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Οικονομική Διάρθρωση και Δραστηριότητα στον 
Ελλαδικό Χώρο στις αρχές του 19ου Αιώνα

Η οικονομική διάρθρωση και δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο στις αρχές 
του 19ου καθορίστηκε, μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αναδιατάξεων 
που καταγράφονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 18ο αιώνα, 
όταν η αυτοκρατορία επιχειρεί να ενταχθεί στο πλαίσιο των παγκόσμιων 
εμπορικών ανταλλαγών.

Η κύρια οικονομική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο ήταν η πρωτογενής 
παραγωγή. Γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Ωστόσο, ο δραστήριος ρόλος 
των Ελλήνων στην ανάπτυξη του εμπορίου, της ναυτιλίας και της βιοτεχνίας 
της αυτοκρατορίας, συνέβαλλε στη σταδιακή οικονομική ενοποίηση του 
ελληνικού χώρου και στη διαμόρφωση μιας αστικής τάξης, η οποία παρά τις 
ιδιομορφίες της, επρόκειτο να προωθήσει την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης 
και συνθηκών αφύπνισης των υπόδουλων ελλήνων και να αξιοποιήσει για 
λογαριασμό του ελληνισμού τις αντιφάσεις του οθωμανικού συστήματος. 
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Τα Οικονομικά του Αγώνα της Ανεξαρτησίας 
(1821-1827)

Σε γενικές γραμμές, η χρηματοδότηση της ελληνικής επανάστασης έγινε από τις Σπέτσες, τα Ψαρά 
και την Ύδρα, από Έλληνες του εξωτερικού που στήριξαν οικονομικά την επανάσταση και φυσικά 
από τους ίδιους τους επαναστατημένους Έλληνες. 

Μιά άλλη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα λάφυρα από τις επιδρομές και τίς μάχες. Κατά τη διάρκεια 
της επανάστασης, καταναλώθηκε πλούτος και οικονομικές δομές που υπήρχαν καταστράφηκαν 
εξαιτίας του πολέμου. Επιπλέον, εμφανίστηκε το φαινόμενο της πειρατείας και ληστείας. 

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πόροι αυτοί δεν επαρκούσαν, συνήφθησαν τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας, 
το 1824 και το 1825, από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου, με ιδιαίτερα δυσμενείς όρους. Το προϊόν 
αυτών των δανείων εξανεμίσθηκε, καθώς το προϊόν του πρώτου δανείου (ύψους 472.000 στερλινών 
για δάνειο ονομαστικής αξίας 800.000 στερλινών) χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της 
εμφύλιας σύρραξης του 1824-25, ενώ το προϊόν του δευτέρου δανείου (ύψους 1.1 εκατομμυρίων 
στερλινών για δάνειο ονομαστικής αξίας 2 εκατομμυρίων στερλινών) ουσιαστικά δεν έφθασε ποτέ 
στην Ελλάδα.

Η αδυναμία της χώρας να εξυπηρετήσει αυτά τα δάνεια μετά την ανεξαρτησία της κηλίδωσε την 
αξιοπιστία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές για αρκετά χρόνια, και ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
μπόρεσε αργότερα να εξασφαλίσει νέα δάνεια ήταν με την εγγύηση των Μεγάλων ∆υνάμεων.

3



Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας (1824-1825)

H σύναψη του πρώτου και δεύτερου δανείου της Ανεξαρτησίας στην Αγγλία, από την προσωρινή κυβέρνηση της 
Επανάστασης, είχε θεωρηθεί ως επιτυχία πολύ σημαντικότερη από κάθε στρατιωτική νίκη. Χαιρετίστηκε ως η 
επιτυχής έναρξη «οικονομικών συμμαχιών» με τη ∆υτική Ευρώπη, και κυρίως με την Αγγλία, και συνεπώς, διεθνής 
αναγνώριση του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τα δάνεια, όμως, δεν 
χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο συνομολογήθηκαν, δηλαδή τη συνέχιση και επέκταση του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας, αλλά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ανδρεάδης (1904), για τη χρηματοδότηση του «υπέρ 
ηγεμονίας και πρωτείων αγώνα».

Οι εμφύλιοι πόλεμοι των ετών 1824-25 χρηματοδοτήθηκαν με το πρώτο δάνειο, ενώ το δεύτερο δάνειο 
κατασπαταλήθηκε εκτός Ελλάδας για την αγορά κανονιών και τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στην Αγγλία και 
Αμερική, που ποτέ, όμως, δεν έφτασαν στη χώρα, καθώς και για την πρόσληψη ξένων στρατηγών και ναυάρχων. Το 
μεγαλύτερο, όμως, μέρος του δανείου σπαταλήθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την εξαγορά των 
ομολογιών του πρώτου δανείου, αξίας 250 χιλ. στερλινών. Η αγορά των ελληνικών χρεογράφων από τους Άγγλους 
διαχειριστές του δανείου απέβλεπε όχι στην εδραίωση της πίστης του ελληνικού κράτους, αλλά στην τεχνητή 
αύξηση της τιμής των ομολογιών του δεύτερου δανείου που βρίσκονταν στην κατοχή του Άγγλου διαχειριστή David 
Ricardo.

Η κατάχρηση των ελληνικών δανείων από τους ξένους κερδοσκόπους ήταν τόσο σκανδαλώδης, που επέσυρε την 
αγανάκτηση των φιλελλήνων στην Αγγλία. Αγγλικές εφημερίδες, όπως οι Times, έφεραν στη δημοσιότητα τα 
σκάνδαλα της διαχείρισης των χρημάτων. Με την πάροδο του χρόνου, τα σκάνδαλα ξεχάστηκαν. Η αδυναμία, όμως, 
αποπληρωμής του χρέους είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αξιοπιστίας της χώρας για πολλά χρόνια.

4



Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

Η Μετέπειτα Διαχείριση των Δανείων της Ανεξαρτησίας

Σε όλη τη ∆υτική Ευρώπη επικράτησε η άποψη ότι η Ελλάδα αφού χρησιμοποίησε τα δάνεια για 
την ανεξαρτησία της, μετά δεν τα ανεγνώριζε. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν διαφορετική. 

Σε όλη την περίοδο 1827-1832, η Ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειες για το 
διακανονισμό του χρέους. Τον Απρίλιο του 1827 συμφωνήθηκε η σύναψη δανείου 5 εκ. διστήλων 
για την πληρωμή των τόκων των δανείων της Ανεξαρτησίας. Λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του 
1829, προτάθηκε η απόσβεση του δανείου με την παραχώρηση προς τους δανειστές μέρος των 
εθνικών κτημάτων. 

Η λύση, όμως, αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τις Προστάτιδες ∆υνάμεις, αφού θα μείωνε τα 
έσοδα του ελληνικού κράτους, αναγκαία για την απόσβεση του δανείου των 60 εκ. δραχμών 
που, εν τω μεταξύ, είχαν συνάψει με τη βασιλεία του Όθωνα. 

Ο Όθωνας ουδέποτε αναγνώρισε τα δάνεια της Ανεξαρτησίας και επομένως, κάθε προσπάθεια 
διακανονισμού σταμάτησε.

Οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές ξανάρχισαν μετά τη μεταπολίτευση του 1863, αλλά 
απέδωσαν καρπούς μόλις το 1878.
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Το Νομισματικό Σύστημα κατά τη Διάρκεια του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας

Μέχρι το 1828, όταν δημιουργήθηκε το νέο ελληνικό κράτος, οι χρηματικές 
συναλλαγές διεξήγοντο κυρίως με τουρκικά νομίσματα (γρόσια), καθώς 
και με ξένα νομίσματα, όπως το ισπανικό δίστηλο. Ελληνικά νομίσματα 
δεν υπήρχαν. 

Την ίδια εποχή, το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα βασιζόταν στο 
διμεταλλικό νομισματικό σύστημα της Γαλλίας. Αν και ο άργυρος 
αποτελούσε τη βάση του συστήματος, επιτρεπόταν η ελεύθερη κοπή 
νομισμάτων από άργυρο και χρυσό με ορισμένη διατίμηση. 

Η παγκόσμια σχέση τιμής χρυσού και αργύρου ήταν 1 προς 15½. Ωστόσο, 
η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν ήδη επισήμως σε κανόνα χρυσού από το 
Μάιο του 1821, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν de facto στον κανόνα 
αργύρου.
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Ο Καποδίστριας και η Συγκρότηση του Κράτους 
(1828-1931)

Στις 30 Μαρτίου 1827, στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας, εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας με θητεία επτά ετών, ο 
Ιωάννης Καποδίστριας, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και επιφανής Έλληνας της διασποράς. Σύμφωνα με τις 
αποφάσεις της συνέλευσης, ο Κυβερνήτης θα δεσμευόταν από το Σύνταγμα της Επιδαύρου, έτσι όπως θα αναθεωρείτο από 
τη Συνέλευση.

Στο εσωτερικό της χώρας, όταν ανέλαβε το 1828, ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει την πειρατεία, τους ανύπαρκτους 
θεσμούς, τη διάλυση του στρατού, καθώς και την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας. Μια από τις βασικές 
προϋποθέσεις που έθεσε για να αναλάβει την ηγεσία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς ο ίδιος υπήρξε θιασώτης 
του δόγματος της πεφωτισμένης δεσποτείας, ήταν η αναστολή του Συντάγματος και η διάλυση της Βουλής, όροι που 
τελικώς έγιναν αποδεκτοί. Στη θέση της Βουλής δημιούργησε το «Πανελλήνιον», γνωμοδοτικό όργανο αποτελούμενο από 
27 μέλη με καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, ενώ τη διακυβέρνηση ανέλαβε η Κεντρική Γραμματεία, είδος υπουργικού 
συμβουλίου διοικούμενου από τον ίδιο. Επίσης, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές περιφέρειες.

Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με το πρωτόκολλο της 18ης Νοεμβρίου 1828 
που έθετε τον Μοριά και τις Κυκλάδες υπό την προσωρινή εγγύηση των Συμμάχων. Με τον φόβο ότι οι Άγγλοι θα 
περιόριζαν την Ελλάδα σε αυτά τα σύνορα, οργάνωσε τακτικό στρατό συνεχίζοντας τον πόλεμο με την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Τελικά, το Ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε ως αυτοτελές κράτος με το όνομα «Βασίλειον της Ελλάδος» το 
έτος 1828, με τη Συνθήκη του Λονδίνου (περιλάμβανε τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, και μέρος της Στερεάς Ελλάδας). 

