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Οί ξένες επενδύσεις καί γενικότερα τό «ξένο κε
φάλαιο» ανήκουν στούς παράγοντες πού άσκησαν
βαθειές
επιδράσεις
στή
διαμόρφωση των
οικονομικών
καί
κοινωνικών
δομών καί
εξελίξεων όλόκληρης τής νεώτερης (μετά τό
1830) ιστορικής φάσεως τής Ελλάδας, καί
προσδιόρισε σέ μεγάλο βαθμό τήν έκταση, άλλά
καί τή μορφή πού πήρε ή άνάπτυξη τών παραγω
γικών δυνάμεων τής χώρας. Έτσι, ή διερεύνηση
τής δομής καί τών λειτουργιών τού ξένου κεφα
λαίου στή διαδικασία οίκονομικής άνάπτυξης τής
χώρας άποτελεΐ βασικό στοιχείο γιά τήν κατα
νόηση τής διαδικασίας σχηματισμού κεφαλαίου
καί τών βασικών οίκονομικο-κοινωνικών σχέσεων,
πού χαρακτήρισαν τή νεοελληνική άνάπτυξη,1 καί
πού προσδιόρισαν, ώς ένα σημείο, καί τόν μετα
πολεμικό χαρακτήρα τής έλληνικής οικονομίας.
Οί επιδράσεις άπό τήν εισροή ξένου κεφαλαίου
παρουσιάζουν, βασικά, ιδιαίτερο οικονομικό καί
πολιτικό ενδιαφέρον στή μεταπολεμική (μετά τό
1953) περίοδο. Κατά τήν περίοδο αυτή, ή Ελλάδα
άποτέλεσε ένα άπό τά τμήματα τής περιφέρειας,
όπου ή στήριξη στό ξένο κεφάλαιο έπέτρεψε μιά
γρήγορη διεύρυνση τού βιομηχανικού τομέα καί
συγχρόνως άπέτρεψε τήν έμφάνιση αξεπέραστων,
άπό κοινωνικο-πολιτική άποψη, άδιεξόδων καί
άντιθέσεων. Ή τελευταία αυτή λειτουργία τού ξέ
νου κεφαλαίου δέν άποτελεΐ νέο στοιχείο. Είτε
σάν επένδυση χαρτοφυλακίου (portfolio invest
ment) είτε σάν άμεση επένδυση (direct invest
ment), άπό τόν 19ο αιώνα βασικός ρόλος τού ξέ
νου κεφαλαίου είναι ή δημιουργία ή ή ενίσχυση
ευνοϊκών γιά τή λειτουργία του κοινωνικο
οικονομικών δομών, ή άποτροπή δηλαδή συνθη
κών, πού θά ήταν δυνατό νά παρεμποδίσουν ή νά
περιορίσουν τήν επέκταση τής δραστηριότητάς
του. Ή λειτουργία αυτή οδηγεί στόν περιορισμό
τών περιθωρίων γιά «αυτόνομες» οικονομικές καί
πολιτικές αποφάσεις, στήν άποδυνάμωση τών δυ
νατοτήτων αύτοπροσδιορισμοΰ, καθώς καί στό
φαινόμενο τής «έξαρτήσεως».
Ή Ελλάδα, άπό τόν 19ο αιώνα, ήταν μιά άπό
τίς χώρες, όπου ή μεταφορά ξένου κεφαλαίου καί
γενικά χρηματικών πόρων χρησιμοποιήθηκε σέ
μεγάλο βαθμό σάν πολιτικό εργαλείο γιά τήν
προώθηση τής πολιτικής έπιρροής τών δυτικοευ
ρωπαϊκών δυνάμεων καί τήν ένίσχυση τών δυνά
μεων εκείνων, πού διασφάλιζαν τήν ένσωμάτωσή
της στή διεθνή καπιταλιστική άγορά.
Ή μελέτη τής παρουσίας τού ξένου κεφαλαίου
στή νεοελληνική οικονομία έχει βασικά περιορισθεΐ στόν ρόλο καί τήν έκταση τών ξένων δα
νείων, πού οδήγησαν τήν Ελλάδα σέ τέσσερις
1. Ό όρος «νεοελληνικός» θα χρησιμοποιηθεί κατ’ οικονο
μία, γιά νά ύποδηλώσει τό διάστημα μεταξύ 1821 καί 1939,
όπου άναφέρεται, βασικά, ή εργασία.

οί ξένες άμεσες επενδύσεις καί ή διαμόρφωση τής νεοελληνικής οικονομίας (1830-1939)

διαδοχικές πτωχεύσεις (1827, 1843, 1893 καί 1932)
καί συνέτειναν, σέ συνδυασμό βέβαια καί μέ άλ
λους παράγοντες, όπως τόν μηχανισμό των διε
θνών ανταλλαγών, στην ένταξη καί έξάρτηση τής
έλληνικής οικονομίας άπό τό διεθνές καπιταλι
στικό σύστημα.2 Δέν υπάρχει άμφιβολία, ότι τά
ξένα δάνεια ήσαν στην περίοδο πρίν άπό τόν Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο ή κυρίαρχη μορφή εισροής
ξένου κεφαλαίου στή χώρα, άλλά καί ή βασική
μορφή διεθνούς μετακινήσεως κεφαλαίου.3 Οί ξέ
νες άμεσες επενδύσεις πήραν τήν έκταση καί τή
διάρθρωση πού τίς μετέτρεψε σέ κυρίαρχο παρά
γοντα τής δυναμικής τού διεθνούς καπιταλιστικού
συστήματος μόνο μεταπολεμικά. Διαδραμάτισαν
όμως καί προπολεμικά ενα σημαντικό ρόλο, πού
προοδευτικά κέρδιζε σέ βαρύτητα.
Σκοπός τής εργασίας αύτής είναι νά βοηθήσει
νά θγοΰν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά μέ τήν
έκταση καί τή σημασία πού πήρε τό φαινόμενο
τών ξένων άμεσων έπενδύσεων στή μεγάλη περίο
δο άπό τό 1830 μέχρι τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο,
καθώς καί μέ τόν ρόλο πού έπαιξε στό σχηματι
σμό τής έλληνικής οικονομίας στήν περίοδο αύτή. Ή κεντρική προβληματική άφορά στίς σχέ
σεις μεταξύ τής εισροής ξένων άμεσων έπενδύ
σεων καί τής διαδικασίας άναπτύξεως καί έκβιομηχανίσεως τής χώρας.
μορφές, έκταση καί προέλευση
τής εισροής ξένου κεφαλαίου
Σ’ όλο τόν 19ο αιώνα καί ακόμα μέχρι τά μέσα
σχεδόν τού 20οΰ, οί επενδύσεις χαρτοφυλακίου
ήσαν, όπως άναφέρθηκε, ή κυρίαρχη μορφή μετα
κίνησης κεφαλαίων καί τούτο ισχύει καί γιά τίς
εξελίξεις στόν έλληνικό χώρο κατά τήν περίοδο
αύτή. Ή παραπάνω διαπίστωση βασίζεται βέβαια
σέ κριτήρια καθαρά ποσοτικά, στή σύγκριση δη
λαδή τού όγκου τών επί μέρους εισροών ξένου
κεφαλαίου, άλλά παραβλέπει ποιοτικά κριτήρια,
όπως τόν ρόλο πού έπαιξαν οί ξένες άμεσες επεν
δύσεις, παρά τόν σχετικά περιορισμένο όγκο τους,
γιά τόν σχηματισμό μιάς περιφερειακής οικονο
μίας. Στήν περίπτωση τής Ελλάδας, άπό πάρα
πολύ νωρίς άρχίζουν νά Ιδρύονται ξένες επιχει
ρήσεις μέ δραστηριότητα σέ διάφορους τομείς,
2. Οί μόνες εργασίες πού έξετάζουν κάπως βαθύτερα τίς ξέ
νες άμεσες επενδύσεις είναι τού Δ. Στεφανίδη: Ή εισροή ξέ
νων κεφαλαίων καί αί οικονομικοί καί πολιτικοί της σννέπειαι (Θεσσαλονίκη 1930), καθώς καί τό άρθρο τού Α. Φ.
Φρέρη, «Τό ξένο κεφάλαιο στήν 'Ελλάδα (1840-1940)», στόν
Οίκον. Ταχνόρόμο τής 29. 1. 1976. Βλ. επίσης στό βιβλίο τού
Κ. Τσουκαλά: 'Εξάρτηση καί 'Αναπαραγωγή. Ό Κοινωνικός
Ρόλος τών 'Εκπαιδευτικών Μηχανισμών στήν Ελλάδα
(1830-1922), (’Αθήνα 1977), τά κεφάλαια στίς σελ. 246-266.
3. Βλ. J. Η. Dunning, Studies in International Investment
(London 1970), σελ. 2 έπ.

εξέλιξη πού φθάνει στό κορύφωμά της κατά τό
διάστημα τού μεσοπολέμου. Μάλιστα κατά τή δι
άρκεια τής περιόδου πού έξετάζεται έχουμε καί
ένα φαινόμενο, πού πολύ λίγο προσέχτηκε καί
πού ώστόσο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιά τήν έρμηνεία καί τήν άξιολόγηση τών έπιδράσεων τού
ξένου κεφαλαίου πάνω στή διαδικασία άναπτύξεως
τής χώρας. Ένώ δηλαδή κύριο διακριτικό στοι
χείο μεταξύ άμεσης επένδυσης καί επένδυσης
χαρτοφυλακίου είναι τό άν ό δανειοδότης μέ τή
μεταφορά κεφαλαίου σέ μιά άλλη χώρα άναπτύσσει καί συγχρόνως ελέγχει μιά επιχειρηματική
δραστηριότητα, ή άν άπλώς διαθέτει τό κεφάλαιο
έναντι μιάς προσόδου, στήν πραγματικότητα
ύπάρχουν μορφές περισσότερο πολυσύνθετες.
Έτσι
σημειώνονται περιπτώσεις,
όπου
ή
μεταφορά κεφαλαίου παίρνει κατ’ άρχήν τή
μορφή δανείου, συγχρόνως όμως ό δανειοδότης
εξασφαλίζει τή διαχείριση, τήν πρόσοδο καί τόν
έλεγχο διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων,
τουλάχιστο γιά τό χρονικό διάστημα πού θά με
σολαβήσει μέχρι τήν έξόφλησή του. Έχουμε δη
λαδή τό φαινόμενο, μιά μεταφορά κεφαλαίου, πού
εμφανίζεται τυπικά σάν έπένδυση χαρτοφυλακίου,
στήν πράξη νά συνδυάζεται μέ άμεσο ξένο έλεγχο
εγχώριων πόρων καί παραγωγικών δραστηριοτή
των, πού μάλιστα κατά κανόνα δέν σχετίζονται μέ
τή συντελούμενη μεταφορά κεφαλαίου.
Στήν Ελλάδα τό φαινόμενο αυτό έμφανίστηκε
στίς περιπτώσεις π.χ. τού «δανείου μονοπωλίων»
τού 1887, όπου οί ξένες τράπεζες πού χορήγησαν
τό δάνειο τών 135 έκ. φρ. ίδρυσαν έταιρία γιά τή
διοίκηση καί διαχείριση τών κρατικών μονοπω
λίων πού τούς παραχωρήθηκαν σάν εγγύηση (ΑΕ
διαχειρίσεως τών μονοπωλίων τής Ελλάδας),
στήν περίπτωση τής συμβάσεως ULEN, πού άνέλαβε τή διεύθυνση καί έκμετάλλευση τών έργων
υδρεύσεως μέχρι τήν έξόφληση τού δανείου άπό
τήν ελληνική κυβέρνηση,4 ένώ μέ τήν έπιβολή
του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου τό 1898 καί
τήν παραχώρηση τού ελέγχου καί τής διαχειρί
σεως μιάς σειράς κρατικών μονοπωλίων καί φό
ρων στή Διεθνή Οικονομική Επιτροπή, στήν ου
σία έχουμε τό ίδιο φαινόμενο σέ μιά γενικότερη
μορφή του.
Στόν πίνακα 1 δίνονται στοιχεία σχετικά μέ τόν
όγκο τής εισροής κάθε μορφής ξένων κεφαλαίων
κατά περιόδους. ”Αν έξαιρέσει κανείς τήν επανα
στατική περίοδο μέχρι τό 1830, κατά τήν όποια
έχουμε τά δύο δάνεια ύψους 800 χιλ. καί 2 έκ.
στερλινών άπό τήν Αγγλία, τό 1824 καί 1825
άντίστοιχα, τό ύπόλοιπο διάστημα μπορεί νά υπο
διαιρεθεί στίς εξής τέσσερις ειδικότερες περι
όδους:5
4. Βλ. Δ. Στεφανίδη, 6.π., σελ. 181, 19 7, 237 καί 279.
5. Ό Δ. Στεφανίδης, ο.π., σελ. 170, δια ρίνει τρεις χρονικές
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5Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών, 6' καί γ' τετράμηνο 1977

α)
6)
γ)
δ)

1830-1878
1879-1914
1914-1919
1920-1939

Τό παραπάνω σχήμα διακρίσεως άναφέρεται
βασικά στίς φάσεις καί τήν εξέλιξη πού γνώρισε
ή νεοελληνική οικονομία καί έχει περισσότερο
άναλυτικό χαρακτήρα, παρά τήν έννοια μιας ούσιαστικής τομής μεταξύ των επί μέρους περιόδων.
Σέ γενικές γραμμές ή διάκριση αύτή έχει ως έξής:
Στην πρώτη περίοδο (1830-1878) τό ξένο κεφάλαιο
σάν οικονομική κατηγορία έλάχιστο ένδιαφέρον
δείχνει γιά νά διεισδύσει στήν Ελλάδα, τουλάχι
στο μέχρι τό 1850-60 περίπου. Τό έπίπεδο άναπτύξεως τών παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας
είναι πολύ χαμηλό, ή έσωτερική άγορά είναι πολύ
περιορισμένη, οί κυρίαρχες σχέσεις καί κοινωνι
κοοικονομικές δομές παρεμποδίζουν τή γρήγορη
έπέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής,
τό ένδιαφέρον τών μεγάλων δυνάμεων γιά τόν έλληνικό χώρο ήταν κυρίως πολιτικό καί ή παροχή
δανείων έχει «πολιτικό» χαρακτήρα καί στόχους.
Οί παραπάνω παράγοντες καθώς καί ό περιορι
σμένος ύπόγειος πλούτος συντελούν, ώστε οί ευ
καιρίες έκμεταλλεύσεως καί έπενδύσεως στήν έλληνική οικονομία νά είναι σχεδόν άνύπαρκτες,
μέχρι τουλάχιστο τό 1860. Τέλος, δέν έχει άρχίσει ή περίοδος όπου τό ξένο κεφάλαιο διαμορφώ
νεται σέ σημαντικό παράγοντα τών διεθνών οικο
νομικών σχέσεων.6
Ή δεύτερη περίοδος (1879-1914) συνδέεται μέ
μιά έντονη ανάπτυξη καπιταλιστικών μορφών πα
ραγωγής καί άποτελεΐ τήν έναρκτήρια φάση τής
έλληνικής άστικής άνόδου.7 ’Από τό 1860 περίπου
αρχίζουν ήδη νά ιδρύονται, σέ κάποια ευρύτερη
έκταση, οργανωμένες βιομηχανικές μονάδες καί
γιά πρώτη φορά σημειώνεται ένα άνοιγμα άπό τή
μερκαντιλική πρός τή βιομηχανική φάση. Τό
Κράτος πραγματοποιεί έκτεταμένες έπενδύσεις
υποδομής, μέ σκοπό τήν αύξηση τής άποδοτικότητας τών ιδιωτικών έπενδύσεων, αλλά καί γιά
στρατιωτικούς λόγους. Ή δημιουργία πιό ευνοϊ
κών όρων οικονομικής έκμεταλλεύσεως διευρύνει
σημαντικά τίς έπενδυτικές ευκαιρίες. Τό ξένο κε
φάλαιο αναλαμβάνει όλοκληρωτικά σχεδόν τήν
κρατική έπενδυτική δραστηριότητα καί έκμετάλπεριόδους, δηλαδή α) 1821-1893, 6) 1894-1922, καί γ) μετά τό
1922. Καθώς όμως τόσο ή δεκαετία τού 1870-1880, όσο καί ό
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος άποτέλεσαν βασικούς σταθμούς
στήν ιστορία τής χώρας, είναι χρησιμότερο νά άκολουθηθεΐ ή
παραπάνω πιό άναλυτική κατάταξη.
6. Οί διεθνείς μετακινήσεις κεφαλαίων πήραν εύρεΐες δια
στάσεις μετά τό 1880. Βλ. S. Amin, Le Développement Inégal
(Paris 1973), σελ. 137 έπ.
7. Βλ. N. Svoronos, Histoire de la Grèce Moderne (Paris
1972), σελ. 71, B. I. Φιλία, Κοινωνία καί Εξουσία στήν 'Ελ
λάδα. Ή νόθα άστικοποίηση 1800-1864 (’Αθήνα 1974) σελ
173.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 'Ύψος καί μορφή εισροής ξένων κεφαλαίων
στήν ελληνική οικονομία (1830-1939)
σέ έκατ. χρυσά φράγκα
Περίοδος

Δημόσια
δάνεια

1830-1878
1879-1893
1894-1914
1915-1919
1920-1932

60
640
535
562,53
1152,8 J

Σύνολο

2950,3

Δάνεια σέ νομικά "Αμεσες
πρόσωπα1
επενδύσεις
___

90
100
—

100
1302
160-180
—

125

130

315

520-540

1. Τράπεζες, έταιρίες σιδηροδρόμων, ήλεκτρικοϋ κτλ.
2. Περιλαμβάνει καί τίς έπενδύσεις στους σιδηροδρόμους καί τήν ΑΕ ΚωπαΓδος,
πού ό Στεφανίδης κατατάσσει ξεχωριστά.
3. 'Αφορά τό ποσό πού είσέρρευσε στήν Ελλάδα καί δχι τό πραγματικό βάρος
πού άναλήφθηκε μετά τόν διακανονισμό τών πολεμικών χρεών (1927, 1930), τόν
συνυπολογισμό τών τόκων κτλ. Ή συμφωνία πού έγινε άναγνώριζε χρέη ύψους 6,95
έκ. στερλινών στήν ’Αγγλία (173, 8 έκ. χρ. φρ.), 5,5 έκ. δολλαρίων (27,5 έκ. χρ.
φρ.) στίς ΗΠΑ καί 14 έκ. χρ. φρ. στή Γαλλία (σύνολο: 215 έκ. χρ. φρ.), ή 507,5 έκ.
χρ. φρ., 101,5 έκ. χρ. φρ. καί 28,8 έκ. χρ. φρ. άντίστοιχα (σύνολο: 637,8 έκ.χρ.φρ.)
γιά κεφάλαια καί τόκους μαζί, μέχρι τήν έξόφληση τών χρεών. Βλ. Δ. Στεφανίδη,
δ.π., σελ. 209 έπ. καί 306.
4. Ό Στεφανίδης, δ.π., σελ. 266, τά υπολογίζει σέ 907,8 έκ. χρ. φρ., στά όποια
πρέπει νά προστεθούν τά δύο δάνεια ύψους 12,2 έκ. δολλ. τού 1930 άπό τίς ΗΠΑ
καί 4,6 έκ. στερλινών (παραγωγικό δάνειο 1931), τό δάνειο τής καναδικής κυβερνήσεως τού 1919 (40 έκ. χρ. φρ.) καί τό άναληφθέν άπό τήν έλληνική κυβέρνηση
δάνειο τής σιδηροδρομικής έτ. Jonction Thessalonique-Constantinople (πού έθνικοποιήθηκε τό 1920), ύψους 29 έκ. χρ. φρ.
Πηγή: ’Επεξεργασία στοιχείων άπό τό βιβλίο τού Δ. Στεφανίδη, δ.π., Τ. Λιγνάδη,
δ.π., καί W. Wapenhans, «Die Entwicklung der öffentlichen Auslandsverschuldung
Griechenlands seit der Begründung seiner nationalen Selbstständigkeit», στό: Zeit
schrift fur die gesamte Staatswissenschaft, τ. 117, 1961, σελ. 201-223.

