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Οι Τρεις Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονομίας
Περιγράψα&ε και αναλύσα&ε την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής οικονο&ίας &ε βάση τρεις &εγάλους
διακριτούς ιστορικούς κύκλους.
Κύκλος της εθνικής ανεξαρτησίας και θε3ελίωσης του κράτους. Περιλα&βάνει την Cερίοδο αCό το
αγώνα της ανεξαρτησίας και την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και την εγκαθίδρυση του ∆ιεθνούς
Οικονο&ικού Ελέγχου το 1898.
Κύκλος της εθνικής ε7έκτασης και ενο7οίησης. Περιλα&βάνει το Cρώτο ή&ισυ του 20ου αιώνα, αCό την
οικονο&ική σταθεροCοίηση Cου εCέφερε η Cολιτική του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου έως του τέλος του
ε&φυλίου Cολέ&ου το 1949.
Κύκλος της οικονο3ικής και κοινωνικής ανά7τυξης. Ξεκίνησε &ετά το τέλος του ε&φυλίου, το 1950, και
διαρκεί έως σή&ερα.
Τα κύρια εCιτεύγ&ατα αλλά και οι αδυνα&ίες των τριών αυτών ιστορικών κύκλων της ελληνικής
οικονο&ίας Cαρουσιάζονται συνοCτικά στον Πίνακα Cου ακολουθεί.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2021-22

2

Τρεις Μεγάλοι Ιστορικοί Κύκλοι
Η ιστορία της ελληνικής οικονο&ίας Cεριγράφεται και αναλύεται &ε βάση τρεις &εγάλους διακριτούς ιστορικούς κύκλους.*
Α. Κύκλος εθνικής ανεξαρτησίας και θε3ελίωσης του κράτους (1821-1898).
Περιλα&βάνει την Cερίοδο αCό το αγώνα της ανεξαρτησίας και την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και την εγκαθίδρυση του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου το 1898. Ο κύκλος αυτός
καταλα&βάνει το σύνολο σχεδόν του 19ου αιώνα, &ετά την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας το 1821 και κατά τη διάρκειά του η Ελλάδα έχει τρία κεντρικά εCιτεύγ&ατα: Πρώτον, τη
δη&ιουργία και τη συγκρότηση του Cρώτου ελληνικού κράτους. ∆εύτερον, την ε&Cέδωση της εθνικής συνείδησης και την υιοθέτηση της ‘Μεγάλης Ιδέας’. Τρίτον, τη σταδιακή καθιέρωση των
συνταγ&ατικών και δη&οκρατικών θεσ&ών. Οι κυριότερες αδυνα&ίες αυτού του κύκλου ήταν η οικονο&ική στασι&ότητα, η δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική αστάθεια, οι τρεις Cτωχεύσεις και
η α&υντική αδυνα&ία, όCως διαCιστώθηκε στον Cόλε&ο του 1897.
Β. Κύκλος εθνικής ε7έκτασης και ενο7οίησης (1899-1949).
Περιλα&βάνει το Cρώτο ή&ισυ του 20ου αιώνα, αCό την οικονο&ική σταθεροCοίηση Cου εCέφερε η Cολιτική του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου έως του τέλος του ε&φυλίου Cολέ&ου το 1949.
Τα τρία κύρια εCιτεύγ&ατα αυτού του ιστορικού κύκλου είναι, Cρώτον, η ση&αντική εδαφική εCέκταση του ελληνικού κράτους, δεύτερον, η ενσω&άτωση στο ελληνικό κράτος των
ελληνόφωνων Cληθυσ&ών της ευρύτερης Cεριοχής, Cου αρχικά είχαν Cαρα&είνει εκτός της ελληνικής εCικράτειας, και, τρίτον, η οργανική ένταξη της Ελλάδας στη ∆υτική Συ&&αχία των
Cολιτικά φιλελεύθερων οικονο&ιών της αγοράς Cου δη&ιουργήθηκε &ετά τον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο. Οι κυριότερες αδυνα&ίες αυτού του κύκλου υCήρξαν ο εθνικός διχασ&ός, η &ικρασιατική
εκστρατεία, η Cολιτική, οικονο&ική και νο&ισ&ατική αστάθεια του &εσοCολέ&ου &ε αCοκορύφω&α την Cτώχευση του 1932, και ο ε&φύλιος Cόλε&ος του 1944-1949.
Γ. Κύκλος οικονο3ικής και κοινωνικής ανά7τυξης (1950 έως σή3ερα).
Περιλα&βάνει την Cερίοδο &ετά το τέλος του ε&φυλίου, το 1950, και διαρκεί έως σή&ερα. Τα τρία κύρια εCιτεύγ&ατα του είναι, Cρώτον, το αναCτυξιακό άλ&α της Cεριόδου 1950-73, δεύτερον,
το δη&οκρατικό και κοινωνικό άλ&α &ετά την αCοκατάσταση της δη&οκρατίας το 1974, και, τρίτον, η ένταξη της Ελλάδας στην ΕυρωCαϊκή Ένωση &ετά το 1981. Ο &ετασχη&ατισ&ός της
ελληνικής οικονο&ίας και κοινωνίας κατά τη διάρκεια αυτού του ιστορικού κύκλου υCήρξε εντυCωσιακός. Οι κυριότερες αδυνα&ίες αυτού του κύκλου υCήρξαν τα δη&οκρατικά και
κοινωνικά κενά της &ετε&φυλιακής Cεριόδου, η δικτατορία του 1967, το ΚυCριακό, ο στασι&οCληθωρισ&ός της δεκαετίας του 1980 και η κρίση χρέους του 2010 Cου οδήγησε στη &εγάλη
οικονο&ική καθίζηση της Cεριόδου 2010-2016.
______________________________________________
* Βλ. Αλογοσκούφης, Γ. (2021), Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας: Α,ό το 1821 έως Σή"ερα, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg
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Τρεις Ιστορικοί Κύκλοι του Κράτους και της Οικονομίας της Ελλάδας
Επιτεύγματα και Αδυναμίες

Κεντρικά Επιτεύγµατα

Κεντρικές Αδυναµίες

Ανεξαρτησία και Θεµελίωση του
Κράτους

Εθνική Επέκταση και
Ενοποίηση

Οικονοµική και Κοινωνική
Ανάπτυξη

1833-1898

1899-1949

1950-

Εδαφικές Επεκτάσεις
Ενσωµάτωση Ελληνικών Πληθυσµών
Εθνική Ενοποίηση

Οικονοµική Ανάπτυξη (1950-73)
Αποκατάσταση Δηµοκρατίας (1974)
Κοινωνική Ανάπτυξη (από το 1974)
Ευρωπαϊκή Ένωση (από το 1981)

Θεµελίωση του Κράτους
Εθνική Ταυτότητα
Συντάγµατα και Δηµοκρατία

Οικονοµική Στασιµότητα
Δηµοσιονοµική και Νοµισµατική
Αστάθεια
‘Πτωχεύσεις’(1826, 1843, 1893)
Ήττα του 1897

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2021-22

Εθνικός Διχασµός (1915-1939)
Μικρασιατική Εκστρατεία (1920-1922)
Πραξικοπήµατα και Δικτατορίες (1922,
1925, 1936)
Εµφύλιος Πόλεµος (1946-1949)
Δηµοσιονοµική και Νοµισµατική
Αστάθεια
‘Πτώχευση’ (1932)

Δηµοκρατικά και Κοινωνικά Κενά
(1950-67)
Δικτατορία (1967-1974)
Κύπρος (1960, 1974)
Στασιµοπληθωρισµός (1979-92)
‘Κρίση Χρέους’ (2010)
‘Μεγάλη Καθίζηση’ (2010-16)
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Ιστορικοί Κύκλοι και Εξέλιξη του Πραγματικού κατά Κεφαλήν ΑΕΠ της
Ελλάδας, 1833-2020
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Η Εξέλιξη της Έκτασης και του Πληθυσμού του Ελληνικού Κράτους,
1833-2020
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Οι Αλληλεπιδράσεις Ιδεών, Κοινωνικών Συσχετισμών και Οικονομικών και
Πολιτικών Θεσμών
Οι ιστορικοί κύκλοι είναι δυνα&ικοί, στοχαστικοί και &η εCαναλα&βανό&ενοι. Χαρακτηρίζονται αCό τις αρχικές τους συνθήκες, τις δυνα&ικές
αλληλεCιδράσεις Cου κινούν τις ιστορικές εξελίξεις και αCό τους τυχαίους Cαράγοντες Cου διαταράσσουν τη δυνα&ική Cορεία των κρατών και των
οικονο&ιών.
Για δεδο&ένες αρχικές συνθήκες, οι δυνα&ικές αλληλεCιδράσεις &εταξύ των εκάστοτε εCικρατουσών ιδεών, κοινωνικών συσχετισ&ών και Cολιτικών
και οικονο&ικών θεσ&ών έχουν &εγάλη ση&ασία για τον Cροσδιορισ&ό των ιστορικών εξελίξεων.
Μέσω αυτών των δυνα&ικών αλληλεCιδράσεων καθορίζονται οι κύριοι κοινωνικοί και οικονο&ικοί &ετασχη&ατισ&οί και η οικονο&ική και κοινωνική
ανάCτυξη, &έσω αυτών Cροσαρ&όζονται και εξελίσσονται οι ίδιες οι ιδέες και οι Cολιτικοί και οικονο&ικοί θεσ&οί και &έσω αυτών καθορίζονται και
&ετεξελίσσονται οι Cροτεραιότητες αλλά και η αCοτελεσ&ατικότητα της κρατικής Cολιτικής γενικότερα και της οικονο&ικής Cολιτικής ειδικότερα.
Οι ιδέες, οι κοινωνικοί συσχετισ&οί και οι Cολιτικοί και οικονο&ικοί θεσ&οί συ&βάλλουν στις εθνικές, κοινωνικές, Cολιτικές και οικονο&ικές
Cροσαρ&ογές και &ετασχη&ατισ&ούς αλλά και οι εθνικοί, κοινωνικοί, Cολιτικοί, και οικονο&ικοί &ετασχη&ατισ&οί οδηγούν &ε τη σειρά τους σε
Cροσαρ&ογές των ίδιων των ιδεών και των θεσ&ών.
Η ανάλυση και κατανόηση αυτών των δυνα&ικών αλληλεξαρτήσεων, σε συνδυασ&ό &ε τους τυχαίους Cαράγοντες Cου τις διαταράσσουν αλλά και
τις εCιCτώσεις των γεωCολιτικών και διεθνών οικονο&ικών συγκυριών και θεσ&ών είναι ιδιαίτερα χρήσι&η για την κατανόηση και ερ&ηνεία των
ιστορικών κύκλων της νεότερης Ελλάδας.
Οι κεντρικές ιδέες, οικονο&ικοί και κοινωνικοί συσχετισ&οί και θεσ&οί οι γεωCολιτικές συγκυρίες και τα χαρακτηριστικά της Cαγκόσ&ιας οικονο&ίας
στους ιστορικούς κύκλους της ελληνικής οικονο&ίας Cαρουσιάζονται στον Cίνακα Cου ακολουθεί. Οι αλληλεCιδράσεις τους έCαιξαν κρίσι&ο ρόλο
για την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και της οικονο&ίας του.
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Ιδέες, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Συσχετισμοί, Θεσμοί, Γεωπολιτικές
Συγκυρίες και η Παγκόσμια Οικονομία
Θεµελίωση του Κράτους

