ ς , αλλά σέ πολλά ε ίδη καύ σέ 

μικρές σ ε ι ρ έ ς , καύ κατά συνέπεια οι απαιτήσεις των φορέων 

ε ί ν α ι μεγάλες, και β) Παρατηρείται έλλειψη στελεχών, τ ε χ ν ι 

κών καύ κυρύως εργοδηγών, οι όποιοι και μόνο θά συνέβαλλαν 

στην έπύτευξη συναγωνιστικών αποτελεσμάτων. 
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Σήμερα στη*ν Ελλάδα λευτουργοϋν άπό τόν ΟΑΕΔ σχολές 

μαθητείας στυ*ς πόλευς Άθηνα καυ' Θεσσαλονυ'κη καυ* ε£ναυ οΰ 

άκολουθες: 

Κόπτου-Ράπτου άνδρυκων ενδυμάτων, τptέτους φουτη-
σεως (Άθη*να/Θεσσαλονυκη) . 

Κόπτρυας-Ράπτρυας επυ' παραγγελία γυναυκευων ενδυμά
των, τρυετοϋς φουτησεως (Άθηνα/θεσσαλονυκη) . 

Κόπτρυας-Ράπτρυας ετουμων γυναυκευων ενδυμάτων, δυε-
τους φουτη'σεως (Άθηνα/θεσσαλονυχη).. 

Κόπτρυας-Ράπτρυας ύποχαμυσων, δυετοϋς φοιτήσεως (θεσ 
σαλονυ'χη) · 

6.. Κτυρυαχές έγκαταστάσευς 

Τά κτυρυα πού χρησυμοπουοϋνταυ άπό τυς έπυχευρησευς 

έάν έχουν γυνευ άπό τυς Εδυες τυς έπυχευρησευς είναυ ως επυ 

τό πλείστον κατάλληλα. Μεγάλος .δμως άρυθμός έταυρευων χρη-

συμοπουευ κτυ*ρυα νουκυασμένα καυ στην περυπτωση αύτη ου χώ

ρου ώς έπυ τό πλευστον δέν είναυ κατάλληλου γυατυ, δπως ευπα-

με προηγουμένως, τ<5 μεγαλύτερο ποσοστό των έπυχευρησεων εΪναυ 

μεσαίες η μυκρές καυ' συγκεντρωμένες στά μεγάλα άστυκά κέντρα. 

Άπό τόν τελευταίο κυρυως λόγο χρησυμοπουοϋν χώρους πολυχατου-

κυων καυ κυρυως τά ήμυυπόγευά τους καυ* μερυκούς ορόφους. 

Στυς περυπτώσευς αυτές ύπάρχευ σημαντυκη έπυβάρυνση 

τοΰ κόστους τδν τελυχών προϋόντων λόγω τΤ\ς ανάγκης υπάρξεως 

πολυαρυθμου βοηθητυκου προσωπυκοϋ γυά μεταφορές καυ* σημαντυ-

κές άπώλευες χρόνου γυά συνεννοή*σευς. 

"Οπως προκύπτευ άπό μελέτες πού έγυναν στιΐν αλλοδαπή' 

άναφορυκά με τόν αναγκαίο χώρο γυά κτυρυαχές έγκαταστάσευς 
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μι,ας μονάδας 100 περύττου ατόμων (που θεωρείται, ώς τυπυκη μονά

δ α ) , άπαυτευταυ γι,ά την εύρυθμη λε ιτουργία της καυ την καλή 

πουότητα των προϊόντων, έκταση ανά απασχολούμενο 15 τ . μ . , δ η 

λαδή 1.500 τ . μ . συνολικά. 

7 . Κεφάλαuo naC έπενδύσευς 

"Οπως αναφέρεται, καύ* προηγουμένως ή βυομηχανυα ετούμων 

ενδυμάτων θεωρε'Οταΰ πΐωχη Βυομηχανυα, λόγω της χαμηλές επενδύ

σεως ενάρξεως (περίπου 200.000 δρχ./άτομο) καύ τΨ\ς χαμηλές 

αποδόσεως ανά άτομο (περίπου 500.000 δρχ./άτομο τό χρόνο) · 

"Αλλο στουχεΤ,ο ευναυ ό μηχανυκός έξοπλι,σμός αύτων τών έπυχεο-

ρη*σεων έάν είναι» καλ'ης πουότητας, από την άρχη, δεν απαξιώ

ν ε τ α ι τεχνολογικά εύκολα, γ υ α τ ί με μ*υά καλή συντήρηση μπορεί 

νά χρησιμοποιείται, πολλά χρόνυα (πολΰ πέρα άπό τό χρόνο απο

σβέσεως). 

