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ΔΛΛΑΓΑ - ΔΛΒΔΤΙΑ 

Από Νίκο Χαριτωνίδη 

 

19-4-10 

Σηηο κέξεο καο, κεκςηκνηξνύκε γηα ηε θαηάληηα ηεο ρώξαο καο. Τν θπξηόηεξν, ππάξρεη κηα δηάρπηε 

απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ καο. Πσο ζα γίλνπκε παξαγσγηθνί ; Πσο ζα έξζεη ε αλάπηπμε ; 

Μπνξεί κηα θησρή ρώξα λαη πξνθόςεη ; Τη ζεκαίλεη όκσο «θησρή» ; Τάρα απηή πνπ δελ έρεη 

θπζηθνύο πόξνπο ; Είλαη απηό ηόζν ζεκαληηθό ζηελ επνρή ησλ ππεξεζηώλ ; Όπσο ζπλήζσο, 

βξίζθεη θαλείο εύζηνρεο απαληήζεηο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα, κειεηώληαο ηελ Ιζηνξία. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα «θησρήο» ρώξαο πνπ πξόθνςε εληππσζηαθά, από ην 2
ν
 κηζό ηνπ 

19
νπ

 αηώλα σο ηηο κέξεο καο, είλαη ε Ειβεηία. Πξάγκαηη, απηή ε ρώξα είλαη πάκπησρε ζε θπζηθνύο 

πόξνπο. Είλαη κηα «ιηιηπνύηηα» ρώξα, κε έθηαζε κόιηο 42.000 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα (2 θνξέο 

όζν ε Πεινπόλλεζνο) θαη 8 εθαηνκκύξηα θαηνίθνπο. Τν 25% ηεο γεο ηεο είλαη νξεηλό θαη κε 

θαιιηεξγήζηκν (θαη κε θαηνηθήζηκν). Ο κόλνο «θπζηθόο» πινύηνο ηεο είλαη ε μπιεία θαη ην λεξό 

(πδαηνπηώζεηο). Καη όκσο, παξόια απηά ηα «ελδνγελή» ειαηηώκαηα, ε Ειβεηία ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηώλα είρε έλα από ηα ςειόηεξα βηνηηθά επίπεδα ζηελ Επξώπε. Πσο ην πέηπρε απηό ; Μηα 

ηζηνξηθή αλαδξνκή είλαη έλα κάζεκα πνιηηηθήο γηα εκάο ηνπο Έιιελεο (πνιηηηθνύο θαη πνιίηεο) 

αιιά θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο, κηαο θαη καο δείρλεη πσο κπνξεί έλαο κηθξόο λα κεγαινπξγεί αλ 

είλαη έμππλνο θαη θπζηθά εξγαηηθόο.  

 

Καηαξρήλ, ε Ειβεηία δηέζεηε έλα ζεκαληηθό θεθάιαην, ήδε πξηλ ην 1850 : Τε κόξθσζε ησλ 

ελειίθσλ. Τν θεθάιαην απηό πξνζέθεξε κηα έμππλε θαη ςειήο εμεηδίθεπζεο εξγαηηθή δύλακε, γηα 

κηα έληνλε αλάπηπμε κεηά ην 1850 εμεηδηθεπκέλσλ θιάδσλ, νη νπνίνη έγηλαλ παγθόζκηα 

αλάξπαζηνη. Χαξαθηεξηζηηθόηεξνη θιάδνη είλαη ηα ξνιόγηα, ηα ιεπηά κεραλήκαηα, ηα πνηνηηθά 

πθάζκαηα, ε θαξκαθεπηηθή – ρεκηθή βηνκεραλία θαη εηδηθνί θιάδνη ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, κε 

βαζηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηα ηπξνθνκηθά θαη ηηο ζνθνιάηεο. Καη όια απηά ρσξίο θαζόινπ 

πξώηεο ύιεο (εθηόο από ηελ ελέξγεηα ησλ πδαηνπηώζεσλ). Πνην ήηαλ ην κπζηηθό ;  Η ςειή 

πξνζηηζέκελε αμία θαηά ηε κεηαπνίεζε : Εθπαηδεπκέλνη θαη εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη, κε ρακειά 

ζρεηηθά εκεξνκίζζηα (αθνύ ήηαλ ζε κεγάιε πξνζθνξά), ζε ζπλδπαζκό κε ςειή ηερλνινγία, 

παξήγαγαλ μερσξηζηά πξντόληα, πνπ ζύληνκα απέθηεζαλ παγθόζκηα θήκε θαη ζάξσζαλ ηηο 

αγνξέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όηη ζην 2
ν
 κηζό ηνπ 19