Εθνική Επέκταση και Ενοποίηση

Οικονοµική και Κοινωνική Ανάπτυξη

1833-1898

1899-1949

1950-

Ιδέες

Εθνική Συνείδηση - Μεγάλη Ιδέα
Διαφωτισµός
Οικονοµικός Φιλελευθερισµός

Εθνική Συνείδηση - Μεγάλη Ιδέα
Κοινωνική Προστασία και Ισότητα
Κρατικός Παρεµβατισµός

Οικονοµική Ανάπτυξη
Κοινωνική Προστασία και Ισότητα
Κρατικός Παρεµβατισµός

Οικονοµικοί και Κοινωνικοί Συσχετισµοί

Κυριαρχία Μικροκαλλιεργητών
Απουσία Μεγάλων Γαιοκτηµόνων
Ελληνική Επιχειρηµατική Διασπορά

Ενσωµάτωση Νέων Εδαφών & Πληθυσµών
Μείωση Σηµασίας Αγροτικού Τοµέα
Μακρές Πολεµικές Περίοδοι

Αστικοποίηση
Εκβιοµηχάνιση και Αποβιοµηχάνιση
Υπηρεσίες και Ανάδειξη Μεσαίας Τάξης

Πολιτικές Εξελίξεις και Θεσµοί

Προστάτιδες Δυνάµεις
Μοναρχία
Βασιλευοµένη Δηµοκρατία

Εθνικός Διχασµός
Πολιτική Αστάθεια, Δικτατορίες
Κατοχή και Εµφύλιος

Μετεµφυλιακή Δηµοκρατία - Δικτατορία
Μεταπολιτευτική Δηµοκρατία
Ευρωπαϊκή Ένωση

Οικονοµικές Εξελίξεις και Θεσµοί

Πολιτική Εθνικών Γαιών και Υποδοµών
Δηµοσιονοµική Αστάθεια
Νοµισµατική Αστάθεια

Ενίσχυση Κρατικού Προστατευτισµού
Δηµοσιονοµική Αστάθεια
Νοµισµατική Αστάθεια

Ταχεία Ανάπτυξη και Επιδράδυνση
Δηµοσιονοµική Πειθαρχία και Αστάθεια
Νοµισµατική Πειθαρχία και Αστάθεια

Γεωπολιτικές Συγκυρίες

Παρακµή Οθωµανικής Αυτοκρατορίας
Ανταγωνισµοί Προστάτιδων Δυνάµεων
Εθνικά Κινήµατα στη Βαλκανική

Ανάδειξη Τουρκικού Εθνικισµού
Μείζονες Ευρωπαϊκοί Πόλεµοι
Ενσωµάτωση στη Δυτική Συµµαχία

Ψυχρός Πόλεµος και Δυτική Συµµαχία
Ελληνοτουρκικές Εντάσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση

Παγκόσµια Οικονοµία

Παγκοσµιοποίηση Εµπορίου
Διµµεταλισµός και Κανόνας Χρυσού
Μετανάστευση προς Νέες Χώρες

Διεθνής Νοµισµατική Αστάθεια
Μεγάλη Παγκόσµια Ύφεση Δεκαετίας 1930
Μεσοπολεµικός Προστατευτισµός