Σήμερα στον ύποκλαδο γίνονται, μεγάλες επένδυσε ι» ς 

τόσο άπό ελληνικές δσο καί άπό αλλοδαπές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς καθώς 

καί σε συνεργασία^ δεδομένου δτυ. οι δροι εγκαταστάσεως στην 

Ελλάδα ε ί ν α ι ε υ ν ο ϊ κ ο ί . 

8. ' Ε π ι δ ό σ ε ι ς νο'ύ κλάδου - Εισαγωγές - Εξαγωγές 

Στην 'χ'λλάδα μέχρι πριν άπό λίγα χρόνια où ε π ι χ ε ι 

ρήσεις έτοιμων ενδυμάτων η\αν Βασικά μικρού μεγέθους (20 

εως 40 άτο'μων), ό μηχανολογικός τους εξοπλισμός παλαιός, 

κακώς συντηρούμενος και' στό μεγαλύτερο μέρος ου χώρου άκα-. 

τάλληλοι. 
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Αποτέλεσμα δλων αυτών ?ίταν πολλές φορές ή κακή πουό-

τητα των παραγόμενων εΰδων, η χαμηλή παραγωγυκότητα, ή π ρ ο τ ί 

μηση τοϋ κουνοΰ προς τα έπυ* μέτρω (έρευνα άπό υδυωτυκό φορέα 

ε ί χ ε δυαπυστώσευ δτυ τά ετουμα ενδύματα τό 1973 εκάλυπταν μ ό 

νο τό 29% των αναγκών) καυ* η άδυναμύα προφανώς γ t a εξαγωγές, 

παρόλο πού τό κόστος γ ε ν ι κ ά (κυρυως τό έργατυκό) ί τ α ν πολύ 

χαμηλό. 

Σήμερα ύπαρχευ μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο σέ δλους 

τους τ ο μ ε ί ς , μέ αποτέλεσμα où μεγάλες έπυχευρήσευς νά έχουν 

στραφεί κατά μεγάλο ποσοστό προς τυς αγορές του έξωτερυκοϋ. 

. ... Ό ύποκλάδος των ετουμων ενδυμάτων μπορεί νά θεωρη

θ ε ί , παρά τη σχετυκά με υωμ ε νη παραγωγυκότητα τ ο υ , δτυ μπορεί, 

νά άνταποκρυθευ <?τίς άπαυτήσευς των αγορών τοΰ έξωτερυκοί) 

κυρυως λόγω χαμηλού κόστους έργατυκων καυ καλ^ς σχετυκά π ο ι ό 

τητας κατασκευής. 

Ό ύποκλάδος αυτός θεωρείται» γενυκά ως πτωχή βυομη-

χανύα. Αυτό όφε,υλεταυ στό γεγονός δτυ ή άρχυκή επένδυση εΐ-. 

ναυ άναλογυκά προς άλλες δραστηρυότητες χαμηλή, καυ ύπολο-

γυζεταυ περίπου σέ 200.000 δρχ. κατά εργαζόμενο καυ* ό κ ύ 

κλος έργασυών ανά άτομο σπάνυα ύπερβαυνευ τό μυσό έκατομμύ-

ρυο δραχμές. 

Εΰσαγωγές - Εξαγωγές 

Ου ευσαγωγές, σύμφωνα προς τά στουχεΧα της ΕΕΥΕ, 

ε ίναυ ττ^ς τάξεως του 10% των εξαγωγών καυ* συνεχώς μευώνβν-

ταυ, συγκρυτυχά μέ τυ*ς εξαγωγές. Όρυσμένες από τυς ποσό

τητες πού εύσάγονταυ αφορούν μεταχευρυσμένα ενδύματα» Ά ν α -

λυτυκότερα ου πραγματοπουηθεΰσες ευσαγωγές καυ εξαγωγές τό 
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1972, 1973, 1974 καί 1975 (ποσότητα σε μετρυκους τόνους, αξία 

σέ χυλυάδες δρχ.) είναυ où ακόλουθες: 

"Ετος 

α. 