λευση τών έργων αυτών, ένώ συγχρόνως κατευθύνεται σέ άμεσες επενδύσεις στά μεταλλεία καί
στόν τριτογενή τομέα. Ή περίοδος αύτή συμπί
πτει καί μέ τή διεύρυνση τής σημασίας τού φαι
νομένου τής διεθνούς μετακινήσεως κεφαλαίου
άπό τίς αναπτυγμένες πρός τίς ύπανάπτυκτες χώ
ρες. Στή φάση αυτή οί ξένες κυρίαρχες δυνάμεις,
καί κυρίως ή ’Αγγλία, πού μέχρι τώρα ή έπιρροή
τους περιοριζόταν στό πολιτικό έπίπεδο, ένισχύουν τήν οικονομική κυριαρχία τους στόν έλληνικό χώρο. Ή περίοδος αύτή είναι ιδιαίτερα
κρίσιμη, άπό τήν άποψη ότι στή διάρκειά της
διαμορφώνονται όριστικά οί προσδιοριστικοί πα
ράγοντες τής ανισομερής καί έξαρτημένης άνάπτυξης τής Ελλάδας.
Στήν περίοδο άπό τό 1919 μέχρι τό 1939 οί έπιπτώσεις τής Μικρασιατικής καταστροφής καί ή
κρίση τού διεθνούς οικονομικού συστήματος δη
μιούργησαν συνθήκες εύνοϊκές γιά τήν ανάπτυξη
τής μεταποίησης. Στή φάση αύτή βλέπουμε νά
ιδρύονται πολλές ξένες έπιχειρήσεις στήν Ελλά
δα, τόσο στή βιομηχανία, όσο καί στούς διάφο
ρους τομείς τών ύπηρεσιών (τράπεζες, έμπόριο,
κτλ.). Οί ΗΠΑ καί ή Γερμανία κάνουν έντονη
τήν έμφάνισή τους σάν νέοι πόλοι ισχύος καί σάν
χώρες έξαγωγής κεφαλαίου.
Όπως προκύπτει άπό τόν πίνακα 1, σ’ όλη τήν
περίοδο 1830-1939 τά δάνεια τού Δημοσίου έχουν
τήν πρώτη θέση άπό άποψη όγκου, καί φθάνουν
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συνολικά τά 2950 έκ. χρ. φρ. περίπου, ένώ άλλα
315 έκ. χρ. φρ. αποτελούσαν δάνεια πρός διάφο
ρες ελληνικές επιχειρήσεις. Οί ξένες άμεσες
έπενδύσεις φθάνουν στό ίδιο διάστημα τά 540 έκ.
χρ. φρ., πρέπει όμως νά σημειωθεί ότι τό ποσό
αυτό, σέ αντίθεση μέ τά δάνεια, πού μπορούν νά
έκτιμηθοϋν ποσοτικά μέ μεγαλύτερη ακρίβεια,
βασίζεται σέ εκτιμήσεις. Ένα τμήμα των δανείων
πρός έταιρίες άντιπροσωπεύει πιθανότατα επίσης
ξένες άμεσες έπενδύσεις, στις περιπτώσεις όπου ό
ξένος δανειοδότης συνδέεται στενά μέ τήν έπιχείρηση πού δανειοδοτεί, μιά έκτίμηση όμως τού
ποσού αύτοΰ είναι έξαιρετικά δύσκολη.
Κατά τήν πρώτη περίοδο (1830-1878), δέν ση
μειώθηκε παρά ένα μόνο δάνειο, τό 1833, άπό τή
Γαλλία, ύψους 60 έκ. χρ. φρ. ’Αντίθετα, στήν
περίοδο αύτή, καί παρά τίς συνθήκες πού έπικρατούσαν στήν οικονομία, σημειώνεται μιά εισροή
έπιχειρηματικού κεφαλαίου γύρω στά 100 έκ. χρ.
φρ.,8 πού προοδευτικά κατευθύνθηκε σέ μιά σειρά
άπό οικονομικές δραστηριότητες, στίς όποιες θά
άναφερθούμε άναλυτικά πιό κάτω. Στήν περίοδο
αύτή οί ξένες άμεσες έπενδύσεις ύπερβαίνουν αι
σθητά τά ξέ\" δάνεια, καθώς ή πτώχευση τού
1843 έχει άπιυ'/.είσει τή χώρα άπό τή διεθνή κε
φαλαιαγορά, ένώ παράλληλα ή προσπάθεια οργά
νωσης καί ή έξέλιξη τής οικονομίας στό έλληνικό Κράτος, καθώς καί στόν λοιπό έλληνικό
χώρο (Β. Ελλάδα), προσφέρουν στό ξένο κεφά
λαιο διάφορες εύκαιρίες έπενδύσεων καί μονοπω
λιακών θέσεων (τράπεζες, άσφάλειες, εμπόριο,
κοινωφελή έργα κτλ.).
Τό μεγαλύτερο τμήμα τών κεφαλαίων αυτών
είσέρρευσε μετά τό 1860 καί προέρχεται στήν
περίοδο αύτή κυρίως άπό τή Γαλλία (Εθνική
Τράπεζα, ’Οθωμανική Τράπεζα, μεταλλεία Λαυ
ρίου, έτ. αεριόφωτος, ορισμένες βιομηχανικές
έταιρίες, σιδηρόδρομος Άθηνών-Πειραιώς κ.ά.),
καί δευτερευόντως άπό άλλες χώρες, όπως τήν
’Αγγλία, (τηλεπικοινωνίες καί τράπεζες—Ίονική
Τράπεζα).
Κατά τή δεύτερη περίοδο (1879-1914) ό όγκος
τών κεφαλαίων πού είσέρρευσαν μέ κάθε μορφή
ήταν αισθητά μεγαλύτερος άπ’ ό,τι ήταν κατά τήν
πρώτη, άλλά καί οί έπιπτώσεις, άντίστοιχα. Στό
χρονικό αύτό διάστημα έχουμε τά τρικουπικά δά
νεια, καθώς καί διάφορα άλλα δάνεια πού έγιναν
μετά τήν πτώχευση τού 1893 καί τήν έπιβολή οι
κονομικού έλέγχου στήν Ελλάδα τό 1897.
Ή συνολική εισροή ξένων δανειακών κεφα
λαίων ύπολογίζεται ότι έφθασε τά 1365 έκ. χρ.
φρ. περίπου καί τά μισά άπ’ αύτά (640 έκ.) άφορούν τήν περίοδο τών τρικουπικών δανείων
(1879-1893). ’Από τά κεφάλαια αυτά μόνο τά 46
έκ. περίπου, ή τό 3,4%, διατέθηκαν γιά τήν κατα
σκευή παραγωγικών έργων (σιδηροδρομικών
8. Βλ. Δ. Στεφανίδη. ο.π., σελ. 178.

γραμμών).9 'Η εισροή έπιχειρηματικών κεφαλαίων
γιά άμεσες έπενδύσεις στήν ίδια περίοδο (18791914) πρέπει νά έκτιμηθεΐ γύρω στά 300 έκ. χρ.
φρ.10 ’Εκτός άπό τίς δύο αύτές μορφές έχουμε
όμως καί τήν εισαγωγή κεφαλαίων γιά δάνεια νο
μικών προσώπων (τράπεζες, έταιρίες κτλ.), καθώς
καί γιά τήν κατασκευή δημοσίων έργων, πού
έφθασαν τά 190 έκ. χρ. φρ. 'Η τελευταία αύτή κα
τηγορία περιλαμβάνει ουσιαστικά καί άμεσες
έπενδύσεις καί έπενδύσεις χαρτοφυλακίου, άλλά
πρακτικές δυσκολίες δέν έπιτρέπουν τή διάκρισή
τους.
Στήν περίοδο αύτή ή ’Αγγλία καταλαμβάνει
μαζί μέ τή Γαλλία κυρίαρχη θέση σάν χώρα έξαγωγής κεφαλαίων. Γύρω στό 1/3 περίπου τών έξωτερικών δανείων τού Δημοσίου προέρχονται άπό
τήν ’Αγγλία, τό μισό σχεδόν άπό τή Γαλλία,καί
τό ύπόλοιπο άπό τή Γερμανία, τή Ρωσία κ.ά.11
Όσο άφορά τίς άμεσες έπενδύσεις, σημαντικές εί
ναι, παράλληλα μέ τή γαλλική παρουσία πού εξα
κολουθεί νά δεσπόζει (Τράπεζα Αθηνών, βιομη
χανία Β. Ελλάδος, σιδηρόδρομοι, έμπόριο, κοι
νωφελή έργα κτλ.), οί άγγλικές (μεταλλεία, ναυτι
λία, καπνεμπόριο, σιδηρόδρομοι, άσφάλειες καί
κοινωφελή έργα), καί οί βελγικές έπενδύσεις (σι
δηρόδρομοι καί κοινωφελή έργα).12
Στήν τρίτη περίοδο (1914-1919) ή εισροή ξέ
νου κεφαλαίου γίνεται γιά άποκλειστικά στρατιω
τικούς σκοπούς, ένα τμήμα μάλιστα τής εισροής
κεφαλαίων στήν πραγματικότητα άφορά άπλώς
τήν άξια τού πολεμικού ύλικοΰ πού χορηγήθηκε
στήν Ελλάδα άπό τήν ’Αγγλία, τή Γαλλία καί τίς
ΗΠΑ. Ξένες άμεσες έπενδύσεις δέν σημειώθηκαν
στήν περίοδο αύτή. Τό συνολικό ποσό τών πολε
μικών πιστώσεων πού δόθηκαν στήν Ελλάδα
φθάνει τά 562,5 έκ. χρ. φρ. Τελικά, μέ τούς πολε
μικούς διακανονισμούς τού 1927 καί 1930, ή χώρα
ύποχρεώθηκε στήν άναγνώριση χρέους 23,6 έκ.
στερλινών στήν ’Αγγλία, 20,3 έκ. δολλ. στίς ΗΠΑ
καί 28,9 έκ. χρ. φρ. στή Γαλλία, ή συνολικά 215
έκ. χρ. φρ. περίπου.13
Στά τελευταία αύτά ποσά συμπεριλαμβάνονται
9. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ. 182/3 καί 186.
10. Στόν ίδιο, έπεξεργασία των στοιχείων πού παραθέτει
στίς σελ. 188-198, 232.
11. Βάσει των στοιχείων του Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ.
179-183 καί 200-205.
12. Ό Κ. Μοσκώφ στό: Ή ’Εθνική καί Κοινωνική Συνεί
δηση στήν 'Ελλάδα 1830-1909 (’Αθήνα 1974), σελ. 164 θεωρεί
ότι τό 1909 ή συμμετοχή τής Γαλλίας στίς ξένες επενδύσεις
κεφαλαίων (40%) είναι ίση μέ τής ’Αγγλίας, ένώ άπό 10% εί
ναι ή συμμετοχή τού Βελγίου καί τής Ρωσίας. Στόν πίνακα
όμως πού δίνει στή σελ. 168 εμφανίζεται άλλη εικόνα, ότι δη
λαδή ή συμμετοχή τής Γαλλίας στό σύνολο τών ξένων έπεν
δύσεων είναι 52,3%, τής ’Αγγλίας 30%. τής Ρωσίας 8,4% καί
τής Γερμανίας 7%, ένώ χωρίς υπολογισμό τών δανείων του έλληνικοΰ Δημοσίου, τά ποσοστά αύτά διαμορφώνονται σέ 58,1%
27,7%, 3,5% καί 9,0% άντίστοιχα.
13. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ. 209 έπ. καί 306 καί Τ. Λι-
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οί τόκοι των κεφαλαίων, τόσο μέχρι τό 1927-30
πού έγιναν οί συμφωνίες, όσο καί μέχρι τόν
χρόνο αποπληρωμής τών δανείων, πού έφθανε μέ
χρι τό 1989.14
Κατά τήν τέταρτη περίοδο (1920-1939) ση
μειώθηκε μιά εισροή κεφαλαίων γιά δάνεια τού
Δημοσίου, πού έφθασε γύρω στά 1153 έκ. χρ. φρ.
(46 έκ. στερλίνες περίπου). Άπ’ αύτά ένα μεγάλο
τμήμα, δηλαδή 305 έκ. χρ. φρ., άφορά τό προσφυγικό δάνειο, πού σάν σκοπό είχε τήν αγροτική
καί άστική άποκατάσταση τών προσφύγων, ένώ
άλλα 187 έκ. (δάνειο σταθεροποιήσεως ή τριμε
ρές) έγινε βασικά μέ τόν σκοπό νά καλυφθούν τά
δημοσιονομικά έλλείμματα καί νά άποκατασταθεΐ
ή νομισματική σταθερότητα. Τά ύπόλοιπα χρησι
μοποιήθηκαν κατά μεγάλο μέρος γιά τή χρηματο
δότηση έργων ύποδομής, όπως έργα ύδρεύσεως,
οδικό καί σιδηροδρομικό δίκτυο, καί άνέγερση
σχολικών κτιρίων.
Τά δάνεια πρός νομικά πρόσωπα είναι δύσκολο
νά ύπολογισθοΰν στήν περίοδο αύτή. Σύμφωνα μέ
τά στοιχεία πού αναφέρει ό Στεφανίδης, τά δάνεια
αύτά μεταξύ 1920-30 φθάνουν τά 125 έκ.χρ.φρ.
Στήν κατηγορία τών άμεσων έπενδύσεων μιά
ποσοτική εκτίμηση είναι άκόμα πιό δύσκολη. Ό
Στεφανίδης άναφέρει ότι στήν περίοδο αύτή οί
τοποθετήσεις στίς διάφορες έπιχειρήσεις, πού βέ
βαια δέν μπορούν νά θεωρηθούν όλες σάν άμεση
επένδυση, έφθαναν τά 60 έκ. χρ. φρ., στά όποια
άν προστεθούν τά 70 έκ. χρ. φρ. τής Power and
Traction15 έχουμε 130 έκ. χρ. φρ. Τό ποσό αύτό
βασίζεται σέ έκτιμήσεις πού είναι δύσκολο νά
έλεγχθούν. ’Άν κανείς θεωρήσει αύτό σάν μιά
έλάχιστη βάση, θά πρέπει νά λάβει ύπ’ όψη του
καί ότι μετά τό 1930 ίδρύθηκαν άρκετές ξένες
έταιρίες στό έμπόριο άλλά καί στή βιομηχανία,
ώστε τό πραγματικό ύψος τών ξένων άμεσων
έπενδύσεων νά μπορεί νά προσδιορισθεϊ σέ κάπως
ύψηλότερο έπίπεδο.16
Ή πλειοψηφία τών κεφαλαίων αυτών έχει αγ
γλική προέλευση. ’Από τά 1153 έκ. χρ. φρ. ή 46
γνάδη, Ή ξενική έξάρτησις κατά τήν διαδρομήν τού νεοελλη
νικού Κράτους (1821-1945), ’Αθήναι 1975, σελ. 151.
14. Καί τά στοιχεία αύτά είναι πάντως άτελή, γιατί γιά τόν
τελικό υπολογισμό του έλληνικοϋ χρέους άφαιρέθηκαν οί δα
πάνες του έλλην. Κράτους γιά τή συντήρηση τών συμμαχι
κών στρατευμάτων καθώς καί ή άξια τών καταστροφών, πού
προκάλεσαν τά στρατεύματα αύτά στήν Ελλάδα σέ πολεμικές
επιχειρήσεις. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π., σελ. 209.
15. Στό ποσό αύτό δέν συμπεριλαμβάνεται βέβαια ή συμ
βολή τής έλληνικής πλευράς στό μετοχικό καί όμολογιακό
κεφάλαιο τού συγκροτήματος, πού έν μέρει άντιπροσωπεύει
έπίσης ξένο κεφάλαιο. Δέν συμπεριλαμβάνεται άκόμα ή άξια
σέ στερλίνες τών έγκαταστάσεων πού άπορρόφησε ή Power
άπό άλλες ξένες έταιρίες (610 χιλ. στερλίνες), δεδομένου ότι
τά κεφάλαια αύτά υπολογίσθηκαν ήδη κατά τή χρονική περί
οδο πού είχαν μπει στή χώρα.
16. Δέν περιλαμβάνεται π.χ. ή έπένδυση τής Siemens καί
Halske του 1930 γιά τό τηλεφωνικό δίκτυο τής χώρας.
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έκ. στερλίνες τών δημοσίων δανείων τής περιόδου
1920-30, τά 19 έκ. στερλίνες ή τό 46% περίπου εί
ναι άγγλικά καί μάλιστα κατά κύριο λόγο άπό
τήν τράπεζα Hambro’s Bank Ltd. Στήν περίοδο
αύτή άρχίζει έπίσης νά γίνεται αισθητή ή παρου
σία τών ΗΠΑ στόν έλληνικό οικονομικό χώρο,
τόσο μέ τή συμμετοχή τους στά διάφορα δημόσια
δάνεια, πού φθάνει τά 10 έκ. στερλίνες ή τό 22%
τού συνόλου, όσο καί μέ τήν άνάληψη μεγάλων
έργων ύποδομής καί τήν πραγματοποίηση άμεσων
έπενδύσεων (συμβάσεις Foundation, Ulen κ.ά.). Ή
Γαλλία απουσιάζει σχεδόν τελείως άπό τόν κατά
λογο τών νέων πιστωτών τής Ελλάδας.17
Στόν χώρο τών άμεσων έπενδύσεων ή Αγγλία
κατέχει έπίσης κυρίαρχη θέση (επενδύσεις Power,
τράπεζες, άσφάλειες, καπνεμπόριο, διάφορες βιο
μηχανίες), συγχρόνως όμως ένισχύεται ή θέση
τών ΗΠΑ καί τής Γερμανίας (σύμβαση Siemens,
έπενδύσεις στά μεταλλεία καί στή βιομηχανία).
τομείς στους όποιους κατευθύνθηκαν
οί ξένες επενδύσεις
Οί τομείς στούς όποιους κατευθύνθηκε τό ξένο
κεφάλαιο εναλλάσσονται ανάλογα μέ τήν περίοδο.
Έτσι σ’ όλο τόν 19ο αιώνα καί μέχρι τόν πρώτο
παγκόσμιο πόλεμο έμφανίζεται τό κλασικό τρίπτυχο:
—επενδύσεις στά μεταλλεία καί στίς πρώτες όλες
γενικά,
—ανάπτυξη ορισμένων τμημάτων τής υποδομής
τής οικονομίας καί διείσδυση (έλεγχος) στόν κρα
τικό τομέα, καί
—επενδύσεις σέ συμπληρωματικούς τομείς (τράπε
ζες, άσφάλειες, έμπόριο).
Στήν πρώτη περίοδο (1830-1879), βασικός το
μέας όπου κατευθύνθηκαν οί ξένες έπενδύσεις
ήταν ό τραπεζικός. ’Ήδη στά Ίόνια, τό 1839, καί
στήν Ελλάδα τού Όθωνα, τό 1841, τό ξένο τρα
πεζικό κεφάλαιο ιδρύει καί έλέγχει ή έπηρεάζει
σημαντικά τίς δύο μεγαλύτερες (τότε μόνες) τρά
πεζες, πού θά διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο
στήν έλληνική ίστορία (Εθνική καί Τονική Τρά
πεζα). Κάπως άργότερα (1863) τό ’ίδιο θά σημειω
θεί καί στή Θεσσαλονίκη (μέ τήν έγκατάσταση
τής ’Οθωμανικής Τράπεζας), πού ήταν τό σημαν
τικότερο διαμετακομιστικό κέντρο τής Β. Ελλά
δας, όπου τραπεζικά κεφάλαια διαφόρων εθνικο
τήτων έπενδύονται μετά τό 1863 καί δημιουργούν
ένα σημαντικό πιστωτικό κέντρο πού χρηματοδο
τεί τό έμπόριο τής περιοχής. Τόσο ή ’Εθνική καί
17. Ό Στεφανίδης, ό.π., σελ. 305, εκτιμά τό ύψος τών ύποχρεώσεων τής Ελλάδας γιά δημόσια εξωτερικά δάνεια τό 1923
σέ 588 έκ. χρ. φρ. (χωρίς τά πολεμικά χρέη), άπό τά όποια
θεωρεί ότι τό 72% άντιπροσωπεύουν άγγλικά, τό 18% γαλλικά,
καί τό 10% λοιπά κεφάλαια (καναδικά, όλλανδικά, βελγικά,
ΗΠΑ).
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ή Ίονική Τράπεζα, όσο καί οί άλλες τράπεζες
πού ιδρύθηκαν άργότερα, έπαιξαν σημαντικό ρόλο
γιά τήν προσέλκυση ξένου κεφαλαίου γενικά καί
άμεσων έπενδύσεων ειδικότερα, καθώς καί γιά τη
χρηματοδότηση των έμπορικών κυρίως δραστη
ριοτήτων στην ελληνική οικονομία.
Ξένες έπενδύσεις στά μεταλλεία σημειώνονται
μετά τό 1869, όταν δημοσιεύθηκε ό νόμος «περί
μεταλλείων καί ορυκτών», καί άποτελοϋν τή δεύ
τερη μεγάλη κατηγορία όπου κατευθύνθηκαν οί
ξένες έπενδύσεις στήν περίοδο αυτή. Ή δημο
σίευση του νόμου αυτού εδινε τή δυνατότητα
μεταλλευτικών έπενδύσεων, πού ή έντασή τους
σημειώθηκε στήν περίοδο 1880-19 ΙΟ.18 Οί γαλλι
κές έπενδύσεις στά μεταλλεία μολύβδου, ψευδάρ
γυρου καί σίδερου (Γαλλική Εταιρία Λαυρίου,
Γαλλική Εταιρία Σερίφου-Σπηλιαλέζας) ήταν οί
πρώτες μεγάλες ξένες έπενδύσεις στόν χώρο αύτό
καί κυριάρχησαν άλλωστε γιά πολλές δεκαετίες
στήν έλληνική οικονομία.19 Ό Κ. Μοσκώφ ανα
φέρει ότι τό 1875 οκτώ ξένες μεταλλευτικές επι
χειρήσεις είχαν άποκτήσει 400 παραχωρήσεις,
πού έκτείνονταν σέ 1,9 έκατ. στρέμματα, ή στό
5% περίπου τής τότε έκτάσεως τής χώρας.20
Στή μεταποίηση σημειώνονται όρισμένες ξένες
έπενδύσεις σέ τομείς πού μέχρι τότε ήσαν άνύπαρκτοι στόν ελληνικό χώρο. Έτσι, τό 1841
Ιδρύονται γιά πρώτη φορά βιομηχανία παραγωγής
ζάχαρης, ενα κτενοποιεϊο στή Σύρο, βιομηχανία
μπύρας (Φίξ), παραγωγής κρασιού (’Αχαΐα
Κλάους), βιομηχανία χημικών προϊόντων, ενα
μεταξουργείο,21 άλλά καί πιό παραδοσιακές βιο
μηχανίες, όπως άλευρόμυλοι (στή Θεσσαλονίκη).
Οί ξένες έπενδύσεις στόν τομέα αύτό ήσαν βέβαια
τότε μεμονωμένες, παράλληλα όμως συνδέονται μέ
τόν σχηματισμό άρκετών άπό τίς πρώτες βιομη
χανικές μονάδες.22
Βασικός τομέας πού προσέλκυσε τό ένδιαφέρον
τού ξένου κεφαλαίου ήταν καί τά κοινωφελή έργα
(public utilities), πού ή έκμετάλλευσή τους γινό
ταν άπό ιδιώτες καί πού λόγω τής φύσεώς τους
είχαν μονοπωλιακό χαρακτήρα. Όλα σχεδόν τά
έργα πού άφοροΰσαν public utilities πραγματο
ποιήθηκαν καί έλέγχονταν άπό ξένες έπιχειρήσεις
18. Βλ. Λεξικό "Ηλιος, σελ. 1439.
19. Ό Γ. Α. Άναστασόπουλος στό: Ιστορία τής-ελληνικής
βιομηχανίας 1840-1940 (Άθήναι 1947), τ. 1ος. σελ. 354. ανα
φέρει ότι τά μεταλλεία Λαυρίου ήσαν άπό τά τελειότερα τής
Ευρώπης.
20. Κ. Μοσκώφ, δ.π., σελ. 158.
21. Στή μεταξουργία πραγματοποιήθηκαν οί πρώτες βιομη
χανικές έπενδύσεις, ήδη τό 1836. Οί περισσότερες όμως έπιχειρήσεις πού ιδρύθηκαν, μέ εξαίρεση τό Μεταξουργείο Πει
ραιώς, δέν διατηρήθηκαν πολύ.
22. Βλ. Γ. Χαριτάκη, Ή Έλληνική Βιομηχανία (Άθήναι
1927), σελ. 27, ότι «ή έργοστασιακή βιομηχανία συχνότατα
ιδρύεται ύπό άλλοδαπών καί διεξάγεται μέ άλλοδαπούς τεχνίτας».