Λειτουργία και Κατάρρευση Bretton Woods
Διεθνής Ανάπτυξη και Επιβράδυνση
Παγκοσµιοποίηση,
Αναδυόµενες Οικονοµίες
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Ιδέες και Κοινωνικοί Συσχετισμοί: Ο Διαφωτισμός
ΌCως Cροσφυώς ανέφερε ο Keynes (1936), ‘Οι ιδέες … , τόσο όταν είναι σωστές όσο και όταν είναι λάθος, είναι
Cιο ισχυρές αCό ό,τι Cιστεύεται συνήθως. Στην Cραγ&ατικότητα ο κόσ&ος κυβερνάται κυρίως αCό αυτές.’
Η Α&ερικανική και η Γαλλική εCανάσταση κατά τον 18ο αιώνα βασίστηκαν στις ιδέες του διαφωτισ&ού. Ο
διαφωτισ&ός αναCτύχθηκε στα τέλη του 17ου και κατά τον 18ο αιώνα, αρχικά στην Αγγλία και τη Γαλλία, και
αργότερα στις άλλες χώρες της ΕυρώCης αλλά και στις αCοικίες τους, Cροετοι&άζοντας το έδαφος για
την Α&ερικανική και η Γαλλική εCανάσταση. Οι οCαδοί του διαφωτισ&ού Cρέσβευαν τα ατο&ικά δικαιώ&ατα,
την ατο&ική ελευθερία, την κοινωνική ισότητα, την Cολιτική αντιCροσώCευση και τον ορθολογισ&ό,
αξιώνοντας αλλαγές σε όλες τις Cτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας, στους Cολιτικούς θεσ&ούς, την
οικονο&ία, την εκCαίδευση και τη θρησκεία. Τάσσονταν εναντίον της αCολυταρχικής διακυβέρνησης αCό όCου
και αν Cροερχόταν και ιδιαίτερα κατά της καταCίεσης των ηγε&όνων και της Ρω&αιοκαθολικής εκκλησίας.
Ο διαφωτισ&ός εCηρεάστηκε αλλά και εCηρέασε τους κοινωνικούς συσχετισ&ούς. Βασικός φορέας των ιδεών
Cου έφερε ο διαφωτισ&ός ήταν η ανερχό&ενη αστική τάξη Cου &έχρι εκείνη την εCοχή Cαρέ&ενε Cολιτικά
αCοκλεισ&ένη αCό το σύστη&α της αCολυταρχίας. Η ευρεία αCοδοχή των ιδεών του διαφωτισ&ού συνέβαλε
στην Cολιτική ανάδειξη και εCικράτησή της.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2021-22
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Οικονομικός Φιλελευθερισμός και Κρατικός Παρεμβατισμός
Ο διαφωτισ&ός ήταν εCίσης στενά συνυφασ&ένος &ε τον οικονο&ικό φιλελευθερισ&ό. Αυτός αναCτύχθηκε &ε βάση τις εργασίες κυρίως του David Hume και του Adam
Smith κατά τα &έσα και τα τέλη του 18ου αιώνα και οδήγησε στην ανάCτυξη των κλασσικών οικονο&ικών ως αCάντησης στον &ερκαντιλισ&ό. Η ιδέες του Cεριορισ&ού των
κρατικών Cαρε&βάσεων στην οικονο&ία, της &είωσης του Cροστατευτισ&ού στο διεθνές ε&Cόριο και της νο&ισ&ατικής σταθερότητας &έσω συστη&άτων Cου βασίζονταν
στον χρυσό και τον άργυρο, εCηρέασαν τις κρατικές Cολιτικές σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η ανάδειξη της αστικής τάξης &έσω και της βιο&ηχανικής εCανάστασης
έCαιξε ση&αντικό ρόλο στην εCικράτηση των ιδεών των κλασσικών οικονο&ολόγων.
Μετά τις οικονο&ικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα, αλλά και τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης, ο οικονο&ικός φιλελευθερισ&ός υCοχώρησε υCέρ
Cροσεγγίσεων Cου αναγνώριζαν &εγαλύτερο ρόλο για τον κρατικό Cαρε&βατισ&ό στην οικονο&ία.
Η άνοδος των σοσιαλιστικών ιδεών, των κυριότερων ανά&εσα σε αυτές τις Cροσεγγίσεις, ενισχύθηκε ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα &ετά την Οκτωβριανή
εCανάσταση του 1917. Οι ιδέες του κρατικού Cαρε&βατισ&ού ή/και του σοσιαλισ&ού άρχισαν να κυριαρχούν σε ολόκληρη την ευρωCαϊκή ήCειρο και να εCηρεάζουν και την
Cολιτική των Cερισσοτέρων κυβερνήσεων.
Η ανάγκη για κρατική Cαρέ&βαση στην οικονο&ία ενισχύθηκε ακό&η CαραCάνω &ετά την Μεγάλη Καθίζηση της δεκαετίας του 1930 και την εCικράτηση των ιδεών του
Keynes, αναφορικά &ε το ρόλο της &ακροοικονο&ικής Cολιτικής. Μετά τη δεκαετία του 1930 εCικράτησαν οι ιδέες του κεϋνσιανισ&ού αλλά και του Cροστατευτισ&ού και
γενικότερα των κρατικών ελέγχων στην οικονο&ική δραστηριότητα.
Οι ιδέες Cερί ενισχυ&ένου ρόλου του κράτους στην οικονο&ία εCικράτησαν και &εταCολε&ικά και ενσω&ατώθηκαν στην Cολιτική Cου αCοκρυσταλλώθηκε στο σύστη&α του
Bretton Woods. Νο&ισ&ατική σταθερότητα, σταδιακή αCελευθέρωση του διεθνούς ε&Cορίου και των κινήσεων κεφαλαίου, ενίσχυση της οικονο&ικής ανάCτυξης &έσω
φορολογικών κινήτρων και κρατικών εCενδύσεων σε υCοδο&ές, κράτος Cρόνοιας στις αναCτυγ&ένες οικονο&ίες και αναCτυξιακή βοήθεια στις χώρες του Τρίτου Κόσ&ου.
Η ‘φιλελεύθερη αντεCανάσταση’ έλαβε χώρα &ετά την αCογοήτευση Cου συνόδευσε την κατάρρευση του συστή&ατος σταθερών ισοτι&ιών του Bretton Woods και τα
εCεισόδια στασι&οCληθωρισ&ού της δεκαετίας του 1970, &ε αCοτέλεσ&α στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 να εCανέλθουν σε κάCοιο βαθ&ό στο Cροσκήνιο οι ιδέες του
κλασσικού φιλελευθερισ&ού. Xστόσο, η &εγάλη κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 2000, και η Cιο Cρόσφατη κρίση του κορωνοϊού το 2020 έφεραν και Cάλι στο Cροσκήνιο τις
ιδέες του κεϋνσιανισ&ού και του κρατικού Cαρε&βατισ&ού.
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Πολιτικοί και Οικονομικοί Θεσμοί
Η εCιρροή των ιδεών δεν &Cορεί Cαρά να Cερνά &έσα αCό τη δια&όρφωση και τη λειτουργία των Cολιτικών και οικονο&ικών θεσ&ών. Το ίδιο συ&βαίνει και &ε τους
κοινωνικούς και οικονο&ικούς συσχετισ&ούς. Αφενός εCηρεάζουν τη δια&όρφωση και λειτουργία των θεσ&ών και αφετέρου εCηρεάζονται &ε τη σειρά τους αCό τους
υφιστά&ενους θεσ&ούς.
Οι Cολιτικοί και οικονο&ικοί θεσ&οί έχουν δύο κύριες οικονο&ικές λειτουργίες. Αφενός λειτουργούν ως ‘&ηχανισ&οί εγγύησης’ των δεσ&εύσεων &εταξύ των
κοινωνικών εταίρων και των κυβερνήσεων και αφετέρου ως ‘&ηχανισ&οί συντονισ&ού’ της κοινωνικής και οικονο&ικής δραστηριότητας.
Xς &ηχανισ&οί εγγύησης οι θεσ&οί εCηρεάζουν τις Cροσδοκίες για το &έλλον και Cροσδίδουν αξιοCιστία στις α&οιβαίες υCοσχέσεις και δεσ&εύσεις των διαφόρων
οικονο&ικών Cαραγόντων, όCως οι κυβερνήσεις, οι εCιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Τέτοιες εγγυήσεις είναι αCαραίτητες Cροκει&ένου να &Cορέσουν να αναληφθούν
Cρωτοβουλίες Cου αφορούν στο &έλλον (αCοτα&ίευση, νέες εCενδύσεις, &ακροχρόνιες συ&βάσεις κ.λC.). Θεσ&οί Cου Cαρέχουν εγγυήσεις είναι το σύνταγ&α και οι
νό&οι, το σύστη&α Cροστασίας των ατο&ικών δικαιω&άτων, των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας και το σύστη&α εCίλυσης διαφορών, το νό&ισ&α, το καθεστώς των
συλλογικών διαCραγ&ατεύσεων &εταξύ εργοδοτών και εργαζο&ένων, το φορολογικό σύστη&α, και το καθεστώς της δη&οσιονο&ικής, νο&ισ&ατικής και
συναλλαγ&ατικής Cολιτικής.
Xς &ηχανισ&οί συντονισ&ού οι θεσ&οί συντονίζουν τις αCοφάσεις και τις ενέργειες των οικονο&ικών Cαραγόντων. Τέτοιοι θεσ&οί είναι ο &ηχανισ&ός της αγοράς, το
Cολιτικό σύστη&α, η δη&όσια διοίκηση, το τραCεζικό σύστη&α και το Cλέγ&α των οικονο&ικών, κοινωνικών και ρυθ&ιστικών Cαρε&βάσεων του κράτους.
Ση&αντικοί θεσ&οί είναι εCίσης διάφοροι άγραφοι κανόνες συ&Cεριφοράς Cου καθοδηγούν την Cρακτική κυβερνήσεων και φορέων του ιδιωτικού και δη&όσιου
το&έα, και Cου λόγω &ακρόχρονης Cαράδοσης Cροσδίδουν αξιοCιστία και συντονίζουν τις ενέργειες των φορέων αυτών. Εννοείται ότι οι Cερισσότεροι οικονο&ικοί
θεσ&οί λειτουργούν και τόσο ως &ηχανισ&οί εγγύησης όσο και ως &ηχανισ&οί συντονισ&ού.
Οι Cολιτικοί και οικονο&ικοί θεσ&οί και η Cοιότητά τους έχουν εCιCτώσεις τόσο στην αCοτελεσ&ατικότητα της κοινωνικής οργάνωσης και της οικονο&ίας όσο και
στην οικονο&ική και κοινωνική ανάCτυξη.
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Θεσμοί, Πολιτική και Οικονομικές Επιδόσεις
