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Η Περίοδος της Μεσοβασιλείας και ο Γεώργιος Α΄
Μετά την έξωση του Όθωνα, η κυβέρνηση της Ελλάδας Dέρασε Dροσωρινά σε &ια
τρι&ελή εDιτροDή &εσοβασιλείας.
Στις εκλογές Dου ακολούθησαν τον Νοέ&βριο του 1862, η χώρα διχάστηκε &εταξύ
των λεγό&ενων «ορεινών» (κατά αDο&ί&ηση της γαλλικής εθνοσυνέλευσης),
εDικεφαλής των οDοίων ήταν ο Κωνσταντίνος Κανάρης, και των «Dεδινών»,
εDικεφαλής των οDοίων ήταν ο ∆η&ήτριος Βούλγαρης. Η σύγκρουση &εταξύ των δύο
Dαρατάξεων Dαραλίγο να οδηγήσει σε ε&φύλιο Dόλε&ο τον Φεβρουάριο του 1863,
κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εθνικής Συνέλευσης Dου είχε συγκροτηθεί.
Ο διάδοχος του Όθωνα, ο οDοίος εDιβλήθηκε και Dάλι αDό τις Προστάτιδες
∆υνά&εις, ήταν ένας ∆ανός DρίγκιDας, δευτερότοκος γιος του διαδόχου του θρόνου
της ∆ανίας, ο οDοίος αναγορεύτηκε Βασιλεύς των Ελλήνων, ως Γεώργιος Α΄.
Ο Γεώργιος Α΄ ήταν αγγλόφιλος και Dρόθυ&ος να αDοδεχθεί ένα Dιο δη&οκρατικό
Σύνταγ&α. Το Dολίτευ&α της χώρας &εταβλήθηκε σε βασιλευο&ένη δη&οκρατία.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Ο Γεώργιος Α’
Ο Γεώργιος Α', «Βασιλεύς των Ελλήνων», όDως ήταν ο
συνταγ&ατικός του τίτλος, (24 ∆εκε&βρίου 1845 - 18 Μαρτίου 1913)
υDήρξε ο &ακροβιότερος βασιλιάς της Ελλάδας.
Ήταν ένας ∆ανός DρίγκιDας, δευτερότοκος γιος του διαδόχου του
θρόνου της ∆ανίας, και υDήρξε ο δεύτερος κατά σειρά Βασιλιάς
της νεότερης Ελλάδας &ετά τον Όθωνα και ιδρυτής του νέου
Βασιλικού Οίκου.
Ανήλθε στο θρόνο τον Νοέ&βριο του 1863. ∆ολοφονήθηκε στις
5/18 Μαρτίου 1913 στη Θεσσαλονίκη.
Ο Γεώργιος Dροσαρ&όστηκε σχετικά γρήγορα στην ελληνική
Dραγ&ατικότητα. Αυτό του εDέτρεψε να ασκήσει έντονη εDιρροή
στην ελληνική Dολιτική σκηνή, σε βαθ&ό Dολύ &εγαλύτερο αDό
όσο ήταν φανερό στην εDοχή του. Η διαλλακτικότητα και η
ψυχραι&ία του, του εDέτρεψαν να διατηρεί ανοιχτές γρα&&ές &ε το
&εγαλύτερο &έρος του Dολιτικού κόσ&ου και, χωρίς να είναι
ιδιαίτερα δη&οφιλής, να Dαρα&ένει η εξουσία του Dάντοτε
σεβαστή. Σε αυτά του τα χαρακτηριστικά &Dορεί να αDοδοθεί όχι
&όνο η ιδιαιτέρως &ακροχρόνια βασιλεία του, αλλά και η
ωρί&ανση εDί των η&ερών του του ελληνικού Dολιτικού κόσ&ου.
Για τις Προστάτιδες ∆υνά&εις, και ιδιαιτέρως για την Αγγλία,
εθεωρείτο ο Dλέον αξιόDιστος Έλληνας συνο&ιλητής τους.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Πολιτικές Εξελίξεις, 1863-1898
Η Dρώτη Dερίοδος της Βασιλείας του Γεωργίου ήταν Dολιτικά ασταθής, όDως και κατά την Dερίοδο
του Όθωνα. Τα Dολιτικά κό&&ατα ήταν DροσωDοDαγή, χωρίς ιδιαίτερες ιδεολογικές διαφορές και η
κινητήριος δύνα&ή τους ήταν οι Dελατειακές σχέσεις και η νο&ή της εξουσίας. ΑDό το 1863 έως το
1874 ση&ειώθηκαν Dερισσότερες αDό 20 κυβερνητικές αλλαγές, &εταξύ των κο&&άτων των ‘ορεινών’
και των ‘Dεδινών’. Ο Dιο ση&αντικός Dολιτικός της Dεριόδου αυτής ήταν ο Αλέξανδρος
Κου&ουνδούρος, ο οDοίος Dροώθησε την αγροτική &εταρρύθ&ιση και τη ρύθ&ιση των δανείων της
ανεξαρτησίας.
Μια ση&αντική Dολιτική εξέλιξη αυτή την Dερίοδο ήταν η καθιέρωση της αρχής δεδηλω&ένης &ετά
το 1875, της αρχής δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις DρέDει να αDολα&βάνουν της ε&Dιστοσύνης της
Dλειοψηφίας της Βουλής και όχι &όνο του Βασιλέως.
Μετά το 1874 αναδείχθηκε το Dολιτικό άστρο του Χαρίλαου ΤρικούDη, ο οDοίος αDό το 1875 έως το
1895 κυριάρχησε στην ελληνική Dολιτική. Ο ΤρικούDης ήταν ένας Dολιτικός, ο οDοίος εDεδίωκε και
Dροώθησε ουσιαστικές &εταρρυθ&ίσεις της Dολιτικής και της οικονο&ίας, τις οDοίες θεωρούσε ως
DροϋDόθεση για την υλοDοίηση εθνικών εDιδιώξεων όDως η ‘Μεγάλη Ιδέα’. Το αντίDαλο δέος του
ήταν ένας Dαραδοσιακός Dολιτικός της Dαλιάς σχολής, ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, &ε τον οDοίο
εναλλάσονταν στην εξουσία.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
Ο Αλέξανδρος Κου&ουνδούρος (4 Φεβρουαρίου 1815 - 26 Φεβρουαρίου
1883) ήταν ένας αDό τους ση&αντικότερους Έλληνες Dολιτικούς του
19ου αιώνα. ∆ιετέλεσε δέκα φορές DρωθυDουργός της Ελλάδας για
συνολικό διάστη&α 7,5 σχεδόν ετών.
Vς υDουργός και DρωθυDουργός Dολιτεύτηκε &ε &ετριοDάθειά και
σύνεση και δεν δίστασε να αναλάβει τολ&ηρές Dρωτοβουλίες.
Το 1866 ξεDέρασε &ε εDιτυχία το Κρητικό ζήτη&α χωρίς η Ελλάδα να
Dαρασυρθεί σε Dόλε&ο &ε την Τουρκία. ΕDιτυχία της διακυβέρνησής
του θεωρείται η διευθέτηση των δανείων της ανεξαρτησίας το 1868 και
η ειρηνική Dροσάρτηση της Θεσσαλίας και της νοτίου ΗDείρου (Άρτα).
Στο εσωτερικό της χώρας φρόντισε για τη διευθέτηση Dολλών
εσωτερικών Dροβλη&άτων, οικονο&ικών και φορολογικών στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της βιο&ηχανίας.
Ένα αDό τα Dιο ση&αντικά οικονο&ικά και κοινωνικά &έτρα Dου
έλαβε ήταν η διανο&ή το 1871 2.650.000 στρε&&άτων γης (‘εθνικών
γαιών’) στους ακτή&ονες Dου τα καλλιεργούσαν. ΕDί κυβερνήσεως
Κου&ουνδούρου διευθετήθηκε το 1878 και το ζήτη&α το δανείων της
ανεξαρτησίας, και η Ελλάδα αDέκτησε και Dάλι Dρόσβαση στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές, και υDογράφηκε το 1881 τη Συ&φωνία της
ΚωνσταντίνουDουλης, &ε βάση την οDοία Dαραχωρήθηκαν στην
Ελλάδα η Θεσσαλία και &έρος της Dεριοχής της Άρτας.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Τρικούπης και Δηλιγιάννης στη Βουλή

Ελαιογραφία του Νικολάου Ορλώφ, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Χαρίλαος Τρικούπης
O Χαρίλαος ΤρικούDης (11 Ιουλίου 1832 - 30 Μαρτίου 1896) ήταν ο Dιο ση&αντικός
ίσως Έλληνας Dολιτικός του 19ου αιώνα. Γεννήθηκε στο ΝαύDλιο.
Ξεκίνησε την Dολιτική σταδιοδρο&ία του, καταDολε&ώντας τις συνταγ&ατικές
Dαραβάσεις του βασιλέα Γεωργίου Α΄ και ζητώντας την εφαρ&ογή της αρχής της
δεδηλω&ένης, κάτι το οDοίο εDέτυχε το 1875. Κυριάρχησε στην Dολιτική σκηνή της
Ελλάδας εDί 19 χρόνια, αDό το 1875 έως το 1894, και ανέλαβε τη θέση του
DρωθυDουργού εDτά συνολικά φορές. Κυβέρνησε τη χώρα για σχεδόν 10 χρόνια αDό
τα 20 αυτής της Dεριόδου.
ΕDρόκειτο Dερί ενός Dολιτικού Dου θεωρούσε τις &εταρρυθ&ίσεις στη λειτουργία του
κράτους και του στρατού και την ενίσχυση της οικονο&ίας ως βασικές DροϋDοθέσεις
για την υλοDοίηση των κεντρικών εθνικών εDιδιώξεων, όDως η &εγάλη ιδέα.
ΕDεδίωξε έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο διοικητικό και οικονο&ικό &ετασχη&ατισ&ό της
Ελλάδας, ο οDοίος ό&ως συνάντησε ση&αντικά Dροβλή&ατα και ε&Dόδια λόγω των
αδυνα&ιών της ελληνικής οικονο&ίας και του συντηρητικού Dνεύ&ατος της εDοχής.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του Dροωθήθηκαν ση&αντικές Dολιτικές και
διοικητικές &εταρρυθ&ίσεις, εντάθηκαν τα βή&ατα εκβιο&ηχάνισης της χώρας,
έγιναν εγγειοβελτιωτικά έργα (αDοξήρανση ΚωDαϊδας) κατασκευάστηκαν
ση&αντικές &εταφορικές υDοδο&ές (δρό&οι, σιδηρόδρο&ος, Ισθ&ός της Κορίνθου) και
εκσυγχρονίστηκε ο στρατός και το ναυτικό.
Vστόσο, η &εγάλη αύξηση του εξωτερικού δανεισ&ού στην οDοία στηρίχθηκε,
έDαιξε καθοριστικό ρόλο στην τρίτη ελληνική Dτώχευση το 1893. Πέθανε
αυτοεξόριστος στις Κάννες, αDό εDιDλοκές στα νεφρά και την καρδιά το 1896.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Τα Εγκαίνια του Ισθμού της Κορίνθου, 1893