(Εταιρία ’Αεριόφωτος ’Αθηνών, τηλεγραφική έπικοινωνία στό έσωτερικό καί έξωτερικό, συγκοι
νωνία Άθήνας-Πειραιά). ’Ακόμα πάντως δέν είναι
ή περίοδος πού πραγματοποιούνται τά μεγάλα
έργα ύποδομής στήν έλληνική οικονομία, ούτε ή
αστικοποίηση έχει προχωρήσει σέ βαθμό πού νά
κάνει προσοδοφόρα τήν κατασκευή μεγάλων έρ
γων στόν ένεργειακό, συγκοινωνιακό κτλ. τομέα,
όπως θά γίνει άργότερα, στήν έπόμενη περίοδο.
Στόν άγροτικό τομέα οί ξένες έπενδύσεις δέν
άπόκτησαν ποτέ τό βάρος πού είχαν σέ άλλες
ύπανάπτυκτες χώρες, όπου τεράστιες έκτάσεις καί
καλλιέργειες ανήκαν σέ ξένους πού τίς έκμεταλλεύονταν, ούτε καί έπαιξαν κανένα Ιδιαίτερο ρόλο
στήν άγροτική οικονομία τής Ελλάδας.23
Στή δεύτερη περίοδο (1879-1914) σημειώνεται
μιά έντονη διείσδυση τού ξένου κεφαλαίου σέ
όλους τούς τομείς (τράπεζες, ασφάλειες, μεταλ
λεία, ένέργεια, μεταποίηση, συγκοινωνίες, έμπόριο, ναυτιλία καί τομείς κοινής ώφελείας).
Ή ανάπτυξη τής οικονομίας μετά τό 1860 όδηγει
στή διεύρυνση τού ρόλου τού τραπεζικού τομέα.
Γαλλικά κεφάλαια συμμετέχουν στήν ίδρυση μιας
άκόμα άπό τίς σημαντικές τράπεζες στόν έλληνικό χώρο (Τράπεζα ’Αθηνών τό 1893), ένώ γιά
πρώτη φορά σημειώνεται γερμανική παρουσία
στήν Ελλάδα, μέ τήν ίδρυση τής Τράπεζας ’Ανα
τολής (σέ συνεργασία μέ τήν ’Εθνική Τράπεζα).
Στή Θεσσαλονίκη έπίσης ιδρύονται άλλες δύο
τράπεζες μέ ίταλο-αύστριακά καί γαλλικά κεφά
λαια (τρ. Θεσσαλονίκης καί τράπεζα Hirsch).24
Παράλληλα μέ τίς τράπεζες, στόν άσφαλιστικό
τομέα μεγάλες ευρωπαϊκές έταιρίες έγκαταστάθη23. Γιά τούς λόγους πού παρεμπόδισαν τή δημιουργία μεγά
λης ιδιοκτησίας στόν άγροτικό τομέα καί συνεπώς περιόρισαν
τίς προοπτικές αποδοτικής έκμεταλλεύσεως καί στό ξένο κε
φάλαιο, βλ. Κ. Βεργόπουλο, Τό άγροτικό ζήτημα στήν Έλλάόα—Τό πρόβλημα τής κοινωνικής ενσωμάτωσης τής γεωργίας
('Αθήνα 1975), σελ. 83-91, 137-155. Ό Δ. Στεφανίδης, ό.π.,
σελ. 197 καί 297, άναφέρει πάντως ότι στήν περίοδο 1879-1893
ξένοι είχαν αγοράσει ορισμένα μεγάλα αγροκτήματα, ιδίως
στή Θεσσαλία, ένώ αρκετά άργότερα, τό 1929, ή Ελλάδα ύπόγραψε συμβάσεις μέ τήν ’Αγγλία, τό Βέλγιο καί τήν ’Ιταλία
σχετικά μέ τήν άπαλλοτρίωση τών άγροκτημάτων ξένων ύπηκόων.
24. Ό έλεγχος τού τραπεζικού τομέα άποτελοϋσε ένα άπό
τούς βασικούς στόχους τού ξένου κεφαλαίου, δεδομένου ότι
μέσω τών τραπεζών ήταν δυνατό νά έπηρεασθεϊ σέ σημαντικό
βαθμό ή ανάπτυξη τών παραγωγικών πόρων, ή κατεύθυνση του
έξωτερικοΰ έμπορίου καί ό προσανατολισμός τής οικονομίας
γενικότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στήν οθωμανική αυτο
κρατορία, πού άπό οικονομική άποψη άποτελούσε πολύ πιό
σημαντικό χώρο άπό τήν 'Ελλάδα, άπό πολύ νωρίς έγκαθίστανται έπίσης ξένες τράπεζες, όπως ή ’Οθωμανική Τράπεζα
(1856 μέ γαλλο-άγγλικά κεφάλαια), ή Credit Lyonnais (1875,
Γαλλία), ή Deutsche Bank (1909), ή Deutsche Orient Bank
(1909), άλλά καί άλλες (Banco di Roma, Banco Commerciale
Italiana, Banque Belge pour Γ Etranger κ.ά.). Βλ. Μ. Clerget,
La Turquie: Passé et Present (Paris 1938), σελ. 147 καί N.
Vemey-G. Dambman, Les puissances étrangères dans le
Levant en Syrie et en Palestine (Paris 1900), σελ. 171 έπ.
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καν στην Ελλάδα καί φαίνεται ότι έλεγχαν ένα
αξιόλογο, ποσοτικά όμως άπροσδιόριστο, τμήμα
τής ασφαλιστικής άγορδς. Ό Δ. Στεφανίδης άναφέρει ότι κατά τήν περίοδο 1898-1922 καί ιδίως
πρίν άπό τόν Α' Παγκ. Πόλεμο, παρατηρεϊται
ακόμα μεγαλύτερη έξάπλωση των ξένων ασφαλι
στικών εταιριών στήν Ελλάδα.25 Συγκεκριμένος
αριθμός όμως δέν άναφέρεται. Βάσει πάντως τών
στοιχείων πού έχουν συγκεντρώσει οί VerneyDambmann,26 όλες σχεδόν οί αγγλικές άσφαλιστικές εταιρίες, πού έχουν έγκατασταθεΐ στίς με
γάλες πόλεις τής Μ. ’Ασίας (Κωνσταντινούπολη,
Σμύρνη κ.α.), άσκοϋν τή δραστηριότητά τους καί
στή Θεσσαλονίκη, καθώς καί μία γαλλική, γερμα
νική καί αύστριακή εταιρία (βλ. παράρτημα I), μέ
Βασικό άντικείμενο εργασιών τίς ασφάλειες πυρκαϊάς καί ναυτιλιακών μεταφορών.
Στόν μεταλλευτικό τομέα, αγγλικά κυρίως κε
φάλαια επενδύονται σέ μεταλλεία μαγνησίου, λευ
κολίθου, μαρμάρων, σίδερου, αλλά μεταλλευτικές
επιχειρήσεις ιδρύονται επίσης άπό Βέλγους, 'Ολ
λανδούς, Γάλλους καί Αύστριακούς. Οί άδειες πού
παραχωροϋνται είναι πολυάριθμες, στίς περισσό
τερες όμως περιπτώσεις δέν φθάνουν στήν πραγ
ματοποίηση τής επένδυσης. Ή άποδοτικότητα
τών μεταλλευτικών επενδύσεων φαίνεται ότι ήταν
αρκετά μεγάλη—ό Μοσκώφ άναφέρει μέση ετήσια
απόδοση 26%.27 Γεγονός είναι πάντως ότι οί ξέ
νες μεταλλευτικές εταιρίες συγκεντρώνουν τόν
όγκο τών κερδών πού πραγματοποιούνται στόν
μεταλλευτικό τομέα. Έτσι, τό 1915 τό ύψος τών
κερδών τους έφθανε τά 3,9 έκ. δρχ. ή τό 83,4%
τού συνόλου, καί τό 1916 τά 3,6 έκ. δρχ. ή τό
58,9%.28
Στή βιομηχανία οί περισσότερες ξένες επενδύ
σεις πραγματοποιούνται μετά τό 1890, αλλά δέν
φαίνεται νά ύπάρχει ιδιαίτερη προτίμηση γιά συγ
κεκριμένους έπί μέρους κλάδους. Έξ άλλου ή
ανάπτυξη τής βιομηχανίας στήν Ελλάδα ξεκινάει
άργά-άργά γύρω στό 1850, πού πρωτοεμφανίστηκαν τά πρώτα εργοστάσια. Τό 1867 ύπήρχαν 22
βιομηχανίες, πού τό 1889 είχαν αύξηθεί σέ 145.29
Άπό τό παράρτημα I προκύπτει ότι ξένοι έκαναν
επενδύσεις στόν ναυπηγοκατασκευαστικό τομέα,
στήν παραγωγή δυναμίτιδος, στήν άσφαλτοβιομηχανία, στήν παραγωγή καρφιών-βελονιών, στήν
25. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ. 228.
26. N. Vemey-G. Dambmann: ο.π., σελ. 200.
27. Κ. Μοσκώφ, ο.π., σελ. 158.
28. ’Επεξεργασία τών στοιχείων πού παραθέτει ò Γ.Α. Άναστασόπουλος, ο.π., τ. 3, σελ. 1117 έπ.
29. Μ. Νικολινάκος: «Materialien zur kapitalistischen En
twicklung in Griechenland, στό: Argument, τ. 57, Μάιος 1970,
σελ. 212. Άπό τίς βιομηχανίες πού δημιουργοΰνται στήν περί
οδο αύτή έλάχιστες πάντως φαίνεται νά ήσαν κάτω άπό ξένο
έλεγχο στό ελληνικό Κράτος, σέ άντίθεση μέ τή Θεσσαλονί
κη, όπου σημειώνονται ξένες έπενδύσεις σέ μιά σειρά άπό
βιομηχανίες.
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τυπογραφία, ενώ στή Θεσσαλονίκη ιδρύονται μιά
σειρά άπό ξένες επιχειρήσεις στήν κλωστοϋφαν
τουργία, στά τρόφιμα, στήν επεξεργασία καπνού
καί στήν κεραμική. Ό Μοσκώφ αναφέρει ότι τό
1903 ό κλάδος επεξεργασίας καπνού συγκέντρωνε
τό μισό άπό τό βιομηχανικό κεφάλαιο τής Θεσ
σαλονίκης καί ότι άπό τίς 12 επιχειρήσεις πού
κυριαρχούν στόν κλάδο, οί 5 ήσαν ευρωπαϊκές
καί άμερικανικές (2 γαλλικές, 1 αύστριακή, ί
βελγική, 1 αμερικανική) καί άπό τίς ύπόλοιπες οί
4 ανήκαν σέ Τούρκους ή Εβραίους. Φυσικά με
γάλο τμήμα τού καπνεμπορίου γινόταν επίσης άπό
ξένες έταιρίες.30
Στήν περίοδο αύτή γίνονται καί οί βασικές
επενδύσεις γιά τήν επέκταση τού σιδηροδρομικού
δικτύου τής Ελλάδας καί Ιδρύονται οί κύριες σι
δηροδρομικές γραμμές τής χώρας. Τό σιδηροδρο
μικό δίκτυο αύξάνει θεαματικά μεταξύ 1884 καί
1892 άπό 70 χλμ. σέ 906 χλμ. Κατασκευάζονται οί
σιδηροδρομικές γραμμές Άθηνών-Λαυρίου (73,5
χλμ.), Βόλου-Βελεστίνου-Λάρισας καί Βελεστίνου-Τρικάλων-Καλαμπάκας (204 χλμ.), ΒόλουΜηλιών (29 χλμ.), τό δίκτυο Πελοποννήσου
(ΣΠΑΠ, 452 χλμ.), Μεσολογγίου - ’Αγρίνιου, Θεσ
σαλονίκης - Μοναστηριού κ.α., όλες άπό ξένους
(γαλλικά, βελγικά καί άγγλικά κεφάλαια) καί
μέ ξένη εκμετάλλευση. ’Αλλά καί στήν άστική
συγκοινωνία πραγματοποιούνται ξένες έπενδύσεις,
όπως π.χ. ή εκμετάλλευση τών τράμ στήν ’Αθήνα
καί Θεσσαλονίκη.31
Στούς άλλους κοινωφελείς τομείς (εκμετάλ
λευση λιμενικών έγκαταστασεων, παροχή νερού
καί γκαζιού, ήλεκτροφωτισμός κτλ.), σημειώνονται
μιά σειρά άπό ξένες έπενδύσεις σέ διάφορες πό
λεις (’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα,
Κέρκυρα), οί σημαντικότερες άπό τίς όποιες ήσαν
οί Ελληνικοί ’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι, πού
άπόκτησαν μονοπωλιακή θέση στήν παροχή ήλεκτρικοΰ στήν ’Αθήνα, ή ’Οθωμανική Εταιρία
'Υδάτων στή Θεσσαλονίκη, κ.α.
’Έντονη ξένη διείσδυση έμφανίζεται στό έμπόριο, ιδίως τής Β. Ελλάδας, καί άφορά τά κύρια
έξαγώγιμα προϊόντα (καπνός καί σταφίδα), άλλά