Ο Καποδίστριας, στη σύντομη θητεία του, έδωσε έμφαση στη συγκρότηση και τη θεσμική οργάνωση του κράτους και του 
στρατού, προωθώντας την ίδρυση νομικών, διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών θεσμών. Ωστόσο, ο τρόπος με τον 
οποίο κυβέρνησε οδήγησε σε συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
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Ιωάννης Καποδίστριας
Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας (Κέρκυρα, 10 Φεβρουαρίου 1776 – 
Ναύπλιο, π.ημ. 27 Σεπτεμβρίου / ν.ημ. 9 Οκτωβρίου 1831) ήταν Έλληνας 
διπλωμάτης και πολιτικός. ∆ιετέλεσε υπουργός Εξωτερικών της 
Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αργότερα πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας.

Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση, γι' 
αυτό και αναμείχθηκε με την πολιτική ήδη από το 1803 οπότε και 
διορίστηκε γραμματέας της επικράτειας της Ιονίου Πολιτείας. Με την 
κατάληψη των Επτανήσων από τους Γάλλους αποσύρθηκε και 
εντάχθηκε στη ρωσική διπλωματική υπηρεσία. Εκεί ανέλαβε 
σημαντικές θέσεις καταφέρνοντας να αναδειχθεί σε υπουργό 
Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1815 έως το 1822, οπότε 
και υποχρεώθηκε σε παραίτηση λόγω της επανάστασης του 1821. 

Στις 14 Απριλίου 1827 η Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας τον επέλεξε 
πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, θέση από την οποία ήρθε σε τριβή με 
τους τοπικούς αξιωματούχους με αποτέλεσμα τη δολοφονία του στις 9 
Οκτωβρίου 1831, στο Ναύπλιο, από τον αδελφό και τον γιο του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, σε αντίποινα της φυλάκισης του τελευταίου. 

Ως κυβερνήτης της Ελλάδας προώθησε σημαντικές μεταρρυθμίσεις για 
την ανόρθωση της κρατικής μηχανής, καθώς και για τη θέσπιση του 
νομικού πλαισίου της πολιτείας, απαραίτητου για την εγκαθίδρυση της 
τάξης. Επίσης, αναδιοργάνωσε τις Ένοπλες δυνάμεις υπό ενιαία 
διοίκηση.
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Ο Φοίνικας του Καποδίστρια

Ο Καποδίστριας ίδρυσε Νομισματοκοπείο στην Αίγινα και καθιέρωσε τον Φοίνικα ως εθνικό νόμισμα, αντικαθιστώντας το 
Τουρκικό γρόσι. Το όνομα του προέρχεται από το μυθικό πουλί Φοίνικα και συμβολίζει την αναγέννηση της Ελλάδας, το 
σύμβολο που αποτελεί και τον θυρεό της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Φοίνικας ήταν ένα αργυρό νόμισμα με αναλογία εννέα μέρη αργύρου και ενός χαλκού. Περιείχε 3,747 γραμμάρια καθαρό 
άργυρο. Ο Φοίνικας κυκλοφόρησε σε μία σειρά από χάλκινα νομίσματα των 1, 5, 10 και 20 λεπτών. Πέντε φοίνικες 
αποτελούσαν μία Αιγίδα, δηλαδή ένα ασημένιο τάληρο.

Μόνο ένας μικρός αριθμός νομισμάτων κατασκευάστηκε ενώ οι περισσότερες συναλλαγές στην Ελλάδα εξακολουθούσαν 
να πραγματοποιούνται με ξένα νομίσματα, κυρίως τουρκικούς παράδες και ισπανικά δίστηλα.

Το 1831, η εξαργύρωση του νομίσματος σε άργυρο ανεστάλη και εκδόθηκε χαρτονόμισμα για τη χρηματοδότηση των 
μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Εκδόθηκαν τραπεζογραμμάτια αξίας 5, 10, 50 και φοινίκων. Με το διάταγμα της 
17ης Ιουνίου 1831, ορίστηκε ότι η αναγκαστική κυκλοφορία δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκ. φοίνικες. Ορίστηκε, επίσης, ότι οι 
χρηματικές συναλλαγές μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα γίνονταν κατά 1/3 σε χαρτονόμισμα και κατά 2/3 σε 
αργυρά νομίσματα. 

Έξι μήνες αργότερα, το διάταγμα της 4ης Ιανουαρίου 1832 καθόρισε ότι οι χρηματικές συναλλαγές θα γίνονταν μόνο σε 
χαρτονόμισμα.
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Η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα
Η οικονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν κατά βάση αγροτική και κτηνοτροφική, ενώ 
υπήρχε και αξιόλογη ανάπτυξη του εμπορίου, εξαιτίας του διεσπαρμένου ελληνισμού. Ο 
δευτερογενής τομέας της οικονομίας είχε πολύ αργή ανάπτυξη. 

Η απομόνωση της χώρας από τις ευρωπαϊκές χρηματαγορές και η επείγουσα ανάγκη εύρεσης πόρων 
κατέδειξαν τη χρησιμότητα ίδρυσης ενός εθνικού τραπεζικού ιδρύματος. Πρωταρχικό μέλημα της 
κυβέρνησης Καποδίστρια ήταν η ίδρυση τράπεζας.

Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης ενός πιστωτικού ιδρύματος έγινε από τον Καποδίστρια το 1828, με τη 
σύσταση της Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας (διάταγμα της 2ας Φεβρουαρίου 1828). Έλαβε τη 
μορφή κρατικής τράπεζας «επί τη προσδοκία ότι τα κεφάλαια ήθελον συρρεύσει δι’ αυτής εκ 
πατριωτισμού εις το κενόν δημόσιον ταμείον και ανακουφισθώσιν αι επείγουσαι και πολλαπλαί 
αυτού ανάγκαι» (βλ. την έκκληση του Καποδίστρια στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, 5 
Φεβρουαρίου 1828, σελ. 42-43). 

Κύρια εργασία της ήταν η έκδοση εντόκων ομολόγων προς 8% που γίνονταν αποδεκτά στις 
συναλλαγές με το δημόσιο τομέα, έναντι των παρεχομένων κεφαλαίων, ενώ δεν της παραχωρήθηκε 
το δικαίωμα της έκδοσης τραπεζογραμματίων. Με άλλα λόγια, λειτούργησε ως δανειστικός 
οργανισμός για λογαριασμό του κράτους παρά ως εκδοτική κεντρική τράπεζα. Η απροθυμία, όμως, 
κατάθεσης ιδιωτικών κεφαλαίων οδήγησε στην πρόωρη διάλυσή της το 1834.
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Βασικά Εμπόδια στην Πολιτική του Καποδίστρια

Πέραν των πιεστικότατων οικονομικών, κοινωνικών και διπλωματικών 
προβλημάτων, ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει δύο σημαντικά εμπόδια 
στην πολιτική του για την οικοδόμηση του νεοπαγούς ελλαδικού κράτους:

Την εχθρότητα Γαλλίας και Αγγλίας, τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των οποίων 
στην Ανατολική Μεσόγειο κινδύνευαν από την προοπτική δημιουργίας ενός νέου 
και δυναμικού ναυτικού και εμπορικού κράτους έξω από τον έλεγχό τους ή, 
χειρότερα, υπό την επιρροή της Ρωσίας.

Τους φατριασμούς και τα τοπικιστικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των 
κοτζαμπάσηδων, Φαναριωτών και πλοιοκτητών, οι οποίοι και επεδίωκαν 
διατήρηση των προνομίων και συμμετοχή στη νομή της εξουσίας. 

Εν τέλει ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων προετοίμασε το έδαφος και 
οδήγησε στην πολιτική και φυσική εξόντωση του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας 
στις 9 Οκτωβρίου 1831 (27 Σεπτεμβρίου 1831 με το Ιουλιανό ημερολόγιο).
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Όθων Α΄ της Ελλάδας
Ο Όθων (Γερμανικά: Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach, 1 
Ιουνίου 1815 - 26 Ιουλίου 1867), γνωστός και ως Όθωνας, ήταν 
ένας Βαυαρός πρίγκιπας του Οίκου των Βίττελσμπαχ (ή 
Βιττελσβάχων), που έγινε ο πρώτος βασιλιάς του σύγχρονου 
ελληνικού κράτους.

Ήταν ο μοναδικός μονάρχης της Ελλάδος που έφερε τον τίτλο 
«Βασιλιάς της Ελλάδος» (επίσημα Βασιλεύς της Ελλάδος), 
δεδομένου ότι οι επόμενοι, της ∆υναστείας των Γλυξβούργων, 
είχαν τον τίτλο «Βασιλιάς των Ελλήνων» (επίσημα Βασιλεύς 
των Ελλήνων).

Λόγω της καχυποψίας απέναντι στον Κυβερνήτη της Ελλάδας, 
Ι. Καποδίστρια (θεωρούνταν ρωσόφιλος), το 1830 η Αγγλία 
κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της ανεξαρτησίας του 
Ελληνικού Κράτους πέτυχε συμφωνία με τις Μεγάλες 
∆υνάμεις («Προστάτιδες ∆υνάμεις») της μεταβολής του 
πολιτειακού σχήματος της χώρας, την επιβολή μοναρχίας και 
τη μετατροπή του ελληνικού κράτους σε βασίλειο. Οι ίδιες 
όρισαν, με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1832) τον 17χρόνο τότε 
Όθωνα Βασιλιά της Ελλάδας.
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Η Οικονομία επί της Βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)

Η πρώτη νομισματική μεταρρύθμιση γίνεται λίγο μετά τον διορισμό του Όθωνα ως βασιλιά της 
Ελλάδας και την άφιξη του στο Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου 1833. 

Με Βασιλικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 1833 «περί ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος», 
αντικαθίσταται ο Φοίνικας με τη ∆ραχμή. 

Κατά την έναρξη της περιόδου της βασιλείας του Όθωνα συνήφθη δάνειο 60.000.000 γαλλικών 
φράγκων το οποίο εγγυήθηκαν οι τρεις Μεγάλες ∆υνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία). Όπως συνέβη 
και με τα δάνεια της ανεξαρτησίας, ελάχιστο μέρος του δανείου έφθασε στην Ελλάδα, και αυτό 
σπαταλήθηκε από τους Βαυαρούς. Το 1843 είχαμε τη δεύτερη πτώχευση. 

Αργότερα, το 1841, ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα ως μία μικτή εκδοτική και εμπορική τράπεζα, κατά τα 
πρότυπα της Τράπεζας της Αγγλίας. Επιπλέον δόθηκε έμφαση στις εξαγωγές, κυρίως αγροτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να χρηματοδοτούνται τις αναγκαίες εισαγωγές.