Ελαιογραφία του Κωνσταντίνου Βολανάκη, Εθνική ΤράDεζα της Ελλάδος
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Θεόδωρος Δηλιγιάννης
Ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης (Λαγκάδια Αρκαδίας, 19 Μαΐου
1824 ή 1820 - Αθήνα, 31 Μαΐου 1905) ήταν Έλληνας
νο&ικός και Dολιτικός, Dληρεξούσιος, βουλευτής,
υDουργός σε αρκετές κυβερνήσεις και Dέντε φορές
DρωθυDουργός της Ελλάδας.
Ο ∆ηλιγιάννης ήταν ο βασικός αντίDαλος του Χαριλάου
ΤρικούDη και εξαιρετικά δη&οφιλής σε &εγάλο τ&ή&α του
ελληνικού λαού. Ήταν εκφραστής της Dελατειακής
Dροσέγγισης στην Dολιτική, είχε σαφή ροDή Dρος την
δη&αγωγία, και τον υDοστήριζε &ια ετερόκλητη συ&&αχία
δη&οσίων υDαλλήλων (στην Dλειοψηφία τους
ΠελοDοννησίων) καθώς και διάφορα &ικροαστικά και
&εσαία στρώ&ατα αγροτών, αυτο-αDασχολού&ενων και
&ικροε&Dόρων.
Ο ∆ηλιγιάννης χρεώνεται σε &εγάλο βαθ&ό τον «ατυχή
Dόλε&ο» του 1897 και τα εDακόλουθά του, αλλά δεν
DρέDει να Dαραγνωρίζονται οι DροσDάθειές του στον
το&έα της κοινωνικής νο&οθεσίας και της Dροστασίας
των οικονο&ικά ασθενέστερων.
∆ολοφονήθηκε στις 31 Μαΐου 1905 στις σκάλες της
Βουλής, αDό έναν άνθρωDο του υDοκόσ&ου.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Μεταρρυθμίσεις και Μετασχηματισμοί, 1863-1898
Στα τριανταDέντε χρόνια &εταξύ του 1863 και του 1898, οι θεσ&ικές αλλαγές και οι &εταρρυθ&ίσεις σταδιακά αDοκτούν δυνα&ική και
οδηγούν τη χώρα σε ση&αντικό οικονο&ικό, κοινωνικό και Dολιτικό &ετασχη&ατισ&ό. Τα ση&εία αναφοράς αυτού του
&ετασχη&ατισ&ού Dεριλα&βάνουν
1. Το Σύνταγ&α του 1864
2. Την Dροσάρτηση των ΕDτανήσων, της Θεσσαλίας και &έρους της ΗDείρου
3. Τις νο&ισ&ατικές &εταρρυθ&ίσεις,
4. Τη ρύθ&ιση των δανείων της ανεξαρτησίας,
5. Την εDάνοδο της Ελλάδας στις διεθνείς χρη&αταγορές,
6. Την καθιέρωση της αρχής της δεδηλω&ένης,
7. Την αγροτική &εταρρύθ&ιση,
8. Τα &εγάλα δη&όσια έργα,
9. Την ανάDτυξη της βιο&ηχανίας και της ατ&οκίνητης ναυτιλίας
10. Την εDέκταση των ελληνικών εDιχειρήσεων και τραDεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στα τέλη του 19ου αιώνα , και Dαρά την ‘Dτώχευση’ του 1893 και την εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, το ελληνικό
κράτος και η ελληνική οικονο&ία έχουν καλύψει ένα &έρος της διαφοράς αDό τις Dροηγ&ένες χώρες της ΕυρώDης, λειτουργώντας
Dλέον ως ση&αντικός ε&Dορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα χρόνια
&ετά την ‘Dτώχευση’, το καλοκαίρι του 1896, η Αθήνα φιλοξένησε τους Dρώτους σύγχρονους Ολυ&Dιακούς Αγώνες &ε &εγάλη
εDιτυχία.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Το Σύνταγμα του 1864
Το Σύνταγ&α του 1864, Dροϊόν της «Β΄ εν Αθήναις Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως» Dου ακολούθησε τη λαϊκή εξέγερση
και την αναρρίχηση στο θρόνο του Γεωργίου Α’, Dεριλά&βανε 110 άρθρα, ήταν εDηρεασ&ένο αDό τα συντάγ&ατα του
Βελγίου (1831) και της ∆ανίας (1849) και έ&ελλε να ισχύσει (&ε τις αναθεωρήσεις του 1911 και του 1952 και κάDοια
διαλεί&&ατα) για Dερισσότερα αDό εκατό χρόνια.
Το ση&αντικότερο χαρακτηριστικό του νέου καταστατικού χάρτη της χώρας ήταν ότι εDανέφερε την αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας του Συντάγ&ατος της Τροιζήνας του 1827 και διείDετο αDό τη δη&οκρατική και όχι τη &οναρχική αρχή, δηλαδή
αναγνωριζόταν Dλέον το έθνος, ο ελληνικός λαός, και όχι ο &ονάρχης, ως Dηγή και φορέας της κρατικής εξουσίας.
Ακό&η, καθιέρωσε, &εταξύ άλλων, την αρχή της ά&εσης, καθολικής και &υστικής ψηφοφορίας η οDοία θα διεξήγετο και θα
διενεργείτο ταυτοχρόνως σε όλη την εDικράτεια, το σύστη&α της &ιας (&ονήρους) Βουλής τετραετούς θητείας, τα
δικαιώ&ατα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ενώ κατήργησε τη Γερουσία.
Παραλλήλως, υιοθέτησε αρκετές αDό τις διατάξεις του Συντάγ&ατος του 1844, Dροέβλεψε, ό&ως, εDιDλέον, τη δυνατότητα
σύστασης αDό τη Βουλή «εξεταστικών των Dραγ&άτων εDιτροDών». ΕDίσης, ο βασιλιάς διατήρησε το δικαίω&α να συγκαλεί
τακτικώς και εκτάκτως τη Βουλή όDως και να τη διαλύει κατά την κρίση του, αλλά το Dερί διαλύσεως ∆ιάταγ&α έDρεDε να
είναι DροσυDογεγρα&&ένο αDό το ΥDουργικό Συ&βούλιο.
Τέλος, Dαρά το γεγονός ότι η Dρόταση για υDοχρέωση του στέ&&ατος «όDως λα&βάνη τους υDουργούς εκ των Βουλών»
αDορρίφθηκε κατά Dλειοψηφία, η κατοχύρωση του δη&οκρατικού χαρακτήρα του νέου Dολιτεύ&ατος, Dέραν της
καθιέρωσης για Dρώτη φορά των δικαιω&άτων Dου ήδη αναφέρθηκαν, δεν άργησε να εκδηλωθεί, &ε την καθιέρωση της
αρχής της ‘δεδηλω&ένης’, το 1875.
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Εδαφικές Επεκτάσεις και η Μεγάλη Ιδέα, 1863-1898
ΕDιDλέον, στην Dερίοδο αυτή το ελληνικό κράτος εDεκτάθηκε γεωγραφικά, βασιζό&ενο και στη συ&βολή των
Προστάτιδων ∆υνά&εων.
Το 1864 οι Άγγλοι Dαραχώρησαν στην Ελλάδα τα ΕDτάνησα, όDως είχαν υDοσχεθεί, ως δώρο για το νέο βασιλιά.
ΕDρόκειτο για την Dρώτη εδαφική εDέκταση του ελληνικού βασιλείου. Κατά την Βασιλεία του Γεωργίου εDρόκειτο
να ακολουθήσουν και άλλες, και να διDλασιασθεί σχεδόν τόσο το έδαφος όσο και ο Dληθυσ&ός της Ελλάδας.
Το 1881, &ετά αDό διαDραγ&ατεύσεις Dου έγιναν σε εφαρ&ογή της Συνθήκης του Βερολίνου του 1878,
Dροσαρτήθηκαν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και η Dεριοχή της Άρτας και έτσι συντελέσθηκε η δεύτερη ση&αντική
εδαφική εDέκταση του Ελληνικού Βασιλείου. Η Συνθήκη του Βερολίνου τροDοDοίησε τη Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου η οDοία είχε υDογραφεί &ετά τη νίκη της Ρωσίας στο Ρωσο-Τουρκικό Dόλε&ο του 1877-78, και η οDοία
DροέβλεDε τη δη&ιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Με τη συνθήκη του Βερολίνου Dου συνο&ολογήθηκε λόγω
των αντιδράσεων των υDολοίDων ευρωDαϊκών δυνά&εων, και κυρίως της Βρετανίας, τα εδαφικά κέρδη της
Βουλγαρίας Dεριορίστηκαν, ενώ DροβλεDόταν και η ανεξαρτησία της Ρου&ανίας, της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου. Η Ελλάδα είχε αντιδράσει και αυτή στη δη&ιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας &ε τη Συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου. Το άρθρο 24 της Συνθήκης του Βερολίνου DροέβλεDε νέα χάραξη των ελληνοτουρκικών
συνόρων και &ε βάση αυτό Dροσαρτήθηκαν στην Ελλάδα το 1881 η Θεσσαλία και η Dεριοχή της Άρτας.
Vστόσο, αυτά τα εδαφικά κέρδη θεωρήθηκαν δευτερεύοντα σε σχέση &ε τη Μεγάλη Ιδέα. Για Dαράδειγ&α, το
Κρητικό ζήτη&α Dυροδοτούσε συνεχώς τα εθνικιστικά αισθή&ατα των Ελλήνων και Dίεζε ιδιαίτερα τις ελληνικές
κυβερνήσεις, καθώς οι Κρήτες εDαναστατούσαν σχεδόν αδιάκοDα κατά των οθω&ανικών αρχών.
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Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Σύνοδο του Βερολίνου
1878
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Εξωτερικός Δάνεισμος και ‘Πτώχευση’
Μεταξύ 1879 και 1893 η χώρα είχε Dιο εύκολη Dρόσβαση στον εξωτερικό δανεισ&ό,
λόγω της ρύθ&ισης των δανείων της ανεξαρτησίας και των ευνοϊκών συνθηκών στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Οι διαDραγ&ατεύσεις &ε τους Dιστωτές αναφορικά &ε τα δάνεια της ανεξαρτησίας
είχαν ξαναρχίσει &ετά τη &εταDολίτευση του 1863, αλλά αDέδωσαν καρDούς &όλις το
ΣεDτέ&βριο του 1878, όταν η κυβέρνηση Κου&ουνδούρου ήρθε σε συ&βιβασ&ό &ε τους
κεφαλαιούχους.
Στην Dερίοδο &ετά το 1878 ο εξωτερικός δανεισ&ός ανέβηκε υDέρ&ετρα, τόσο για τη
χρη&ατοδότηση των εDενδύσεων για τη βελτίωση των υDοδο&ών, όσο και για τη
χρη&ατοδότηση των α&υντικών δαDανών, των εδαφικών εDεκτάσεων, της
εξυDηρέτησης του συσσωρευ&ένου χρέους και των καταναλωτικών ελλει&&άτων του
δη&οσίου.
Έτσι, η χώρα σταδιακά οδηγήθηκε στη συσσώρευση υψηλού εξωτερικού χρέους και
τελικά στην ‘Dτώχευση’ του 1893.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Ο Πόλεμος του 1897 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Το 1897, η Ελλάδα υDέστη &ία &εγάλη ήττα στον ‘ατυχή’ Ελληνοτουρκικό Dόλε&ο τον οDοίο
Dροκάλεσε.
Η στρατιωτική ήττα της Ελλάδας θεωρήθηκε &εγάλη εθνική ταDείνωση και, σε συνδυασ&ό &ε την
‘Dτώχευση’ του 1893 συνέβαλε στην εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου το 1898,
Dροκει&ένου να εDέλθει δη&οσιονο&ική εξυγίανση και να &Dορέσει η Ελλάδα να αDοDληρώσει τα
εξωτερικά της χρέη.
Vστόσο, η βρετανική Dροστασία εξασφάλισε και Dάλι ότι η ελληνική εDικράτεια Dαρέ&εινε άθικτη,
ακό&α και &ετά την ήττα του 1897, ενώ η Κρήτη έγινε αυτόνο&η το 1898, υDό τον DρίγκηDα Γεώργιο
της Ελλάδας, δευτερότοκο γιο του Βασιλέα Γεωργίου Α΄.
Συ&Dερασ&ατικά, στα τέλη του 19ου αιώνα , και Dαρά την ‘Dτώχευση’ του 1893, την ‘ήττα’ του 1897
και την εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικονο&ία
έχουν καλύψει ένα &έρος της διαφοράς αDό τις Dροηγ&ένες χώρες της ΕυρώDης, λειτουργώντας
Dλέον ως ση&αντικός ε&Dορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα χρόνια &ετά την ‘Dτώχευση’, το καλοκαίρι του 1896, η Αθήνα
φιλοξένησε τους Dρώτους σύγχρονους Ολυ&Dιακούς Αγώνες &ε &εγάλη εDιτυχία.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23