νπ
 αηώλα, επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηερλεηώλ 

ρξσκάησλ, κε κπνξώληαο λα αληαγσληζηνύλ ηνπο Γεξκαλνύο γίγαληεο ηνπ είδνπο, εμεηδηθεύηεθαλ 

ζε ρξώκαηα ςειήο πνηόηεηαο θαη κνλνπώιεζαλ ηε παγθόζκηα αγνξά ζε απηό ην είδνο. Σαο 

ζπκίδεη θάηη ; Πξόθεηηαη γηα ηε γλσζηή πνιηηηθή Marketing ηεο «θσιηάο αγνξάο» (market niche) 

κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Η Ειβεηία ρξεζηκνπνίεζε πνιύ λσξίο ηελ ελέξγεηα ησλ 
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πδαηνπηώζεσλ (βιέπε ζήκεξα «πξάζηλε» αλάπηπμε) γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη 

ηηο από απηό απνξξένπζεο ηερλνινγίεο, όπσο πδαηνζηξόβηινπο, αληιίεο, βαιβίδεο θαη ειεθηξηθέο 

κεραλέο θάζε είδνπο. Έλαο άιινο θιάδνο, παγθόζκηα γλσζηόο, είλαη ησλ γαιαθηνθνκηθώλ, εηδηθά 

ζηα ηπξνθνκηθά. Η ηερλνγλσζία θαη ε κεηάιιαμε ηνπ θιάδνπ, από ρεηξνπνίεην ζε 

βηνκεραλνπνηεκέλν, ηνλ έθαλε έληνλα εμαγσγηθό. Αθόκε, πξσηνπόξνη ήηαλ ζηε παξαγσγή 

(μερσξηζηήο) ζνθνιάηαο θαη εθεπξέηεο ησλ παηδηθώλ ηξνθώλ ! Η Ειβεηηθή θαξκαθνβηνκεραλία 

ήηαλ ε 2
ε
 παγθόζκηα. Τέινο, ε νξεηλή απηή ρώξα, ήηαλ πξσηνπόξνο ζηηο ζπγθνηλσλίεο, 

αλαπηύζζνληαο έλα εθηεηακέλν δίθηπν ειεθηξηθώλ ζηδεξνδξόκσλ θαη ζεξάγγσλ, ληθώληαο έηζη ηα 

θαθνηξάραια ρώκαηά ηνπο.  

 

Οη ηάζεηο ηνπ 2
νπ

 κηζνύ ηνπ 19
νπ

 αηώλα ζπλέρηζαλ θαη θαηά ηνλ 20
ν
. Η ζρεηηθή ζπνπδαηόηεηα ηεο 

γεσξγίαο κεηώζεθε, ελώ απμήζεθε απηή ηεο βηνκεραλίαο θαη (αθόκα πεξηζζόηεξν) ησλ 

ππεξεζηώλ. Η παγθόζκηα δήηεζε, εηδηθά γηα ην ηνπξηζκό (από ην 1870) θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο (κεηά ην 1
ν
 πόιεκν) έδσζαλ κεγάιε ώζεζε. Σπλνπηηθά, ηα θέξδε (%) ησλ εμαγσγώλ 

ζηε 10εηία ηνπ 60 είραλ σο εμήο :  

 

ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΑ – ΜΕΣΑΛΟΤΡΓΙΑ 40% 

ΥΗΜΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ 20% 

ΡΟΛΟΓΙΑ 15% 

ΤΦΑΜΑΣΑ 12% 

ΣΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΣΑ 5% 

 

Πνην είλαη ινηπόλ ην κάζεκα ; Αο δνύκε κηα ρώξα, θησρή ζην πεξηβάιινλ ζαλ ηε δηθή καο, πνπ 

εθκεηαιιεύηεθε ηα εμήο :  

 Εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ ηεο 

 Σσζηή δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ Δηεζλώλ Αγνξώλ 

 Επηινγή ηνκέσλ θαη ςειή εμεηδίθεπζε 

 Παξαγσγή πνηόηεηαο θαη όρη πνζόηεηαο 

 Επειημία κεηάιιαμεο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξώλ. 

Αλεμάξηεηα ινηπόλ αλ πξόθεηηαη γηα αγαζά ή ππεξεζίεο, θξάηε ή επηρεηξήζεηο, ε παξαπάλσ 

«ζπληαγή» είλαη ε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο. Αο ηελ αθνινπζήζνπκε, ν θαζέλαο ζην κέηξν ηνπ, ζαλ 

πνιίηεο ή ζαλ επηρεηξεκαηίαο. Αλ θάπνηε μεθηλήζνπκε, ίζσο γιπηώζνπκε ζην ηέινο.  