1972 
1973 
1974 
1975 

3. 

1972 
1973 
1974 
1975 

Ευσαγωγές 

Εξαγωγές 

Έξωτερυκά 
άνδρων καί 

Ποσότητα 

56 
50 
43 
12 

70 
277 
344 
510 

ενδύματα 
παυδυων 

Άξυα 

19.544 
18.130 
15.217 

8.099 

14.833 
72.615 

182.156 
201.338 

Έξωτερυκά 
γυναυκων-> 

. *. 
Ποσότητα 

10 
72 

111 
21 

197 
595 

1.075 
1.496 

ενδύματα 
ίορυτσυων 

Άξυα 

5.117 
23.997 
39.534 

9.408 

76.539 
120.618 
457.197 
662.546 

00 κυρυότερου συναγωνιστές των έλληνυκων ετουμων ενδυ

μάτων στίς αγορές του έξωτερυκοϋ είναι, où παράγωγου τοϋΧόγκ-

Κόγκ, Κορέας, Γυουγκοσλαβίας καί Ιταλίας. Πρόσφατα où έφαρμο-

σθευσες ποσοστώσευς γυά ευσαγωγές από χώρες της "Απω 'Ανατο

λάς έχουν περυορίσευ τους συναγωνυστές της Ελλάδας στην Ιτα

λία καί Γιουγκοσλαβία. 

Où εξαγωγές έλληνυκων ετουμων ενδυμάτων ακολουθούν 

σήμερα άνοδυκη πόρευα καί où χώρες προορυσμοο κατά τό μεγαλΰ-

τερο ποσοστό είναυ ή Δ. Γερμανία, ακολουθούν δε où ΗΠΑ,.Γαλλία, 

Ήν. Βασίλευο καί Ιταλία. 

1. Τά στουχευα αφορούν τίς δασμολογυκές κλάσευς: 6101 Α5, 

6101 A4, 6101 A3, 6101 Α5, 6102Α3Β 6102Α4Β, 6102Α53 καί 

6102Α1Β. 
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Παρακάτω δίνεταυ πίνακας έξωτερυκοΰ εμπορίου υφαν

τών ετ ο υμών ενδυμάτων στίς κυρυότερες Ευρωπαϊκές χώρες (Πη

γή* OECD) : 

Ευσαγωγές - Εξαγωγές κατά χώρες (χϋλ.τόνου) 

Εισαγωγές Εξαγωγές 
Χώρες 

Ì971 1972 197 3 1971 1972 1973 

Γερμανία 
Βέλγυο 
Δανία 
Γαλλία 

Ι τ α λ ί α 
Κάτω χώρες 

74 
14 

6 
12 

4 
27 

97 
18 

7 
19 

6 
35 

109 
23 
10 
22 
10 
36 

18 
27 

3 
14 
15 
17 

21 
28 

3 
19 
19 
19 

24 
33 

3 
22 
19 
20 

Παρατηρείται, λοιπόν άνοδος τοΰ εμπορίου γενυκά, οί 

εύσαγωγές δμως σημευώνουν μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου. 

Β. Προοπτυκές εξελίξεως καί μετρα^πολυτυκζς 

Σήμερα, δπως προκυπτευ από* δευγματοληπτυκές έρευνες 

οί. επυχευρή*σευς των ετουμων ενδυμάτων μετατοπίζονταυ από τ£ς 

ηδη αναπτυγμένες χώρες στίς λυγο'τερο αναπτυγμένες. 

Στην Ελλάδα άναμένεταυ σημαντική* αύξηση τόσο του 

άρυθμου, οσο καί τοΰ μεγέθους των έπυχευρτίσεων ένδΰσεως, δε

δομένου οτυ σήμερα ou περυσσοτερες άπ'αύτές ε£ναυ βυοτεχνυκου 

καί οί,κοτεχνυκου χαρακτήρα. Επίσης άναμέυεταυ η μετατόπυση 

τους από τό κέντρο προς την περυφέρευα. 