Οι διεθνείς σχέσεις με τις δυνάμεις της Ευρώπης και των γειτονικών χωρών παρέμειναν τεταμένες, η 
αδυναμία της χώρας να εξυπηρετήσει τα διεθνή της δάνεια της είχε δημιουργήσει προβλήματα 
αξιοπιστίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ υπήρχε πολιτική αστάθεια και μεγάλη ανασφάλεια 
στην ύπαιθρο.
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Τα Δάνεια της Ανεξαρτησίας και τα Δάνεια του Όθωνα

14

Δάνεια Παρατηρήσεις

1. Φεβρ. 1824  

    Φεβρ. 1825 
  

0,8 εκ. στερλίνες 5%, 36 
έτη   

2 εκ. στερλίνες 6% 
               

Επιτυχία στην έκδοση. Ένδειξη συµπάθειας προς την Ελλάδα. 
Παραχωρήθηκαν για τη χρηµατοδότηση του Πολέµου της Ανεξαρτησίας. 
Κερδοσκοπική χρήση των οµολόγων στο χρηµατιστήριο του Λονδίνου. Η 
πληρωµή των τόκων διήρκεσε µόνο δύο χρόνια. Μετά, ανεστάλη η υπηρεσία 
τους για 50 και πλέον χρόνια. 

2. 1826 Κήρυξη της α' 
πτώχευσης

Μονοµερής αναστολή των δαπανών εξυπηρέτησης των δανείων της 
Ανεξαρτησίας. Σε όλη την περίοδο 1827-32, η κυβέρνηση Καποδίστρια 
κατέβαλε προσπάθεια διακανονισµού του χρέους, χωρίς όµως αποτέλεσµα. 

3. Σεπτ. 1832 60 εκ. δραχµές 5%, 36 
έτη

Παραχωρήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάµεις προς την κυβέρνηση του Όθωνα 
µε στόχο την ανόρθωση της χώρας και την εισαγωγή του διµεταλλικού 
νοµισµατικού συστήµατος. 

4. 1843 Κήρυξη της β΄ 
πτώχευσης

Μονοµερής διακοπή των πληρωµών εξυπηρέτησης του δανείου του 1832. Τα 
πρώτα έσοδα του Δηµόσιου Ταµείου παραχωρήθηκαν για την πληρωµή των 
τόκων και χρεολυσίων. Η υπηρεσία του δανείου διήρκεσε µέχρι το 1842. 
Μετά, ανεστάλη. Το 1856, επεβλήθη Διεθνής Οικονοµικός Έλεγχος. 
Οριστικός διακανονισµός του χρέους επήλθε 22 χρόνια αργότερα, από την 
κυβέρνηση της µεταπολίτευσης το 1864. Συµφωνήθηκε η παραχώρηση των 
εσόδων του τελωνείου της Σύρου και η καταβολή εκ µέρους της Ελλάδας του 
σταθερού ποσού των 900 χιλ. φράγκων ετησίως για την απόσβεση του 
δανείου. 
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Η Δραχμή του Όθωνα (1833)

Εννέα μήνες μετά το διορισμό του Όθωνα, εισήχθη ο διμεταλλισμός ως ο νέος νομισματικός κανόνας. 

Ως νέα νομισματική μονάδα εισήχθη η ∆ραχμή. Ήταν και πάλι αργυρό νόμισμα. Αποτελείτο από εννέα μόρια καθαρού 
αργύρου και ένα μόριο χαλκού. Ζύγιζε 4,029 γραμμάρια καθαρό ασήμι και 0,448 γραμμάρια χαλκό. Η δραχμή κυκλοφόρησε 
σε μία σειρά από αργυρά νομίσματα της μισής, μιας και πέντε δραχμών, καθώς και χάλκινα κέρματα των 1, 2, 5 και 10 
λεπτών.

Προβλεπόταν, επίσης, η κοπή χρυσών νομισμάτων. Το χρυσό εικοσάδραχμο (οθώνειο) αποτελείτο από εννέα μόρια 
καθαρού χρυσού και ένα μόριο χαλκού. Ζύγιζε 5,199 γραμμάρια χρυσό. Ανά δραχμή ζύγιζε 0,25994 γραμμάρια καθαρό 
χρυσό και 0,577 γραμμάρια χαλκό. ∆ηλαδή, η χρυσή δραχμή περιείχε 15½ φορές λιγότερο χρυσό από ό,τι ασήμι. Επομένως, η 
αναλογία τιμής των δύο μετάλλων (legal ratio) ήταν η διεθνής τιμή του 15½ προς 1.

Η δραχμή δεν βασίστηκε στο φοίνικα. Επρόκειτο για δύο τελείως διαφορετικά νομίσματα από κάθε άποψη (ισοτιμίας, 
βάρους, ονομασίας και παραστάσεων). Η μόνη σχέση σύνδεσής τους είναι ότι ο φοίνικας χρονικά προηγείται της δραχμής. 
Το μόνο στοιχείο του φοίνικα, που υιοθετήθηκε από τη δραχμή του Όθωνα, ήταν το δεκαδικό σύστημα που διευκόλυνε 
σημαντικά τους ποικίλους λογιστικούς υπολογισμούς. Από άποψη παραστάσεων, ο φοίνικας είχε χαρακτήρα έντονα 
συμβολικό και μυστικιστικό, καθώς ήταν το σύμβολο της Φιλικής Εταιρείας. Αντίθετα, η δραχμή αναζητεί την ονομασία της 
στην αρχαιότητα, ενώ δανείζεται τις παραστάσεις της από τα νομίσματα των ευρωπαϊκών βασιλείων.
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Η Εθνική Τράπεζα (1841)
Η σύσταση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ήταν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης του Όθωνα με ξένους 
κεφαλαιούχους. Με τον ιδρυτικό νόμο της 30ης Μαρτίου 1841 ορίστηκε το κεφάλαιο της Τράπεζας σε 5 εκ. δραχμές και της 
παραχωρήθηκε το δικαίωμα «να εκδώσει τραπεζικά γραμμάτια εις τον φέροντα» (άρθρο 19). Η Τράπεζα άρχισε τις εργασίες της 
την 22α Ιανουαρίου 1842 σε κλίμα πανηγυρικό.

Η νέα Τράπεζα αποτελείτο από δύο τμήματα, το τμήμα έκδοσης νομίσματος και το τμήμα των τραπεζικών συναλλαγών, κατά το 
πρότυπο της Τράπεζας της Αγγλίας. 

Είχε το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης τραπεζογραμματίων. Με το νόμο της 19ης Αυγούστου 1841 τα τραπεζικά γραμμάτια 
της Εθνικής «δεν υπόκεινται εις αναγκαστικήν συναλλαγήν καθ’ όσον αφορά τους ιδιώτας. Επομένως, η Τράπεζα και τα 
Υποκαταστήματα αυτής χρεωστούν, όταν ζητηθή η εξαργύρωσίς των να τα ανταλλάττωσιν αμέσως και άνευ αντιρρήσεως με 
νομίμως κυκλοφορούντα νομίσματα. Τα ταμεία όμως του Κράτους υποχρεούνται να τα δέχωνται, επί τη βάσει της ονομαστικής 
αξίας τους, αντί μετρητών εις τας παρ’ ιδιωτών προς αυτά γενομένας πληρωμάς» (άρθρο 7). Ταυτόχρονα, δεχόταν ιδιωτικές 
καταθέσεις σε τραπεζογραμμάτια ή μεταλλικά νομίσματα και παρείχε δάνεια. 

Αρχικά, οι εργασίες της Τράπεζας περιορίζονταν στις προεξοφλήσεις και τα ενυπόθηκα δάνεια ή τα δάνεια με ενέχυρο. 
Αργότερα, προστέθηκαν η αποδοχή καταθέσεων, εντόκων ή ατόκων (1859), η λειτουργία Ταμιευτηρίου (1845), οι χορηγήσεις προς 
τους ιδιοκτήτες γης (κτηματική πίστη, 1861), τα δάνεια ανοικτού λογαριασμού επ’ ενεχύρω χρηματογράφων (1864), οι εργασίες 
της πίστης επί των κινητών αξιών (συμμετοχή σε εγχώριες εταιρείες, 1871), δάνεια προς δήμους, λιμένες και άλλα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου (1880), δάνεια επ’ ενεχύρω εμπορευμάτων (1890), δάνεια επ’ ενεχύρω ενεχυρογράφων (warrants, 1897). 

Το 1891 ανέλαβε την πρωτοβουλία ίδρυσης Εθνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας. Ανέλαβε, επίσης, τη διαχείριση των 
συναλλαγματικών αποθεμάτων της χώρας. ∆ιατηρούσε αποθέματα σε πολύτιμα μέταλλα (χρυσό ή ασήμι) στο Ταμείο της και 
τοκοφόρες καταθέσεις σε συνάλλαγμα σε ξένες τράπεζες (Τράπεζα Αγγλίας, Γαλλίας και Reichsbank), ευθέως εξαργυρώσιμες σε 
μεταλλικό.
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Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα στον 19ο αιώνα

Εκτός από την Εθνική Τράπεζα, τρία άλλα εκδοτικά ιδρύματα λειτουργούσαν κατά τον 19ο αιώνα: η Ιονική 
Τράπεζα, η Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας και η Τράπεζα Κρήτης. Η Ιονική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1839 και είχε 
το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης τραπεζογραμματίων μόνο στην περιοχή των Ιονίων νήσων. Έδρα 
της ήταν το Λονδίνο. Παραιτήθηκε του εκδοτικού προνομίου της σε όφελος της Εθνικής τον Απρίλιο του 
1920, και περιορίσθηκε στις συνήθεις εργασίες των εμπορικών τραπεζών.

Η Προνομιούχος Τράπεζα της Ηπειροθεσσαλίας ιδρύθηκε το 1880, μετά την προσάρτηση των νέων 
επαρχιών. Έδρα της ήταν ο Βόλος και απολάμβανε το εκδοτικό προνόμιο στην Ήπειρο και Θεσσαλία. 
Ουδέποτε, όμως, κατόρθωσε να προσελκύσει κεφάλαια ικανά για την ανάπτυξη της γεωργικής 
δραστηριότητας της περιοχής. Η προσωρινή κατοχή της Θεσσαλίας από τα τουρκικά στρατεύματα, το 
καλοκαίρι του 1897, ανέκοψε κάθε δραστηριότητά της. Ο θάνατος του ιδρυτή και ∆ιοικητή της, Ανδρέα 
Συγγρού, το Φεβρουάριο του 1899, κατέδειξε την καχεκτική κατάστασή της. Το 1899 ενσωματώθηκε στην 
Εθνική Τράπεζα (νόμος της 20ης Νοεμβρίου). Τα τραπεζογραμμάτια της Τράπεζας σταδιακά αποσύρθηκαν 
από την κυκλοφορία και αντικαταστάθηκαν με τα τραπεζογραμμάτια της Εθνικής.