Οι βασικές συνιστώσες Cου Cροσδιορίζουν σε &ία δεδο&ένη χρονική στιγ&ή την Cαραγωγή και τα εισοδή&ατα ανά εργαζό&ενο σε &ία
οικονο&ία είναι τα αCοθέ&ατα των συντελεστών Cαραγωγής Cλην της εργασίας (γης, φυσικών Cόρων και φυσικού κεφαλαίου) ανά
εργαζό&ενο, οι δεξιότητες του εργατικού δυνα&ικού (ανθρώCινο κεφάλαιο ανά εργαζό&ενο) και η συνολική αCοτελεσ&ατικότητα της
Cαραγωγικής διαδικασίας (συνολική Cαραγωγικότητα των συντελεστών). ∆ιαχρονικά, οι οικονο&ίες αναCτύσσονται καθώς συσσωρεύουν
φυσικό και ανθρώCινο κεφάλαιο σε σχέση &ε τον αριθ&ό των εργαζο&ένων και καθώς βελτιώνουν τη συνολική αCοτελεσ&ατικότητα της
Cαραγωγικής διαδικασίας &έσω βελτιώσεων της Cαραγωγικής τους αCοτελεσ&ατικότητας και της τεχνολογίας της Cαραγωγής.
Οι σύγχρονες θεωρίες της οικονο&ικής ανάCτυξης αCοδίδουν &εγάλη ση&ασία στον ρόλο των θεσ&ών ως &ηχανισ&ών Cου ενισχύουν τα
κίνητρα για αύξηση της Cαραγωγικότητας, για συσσώρευση φυσικού και ανθρώCινου κεφαλαίου και για ταχεία τεχνολογική Cρόοδο.
Οι οικονο&ικοί και Cολιτικοί θεσ&οί θεωρούνται ση&αντικοί εCειδή εCηρεάζουν τη δο&ή των οικονο&ικών κινήτρων. Για Cαράδειγ&α, χωρίς
την Cροστασία των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας, τα νοικοκυριά και οι εCιχειρήσεις δεν έχουν το κίνητρο να εCενδύουν σε φυσικό ή ανθρώCινο
κεφάλαιο, ή να ανακαλύCτουν και να υιοθετούν Cιο αCοτελεσ&ατικές τεχνολογίες.
Οι οικονο&ικοί θεσ&οί είναι εCίσης ση&αντικοί εCειδή βοηθούν στην κατανο&ή Cόρων στις Cιο αCοτελεσ&ατικές χρήσεις τους και
καθορίζουν το Cοιοι CροσCορίζονται τα οφέλη της οικονο&ικής δραστηριότητας. Όταν οι αγορές υCολειτουργούν, τα Cιθανά οφέλη αCό το
ε&Cόριο δεν αξιοCοιούνται και οι Cόροι δεν κατανέ&ονται αCοτελεσ&ατικά. Οι κοινωνίες &ε οικονο&ικούς θεσ&ούς Cου διευκολύνουν και
ενθαρρύνουν τη συσσώρευση, την καινοτο&ία και την αCοτελεσ&ατική κατανο&ή των Cόρων ευη&ερούν και αναCτύσσονται, ενώ οι
κοινωνίες Cου τις Cαρε&Cοδίζουν Cαρα&ένουν καθηλω&ένες.
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Δυναμική Αλληλεξάρτηση Θεσμών και Πολιτικής
ΥCάρχουν δύο Cηγές αδράνειας στη συ&Cεριφορά των θεσ&ών. Πρώτον, οι Cολιτικοί και οικονο&ικοί θεσ&οί είναι ανθεκτικοί και δεν αλλάζουν
εύκολα. ∆εύτερον, όταν &ια συγκεκρι&ένη κοινωνική ο&άδα είναι οικονο&ικά Cιο ισχυρή σε σχέση &ε τις άλλες, αυτό θα αυξήσει εκ των Cραγ&άτων
την Cολιτική της δύνα&η και εCιρροή και θα της εCιτρέψει να Cιέσει για τη διατήρηση οικονο&ικών και Cολιτικών θεσ&ών Cου να ευνοούν τα
συ&φέροντά της. Αυτό θα τείνει να αναCαράγει την αρχική σχετική διανο&ή του Cλούτου στο &έλλον.
Παρά αυτές τις τάσεις αδράνειας, υCάρχουν &εγάλες δυνατότητες &εταβολών και &ετασχη&ατισ&ών. Συγκεκρι&ένα, &εγάλες διαταραχές, όCως
Cόλε&οι, Cολιτικές, οικονο&ικές ή εθνικές κρίσεις, ή και τεχνολογικές εCαναστάσεις, &Cορούν να τροCοCοιήσουν την ισορροCία της Cολιτικής δύνα&ης
στην κοινωνία και &Cορούν να οδηγήσουν σε ση&αντικές αλλαγές στους Cολιτικούς θεσ&ούς και συνεCώς στους οικονο&ικούς θεσ&ούς και στην
οικονο&ική ανάCτυξη.
Χαρακτηριστικά Cαραδείγ&ατα τέτοιων &εταβολών στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας είναι ο αγώνας της ανεξαρτησίας του 1821, η εξώση του
Όθωνα το 1862 και η &εταCολίτευση του 1863, η υιοθέτηση της ‘δεδηλω&ένης’ το 1875, η Cολιτική και συνταγ&ατική &εταβολή του 1911, το ‘κίνη&α’ του
1922, η εγκαθίδρυση του &ετε&φυλιακού Cολιτικού καθεστώτος το 1950 και η &εταCολίτευση του 1974.
Η Cολιτική ορίζεται ως η διαδικασία &έσω της οCοίας &ια κοινωνία εCιλέγει τους κανόνες Cου τη διέCουν. Η Cολιτική Cεριβάλλει και νο&ι&οCοιεί τους
θεσ&ούς. Οι Cολιτικοί θεσ&οί καθορίζουν το Cοιος έχει εξουσία στην κοινωνία και για Cοιους σκοCούς &Cορεί να χρησι&οCοιηθεί αυτή η εξουσία. Εάν η
κατανο&ή της εξουσίας είναι συγκεντρωτική και χωρίς δη&οκρατικά εχέγγυα, τότε οι Cολιτικοί θεσ&οί είναι αCολυταρχικοί. Αντιθέτως, οι Cολιτικοί
θεσ&οί Cου διανέ&ουν την εξουσία ευρέως στην κοινωνία και συνεCάγονται Cεριορισ&ούς για τους εκάστοτε κυβερνώντες είναι Cλουραλιστικοί.
Τα χαρακτηριστικά και η Cοιότητα των Cολιτικών και οικονο&ικών θεσ&ών έχουν εν δυνά&ει &εγάλη ση&ασία για την ερ&ηνεία της εξέλιξης και των
οικονο&ικών εCιδόσεων του ελληνικού κράτους.
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Ιδέες, Κοινωνικοί Συσχετισμοί και Θεσμοί στην Προετοιμασία του Αγώνα της
Ανεξαρτησίας
Ήδη αCό τον 18ο αιώνα, οι διεθνείς οικονο&ικές εξελίξεις είχαν οδηγήσει στην ανάδειξη &ιας δυνα&ικής
κοσ&οCολίτικης και ευη&ερούσας ε&Cορικής και ναυτικής τάξης Ελλήνων, η οCοία δραστηριοCοιήθηκε
στο διεθνές ε&Cόριο της οθω&ανικής αυτοκρατορίας και αCέκτησε βάσεις στην ΕυρώCη.
Η ανάδειξη αυτής της τάξης, σταδιακά διευκόλυνε την αφύCνιση της ελληνικής εθνικής συνείδησης &ε
βάση τις ιδέες του ευρωCαϊκού διαφωτισ&ού, &ε τις οCοίες Cολύ γρήγορα τα &έλη της ήρθαν σε εCαφή.
Αυτό υCήρξε κρίσι&ο για την Cροετοι&ασία του αγώνα της ανεξαρτησίας.
Η ιδεολογική βάση του αγώνα της ανεξαρτησίας ήταν η συνείδηση των υCόδουλων Ελλήνων ότι ανήκαν
σε ένα κοινό γένος, στη βάση της κοινής τους γλώσσας, θρησκείας και Cαράδοσης.
Η διάδοση των ιδεών του διαφωτισ&ού τόσο στις ελληνικές κοινότητες της διασCοράς, όσο και στον
ελλαδικό χώρο συνέβαλε στην αφύCνισή της καθώς και στο να συνδεθεί ο ελληνισ&ός &ε την Αρχαία
Ελλάδα, το Βυζάντιο και, ε&&έσως, &ε τη δυτική ΕυρώCη και τις ΗΠΑ, &ε βάση τις αρχές της ατο&ικής
ελευθερίας, της κοινωνικής ισότητας και της Cολιτικής δη&οκρατίας.
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Ιδέες, Κοινωνικοί Συσχετισμοί και Πολιτικοί και Οικονομικοί Θεσμοί κατά
τον 19ο Αιώνα
Οι ιδέες του διαφωτισ&ού έCαιξαν ση&αντικό ρόλο όχι &όνο στην Cροετοι&ασία της εCανάστασης του 1821 αλλά και στην Cολιτική οργάνωση των Ελλήνων κατά
τη διάρκεια της εCανάστασης.
Παρόλο Cου το Σύνταγ&α του 1827 τέθηκε σε αναστολή αCό τον ΚαCοδίστρια, και Cαρόλο Cου η Μοναρχία του Όθωνα ήταν ένα αCολυταρχικό καθεστώς, οι
δη&οκρατικές ιδέες και η συνταγ&ατική εγγύηση των Cολιτικών ελευθεριών εCανε&φανίστηκαν &ετά την ‘εCανάσταση’ της 3ης ΣεCτε&βρίου 1843 και την
υιοθέτηση του Συντάγ&ατος του 1844. Τα συνταγ&ατικά και δη&οκρατικά ιδανικά υCήρξαν έκτοτε καθοριστικά για την Cολιτική οργάνωση του ελληνικού
κράτους, Cαρά τις Cροσωρινές εκτροCές Cου συνέβησαν κατά καιρούς.
Αναφορικά &ε την οργάνωση του νέου ελληνικού κράτους, οι ιδέες του διαφωτισ&ού και του φιλελευθερισ&ού, οι οCοίες είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα &έσω της
διασCοράς, ήρθαν σε σύγκρουση &ε τη ιδεολογία των Cαραδοσιακών κοινωνικών στρω&άτων, των Cρουχόντων της Οθω&ανικής Cεριόδου και των Cολε&ιστών
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η οCοία βασιζόταν Cερισσότερο σε οθω&ανικά και όχι δυτικοευρωCαϊκά CρότυCα. Η σύγκρουση των δύο ιδεολογιών, τις οCοίες
ασCάζονταν και διαφορετικά κοινωνικά στρώ&ατα, έCαιξε &εγάλο ρόλο στις συγκρούσεις Cου άρχισαν να εκδηλώνονται ήδη κατά τη διάρκεια του Αγώνα της
Ανεξαρτησίας αλλά σε Cολλές άλλες CεριCτώσεις στα χρόνια Cου ακολούθησαν.
Εκτός αCό τα εθνικά, δη&οκρατικά και συνταγ&ατικά ιδανικά, η κύρια ιδεολογική κινητήρια δύνα&η του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα ήταν η σύνδεσή