30. Βλ. Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τομή τής
μεταπρατικής πόλης (Άθήναι 1974), σελ. 66/7, Δ. Στεφανίδη,
ο.π., σελ. 232 καί Γ. Α. Άναστασόπουλο, ο.π., τ. 2, σελ. 931.
31. Τό ίδιο φαινόμενο παρατηρεϊται καί στήν Τουρκία, όπου
επίσης όλες οί σιδηροδρομικές γραμμές ήσαν τό 1914 κάτω
άπό ξένο έλεγχο (Γερμανία, ’Αγγλία, Γαλλία καί Αύστρία γιά
τά βαλκανικά εδάφη). Στήν Κωνσταντινούπολη καί στή
Σμύρνη τά τράμ, τά τηλέφωνα, τό ηλεκτρικό, τό νερό, οί λιμε
νικές εγκαταστάσεις βρίσκονταν στά χέρια ξένων έταιριών.
Σημαντική ήταν ή συμμετοχή τής Γερμανίας στίς έπενδύσεις
αυτές, ένώ ή Αγγλία, μετά τήν κατοχή τής Κύπρου τό 1878,
έχασε προοδευτικά τήν επιρροή της στήν Τουρκία. Βλ. Μ.
Clerget, ö. π., σελ. 148 έπ. καί Ν. Vemey-G. Dambman, ö. π.,
σελ. 33, 46.

οί ξένες άμεσες επενδύσεις καί ή διαμόρφωση τής νεοελληνικής οικονομίας (1830-1939)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τοποθετημένα ξένα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία1
19042
έκ.χρ.φρ.

%

Τράπεζες
Σιδηρόδρομοι
Ηλεκτρικές έταιρίες
Μεταλλεία
Βιομηχανία
Ναυτιλία
Λοιπά

173
49
16
12
6
3
12

63,8
18,1
6,0
4.4
2,2
1.1
4.4

Σύνολο

271

100.0

1.
2.
3.
4.

1909-1
ΧΡ· δρχ.
Τράπεζες
Έμπόριο
Βιομηχανία
Κοινωφελή έργα
Ναυτιλία

Σύνολο

%

68
75
80,5
25,4
40

23,5
26,0
27,9
8,8
13,8

Τράπεζες
Εμπόριο
Βιομηχανία
■πένες έταιρίες
-ένες συμμετοχές
Λοιπά

288,9

100.0

Σύνολο

19324
έκ. δολλ.

%

32
36
17
18
16
13

24,2
27,3
12,9
13,6
12,1
9.9

132

100,0

Δέν περιλαμβάνονται τά χρεόγραφα τοΰ Δημοσίου.
Βλ. Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ. 301, πού άναφέρεται σέ ύπολογισμούς τοΰ Ed. Thery.
Κ. Μοσκώφ. Ή 'Εθνική καί Κοινωνική Συνείδηση στήν Ελλάδα, σελ. 168. Πιθανότατα υπάρχει τυπογραφικό λάθος καί πρόκειται γιά έκατ. χρ. δρχ.
Στοιχεία πού δίνει ό S. Ronart. Griechenland von Heute (Amsterdam 1935), σελ. 286.

Επεξεργασία των στοιχείων πού δίνει ό Μο
σκώφ στό ϊδιο σημείο δίνει τήν έξης % συμμε
τοχή κατά χώρες:
Γαλλία

'Αγγλία

Γερμανία

Λοιπές

Τράπεζες
’Εμπόριο
Βιομηχανία
Κοινωφελή έργα
Ναυτιλία

79,4
33,3
78,9
80,3
12,5

14,7
33.3
18,6
19,7
62,5

5,9
20,0
2,5

13,4

Σύνολο

58,1

27,7

_

-

-

-

12,5

12,5

9,0

5,2

καί δέρματα καί κουκούλια, καθώς καί τή δια
νομή τοΰ πετρελαίου στήν έσωτερική αγορά.
Τέλος, σημειώνονται όρισμένες ξένες επενδύ
σεις καί στή ναυτιλία, βασικά σέ συνεργασία μέ
ελληνικά κεφάλαια, καθώς καί στόν αγροτικό το
μέα μέ τήν εκμετάλλευση μεγάλων κτηματικών
εκτάσεων (κυρίως άπό τή Lake Copais Ltd).
Βάσει τών ύπολογισμών πού άναφέρει ό Ed.
Thery,32 τό 64% περίπου τών ξένων επενδύσεων
στήν Ελλάδα τό 1904 συγκεντρωνόταν στόν τρα
πεζικό τομέα, τό 18% στό σιδηροδρομικό δίκτυο,
τό 6,9% στήν ήλεκτροπαραγωγή, τό 4,4% στά
μεταλλεία, τό 2,2% στή βιομηχανία (μεταποίηση)
καί τά υπόλοιπα 5,5% σέ διάφορους τομείς. ’Αντί
θετη εικόνα προκύπτει άπό τά στοιχεία πού χρη
σιμοποιεί ό Μοσκώφ (βλ. πίν. 2), πού εμφανίζουν
τή βιομηχανία νά άπορροφά τό 28% τών ξένων
επενδύσεων, τό εμπόριο τό 26%, τίς τράπεζες τό
23,5% καί τά κοινωφελή έργα τό 8,8%, ποσοστά
πού δύσκολα μπορεί νά αποδεχθεί κανείς.33 Στόν
32. ’Αναφορά τού Δ. Στεφανίδη, ό.π., σελ. 301.
33. Κ. Μοσκώφ, Ή ’Εθνική καί Κοινωνική Συνείδηση στήν
Ελλάδα, σελ. 168. Βλ. καί τίς παρατηρήσεις του Κ. Τσουκα
λά, στό: ’Εξάρτηση καί Αναπαραγωγή. Ό κοινωνικός ρόλος
τών εκπαιδευτικών μηχανισμών στήν Ελλάδα (1830-1922)
(’Αθήνα 1977), σελ. 264 σχετικά μέ τά στοιχεία πού παραθέτει
ό Μοσκώφ γιά τή δομή του έπενδεδυμένου κεφαλαίου στήν
'Ελλάδα.

πίν. 2, άν καί τά στοιχεία προέρχονται άπό άλλη
πηγή καί δέν είναι συγκρίσιμα, ώστε ένδεικτικό
μόνο χαρακτήρα μπορεί νά έχουν, γίνεται μία πα
ραβολή μέ τό 1932, όπου προκύπτει ότι έχει πραγ
ματοποιηθεί μία μετατόπιση τών ξένων έπενδύσεων, σέ όφελος άλλων τομέων, όπως τό έμπόριο
καί ή βιομηχανία, καί σέ βάρος τών τραπεζών.
Στήν περίοδο άπό τό 1914 μέχρι τό 1919 πού
διαρκούν οί πολεμικές επιχειρήσεις, δέν σημειώ
νονται παρά μόνο δάνεια πρός τό έλληνικό Κρά
τος.
Στήν τέταρτη περίοδο (1920-1939) διευρύνεται
σημαντικά ό άριθμός τών ξένων άμεσων επενδύ
σεων. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει ή διείσ
δυση τοΰ ξένου κεφαλαίου όχι μόνο στούς τομείς
πρός τούς όποιους κατευθυνόταν μέχρι τότε, άλλά
καί στή βιομηχανία καί στό έμπόριο, σέ βαθμό
άρκετά πιό έντονο άπό πριν. Παράλληλα έχουμε
όρισμένες άπό τίς σημαντικότερες γιά τήν οικο
νομία τής χώρας συμβάσεις έπενδύσεων μέ ξένες
έπιχειρήσεις, όπως τής Power and Traction, τής
Ulen, τής Cooper κ.ά.
Στόν πίν. 2, παρ’ όλες τίς έπιφυλάξεις πού πρέπει
νά έχει κανείς γιά τά στοιχεία πού παρατίθενται,
ή δομή τών ξένων έπενδύσεων τό 1932 είναι εν
δεικτική γιά τίς μεταβολές πού έχουν συντελεσθεΐ
καί πού έκφράζουν όχι μόνο μία διαφορετική
σύνθεση τών ξένων έπενδύσεων, άλλά καί ένα γε
νικότερο μετασχηματισμό στή δομή τής οικονο
μίας, καί κυρίως τήν άνάπτυξη πού σημειώθηκε
στή βιομηχανία μετά τό τέλος τών πολέμων.
Εξετάζοντας τήν κατανομή τών ξένων έπενδύ
σεων, βλέπουμε ότι στόν τραπεζικό τομέα συνεχίσθηκε ή διείσδυση τοΰ ξένου τραπεζικού κεφα
λαίου. 'Η άνάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριο
τήτων πού προκάλεσε τό προσφυγικό ρεύμα, ή
έπιτάχυνση τοΰ ρυθμού τών συναλλαγών άλλά
καί ή κερδοσκοπία πού χαρακτήρισε τήν έποχή
μετά τό 1920, οδήγησαν στή δημιουργία πολυάριθ
μων τραπεζών. ’Από τό 1920 μέχρι τό 1938 Ιδρύ
θηκαν 43 νέες τράπεζες, άπό τίς όποιες οί 7 ήσαν
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ξένες (βλ. παράρτημα I). Βέβαια ή διάρκεια λει
τουργίας πολλών άπ’ αυτές ήσαν πολύ περιορι
σμένη καί ή κρίση του 1930 όδήγησε στήν έξαφάνιση πολλών άπ’ αύτές, έτσι ώστε τό 1939 λει
τουργούσαν συνολικά 31 τράπεζες, άπό τίς όποιες
οί 10 ήσαν ξένες (Τράπεζα ’Αθηνών: 50% καί
πλέον γαλλική συμμετοχή, Ίονική: 60% αγγλική
συμμετοχή, Λαϊκή, Βρεταννογαλλική Τράπεζα
Προεξοφλήσεων: θυγατρική τής ’Οθωμανικής
Τράπεζας, Ίταλο-Έλληνική Τράπεζα: 90% ιτα
λική συμμετοχή. Am. Express: 100% ΗΠΑ,
’Οθωμανική Τράπεζα: 100% Γαλλία-’Αγγλία, Γαλλοελληνική Τράπεζα Υποθηκών, Τράπεζα Θεσ
σαλονίκης καί Τράπεζα Άμάρ.34
Στά μεταλλεία ή μεγάλη έπενδυτική δραστηριό
τητα εχει μειωθεί, Ιδρύονται όμως καί στόν τομέα
αυτό όρισμένες ξένες μεταλλευτικές επιχειρήσεις,
ενώ άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εϊναι ή διείσ
δυση γερμανικών κεφαλαίων.
Στήν παραγωγή καί διάθεση ενέργειας έχουμε
τή σύμβαση μέ τόν όμιλο Power and Traction Fi
nance Co., πού παράλληλα άνέλαθε καί τήν εκμε
τάλλευση τών μεταφορών στήν περιοχή ΆΘηνών-Πειραιώς. Μέ τή σύμβαση (1925) παραχωρήθηκε στόν όμιλο Power γιά ενα διάστημα 60
ετών τό άποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής καί
μεταφοράς καί διανομής τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος
στήν περιοχή ’Αθηνών, πού βρίσκεται σέ άκτίνα
20 χλμ. άπό τήν 'Ομόνοια, ή έγκατάσταση καί
εκμετάλλευσή τράμ καί ή εκμετάλλευση τού ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου Πειραιώς-Άθηνών μέ
προέκταση μέχρι τήν Κηφισιά καθώς καί έγκατά
σταση καί εκμετάλλευση λεωφορείων στήν ϊδια
περιοχή.35
Μέ τή δημιουργία τού νέου συγκροτήματος
άπορροφήθηκαν διάφορες έταιρίες, πού προϋπήρχαν (έλληνικές καί ξένες), όπως ή Ελληνική
’Ηλεκτρική Εταιρία, ή Εταιρία ’Αεριόφωτος
’Αθηνών, ή Εταιρία Τροχιοδρόμων ’Αθηνών, ή
Εταιρία Σιδηροδρόμων Άθηνών-Πειραιώς καί
δημιουργήθηκαν ή Γενική 'Ελληνική Εταιρία,
πού έλεγχε τήν ’Ηλεκτρική Εταιρία Παραγωγής,
τήν ’Ηλεκτρική Εταιρία Διανομής, τήν ’Ηλε
κτρική Εταιρία Μεταφορών καί τήν Εταιρία
Ελληνικών ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων.
Στόν τομέα τών κοινωφελών έργων έχουμε,
όπως ήδη άναφέρθηκε, καί όρισμένες άλλες ση
34. Βλ. Ν. Ίγγλέση, Ο οδηγός τών Άν. 'Εταιριών 19371938, τ. 2. Al έλληνικαί Τράπεζαι (Άθήναι 1939), σελ. 13-14.
35. Γιά τούς όρους καί τίς προνομιούχες απαλλαγές τής
έταιρίας άπό τέλη, φόρους κτλ., τίς έπί μέρους συμμετοχές
τού έλλην. όμίλου πού συμβλήθηκε μέ τήν Power, καί τόν
τρόπο καλύψεως των κεφαλαίων, βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π., σελ.
281 έπ. Χαρακτηριστικό είναι άκόμα ότι ένώ άρχικά ή έλληνική πλευρά διέθετε τήν πλειοψηφία καί είχε τόν έλεγχο τών
επιχειρήσεων, άργότερα (γύρω στό 1929-30), ή άγγλική όμάδα
κατόρθωσε νά πάρει τήν πλειοψηφία καί τόν έλεγχο στά χέρια
της.
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μαντικότατες ξένες επενδύσεις. Έτσι, τό 1925-6
ύπογράφεται ή σύμβαση τού έλληνικού Κράτους
μέ τήν The Foundation Co. (ΗΠΑ), πού, πέρα
άπό τήν κατασκευή σειράς ύδραυλικών έργων
στήν πεδιάδα τού ’Αξιού, ιδρύει έταιρία καί ανα
λαμβάνει τήν εκμετάλλευση τής συντηρήσεως τών
έργων αυτών ένώ συγχρόνως τής παραχωροΰνται
40 χιλ. στρέμματα γιά ύποδείγματικές καλλιέρ
γειες.36 Τόν ίδιο χρόνο γίνεται καί ή σύμβαση μέ
τήν Ulen and Co. γιά τήν εκτέλεση καί τήν έκμετάλλευση τών έργων ύδρεύσεως τής περιοχής
Άθηνών-Πειραιώς.37
Τό 1930 ή γερμανική Siemens und Halske ανα
λαμβάνει γιά 38 χρόνια τό μονοπωλιακό δικαίωμα
κατασκευής καί έκμεταλλεύσεως τών άστικών καί
προαστιακών τηλεφωνικών δικτύων ούσιαστικά σέ
όλη τή χώρα, καθώς καί τήν έκμετάλλευση του
ύπεραστικού δικτύου.38 Ή Siemens ίδρυσε τήν
Άν. Ελληνική Τηλεφωνική Έταιρία μέ κεφάλαια
500 χιλ. στερλίνες.
Τό 1940 ύπογράφεται έπίσης ή σύμβαση τού
Δημοσίου μέ τή Hugh Cooper and Co. καί τή
Chemical Construction Corp. (ΗΠΑ), πού παρα
χωρεί γιά 70 χρόνια τή μονοπωλιακή . έκμετάλ
λευση τών υδατοπτώσεων καί τής ενεργειακής
παραγωγής σέ διάφορες’ θέσεις τού Αχελώου, κα
θώς καί άλλα προνόμια.39
Στή βιομηχανία υπάρχουν γύρω στίς 25 τουλά
χιστο έταιρίες πού ανήκουν σέ ξένους ή στίς
όποιες συμμετέχουν ξένόι. Κυρίως πρόκειται γιά
κλωστοϋφαντουργικές βιομηχανίες, όπως παρα
γωγή καλτσών, υφασμάτων, κλωστών, παραγωγής
ήλεκτροτεχνικοΰ ύλικοϋ (Ελληνική Έταιρία
’Ηλεκτρικών Λαμπτήρων, Siemens, Έλεκτρογκάζ,
Σάξενβερ), όρισμένες χημικές (άσετυλίνη, βιομη
χανικά άέρια)40 κ.ά.
Στό εμπόριο δημιουργοΰνται 34 επιχειρήσεις σέ
μιά σειρά άπό ειδικότερες δραστηριότητες, όπως
τό έμπόριο πετρελαιοειδών, δημητριακών, χημι
κών καί φαρμάκων, ήλεκτροτεχνικοΰ ύλικοΰ καί
τό καπνεμπόριο, όπου οί ξένες καπνεμπορικές
36. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ο.π., σελ. 249-50.
37. Βλ. Λεξικό "Ηλιος, ό.π., σελ. 1295 καί Δ. Στεφανίδη,
ο.π., σελ. 236/7.
38. Γιά τούς λεπτομερείς όρους τής συμφωνίας, βλ. Δ. Στε
φανίδη, ό.π., σελ. 287 έπ. Ό ίδιος, κρίνοντας τή σύμβαση,
θεωρεί ότι άνήκει στίς λίγες ευσυνείδητες συμβάσεις τού έλληνικοϋ Δημοσίου μέ ξένους έπιχειρηματικούς όμίλους, πού
δέν παραβλέπουν καί τά συμφέροντα τού Δημοσίου καί τού
κοινού. Βλ. καί Γ. Χαριτάκη, Οικονομική Έπετηρίς τής 'Ελ
λάδος (1932), (Άθήναι 1933), σελ. 315.
39. Γιά τούς όρους τής συμθάσεως, βλ. Δ. Μπάτση, Ή 6αρειά βιομηχανία στήν 'Ελλάδα (Αθήνα 1947), σελ. 64 έπ. Ό
πόλεμος τελικά άπέτρεψε τήν έκτέλεση τής συμβάσεως αυτής.
40. Μερικές άπό τίς γνωστές μεταπολεμικές ξένες έπιχειρήσεις τής ελληνικής βιομηχανίας, έμπορίου κτλ. είναι ήδη έγκατεστημένες άπό τήν περίοδο τού μεσοπολέμου (Siemens,
Philips, Osram, 'Οξυγόνο, Schering, Socobel, Schenker, Am.
Express, ΕΣΚΑΕΦ, έταιρίες καπνού, κ.ά.).
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έταιρίες ελέγχουν τό 75-80% των εξαγωγών κα
πνού.41
Ξένες επενδύσεις σημειώνονται καί σέ άλλους
κλάδους των υπηρεσιών, δπως στίς μεταφορές
(Am. Express, Schenker) καί στίς ασφάλειες. Ό
Στεφανίδης αναφέρει ότι στίς αρχές του 1929 άπό
τίς 131 ασφαλιστικές έταιρίες πού βρίσκονταν
στήν Ελλάδα, οί 15 μόνο ήσαν έλληνικές καί οί
υπόλοιπες ξένες, χωρίς όμως νά μπορεί νά καθορισθεΐ ή συμμετοχή τους στίς ασφαλιστικές έργασίες.42
ξένες επενδύσεις καί οικονομικοί
μετασχη ματισμοί
Οί έπιπτώσεις τών ξένων άμεσων επενδύσεων
στή διαδικασία ανάπτυξης τής ελληνικής οικονο
μίας δέν μπορούν νά έξετασθοϋν αυτόνομα, χωρίς
αναφορά στούς υπόλοιπους παράγοντες πού
προσδιόρισαν τήν έξελικτική πορεία τής οικονο
μίας. Άπό τήν πραγματοποίηση τών πρώτων κά
πως άξιόλογων ξένων άμεσων επενδύσεων τό 1840
(στόν τραπεζικό τομέα), μέχρι τά τέλη τού 19ου
αιώνα συντελεΐται μιά σειρά άπό γεγονότα πού
βρίσκονται σέ άμεση συνάρτηση μέ τό πρόβλημα
καί πού είναι:
α) ή κυριαρχική επιρροή τών ξένων δυνάμεων
στίς πολιτικές δομές τού έλληνικοϋ Κράτους,
β) ή ενδυνάμωση τού έμπορευματικοϋ χαρα
κτήρα τής έλληνικής κοινωνίας, μέ τήν άνάπτυξη
τών μεσολαβητικών καί μεταπρατικών στρωμάτων
τού πληθυσμού, καί
γ) ή έλλειψη μιας συστηματικής κρατικής
προσπάθειας γιά τόν σχηματισμό κεφαλαίου σέ
παραγωγικές δραστηριότητες τής οικονομίας.
'Η ανοδική κυριαρχία τής Μ. Βρεταννίας σάν
βιομηχανικής δύναμης στόν διεθνή χώρο, καί πα
ράλληλα ή τεράστια πολιτική επιρροή τής χώρας
αυτής στό νεοσύστατο έλληνικό Κράτος, έκφράσθηκε σέ οικονομικό επίπεδο μέ τήν κυριαρχία
στόν έλληνικό χώρο μιας φιλελεύθερης οικονομι
κής πολιτικής, πού συμβάδιζε μέ τά οικονομικά
συμφέροντα καί τίς βλέψεις τόσο τών δυτικοευ
ρωπαϊκών δυνάμεων, όσο καί τών κυρίαρχων εγ
χώριων μεσολαβητικών στρωμάτων, πού πολιτικά
καί οικονομικά βρίσκονταν σέ σχέση έξαρτήσεως
άπό τίς δυνάμεις αυτές.43 “Ετσι, βασική λειτουρ
γία τού έλληνικού Κράτους στήν περίοδο εκείνη
ήταν νά ένισχύσει τήν ελευθερία τού εμπορίου
41. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π., σελ. 296.
42. Στόν ίδιο, σελ. 295/6.
43. Ή έξάρτηση αύτή, χαλαρή στίς πρώτες δεκαετίες, όλοκληρώνεται στά τέλη τοϋ 19ου αίώνα. Βλ. πάνω σ’ αυτό Κ.
Τσουκαλά, ο.π., σελ. 354 έπ., Γ. Κορδάτο, δ.π., σελ. 50 καί Κ.
Μοσκώφ, Ή ’Εθνική καί Κοινωνική Συνείδηση στήν 'Ελλάδα,
σελ. 118.