15

Νομισματικές και Δημοσιονομικές Εξελίξεις, 1863-1898
Η Dερίοδος 1863-1898 χαρακτηρίστηκε αDό &εγάλη δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική αστάθεια. Κύρια αιτία της
δη&οσιονο&ικής και νο&ισ&ατικής αστάθειας ήταν η αναγκαιότητα για &εγάλες Dεριοδικές αυξήσεις των στρατιωτικών
δαDανών.
Η Ελλάδα DροσDάθησε ανεDιτυχώς να συ&&ετάσχει στη Λατινική Νο&ισ&ατική Ένωση, η οDοία δη&ιουργήθηκε το 1865,
όταν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία συ&φώνησαν να συνεργασθούν για να διατηρήσουν το δι&εταλλικό
νο&ισ&ατικό τους σύστη&α.
Ό&ως, τα &εγάλα δη&οσιονο&ικά Dροβλή&ατα, λόγω της αύξησης των στρατιωτικών δαDανών &ετά την εDανάσταση της
Κρήτης, οδήγησαν σε διετή Dαύση της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής το 1868 και σε υDέρ&ετρη νο&ισ&ατική εDέκταση. Η
&ετατρεψι&ότητα εDανήλθε το 1870, αλλά η Dροετοι&ασία για τη συ&&ετοχή της Ελλάδας στην Λατινική Νο&ισ&ατική
Ένωση καθυστέρησε, &ε συνέDεια να την Dρολάβουν, αφενός η κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού, και αφετέρου, νέες
Dολε&ικές DεριDέτειες, Dου οδήγησαν σε &ονι&ότερη αναστολή της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής.
Μετά το Ρωσο-Τουρκικό Dόλε&ο του 1877 και την Dροσάρτηση της Θεσσαλίας και της ΗDείρου, η Ελλάδα χρειάστηκε να
αυξήσει τις δη&όσιες δαDάνες για την ενσω&άτωση των δύο νέων αυτών Dεριφερειών. Vς εκ τούτου, Dαρέ&εινε για &εγάλο
χρονικό διάστη&α στο καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας τραDεζογρα&&ατίων, ένα καθεστώς Dου εDέτρεDε &εν την
Dιο άνετη χρη&ατοδότηση των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων, &ε κόστος ό&ως τη νο&ισ&ατική αστάθεια και τις έντονες
Dληθωριστικές Dιέσεις.
Κάτω αDό τις συνθήκες αυτές, η δραχ&ή δεν &Dόρεσε να &ετάσχει ούτε στον κανόνα χρυσού, Dου εDικράτησε διεθνώς &ετά
την κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού το 1879. Παρά τη βούληση των ελληνικών κυβερνήσεων, η έγκαιρη ενσω&άτωση της
δραχ&ής στο σύστη&α αυτό στάθηκε αδύνατη. Η DροσDάθεια εDαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αDέτυχε και Dάλι
λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων Dου Dροκάλεσε η εDιστράτευση (‘ειρηνοDόλε&ος’).
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Αυξήσεις των Αμυντικών Δαπανών και Αναστολές της
Μετατρεψιμότητας της Δραχμής, 1863-1898