- 255 

Παρά τη δοαφοροπούηση αύτη όμως των μονάδων του ύπο-

κλάδου, αναμένεται, καυ η δυατηρηση των μυκρών έπυχει,ρησεων 

που έργάζονταυ ευτε Façon ευτε γυά Bcxttiques κυ αυτό γυατύ 

τό Uôuo παρατηρεΠταυ καυ στις πυο' αναπτυγμένες χώρες, 

"Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως ή ένδυση ε£ναυ άμεσα 

συνδεμένη με τύς έπυταγές της μόδας καυ' γυ'αύτό η βυομηχανύα, 

άλλοτε επηρεασμένη άπό την ύψηλη ραπτυκη, καύ τονίς σχεδιαστές 

μόδας, εχευ άντυδράσευς καύ* εχευ έπυτόχευ νά έπυβάλευ ούσυα-

στυκά τό ύψυστο των άπαυτη'σεων που* θά μποροΟσε να σκοπεύσει,. 

'Εντούτοις πρέπευ νά δυατηρευ συνεχώς μυα έλαστυκότητα, δηλα

δή μυά δυνατότητα προσαρμογής στυς επυταγές τίΐς μόδας. 

Γυά την Ελλάδα η στυγμη είναυ μοναδυκη γυά τη*ν τα-

χεύα και* σέ ορθές βάσευς ανάπτυξη της βυομηχανύας ετουμων 

ενδυμάτων κυ'αύτό γυατύ ύφύστανταυ σ'αύτην ακόμη ορυσμένες 

εύνουκές προΰποθέσευς. Έάν αυτό δεν συμβεί τώρα, τότε άλλες 

χώρες υσως νά έπυβληθοΰν στον τομέα αυτόν στυ*ς αγορές της 

Δόσεως. 

'Η έξέλυξη που άναμένεταυ νά πραγματοπουηθευ" στον 

τομέα των βυομηχανυών ετουμων ενδυμάτων έξαρταταυ άπό πολ

λούς παράγοντες καύ κυρύως άπό τη δημιουργία κατάλληλου 

θεσμυκοϋ" πλασύου, άπό τη δημυουργύα κατάλληλου άνθρώπυνου 

δυναμυκοϋ καύ τέλος άπό τη*ν όρθη' συμβολή το\3 κράτους καύ 

των επυχευρησεων υφασμάτων καυ βοηθητικών υλών. 

Σήμερα η τάση στον ύποκλάδο είναυ νά δημυουργουνταυ 

έπυχευρη'σευς μεγάλες μέ άρτυο μηχανυκό έξοπλυσμό, μέ κατάλ

ληλα κτύρυα καυ μέ κατάλληλη στελέχωση σέ δλες τύς βαθμύδες 

το\3 προσωπυκοΰ. Ou έπυχευρη'σευς αύτου τοό τΰπου είναυ καθ' 

ολοκληρύα σχεδόν έξαγωγυκές. 
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OÙ υφιστάμενες σήμερα μεσαυες βασυκά έΐίυχευρη'σευς 

τευνουν MU αυτές νά μετατραπούν δ πως οΰ παραπάνω, γυατυ άν-

τυλαμβάνονταυ βασυκά τά στενά πλαυ'συα τ?ίς έλληνυκης αγοράς. 

Μέ βάση δλα δσα αναφέραμε, άλλα καυ τό κατάλληλο 

κλυμα πού εχευ δυαμορφωθευ στον κύκλο του ύποκλάδου ενδύσεως 

πρέπευ νά γυνευ κάθε δυνατή προσπάθεια προκευμένου να κατα

λάβει» ττί σωστή* θέση του. 

Πρέπευ έπυσης νά ληφθεί υπόψη δτυ τό είδος αυτό 

της βυομηχαυυ'ας δέν άπαυτευ ύψηλη σχετικά τεχνολογύα καυ 

συνεπώς ή προσαρμογή του στην έλληνυκη ούκονομύα, καθώς καυ 

η ανάπτυξη' του είναυ σχετυκά εύκολη. 

Προτάσευς μέτρων πολύτοκης: Τά προβλήματα που άν-

τυμετωπύζουν σήμερα ου έπυχευρησευς του ύποκλάδου ενδύσεως 

συνδέονταυ μέ τό έργατυκό δυναμυκό, τη*ν οργάνωση καυ τό θεσμυ-

κό πλαύσυο. 

α. Προσωπυκό: Παρατηρευταυ σχετυκά, δτυ στελέχη πολ

λών έπυχευρησεων ενδύσεως είναυ αλλοδαπού', ου οποίου προσ-

λαμβάνονταυ κυρυ'ως γυά ανώτερες θέσευς, ακόμη καυ γυά όρυ-

σμένους απλούς τομευς. 