του &ε το αρχαίο και βυζαντινό Cαρελθόν των Ελλήνων. Αυτό αCοτέλεσε ήδη αCό τα τέλη του 18ου αιώνα τη βάση του ελληνικού εθνικισ&ού. Σχετική &ε αυτό
ήταν η ανάCτυξη της Μεγάλης Ιδέας, της εCιδίωξης εCέκτασης των ορίων του αρχικού ελληνικού κράτους, ώστε να συ&Cεριλάβει όλες τις Cεριοχές υCό
οθω&ανική κυριαρχία Cου κατοικούνταν κατά Cλειοψηφία αCό ελληνόφωνους χριστιανικούς Cληθυσ&ούς.
Αναφορικά &ε την οικονο&ία, η κινητήρια δύνα&η των εCιλογών των οικονο&ικών θεσ&ών και της οικονο&ικής Cολιτικής ήταν οι εCικρατούσες κατά τον 19ο
αιώνα φιλελεύθερες ιδέες για τον οικονο&ικό και κοινωνικό ρόλο του κράτους. Ενός κράτους Cου Cεριοριζόταν στην Cροστασία των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας, τη
δη&όσια τάξη και την εθνική ασφάλεια. Στην CερίCτωση της Ελλάδας οι κρατικοί θεσ&οί ήταν κατά τον 19ο αιώνα σχετικά ανεCαρκείς ακό&η και για τη
διεκCεραίωση αυτών των βασικών οικονο&ικών λειτουργιών, λόγω της αντίφασης &εταξύ των στόχων και των οικονο&ικών &έσων του ελληνικού κράτους.
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Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
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Ελληνικές Ιδιαιτερότητες κατά τον 19ο Αιώνα
Με δεδο&ένη την οθω&ανική κληρονο&ιά και την ανάγκη για δη&ιουργία αCοτελεσ&ατικών κρατικών θεσ&ών σχεδόν αCό το &ηδέν, ο ρόλος του κράτους
στην οικονο&ία ήταν κάθε άλλο Cαρά Cαθητικός στην CερίCτωση της Ελλάδας.
Οι θεσ&οί Cου δη&ιουργήθηκαν, υCό την καθοδήγηση και των Προστάτιδων ∆υνά&εων, βασίζονταν &εν στην φιλελεύθερη δυτική Cροσέγγιση, αλλά
Cεριείχαν τόσο &εγάλες αδυνα&ίες όσο και &εγάλες αντιφάσεις.
Τόσο η αντι&ετώCιση των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας, &ε τις αγροτικές &εταρρυθ&ίσεις του 1835 και του 1871, όσο και η αντι&ετώCιση του Cροβλή&ατος της
δη&όσιας ασφάλειας, καθώς και ο σχεδιασ&ός των δη&οσιονο&ικών και νο&ισ&ατικών θεσ&ών βασίζονταν &εν στη ευρωCαϊκή Cαράδοση, αλλά σε &εγάλο
βαθ&ό έρχονταν σε σύγκρουση &ε τις Cαραδόσεις του οθω&ανικού Cαρελθόντος του ελλαδικού χώρου και συναντούσαν &εγάλες αντιδράσεις. Xς εκ τούτου,
δεν &Cορούσαν να λειτουργήσουν αCοτελεσ&ατικά.
Μεγάλη αδυνα&ία ήταν η αδυνα&ία των θεσ&ών να συ&βάλλουν στην αCοτελεσ&ατική κατανο&ή των Cόρων, να Cροάγουν την αύξηση των αCοτα&ιεύσεων
και των εCενδύσεων, ή να κατανεί&ουν τα εισαγό&ενα και δανειακά κεφάλαια σε αναCτυξιακές χρήσεις. Ακό&η και οι αγορές αγροτικών Cροϊόντων
υCολειτουργούσαν, λόγων της έλλειψης υCοδο&ών &εταφορών και της &άστιγας της ληστείας και της Cειρατείας.
Κατά συνέCεια, η ελληνική οικονο&ία έCασχε τόσο αCό Cλευράς αCοτελεσ&ατικής κατανο&ής των υφιστά&ενων Cόρων όσο και αCό Cλευράς κινήτρων για
συσσώρευση φυσικού και ανθρωCίνου κεφαλαίου και ενσω&άτωση νέων τεχνολογιών.
Σταδιακά, η ανάγκη βελτίωσης των οικονο&ικών υCοδο&ών, η εCιδίωξη της ανάCτυξης του ε&Cορίου και της εκβιο&ηχάνισης, οι κοινωνικοί &ετασχη&ατισ&οί
και οι δη&οσιονο&ικές και νο&ισ&ατικές κρίσεις οδήγησαν σε &ία Cερισσότερο Cαρε&βατική οικονο&ική Cολιτική, η οCοία ό&ως δεν χαρακτηριζόταν και αυτή
αCό ιδιαίτερη αCοτελεσ&ατικότητα ή ιδεολογική συνέCεια. Θα &Cορούσε να Cει κανείς ότι η εφαρ&ογή των φιλελεύθερων ιδεών και θεσ&ών στην Ελλάδα
του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν αCό &ία Cραγ&ατιστική και διαχειριστική Cροσέγγιση Cου εCεφύλασσε ση&αντικό ρόλο και για τον κρατικό Cαρε&βατισ&ό,
χωρίς να διασφαλίζεται ό&ως η αCοτελεσ&ατικότητα των κρατικών Cαρε&βάσεων, λόγω των θεσ&ικών και οικονο&ικών αδυνα&ιών του ελληνικού κράτους.
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Πολιτική Αστάθεια και Οικονομικές Επιδόσεις κατά τον 19ο Αιώνα
Κατά τη διάρκεια του 19ου και του Cρώτου &έρους του 20ού αιώνα, το ελληνικό Cολιτικό σύστη&α Cαρέ&εινε Cροσανατολισ&ένο Cρος την εξυCηρέτηση των συ&φερόντων των
&ικροκαλλιεργητών, στους οCοίους είχε Cαραχωρηθεί η χρήση, και αργότερα η κυριότητα, των ‘εθνικών γαιών’. Αυτοί αCοτελούσαν την κύρια Cολιτική Cελατεία του συστή&ατος.
Xστόσο, Cαρόλο Cου η καθολική ψηφοφορία καθιερώθηκε αCό το 1847, οι εκλογές συχνά χαρακτηρίζονταν αCό βία και νοθεία, και ο έντονος Cελατειακός χαρακτήρας ήταν ένα
ση&αντικό χαρακτηριστικό του Cολιτικού συστή&ατος.
Ένα ακό&η βασικό χαρακτηριστικό του Cολιτικού συστή&ατος κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν η έλλειψη σταθερότητας. Βραχύβιες κυβερνήσεις, τρεις Cολιτειακές
&εταβολές, τέσσερα κινή&ατα και εCαναστάσεις.
Η Cολιτική αστάθεια ήταν αρκετά έντονη έως το 1878. Η Cερίοδος αυτή ήταν και &ία Cερίοδος σχετικής οικονο&ικής στασι&ότητας. Το 1831 εκδηλώθηκε ανταρσία κατά του
ΚαCοδίστρια αCό το ναυτικό, CυρCολήθηκε ο ναύσταθ&ος του Πόρου και ακολούθησε αργότερα η δολοφονία του Κυβερνήτη. Η ‘Ελληνική Πολιτεία’ &ετατράCηκε σε Μοναρχία το
1833. Ο Όθων ανέλαβε αCό την Αντιβασιλεία το 1835. Το 1843 εκδηλώθηκε το κίνη&α της 3ης ΣεCτε&βρίου και ακολούθησε η υιοθέτηση Συντάγ&ατος το 1844. Μεταξύ 1854 και 1857
υCήρξαν οι ‘κυβερνήσεις κατοχής’ &ετά την κατάληψη του Πειραιά αCό τους Αγγλογάλλους. Το 1862 εκδηλώθηκαν στάσεις κατά του Όθωνα Cου οδήγησαν στην έξωσή του και στη
&εταCολίτευση του 1863 και την εγκαθίδρυση Βασιλευο&ένης ∆η&οκρατίας. Μεταξύ 1863 και 1878 υCήρξε &εγάλη Cολιτική αστάθεια, &ε συχνές αλλαγές κυβερνήσεων, ο βίος των
οCοίων δεν ξεCερνούσε κατά &έσο όρο τους 4 &ήνες.
Μετά την καθιέρωση της αρχής της δεδηλω&ένης το 1875, ο &έσος βίος των ελληνικών κυβερνήσεων ανέβηκε, και &εταξύ 1879 και 1893 δια&ορφώθηκε στους 7 &ήνες. Η Cερίοδος
αυτή, της σχετικής Cολιτικής σταθερότητας, συνδέθηκε &ε την εναλλαγή κυβερνήσεων ΤρικούCη-∆ηλιγιάννη, τα &εγάλα έργα υCοδο&ών και την ανάκα&ψη της οικονο&ίας. Η
Cολιτική αστάθεια εCανέκα&ψε &ετά την Cτώχευση του 1893.
______________________________
Η σχέση &εταξύ Cολιτικής αστάθειας και εξέλιξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ Cαρουσιάζεται στο ∆ιάγρα&&α Cου ακολουθεί. Ένα έτος ορίζεται ως έτος Cολιτικής αστάθειας αν έχει
υCάρξει Cάνω αCό &ία αλλαγή κυβέρνησης (3 κυβερνήσεις), ή &εταβολή του Cολιτεύ&ατος, ή CραξικόCη&α ή εCικρατεί δικτατορία. Παρουσιάζεται εCίσης ο αριθ&ός των
κυβερνήσεων ανά έτος, ως τριετής κινητός &έσος όρος του τρέχοντος και των Cροηγού&ενων δύο ετών.
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Τρικούπης και Δηλιγιάννης στη Βουλή, 1878
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Πολιτική Αστάθεια και Πραγματικό Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
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Ιδέες, Πόλεμοι, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και Θεσμοί,
1899-1949
Σταδιακά, ειδικά αCό τις αρχές του 20ου αιώνα, τα αναδυό&ενα αστικά στρώ&ατα, αCοτελού&ενα αCό δη&όσιους υCαλλήλους, στρατιωτικούς, ε&Cόρους, εCαγγελ&ατίες και
αυτοαCασχολού&ενους, άρχισαν να αCοκτούν &εγαλύτερη Cολιτική και οικονο&ική εCιρροή. Μετά την εδαφική εCέκταση αCό τους Βαλκανικούς Cολέ&ους και τη &εγάλη ανταλλαγή
Cληθυσ&ών Cου ακολούθησε την καταστροφή της Μικράς Ασίας, Cροέκυψε εCίσης &ια εργατική τάξη, αCοτελού&ενη αCό εργαζό&ενους στη γη και εργάτες στη βιο&ηχανία, τις