Γιώργος Αλογοσκούφης, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2021
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Τα Προβλήματα του Διμεταλλισμού και η Λατινική
Νομισματική Ένωση
Οι &εγάλες ανακαλύψεις χρυσού στη Ρωσία, την Καλιφόρνια και την Αυστραλία, κατά τις δεκαετίες του 1850 και 1860, &είωσαν
την τι&ή αγοράς του χρυσού σε σχέση &ε του αργύρου. ΣυνέDεια των &εταβολών αυτών ήταν να ση&ειωθεί εισροή χρυσού και
εκροή αργύρου. Τα αργυρά νο&ίσ&ατα άρχισαν να σDανίζουν, αφού η εσωτερική τους αξία (τι&ή του Dεριεχο&ένου αργύρου)
ξεDερνούσε την ονο&αστική αξία τους. Έτσι λιώνονταν, &ε σκοDό να Dουληθούν ως &έταλλο. Η έλλειψη αργυρών νο&ισ&άτων
Dροκάλεσε &εγάλες δυσχέρειες στις συναλλαγές.
Για να αντι&ετωDίσουν την κατάσταση αυτή, το 1865, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία συ&φώνησαν να συνεργασθούν
για να διατηρήσουν το δι&εταλλικό σύστη&α. Για το σκοDό αυτό, αDοφάσισαν στις 23 ∆εκε&βρίου 1865 στο Παρίσι την αDό κοινού
ίδρυση της Λατινικής Νο&ισ&ατικής Ένωσης (ΛΝΕ). Vς εDίση&η αναλογία τι&ής των δύο &ετάλλων ελήφθη το 15½ Dρος 1, και το
γαλλικό φράγκο αDοτέλεσε την κοινή νο&ισ&ατική &ονάδα. Το γαλλικό φράγκο κυκλοφόρησε σε χρυσά νο&ίσ&ατα των 5, 10, 20,
50 και 100 φράγκων και σε αργυρά Dεντόφραγκα νο&ίσ&ατα. Με τα νο&ίσ&ατα αυτά, &Dορούσαν να γίνουν Dληρω&ές σε
αDεριόριστη Dοσότητα. Η ΤράDεζα της Γαλλίας διατηρούσε &εγάλα αDοθέ&ατα σε &εταλλικό (κυρίως σε άργυρο),
ανταλλάσσοντας κατά το δοκούν τα τραDεζογρα&&άτια είτε &ε χρυσό είτε &ε άργυρο, και λειτουργούσε ως «δανειστής ύστατης
Dροσφυγής» για τις άλλες κεντρικές τράDεζες. Οι νο&ισ&ατικές αρχές κάθε χώρας ήταν υDοχρεω&ένες να εκδίδουν χρυσά και
αργυρά νο&ίσ&ατα ίσου βάρους και βαθ&ού καθαρότητας στη σταθερή αναλογία 15 ½ Dρος 1. Τα χρυσά και αργυρά νο&ίσ&ατα
των υDόλοιDων χωρών της Ένωσης ήταν αDοδεκτά αρχικά &όνον αDό τα ∆η&όσια Τα&εία της κάθε χώρας-&έλους, ενώ &ε
&εταγενέστερη σύ&βαση (Νοέ&βριος 1885) έγιναν αDοδεκτά και στις ιδιωτικές συναλλαγές.
ΚόDηκαν, εDίσης, αργυρά κέρ&ατα των 2, 1, και 0,5 φράγκων, χα&ηλής Dεριεκτικότητας σε άργυρο και &ειω&ένης, συνεDώς,
αγοραστικής αξίας. Ήταν αDοδεκτά αDό τα ∆η&όσια Τα&εία των άλλων χωρών-&ελών για Dληρω&ές &όνο &έχρι το Dοσό των 100
φράγκων. Η συ&φωνία κοDής νο&ισ&ατικών κερ&άτων Dου Dεριείχαν λιγότερο άργυρο αDό την ονο&αστική τους αξία,
στα&άτησε το λιώσι&ο των νο&ισ&άτων και ε&Dόδισε την εκροή αργύρου. Κάθε χώρα-&έλος είχε την υDοχρέωση να κόβει
νο&ίσ&ατα και κέρ&ατα ίδιου τύDου. Ίσχυε, εDίσης, Dεριορισ&ός στην Dοσότητα κοDής των αργυρών κερ&άτων. Αυτά δεν έDρεDε
να ξεDερνούν τα 6 φράγκα ανά κάτοικο.
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Πως Λειτουργούσε η Λατινική Νομισματική Ένωση
Η ΛΝΕ ήταν &ια λέσχη νο&ισ&ατικής σταθερότητας στην οDοία συ&&ετείχε ένας εξαιρετικά Dεριορισ&ένος αριθ&ός
χωρών &ε στενούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και ε&Dορικούς δεσ&ούς.
Βασιζόταν στην κυκλοφορία &εταλλικών νο&ισ&άτων και εDέβαλε σταθερές ισοτι&ίες. Κοινό νό&ισ&α, Dου να εDιτελεί
τις λειτουργίες του χρή&ατος, δεν υDήρχε. Αν και το γαλλικό φράγκο ήταν το διεθνές αDοθε&ατικό &έσο, εDιτρεDόταν
η Dαράλληλη κυκλοφορία όλων των εθνικών νο&ισ&άτων στις εγχώριες συναλλαγές. ∆εν υDήρχε εξάλλου &ια
κεντρική νο&ισ&ατική αρχή, ούτε κα&ία συ&φωνία για το &έγεθος της έκδοσης τραDεζογρα&&ατίων αDό κάθε χώρα&έλος. Ο έλεγχος της Dροσφοράς χρή&ατος Dαρέ&ενε στις εθνικές νο&ισ&ατικές αρχές.
Η &όνη συ&φωνία αφορούσε το εκδοτικό Dρονό&ιο των νο&ισ&άτων χα&ηλών υDοδιαιρέσεων και ο &όνος
νο&ισ&ατικός Dεριορισ&ός ήταν το υφιστά&ενο αDόθε&α σε &εταλλικό.
Ενώ η συ&&ετοχή στη ΛΝΕ αDαιτούσε αυστηρή νο&ισ&ατική Dειθαρχία, αυτή δεν εDιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί &έσω
ενός θεσ&ικού Dλαισίου Dου να εDιβάλλει αυστηρά κριτήρια στη δη&οσιονο&ική διαχείριση.
Την ίδια εDοχή, οι υDόλοιDες ΕυρωDαϊκές χώρες, όDως η Γερ&ανία, η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες,
διατήρησαν το νο&ισ&ατικό σύστη&α του αργύρου, ενώ η Ρωσία, η Αυστρία και η Ουγγαρία Dαρέ&εναν σε καθεστώς
χαρτονο&ίσ&ατος. Μόνον η Μεγάλη Βρετανία ήταν de jure σε έναν κανόνα χρυσού αDό το 1821, όταν η ΤράDεζα της
Αγγλίας υDοχρεώθηκε &ε νό&ο να ανταλλάσσει τα τραDεζογρα&&άτιά της σε χρυσά νο&ίσ&ατα, &ε σκοDό την
αDοφυγή της ενθάρρυνσης των Dληθωριστικών Dιέσεων, και de facto σε έναν κανόνα χρυσού αDό το 1717, όταν ο Sir
Isaac Newton, ο διευθυντής του Νο&ισ&ατοκοDείου, έθεσε την τι&ή του αργύρου σε Dολύ χα&ηλότερο εDίDεδο σε σχέση
&ε τη διεθνή αγοραία τι&ή του, &ε αDοτέλεσ&α την αDόσυρση των αργυρών νο&ισ&άτων αDό την κυκλοφορία.
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Η Ελλάδα και η Λατινική Νομισματική Ένωση

Μία αDό τις Dρώτες &εταρρυθ&ίσεις Dου χρειάστηκε να γίνουν &ετά την ανάληψη της Βασιλείας αDό τον Γεώργιο Α΄ ήταν
&ια νέα νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση.
Η ανάγκη ανα&όρφωσης του ελληνικού νο&ισ&ατικού συστή&ατος έγινε εDιτακτική &ετά την εγκατάλειψη αDό την
ΙσDανία του νο&ισ&ατικού συστή&ατος του διστήλου και την ευρύτατη κυκλοφορία φθαρ&ένων ξένων νο&ισ&άτων στην
ελληνική χρη&αταγορά. Οι συναλλαγές την εDοχή αυτή γίνονταν σε νό&ισ&α ευθέως &ετατρέψι&ο σε Dολύτι&ο &έταλλο
και εDο&ένως, η Ελλάδα θα έDρεDε να υιοθετήσει ένα νο&ισ&ατικό σύστη&α αDοδεκτό και αDό άλλα κράτη.
Το τέλος της δραχ&ής του Όθωνα συ&DίDτει χρονικά &ε την ενθρόνιση του νέου βασιλέα Γεωργίου του Α'. Με το νό&ο της
10ης ΑDριλίου 1867 Περί Νο"ισ"ατικού Συστή"ατος, η Ελλάδα υDέγραψε τη συ&φωνία της Λατινικής Ένωσης, αDοδεχό&ενη
την αρχή του δι&εταλλισ&ού και την ταύτιση της χρυσής δραχ&ής &ε το χρυσό φράγκο. Σύ&φωνα &ε το άρθρο 23, η κοDή
των νέων δραχ&ών εDιτρεDόταν α&έσως &ετά τη δη&οσίευση του νό&ου. Η έναρξη του νέου συστή&ατος ορίστηκε για την
1η Ιανουαρίου 1869.
Vστόσο, η εDιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας το ∆εκέ&βριο του 1868 αφενός και οι ελλιDείς κοDές της νέας δραχ&ής
αφετέρου ανέβαλαν την εφαρ&ογή του νο&ισ&ατικού συστή&ατος της Λατινικής Ένωσης. Η υιοθέτηση του νέου
νο&ισ&ατικού συστή&ατος έγινε Dολύ αργότερα, &όλις το Νοέ&βριο του 1882, και ήταν βραχύβια.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23