Αυτό είναυ συνέπευα της έλλευψεως παραδόσεως στον 

κλάδο, τΨ\ς ταχύτατης αναπτύξεως του κλάδου καυ τέλος ττΊς μη' 

εγκαυρης συνδρομής του κράτους, Ού προσφερόμενες άμουβές γε-

νυκά στον ύποκλάδο είναυ ΰκανοπουητυκές, άλλα εντούτους τό 

εύ.δυκευμένο προσωπυκό σπανυζευ. 

Στη'ν Ελλάδα λευτουργουν όρυσμένες σχολές καυ ύδυαυ-

τερα σχολές Modélistes, έπευδη* όμως δέν ύπάρχευ η άπαραυ'τητη πα

ράδοση, αύτου' πού βγαυνουν από τυ'ς σχολές αυτές, δεν μποροϋν 
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νά ανταποκριθούν πλήρως στίς άπαυτησευς της βιομηχανίας. Στην 

περυφέρευα της πρωτεύουσας υφίστανται, πάνω από 3J500 ίδυωτες 

ράπτες. Άπ'αυτούς πολλού θά μπορούσαν να μετατραποον σε αρυ-

στα στελέχη έπ ι/χ ευρέσεων, με κατάλληλη προπαίδευση. 

Πρέπευ νά γίνευ άντυληπτο δτυ βασυκές προΰποθέσευς 

αναπτύξεως του κλάδου είναυ η έπαγγελματυκη καταλληλότητα 

των στελεχών, τών τεχνητών καί ίδι,αυτέρως τών εργοδηγών. Αύ

τη πρέπει νά γίνευ σύμφωνα προς δύο άντι,κει,μενυκούς σκοπούς. 

Κατ'αρχήν την ίκανοποίηση της υφιστάμενης καί αυξα

νόμενης ανάγκης καταρτυσμένων προσώπων γυά τη*ν πλαυσίωση 

των νέων καί των επεκτεινόμενων έπυχευρησεων, κατά δεύτερο 

λόγο δε την ικανοποίηση των μελλοντικών αναγκών. Τό πρόβλη

μα αυτό μπορεί σήμερα να έπυλυθεΕ επί τόπου, με την εκπαί

δευση τοΰ προσωπικού, είτε από "Ελληνες είδυκούς η μέ με

τάκληση αλλοδαπών* εκπαίδευση ή οποία, ανάλογα με τη βαθμίδα" 

θά μπορούσε νά τελευοπουηθευ με περυόδους μετεκπαυδεύσεως 

στό εξωτερυκό. 

Tua τό μέλλον, θά ^ταν δυνατό νά εξεταστεί ή ίδρυ

ση ενός βυομηχανυκου τμήματος κατασκευής έτουμων ενδυμάτων 

σε μυά γενυκη* τεχνυκη σχολή (ενδεχομένως ίδρυση είδυκου 

τμήματος στη Σχολή ΣΚΥΠ) καί της οποίας η δυδασκαλία θά 

μπορούσε νά βασυστεΐ σ'αυτήν πού γίνεται στίς είδυκευμενες 

σχολές της Γαλλίας καί της Γερμανίας. Ή δημυουργία επίσης 

ανάλογων είδυκευμενών σχολών θεωρευταυ ως πρωταρχυκης σημα

σίας. ...... 

Πρέπει νά γίνει/ άντυληπτό δτυ τά κατάλληλα άτομα·
 ν 

θά δημυουργησουν καί τίς καλές έπυχει,ρησευς. " : 
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β. 'Οργάνωση: Στην Ελλάδα υφίσταται, ακόμη έντονη ή 

παράδοση δτυ où φορείς τΤ\ς έπι,χεϋρήσεως θεωροΟν τους εαυτούς 

τους υκανοΰς γυά την κάλυψη δλων των τομέων τ?ίς έπυχευρησεως 

καί σε* δποι,αδηποτε βαθμίδα της. Αποτέλεσμα είναι, οτι, σέ πολ

λές έπι,χευρηΌει,ς υφίσταται, συγκεντρωτικό σύστημα δυουκη*σεως, 

τ<5 οποίο αποτελεί στίς περυσσοτερες περι-πτώσευς άνασταλτι,κό 

παράγοντα προόδου. 