κατασκευές, το ε&Cόριο και τη ναυτιλία. Αυτοί οι &ετασχη&ατισ&οί, σε συνδυασ&ό &ε τη διεθνή &εταστροφή αναφορικά &ε το ρόλο του κράτους στην οικονο&ία, οδήγησε σε Cεραιτέρω
Cολιτικές και οικονο&ικές &εταβολές.
Ήδη αCό τις αρχές του 20ου αιώνα, ως αCοτέλεσ&α αρχικά της εCιβολής της δη&οσιονο&ικής και νο&ισ&ατικής σταθεροCοίησης αCό τον ∆ιεθνή Οικονο&ικό Έλεγχο, αλλά και υCό την Cίεση
των κοινωνικών και εθνικών &ετασχη&ατισ&ών, ο ρόλος του κράτους στην οικονο&ία είχε ήδη αρχίσει να γίνεται Cιο Cαρε&βατικός. Η σχετικά φιλελεύθερη Cροσέγγιση του 19ου αιώνα
έδωσε σταδιακά τη θέση της σε &ια Cιο Cαρε&βατική οικονο&ική Cολιτική. Αιχ&ή της Cιο Cαρε&βατικής αυτής Cολιτικής στην Ελλάδα ήταν ο εκσυγχρονισ&ός του στρατού, η βενιζελική
αγροτική &εταρρύθ&ιση, η οCοία εφαρ&όστηκε στο σύνολό της στη δεκαετία του 1920, καθώς και οι νό&οι για τους συνεταιρισ&ούς, την Cροστασία της &ισθωτής εργασίας, την ενίσχυση της
βιο&ηχανίας και την καταCολέ&ηση της τοκογλυφίας. Xστόσο, η δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική ισορροCία διαταράχθηκε και Cάλι λόγω των Βαλκανικών Πολέ&ων, του Α΄ Παγκοσ&ίου
Πολέ&ου και της Μικρασιατικής Εκστρατείας.
Η Cερίοδος του ελληνικού &εσοCολέ&ου (1923-1939) χαρακτηρίσθηκε αCό τις συνέCειες της εδαφικής και Cληθυσ&ιακής εCέκτασης της χώρας, του Εθνικού ∆ιχασ&ού, της Μικρασιατικής
Εκστρατείας και Καταστροφής και της εισροής &εγάλου αριθ&ού Cροσφύγων &ετά την ανταλλαγή των Cληθυσ&ών. Οι CροσCάθειες θε&ελίωσης της Β΄ Ελληνικής ∆η&οκρατίας σε αυτές τις
δύσκολες οικονο&ικές και Cολιτικές συνθήκες έλαβαν χώρα σε συνθήκες αναζωCύρωσης του Εθνικού ∆ιχασ&ού. Οι &εγάλες Cολιτικές διαιρέσεις Cου είχαν αναδειχθεί &ετά τους
Βαλκανικούς Cολέ&ους, η έντονη ανά&ειξη του στρατού στην Cολιτική και οι δύσκολες κοινωνικές και οικονο&ικές συνθήκες κάθε άλλο Cαρά βοηθούσαν στην ο&αλοCοίηση της Cολιτικής
και οικονο&ικής ζωής.
Η Cολιτική αστάθεια της Cεριόδου 1922-1926 συνδυάστηκε τόσο &ε δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική αστάθεια, όσο και &ε οικονο&ική στασι&ότητα. ΕCιCλέον, η συνειδητοCοίηση ότι η
Μεγάλη Ιδέα είχε φτάσει στα όριά της, δη&ιούργησε ένα ιδεολογικό κενό το οCοίο ήταν δύσκολο να καλυφθεί α&έσως. Ήδη ό&ως αCό τα τέλη της δεκαετίας του 1920 η έ&φαση της Cολιτικής
του ελληνικού κράτους άρχισε να &ετατοCίζεται Cρος τα ζητή&ατα της οικονο&ικής και κοινωνικής ανάCτυξης της χώρας, κάτι Cου συνετέλεσε και στη σχετικά ταχεία ανάκα&ψη αCό την
διεθνή οικονο&ική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1930. Οι ελληνικές κυβερνήσεις της εCοχής αCο&ακρύνθηκαν ακό&η Cερισσότερο αCό τις φιλελεύθερες αντιλήψεις για την οικονο&ία,
Cου σε κάCοιο βαθ&ό εCικρατούσαν κατά τον 19ο αιώνα, και άρχισαν να Cειρα&ατίζονται &ε Cιο εκτετα&ένο οικονο&ικό Cαρε&βατισ&ό, τόσο στον αγροτικό το&έα και το διεθνές ε&Cόριο,
όσο και ευρύτερα στα ζητή&ατα ενίσχυσης της Cαραγωγής και της αCασχόλησης και Cροώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης &έσω κρατικών κοινωνικών θεσ&ών και Cολιτικών.
Η Cερίοδος αυτοί έληξε &ε δύο &εγάλους Cολέ&ους, τον Β’ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο και την Κατοχή και τον Ε&φύλιο Πόλε&ο. Με το τέλος του Ε&φυλίου, ξεκίνησε &ία νέα ιστορική Cερίοδος.
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Η Περίοδος της Ταχείας Ανάπτυξης, 1950-1973
Μετά τον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο και τις καταστροφικές Cεριόδους της κατοχής και του ε&φυλίου, ακολούθησε &ια ταχεία ανασυγκρότηση και &ία εικοσαετία υψηλής οικονο&ικής
ανάCτυξης. Κατά τη διάρκειά τους εCικράτησαν ιδέες κρατικού Cαρε&βατισ&ού στα Cλαίσια &ιας &ικτής οικονο&ίας, κάτι Cου συνέβαινε και στις υCόλοιCες &ικτές ευρωCαϊκές οικονο&ίες.
Παράλληλα, άρχισε να αναCτύσσεται &ια δυνα&ική &εσαία τάξη η οCοία γρήγορα κυριάρχησε σε αστικά κέντρα όCως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες &εγάλες Cόλεις.
Αυτή η &εσαία τάξη χειραφετήθηκε Cολιτικά κυρίως &ετά την αCοκατάσταση της δη&οκρατίας το 1974, όταν στα&άτησαν και οι διακρίσεις εις βάρος της αριστεράς, της Cαράταξης Cου είχε
ηττηθεί στον Ε&φύλιο Πόλε&ο.
Η οικονο&ία αναCτύχθηκε εντυCωσιακά για είκοσι Cέντε χρόνια &ετά το τέλος του Ε&φυλίου. Μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και της δεκαετίας του 1970, η ελληνική οικονο&ία γνώρισε &ια
αCό τις σCάνιες Cεριόδους σχεδόν αδιάκοCης υψηλής οικονο&ικής ανάCτυξης και νο&ισ&ατικής σταθερότητας. Η Cερίοδος αυτή, αν εξαιρέσει κανείς τα γεγονότα του 1965-1966 και τη
δικτατορία του 1967-1974, ήταν και &ία Cερίοδος σχετικής Cολιτικής σταθερότητας.
Μέσα σε εικοσιCέντε χρόνια, αCό &ια φτωχή γεωργική οικονο&ία, η Ελλάδα &ετατράCηκε σε &ια ανεCτυγ&ένη &ικτή οικονο&ία, &ε ση&αντικό δευτερογενή και τριτογενή το&έα. Το κατά
κεφαλήν εισόδη&α της χώρας υCερέβη κατά Cολύ το αντίστοιχο οCοιασδήCοτε άλλης οικονο&ίας στην ευρύτερη Cεριοχή της Νοτιοανατολικής ΕυρώCης και Cλησίασε γρήγορα το κατά
κεφαλήν εισόδη&α των ανεCτυγ&ένων οικονο&ιών της ∆υτικής ΕυρώCης και των Ηνω&ένων Πολιτειών.
Η Cορεία αυτή σχετίζεται τόσο &ε τις ιδέες όσο και &ε τους Cολιτικούς και οικονο&ικούς θεσ&ούς Cου εCικράτησαν &ετά τον Ε&φύλιο. Η εCιδίωξη της οικονο&ικής και κοινωνικής ανάCτυξης
και της νο&ισ&ατικής σταθερότητας εξελίχθηκε στην κύρια ιδεολογική κινητήρια δύνα&η της Cολιτικής του ελληνικού κράτους. Εν &έρει αυτό ήταν συ&βατό και &ε το τι εCικράτησε και
στον υCόλοιCο δυτικό κόσ&ο, αλλά ήταν εCίσης αντίδραση στην ακραία οικονο&ική αστάθεια του Cρώτου &ισού του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα στην οικονο&ική και ανθρωCιστική κρίση της
Cεριόδου της Κατοχής και του Ε&φυλίου Cολέ&ου. Η οικονο&ική ανασυγκρότηση και η οικονο&ική και κοινωνική ανάCτυξη της χώρας στα Cλαίσια &ιας &ικτής οικονο&ίας εξελίχθηκε έτσι
στη ‘νέα &εγάλη ιδέα’ του ελληνισ&ού και εCιδιώχθηκε ενεργά αCό το ελληνικό κράτος.
Η υιοθέτηση και εφαρ&ογή της Cολιτικής της οικονο&ικής ανάCτυξης Cραγ&ατοCοιήθηκε σε &εγάλο βαθ&ό στο Cλαίσιο του Cολιτικού και οικονο&ικού καθεστώτος Cου εCικράτησε &ετά το
τέλος του ε&φυλίου Cολέ&ου. Παρά τις διαιρέσεις Cου δη&ιουργήθηκαν αCό τον Ε&φύλιο Πόλε&ο, η δη&οκρατική διακυβέρνηση διατηρήθηκε, έστω και στην ψυχροCολε&ική εκδοχή της,
&έχρι το CραξικόCη&α του 1967. Η οικονο&ική ανάCτυξη ήταν η ‘Cαλίρροια Cου ανέβαζε όλες τις βάρκες’ και βοήθησε στην αCοδοχή του &ετε&φυλιακού Cολιτικού καθεστώτος, Cαρά τις
διακρίσεις Cου συνεCαγόταν το καθεστώς αυτό για τους οCαδούς της αριστεράς. Ακό&η και η δικτατορία του 1967-1974 αCέκτησε ένα βαθ&ό ανοχής λόγω της Cροϊούσας οικονο&ικής
ευη&ερίας. Ταυτόχρονα, οι ακρότητες της δικτατορίας, αλλά και οι &εγάλοι κοινωνικοί και οικονο&ικοί &ετασχη&ατισ&οί Cου εCέφερε η οικονο&ική ανάCτυξη, άρχισαν σταδιακά να
υCονο&εύουν βασικούς Cυλώνες του &ετε&φυλιακού Cολιτικού και οικονο&ικού καθεστώτος.
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Η Μεταπολίτευση του 1974 και οι Επιπτώσεις της
Η κατάρρευση της δικτατορίας &ετά την τουρκική εισβολή στην ΚύCρο το 1974 οδήγησε στην κατάργηση της βασιλευο&ένης δη&οκρατίας υCέρ &ιας