20

Η Κρίση του 1868 και η Αναγκαστική Νομισματική
Κυκλοφορία
Το ∆εκέ&βριο του 1868, η νο&ισ&ατική εDέκταση συνδέθηκε ά&εσα &ε τα δη&οσιονο&ικά Dροβλή&ατα της χώρας και σχεδόν
για δύο χρόνια εDιβλήθηκε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Η εDανάσταση της Κρήτης, Dου ήταν υDό
τουρκική κατοχή &έχρι το 1899, Dροκάλεσε αDότο&η αύξηση των α&υντικών δαDανών της χώρας και εDιβάρυνε ση&αντικά
το δη&όσιο DροϋDολογισ&ό. Η Dροσφυγή σε εξωτερικό δανεισ&ό δεν ήταν δυνατή εξαιτίας της αδυνα&ίας αDοDληρω&ής
του χρέους των ετών της αDελευθέρωσης. Έτσι, η κυβέρνηση DροσDάθησε να καλύψει το δη&οσιονο&ικό έλλει&&α
δανειζό&ενη αDό το κοινό. Η DροσDάθεια, ό&ως, κατέληξε σε αDοτυχία.
ΥDό την Dίεση των εDειγουσών Dολε&ικών αναγκών, η κυβέρνηση Βούλγαρη κήρυξε το ∆εκέ&βριο την αναστολή της
&ετατρεψι&ότητας του νο&ίσ&ατος και εDέβαλε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας.
Αξίζει να ση&ειωθεί ότι η Εθνική ΤράDεζα ήταν αDρόθυ&η να χρη&ατοδοτήσει το δη&οσιονο&ικό έλλει&&α &ε έκδοση νέου
χρή&ατος. Vστόσο, οι εDείγουσες τα&ιακές ανάγκες ώθησαν την κυβέρνηση να αDειλήσει την ΤράDεζα &ε αφαίρεση του
αDοκλειστικού εκδοτικού Dρονο&ίου. Πράγ&ατι, η κυβέρνηση &ε το διάταγ&α της 23ης ∆εκε&βρίου 1868, ανακοίνωσε ότι
εDρόκειτο να εκδώσει χαρτονό&ισ&α. Το αDοτέλεσ&α ήταν η σωρηδόν εDιστροφή στην ΤράDεζα των τραDεζογρα&&ατίων
της Dρος εξαργύρωση. Η εDίθεση στα &εταλλικά αDοθέ&ατά της την εξανάγκασε να υDοχωρήσει, αναστέλλοντας τη
&ετατρεψι&ότητα του νο&ίσ&ατος και κηρύσσοντας την αναγκαστική κυκλοφορία. ∆άνεισε στην κυβέρνηση 4 εκ. δραχ&ές
σε &εταλλικό και 10 εκ. δραχ&ές σε τραDεζογρα&&άτια, και εξέδωσε χαρτονό&ισ&α &έχρι το ανώτατο εDιτρεDό&ενο όριο
των 36 εκ. δραχ&ών.
Μετά την κατάDαυση των εχθροDραξιών τον ΑDρίλιο του 1869, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την άσκηση αντιDληθωριστικής
Dολιτικής &ε στόχο την εDαναφορά της &ετατρεψι&ότητας (διάταγ&α της 8ης ΑDριλίου 1869). Πράγ&ατι, τα έσοδα αDό τη
νο&ισ&ατική εDέκταση (seigniorage) &ειώθηκαν αDό 11% του συνόλου των φορολογικών εσόδων το 1869 σε 0,02% το 1870.
Αντίθετα, οι υDόλοιDοι συ&βατικοί φόροι αυξήθηκαν. Για Dαράδειγ&α, ενώ ο φόρος εισοδή&ατος &ειώθηκε αDό 38,7% το
1868 σε 31% το 1869, το 1870 αυξήθηκε σε 37%. Τον Ιούλιο του 1870, η χώρα εDανήλθε στο δι&εταλλικό νο&ισ&ατικό σύστη&α.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Χαρτονόμισμα 500 Δραχμών του 1872

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Η Ελλάδα και ο Κανόνας Χρυσού
Η &ετατρεψι&ότητα εDανήλθε το 1870, αλλά η Dροετοι&ασία για τη συ&&ετοχή της Ελλάδας στην Λατινική Νο&ισ&ατική
Ένωση καθυστέρησε, &ε συνέDεια να την Dρολάβουν, αφενός η κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού, και αφετέρου, νέες
Dολε&ικές DεριDέτειες, Dου οδήγησαν σε &ονι&ότερη αναστολή της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής.
Το 1877 κηρύχθηκε Dόλε&ος &εταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Ο Dόλε&ος αυτός έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να
Dροσαρτήσει τη Θεσσαλία και &έρος της ΗDείρου. ΑDό την άλλη ό&ως, οδήγησε σε αύξηση των α&υντικών και γενικότερα
των δη&οσίων δαDανών. Εξαιτίας των υψηλών α&υντικών δαDανών και της εκτέλεσης &εγάλων δη&οσίων έργων για τον
εκσυγχρονισ&ό της χώρας και την ενσω&άτωση των νέων Dεριοχών, η χώρα αντι&ετώDισε &ετά το 1877 αυξη&ένα
δη&οσιονο&ικά Dροβλή&ατα. Τα Dροβλή&ατα αυτά εDιδεινώθηκαν αDό τις δαDάνες εξυDηρέτησης του δη&όσιου εξωτερικού
χρέους και σταδιακά αDέκτησαν εκρηκτικές διαστάσεις. Η Ελλάδα Dαρέ&εινε για &εγάλο χρονικό διάστη&α στο καθεστώς
της αναγκαστικής κυκλοφορίας τραDεζογρα&&ατίων, ένα καθεστώς Dου εDέτρεDε την Dιο άνετη χρη&ατοδότηση των
ελλει&&άτων, &ε αντάλλαγ&α ό&ως τη νο&ισ&ατική αστάθεια και τις έντονες Dληθωριστικές Dιέσεις.
Κάτω αDό τις συνθήκες αυτές, η δραχ&ή δεν &Dόρεσε να &ετάσχει στον κανόνα χρυσού, Dου εDικράτησε διεθνώς &ετά την
κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού. Ο διεθνής κανόνας χρυσού εDικράτησε &ετά την υιοθέτησή του αDό τη Γερ&ανία και τη
σταδιακή &ετατροDή του συστή&ατος της Λατινικής Νο&ισ&ατικής Ένωσης αDό δι&εταλλικό σε οιονεί κανόνα χρυσού. Ήδη
αDό τα &έσα της δεκαετίας του 1870 οι Dιο ση&αντικές ευρωDαϊκές οικονο&ίες είχαν υιοθετήσει τον κανόνα χρυσού, ενώ στο
τέλος της δεκαετίας τον υιοθέτησαν εDίση&α και οι Ηνω&ένες Πολιτείες της Α&ερικής. Παρά τις DροσDάθειες των
ελληνικών νο&ισ&ατικών αρχών, η ενσω&άτωση της δραχ&ής στο σύστη&α αυτό στάθηκε αδύνατη. Η DροσDάθεια
εDαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αDέτυχε λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων. Η χώρα σταδιακά
οδηγήθηκε στην Dτώχευση και την εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Η Ισοτιμία Δραχμής και Βρετανικής Στερλίνας,
1833-1898

Γιώργος Αλογοσκούφης, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2021

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23

24

Εξωτερικός Δανεισμός και Πτώχευση του 1893
Η κυβέρνηση Κου&ουνδούρου, βρίσκοντας Dρόσφορο έδαφος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη διεθνή Dολιτική σκηνή, Dέτυχε
το 1878 την υDογραφή συ&φωνίας για τη ρύθ&ιση των δανείων της Ανεξαρτησίας. Ο αDοκλεισ&ός της Ελλάδας αDό τις διεθνείς
χρη&αταγορές έDαψε να υφίσταται, αDελευθερώνοντας έτσι την εισροή ξένων κεφαλαίων.
Vστόσο, η DροσDάθεια εDαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αDέτυχε λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσ&ατα της Dεριόδου 1886-1897 είναι τα &εγάλα δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα, οι υψηλές δαDάνες για
την αDοDληρω&ή των τόκων του αυξανό&ενου εξωτερικού χρέους, οι &εγάλες εκροές συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων και η έντονη
υDοτί&ηση της δραχ&ής ως Dρος το γαλλικό φράγκο. Η έκδοση, ό&ως, νέου χαρτονο&ίσ&ατος δεν συνεισέφερε σε ικανοDοιητικό
βαθ&ό στην κάλυψη των ελλει&&άτων. Η αύξηση των εσόδων &έσω της αύξησης της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας ήταν &έτρια.
ΑDό το 1886 &έχρι το 1897, τα έσοδα αυτού του είδους της φορολογίας αDοτέλεσαν κατά &έσο όρο &όνο το 3% των συνολικών
δη&οσίων δαDανών και σε κα&&ία χρονιά δεν ξεDέρασαν το 14%.
Οι κυβερνήσεις του ΤρικούDη στηρίχθηκαν σε εκτετα&ένο εξωτερικό δανεισ&ό για την κάλυψη των δη&οσιονο&ικών
ελλει&&άτων, καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ήταν ευνοϊκές, ιδιαίτερα &ετά το διακανονισ&ό των δανείων της
ανεξαρτησίας το 1879. Το αDοτέλεσ&α αυτής της εDιλογής ήταν η δρα&ατική αύξηση των δαDανών εξυDηρέτησης του δη&όσιου
χρέους. Οι δαDάνες για τόκους αυξήθηκαν αDό 8 εκ. δραχ&ές το 1877, σε 31 εκ. δραχ&ές το 1885 και σε 38 εκ. δραχ&ές το 1891.
Ο εκτετα&ένος εξωτερικός δανεισ&ός, τα Dεριορισ&ένα φορολογικά έσοδα και τα εDί&ονα δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα οδήγησαν
τελικά σε αδυνα&ία της κυβέρνησης να εκDληρώσει τις υDοχρεώσεις της Dρος το εξωτερικό. Η αξιοDιστία του κράτους άρχισε να
κλονίζεται ήδη αDό το 1890. Η εDικεί&ενη Dτώχευση της Πορτογαλίας στην ΕυρώDη και της Αργεντινής στην Νότιο Α&ερική,
καθώς και η κρίση του δολαρίου, θορύβησαν τους ξένους Dιστωτές, Dου &έχρι τότε Dαρείχαν αφειδώς δάνεια χωρίς εγγυήσεις και
&ε &ικρό εDιτόκιο σε αναDτυσσό&ενες οικονο&ίες όDως η Ελλάδα. Μετά αDό ανεDιτυχείς DροσDάθειες σύναψης νέων δανείων &ε
ανεκτούς όρους, στα τέλη του 1893 η Ελλάδα &είωσε &ονο&ερώς στο 30% τις δαDάνες Dληρω&ής τόκων του εξωτερικού χρέους και
ανέστειλε την Dληρω&ή των χρεωλυσίων. της ‘χρεωκοDίας’ αDό τον Χαρίλαο ΤρικούDη Dροκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. ΕDρόκειτο για την τρίτη κατά σειρά ‘Dτώχευση’ στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας,
&ετά αDό εκείνες του 1826 και του 1843.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Ο Εξωτερικός Δανεισμός 1879-1898
Δάνεια

Παρατηρήσεις

1. 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.