Η Τράπεζα Κρήτης ιδρύθηκε το 1899, μετά τον Ελληνο-τουρκικό Πόλεμο του 1897 και την αυτονόμηση του 
νησιού (διάταγμα της 30ης Σεπτεμβρίου). Είχε το αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης τραπεζογραμματίων 
μόνο στην Κρήτη. Έδρα της ήταν τα Χανιά. Λειτούργησε σύμφωνα με το πρότυπο της Εθνικής Τράπεζας ως 
εκδοτική τράπεζα, τράπεζα κτηματικής πίστης, αγροτική και τράπεζα πίστεως επί των κινητών αξιών. 
Παραιτήθηκε του προνομίου της υπέρ της Εθνικής το 1919.
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Οι Παύσεις της Μετατρεψιμότητας του Νομίσματος

Η νομισματική ιστορία της Ελλάδας μετά το 1827 σημαδεύτηκε από την έλλειψη πόρων και την ανεπάρκεια των θεσμών του 
νεοσύστατου κράτους, την πολιτική αστάθεια, τα επαχθή δάνεια της Ανεξαρτησίας και τις παρεμβάσεις των Προστάτιδων 
∆υνάμεων. Η ανάγκη πρόσβασης στις διεθνείς χρηματαγορές επέβαλε στην Ελλάδα τα νομισματικά συστήματα των 
προηγμένων χωρών της Ευρώπης, στην αρχή τον κανόνα αργύρου και κατόπιν τον διμεταλλισμό. Για πενήντα περίπου 
χρόνια, από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού κράτους, το νομισματικό σύστημα βασίσθηκε σε μεταλλικά νομίσματα, 
στην αρχή στο φοίνικα και κατόπιν στη δραχμή. Τα μεταλλικά αυτά νομίσματα ήταν σχετικά σταθερής αξίας, αν και 
παράλληλα με αυτά κυκλοφορούσαν για μεγάλο διάστημα και φθαρμένα τουρκικά και ευρωπαϊκά νομίσματα.

Το νομισματικό αυτό σύστημα, μετά και την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, ενίσχυσε τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς η 
Εθνική δεν ενέδιδε εύκολα στις απαιτήσεις έκδοσης νέων τραπεζογραμματίων. Ωστόσο, περιοδικές δημοσιονομικές 
διαταραχές οδηγούσαν αναπόφευκτα σε παύσεις της μετατρεψιμότητας του νομίσματος, καθώς η πρόσβαση στις διεθνείς 
χρηματαγορές ήταν δύσκολη, λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανείων της Ανεξαρτησίας.

Οι δημοσιονομικές δυσχέρειες, που αντιμετώπισε ο Καποδίστριας το 1831, και η αδυναμία σύναψης εξωτερικού δανείου 
οδήγησαν στο πρώτο επεισόδιο παύσης της μετατρεψιμότητας. Όταν το 1832 οι τρεις Μεγάλες ∆υνάμεις συμφώνησαν να 
χορηγήσουν στην Ελλάδα ένα μεγάλο δάνειο προκειμένου να στηρίξουν τον Όθωνα, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
την εισαγωγή του διμεταλλισμού. Ο διμεταλλισμός θεσμοθετήθηκε στις αρχές του 1833.

∆έκα χρόνια αργότερα, το 1843, νέες δημοσιονομικές δυσχέρειες οδήγησαν την Ελλάδα στη μονομερή αναστολή της 
εξυπηρέτησης του δανείου των τριών Μεγάλων ∆υνάμεων. Η διεθνής πολιτική αστάθεια του 1848 και οι νομισματικές της 
επιπτώσεις οδήγησαν στο δεύτερο βραχύβιο επεισόδιο παύσης της μετατρεψιμότητας. Η μετατρεψιμότητα της δραχμής 
επανήλθε το ∆εκέμβριο του 1848. Στη δεκαετία 1854-1864, παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές δυσκολίες, και την 
απειλή ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου προκειμένου να διασφαλισθεί η αποπληρωμή του χρέους, ο διμεταλλισμός 
επιβίωσε.
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Η Νομισματική Κρίση του 1848
Έξι χρόνια μετά την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας, το δικαίωμα αναστολής της εξαργύρωσης των τραπεζογραμματίων 
δόθηκε για πρώτη φορά με το νόμο της 4ης Απριλίου 1848. Το επεισόδιο αυτό ήταν το μοναδικό στην ως τότε νομισματική 
ιστορία της χώρας που η απόφαση αναστολής της εξαργύρωσης δεν συνδέθηκε άμεσα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης ως 
προς τον τρόπο κάλυψης των δαπανών της. 

Η κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία προκάλεσε πολιτική αστάθεια στη ∆υτική Ευρώπη, που με τη σειρά της επέφερε 
παγκόσμια εμπορική κρίση, που γρήγορα πήρε τη μορφή της παγκόσμιας νομισματικής κρίσης. Τα μεγάλα εμπορικά 
ελλείμματα απαίτησαν μεγάλες εκροές συναλλαγματικών διαθεσίμων. Ενώ τον Ιανουάριο του 1848, το 35% της 
νομισματικής κυκλοφορίας ήταν εξαργυρώσιμη σε χρυσά ή αργυρά νομίσματα, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, ο λόγος 
μεταλλικών διαθεσίμων προς τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία μειώθηκε απότομα σε 10%. Έτσι, η Εθνική Τράπεζα 
ανέστειλε τη μεταλλική μετατρεψιμότητα του νομίσματος, με σκοπό να προστατέψει τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα. Η 
επιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας κράτησε μόνον οκτώ μήνες. Στις 16 ∆εκεμβρίου, το διμεταλλικό σύστημα 
επανήλθε σε ισχύ.

Στην κρίση του 1848 η Εθνική Τράπεζα, παρά το δισυπόστατο του χαρακτήρα της -  ίδρυμα ιδιωτικό και ταυτόχρονα και 
εκδοτικό – δεν φάνηκε πρόθυμη να αναλάβει το ρόλο του «δανειστή ύστατης προσφυγής».  Αντίθετα, ενδιαφέρθηκε 
πρωτίστως για την περιφρούρηση του μεταλλικού της αποταμιεύματος, κηρύσσοντας τη δια νόμου προσωρινή παύση της 
μετατρεψιμότητας του τραπεζογραμματίου της. Επιπλέον, περιόρισε τις χορηγήσεις και απαίτησε την εξόφληση όλων των 
απαιτήσεών της, προκαλώντας πιστωτική ασφυξία στην οικονομία και δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του 
εμπορίου σε περίοδο μάλιστα πρωτοφανούς διεθνούς εμπορικής κρίσης. Η επιλογή της πολιτικής αυτής, δηλαδή του 
περιορισμού της νομισματικής κυκλοφορίας σε περίοδο κρίσης, θεωρήθηκε αναγκαία από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, αφού 
πρόθεσή της ήταν η επιστροφή στη μετατρεψιμότητα μόλις ο κίνδυνος θα είχε παρέλθει. 
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Η Διάρθρωση του Αγροτικού Τομέα, 1832-1871

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1832-1871 ακολούθησε μια πορεία πολύ αργής 
ανάπτυξης, η οποία θα επιταχυνθεί μόνο κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. 

Η έλλειψη επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων στη γεωργία και τα υψηλά ημερομίσθια της 
εποχής, οι απαρχαιωμένες μέθοδοι καλλιέργειας και συλλογής της παραγωγής, ο κατακερματισμός 
και η απομόνωση των αγορών εξαιτίας της απουσίας στοιχειώδους οδικού δικτύου και τα κυριαρχίας 
της ληστείας στην ελληνική ύπαιθρο, η σύγχυση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης και η 
«διανομή με το σταγονόμετρο» των εθνικών γαιών μέχρι το 1871, υπήρξαν σοβαροί ανασταλτικοί 
παράγοντες για την ανάπτυξη της γεωργίας και καταδίκασαν σημαντικά τμήματα της υπαίθρου σε 
φαινόμενα υπανάπτυξης και οικονομικής καθυστέρησης.

Όπως σε όλη τη Μεσόγειο, έτσι και στην Ελλάδα οι κυρίαρχες καλλιέργειες ήταν τα δημητριακά, η 
ελιά και το αμπέλι. Από τα 7,5 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούνταν το 1861, τα 6 
καταλάμβαναν τα δημητριακά, κυρίως το σιτάρι (40%) και το καλαμπόκι (22%). Στην 
πραγματικότητα όμως, από τα έξι αυτά εκατομμύρια στρέμματα των δημητριακών δεν 
καλλιεργούνταν κάθε χρόνο παρά κάτι λιγότερο από τρία, καθώς, λόγω της έλλειψης λιπάσματος 
για να μπορέσει η γη να παραγάγει και πάλι, έπρεπε μετά από κάθε σοδειά για ένα χρόνο να μείνει 
αχρησιμοποίητη. Τα υπόλοιπα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα ήταν φυτείες, από τις οποίες το 1/3 ήταν 
αμπέλια και άλλο τόσο σχεδόν ελιές.
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Ο Ρόλος του Εμπορίου
Τα μικρά οικονομικά μεγέθη της χώρας, ο μικρός πληθυσμός, η περιορισμένη αγοραστική δυνατότητα των 
κατοίκων της, η απουσία παραγωγικών μονάδων μεγάλου μεγέθους, καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, 
την εσωτερική εμπορική κίνηση σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Μόνο προς τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα δημιουργήθηκε στις μεγαλύτερες πόλεις μια άξια λόγου 
εμπορική κίνηση, η οποία όμως, σε μεγάλο ποσοστό, τροφοδοτήθηκε από εισαγόμενα καταναλωτικά 
προϊόντα. 

Ωστόσο, το εμπόριο της χώρας συνδέθηκε με το εξωτερικό από πολύ νωρίς, από τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας. Το εξωτερικό εμπόριο ήταν σχεδόν μόνιμα παθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή είχε πολύ 
μεγαλύτερες εισαγωγές από εξαγωγές, παρουσιάζοντας ένα διαρκές έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Παρ' όλα αυτά, η σημασία του εμπορίου ήταν μεγάλη. Όχι μόνο συνέβαλλε στην αντιμετώπιση του 
επισιτιστικού προβλήματος της χώρας, αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και την πλέον αξιόπιστη πηγή εσόδων 
για τα δημόσια ταμεία. Τα έσοδα των τελωνείων αποτελούσαν πραγματικά ένα σημαντικό ποσοστό των 
δημοσίων εσόδων.

Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου αφορούσε γεωργικά προϊόντα. Λόγω του εμπορίου 
αναπτύχθηκαν και μία σειρά πόλεις με φυσικά λιμάνια, όπως η Ερμούπολη της Σύρου (το πιο σημαντικό 
εμπορικό και αστικό κέντρο έως το 1865-70), ο Πειραιάς (που σταδιακά εξελίχθηκε στο επίκεντρο του 
ελληνικού εμπορίου και της βιομηχανίας) και η Πάτρα (το λιμάνι της σταφίδας).
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Οι Ελληνικές Εξαγωγές
Περισσότερο από τα 2/3 της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας στο 19ο αιώνα αφορούσε 
γεωργικά προϊόντα, ποσοστό που διαρκώς διευρύνεται όσο βαδίζουμε προς το τέλος του αιώνα. 

Στην κατηγορία αυτή την πρώτη θέση είχε η σταφίδα, που από μόνη της πλησίαζε σε αξία το 
50% των συνολικών εξαγωγών, για να το ξεπεράσει μετά το 1865, όταν η Ελλάδα εμφανίζεται 
στις διεθνείς αγορές ως χώρα σχεδόν μονοεξαγωγική. Σε κάθε περίπτωση, η σημασία του 
συναλλάγματος που εισέρρεε στη χώρα από τις εξαγωγές σταφίδας υπήρξε πρωταρχική για τα 
καχεκτικά δημόσια οικονομικά του κράτους για όλον τον 19ο αιώνα.

Εκτός από γεωργικά προϊόντα η Ελλάδα εξήγε και ορυκτά μεταλλεύματα. που από το τέλος του 
19ου αιώνα πλησίαζαν το 1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Το 1866 εξάγεται για πρώτη 
φορά μόλυβδος, προϊόν των ορυχείων του Λαυρίου και μέχρι το 1873 η αξία του διπλασιάζεται. 
Άλλα ορυκτά που εξάγονταν, ήταν τα μεταλλεύματα μαγγανίου, η σμύριδα και η θηραϊκή γη. 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων αντιπροσώπευαν πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου των 
εξαγωγών. Σε αυτές κυριαρχούν, με συνεχείς αυξητικές τάσεις, τα επεξεργασμένα δέρματα, 
ένδειξη ασφαλώς της μεγάλης άνθησης του κλάδου.
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Από τον Όθωνα στον Γεώργιο Α’
Ο Όθων κυβέρνησε απολυταρχικά, και συχνά αντιμετώπισε πολιτικά προβλήματα και κρίσεις. Το 1843 αναγκάστηκε να 
παραχωρήσει Σύνταγμα (Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου). 

Στο νέο πολίτευμα η θέση του βασιλιά ήταν και πάλι κυρίαρχη, αφού η Εθνοσυνέλευση εξακολουθούσε να θεωρεί φορέα της 
συντακτικής εξουσίας τον μονάρχη. Η νέα μορφή πολιτεύματος ήταν ηγεμονική, διαδοχική, συνταγματική και κοινοβουλευτική. Ο 
βασιλιάς διατήρησε την εκτελεστική του εξουσία και μοιραζόταν μαζί με τη Βουλή και τη Γερουσία –της οποίας τα μέλη όριζε ο ίδιος- 
τη νομοθετική. Ήταν ο ανώτατος άρχοντας του κράτους: επικύρωνε νόμους, απένεμε βαθμούς στρατιωτικών, διόριζε και έπαυε 
δημοσίους υπαλλήλους.

Με το Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου αναγνωρίστηκε ως επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα η ορθοδοξία, ενώ οποιαδήποτε άλλη 
θρησκεία ήταν ανεκτή. Επίσης η Εκκλησία της Ελλάδος είναι δογματικά ενωμένη με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολη αλλά 
αυτοκέφαλη και ανεξάρτητη από κάθε άλλη Εκκλησία.

Παρά την παραχώρηση Συντάγματος οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, λόγω της 
πολιτικής του μονάρχη αλλά και οικονομικών προβλημάτων.

Το 1857, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία όρισαν τη ∆ιεθνή Οικονομική Εξεταστική Επιτροπή για να γνωμοδοτήσει για μέτρα που 
μπορούσε να λάβει η τότε κυβέρνηση για την αποπληρωμή του δανείου που πήρε η Ελλάδα το 1833 ως συνέπεια της στάσης που είχε 
κρατήσει η Ελλάδα κατά τον Πόλεμο της Κριμαίας. Η επιτροπή όρισε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποπληρώνει τουλάχιστο 900.000 
γαλλικά φράγκα το έτος, ποσό που θα μπορούσε να αυξάνεται όταν η χώρα θα είχε τη δυνατότητα. Η Ελλάδα πλήρωσε το 1860 και 
μετά σταμάτησε πάλι τις πληρωμές- για τρία ακόμη χρόνια (1861-1862-1863), ενώ προχώρησε σε νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης - 
αποπληρωμής του χρέους το 1864.

Με την κορύφωση των αντιδράσεων στο εσωτερικό, ο Όθων και η Αμαλία εγκατέλειψαν την Ελλάδα στις 23 Οκτωβρίου 1862 με 
αγγλικό πολεμικό πλοίο. Κατέφυγαν στο Μόναχο και αργότερα στη Βαμβέργη, αλλά ο Όθωνας δεν παραιτήθηκε επίσημα από τον 
θρόνο. Μετά από περίοδο μεσοβασιλείας, ο ελληνικός θρόνος δόθηκε από τις προστάτιδες δυνάμεις στον ∆ανό πρίγκιπα Γεώργιο, 
που αναγορεύτηκε Βασιλιάς των Ελλήνων ως Γεώργιος Α΄.
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Ο Γεώργιος Α’
Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α', «Βασιλεύς των Ελλήνων», όπως 
ήταν ο συνταγματικός του τίτλος, (24 ∆εκεμβρίου 1845 - 18 
Μαρτίου 1913) υπήρξε ο μακροβιότερος βασιλιάς της 
Ελλάδας. Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά Βασιλιάς της 
νεότερης Ελλάδας μετά τον Όθωνα και αρχηγός του νέου 
Βασιλικού Οίκου. Ανήλθε στο θρόνο τον Νοέμβριο του 1863. 
∆ολοφονήθηκε στις 5/18 Μαρτίου 1913 στη Θεσσαλονίκη.

Η πρώτη περίοδος της διακυβέρνησής του ήταν ασταθής. 
Από το 1863 έως το 1874 σημειώθηκαν περισσότερες από 20 
κυβερνητικές αλλαγές. Ψηφίστηκε καινούργιο Σύνταγμα το 
οποίο ήταν πιο φιλελεύθερο από το προηγούμενο. Το 1864 οι 
Άγγλοι παραχώρησαν στην Ελλάδα τα Επτάνησα ως δώρο 
για το νέο βασιλιά. Τον Ιούλιο του 1874 ο Γεώργιος 
αναγνώρισε την αρχή της ∆εδηλωμένης και όρισε 
Πρωθυπουργό τον Χαρίλαο Τρικούπη. Το 1881 
προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και η περιοχή 
της Άρτας. Κατά τη διάρκεια του υπολοίπου της Βασιλείας 
του πολιτικά κυριάρχησαν δύο κόμματα, του ∆ηλιγιάννη 
και του Τρικούπη.
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Χαρίλαος Τρικούπης
O Χαρίλαος Τρικούπης (11 Ιουλίου 1832 - 30 
Μαρτίου 1896) ήταν Έλληνας διπλωμάτης, 
πολιτικός και Πρωθυπουργός. Ο Τρικούπης 
κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας 
επί 19 χρόνια, από το 1875 έως το 1894, 
παίρνοντας τη θέση του πρωθυπουργού επτά 
συνολικά φορές και κυβέρνησε τη χώρα για 
σχεδόν 10 χρόνια από τα 20 αυτής της 
περιόδου. 

Στην τελευταία του κυβέρνηση δεν μπόρεσε 
να αντεπεξέλθει στις οικονομικές 
υποχρεώσεις που είχε δημιουργήσει έναντι 
των ξένων δανειστών με συνέπεια να επέλθει 
η πτώχευση της Ελλάδας με την ιστορική 
φράση του «δυστυχώς επτωχεύσαμεν».
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Το Έργο του Χαριλάου Τρικούπη
Το Μάρτιο του 1880 με πρότασή του καταργήθηκε ο φόρος της δεκάτης στα δημητριακά προϊόντα και αντικαταστάθηκε με 
το φόρο επί των αροτριώντων κτηνών. Επίσης μείωσε τη στρατιωτική θητεία σε ένα έτος αντί τριών που ήταν μέχρι τότε.

Με την κυβέρνηση που συγκρότησε το Μάρτιο του 1882 αναδιοργάνωσε την αστυνομία, την αγροφυλακή και τη 
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Θέσπισε νόμους για προσόντα, μονιμότητα και προαγωγή δημοσίων υπαλλήλων. 
Αποφάσισε την αποξήρανση της λίμνης Κωπαΐδα και τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ 
το 1882 υπήρχαν σε λειτουργία μόνο 9 περίπου χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής που συνέδεαν την Αθήνα (Θησείο) με 
το επίνειό της, τον Πειραιά, το 1893 λειτουργούσαν 914 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών και άλλα 490 ήταν υπό 
κατασκευή. Για τη χρηματοδότηση των έργων πήρε δύο μεγάλα δάνεια και επέβαλε φορολογία στον καπνό και το κρασί. Η 
διάνοιξη της ∆ιώρυγας της Κορίνθου επετεύχθη χάρη στον Τρικούπη, ο οποίος και την εγκαινίασε το 1893. Επίσης έδωσε 
ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της παιδείας.

Στην επόμενη διακυβέρνησή του (1886-1890) μείωσε τον αριθμό των βουλευτών από 240 σε 150 (το κατώτατο όριο που 
προέβλεπε τότε το Σύνταγμα) και επίσης ενίσχυσε το Βασιλικό Ναυτικό με παραγγελία τριών μεγάλων πλοίων, των 
θωρηκτών Ύδρα, Σπέτσαι και Ψαρά, για τη χρηματοδότηση των οποίων αναγκάστηκε να πάρει και άλλο ένα δάνειο. 
Επέβαλε και φόρο επί των οικοδομών.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης επιδίωξε έναν ιδιαίτερα αισιόδοξο εκσυγχρονισμό, ο οποίος παρουσίασε πάντως προβλήματα, 
καθώς οι αλλαγές δε βρήκαν πρόσφορο έδαφος λόγω της προβληματικής ελληνικής οικονομίας και του συντηρητικού 
πνεύματος της εποχής. Χαρακτηριστικός πολιτικάντης αντίπαλος στην εποχή του ήταν ο Τσελεπίτσαρης που διοργάνωνε 
πορείες με συνθήματα εναντίον του Τρικούπη.