Κυρυότερο αποτέλεσμα αύττ^ς της τακτυκτίς είναυ δτι, 

συχνά ή επιχείρηση δεν εχευ σωστή' δυάρθρωση, η παραγωγυκότητα 

πέφτει,, εμφανίζεται, δε τ(5 φαυνόμενο τ^ς άδυαφορίας τοΌ προ

σωπικού » κ, ά. 

Γι,ά τη*ν άντυμετώπι,ση του παραπάνω προβλη'ματος άπαι,-

τεΐταυ πρωτα-πρωτα εκπαίδευση των επυχει,ρηματι,ων, ώστε νά ε ί 

ναι, συνεπώς καλού δέκτες δλων εκείνων των μηνυμάτων ττίς 

σύγχρονης εποχής πού άφοροΰν τον κλάδο τους. Μάνο τότε θά 

δημυουργηθεί καί το κατάλληλο κλίμα γυά την ανάπτυξη στελε

χών και* είδι,κευμένου προσωπυκοΰ. Χωρίς αύτη την ενεργό συμβο

λή του έπυχει,ρηματι,κου κόσμου τοΰ ύποκλάδου, τά αποτελέσματα 

δλων των άλλων ενεργευων καί μέτρων θά είναι, πενυχρά η και* 

μηδαμυνά. 

Μέ την κατάλληλη οργάνωση où επυχευρη*σευς θά γίνουν 

κατά κύρίο λόγο άνταγωνοστυκές, θά δημι,ουργηθοϋν où συνθήκες 

γι,ά παροχή* εργασίας σέ μεγάλο άροθμό ατόμων καί θά ευσρεΰσευ 

σημαντι,κό συνάλλαγμα στη χώρα. 

Προκευμένου λοι,πόν νά επυτευχθοϋν αυτά θά πρέπευ νά 

άρχίσευ έντονη και*, πρακτυκη ενημέρωση τών έπι,χεορηματι,Αν 

το\3 ύποκλάδου πάνω σέ δλα τά προβλήματα που* αφορούν τ ί ς έπυ-

χει,ρηΌει,ς τους. Μόνο έτσι, θά υπάρξουν θετυκά αποτελέσματα. 
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Σκόπυμο ε£ναυ έπυσης νά έπεκταθευ η χρησυμοπου'ηση εύδυκών 

κυνητρων παράγωγης καυ* πουότητας γυά τη βελτυωση της απο

δόσεως των εργαζομένων στον κλάδο. 

γ . Θεσμυκό πλαυ'συο: Σήμερα στη'ν Ελλάδα δέν ύφυ'σταν-

ταυ τα κατάλληλα κυνητρα ευδυκά γυά τόν ύποκλάδο ενδύσεως. 

Ι σ χ ύ ο υ ν γενυκά où υδυου νόμοι, που (Ισχύουν καυ γυά άλλου ε ί 

δους 0υομηχανύες καυ' μερυκου' ευδυκου', ου οπουου δμως δεν 

καλύπτουν παρά* πολύ μυκρό μέρος του φάσματος των άπαυτη*σεων 

τοϋ ύποκλάδου. 

Πρέπει, νά δημυουργηθοΰν κυ'νητρα συνεργασίας, συγχω

νεύσεως, καθώς καυ άλλα τά οποία θά καταστήσουν δυνατή* την 

σε σωστές βάσευς, εγκαυρη καυ όρθη ανάπτυξη τοΌ ύποκλάδου. 

Ένόψευ των ανωτέρω άναμένεταυ δτυ τά βασυκά μ ε γ έ 

θη τοϋ ύποκλάδου (άρυθμού στρογγυλοποιημένου) θά δυαμορφω-

θοΰν κατά την 5ετυα 1976-1980 ως έξης: 

1 9 7 5 _ 1 9 8° 
Παραγωγυκές μονάδες 7.500 6.500 

Δυναμυκότητα (μηχανές) 30.000 45.000 

'Απασχολούμενου (άτομα) 37.000 50.000 

'Ιπποδύναμη (HP) ^ 17.000 26.000 

Έπενδύσευς πενταετυ'ας (εκατ.δρχ.) - 2.500 

Οΰ προβλέψευς γυά τό 1980 είναυ ύπολογυσμου' μέ ύπο-

κευμενυκά μάλλον κρυτηρυα καύ δεύχνουν περυσσότερο την τάση 

εξελυξεως παρά τά πραγματυκά μεγέθη γυά τό 1980. 
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