καί νά εξασφαλίσει τήν εφαρμογή τού laisser fai
re, πού συνοδευόταν άπό ενα laisser passer. Τό
Κράτος όχι μόνο δέν παίρνει μέτρα γιά νά προσ
τατέψει καί νά ένισχύσει τήν εγχώρια βιομηχανία
άπό τίς εισαγωγές δυτικοευρωπαϊκών βιομηχανι
κών προϊόντων, άλλά μέ τήν εμπορική πολιτική
πού άκολουθεΐ, ένισχύει τά καταστροφικά άποτελέσματα τού ευρωπαϊκού άνταγωνισμοΰ καί τής
ελευθερίας τού εμπορίου πάνω στή βιοτεχνία καί
τή μεταποίηση καί άποθαρρύνει τίς προσπάθειες
γιά τήν άνάπτυξη τού τομέως αυτού.44 Σέ όλη τήν
περίοδο μέχρι τό 1910 περίπου, πολλές άπό τίς
έργοστασιακές μονάδες πού ιδρύονται είναι βρα
χύβιες. Μέ τήν κρίση τού 1883-1890 καταστρέφεται ένας σημαντικός άριθμός τών βιομηχανικών
καί εμπορικών έπιχειρήσεων τού Πειραιά, ενώ τό
1888 ή Σύρος επίσης έχει καταστραφεί σάν οικο
νομικό κέντρο.45
’Αντίθετα, στήν περίοδο αυτή όλη ή προσοχή
στρέφεται στήν άνάπτυξη τών μεσολαβητικών καί
άντιπαραγωγικών δραστηριοτήτων, γεγονός πού
οδήγησε στό φαινόμενο τού ελληνικού μεταπρατισμοΰ καί σφράγισε τόν προσανατολισμό τής έλ
ληνικής οικονομίας γιά δεκαετίες όλόκληρες.46
Στή δεκαετία τού 1870-80 άρχίζει εξ άλλου καί
44. Σάν βασικά χαρακτηριστικά τής περιόδου αύτής μπο
ρούν ν’ άναφερθοΟν ή αντιφατική πολιτική σχετικά μέ τήν
προστασία τής βιομηχανίας, ή άνυπαρξία κρατικής πολιτικής
προμηθειών, πού θά ένίσχυε τήν έγχώρια βιομηχανία, ή εφαρ
μογή δασμολογικής πολιτικής πού ευνοούσε τίς εισαγωγές σέ
βάρος τής έγχώριας παραγωγής, όταν τά είσαγόμενα χρησιμο
ποιούνταν στήν παραγωγή έξαγωγών καί ή συστηματική πα
ραμέληση όποιασδήποτε άμεσης παρέμβασης τού Κράτους
στόν σχηματισμό κεφαλαίου στή βιομηχανία. Ό Γ. Α. Άναστασόπουλος, δ.π., σελ. 240 έπ., 522, 535 καί 556, άναφέρει
σειρά παραδειγμάτων, σχετικά μέ τά παραπάνω χαρακτηρι
στικά τής βιομηχανικής πολιτικής. Σημειώνονται μάλιστα χα
ρακτηριστικά παραδείγματα αντιδράσεων στίς περιπτώσεις
όπου ή ίδρυση εγχώριων βιομηχανιών δημιουργεί ανταγωνι
στικό κίνδυνο γιά τίς ξένες βιομηχανίες. Έτσι ό Γ. Α. Άναστασόπουλος, δ.π., σελ. 92, άναφέρει δτι τό 1848 ή ίδρυση
προτύπων καταστημάτων οινοποιίας καί έλαιοποιΐας όδήγησε
σέ άντιδράσεις, επειδή θά ανταγωνιζόταν τά ξένα όμοειδή
προϊόντα, ένώ ό Κ. Μοσκώφ, στή Θεσσαλονίκη, σελ. 62,άναφέρει δτι τό 1767 ό Γάλλος πρόξενος στή Μεθώνη, μέ σκοπό
νά παρεμποδίσει τή λειτουργία μεγάλου έργοστασίου σαπωνο
ποιίας πού έπρόκειτο νά κατασκευασθεΐ, πλήρωσε στόν ενδια
φερόμενο 'ένα χρηματικό ποσό. Ό Τ. Λιγνάδης, δ.π., σελ. 22,
θεωρεί δτι ήδη τό 1829 οί δύο μεγάλες δυνάμεις (’Αγγλία,
Γαλλία) θά άντιδράσουν έντονα στήν προσπάθεια τού Καποδίστρια γιά τήν παραγωγική αξιοποίηση τού δυναμικού τής χώ
ρας καί θά κινητοποιήσουν εναντίον του τόν έμπορευματικό
κόσμο, τούς τσιφλικάδες κτλ., δεδομένου δτι συμφέρον τους
είναι ή ύπαρξη μιας έξαρτημένης Ελλάδας, χωρίς παραγωγική
άνάπτυξη, χώρος άγοράς καί πωλήσεως προϊόντων καί πρώτων
ύλών. Γιά τά άποτελέσματα τού εύρωπαϊκοΰ άνταγωνισμού, βλ.
επίσης Κ. Μοσκώφ, Ή ’Εθνική καί Κοινωνική Συνείδηση
στήν 'Ελλάδα, σελ. 88, ένώ γιά τή δασμολογική πολιτική τής
Ελλάδας βλ. Κ. Βεργόπουλο. δ.π., σελ. 119-137.
45. Γ. Α. ’Αναστασοπούλου, δ.π., τ. 2ος,σελ. 596/7, 605 καί
651.
46. Βλ. Β.Ι. Φίλια, δ.π., σελ. 88 έπ.
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ή πολιτική του έντονου έξωτερικού δανεισμού,
πού ολοκληρώνει τή διαδικασία τής έξαρτήσεως
άπό τίς ξένες δυνάμεις καί άφαιρεΐ από τό Κράτος
κάθε δυνατότητα νά χαράξει αυτόνομη κρατική
πολιτική, πού θά προσανατολιζόταν πρός τή συσ
σώρευση κεφαλαίου στούς παραγωγικούς τομείς
τής οικονομίας.47 Ή παραγωγική άξιοποίηση των
έλλη νικών πόρων θά βασισθεϊ στίς ξένες επενδύ
σεις. Άπό τό 1861 περίπου οί άδειες πού παραχωροϋνται σέ ξένους ιδιώτες ή επιχειρήσεις γιά
τήν εκμετάλλευση τού ορυκτού πλούτου, τήν κα
τασκευή καί εκμετάλλευση έργων ύποδομής καί
κοινής ώφελείας, είναι πολυάριθμες καί αποτε
λούν χαρακτηριστικό στοιχείο τού τρόπου μέ τόν
όποιο τό Κράτος προσπαθούσε νά προωθήσει τήν
άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων. Βέβαια,
όπως σημειώθηκε, σ’ ολόκληρη τήν πρώτη περί
οδο μέχρι τό 1860,τό ένδιαφέρον τών ξένων γιά
επενδύσεις στήν Ελλάδα ήταν σχετικά περιορι
σμένο καί αρκετά επιλεκτικό. Ό έλληνικός χώ
ρος άποτελοΰσε δευτερεύουσα αγορά καί δέν διέ
θετε πλούσια κοιτάσματα, πού ή εκμετάλλευσή
τους θά συγκέντρωνε τό άμεσο ένδιαφέρον τού
δυτικοευρωπαϊκού κεφαλαίου, ούτε καί προσέφερε
σπουδαίες δυνατότητες δημιουργίας μεγάλων
αγροκτημάτων άπό ξένους γιά παραγωγή έξαγώγιμων προϊόντων, όπως άλλες χώρες τής περιφέ
ρειας.48
Γενικά όμως, οί ξένες επενδύσεις έπαιξαν ση
μαντικό ρόλο στήν κατεύθυνση πού πήρε ό σχη
ματισμός κεφαλαίου στήν ελληνική οικονομία τού
19ου αιώνα. 'Όπως άναφέρθηκε, σημαντικό τμήμα
τού κεφαλαίου στόν τραπεζικό, στόν μεταλλευτικό
καί στόν τομέα τής ύποδομής άφορά ξένες επεν
δύσεις.49 Μέ τή συγκέντρωσή τους στούς τομείς
αυτούς οί ξένες επενδύσεις ένίσχυσαν ορισμένους
μόνο τομείς τής οικονομίας, καί βασικά τίς ύπηρεσίες, σέ βάρος τής παραγωγής υλικών προϊόν
των.
’Έτσι, ή δημιουργία τού τραπεζικού συστήματος
συνδέθηκε μέ τή χρηματοδότηση βασικά τού εμ
πορίου, πού ή ανάπτυξή του δέν άνταγωνιζόταν τό
47. Βλ. B. I. Φίλια, ο.π., σελ. 91 καί Τ. Λιγνάδη, Ö. π., σελ.
34.
48. Βλ. B. 1. Φίλια, ο.π.. σελ. 76/7 καί 79, πού θεωρεί επί
σης ότι ό ρωσο-άγγλυτός άνταγωνισμός στήν περιοχή λει
τούργησε ανασταλτικά στήν καπιταλιστική έπενδυτική δρα
στηριότητα. Βλ. επίσης Κ. Τσουκαλά, ο.π., σελ. 21 καί Γ.
Δερτιλή, Κοινωνικός Μετασχηματισμός καί Στρατιωτική
’Επέμβαση 1880-1909 /’Αθήνα 1977), σελ. 17.
49. Ό Κ. Μοσκώφ, στό: Ή ’Εθνική καί Κοινωνική Συνεί
δηση στήν 'Ελλάδα, σελ. 168, άναφέρει δτι τό 1909 ή συμμε
τοχή τού ξένου κεφαλαίου άντιπροσώπευε τό 58% γού κεφα
λαίου στίς τράπεζες, τό 45% στίς κοινωφελείς επιχειρήσεις, τό
22% στό εμπόριο, τό 63% στή βιομηχανία καί τό 25% στή
ναυτιλία. "Αν καί τό ποσοστό στή βιομηχανία φαίνεται έξαιρετικά διογκωμένο, τά μεγέθη αύτά μπορούν νά θεωρηθούν εν
δεικτικά γιά τή διείσδυση πού είχε συντελεσθεΐ.
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ξένο κεφάλαιο, διευκόλυνε τή διείσδυση τών ξέ
νων προϊόντων στήν έλληνική άγορά καί τήν
εξαγωγή άγροτικών προϊόντων καί πρώτων ύλών,
προωθώντας έτσι τήν «έμβάθυνση» τών σχέσεων
τής έλληνικής οικονομίας μέ τή διεθνή καπιταλι
στική αγορά.50 Μέ τόν τρόπο αύτό οί σχέσεις
πολιτικής έξαρτήσεως άπό τήν Αγγλία καί Γαλ
λία, πού χαρακτήριζαν τήν Ελλάδα τού Όθωνα,
μετασχηματίζονται καί διευρύνονται προοδευτικά
πρός τήν κατεύθυνση τής οικονομικής έξαρτή
σεως, διαδικασία πού ολοκληρώνεται στά τέλη
τού 19ου αιώνα.
Τό μικρό μέγεθος τής εσωτερικής αγοράς καί ή
ανυπαρξία συνθηκών τέτοιων, πού νά έξασφαλίζουν ύψηλή άπόδοση στίς έπενδύσεις πού θά κατευθύνονταν στόν βιομηχανικό τομέα, όδήγησαν
στή συγκέντρωση σημαντικού τμήματος τών ξέ
νων άμεσων επενδύσεων (καί τών έπενδύσεων
χαρτοφυλακίου) στόν τομέα τής ύποδομής. Τό έλληνικό Κράτος εξασφάλιζε ευνοϊκότατους όρους
στά ξένα κεφάλαια πού επενδύονταν στόν τομέα
αυτό, ή άνάπτυξη τού οποίου οδηγούσε στή δη
μιουργία εξωτερικών οικονομιών γιά τήν αποδοτι
κότερη λειτουργία τόσο τού ξένου, όσο καί τού
εγχώριου κεφαλαίου. Καθώς βέβαια ή οικονομία
ήταν προσανατολισμένη πρός τό εμπόριο, ή ανά
πτυξη τής ύποδομής αυτής (χερσαίες καί θαλάσ
σιες μεταφορές, ήλεκτροφωτισμός, συγκοινωνιακό
καί τηλεπικοινωνιακό άστικό δίκτυο κτλ.) ένίσχυσε στήν ούσία τήν αστικοποίηση καί τόν
άντιπαραγωγικό χαρακτήρα της,51 ενώ ό μονοπω
λιακός χαρακτήρας τών έταιριών, πού έκμεταλλεύονταν τά έργα αυτά, εξασφάλιζε ύψηλά κέρδη
στίς ξένες έπιχειρήσεις.
Οί ξένες έταιρίες κυριάρχησαν γιά μεγάλο διά
στημα στή μεταλλευτική παραγωγή καί στό έμπόριο τής Ελλάδας. Άπό τή δεκαετία τού 1860-70
καί μέχρι τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, ή παρα
γωγή μολύβδου, ψευδάργυρου, σίδερου καί λευκόλιθου, πού αντιπροσώπευε τό 93,4% τής συνολι
κής μεταλλευτικής παραγωγής στήν περίοδο 18651909, βρισκόταν ολοκληρωτικά ή σέ μεγάλο βαθ
μό στά χέρια τους.
Έπί πλέον, οί ξένες έπενδύσεις στά μεταλλεία,
προσανατολισμένες καθώς είναι στήν έξαγωγή
μεταλλευμάτων σέ άκατέργαστη μορφή, είναι
αποκομμένες άπό τήν ύπόλοιπη οικονομία καί
έλάχιστα συντελούν στήν πραγματοποίηση συμ
πληρωματικών έπενδύσεων (backward καί forward
effects).
50. Γιά τή χρηματοδότηση τού εμπορίου σάν μορφή εργα
σίας των τραπεζών, βλ. G. Haritakis, Annuaire économique de
la Grèce pour /' année 1938 (Athènes 1939), σελ. 82, K.
Τσουκαλά, ο.π., σελ. 265.
51. Γιά τή λειτουργία αύτή τών έργων ύποδομής, στίς χώρες
τής περιφέρειας όπου κυριαρχεί ακόμα τό έμπορευματικό κε
φάλαιο, βλ. Ρ. Baran, The Political Economy of Growth (Lon
don 1973, Penguin), σ. 332-7.