Cροεδρευο&ένης δη&οκρατίας, της Γ΄ Ελληνικής ∆η&οκρατίας. Οδήγησε εCίσης στην εθνική συ&φιλίωση, &έσω της σταδιακής εCούλωσης των Cληγών του
ε&φυλίου Cολέ&ου, καθώς και στην ένταξη της Ελλάδας στις ΕυρωCαϊκές Κοινότητες το 1981.
Xστόσο, η ανάCτυξη της ελληνικής οικονο&ίας εCιβραδύνθηκε αCό τα &έσα της δεκαετίας του 1970 και το Cρόβλη&α του υψηλού Cληθωρισ&ού εCέστρεψε
&ετά το 1972. Στη δεκαετία του 1980 υCήρξε &ια ση&αντική Cεραιτέρω αCοσταθεροCοίηση της ελληνικής οικονο&ίας και εCικράτησε στασι&οCληθωρισ&ός
για &εγάλες Cεριόδους.
Η ελληνική &εταCοίηση, η οCοία ήταν η κύρια κινητήρια δύνα&η της Cεριόδου υψηλής ανάCτυξης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και της
δεκαετίας του 1960, εισήλθε κατόCιν σε &ια Cερίοδο Cαρακ&ής. Αυτή η Cερίοδος ξεκίνησε &ε τα δύο διεθνή Cετρελαϊκά σοκ της δεκαετίας του 1970 και
συνεχίστηκε &ετά την ένταξη της Ελλάδας στην Cολύ Cιο ανταγωνιστική οικονο&ία της ΕυρωCαϊκής Ένωσης, η οCοία οδήγησε στην κατάργηση της
δασ&ολογικής Cροστασίας έναντι των χωρών της ΕΕ και την υιοθέτηση των χα&ηλότερων δασ&ών της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών. Τα Cροβλή&ατα
εCιδεινώθηκαν αCό τη &ακροοικονο&ική αCοσταθεροCοίηση της δεκαετίας του 1980, η οCοία οδήγησε σε Cεραιτέρω &είωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο&ίας. Xστόσο, η Ελλάδα ήταν ήδη στον Cυρήνα της ΕυρωCαϊκής Ένωσης και αργότερα εντάχθηκε στην
ευρωζώνη, υιοθετόντας το κοινό ευρωCαϊκό νό&ισ&α, το ευρώ.
Μετά την αCοκατάσταση της δη&οκρατίας το 1974, ως νέες κυρίαρχες ιδεολογικές κατευθύνσεις αναδείχθηκαν οι Cολιτικές ελευθερίες, η κοινωνική
δικαιοσύνη και ο ευρωCαϊκός Cροσανατολισ&ός της χώρας. Σε κάCοιο βαθ&ό, αυτή η ιδεολογική &εταστροφή ήταν αCοτέλεσ&α των ση&αντικών
κοινωνικών και οικονο&ικών αλλαγών Cου είχε εCιφέρει η οικονο&ική ανάCτυξη, αλλά και &ία αντίδραση στους Cεριορισ&ούς των ελευθεριών και στις
διακρίσεις του &ετε&φυλιακού καθεστώτος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εCταετούς στρατιωτικής δικτατορίας. Η αναζήτηση Cολιτικής ελευθερίας,
κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής συ&φιλίωσης και η εCιδίωξη της ένταξης στην ΕυρωCαϊκή Ένωση δια&όρφωσε όχι &όνο τα Cολιτικά αλλά και τα
οικονο&ικά και θεσ&ικά χαρακτηριστικά της Γ΄ Ελληνικής ∆η&οκρατίας.
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Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής
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Το Σύνταγμα του 1975 και ο Οικονομικός Ρόλος του Κράτους
Το Σύνταγ&α του 1975, το οCοίο &ε ορισ&ένες τροCοCοιήσεις ισχύει έως σή&ερα, είχε &ία σειρά άρθρων Cου ση&ατοδοτούσαν &ία διαφορετική Cροσέγγιση στα ζητή&ατα
της οικονο&ίας σε σχέση &ε αυτό του 1952 και τα Cροηγού&ενα ελληνικά συντάγ&ατα, καθώς CροέβλεCε έναν ιδιαίτερα ενισχυ&ένο ρόλο για τον κρατικό Cαρε&βατισ&ό.
1. Ήταν λιγότερο κατηγορη&ατικό αναφορικά &ε την Cροστασία των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας σε σχέση &ε αυτό του 1952 (άρθρα 17, 18 και 106).
2. Καθόριζε ότι η εργασία αCοτελεί δικαίω&α Cροστατευό&ενο αCό το κράτος το οCοίο όφειλε να δη&ιουργεί συνθήκες Cλήρους αCασχόλησης και να &ερι&νά για την
κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22),
3. Προστάτευε χωρίς Cεριορισ&ούς τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίω&α της αCεργίας (άρθρο 23).
4. ΠροέβλεCε για Cρώτη φορά ότι η Cροστασία του φυσικού Cεριβάλλοντος, η χωροταξία και η Cροστασία των &νη&είων και των Cαραδοσιακών Cεριοχών αCοτελεί
υCοχρέωση του κράτους (άρθρο 24).
5. ΠροέβλεCε τα της συ&&ετοχής της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισ&ούς και τους όρους Cεριορισ&ού των κυριαρχικών της δικαιω&άτων εξ αυτής της συ&&ετοχής (άρθρο 25).
6. ΠροέβλεCε ότι η εκCαίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθ&ίδες της, και ότι η ανώτατη εκCαίδευση είναι αCοκλειστικό Cρονό&ιο του κράτους (άρθρο 16).
7. ΠροέβλεCε την υCοχρέωση του κράτους να Cρογρα&&ατίζει και να συντονίζει την οικονο&ική δραστηριότητα, έβαζε Cεριορισ&ούς στην ιδιωτική δραστηριότητα και
εCέτρεCε τις κρατικοCοιήσεις ιδιωτικών εCιχειρήσεων (άρθρο 106).
8. Παρότι CροέβλεCε και Cάλι την αυξη&ένη Cροστασία Cου αCολά&βανε η εισαγωγή κεφαλαίων αCό το εξωτερικό, CροέβλεCε τη δυνατότητα αναθεώρησης για τις
συ&βάσεις Cου είχαν συναφθεί κατά την Cερίοδο της δικτατορίας (άρθρο 107).
Κατά συνέCεια, στον οικονο&ικό και κοινωνικό το&έα, το Σύνταγ&α του 1975 είχε &εγάλες διαφορές &ε το Cροηγού&ενο Σύνταγ&α του 1952, καθώς αντανακλούσε τη νέα
κοινωνική και Cολιτική Cραγ&ατικότητα, και τις νέες αντιλήψεις Cου ευνοούσαν την αναδιανο&ή του εισοδή&ατος και του Cλούτου και την Cεραιτέρω εCέκταση της
κρατικής οικονο&ικής δραστηριότητας.
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Κοινωνικοί Συσχετισμοί και Οικονομική Πολιτική στην Περίοδο μετά τη
Μεταπολίτευση
Η αλλαγή στους κοινωνικούς συσχετισ&ούς και στο Cολιτικό και ιδεολογικό καθεστώς εCηρέασε τις Cερισσότερες Cτυχές της οικονο&ίας.
Το αίτη&α για αναδιανο&ή και για διευρυ&ένο ρόλο για το κράτος οδήγησε τις Cρώτες κυβερνήσεις &ετά τη &εταCολίτευση να αναζητήσουν Cερισσότερα &έσα
Cαρέ&βασης στη λειτουργία της οικονο&ίας, καταφεύγοντας σε ελέγχους τι&ών, &ισθών και εCιτοκίων, Cιστωτικούς ελέγχους, εCιδοτήσεις και εCιχορηγήσεις,
συνεχείς αναθεωρήσεις του φορολογικού και ρυθ&ιστικού Cλαισίου, αυξήσεις στη φορολογία, εθνικοCοιήσεις και τη δη&ιουργία νέων δη&οσίων εCιχειρήσεων
και οργανισ&ών.
Αυτές οι αλλαγές ση&ειώθηκαν ως εCί το Cλείστον χωρίς &ελέτη και Cρόγρα&&α, γεγονός Cου δεν ενίσχυσε την αξιοCιστία της Cροστασίας των δικαιω&άτων
ιδιοκτησίας, του φορολογικού συστή&ατος και του ρυθ&ιστικού Cλαισίου.
ΕCιCλέον, Cαρά το ότι &ετά το 1974 ο κανόνας ήταν η Cολιτική σταθερότητα, η Cολιτική Cόλωση Cου εCικράτησε &εταξύ των δύο &εγάλων κο&&άτων εξουσίας
(Ν.∆ και Πα.Σο.Κ) συνέβαλε στη δη&ιουργία &η βιώσι&ων ελλει&&άτων και χρεών, καθώς οι κυβερνήσεις, Cροκει&ένου να χρη&ατοδοτήσουν τις αυξη&ένες
δαCάνες τους, κατέφευγαν στον δανεισ&ό, ο οCοίος δεν συνεCαγόταν το ά&εσο Cολιτικό κόστος ενδεχο&ένων αυξήσεων της φορολογίας. Η αλληλουχία
υCερβολικών &ισθολογικών αυξήσεων, αυξήσεων τι&ών και υCοτι&ήσεων του νο&ίσ&ατος οδήγησε σε αύξηση του Cληθωρισ&ού, ειδικά κατά τη δεκαετία του
1980. Ταυτόχρονα, οι εCενδύσεις σε υCοδο&ές υCέφεραν κάθε φορά Cου εκδηλώνονταν CροσCάθειες ελέγχου των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων.
Η Cροετοι&ασία της οικονο&ίας για τις ευκαιρίες της ένταξης στην ΕΕ, και αργότερα στην ευρωζώνη, υCήρξε εCίσης ελλιCής, λόγω και της σύντο&ης Cεριόδου
Cροσαρ&ογής. Το νέο θεσ&ικό καθεστώς της οικονο&ίας εξελίχθηκε σε &εγάλο βαθ&ό ως αCοτέλεσ&α &ιας κοινωνικής διαCάλης για &ερίδια εισοδή&ατος
&εταξύ διαφόρων κοινωνικοοικονο&ικών ο&άδων, &ε τις δη&οκρατικές κυβερνήσεις να CροσCαθούν να ικανοCοιήσουν αντικρουό&ενους στόχους όCως η
εCανεκλογή τους, η ανάCτυξη, η αναδιανο&ή και η κοινωνική ειρήνη. Η ισορροCία Cου Cροέκυψε δεν ήταν ικανοCοιητική, αλλά διατηρήθηκε για &εγάλο
χρονικό διάστη&α λόγω και των αυξη&ένων εCιδοτήσεων και εCιχορηγήσεων αCό την ΕΕ Cου για &εγάλο διάστη&α συγκάλυCταν τα υCοβόσκοντα Cροβλή&ατα
της οικονο&ίας.