2. 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.

3. Δεκ. 1880

60 εκ. γαλλικά φράγκα 6%

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).

120 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 40
έτη
4. 1883

10 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα

Χρησιµοποιήθηκε για την πληρωµή τόκων του συσσωρευµένου εξωτερικού χρέους.

5. Ιαν. 1884

170 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 37,5 Η κυβέρνηση χρησιµοποίησε το δάνειο για την αποπληρωµή του κυµαινόµενου χρέους της προς την Εθνική Τράπεζα και την
έτη
επαναφορά της µετατρεψιµότητας της δραχµής. Για την εξυπηρέτησή του παραχωρήθηκαν τα τέλη εισαγωγής. Το δάνειο εν
µέρει καλύφθηκε (100 εκ.).

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 1894

Διαπραγµατεύσεις

Αδιέξοδο. Ανεπιτυχής προσπάθεια έκδοσης δανείου κεφαλαιοποίησης (τα λήγοντα τοκοµερίδια θα εξοφλούνται µε οµολογίες).

11. 1895-96

Νέες διαπραγµατεύσεις

12. 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).

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Η Πτώχευση του 1893, η Ήττα του 1897 και ο Διεθνής
Οικονομικός Έλεγχος
Με την κήρυξη της Dτώχευσης το 1893 ακολούθησαν διαDραγ&ατεύσεις και εDιβλήθηκε &ερικός έλεγχος αDό τους
Dιστωτές, Dου ήταν ό&ως τυDικός, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής Dαρέ&βασης στα ελληνικά δη&όσια οικονο&ικά.
Ό&ως, η ήττα της Ελλάδας στον σύντο&ο Ελληνοτουρκικό Dόλε&ο του 1897, βρήκε τη χώρα σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, &ε
τον ελληνικό στρατό ανίκανο να αντιDαραταχθεί στα οθω&ανικά στρατεύ&ατα, Dου είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία και
τ&ή&α της Στερεάς Ελλάδας.
Η Συνθήκη Ειρήνης της 20ης ΣεDτε&βρίου 1897 στην οDοία εξαναγκάστηκε η Ελλάδα ως ηττη&ένη, DροέβλεDε Dολε&ική
αDοζη&ίωση των τεσσάρων εκατο&&υρίων τουρκικών λιρών της οDοίας την ά&εση καταβολή αDαιτούσε η Υψηλή Πύλη. Η
Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐ&η υDοχρεώθηκε σε διαDραγ&ατεύσεις &ε τους Dιστωτές της Ελλάδας για εDιDλέον δανεισ&ό.
Οι διαDραγ&ατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης οδήγησαν στην εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου (∆ΟΕ) για την
οικονο&ική ανασυγκρότηση της χώρας Dου να εξασφαλίζει στους Dιστωτές την αDοDληρω&ή και των Dαλαιότερων αλλά
και των νέων δανείων τους.
Οι διαDραγ&ατεύσεις &ε τους εκDροσώDους των Dιστωτών (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Γερ&ανίας, Ρωσίας, Ιταλίας)
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1897 και κατέληξαν στη σύνταξη και ψήφιση του νό&ου ΒΦΙΘ/23-2-1898 σύ&φωνα &ε τον οDοίο
εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα η ΕDιτροDή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, αDοτελού&ενη αDό εκDροσώDους των Dιστωτών.
Κύριος στόχος της ΕDιτροDής ήταν η είσDραξη των φορολογικών εσόδων καθώς και η εDίβλεψη και εDιβεβαίωση της
αDοDληρω&ής του εξωτερικού χρέους της χώρας. ΕDιDλέον, η Dαρουσία της ανάγκασε την κυβέρνηση να αDοδεχτεί τις
αρχές της δη&οσιονο&ικής Dειθαρχίας, αφού η ΕDιτροDή Dαρενέβαινε αDοφασιστικά στην άσκηση της εθνικής οικονο&ικής
Dολιτικής.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2020-21

