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Κυρίαρχο ρεύμα Συγκριτικής Πολιτικής Οικονομίας:

Varieties of Capitalism- Τυπολογία/βιώσιμη απόκλιση

Διεθνής καταμερισμός εργασίας –

ΠΡΙΝ και ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ από 

θεσμική ενοποίηση.

Διαμόρφωση οικονομικών μοντέλων 

περιφέρειας ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ επιδιώξεις 

κέντρου

Τι χάνει: 

Διάδραση 
εθνικών 

πολιτικών 
οικονομιών



ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 
ΕΛΛΑΔΑ [NEWCOMER] – Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ [ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ]

1953-1981:

Ιστορικοποίηση – εντοπισμός 

διαφορετικών σημείων εκκίνησης



Βασική θέση:
Το ελληνικό μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης διαμορφώθηκε από κοινού με τους

δυτικογερμανούς [κράτος και μεγάλες επιχειρήσεις] στο πλαίσιο των αγκυλώσεων της

αναβίωσης του προπολεμικού καταμερισμού της εργασίας από το Σχέδιο Μάρσαλ και

των νέων δυνατοτήτων που άνοιγε η δυτικοευρωπαϊκή ενοποίηση.

Οπότε προκύπτουν 2 ερωτήματα:

• Πώς εντάσσεται η σχέση των δύο χωρών

στην ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης

και πώς αλλάζει την εικόνα που έχουμε γι’
αυτήν.

• Και αν αυτή η ιστορία έχει να μάς πει κάτι
για την ίδια την κρίση της ευρωζώνης.

Ελλάδα: πρώιμη στροφή στη Δ. Γερμανία

Δ. Γερμανία: βασικός συντελεστής της 
ελληνικής συμμετοχής στην ενοποίηση



Σχέδιο Μάρσαλ

-Δ. Γερμανία ως το 
βιομηχανικό εργαστήρι της 

Ευρώπης

-Απόρριψη ελληνικών 
οραμάτων

Πόλεμος 
Κορέας 

(1950-53):

Κεφαλαιουχικά 
αγαθά

ΗΠΑ 
στρέφονται 
μακριά από 
την Ευρώπη

Στρατιωτικές 
προτεραιότητες

– εμφύλιος 
πόλεμος

Burden 
sharing

Προσδοκίες και ματαιώσεις

1. Δάνεια σε τσιμέντα, χημικά, ορυχεία, 

μεταλλουργία.

2. Απόρριψη διυλιστηρίων, αλουμινίου, 

ναυπηγείων.

1949–1958

Από το Σχέδιο Μάρσαλ στις γερμανικές πιστώσεις



Ελληνογερμανικό σύμφωνο 1953

DM 200 εκ. (USD 50 εκ.)

Επιλέξιμα πρότζεκτ

-ΛΙΠΤΟΛ (Μποδοσάκης/Krupp)

-Λιπάσματα (Μποδοσάκης)

-Νικέλιο Λάρυμνας (Μποδοσάκης/Krupp)

-Διυλιστήριο Ασπροπύργου 

(Hydro/Μποδοσάκης/Νιάρχος/Mobil)

-Ναυπηγεία (Νιάρχος)

-Εκσυγχρονισμός τηλεπικοινωνιών 

(Siemens/Telefunken/Βουλπιώτης)

Εξαγωγικές πιστώσεις στην 

Ελλάδα για να αγοράσει 

εξοπλισμό από γερμανικές 

επιχειρήσεις

Κοινά πρότζεκτ / αναθέσεις

Επιστροφή γερμανικών 

περιουσιακών στοιχείων

1949–1958 

Από το Σχέδιο Μάρσαλ στις γερμανικές πιστώσεις
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Πηγές: ECA και BWMi



Συμμετοχή στις επενδύσεις ΝΔ 2687/53 

ανά χώρα

(1953-1969) 

FRANCE

FRG

USA

Διευκρινίσεις

1. Αμερικανικό μερίδιο αντιπροσωπεύει σε 

μεγάλο ποσοστό επενδύσεις ελλήνων

εφοπλιστών και ελληνο-αμερικανών

επιχειρηματιών (40%)

2. Ελβετικό μερίδιο αντιπροσωπεύει Γερμανικά 

κεφάλαια (20%) και επενδύσεις του Νιάρχου 

(60%)

3. Το γαλλικό μερίδιο συγκεντρώνεται σε κατά 

βάση σε 1 επένδυση (ΑτΕ)…

4. Στην οποία οι Γερμανοί αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν παρόλο που η Pechiney τούς 

πρόσφερε εν λευκώ το 50% της δικής της 

συμμετοχής.

5. Οι δυτικογερμανικές πιστώσεις/κρατικά δάνεια 

δεν συμπεριλήφθηκαν στις πρόνοιες του ΝΔ 

2687/53.

Από το Σχέδιο Μάρσαλ στην Κοινή 

Αγορά
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Ελλάδα: ΑΕΠ και ΑΕΠ ανά τομέα σε εκ. δραχμές

(τιμές 1970)

GDP Industrial Production Agricultural Production ServicesΠηγή: ΤτΕ 1992

Από το Σχέδιο Μάρσαλ στην Κοινή 

Αγορά



Ετήσια αύξηση 

βιομηχανικής 

παραγωγής

1961-73: +13,5%

Πηγή: ΥΠΕΘΟ 1998

1961: $11εκ.

[15,6% προς ΕΟΚ-6]

1975: $982εκ. 

[46% προς ΕΟΚ-9]

[42% προς ΕΟΚ-6]

Ελληνικές βιομηχανικές εξαγωγές

(αξία και προορισμός)

Πηγή: ΙΟΒΕ 1980



➢ Όρια: Πετρελαϊκές κρίσεις στερούν δυνατότητα συνέχισης βιομηχανικών 

κινήτρων σε αυτήν την κλίμακα [1973-1979]

1. Επιτάχυνση ελληνικού δασμολογικού αφοπλισμού [1974]

2. Πολιτική μεταβολή – άνοδος εργατικού κόστους [1974-1981]

➢ Πυλώνες: 

1. Χαμηλό εργατικό κόστος [πολιτικές προϋποθέσεις]

2. Επιλεκτική παράκαμψη των κανόνων της ΤτΕ και ΝΕ [εύνοιες] 

3. Αλόγιστα βιομηχανικά/επενδυτικά κίνητρα

4. Ανισοβαρής [ευνοϊκός για την Ελλάδα] δασμολογικός αφοπλισμός 

στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΟΚ

➢ Αδυναμία μετάβασης σε ένα μοντέλο ανάπτυξης με όχημα τις εξαγωγές.



Διάδραση
πολιτικών 
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Διεθνής 
καταμερισμός –

οικονομικά
καθεστώτα 
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