Οί

ξένες άμεσες επενδύσεις καί ή διαμόρφωση τής νεοελληνικής οικονομίας (1830-1939)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Παραγωγή κνριοτερών μεταλλευτικών προϊόντων
μεταξύ 1865-1909

Σίδερο
Σιδηρομαγγάνιο
Ψευδάργυρος
Μαγγάνιο
Χρώμιο
Λευκόλιθος
Λιγνίτης
Σμύρις
Μόλυβδος
Πεφρυγμένος ψευδάργυρος
Καυστική καί δίπυρος μαγνήσια

σέ χιλ. τόννους

%

7634
3766
117
246
132
580
317
170
580
954
106

52,3
25,8
0,8
1,7
0,9
4,0
2,2
1,2
4,0
6,5
0.6

14602

100,0

Π η 7 ή : 'Επεξεργασία στοιχείων άπό Λεξικό "Ηλιος, ό.π.. σελ. 1503 καί Γ.
Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 1177/8.

Ή διείσδυση στό έμπόριο, ιδίως μετά τό 1880,
εξασφάλισε στίς αναπτυγμένες καπιταλιστικές
χώρες καί τόν έλεγχο πάνω στό εξωτερικό έμπό
ριο βασικών έξαγώγιμων προϊόντων, όπως ό κα
πνός, εν μέρει ή σταφίδα, καί αργότερα τά χαλιά,
ενώ κατά τήν περίοδο ιδίως τοϋ μεσοπολέμου ση
μειώνεται ξένη διείσδυση καί στό εισαγωγικό έμ
πόριο τής Ελλάδας (πετρελαιοειδή, αυτοκίνητα,
χημικά, ήλεκτροτεχνικό υλικό). Ή έξάπλωση τής
ξένης παρουσίας καί στόν έμπορικό τομέα δέν
ήταν βέβαια καινούργιο στοιχείο. Οί δυτικοευρω
παϊκοί έμποροι κυριαρχούσαν στό έμπόριο τής
οθωμανικής αυτοκρατορίας,52 καί ή διεύρυνση τής
παρουσίας τους άπό τά τέλη τού 19ου αί. στό έμ
πόριο τοϋ έλληνικοϋ χώρου δέν είναι ποιοτικά
νέο στοιχείο.
Ή πραγματοποίηση ξένων έπενδύσεων σέ το
μείς μέ έντονα μονοπωλιακά ή όλιγοπωλιακά χα
ρακτηριστικά έξασφάλισε στό ξένο κεφάλαιο
υψηλά κέρδη καί τόν έλεγχο πάνω σ’ ένα αξιό
λογο τμήμα τοϋ οικονομικού πλεονάσματος. Τρά
πεζες, μεταλλεία, έμπόριο, έπιχειρήσεις κοινής
ώφελείας, ασφάλειες, ήσαν τομείς, πού, λόγω τής
άποδοτικότητάς τους, συγκέντρωναν τό έντονο ένδιαφέρον όλων τών μερίδων τοϋ έπιχειρηματικοϋ
κόσμου τής έποχής. ’Αφήνοντας κατά μέρος τίς
έμφανεϊς περιπτώσεις, όπου οί ξένες άμεσες έπενδύσεις άποτελοϋσαν τή μόνη ή τή σπουδαιότερη
επιχείρηση στόν τομέα πού πραγματοποιούνταν
(π.χ. Ίονική Τράπεζα, ’Εθνική Τράπεζα, μεταλ
52. Βλ. ιδίως τίς παρατηρήσεις τοΟ B. I. Φίλια, ο.π., σελ. 35
έπ. πάνω σ' αύτό καί γιά τή θέση τών Ελλήνων εμπόρων στόν
βαλκανικό καί μικρασιατικό χώρο. "Αντίθετη άποψη φαίνεται
νά υποστηρίζει ό Κ. Τσουκαλάς, ο.π., σελ. 252, 356/7, πού
θεωρεί ότι ή άμεση συμμετοχή τοϋ ξένου κεφαλαίου στίς εμ
πορικές δραστηριότητες ήταν μέχρι τό 1880 περιθωριακή στήν
οθωμανική Τουρκία καί ότι ή έλληνική μεγαλοαστική τάξη
αντιμετωπίζει από τότε τόν άνταγωνισμό τού διεθνούς κεφα
λαίου, σέ χώρους πού αποτελούσαν πριν πεδία μονοπωλιακής
δραστηριότητας της.

λεία Λαυρίου, Φίξ, έπιχειρήσεις κοινής ώφε
λείας), βλέπουμε ότι ή ξένη διείσδυση συνδέεται
στενά μέ όλιγοπωλιακές δομές καί σέ μιά σειρά
άπό άλλες περιπτώσεις:
—Τό 1898 ή άτμοπλοϊκή συγκοινωνία τής Ελλά
δας γινόταν άπό 4 έταιρίες μέ 31 πλοία, άπό τίς
όποιες ή μία μέ 9 πλοία (Τζών Μάκ Δούαλ καί
Βαρβούρ) ήταν αλλοδαπή.53
—Γύρω στό 1910 στή Μακεδονία λειτουργούν 10
νηματουργεία μέ συνολικά 2470 έργάτες, 2970 ίπ
πους καί 73100 ατράκτους, άπό τά όποια τά δύο
μέ 800 έργάτες, 700 ίππους καί 20000 άτράκτους
(τό 1/4 περίπου) είναι γαλλικά.54
—’Από τίς 5 έριουργίες στή Β. Ελλάδα, ή μία
(Fils de C. A. Errera et Cie) είναι άλλοδαπή.55
—Άπό τά δύο έργοστάσια μπύρας στή Μακεδο
νία, τό ένα καί μεγαλύτερο (γύρω στό 80% τής
παραγωγής) είναι αλλοδαπό.56
—Τά τέσσερα σημαντικότερα έργοστάσια τής
Μακεδονίας (Άτμόμυλος τής Άν. ’Οθωμανικής
Εταιρίας—Άλατίνη), τό Κεραμοποιεϊο Άλατίνη,
τό έργοστάσιο Φωταερίου Θεσσαλονίκης καί τό
Καπνοκοπτήριο τής Régie Ottomane des Tabacs)
ήσαν αλλοδαπά.57
—Τό έμπόριο τών πετρελαιοειδών βρίσκεται στά
χέρια ξένων έταιριών.ΐ8
—Τό έξαγωγικό έμπόριο καπνού έλέγχεται άπό
ξένες, βασικά άμερικανικές, εταιρίες.59
Βασικό συμπέρασμα άπό τήν άνάλυση πού
προηγήθηκε είναι ότι οί ξένες άμεσες έπενδύσεις
στήν περίοδο πού έξετάστηκε, χωρίς νά άποτελοΰν κυρίαρχο παράγοντα στή διαμόρφωση τών
δομών τού έλληνικοϋ κοινωνικο-οίκονομικοϋ
σχηματισμού, έπηρέασαν ώστόσο, παράλληλα μέ
άλλους μηχανισμούς, βασικά χαρακτηριστικά
φαινόμενα τής διαδικασίας τής νεοελληνικής οι
κονομικής άνάπτυξης: ένίσχυση τών οικονομικών
τομέων, πού δέν ανταγωνίζονται τήν έπέκταση
τών δυτικοευρωπαϊκών βιομηχανικών δυνάμεων,
καθώς καί τοϋ έμπορευματικοϋ-άντιπαραγωγικοΰ
χαρακτήρα τής ελληνικής οικονομίας, ξένος
έλεγχος καί ιδιοποίηση ένός τμήματος τοϋ πλεο
νάσματος τής οικονομίας, διαστρέβλωση τών δο
μών στίς έξωτερικές ανταλλαγές καί στήν προσ
φορά καί ζήτηση προϊόντων, περιορισμένη συσ
σώρευση κεφαλαίου στούς παραγωγικούς τομείς

53. Γ. Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 749/50.
54. Στόν ίδιο, σελ. 910/1.
55. Στόν ’ίδιο, σελ. 913.
56. Στόν ίδιο, σελ. 913/4.
57. Γιά τή Régie βλ. N. Vemey-G. Dambmann. ο.π., σελ.
182 έπ.
58. Βλ. Γ. Α. 'Αναστασόπουλο, ο.π., σελ. 937.
59. Βλ. B. 1. Φίλια, δ.π., σελ. 76 καί Κ. Τσουκαλά, δ.π.,
σελ. 264/5.
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τής οικονομίας, καί, τέλος, ένίσχυση τών δομών
οικονομικής καί πολιτικής έξαρτήσεως κατά τή
διάρκεια όλης τής περιόδου πού έξετάστηκε. Τό
γεγονός ότι ό έλληνικός χώρος, λόγω τής ύπαγωγής του στήν οθωμανική αυτοκρατορία, άπέφυγε
τήν ευρωπαϊκή καπιταλιστική διείσδυση μέχρι
τήν ίδρυση τού έλληνικοϋ Κράτους,59 ένώ παράλ
ληλα διέθετε ένα άρκετά σημαντικό έπιχειρηματικό δυναμικό μέ ανεπτυγμένη δραστηριότητα καί
χρηματική δύναμη στόν έμπορικό καί ναυτιλιακό
τομέα, είχε σάν άποτέλεσμα νά παρεμποδισθεϊ μιά
τυπικά αποικιακή εξέλιξη, όπου τό ξένο κεφάλαιο
θά άσκοϋσε κυριαρχικό έλεγχο σέ όλους τούς

αναπτυγμένους τομείς τής οικονομίας.60
Μέ τήν έναρξη τού Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
άστικός μετασχηματισμός καί ξένη έξάρτηση
αποτελούσαν βασικά χαρακτηριστικά τής έλληνικής κοινωνικο-οίκονομικής πραγματικότητας. Με
τά τόν πόλεμο, τά δύο αύτά στοιχεία θά είναι
έκεινα πού θά όδηγήσουν στό φαινόμενο τής τα
χύρρυθμης ανόδου τής έλληνικής οικονομίας,
μιας ανόδου όμως πού έξακολουθεΐ νά φέρει έν
τονα τά χαρακτηριστικά τού περιφερειακού καπι
ταλισμού, καί όπου οί ξένες άμεσες έπενδύσεις
έπαιξαν ένα ρόλο πολύ πιό καθοριστικό καί δυ
ναμικό γιά τή δομή καί τή λειτουργία τής οικο
νομίας, άπό ο,τι πρίν.

59. Βλ. B. I. Φίλια, δ.π., σελ. 76 καί Κ. Τσουκαλά, ό.π.,
σελ. 264/5.

60. Βλ. Κ. Τσουκαλά, δ.π., σελ. 266 καί Γ. Δερτιλή. δ.π.,
σελ. 165.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ξένες επενδύσεις81 στήν
9 10 11έλληνική οικονομία κατά τομείς καί χώρα προελεύσεως (1830-1939)
’Επωνυμία έπιχειρήσεως

"Ετος ίδρύσεως

Βασικοί ξένοι μέτοχοι

Χώρα προελεύσεως

1η περίοδος (1830-1879)
Τραπεζικός τομέας
1. Ίονική Τράπεζα2
2. ’Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος
3. ’Οθωμανική Τράπεζα3

1839
1841
1863

Ionian Bank Ltd
Eynard, Rothschild κ.α.
Credit Lyonnais καί "Αγγλοι

Αγγλία
Γαλλία, Αγγλία
Γαλλία, ’Αγγλία

Μεταλλευτικός τομέας
4. Άν. Γαλλική Έτ. Λαυρίου
5. Soc. Française des mines deLaurium4
6. Γαλλική Έτ. Σερίφου-Σπηλιαλέζης5

1867
1876
1880

J. Serpieri et H. Roux et Cie

Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

’Ενεργειακός τομέας
7. Έτ. ’Αεριόφωτος ’Αθηνών6

1857

Γαλλία

1872

Fr. Ferald (μέχρι τό 1887)
Άν. Έτ. ’Αεριόφωτος καί Ύδάτων (μέχρι
τό 1938)
Alfr. Gotero

1841
1851
1864

Κ. Ροθέρτης—Β. Villeroy
Θεμ. Μιχάλοθιτς—Βράϊζλερ
Γ. Φίξ

Βέλγιο-Γαλλία

8. Φωτισμός Έρμουπόλεως μέφωταέριο7
Μεταποίηση
9. Ζαχαροθιομηχανία8
10. Κτενοποιεϊο Σύρου9
11. ΦΙΞ10

Γαλλία

Γερμανία

1. Πριν άπό τήν περίοδο αύτή οί ξένες έπενδύσεις ήσαν σχεδόν άνύπαρκτες. Από τις λίγες πληροφορίες που μπορέσαμε νά συγκεντρώσουμε, φαίνεται ότι υπήρχαν
όρισμένες τελείως μεμονωμένες περιπτώσεις. Έτσι άναφέρεται ότι Βενετοί είχαν ιδρύσει ένα έργοστάσιο υφασμάτων στό Βελεστίνο καί ένας Γάλλος βιοτεχνία
παραγωγής χυμού άπό γλυκόρριζα στή Ζάκυνθο. Βλ. Κ. Σιμόπουλου: Ξένοι ταξιδιώτες στήν Ελλάδα 1880-1810 (Αθήνα 1975), σελ. 429 καί 440.
2. Ή Ίονική Τράπεζα Ιδρύθηκε στά 'Επτάνησα έπί άγγλικής κυριαρχίας. Μετά τήν ένσωμάτωση των νησιών στό έλληνικό Κράτος τό 1864. έπεκτάθηκε καί στόν
υπόλοιπο έλληνικό χώρο. Τό 1938 έξαγόρασε τή Λαϊκή Τράπεζα. Βλ. Α. Φρέρη: «Τό ξένο κεφάλαιο στήν 'Ελλάδα (1840-1940)». στόν Οίκον. Ταχυδρόμο τής 29. 1.
76.
3. "Εδρα τής τράπεζας ήταν ή Κωνσταντινούπολη καί στή Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε τό 1863 ύποκατάστημα. πού λειτούργησε μέχρι τόν Β Παγκόσμιο Πόλεμο
σχεδόν. Σάν τράπεζα κυριαρχεί στήν άγορά τής Θεσσαλονίκης άλλά καί σέ όλο τό χώρο τής όθωμανικής αύτοκρατορίας. Βλ. Δημ. Στεφανίδη: Η εισροή ξένων
κεφαλαίων καί ai οικονομικοί καί πολιτικοί της σννέπειαι (Θεσσαλονίκη 1930). σελ. 231 καί Κ. Μοσκώφ: Θεσσαλονίκη 1700-1912. Τομή τής μεταπρατικής πόλης
(Άθήναι 1974), σελ. 64.
4. Ή έταιρία αύτή προήλθε άπό τήν Άν. Γαλλική Έτ. Λαυρίου μετά τή διένεξη τής τελευταίας μέ τό έλληνικό Δημόσιο, πού όδήγησε στήν έκποίησή της στήν
Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως (Ά. Συγγρού). Ή τράπεζα ίδρυσε τήν Έταιρία Μεταλλουργείων Λαυρίου μαζί μέ τόν Ιταλό I. Σερπιέρη. ένώ άπό τήν παλιά έταιρία
Ιδρύθηκε τό 1876 ή Soc. Fançaise des mines de Laurium. Βλ. Δ. Στεφανίδη. δ.π.. σελ. 175 καί Γ.Α. Άναστασοπούλου: Ιστορία τής έλληνικής βιομηχανίας 18401940 (Άθήναι 1947), τομ. 1ος, σελ. 268.
5. Βλ. Γ. Κορδάτου, Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν τής έλληνικής κεφαλαιοκρατίας (Αθήνα 1972), σελ. 57.
6. Βλ. Λεξικό "Ηλιος, τόμ. 'Ελλάς, σελ. 1296 καί Δ. Στεφανίδη: δ.π., σελ. 178.
>
7. Βλ. Γ.Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 260/1.
8. Γύρω στό 1850 πτώχευσε λόγω τής άδιαφορίας τών Γάλλων γιά τήν άνάπτυξη τής έπιχειρήσεως. Βλ. Δ. Στεφανίδη. δ.π.. σελ. 174. Γ.Α. Άναστασοπούλου. δ.π..
σελ. 55, 58. 75, 78 καί 82/3.
9. Είναι τό πρώτο στήν Ελλάδα καί χρησιμοποιεί ξένους έργάτες. Βλ. Γ.Α. Άναστασοπούλου. δ.π.. σελ. 927/8.
10. Ή πρώτη μεγάλη βιομηχανία μπύρας καί πάγου στήν Ελλάδα. Μέχρι τό 1928 είχε έξαγοράσει όλες τίς άλλες έταιρίες πού Ιδρύθηκαν στό μεταξύ. Βλ,
S. Ronart, Griechenland von heute (Amsterdam 1935), σελ. 177.
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12. Οίνοποιηπκή ’Αχαΐα11
13. 'Εργοστάσιο Χημικών προϊόντων 'Ελλά
δος12

1873

14. Μεταξουργείο13
15. Γαλλικοί ’Αλευρόμυλοι14
16. ’Αλευρόμυλος15 16

Γ. Κλάους
'Ιδρύθηκε άπό τήν ’Εθνική Τράπεζα, τήν
Τράπεζα ’Αθηνών, τή Soc. Viticole, τή
Banque d’ Orient κ.ά.

1854
1873

Alatini κ.ά.