Χαρακτηριστικό της προοδευτικότητάς του είναι το παράτολμο, για την εποχή του, όραμά του για τη ζεύξη του στενού Ρίου-
Αντιρρίου, ιδέα που υλοποιήθηκε πάνω από έναν αιώνα αργότερα, το 2004, με την κατασκευή της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 
στην οποία δόθηκε το όνομά του στις 25 Μαΐου 2007.
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Η Βασιλεία του Γεωργίου Α΄, η Πολιτική του Τρικούπη 
και η τρίτη ‘Πτώχευση’ (1863-1893)

Οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στις πρώτες τέσσερις 
δεκαετίες της ανεξαρτησίας και με χρονολογικό ορίζοντα που αρχίζει από την αναγνώριση του νέου 
κράτους (1832) και φθάνει μέχρι τη διανομή των εθνικών γαιών (1871), ημερομηνία που σηματοδοτεί 
επίσης την ένταξη του ελληνικού χώρου στο νέο αναπτυξιακό κύκλο της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
∆όθηκε έμφαση στην ενίσχυση της γεωργίας, αλλά και στον αστικό τομέα της οικονομίας (πόλεις-
λιμάνια, εμπόριο, ναυτιλία, πρώτες απόπειρες εκβιομηχάνισης).

Κατά την περίοδο αυτή, οι αλλαγές και οι εξελίξεις αποκτούν μεγάλη ταχύτητα και δυναμική και 
οδηγούν τη χώρα σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, με σημεία 
αναφοράς τα μεγάλα δημόσια έργα, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της ατμοκίνητης ναυτιλίας 
και στην επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου. Στα τέλη του 19ου αιώνα η ελληνική οικονομία έχει καλύψει ένα μέρος της διαφοράς που 
τη χώριζε από τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, λειτουργώντας πλέον ως σημαντικός εμπορικός 
και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική. 

Προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα των δημόσιων έργων και 
παρεμβάσεων, υπήρξε εκτεταμένη δανειοδότηση της χώρας, η οποία τελικά οδήγησε στην τρίτη 
‘πτώχευση’ της ελληνικής οικονομίας (1893) και στην υπαγωγή της υπό καθεστώς αυστηρού 
∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου (1897). 
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Τα Προβλήματα του Διμεταλλισμού και η Λατινική 
Νομισματική Ένωση

Οι μεγάλες ανακαλύψεις χρυσού στη Ρωσία, την Καλιφόρνια και την Αυστραλία, κατά τις δεκαετίες του 1850 και 1860, μείωσαν 
την τιμή αγοράς του χρυσού σε σχέση με του αργύρου. Συνέπεια των μεταβολών αυτών ήταν να σημειωθεί εισροή χρυσού και 
εκροή αργύρου. Τα αργυρά νομίσματα άρχισαν να σπανίζουν, αφού η εσωτερική τους αξία (τιμή του περιεχομένου αργύρου) 
ξεπερνούσε την ονομαστική αξία τους. Έτσι λιώνονταν, με σκοπό να πουληθούν ως μέταλλο. Η έλλειψη αργυρών νομισμάτων 
προκάλεσε μεγάλες δυσχέρειες στις συναλλαγές.

Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή, το 1865, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία συμφώνησαν να συνεργασθούν 
για να διατηρήσουν το διμεταλλικό σύστημα. Για το σκοπό αυτό, αποφάσισαν στις 23 ∆εκεμβρίου 1865 στο Παρίσι την από κοινού 
ίδρυση της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης (ΛΝΕ). Ως επίσημη αναλογία τιμής των δύο μετάλλων ελήφθη το 15½ προς 1, και το 
γαλλικό φράγκο αποτέλεσε την κοινή νομισματική μονάδα. Το γαλλικό φράγκο κυκλοφόρησε σε χρυσά νομίσματα των 5, 10, 20, 
50 και 100 φράγκων και σε αργυρά πεντόφραγκα νομίσματα. Με τα νομίσματα αυτά, μπορούσαν να γίνουν πληρωμές σε 
απεριόριστη ποσότητα. Η Τράπεζα της Γαλλίας διατηρούσε μεγάλα αποθέματα σε μεταλλικό (κυρίως σε άργυρο), 
ανταλλάσσοντας κατά το δοκούν τα τραπεζογραμμάτια είτε με χρυσό είτε με άργυρο, και λειτουργούσε ως «δανειστής ύστατης 
προσφυγής» για τις άλλες κεντρικές τράπεζες. Οι νομισματικές αρχές κάθε χώρας ήταν υποχρεωμένες να εκδίδουν χρυσά και 
αργυρά νομίσματα ίσου βάρους και βαθμού καθαρότητας στη σταθερή αναλογία 15 ½ προς 1. Τα χρυσά και αργυρά νομίσματα 
των υπόλοιπων χωρών της Ένωσης ήταν αποδεκτά αρχικά μόνον από τα ∆ημόσια Ταμεία της κάθε χώρας-μέλους, ενώ με 
μεταγενέστερη σύμβαση (Νοέμβριος 1885) έγιναν αποδεκτά και στις ιδιωτικές συναλλαγές.

Κόπηκαν, επίσης, αργυρά κέρματα των 2, 1, και 0,5 φράγκων, χαμηλής περιεκτικότητας σε άργυρο και μειωμένης, συνεπώς, 
αγοραστικής αξίας. Ήταν αποδεκτά από τα ∆ημόσια Ταμεία των άλλων χωρών-μελών για πληρωμές μόνο μέχρι το ποσό των 100 
φράγκων. Η συμφωνία κοπής νομισματικών κερμάτων που περιείχαν λιγότερο άργυρο από την ονομαστική τους αξία, 
σταμάτησε το λιώσιμο των νομισμάτων και εμπόδισε την εκροή αργύρου. Κάθε χώρα-μέλος είχε την υποχρέωση να κόβει 
νομίσματα και κέρματα ίδιου τύπου. Ίσχυε, επίσης, περιορισμός στην ποσότητα κοπής των αργυρών κερμάτων. Αυτά δεν έπρεπε 
να ξεπερνούν τα 6 φράγκα ανά κάτοικο.
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Πως Λειτουργούσε η Λατινική Νομισματική Ένωση

Η ΛΝΕ ήταν μια λέσχη νομισματικής σταθερότητας στην οποία συμμετείχε ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός 
χωρών με στενούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και εμπορικούς δεσμούς. 

Βασιζόταν στην κυκλοφορία μεταλλικών νομισμάτων και επέβαλε σταθερές ισοτιμίες. Κοινό νόμισμα, που να επιτελεί 
τις λειτουργίες του χρήματος, δεν υπήρχε. Αν και το γαλλικό φράγκο ήταν το διεθνές αποθεματικό μέσο, επιτρεπόταν 
η παράλληλη κυκλοφορία όλων των εθνικών νομισμάτων στις εγχώριες συναλλαγές. ∆εν υπήρχε εξάλλου μια 
κεντρική νομισματική αρχή, ούτε καμία συμφωνία για το μέγεθος της έκδοσης τραπεζογραμματίων από κάθε χώρα-
μέλος. Ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος παρέμενε στις εθνικές νομισματικές αρχές. 

Η μόνη συμφωνία αφορούσε το εκδοτικό προνόμιο των νομισμάτων χαμηλών υποδιαιρέσεων και ο μόνος 
νομισματικός περιορισμός ήταν το υφιστάμενο απόθεμα σε μεταλλικό. 

Ενώ η συμμετοχή στη ΛΝΕ απαιτούσε αυστηρή νομισματική πειθαρχία, αυτή δεν επιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί μέσω 
ενός θεσμικού πλαισίου που να επιβάλλει αυστηρά κριτήρια στη δημοσιονομική διαχείριση.

Την ίδια εποχή, οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες, 
διατήρησαν το νομισματικό σύστημα του αργύρου, ενώ η Ρωσία, η Αυστρία και η Ουγγαρία παρέμεναν σε καθεστώς 
χαρτονομίσματος. Μόνον η Μεγάλη Βρετανία ήταν de jure σε έναν κανόνα χρυσού από το 1821, όταν η Τράπεζα της 
Αγγλίας υποχρεώθηκε με νόμο να ανταλλάσσει τα τραπεζογραμμάτιά της σε χρυσά νομίσματα, με σκοπό την 
αποφυγή της ενθάρρυνσης των πληθωριστικών πιέσεων, και de facto σε έναν κανόνα χρυσού από το 1717, όταν ο Sir 
Isaac Newton, ο διευθυντής του Νομισματοκοπείου, έθεσε την τιμή του αργύρου σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση 
με τη διεθνή αγοραία τιμή του, με αποτέλεσμα την απόσυρση των αργυρών νομισμάτων από την κυκλοφορία.
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Η Ελλάδα και η Λατινική Νομισματική Ένωση

Η ανάγκη αναμόρφωσης του ελληνικού νομισματικού συστήματος έγινε επιτακτική μετά την 
εγκατάλειψη από την Ισπανία του νομισματικού συστήματος του διστήλου και την ευρύτατη 
κυκλοφορία φθαρμένων ξένων νομισμάτων στην ελληνική χρηματαγορά. Οι συναλλαγές την 
εποχή αυτή γίνονταν σε νόμισμα ευθέως μετατρέψιμο σε πολύτιμο μέταλλο και επομένως, η 
Ελλάδα θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα νομισματικό σύστημα αποδεκτό και από άλλα κράτη. 

Το τέλος της δραχμής του Όθωνα συμπίπτει χρονικά με την ενθρόνιση του νέου βασιλέα 
Γεωργίου του Α'. Με το νόμο της 10ης Απριλίου 1867 Περί Νομισματικού Συστήματος, η Ελλάδα 
υπέγραψε τη συμφωνία της Λατινικής Ένωσης, αποδεχόμενη την αρχή του διμεταλλισμού και 
την ταύτιση της χρυσής δραχμής με το χρυσό φράγκο. Σύμφωνα με το άρθρο 23, η κοπή των 
νέων δραχμών επιτρεπόταν αμέσως μετά τη δημοσίευση του νόμου. Η έναρξη του νέου 
συστήματος ορίστηκε για την 1η Ιανουαρίου 1869.