27

Οι Εξελίξεις στην Παραγωγή, 1863-1898
Παρά τα δη&οσιονο&ικά και νο&ισ&ατικά Dροβλή&ατα, &ετά το 1871, οι αλλαγές και οι
εξελίξεις στην Dραγ&ατική οικονο&ία αDοκτούν ταχύτητα και δυνα&ική και οδηγούν τη
χώρα σε ση&αντικό οικονο&ικό και κοινωνικό &ετασχη&ατισ&ό, &ε ση&εία αναφοράς τη
διανο&ή των εθνικών γαιών, τα &εγάλα δη&όσια έργα, την ανάDτυξη της βιο&ηχανίας
και της ατ&οκίνητης ναυτιλίας και την εDέκταση των ελληνικών εDιχειρήσεων και
τραDεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στα τέλη του 19ου αιώνα η ελληνική οικονο&ία λειτουργεί Dλέον ως ση&αντικός
ε&Dορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική, Dαρά το γεγονός
ότι Dαρα&ένει &ία &ικρή Dεριφερειακή οικονο&ία.
Το Dραγ&ατικό κατά κεφαλήν εισόδη&α (ΑΕΠ) το 1899 ήταν κατά 44% υψηλότερο αDό το
εDίDεδο του 1833. Ο &έσος ρυθ&ός ετήσιας &εγέθυνσης του Dραγ&ατικού κατά κεφαλήν
εισοδή&ατος &εταξύ 1833 και 1899 ήταν 1,0%. Vστόσο, το &εγαλύτερο &έρος αυτής της
βελτίωσης είχε συ&βεί Dριν αDό το 1863. Μεταξύ 1863 και 1899, ο &έσος ρυθ&ός ετήσιας
&εγέθυνσης του Dραγ&ατικού κατά κεφαλήν εισοδή&ατος ήταν &όλις 0,5%.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2022-23
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Κύρια Επιτεύγματα της Περιόδου 1863-1898
Στα τριανταDέντε χρόνια &εταξύ του 1863 και του 1898, οι θεσ&ικές αλλαγές και οι
&εταρρυθ&ίσεις σταδιακά αDέκτησαν δυνα&ική και οδήγησαν τη χώρα σε ση&αντικό
οικονο&ικό, κοινωνικό και Dολιτικό &ετασχη&ατισ&ό.
Τα ση&εία αναφοράς αυτού του &ετασχη&ατισ&ού Dεριλα&βάνουν το Σύνταγ&α του 1864, την
αγροτική &εταρρύθ&ιση του 1871, την καθιέρωση της αρχής της δεδηλω&ένης το 1875, τη
ρύθ&ιση των δανείων της ανεξαρτησίας και την εDάνοδο της Ελλάδας στις διεθνείς
χρη&αταγορές το 1879, τα &εγάλα δη&όσια έργα, την ανάDτυξη της βιο&ηχανίας και της
ατ&οκίνητης ναυτιλίας και την εDέκταση των ελληνικών εDιχειρήσεων και τραDεζών στον
ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
ΕDιDλέον, στην Dερίοδο αυτή το ελληνικό κράτος εDεκτάθηκε γεωγραφικά, βασιζό&ενο και
στη συ&βολή των Προστάτιδων ∆υνά&εων. Η Βρετανία Dαραχώρησε τα ΕDτάνησα στην
Ελλάδα το 1864, ως δώρο εDί τη αναλήψει της Βασιλείας αDό τον Γεώργιο Α΄. ΕDίσης,
&εσολάβησε ώστε να Dαραχωρηθούν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και &έρος της ΗDείρου, &ετά
τη λήξη του Ρωσο-Τουρκικού Dολέ&ου του 1878.
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Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο Αιώνα
Η Εξέλιξη του Πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1833-1898
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Η Ελληνική Οικονομία κατά τον 19ο Αιώνα: Τρεις
Μεσοχρόνιοι Κύκλοι Επέκτασης και Συρρίκνωσης, 1833-1898
Παρά τη &ακροχρόνια στασι&ότητα, η οDοία αDοτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της, η ελληνική οικονο&ία κατά τον 19ο
αιώνα χαρακτηρίζεται εDίσης αDό τρεις &εσοχρόνιους κύκλους εDέκτασης και συρρίκνωσης της οικονο&ικής
δραστηριότητας καθώς και αDό τη σταδιακή &εταβολή της διάρθρωσης της Dαραγωγής.
Ο Dρώτος κύκλος εDέκτασης και συρρίκνωσης είναι αυτός της Dεριόδου 1833-1847. Κατά τα 15 αυτά χρόνια, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ είχε ανοδική τάση στην Dερίοδο 1833-1838 και καθοδική τάση στην Dερίοδο 1838-1847. Η Dερίοδος της ανόδου
φαίνεται να συνδέεται &ε την ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους &ετά την έλευση του Όθωνα, την εισροή των Dόρων
του δανείου των 60 εκατο&&υρίων γαλλικών φράγκων, αλλά και το χα&ηλό ση&είο εκκίνησης της ελληνικής οικονο&ίας. Η
καθοδική Dερίοδος ήταν αρκετά &ακρύτερη και οφείλεται ενδεχο&ένως στις δη&οσιονο&ικές DερικοDές των κυβερνήσεων
του Όθωνα κατ’ εDιταγήν των διεθνών δανειστών της Ελλάδας, στην αDουσία εDενδύσεων και την αρνητική διεθνή
οικονο&ική συγκυρία.
Ο δεύτερος κύκλος είναι αυτός της Dεριόδου 1848-1877. Ο κύκλος αυτός είναι και ο &ακρύτερος. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Dαρουσίασε ανοδική τάση στην Dερίοδο 1848-1862, κυρίως λόγω της &εγάλης ανόδου της αγροτικής Dαραγωγής την οDοία
Dροκάλεσε η &ετακίνηση αγροτών αDό τα ορεινά Dρος τα Dεδινά και η σταδιακή εDικράτηση της ε&Dορευ&ατικής γεωργίας
και της καλλιέργειας της σταφίδας. Ακολούθησε &ια καθοδική τάση ή στασι&ότητα στην Dερίοδο 1863-1877. Η
δεκαDενταετία της τελευταίας αυτής ύφεσης είναι η &ακρύτερη Dερίοδος ύφεσης της ελληνικής οικονο&ίας.
Ο τρίτος κύκλος είναι αυτός της Dεριόδου 1878-1898. Ο εικοσαετής αυτός κύκλος είναι ο δεύτερος &ακρύτερος. Το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ Dαρουσίασε ανοδική τάση στην Dερίοδο 1878-1888 και καθοδική τάση ή στασι&ότητα στην Dερίοδο 1889-1898.
Η δεκαετία της ανόδου συ&DίDτει &ε την οικονο&ική Dολιτική ενίσχυσης των υDοδο&ών και της βιο&ηχανίας αDό τις
κυβερνήσεις του Χαριλάου ΤρικούDη και η δεκαετία της καθόδου &ε τη διεθνή ύφεση της δεκαετίας του 1890, την Dτώχευση
του 1893, τον ελληνο-τουρκικό Dόλε&ο του 1897 και την εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου.
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Γεωργία, Αγροτική Μεταρρύθμιση και Βιομηχανία
Η οικονο&ία της Ελλάδος Dαρέ&εινε βεβαίως κατά βάση &ια αγροτική οικονο&ία σε όλη τη διάρκεια του
19ου αιώνα.
Το 1871 έγινε για Dρώτη φορά η διανο&ή &έρους των εθνικών γαιών στους ακτή&ονες, στο Dλαίσιο της
αγροτικής &εταρρύθ&ισης αDό την κυβέρνηση Κου&ουνδούρου.
Ένας Dιθανός λόγος Dου το ελληνικό κράτος Dροχώρησε στην διανο&ή της γης οφείλεται και στην Dτώση
των εισDράξεων αDό το φόρο εDικαρDίας Dου εDιβαλλόταν στους αγρότες Dου &ίσθωναν την κρατική γη.
Η εκτί&ηση ήταν ότι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα ωφελούσε τα δη&οσια οικονο&ικά, αφού
το κράτος θα εισέDραττε χρή&ατα ά&εσα αDό την Dώληση και εDιDλέον θα εισέDραττε Dιό υψηλούς
φόρους αDό την αύξηση της αγροτικής Dαραγωγής.
Ο ρόλος της βιο&ηχανίας έως το 1863 Dαρέ&ενε σχετικά ασή&αντος. Ελάχιστα κοινά είχε η βιο&ηχανική
ανάDτυξη της Ελλάδας &ε τη βιο&ηχανική εDανάσταση στη ∆υτική και την Κεντρική ΕυρώDη. Μέχρι το
1860, οι ελάχιστες βιο&ηχανικές &ονάδες εξυDηρετούσαν τοDικές ανάγκες και αDοτελούσαν εξέλιξη των
Dαραδοσιακών &ονάδων εDεξεργασίας αγροτικών Dροϊόντων, δηλαδή αλευρό&υλων, ελαιοτριβείων,
βυρσοδεψείων και κλωστηρίων. Οι Dερισσότερες ήταν και Dαρέ&ειναν &ονάδες &ικρού &εγέθους, οι οDοίες
κατά βάση εξυDηρετούσαν τις τοDικές οικονο&ίες.
Μετά το 1863 υDήρξε &ια Dερίοδος ταχύτερης βιο&ηχανικής ανάDτυξης στη βάση της Dολιτικής ενίσχυσης
της βιο&ηχανίας αDό τις κυβερνήσεις του Αλέξανδρου Κου&ουνδούρου και του Χαρίλαου ΤρικούDη.
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Η Βιομηχανική Πολιτική του Αλέξανδρου
Κουμουνδούρου
Οι Dρώτες ουσιαστικές ενέργειες Dρος την κατεύθυνση της εκβιο&ηχάνισης της χώρας ξεκίνησαν να υλοDοιούνται αDό την
κυβέρνηση Κου&ουνδούρου τη δεκαετία του 1860. Η οικονο&ική Dολιτική Dου ακολούθησε, αDοτελούσε ένα συνεκτικό Dλέγ&α
Dροώθησης και ανάDτυξης ση&αντικών το&έων της εθνικής οικονο&ίας όDως την εξυγίανση του δη&οσιονο&ικού το&έα, την
ανασυγκρότηση του στρατού, την τόνωση του ε&Dορίου, την αύξηση των εξαγωγών γεωργικών Dροϊόντων καθώς και την
ανάDτυξη της βιο&ηχανίας.
Τα Dρώτα εργοστάσια είχαν αρχίσει να κάνουν δειλά την ε&φάνισή τους ήδη &ε τη λήξη του Κρι&αϊκού Dολέ&ου. Στην
Dλειοψηφία τους ήταν εργοστάσια Dαραγωγής και συσκευασίας Dροϊόντων κρασιού, τα οDοία όφειλαν την ύDαρξη τους στην
ανάγκη για &ετατροDή του Dλεονάσ&ατος Dου είχε δη&ιουργήσει η συρρίκνωση του διεθνούς ε&Dορίου της σταφίδας κατά τη
διάρκεια του Dολέ&ου. Η &εικτή δασ&ολογική Dολιτική, Dου καθιερώθηκε για Dρώτη φορά στην Ελλάδα το 1867, ήταν Dολύ
φιλελεύθερη για τις Dρώτες ύλες της βιο&ηχανίας και Dροστατευτική για τα εγχώρια βιο&ηχανικά Dροϊόντα, &έσω κυρίως της
εDιβολής δασ&ών στα αντίστοιχα εισαγό&ενα Τα ευεργετικά αυτά &έτρα είχαν ά&εσο θετικό αντίκτυDο στην οικονο&ία, αφού
στη δωδεκαετία 1867-78, ιδρύθηκαν Dολλά βιο&ηχανικά εργοστάσια.
Το δασ&ολόγιο συ&Dεριέλαβε τα άλευρα και τα σιτηρά για την εγχώρια βιο&ηχανία, εDιβάλλοντας δασ&ούς στα αντίστοιχα
εισαγό&ενα. ΚάDως έτσι &Dορού&ε να εξηγήσου&ε τη δη&ιουργία Dολλών αλευρό&υλων, οι οDοίοι βρήκαν Dρόσφορο έδαφος για
να αναDτυχθούν. ΕDίσης, ανάDτυξη γνώρισαν και άλλου είδους εργοστάσια όDως σιδηρουργεία, ελαιοτριβεία και βυρσοδεψεία.
Ό&ως, η εDιβολή δασ&ών δεν ήταν το &όνο στοιχείο ενίσχυσης της βιο&ηχανικής ανάDτυξης. Ση&αντική συ&βολή είχαν και οι
διεθνείς εξελίξεις, &ε κυριότερη αυτή της λήξης του α&ερικανικού ε&φυλίου Dολέ&ου το 1867. Η αDοκατάσταση των ε&Dορικών
σχέσεων &εταξύ ΕυρώDης και ΗΠΑ εDηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές του ελληνικού βα&βακιού Dρος την ΕυρωDαϊκή αγορά, η
οDοία στράφηκε Dρος το νέο εταίρο, τις ΗΠΑ. Η ελληνική βα&βακοDαραγωγή αDορροφούνταν σχεδόν αDοκλειστικά αDό την
εγχώρια αγορά, Dροσφέροντας Dρώτη ύλη για τις νη&ατουργίες και τις υφαντουργίες, οι οDοίες &ε την ανάDτυξη τους όχι &όνο
κατανάλωναν την ελληνική Dαραγωγή, αλλά άρχισαν να εισάγουν βα&βάκι και αDό το εξωτερικό, ώστε να καλύψουν τις
αυξη&ένες ανάγκες τους.
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Η Βιομηχανική Πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη
Την Dολιτική εκβιο&ηχάνισης και Dροστασίας των εγχώριων Dροϊόντων συνέχισε, &ε αρκετές ό&ως
διαφοροDοιήσεις, και οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου ΤρικούDη.
Το οικονο&ικό του Dρόγρα&&α εDηρεάστηκε τόσο αDό την εσωτερική, όσο και αDό τη διεθνή οικονο&ική
κρίση. Κατά τη δεκαετία του 1870, η ∆υτική ΕυρώDη γνώρισε &ία έντονη οικονο&ική ύφεση, &ε αDοτέλεσ&α
οι εκεί κεφαλαιούχοι να στραφούν στην αναζήτηση νέων και ελκυστικών αγορών, ώστε να Dροωθήσουν τα
αδιάθετα βιο&ηχανικά τους Dροϊόντα και χρη&ατικά κεφάλαια. Η αγορά αυτή βρέθηκε στα Βαλκάνια, &ια
Dεριοχή σχετικά Dρόσφορη για τέτοιους σκοDούς.
Ο ΤρικούDης εκ&εταλλευό&ενος το διακανονισ&ό του εθνικού εξωτερικού χρέους αDό την κυβέρνηση
Κου&ουνδούρου το 1878, Dροέβη σε εκτετα&ένο εξωτερικό δανεισ&ό, ο οDοίος ήταν &εν αDαραίτητος για
την οικονο&ική ανάDτυξη της Ελλάδας, αDό την άλλη ό&ως την καθιστούσε ευάλωτη σε DερίDτωση νέας
διεθνούς χρη&ατοDιστωτικής κρίσης.
Στην Dερίοδο 1881-1893, το ελληνικό δη&όσιο σύναψε οκτώ διεθνή δάνεια τα οDοία χρησι&οDοιήθηκαν
κυρίως για την κατασκευή έργων υDοδο&ής, για εξοDλισ&ό του στρατού αλλά και εξυDηρέτηση των ίδιων
των δανείων.
Την ανάγκη εκβιο&ηχάνισης ο ΤρικούDης τη θεώρησε ακό&η Dιο εDιτακτική εξαιτίας και της κά&ψης των
εξαγωγών των ελληνικών γεωργικών Dροϊόντων, λόγω της διεθνούς ύφεσης της δεκαετίας του 1870.
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Το Εμπόριο και οι Εξαγωγές
Αναφορικά &ε το ε&Dόριο, τα &ικρά οικονο&ικά &εγέθη της χώρας, ο &ικρός Dληθυσ&ός, η Dεριορισ&ένη αγοραστική
δυνατότητα των κατοίκων της, η αDουσία Dαραγωγικών &ονάδων &εγάλου &εγέθους, καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο
αιώνα, την εσωτερική ε&Dορική κίνηση σε Dολύ χα&ηλά εDίDεδα. Μόνο Dρος τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
δη&ιουργήθηκε στις &εγαλύτερες Dόλεις &ια άξια λόγου ε&Dορική κίνηση, η οDοία ό&ως, σε &εγάλο Dοσοστό,
τροφοδοτήθηκε αDό εισαγό&ενα καταναλωτικά Dροϊόντα.
Vστόσο, το ε&Dόριο της χώρας συνδέθηκε &ε το εξωτερικό αDό Dολύ νωρίς, αDό τα Dρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Το
εξωτερικό ε&Dόριο ήταν σχεδόν &όνι&α Dαθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή είχε Dολύ &εγαλύτερες εισαγωγές αDό
εξαγωγές, Dαρουσιάζοντας ένα διαρκές έλλει&&α στο ισοζύγιο Dληρω&ών.
Περισσότερο αDό τα 2/3 της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας στο 19ο αιώνα αφορούσε γεωργικά Dροϊόντα, Dοσοστό Dου
διαρκώς διευρύνεται όσο βαδίζου&ε Dρος το τέλος του αιώνα.
Στην κατηγορία αυτή την Dρώτη θέση είχε η σταφίδα, Dου αDό &όνη της Dλησίαζε σε αξία το 50% των συνολικών
εξαγωγών, για να το ξεDεράσει &ετά το 1865, όταν η Ελλάδα ε&φανίζεται στις διεθνείς αγορές ως χώρα σχεδόν
&ονοεξαγωγική. Σε κάθε DερίDτωση, η ση&ασία του συναλλάγ&ατος Dου εισέρρεε στη χώρα αDό τις εξαγωγές σταφίδας
υDήρξε Dρωταρχική για τα καχεκτικά δη&όσια οικονο&ικά του κράτους για όλον τον 19ο αιώνα.
Εκτός αDό γεωργικά Dροϊόντα η Ελλάδα εξήγε και ορυκτά &εταλλεύ&ατα, Dου Dρος το τέλος του 19ου αιώνα Dλησίαζαν το
1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Το 1866 εξάγεται για Dρώτη φορά &όλυβδος, Dροϊόν των ορυχείων του Λαυρίου και
&έχρι το 1873 η αξία των εξαγωγών &ολύβδου διDλασιάζεται. Άλλα ορυκτά Dου εξάγονταν, ήταν το &αγγάνιο, η σ&ύριδα
της Νάξου και η θηραϊκή γη. Οι εξαγωγές βιο&ηχανικών Dροϊόντων αντιDροσώDευαν Dολύ &ικρό Dοσοστό του συνόλου των
εξαγωγών. Σε αυτές κυριαρχούν, &ε συνεχείς αυξητικές τάσεις, τα εDεξεργασ&ένα δέρ&ατα, δείγ&α ασφαλώς της &εγάλης
άνθησης του κλάδου.
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Η Διάρθρωση του ΑΕΠ και η Πυκνότητα του
Πληθυσμού, 1833-1898
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Η Σταδιακή Μεταβολή της Παραγωγικής Διάρθρωσης