Τηλεπικοινωνίες
17. Έκμετάλλευση ύποβρυχίων τηλεγραφικών γραμμών έσωτ. καί έξωτερικοϋ16

Συγκοινωνίες
18. ’Εκμετάλλευση συγκοινωνίας ’ΑθηνώνΠειραιώς μέ αμάξια17
19. Σιδηρόδρομος Άθηνών-Πειραιώς18

1873

1859

1835
1857

Newell and Co (μέχρι τό 1866) Méditerranean Extension Telegraph Co-W. Binney (μέχρι 1871)
Levant Submarine Telegraph Co-Eastern
Telegraph Co (μέχρι 1932)
Cable and Wireless Co (μέχρι 1939)

Γερμανία
Γαλλία
’Αγγλία
Γαλλία
Αύστρία, Ιταλία
’Αγγλία

Στρόγγ

Γερμανία

Fr. Ferald

Γαλλία

’Αγροτικός τομέας
’Από τή σύσταση του έλληνικοΰ Κράτους μέχρι τό 1879 είχαν πραγματοποιηθεί οί έξης ξένες έπενδύσεις στόν άγροτικό
τομέα (πρότυπα τσιφλίκια)19:
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Γαλλία
Γαλλία
’Αγγλία
'Ιταλία
Ελβετία
Γαλλία
Γαλλία
ΗΠΑ
Γαλλία

de Roujoux (’Αττική)
de Lapierre (’Αττική)
Noel (Εύβοια)
Stoli (Ξηροχώρι)
’Αφοί Vild (Εύβοια)
de Mimont (Εύβοια)
Faliere (Ξηροχώρι)
Leeves (Εύβοια)
Fournier (Καλαμάτα)

2η περίοδος (1880 - 1914)
Τραπεζικός τομέας
1. Τράπεζα ’Αθηνών20

1893

2. Τράπεζα Κρήτης21

1899

3. Τράπεζα Θεσσαλονίκης22
4. Τράπεζα Hirsch23
5. Τράπεζα ’Ανατολής24

1888
1888
1904

Μεταλλεία- ’Ορυχεία
6. Μεταλλεία μαγνησίου25
7. Μεταλλεία Λευκολίθου25
8. Grecian Marbles Co Ltd26

Συμμετοχή του Comptoir National de Paris
Συμμετοχή Hambro Bank μέ ’Εθνική
Τράπεζα
Banque Parisienne et des Pays Bas
Αυστριακά καί ιταλικά κεφάλαια
Συνεργασία ’Εθνικής Τραπέζης καί Nationalbank für Deutschland

British Petrified
Co; Anglo-Hellenique de Magnesium
Soc. des Marbres Grecs

Γαλλία
’Αγγλία
Γαλλία
Γερμανία

’Αγγλία
’Αγγλία
’Αγγλία

11. Βλ. Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 178 καί S. Ronart. δ.π., σελ. 112.
12. Γ. Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 278 καί D. G. Antonopoulo, La Dette Publique Hellénique. Les Sociétés Anonymes en Grèce (1922). σελ. 477.
13. “Αγνωστο τό έτος ίδρύσεως. Ό Άναστασόπουλος, δ.π., σελ. 192 άναφέρει δτι τό 1854 βγήκε σέ πλειστηριασμό.
14. Κ. Μοσκώφ, δ.π., σελ. 66.
15. Κ. Μοσκώφ, δ.π., σελ. 66.
16. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 176 καί 228, 292/3.
17. Βλ. Λεξικό "Ηλιος, τόμ. 'Ελλάς, σελ. 1306 καί Ν.Σ. Κτενιάδη: Οί πρώτοι έλληνικοί σιδηρόδρομοι (Άθήναι 1936), σελ. 28.
18. Τελικά ή γραμμή κατασκευάστηκε άπό τήν άγγλική «Εταιρία τού άπό ’Αθηνών είς Πειραιά σιδηροδρόμου» καί τά έγκαίνια έγιναν τό 1869. Τό 1874 ή fauipia
άγοράστηκε άπό τή Βιομηχανική Τράπεζα (ΑΕ Σιδηρόδρομος ’Αθηνών - Πειραιώς). Βλ. Ν. Σ. Κτενιάδη, δ.π., σελ. 34 έπ., Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 177. Λεξικό
"Ηλιος, τόμ. 'Ελλάς, σελ. 1306 καί Γ.Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 35/6.
19. Άπό τό βιβλίο τού Κ. Βεργόπουλου, Τό άγροτικό ζήτημα στην 'Ελλάδα 1830-1909 (Αθήνα 1974), σελ. 141-143.
20. Μετά τό 1907 ή Γαλλία άνελαβε τή διεύθυνση τής Τράπεζας. Βλ. Ν. Ίγγλέση: 'Οδηγός τών Ανωνύμων Εταιριών 1937-1938, τεύχος 2, Ai έλληνικαί
Τράπεζαι (Άθήναι 1939), σελ. 8.
21. Βλ. Κ. Μοσκώφ: 'Η Εθνική καί Κοινωνική Συνείδηση στήν Ελλάδα 1830-1909 (Αθήνα 1974), σελ. 162.
22. Έδρα τής τράπεζας ήταν ή Κωνσταντινούπολη καί ύπήρχαν ύποκαταστήματα σέ δλες τίς μεγάλες πόλεις τής Τουρκίας. Λειτούργησε μέχρι πρίν άπό τόν Β
Παγκ. Πόλεμο. Βλ. Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 231 έπ. καί Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη, σελ. 64.
23. Βλ. Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη, σελ. 64/5.
24. Βλ. Ν. Ίγγλέση, δ.π., σελ. 9 καί Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 224/5 καί 293. Ή ξένη συμμετοχή ήταν λιγότερο άπό 50% καί έπεκτάθηκε καί σέ Γάλλους καί
“Αγγλους. Σκοπός τής τράπεζας ήταν ή διευκόλυνση τών οικονομικών σχέσεων Ελλάδος, Τουρκίας, Αίγύπτου καί Εύξ. Πόντου. Πέρα άπό τίς πέντε αύτές τράπεζες ό
Μοσκώφ άναφέρει δτι στή Θεσσαλονίκη λειτουργούσαν καί μιά σειρά άπό άλλες τράπεζες, δπως οί: Deutsche Bank (Γερμανία), R. Beaudoy (Γαλλία). Soc.
Générale (Γαλλία), Banque Nat. de Turquie (Αγγλία). Βλ. Θεσσαλονίκη, σελ. 65/6.
25. Βλ. Η. Lefeuvre-Meaule: La Grèce Economique et Financière en 1915 (Paris, 1916), σελ. 70 καί Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 227.
26. Η. Lefeuvre-Meaule, δ.π., σελ. 72 καί Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 227. Ή έταιρία Ιδρύθηκε μέ σκοπό τήν έκμετάλλευση λατομείων μαρμάρου στήν Πεντέλη,
Σκύρο, Στύρα, κτλ.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Μεταλλείο σιδήρου27
ΑΕ Μεταλλείων σιδήρου Λαρύμνης28
Αν. Μεταλλευτική έτ. ΛΟΚΡΙΣ28
Έτ. Μεταλλείων Βάτι Μήλου28
Έλλ. Έτ. Μεταλλείων Λευκολίθου28
Όλλανδοελληνική μεταλλευτική έτ.28
Syra Mining Co28
Chollet et Co. (σιδηρομεταλλεΐα)29

Παραγωγή-Δίανομή ενέργειας
17. Ελληνική 'Ηλεκτρική Έταιρία Thom
son-Houston30
18. Φωτισμός Κέρκυρας καί προεκτάσεων
ΑΕ (μετέπειτα: Φωτισμός του Κέντρου)31
19. Εργοστάσιο Φωταερίου Θεσσαλονίκης32
20. Co. des Tramways et d'éclairage Elec
triques de Salonique33
21. Ελληνικόν ομνιον ήλεκτρισμου (Λάριou )34
Μεταποίηση
22. Κεραμοποιεΐο Sté An. Industrielle et
Commerciale de Salonique (Alatini)35
23. Νηματουργείο Sides et Cie (Θεσ/κη)
24. Νεώλκειο-ναυπηγειο
25. Εργοστάσιο δυναμίτιδος
26. Βιομ. Ζύθου Όλυμπος (Θεσσαλονίκη)
27. D. Cattegno. Λιθοτυπογραφείο
28. Νηματουργείο Nouvelle Filature (Θεσσα
λονίκη)
29. Άτμόμυλος. Sté An. Industrielle et
Commerciale de Salonique
30. Φανελλοποιεΐο-όμβρελλοποιε7ο, Fils de
C.A. Errera et Cie (Θεσ/κη)
31. Βιομηχανία καννάθεως (Θεσ/κη)
32. Άσφαλτοβιομηχανία
33. Καπνοκοπτήριο
34. Καρφοβελονοποιείο36
35. Μηχανουργείο-Χυτήριο Frères Tiano et
Cie (Θεσ/κη)
36. Υφαντουργείο Sté Ottomane des tissus
(Θεσ/κη)
37. Ελληνική Έταιρία Οϊνων-Οίνοπνευμάτων37
38. ΛιΟογραφεΪο-Σιγαροχαρτοποιείο
The
mair de Botton (Θεσσαλονίκη)38
39. Άρβυλοποιείο Kalderon et Aroesti (Θεσσα
λονίκη)38

Corp. Grecque des Minerais

'Αγγλία
Βέλγιο
Γαλλία
Γαλλία-Ίταλία
'Ολλανδία
'Ολλανδία
Αυστρία

'Ηλεκτρική έτ. Βρυξελλών ΤΗ.-Η.
'Ηλεκτρική έτ. ΤΗ. - Η. Μεσογείου

1896

Βέλγιο
Γαλλία
Βέλγιο

1887
1891

Γαλλία
Βέλγιο

1908
1908
1905
1909

1899

1912

Omnium Français d’ Electricité

Γαλλία

1880
1890
1891
1891
1892
1892
1895

Γαλλία

Τζών καί Μάκ Δουάλ, Γ. Βαρβούρ
Κάρ. ΗΟΝ
Misrahi, Fernandes et Cie
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

1898
1900
1900

Tores, Misrahi et Cie
The Newchatel Asphalt Ltd
Régie ottomane des tabacs
Αϋγ. Rothschild

’Αγγλία
Γαλλία

1906
1906
1906

Τράπεζα 'Αθηνών (1/2), Προνομ. έτ. σταφίδος (1/2)

Γαλλία

Soc. des Laminoirs, Forges et Fonderiede Jemmapes V. Demerbe et Cie
E. Turer μέχρι τό 1889
Τό 1905 εξαγοράστηκε άπό τήν Εθνική
Τράπεζα

Βέλγιο

1908
1910

Συγκοινωνίες
40. Έταιρία ίπποσιδηροδρόμων έν Έλλάδι39

1880

41. Διεθνής έταιρία Διώρυγος Κορίνθου40

1882

Ούγγαρία

27. Βλ. Η. Lefeuvre-Meaule. ό.π., σελ. 66.
28. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π.. σελ. 227.
29. Γ.Α. Άναστασόπουλος. ό.π., σελ. 117. Ό ίδιος στή σελ. 1119 άναφέρει έπίσης ότι στήν Άνδρο έργάσθηκαν σέ σιδηρούχες περιοχές οί ξένες έταιρίες
Miclanrick Brod., Moninet Co., Bodaviz et Peterson τό 1911 καί μέχρι τ ό 1914 ό G. Kahn.
30. Σκοπός τής έταιρίας ήταν ή παροχή ήλεκτρικού στην περιοχή ’Αθηνών-Πει ραιώς. Τό 1920 έξαγόρασε τήν Έτ. Σιδηροδρόμων 'Αττικής. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π.,
σελ. 225 καί D. G. Antonopoulo. ό.π., σελ. 333. Σε άλλο όμως σημείο (σελ. 278) 6 Στεφανίδης άναφέρει ότι μέχρι τό 1929 πού ό ίταλοελβετικός όμιλος ΣΙΒΑ μπήκε
στήν έταιρία. αύτή είχε κυρίως έλληνικά κεφάλαια.
31. Βλ. Δ. Στεφανίδη. ό.π.. σελ. 225/6.
32. Γ.Α. Άναστασοπούλου, ό.π.. σελ. 937.
33. Δ. Στεφανίδης. ό.π., σελ. 230/1 καί D. G. Antonopoulo, ό.π.. σελ. 350.
34. Δ. Στεφανίδης, ό.π., σελ. 226.
35. Τά στοιχεία γιά τίς έπιχειρήσεις 22 μέχρι 33 έχουν παρθεϊ άπό τόν Γ.Α. Άναστασόπουλο, ό.π., σελ. 664, 703, 805, 910/1, 913/4,936, 937, άπό τόν Κ. Μοσκώφ,
Θεσσαλονίκη, σελ. 67 καί τόν D. G. Antonopoulo, ό.π., σελ. 505.
36. Γ.Α. 'Αναστασοπούλου, ό.π., σελ. 605, καί σελ. 937 γιά τίς έπιχειρήσεις 35/6.
37. Δ. Στεφανίδης. ό.π., σελ. 226.
38. Γ.Α. 'Αναστασοπούλου, ό.π., σελ. 937.
39. Σύμπλεγμα ίπποκινήτων τράμ στήν περιοχή Άθηνών-Πειραιώς καί άπό τό 1890 άτμοτροχιόδρομος Άθηνών-Φαλήρου. Ή έταιρία λειτούργησε μέχρι τό 1906
όπότε Ιδρύθηκε ή ΑΕ Τροχιοδρόμων Άθηνών-Πειραιώς-Περιχώρων (Βελγική), πού άπορροφήθηκε στόν όμιλο Πάουερ τό 1925. Βλ. Δ. Στεφανίδη, ό.π., σελ. 196/7,
223 /4. Λεξικό "Ηλιος, τ. 'Ελλάς, σελ. 1306/7.
40. Δ. Στεφανίδης, ό.π.. σελ. 191 έπ.
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42. Άν. 'Εταιρία Σιδηροδρόμων
(γραμμή Άθήνα-Λαύριο)41
43. ΑΕ Σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας42

Αττικής

44. ΑΕ Σιδηρόδρομοι Πειραιώς-ΆθηνώνΠελοπόννησου (ΣΠΑΠ)43
45. Σιδηροδρομική γραμμή Μύλων-Καλαμών44
46. Σιδηροδρομική γραμμή Πειραιώς-συνόρων45
('Εταιρία 'Ελληνικών Σιδηροδρόμων)
47. Εταιρία
Σιδηροδρόμων
Θεσσαλονίκης-Μοναστήρι (298 χλμ.)46
48. Co. du chemin de fer Jonction SaloniqueDédéagatch-Constantinople47
49. 'Ελληνική έταιρία τροχιοδρόμων "ΑθηνώνΠειραιώς-Περιχώρων48

1882
1882
1882
1887
1889

1890

Ιδρύθηκε από τήν Έταιρία Μεταλλουρ
γείων Ααυρίου
Θ. Μαυρογορδάτος μέχρι τό 1929, πού
περιήλθε στόν έλεγχο Βέλγων καί Γάλ
λων
Soc. Générale de Γ empire ottomane,
Anglo- Foreign
Banking Co, I. Serpieri, F. Grieninga
Βέλγοι. To 1892 τήν έταιρία άνέλαβαν οί
ΣΠΑΠ
W. Eckersley κ.ά. Τό 1900 λόγω άδυναμίας άνέλαβαν Βέλγοι καί Γάλλοι. Τό
1914 έξαγοράστηκε άπό τό έλληνικό
Κράτος.
Γαλλική έταιρία ανατολικών σιδηροδρόμων

Αγγλία, Γαλλία
Βέλγιο κλπ.
Βέλγιο, Γαλλία

Γαλλία
Γαλλία

1906

Βέλγιο

Εμπόριο
50. ’Εξαγωγές κουκουλίων J. Aelion49
»
I. Σαπόρτα
51.
»
»
Frères Bensonan
52.
»
δερμάτων Tjino Fernandez
53.
»
54.
55.
56.
57.

»
»

58.

»

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

»

>>

J. Saltari

»

»
E. Malwurt
»
W. Saltiel Co
καπνών The American
Tobacco Co (Καβάλα)
»

»

»

»

»

ΗΠΑ

The Commercial
Co of Salonica Ltd

The Oriental Tobacco
Ltd Herrog and Co
The Macedonian To
bacco Ltd
Εξαγωγές καπνών50
»
»
»
»
Άποθήκευση-Διανομή Πετρελαίου51
»
»
>>
52
»
»
»
53
ΑΕ διαχειρίσεως-μονοπωλίων 'Ελλάδος54

68. Soc. Commerciale Hellénique d’ Importa
tion et d’ Exportation55
69. Γαλλο-Έλληνική AE56
70. ‘Εμπορική καί Βιομηχανική ΑΕ57

1911
1919
1912
1887

Kiazim Emin
Maier et Cie
Hazan Akif Zade et Co
Standard Oil Co N.Y.
Etoile Roumaine
Comptoir d’ Escompte
Hambro Bank

ΗΠΑ
de Paris-

Ρουμανία
Γαλλία, ’Αγγλία

Εθνική Τρ„ Τρ. ’Αθηνών,
Ίονική, Maison Hamburger et Cie
Γαλλία
Προν. έτ. προστασίας παραγωγής-έμπορίας σταφίδος. Maison Hamburger et Cie,
κ.ά.