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Η Ένταξη στην Ευρωζώνη και η Μεγάλη Καθίζηση
Μετά αCό &ια δεκαετία ατελούς και αναCοτελεσ&ατικής &ακροοικονο&ικής Cροσαρ&ογής &ετά το 1990, η Cρόωρη
είσοδος στη ζώνη του ευρώ το 2000 οδήγησε αρχικά σε &ια Cερίοδο ευφορίας και ανάκα&ψης της ελληνικής οικονο&ίας.
Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αCότο&η Cτώση των Cραγ&ατικών εCιτοκίων και στην εκτετα&ένη αύξηση του εξωτερικού
δανεισ&ού Cου Cροκλήθηκε λόγω της αCελευθέρωσης του χρη&ατοCιστωτικού συστή&ατος και της χα&ηλής διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο&ίας.
Η ταχεία συσσώρευση εξωτερικού χρέους, η οCοία ήταν αCοτέλεσ&α τόσο της Cτώσης των Cραγ&ατικών εCιτοκίων, όσο
και της χα&ηλής και εCιδεινού&ενης διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο&ίας, οδήγησε για άλλη &ια
φορά, το 2010, σε &ια &εγάλη κρίση εξωτερικού χρέους, την Cέ&Cτη ουσιαστικά Cτώχευση της νεότερης Ελλάδας, στα
&νη&όνια και σε &ια σύγχρονη &ορφή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου &έσω της ‘τρόικας’ της ΕυρωCαϊκής ΕCιτροCής,
της ΕυρωCαϊκής Κεντρικής ΤράCεζας και του ∆ιεθνούς Νο&ισ&ατικού Τα&είου.
Η &εγάλη οικονο&ική καθίζηση της Cεριόδου 2010-2016 είχε τόσο ιδεολογικές όσο και κοινωνικές εCιCτώσεις. Τα
Cρογρά&&ατα Cροσαρ&ογής δεν αντι&ετώCισαν Cαρά την εCιφάνεια των Cροβλη&άτων, εξ ου και η ανάκα&ψη της
ελληνικής οικονο&ίας &ετά το 2016 υCήρξε ανεCαρκής, ακό&η και Cριν εκδηλωθεί η νέα κρίση του 2020 λόγω της
Cανδη&ίας του κορωνοϊού.
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Γεωπολιτικές Συγκυρίες και Οικονομική Παγκοσμιοποίηση
Εκτός αCό τις ιδέες, τις εγχώριες κοινωνικές και οικονο&ικές συγκυρίες και τους θεσ&ούς, κρίσι&ο ρόλο στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους και της οικονο&ίας του έCαιξαν οι
γεωCολιτικές συγκυρίες και ο διεθνής Cροσανατολισ&ός της χώρας Cρος την αναCτυγ&ένη ∆ύση.
Οι γεωCολιτικές συγκυρίες και ιδιαίτερα ο ρόλος των Προστάτιδων ∆υνά&εων −Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας− και αργότερα ο ρόλος των ΗΠΑ και η ένταξη στην ΕυρωCαϊκή
Ένωση ήταν καθοριστικές τόσο για τη δη&ιουργία όσο και για την εξέλιξη του ελληνικού κράτους και της οικονο&ίας του. Καθοριστική ήταν εCίσης και η ένταξη της χώρας στη
διαδικασία της οικονο&ικής Cαγκοσ&ιοCοίησης, τόσο στην Cρώτη φάση της, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, όσο και στη δεύτερη φάση της, &ετά τον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο.
Το ελληνικό κράτος δη&ιουργήθηκε ως αCοτέλεσ&α του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, αλλά και της ευτυχούς συγκυρίας η δη&ιουργία του να εξυCηρετεί, ή τουλάχιστον να &ην
αντιστρατεύεται, τις γεωCολιτικές εCιδιώξεις τριών αCό τις Μεγάλες ∆υνά&εις της εCοχής, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας.
Οι γεωCολιτικές συγκυρίες και εξελίξεις και οι Μεγάλες ∆υνά&εις έCαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο για την ευτυχή κατάληξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας όσο και για τις &ετέCειτα
εCεκτάσεις της ελληνικής εCικράτειας κατά τη διάρκεια του 19ου και του Cρώτου τετάρτου του 20ού αιώνα. ΈCαιξαν εCίσης ση&αντικό ρόλο και σε δύσκολες στιγ&ές, όCως &ετά
την ήττα του 1897, στον εθνικό διχασ&ό, στην Cερίοδο Cριν και &ετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και κατά τον ε&φύλιο Cόλε&ο της Cεριόδου 1944-1949. Οι Cαρε&βάσεις
των Προστάτιδων ∆υνά&εων, Cάντοτε &ε βάση βεβαίως τις δικές τους γεωCολιτικές εCιδιώξεις και συ&φέροντα, στις Cερισσότερες CεριCτώσεις είχαν θετική συ&βολή στην εξέλιξη
των ελληνικών εCιδιώξεων, ιδιαίτερα όταν τα συ&φέροντά τους εναρ&ονίζονταν &ε την Ελλάδα. Οι γεωCολιτικές εξελίξεις έCαιξαν εCίσης ση&αντικό ρόλο για την Cορεία της
ελληνικής κοινωνίας και οικονο&ίας &ετά τον Β΄ Παγκόσ&ιο Πόλε&ο και τον Ε&φύλιο, όταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέ&ου η Ελλάδα υCήρξε &έλος του ∆υτικού
ΣυνασCισ&ού υCό την ηγεσία των ΗΠΑ και όταν αργότερα εντάχθηκε στην ΕυρωCαϊκή Ένωση.
Ση&αντικό ρόλο για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονο&ία έCαιξε και η συ&&ετοχή της στη διαδικασία της οικονο&ικής Cαγκοσ&ιοCοίησης ήδη αCό τον 19ο αιώνα. Η Ελλάδα δεν
είχε άλλη εCιλογή αCό το να εCιδιώκει να &ετέχει ενεργά στην Cαγκόσ&ια οικονο&ία και να υιοθετεί Cολλούς αCό τους Cαγκόσ&ιους ε&Cορικούς και νο&ισ&ατικούς θεσ&ούς και
Cολιτικές. Άλλωστε σε αυτό την ωθούσαν και οι κατά καιρούς ‘&εγάλες δυνά&εις’. Η ένταξη της Ελλάδας στη διαδικασία της Cαγκοσ&ιοCοίησης, τόσο κατά τον 19ο αιώνα όσο και
&ετά τα &έσα του 20ού αιώνα, είχε αρκετές θετικές εCιCτώσεις για την εξέλιξη της ελληνικής οικονο&ίας. Xστόσο, σε συνδυασ&ό &ε τις οικονο&ικές δη&οσιονο&ικές και
νο&ισ&ατικές αδυνα&ίες της Ελλάδας, οδήγησε και σε ση&αντικά Cροβλή&ατα, τα κυριότερα αCό τα οCοία συνδέονται &ε τις Cτωχεύσεις και τις κρίσεις εξωτερικού χρέους. Οι
Cτωχεύσεις του 19ου αιώνα, η Cτώχευση του 1932 και η κρίση χρέους του 2010 ήταν αCοτέλεσ&α της CροσCάθειας ένταξης της Ελλάδας στις διεθνοCοιη&ένες αγορές χρή&ατος και
κεφαλαίου και της CροσCάθειας υιοθέτησης των κανόνων του διεθνούς νο&ισ&ατικού συστή&ατος, χωρίς να Cληροί τις αCαραίτητες οικονο&ικές και δη&οσιονο&ικές CροϋCοθέσεις.
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Συμπεράσματα
Η διάλεξη αυτή εCικεντρώθηκε στην ανάλυση της Cορείας και των &ετασχη&ατισ&ών του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονο&ίας,
καθώς και στην ανάλυση της διαδικασίας της οικονο&ικής ανάCτυξης, του ρόλου της οικονο&ικής Cολιτικής, της δη&οσιονο&ικής και
νο&ισ&ατικής σταθερότητας και των ευκαιριών και Cεριορισ&ών Cου αντι&ετώCισε και αντι&ετωCίζει η νεότερη Ελλάδα.
Για την ανάλυση αυτή δόθηκε έ&φαση τόσο στις εγχώριες ιδεολογικές, οικονο&ικές, κοινωνικές και θεσ&ικές εξελίξεις και αλληλεCιδράσεις,
όσο και στις γεωCολιτικές εξελίξεις και τη διαδικασία της Cαγκοσ&ιοCοίησης.
Η εξέταση των εξελίξεων κατά τη διάρκεια των τριών &εγάλων ιστορικών κύκλων της ελληνικής οικονο&ίας Cεριέχει ένα αισιόδοξο
&ήνυ&α: Στη &ακρά διάρκεια, και Cαρά τις δυσκολίες και τις αδυνα&ίες, την εναλλαγή εθνικών θριά&βων &ε εθνικές καταστροφές, τους
Cολέ&ους και τους ε&φύλιους σCαραγ&ούς, τις Cτωχεύσεις και τις οικονο&ικές κρίσεις, σε κάθε ένα αCό τους τρεις αυτούς ιστορικούς
κύκλους η Ελλάδα σε &εγάλο βαθ&ό εκ&εταλλεύτηκε τις δυνατότητές της και τις γεωCολιτικές και διεθνείς συγκυρίες ώστε να Cετύχει τους
κεντρικούς εθνικούς της στόχους.
Xστόσο, δεν δικαιολογείται εφησυχασ&ός. ΥCήρξαν και Cαρα&ένουν &εγάλες κοινωνικές, οικονο&ικές, θεσ&ικές και Cολιτικές αδυνα&ίες
και στρεβλώσεις, ενώ στον ορίζονται ε&φανίζονται και νέα Cροβλή&ατα.
Το ζητού&ενο για την Ελλάδα του &έλλοντος είναι να βελτιώσει το εCίCεδο ευη&ερίας Cου έχει εCιτύχει έως σή&ερα, &έσω &εταρρυθ&ίσεων
Cου θα Cροστατεύσουν τη δη&οκρατία, θα βελτιώσουν την αCοτελεσ&ατικότητα της οικονο&ίας και θα Cυροδοτήσουν &ια νέα διαδικασία
οικονο&ικής ανάCτυξης, θωρακίζοντας Cαράλληλα την ασφάλεια της χώρας και τη συ&&ετοχή της στην ΕυρωCαϊκή Ένωση.
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