Ωστόσο, η επιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας το ∆εκέμβριο του 1868 αφενός και οι 
ελλιπείς κοπές της νέας δραχμής αφετέρου ανέβαλαν την εφαρμογή του νομισματικού 
συστήματος της Λατινικής Ένωσης. Η υιοθέτηση του νέου συστήματος έγινε πολύ αργότερα, 
μόλις το Νοέμβριο του 1882, και ήταν βραχύβια.
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Η Κρίση του 1868 και η Αναγκαστική Νομισματική 
Κυκλοφορία

Για πρώτη φορά, το ∆εκέμβριο του 1868, η νομισματική επέκταση συνδέθηκε συνειδητά με τα δημοσιονομικά προβλήματα της 
χώρας και σχεδόν για δύο χρόνια επιβλήθηκε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Η επανάσταση της Κρήτης, που 
ήταν υπό τουρκική κατοχή μέχρι το 1899, προκάλεσε απότομη αύξηση των αμυντικών δαπανών της χώρας και επιβάρυνε 
σημαντικά το δημόσιο προϋπολογισμό. Η προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό δεν ήταν δυνατή εξαιτίας της αδυναμίας 
αποπληρωμής του χρέους των ετών της απελευθέρωσης. Έτσι, η κυβέρνηση προσπάθησε να καλύψει το δημοσιονομικό 
έλλειμμα δανειζόμενη από το κοινό. Η προσπάθεια, όμως, κατέληξε σε αποτυχία.

Υπό την πίεση των επειγουσών πολεμικών αναγκών, η κυβέρνηση Βούλγαρη κήρυξε το ∆εκέμβριο την αναστολή της 
μετατρεψιμότητας του νομίσματος και επέβαλε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα ήταν απρόθυμη να χρηματοδοτήσει το δημοσιονομικό έλλειμμα με έκδοση νέου 
χρήματος. Ωστόσο, οι επείγουσες ταμιακές ανάγκες ώθησαν την κυβέρνηση να απειλήσει την Τράπεζα με αφαίρεση του 
αποκλειστικού εκδοτικού προνομίου. Πράγματι, η κυβέρνηση με το διάταγμα της 23ης ∆εκεμβρίου 1868, ανακοίνωσε ότι 
επρόκειτο να εκδώσει χαρτονόμισμα. Το αποτέλεσμα ήταν η σωρηδόν επιστροφή στην Τράπεζα των τραπεζογραμματίων της 
προς εξαργύρωση. Η επίθεση στα μεταλλικά αποθέματά της την εξανάγκασε να υποχωρήσει,  αναστέλλοντας  τη 
μετατρεψιμότητα του νομίσματος και κηρύσσοντας την αναγκαστική κυκλοφορία. ∆άνεισε  στην κυβέρνηση 4 εκ. δραχμές σε 
μεταλλικό και 10 εκ. δραχμές σε τραπεζογραμμάτια, και εξέδωσε χαρτονόμισμα μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 36 
εκ. δραχμών. 

Μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών τον Απρίλιο του 1869, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την άσκηση 
αντιπληθωριστικής πολιτικής με στόχο την επαναφορά της μετατρεψιμότητας (διάταγμα της 8ης Απριλίου 1869). Πράγματι, 
τα έσοδα από τη νομισματική επέκταση (seigniorage) μειώθηκαν από 11% του συνόλου των φορολογικών εσόδων το 1869 σε 
0,02% το 1870. Αντίθετα, οι υπόλοιποι συμβατικοί φόροι αυξήθηκαν. Για παράδειγμα, ενώ ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε από 
38,7% το 1868 σε 31% το 1869, το 1870 αυξήθηκε σε 37%. Τον Ιούλιο του 1870, η χώρα επανήλθε στο διμεταλλικό νομισματικό 
σύστημα.

31



Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

Η Ελλάδα και ο Κανόνας Χρυσού

Η μετατρεψιμότητα επανήλθε το 1870, αλλά η προετοιμασία για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Λατινική Νομισματική 
Ένωση καθυστέρησε, με συνέπεια να την προλάβουν, αφενός η κατάρρευση του διμεταλλισμού, και αφετέρου, νέες 
πολεμικές περιπέτειες, που οδήγησαν σε μονιμότερη αναστολή της μετατρεψιμότητας της δραχμής.

Το 1877 κηρύχθηκε πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Ο πόλεμος αυτός έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να 
απελευθερώσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο από την τουρκική κατοχή. Από την άλλη όμως, οδήγησε σε αύξηση των 
πολεμικών και γενικότερα των δημοσίων δαπανών. Εξαιτίας των υψηλών αμυντικών δαπανών και της εκτέλεσης μεγάλων 
δημοσίων έργων για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και την ενσωμάτωση των νέων περιοχών, η χώρα αντιμετώπισε μετά το 
1877 αυξημένα δημοσιονομικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά επιδεινώθηκαν από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του 
δημόσιου εξωτερικού χρέους και σταδιακά απέκτησαν εκρηκτικές διαστάσεις. Η Ελλάδα παρέμεινε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα στο καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων, ένα καθεστώς που επέτρεπε την πιο άνετη 
χρηματοδότηση των ελλειμμάτων, με αντάλλαγμα όμως τη νομισματική αστάθεια και τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η δραχμή δεν μπόρεσε να μετάσχει στον κανόνα χρυσού, που επικράτησε διεθνώς μετά την 
κατάρρευση του διμεταλλισμού. Ο διεθνής κανόνας χρυσού επικράτησε μετά την υιοθέτησή του από τη Γερμανία και τη 
σταδιακή μετατροπή του συστήματος της Λατινικής Νομισματικής Ένωσης από διμεταλλικό σε οιονεί κανόνα χρυσού. Ήδη 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 οι πιο σημαντικές ευρωπαϊκές οικονομίες είχαν υιοθετήσει τον κανόνα χρυσού, ενώ στο 
τέλος της δεκαετίας τον υιοθέτησαν επίσημα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παρά τις προσπάθειες των 
ελληνικών νομισματικών αρχών, η ενσωμάτωση της δραχμής στο σύστημα αυτό στάθηκε αδύνατη. Η προσπάθεια 
επαναφοράς της μετατρεψιμότητας το 1885 απέτυχε λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η χώρα σταδιακά 
οδηγήθηκε στην πτώχευση και την επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
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Εξωτερικός Δανεισμός και Πτώχευση του 1893

Η περίοδος από το 1886 μέχρι το 1909 διακρίνεται σε δύο διαφορετικές υποπεριόδους: μία περίοδο δημοσιονομικών και 
νομισματικών ανισορροπιών και υψηλού πληθωρισμού, από το 1886 μέχρι το 1897, και μία περίοδο προσαρμογής, με μείωση 
των ελλειμμάτων, της νομισματικής επέκτασης και του επιπέδου των τιμών, από το 1898 μέχρι το 1909. 

Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης υπο-περιόδου είναι τα μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, οι υψηλές 
δαπάνες για την αποπληρωμή των τόκων του εξωτερικού εθνικού χρέους, οι μεγάλες εκροές συναλλαγματικών διαθεσίμων 
και η έντονη υποτίμηση της δραχμής ως προς το γαλλικό φράγκο. Η έκδοση, όμως, νέου χρήματος δεν συνεισέφερε σε 
ικανοποιητικό βαθμό στην κάλυψη των ελλειμμάτων. Η αύξηση των εσόδων μέσω της αύξησης της νομισματικής 
κυκλοφορίας ήταν μέτρια. Από το 1886 μέχρι το 1897, τα έσοδα αυτού του είδους της φορολογίας αποτέλεσαν μόνο το 3% της 
συνολικής δαπάνης, και ποτέ δεν ξεπέρασαν το 14%. Οι κυβερνήσεις του Τρικούπη στηρίχθηκαν σε εκτεταμένο εξωτερικό 
δανεισμό για την κάλυψη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής ήταν η δραματική αύξηση 
των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Οι δαπάνες για τόκους αυξήθηκαν από 8 εκ. δραχμές το 1877, σε 31 εκ. 
δραχμές το 1885 και σε 38 εκ. δραχμές το 1891.

Ο εκτεταμένος εξωτερικός δανεισμός, τα περιορισμένα φορολογικά έσοδα και τα επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα 
οδήγησαν σε αδυναμία της κυβέρνησης να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το εξωτερικό. Άλλωστε, από το 1890 
άρχισε να κλονίζεται η αξιοπιστία του κράτους. Η επικείμενη πτώχευση της Πορτογαλίας στην Ευρώπη και της Αργεντινής 
στην Αμερική, καθώς και η κρίση του δολαρίου θορύβησαν τους ξένους πιστωτές, που μέχρι τότε παρείχαν αφειδώς δάνεια 
χωρίς εγγυήσεις και με μικρό επιτόκιο σε αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Ελλάδα.

Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες σύναψης νέων δανείων με ανεκτούς όρους, στα τέλη του 1893 η Ελλάδα μείωσε 
μονομερώς στο 30% τις δαπάνες πληρωμής τόκων του εξωτερικού χρέους και αρνήθηκε την πληρωμή χρεωλυσίων. Η 
αναγγελία της χρεωκοπίας από τον Χαρίλαο Τρικούπη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και στο εξωτερικό. Επρόκειτο για την τρίτη ‘πτώχευση’ στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας.
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Ο Εξωτερικός Δανεισμός 1879-1898
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Δάνεια Παρατηρήσεις

5. Ιαν. 1879 60 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 6%, 40 
έτη

Οριστικός διακανονισµός για τα δάνεια του 1824-25. Συµφωνήθηκε το δάνειο να χρησιµοποιηθεί για την επανάληψη της 
µετατρεψιµότητας, αλλά η κυβέρνηση κάλυψε µε αυτό τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

6. Ιουλ. 1879 1,2 εκ. στερλίνες 5%, 33 έτη Σε µία προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας της στις διεθνείς χρηµαταγορές, η Ελλάδα άρχισε την αποπληρωµή των 
δανείων της Ανεξαρτησίας. 

7. Δεκ. 1880 60 εκ. γαλλικά φράγκα 6% 

120 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 40 
έτη

Η Εθνική Τράπεζα συνήψε µε υψηλό επιτόκιο λαχειοφόρο εξωτερικό δάνειο σε µεταλλικό νόµισµα για λογαριασµό του 
Δηµοσίου.                                           Το δάνειο βοήθησε την ανασυγκρότηση των νέων επαρχιών της Θεσσαλίας και 
Ηπείρου. Για την αποπληρωµή του παραχωρήθηκε ένα µέρος των φορολογικών εσόδων (φόρος καπνού, πρόσοδοι 
τελωνείων). 