41. Ή έτ. άπορροφήθηκε άπό τήν Πάουερ τό 1925. Βλ. Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 193, καί Λεξικό "Ηλιος, δ.π., σελ. 1307.
42. Αφορά τή σιδηροδρομική γραμμή Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισσα καί Βελεστίνο-Τρίκαλα-Καλαμπάκα, μήκους 204 χλμ. καί Βόλος-Μηλιές μήκους 29 χλμ. Βλ. Δ.
Στεφανίδη, δ.π., σελ. 194 καί Ν.Σ. Κτενιάδη, δ.π., σελ. 61 καί 68.
43. Τό 1929 περιήλθε στόν έλεγχο τής Hambro Bank. Βλ. Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 292, 194/5 καί Γ.Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 874.
44. Ν. Σ. Κτενιάδης, δ.π., σελ. 96.
45. Ν.Σ. Κτενιάδης, δ.π., σελ. 124/5 καί 159, Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 216.
46. Ή γραμμή καταλήφθηκε τό 1915 άπό τό Κράτος γιά’στρατιωτικούς σκοπούς. Τό 1928 διακανονίστηκε ή έξαγορά καί άποζημίωση τήςέταιρίας καί τό έλλην.
Κράτος άνέλαθε έπίσης τήν έξυπηρέτηση ένός όμολογιακού δανείου τού 1893 τής έταιρίας ύψους 60 έκατ. γαλλ. φράγκων. Βλ. Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 246/7.
47. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 229/230.
48. Βλ. ύποσημ. 39. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 223.
49. Γιά τίς έπιχειρήσεις 50 μέχρι 60 θλ. Γ.Α. Αναστασοπούλου, δ.π., σελ. 931, 934 καί 935. 'Ολες είναι έγκατεστημένες στή Β. Ελλάδα (Θεσσαλονίκη).
50. Γ. Α. Άναστασοπούλου, δ.π., σελ. 931.
51. Στόν ίδιο, σελ. 937. Οί έγκαταστάσεις ήσαν στή Θεσσαλονίκη.
52. Στόν ίδιο. σελ. 983 καί 1118.
53. Στόν ίδιο. σελ. 937. Οί έγκαταστάσεις ήσαν στή Θεσσαλονίκη.
54. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 197.
55. D. G. Antonopoulo, δ.π., σελ. 431.
56. Στόν ϊδιο. σελ. 456., Σκοπός τής έτ. ήταν ή εισαγωγή έμπορευμάτων γιά τόν στρατό.
57. Στόν ίδιο, σελ. 471.
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71. Προνομιούχος έταιρία πρός προστασία
τής παραγωγής-έμπορίου σταφίδος58
72. Soc. Privilégiée des magasins généraux
de la Grèce.59

1905
1907

Τράπεζα Άθηνών-Erlanger and Co-Banque de Γ Union Parisienne
1907 Προν. έτ. προστασίας παραγωγήςεμπορίου σταφίδος - Εθνική Τράπεζα,
Τράπεζα ’Αθηνών

Άγγλία-Γαλλία
Άγγλία-Γαλλία

Ασφάλειες
'Από στοιχεία πού παραθέτει ό N. Vemey60 προκύπτει ότι οί έξής ασφαλιστικές έταιρίες είχαν έγκατασταθεΐ στή Θεσσαλο
νίκη:
’Αγγλικές: City of London (1880). Guardian (1887). Lancashire (1887), London and Lancashire (1888), London In
surance (1887), Marine. North British Mercantile Co (1869). Northern Co (1876), Norwich Union (1887). Phoenix Fire Office
(1868). Queen (1888). Royal (1874), Sun (1868).
Γαλλικές: La Confiance (1887).
Γερμανία: Transatlantische Gutversicherungsgesellschaft.
Αυστρία: Assicurazzioni generali di Trieste (1887).
Ή δραστηριότητα τους αφορούσε, βασικά, ασφάλειες πυρός καί ναυτικές μεταφορές.
Ναυτιλιακός τομέας
73. Αχαϊκή άτμοπλοΐα61
74. Άγγλοελληνική άτμοπλοΐα
75. Άγγλοϊονική άτμοπλοΐα
76. Ρωσοελληνική άτμοπλοΐα
Διάφοροι τομείς
77. ’Οθωμανική έτ. Ύδάτων Θεσσαλονίκης62
78. Έταιρία έκμεταλλεύσεως Αιμένος Θεσ
σαλονίκης63
79. Εκμετάλλευση λιμενικών εγκαταστάσεων
Καβάλας64
80. Εκμετάλλευση αμπελώνων65
81. ’Εκμετάλλευση αποξηραμένων εκτάσεων
Κωπαΐδος66

1908
1909
1910
1912

Furness and Levis
Άγγλοι καί "Ελληνες εφοπλιστές
Ρώσοι καί "Ελληνες εφοπλιστές

Αγγλία
Αγγλία
Αγγλία
Ρωσία
Βέλγιο
Γαλλία

1888
1904

Γαλλία
1887

Gutland
Lake Copais Ltd

Γερμανία
Αγγλία

3η περίοδος (1914-1919)
Γιά τήν περίοδο αύτή δέν υπάρχουν στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκαν ξένες άμεσες επενδύσεις στήν έλληνική οικονομία.
4η περίοδος (1920-1939)
Τραπεζικός τομέας
1. Τράπεζα Άμάρ (Θεσσαλονίκη)67
2. Άγγλοαμερικανική Τράπεζα68
3. Άγγλοαμερικανική Τράπεζα τής Ελλάδος69
4. Σερθοελληνική Τράπεζα (Θεσσαλονίκη )70
5. Γαλλοσερβική Τράπεζα71
6. Άγγλοαιγυπτιακή Τράπεζα Αιγαίου72
7. The Hellenic and General Trust Co Ltd73
8.
9.
10.
11.

Βρεταννογαλλική Tp. Προεξοφλήσεων74
Ίταλοελληνική ’Εμπορική Τράπεζα75
Γαλλοελληνική Τράπεζα 'Υποθηκών75
Am. Express Co.

1920

Ίσραηλίτικα
κεφάλαια
Αγγλία,
Αγγλία

1923
1924
1926

1927
1928
1929
1 9 30
1928

Hambro’s Bank (1/3), Εθνική Τρ. (1/3)
καί Speyer καί Co (1/3)
Banca Commerciale Italiana
Am. Express

Γαλλία
Αγγλία
Αγγλία, ΗΠΑ
Αγγλία, Γαλλία
Ίτάλία
Γαλλία
ΗΠΑ

58. Στόν ίδιο, σελ. 311 καί Δ. Στεφανίδη, δ.π., σελ. 222/3. Ή έταιρία έξαγοράστηκε τό 1924 άπό τό Δημόσιο.
59. D. G. Antonopoulo, δ.π., σελ. 324.
60. N. Verney-G. Dambmann: Les puissances étrangères dans le Levant en Syrie et enPalestine (Paris 1900), σελ. 200.
61. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 228/9 γιά τις έταιρίες 73-75 καί Γ.Α.Άναστασοπούλου, δ.π., σελ.749/50 γιά τήν 76.
62. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 230. Τό 1929 δημιουργήθηκε άπό τήν έταιρία ή Έταιρία Διανομής Ύδατος Θεσσαλονίκης μέ γαλλική κυρίως, άλλά καί μέ άγγλική
καί έλληνική συμμετοχή.
63. Στόν ίδιο, σελ. 231. Ή έταιρία έξαγοράστηκε τό 1930. β
64. Στόν ϊδιο, σελ. 231. Ή έταιρία έξαγοράστηκε τό 1929.
65. Η. Lefeuvre-Meaule. δ.π., σελ. 23 καί 145.
66. Ή έταιρία έκμεταλ*λευόταν τά 190 χιλ. άπό τά 240 χιλ. στρέμματα τής περιοχής, καλλιεργώντας ή ίδια τά 50 χιλ. περίπου καί ύπενοικιάζοντας τά ύπόλοιπα
στους χωρικούς. Μεταξύ 1920-25 οί σχέσεις τής έτ. μέ τούς άγρότες έγιναν δξύτατες. Τελικά τό Δημόσιο άπαλλοτρίωσε τίς έκτάσεις αυτές τό 1952. Βλ. Δ. Στεφανί
δη, δ.π., σελ. 190 καί Α.Φ. Φοέρη, δ.π.
67. Ν. Ίγγλέσης. δπ.π., σελ. 12. Ή τράπεζα λειτούργησε μέχρι τόν Β' Παγκ. Πόλεμο.
68. Στόν ίδιο, σελ. 12. Λειτούργησε μέχρι τό 1924.
69. Στόν ϊδιο, σελ. 12. Λειτούργησε μέχρι τό 1930.
70. Στόν ίδιο, σελ. 13.
71. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 232.
72. Στόν ϊδιο, σελ. 232.
73. Στόν ϊδιο σελ. 274 έπ.
74. Στόν ϊδιο, σελ. 294 καί Ν. Τγγλέση, δ.π., σελ. 14. Λειτούργησε μέχρι τόν Β' Παγκ. Πόλεμο.
75. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 294 καί Ν. Ίγγλέσης, δ.π., σελ. 14. Λειτούργησαν μέχρι τό 1940.
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Ορυχεία-Μ εταλλεία
12. 'Εταιρία Μεταλλείων Βωξίται Δελφών76
13. Γεν. Εταιρία Πυριμάχων Προϊόντων
Ελλάδος77
14. Μεταλλευτική καί Βιομηχανική 'Εται
ρία78
15. 'Ελληνική Μεταλλουργική καί Μεταλ
λευτική Εταιρία79
16. Μεταλλευτική Εταιρία Μπάρλου Βωξίται 'Ελλάς ΑΕ80
17. Εταιρία Μεταλλείων Σκύρου81
18. The Lokris Nickel Co Ltd82
’Ενέργεια
Συγκρότημα Power83 :
19. Γενική ’Ηλεκτρική 'Εταιρία
20. ’Ηλεκτρική Εταιρία Παραγωγής
21. ’Ηλεκτρική Εταιρία Διανομής

1 932

1926

Γερμανία

Vieille Montagne-Mansfeld

Βέλγιο, Γερμανία

Otavi Minengesellschaft und Eisenbahn

Γερμανία

Middle East Development Corp. Ltd.

Γερμανία
’Αγγλία

Όμιλος Power and Traction Finance Co,
όπου συμμετείχαν οί: The Prudential As
surance Co Ltd, Babcock and Wilcox,
The English Electric Co Ltd καί Siemens
Brothers Ltd

’Αγγλία, Γερμανία

22. Ελληνική Εταιρία ’Ηλεκτρισμού Γαλι
λαίος84
Μεταποίηση85
23. Βιομηχανική Εταιρία Σωληναρίων-Κυτιοποιίας ΕΒΕΣΚ
24. Ελληνική Βιομ. Έτ. ΓΚΑΖΟΦΑΚΤΕΡ
ΜΠΕΡΧΟΥΔΑΡ
25. Φινολάϊς Βιομ. Εταιρία
26. 'Ελληνική 'Εταιρία ’Ελαστικών Έγκλεμπέρ
27. ΑΕ Έμποροβιομηχανικών Επιχειρήσεων
Β. Μαραγκόπουλος86
28. 'Ελληνική Έτ. ’Ηλεκτρικών Λαμπτήρων
29. Έλεκτρογκάζ 'Εταιρία πωλήσεως καί
Έγκαταστάσεως ειδών ήλεκτρισμού, ϋδατος καί άεριόφωτος
30. Σήμενς 'Ελληνική Ήλεκτροτεχνική 'Εται
ρία
31. 'Ελληνική Ήλεκτροτεχνική 'Εταιρία Σάξενβερ
32. ’Αγγλική ’Εριουργία έν Έλλάδι ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ
33. Έτ. Πλεκτικής Λαΐς
34. Γενική Καλτσοποιΐα ΓΕΚΑ
35. Βιομηχ. Έτ. Κλωστών Κ. Ραζής καί Σία
36. Μόρσον Μηχανική Εταιρία
37. Παγοποιείο καί Ψυγείο Καβάλας
38. Έτ. Βιομηχανικών ’Αερίων «τό ’Οξυγόνο»
39. Ελληνική Έτ. Διαλελυμένης Άσετυλίνης
40. Ελληνική Βιομηχ. Έτ. Εμαγιέ87
41. ΑΕ Μύλοι Άγ. Γεωργίου
42. Ελληνική Εταιρία Βιομηχανικών Επι
χειρήσεων88
43. Έτ. Κατασκευής καί Έκμεταλλεύσεως
’Αεροπλάνων ΡΑΑΒ
76. N. Ίγγλέσης, Οικονομική Έπιθεώρησις τών Άν. Έτ. τής Ελλάδος 1939-1940 (Άθήναι 1940). Μέρος Α' τ. Α' σελ. 41.
77. Στόν ίδιο, σελ. 41.
78. Στόν ϊδιο, σελ. 41.
79. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 294/5.
80. Στόν ϊδιο.
81. Στόν ϊδιο. Ή έταιρία είναι παλαιότερη καί στην περίοδο αύτή έπενδύθηκαν σ’ αύτήν γερμανικά κεφάλαια γιά τήν άναδιοργάνωσή της.
82. Στόν ϊδιο.
83. Στόν ϊδιο, σελ. 280 έπ. Στην Power συγχωνεύθηκαν μιά σειρά άπό παλιές έταιρίες ήλεκτροπαραγωγής καί μεταφορών, δπως οί: 'Ελληνική ’Ηλεκτρική 'Εταιρία
’Αεριόφωτος ’Αθηνών, Έτ. Τροχιοδρόμων ’Αθηνών καί ή Έτ. Σιδηροδρόμων ’Αττικής. Τά προνόμια τής έταιρίας έληξαν τό 1960 μέ τήν έξαγορά της άπό τό
έλληνικό Δημόσιο.
84. Ν. Ίγγλέση, δ.π., σελ. 35.
85. Τά στοιχεία γιά τίς βιομηχανικές καί έμπορικές έπιχειρήσεις πού άκολουθοϋν βασίζονται στήν έκδοση τού Ν. Ίγγλέση, δ.π. καί άφορούν έπιχειρήσεις πού ή
σύνθεση τού Διοικητικού Συμβουλίου τους άποτελεϊ ισχυρή ένδειξη δτι ύπάρχει ξένος έλεγχος ή σοβαρή συμμετοχή ξένων. Στοιχεία γιά τούς ξένους μετόχους, τό
έτος ίδρύσεως καί τήν έθνικότητα τών ξένων μετόχων δέν δίδονται.
86. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 297, δτι Ιδρύθηκε καί μέ ίταλικά καί ίσραηλιτικά κεφάλαια.
87. Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 297.
88. D. G. Antonopoulo. δ.π., σελ. 584.
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44.
45.
46.
47.

Standard Carpets of London89
Oriental Carpets89
Eastern Carpets Co 89
The Anatolian Rug Manuf, Co 89

Συγκοινωνίες
Συγκρότημα Power:
48. 'Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών
49. Εταιρία Ελληνικών 'Ηλεκτρικών Σιδη
ροδρόμων
’Εμπόριο
Πετρελαιοειδή:
50. Ελληνική Εταιρία 'Εμπορίου καί Βιο
μηχανίας Πετρελαίου ΝΑΦΘΑ
51. ΣΟΚΌΜΠΕΛ Ελληνική 'Εμπορική
Εταιρία Πετρελαίων ΑΕ90
52. Asiatic Petroleum Co Ltd91
Εμπόριο Αυτοκινήτων
53. Έμποροθιομηχανική Έτ. ΦΙΑΤ Ελλη
νική
54. Έλλην. Έτ. Κινητήρων ΦΟΡΝΤ
55. Εταιρία Αύτοκινήτων ΑΘΗΝΑ
56. ΑΟΥΤΟ Έμποροθιομηχανική Έτ. Αυτο
κινήτων
Εμπόριο Δημητριακών
57. Εισαγωγική καί Βιομηχ. Έτ. Δημητρια
κών Γρανάρια
58. Bunge Ελλάς Έμπ. Έτ.
Γενικό ’Εμπόριο
59. Γενική Εμπορική Έτ. ΙΝΙΣ92
60. Bowen Rees Ελλάς
61. Εμπορική Έτ. Οίκος Στρίγκου
62. Σέφελ καί Σμίτ Έμπ. Άντ/πιών καί
Γεωργικών Επιχειρήσεων
63. X. Πάτερσον. Έτ. ΓενικοΟ Είσαγωγικοβ
καί ΈξαγωγικοΟ Εμπορίου
Εμπόριο Χημικόιν-Φαρμάκων
64. Σέρινγκ Έλλην. Εμπορική Έτ. Φαρμα
κευτικών Προϊόντων
65. Εμπορική καί Φαρμακευτική Έτ. ΦΑΘΗΝΑ
66. Εταιρία Εμπορίου Χρωμάτων καί Χημι
κών Προϊόντων ΑΘΑΝΙΛ
67. Συνεργασία Γαλλοελληνικής Φαρμακευ
τικής Βιομηχανίας
Διάφορες εμπορικές εταιρίες
68. Εμπορική Έτ. Α. Κέλλερ καί Σία (μη
χανές)
69. 'Αμερικανοθαλκανική Έμπ. Έτ. AMBA
70. Rheinmetal Borsich Έλλην. Έμπ. Έτ.
71. ΕΣΚΑΕΦ Έλληνοσουηδική Έτ. Ένσφ.
Τριβέων
72. Γιούνιον Τζάκ Ύφασματεμπορική Έτ.
73. Ν. Παπαδάκης Ελληνική Έμπ. Έτ.
74. Εμπορική Έτ. Ν. ΣΑΛΤΙΕΛ
75. Ή Έπίβλεψις Έλλην. Έμπ. Έτ.
76. 'Ηλεκτροχημική Έτ. Ελλάδος
77. Έτ. πωλήσεως άνθρακασθεστίου ΕΠΑ
78. Φ1ΛΙΠΣ Έλλην. 'Εμπ. Έτ. δι’ ηλεκτρικά
προϊόντα
89.
90.
91.
92.
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Δ. Στεφανίδης. δ.π.. σελ. 297.
Δ. Στεφανίδης. Ιδρύθηκε τό 1927 μέ βελγικά κεφάλαια.
Βλ. Γ. Α. "Αναστασοπούλου, ό.π., σελ. 1118
D. G. Antonopoulo, ο.π., σελ. 446.

οι ξένες άμεσες επενδύσεις καί ή διαμόρφωση τής νεοελληνικής οικονομίας (1830—1939)

79.
80.
81.
82.

Έλλην. Έτ. Καπνών 'Ανατολής
Τζ. Έσδερς Έμπ. Έτ. Καπνών
Αύστροελληνική Έτ. Καπνών
Kapnos SA Hellénique de tabacs de
Thrace et de Macédoine93

Μεταφορές
83. Am. Express-Ταξίδια Μεταφορές
84. Σένκερ καί Σία Έλλην. Έτ. Μεταφορών
85. Intercontinental Έλλην. Έτ. Μεταφορών
καί Συγκοινωνιών
Ναυτιλία
86. Ναυτιλ. Εμπορική Έτ. Olivie
87. Ναυτ. καί Έμπ. Έτ. Τζών Κάμπελ Διά
δοχοι
Διάφοροι τομείς
88. Σύμβαση μέ Foundation Co94
89. ΑΕ Έλλην. Έτ. Ύδάτων Άθηνών-Πειραιώς καί Περιχώρων95
90. Άν. Ελληνική Τηλεφωνική Έτ.96
91. Έτ. Τεχνικών 'Έργων97
92. Σύμβαση μέ Cooper98

93.
94.
95.
96.
97.
98.

1925
1925

Foundation Co
Ulen Co

ΗΠΑ
ΗΠΑ

1931

Siemens
H. Cooper and Chemical
Construction Corp.

Γερμανία

1940

ΗΠΑ

D. G. Antonopoulo, δ.π., σελ. 674.
Δ. Στεφανίδης, δ.π., σελ. 249/50
Βλ. Λεξικό "Ηλιος, δ.π., σελ. 1295.
G. Haritakis. Annuaire Economique de la Grèce pour Γ Année 1935 (Athènes 1937), σελ. 315.
D. G. Antonopoulo. δ.π., σελ. 823.
Δ. Μπάτσης, Ή βαρειά βιομηχανία στην 'Ελλάδα ('Αθήνα 1947), σελ. 64 έπ.
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