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Κεντρικός σχεδιασμός και σοσιαλιστική 

οργάνωση στην ανατολική Ευρώπη 

 H ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής  

 H λειτουργία του οικονομικού σχεδιασμού  

 H κατανομή των πόρων και η διανομή του εισοδήματος 

 Eμπόριο και οικονομική συνεργασία  

 Mεταρρυθμίσεις και «μοντέλα» σοσιαλιστικής διαχείρισης 

 Δυναμική αναποτελεσματικότητα – και η θανάσιμη 

ματαιοδοξία του σοσιαλιστικού κράτους 



~οι σοσιαλιστικές οικονομίες της Αν. Ευρώπης~ 

ι 



H ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής  

 

Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, σημαντική 

προσπάθεια για την ανάληψη της ιδιοκτησίας 

των μέσων παραγωγής από το κράτος 

→ Αρχικά, προσπάθεια για εθνικοποίηση της 

βιομηχανίας - Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 

του 60 και παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ 

των χωρών, τα μεταλλεία & ορυχεία, η αγροτική 

οικονομία, η βιομηχανία, οι μεταφορές, το 

εμπόριο και οι χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες είχαν κοινωνικοποιηθεί και 

λειτουργούσαν υπό κρατικό έλεγχο. 

Ανατολική Ευρώπη 



H λειτουργία του οικονομικού σχεδιασμού  

 

Έμφαση στον κρατικό σχεδιασμό  

όλες οι αποφάσεις λαμβάνονταν κεντρικά 

(Γραφείο ή Επιτροπή Κρατικού Σχεδιασμού), 

αν και με διαφορές από χώρα σε χώρα. 

Ωστόσο, σε όλη τη δεκ. του 1970, οι μεγάλες 

οικονομικές μεταβλητές καθορίζονται από τις αρχές 

του κεντρικού σχεδιασμού. 

 

Έννοιες - χαρακτηριστικά: 

επεκτατική ανάπτυξη, ποσοτικοί στόχοι, βαριά βιομηχανία, 

πολεμική οικονομία 



H κατανομή των πόρων & η διανομή του εισοδήματος 

 

•Παρά τη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη –τα επίπεδα του εισοδήματος  και των μισθών, πολύ 

κάτω από εκείνα του δυτικού κόσμου.  

•Βελτίωση βιοτικού επιπέδου, όμως οι πραγματικοί μισθοί σημαντικά κατώτεροι από την 

αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

•Επιπλέον δυσκολίες εξαιτίας έμφασης στην αποταμίευση, περιορισμένων δυνατοτήτων 

επιλογής προϊόντων, συχνών ελλείψεων αγαθών & συνακόλουθη ανάγκη διανομής με δελτίο. 

 

•Επαγγελματική εξασφάλιση, δωρεάν προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών & οικονομική 

ισότητα (πχ μείωση μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ αμοιβών αγροτικού τομέα & 

βιομηχανικής εργασίας, ενώ κερδισμένοι και  οι κατώτατα αμειβόμενοι/ ανειδίκευτοι). 



Eμπόριο & οικονομική συνεργασία  

 
…τα πρώτα μετά τον πόλεμο χρόνια, απουσία στενών εμπορικών σχέσεων ακόμη 

& μεταξύ των σοσιαλιστικών χωρών: 

 i) αρνητικό κλίμα & εξαιτίας των ανακαστικών πληρωμών στη Σοβιετική 

Ένωση  

ii) αντιλήψεις περί οικονομικής αυτάρκειας & άρα, αυστηρός έλεγχος 

εισαγωγών & οι εξαγωγές, θυσία. 

Στη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας του 1950, 

εξωτερικές σχέσεις με Ανατολή αλλά και Δύση →βελτίωση 

Μεγαλύτερη ενότητα στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο 

(συμφωνία 1962) & χαλάρωση του αυστηρού ελέγχου στις 

εμπορικές δραστηριότητες! 



~ενδεικτικά: ρυθμός ανάπτυξης χωρών Αν. Ευρώπης~ 
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Mεταρρυθμίσεις & «μοντέλα» σοσιαλιστικής διαχείρισης 

 

Προσπάθεια 

μεταρρ.δεκ50 

→ανεπιτυχής 

προσπάθεια μεταρρ.δεκ 

60→αποτελεσματική 

Αλλαγές στο σχεδιασμό κ στη 
διαχείριση της οικονομικής 

δραστηριότητας  

Κίνητρα που συνδέονται με την 
αγορά σε επιχειρήσεις & 

εργαζομένους 

Αλλαγές στον τρόπο 
χρηματοδότησης των 

επενδύσεων 

Χαλάρωση περιορισμών στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία 

Αιτία : επιβράδυνση ρυθμών 

ανάπτυξης & 

παραγωγικότητας. 



Δυναμική αναποτελεσματικότητα &  

η θανάσιμη ματαιοδοξία του σοσιαλιστικού κράτους 

 

•Επεκτατικό μοντέλο ανάπτυξης → μακροπρόθεσμα αρνητικά 

αποτελέσματα.  

•Σοσιαλιστικές επιχειρήσεις → ανεπαρκής  ενσωμάτωση των 

υπαρχουσών τεχνολογιών & μηδενικές καινοτομίες. 

 