8. 1883 10 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα Χρησιµοποιήθηκε για την πληρωµή τόκων του συσσωρευµένου εξωτερικού χρέους. 

9. Ιαν. 1884 170 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 
37,5 έτη

Η κυβέρνηση χρησιµοποίησε το δάνειο για την αποπληρωµή του κυµαινόµενου χρέους της προς την Εθνική Τράπεζα και την 
επαναφορά της µετατρεψιµότητας της δραχµής. Για την εξυπηρέτησή του παραχωρήθηκαν τα τέλη εισαγωγής. Το δάνειο εν 
µέρει καλύφθηκε (100 εκ.). 

10. Μάιος 1887 91 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 4%, 75 
έτη

Δάνειο των Μονοπωλίων. Χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Για την αποπληρωµή του 
παραχωρήθηκαν τα δηµόσια µονοπώλια.

11. Φεβρ. και  Μάιος 1889        111 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 4% Αν και συµφωνήθηκε τα δάνεια να χρησιµοποιηθούν για την αποπεράτωση του σιδηροδρόµου Πειραιά-Θεσσαλίας, η 
κυβέρνηση εξυπηρέτησε µε αυτά το συσσωρευµένο δηµόσιο χρέος.

12. Μάιος 1890 80 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 99 
έτη

Διεθνής νοµισµατική αναταραχή. Το δάνειο εν µέρει καλύφθηκε (53 εκ.). Μείωση της αξιοπιστίας του κράτους. Δυσπιστία 
των ξένων αγορών. 

13. Δεκ. 1893 κήρυξη της γ' πτώχευσης Η κυβέρνηση αδυνατεί να συνάψει νέο εξωτερικό δάνειο. Μονοµερής άρνηση πληρωµής χρεολυσίων, καταβολή σε χρυσό 
µόνον του 30% των τόκων των ληξιπρόθεσµων εξωτερικών δανείων και πληρωµή σε τραπεζογραµµάτια του 50% των 
πληρωτέων τόκων.  Η πτώχευση έπληξε για άλλη µια φορά το αξιόχρεο της χώρας. 

14. 1894 διαπραγµατεύ-σεις Αδιέξοδο. Ανεπιτυχής προσπάθεια έκδοσης δανείου κεφαλαιοποίησης (τα λήγοντα τοκοµερίδια θα εξοφλούνται µε 
οµολογίες). 

15. 1895-96 Νέες διαπραγµατεύσεις 

16. Φεβρ. 1898 συµβιβασµός 150 εκ. χρυσά γαλλικά 
φράγκα, 2,5%

Η Ελλάδα, εκκινώντας από το 1903, έπρεπε να πληρώνει για µία περίοδο 30 ετών ένα σταθερό ποσό 9 εκ. χρυσών γαλλικών 
φράγκων ετησίως. Κάθε φορά που η δραχµή ανετιµάτο σε σχέση µε το γαλλικό φράγκο, οι τόκοι και τα χρεολύσια θα 
αυξάνονταν κατά 30% της ανατίµησης. Το δάνειο των 150 εκ. χρυσών γαλλικών φράγκων παραχωρήθηκε από τις 
Προστάτιδες Δυνάµεις για την πληρωµή της πολεµικής αποζηµίωσης προς την Τουρκία. (Δάνειο της Αποζηµιώσεως). 
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Η Ισοτιμία Δραχμής Γαλλικού Φράγκου, 1877-1914

35

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

18801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914



Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος, 2019-20

Η Πτώχευση του 1893, η Ήττα του 1897 και ο Διεθνής 
Οικονομικός Έλεγχος

Η απόφαση της αναστολής πληρωμής οδήγησε τελικά σε διαπραγματεύσεις με τους ξένους πιστωτές, που συνεχίστηκαν 
μέχρι το 1896, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν το 1897, έτος έναρξης του ολιγόμηνου 
Ελληνο-τουρκικού Πολέμου (Απρίλιος-Μάιος). Η χαώδης κατάσταση των δημοσίων οικονομικών και η πλήρης απώλεια της 
αξιοπιστίας της χώρας μετά την κήρυξη της πτώχευσης, ώθησαν τις οικονομικές αρχές να καταφύγουν στον πληθωρισμό 
ως μόνο μέσο άντλησης εσόδων και κάλυψης των επειγουσών πολεμικών δαπανών.

Η Ελλάδα υπέστη ταπεινωτική ήττα στον πόλεμο και υποχρεώθηκε να πληρώσει μία τεράστια αποζημίωση σε χρυσό στην 
Τουρκία. Έτσι, επανέλαβε τις διαπραγματεύσεις με τους ξένους πιστωτές που οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της ∆ιεθνούς 
Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. Κύριος στόχος της Επιτροπής ήταν η είσπραξη των φορολογικών εσόδων καθώς και η επί-
βλεψη και επιβεβαίωση της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους της χώρας. Επιπλέον, η παρουσία της ανάγκασε την 
κυβέρνηση να αποδεχτεί τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας, αφού η Επιτροπή παρενέβαινε αποφασιστικά στην 
άσκηση της εθνικής οικονομικής πολιτικής. Με το νόμο της 26ης Φεβρουαρίου 1898, η έκδοση νέου χρήματος ως μέσου 
κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, απαγορεύτηκε αυστηρά. Η Εθνική Τράπεζα είχε το δικαίωμα έκδοσης 
«ακάλυπτης» νομισματικής κυκλοφορίας μόνον για τις ανάγκες του εμπορίου, μέχρι το ανώτατο όριο των 66 εκ. δραχμών. 

Το έτος 1898 εκκινεί για την Ελλάδα μία περίοδος έντονου αποπληθωρισμού. Η παρουσία της Επιτροπής ανάγκασε την 
κυβέρνηση να αποδεχτεί τις αρχές της δημοσιονομικής και νομισματικής πειθαρχίας. Υπήρξαν σημαντικές περικοπές 
δαπανών και αυξήσεις των φόρων, κυρίως των εμμέσων. Ο μέσος ρυθμός αύξησης της νομισματικής κυκλοφορίας έγινε 
αρνητικός (-0,13%) και τα έσοδα από τη χρήση του εκδοτικού προνομίου ήταν πολύ κοντά στο μηδέν (0,07%). Η εμπιστοσύνη 
του κοινού στο νόμισμα αποκαταστάθηκε, κάτι που οδήγησε σε μεγάλη εισροή χρυσού, που ενισχύθηκε και από τα 
μεταναστευτικά εμβάσματα. Αποτέλεσμα της εισροής χρυσού ήταν η σημαντική και παρατεταμένη ανατίμηση της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής ως προς το γαλλικό φράγκο.
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Η Ένταξη της Δραχμής στον Κανόνα Χρυσού

Το 1909 επετεύχθη και πάλι η ισοτιμία 1:1 μεταξύ δραχμής και γαλλικού φράγκου. Οι δημόσιες δαπάνες παρέμεναν 
σταθερές σε χαμηλά επίπεδα και επομένως, οι νομισματικές αρχές μπόρεσαν να εντάξουν τη δραχμή στη Λατινική 
Νομισματική Ένωση. 

Με καθυστέρηση τουλάχιστον 30 χρόνων, και μετά από μεγάλες οικονομικές και εθνικές περιπέτειες, στις 19 
Μαρτίου 1910, η χώρα εγκατέλειψε το σύστημα των ελεύθερα  κυμαινόμενων ισοτιμιών και υιοθέτησε τον κανόνα 
χρυσού-συναλλάγματος.

Λόγω της επιβολής του ∆ιεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, αλλά και των απόψεων για τη νομισματική πολιτική στα 
πλαίσια του καθεστώτος του κανόνα χρυσού, που επικρατούσαν την εποχή εκείνη, απετράπη ένας φαύλος κύκλος 
πληθωρισμού μετά το αρχικό πληθωριστικό επεισόδιο. Η περίοδος του αποπληθωρισμού βοήθησε στην εξάλειψη 
των πληθωριστικών και υποτιμητικών προσδοκιών, που είχαν ήδη αρχίσει να δημιουργούνται. Έτσι, ενώ η χώρα δεν 
μετείχε στον κανόνα χρυσού, μετά το 1898, και για μία δεκαετία ακολούθησε μία πολιτική προσαρμογής που 
οδήγησε στην ανατίμηση της δραχμής έναντι των νομισμάτων που βασίζονταν στο χρυσό. Ωστόσο η πολιτική αυτή 
παρέτεινε την ύφεση και δεν δικαιολογείται εύκολα.

∆εν συνέτρεχε λόγος να γίνει η εισδοχή της δραχμής στο σύστημα στην ισοτιμία 1:1 με το γαλλικό φράγκο. Αν οι 
νομισματικές αρχές επιθυμούσαν την ταύτιση της δραχμής με το γαλλικό φράγκο, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είχε 
γίνει με μία νέα νομισματική μεταρρύθμιση, ανάλογη αυτής του 1882. Χωρίς την επιδίωξη της αποκατάστασης της 
ισοτιμίας 1:1 ως προς το γαλλικό φράγκο, η συμμετοχή της δραχμής στον κανόνα χρυσού-συναλλάγματος θα 
μπορούσε να είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα από το 1910, και με πολύ μικρότερο κόστος σε όρους ύφεσης.
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Το Επίπεδο Τιμών, 1880-1909 
(Αποπληθωριστής ΑΕΠ, λογαριθμική κλίμακα)
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Το Πραγματικό ΑΕΠ, 1880-1909 
(λογαριθμική κλίμακα)
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Το Δημοσιονομικό Έλλειμα, 1880-1909 
(% του ΑΕΠ)
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Ο Εξωτερικός Δανεισμός των Αρχών του 20ου Αιώνα

41

17. 1902 44 εκ. δρχ., 4%

18. 1906 20 εκ. χρυσά 
γαλλικά φράγκα, 
36 έτη 

19. 1907 20 εκ. δρχ., 5% 

20. Ιουν. 1911 110 εκ. χρυσά 
γαλλικά φράγκα, 
4%, 50 έτη

Διευκόλυνε τη χρηµατοδότηση των τεράστιων 
αµυντικών δαπανών κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους 
των ετών 1912-13. 

21. 1914 335 εκ. χρυσά 
γαλλικά φράγκα, 
5%, 50 έτη

Βοήθησε την ανασυγκρότηση των νέων επαρχιών της 
Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και τον αµυντικό 
εξοπλισµό της χώρας. 
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Εδαφικές Επεκτάσεις της Ελλάδας, 1832-1947
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