Στη δεκαετία 1833-1842, η Dαραγωγή του Dρωτογενούς το&έα (γεωργία, κτηνοτροφία, δασοDονία) αντιστοιχούσε στο 83%
DερίDου της συνολικής ελληνικής Dαραγωγής. Η γεωργία αντιστοιχούσε στο 53% του συνόλου και η κτηνοτροφία στο 30%.
Η δευτερογενής Dαραγωγή (ορυχεία, κατασκευές, &εταDοίηση) αντιστοιχούσε &όλις στο 1%, ενώ η τριτογενής Dαραγωγή
(ε&Dόριο, υDηρεσίες) αντιστοιχούσε στο 16%. Με την Dάροδο των χρόνων το Dοσοστό της Dρωτογενούς Dαραγωγής
ση&είωνε συνεχή Dτώση και το Dοσοστό των δύο άλλων το&έων Dαρουσίαζε συνεχή άνοδο. Στη δεκαετία 1889-1898, η
Dρωτογενής Dαραγωγή αντιστοιχούσε κατά &έσο όρο στο 64% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας, η δευτερογενής Dαραγωγή
στο 14%, εκ του οDοίου το 6% DερίDου αντιστοιχούσε στα ορυχεία, και η τριτογενής Dαραγωγή στο 22%. Το Dοσοστό της
δευτερογενούς Dαραγωγής, συ&Dεριλα&βανο&ένων των ορυχείων, είχε σχεδόν δεκαDενταDλασιαστεί και το Dοσοστό της
τριτογενούς Dαραγωγής είχε αυξηθεί κατά το ένα τρίτο.
Πώς θα &Dορούσα&ε να εξηγήσου&ε αυτή την εξέλιξη; Έχου&ε ήδη αναφερθεί σε κάDοιους αDό τους οικονο&ικούς
Dαράγοντες Dου εDηρέασαν τη διάρθρωση της Dαραγωγής, όDως ήταν η αγροτική και η βιο&ηχανική Dολιτική. Μια
κατηγορία Dαραγόντων στην οDοία δεν έχου&ε αναφερθεί ως τώρα σχετίζεται &ε τις εDιDτώσεις της ση&αντικής αύξησης
του ελληνικού Dληθυσ&ού σε σχέση &ε τη διαθέσι&η γη.
Μεταξύ του 1833 και του 1898, ο Dληθυσ&ός της Ελλάδας σχεδόν τριDλασιάστηκε. ΑDό 770 χιλιάδες το 1833 σε 2
εκατο&&ύρια 450 χιλιάδες το 1898. Η ελληνική εDικράτεια αυξήθηκε κατά 1,3 φορές DερίDου, αDό 47,5 χιλιάδες τετραγωνικά
χιλιό&ετρα το 1833 σε 63,2 τετραγωνικά χιλιό&ετρα το 1898, ως αDοτέλεσ&α της Dροσάρτησης των Ιονίων νήσων (1864) και
της Θεσσαλίας και της Dεριοχής της Άρτας (1881).
Η σχετικά ταχεία αύξηση του ελληνικού Dληθυσ&ού σε σχέση &ε τη διαθέσι&η γη &Dορεί να εξηγήσει τόσο τη σταδιακή
αναδιάρθρωση της Dαραγωγής εις βάρος του Dρωτογενούς το&έα όσο και τη σταδιακή, αν και χα&ηλή, αύξηση του κατά
κεφαλήν εισοδή&ατος, Dαρά την αDουσία εDαρκών αDοτα&ιεύσεων, εDενδύσεων και τεχνολογικής Dροόδου.
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Επιπτώσεις της Αύξησης της Πυκνότητας του Πληθυσμού
στο Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ και την Παραγωγική Διάρθρωση
Λόγω της Dολύ ταχύτερης αύξησης του Dληθυσ&ού σε σχέση &ε τη διαθέσι&η γη, η Dυκνότητα του ελληνικού Dληθυσ&ού αυξήθηκε,
αDό 16 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιό&ετρο κατά &έσο όρο στη δεκαετία 1833-1842, στους 37 κατοίκους ανά τετραγωνικό
χιλιό&ετρο στη δεκαετία 1889-1898. Η αύξηση της Dυκνότητας του Dληθυσ&ού ήταν σχεδόν συνεχής. Οι &όνες ασυνέχειες συνδέονται
&ε την Dροσάρτηση των Dιο Dυκνοκατοικη&ένων σε σχέση &ε την υDόλοιDη Ελλάδα Ιονίων Νήσων το 1864 και &ε την Dροσάρτηση
της Dιο αραιοκατοικη&ένης σε σχέση &ε την υDόλοιDη Ελλάδα Θεσσαλίας και της Dεριοχής της Άρτας το 1881.
Μια σειρά αDό οικονο&ικά θεωρητικά υDοδείγ&ατα DροβλέDουν ότι η αύξηση της Dυκνότητας του Dληθυσ&ού σε σχέση &ε τη
διαθέσι&η γη οδηγεί σε ενίσχυση των κλάδων εντάσεως εργασίας, όDως η δευτερογενής και τριτογενής Dαραγωγή, εις βάρος των
κλάδων εντάσεως γης και (ζωικού) κεφαλαίου όDως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Με βάση αυτά τα υDοδείγ&ατα, η συνεχής αύξηση
του ελληνικού Dληθυσ&ού θα έDρεDε να οδηγεί σε συνεχή έξοδο εργαζο&ένων αDό τη γεωργία, το οριακό Dροϊόν της οDοίας
&ειωνόταν λόγω της συνεχούς αύξησης του αγροτικού Dληθυσ&ού, Dρος τους άλλους δύο το&είς Dαραγωγής, τη δευτερογενή και την
τριτογενή Dαραγωγή. Vς αDοτέλεσ&α, το σχετικό &ερίδιο της Dρωτογενούς Dαραγωγής θα έDρεDε να &ειώνεται συνεχώς και το
σχετικό &ερίδιο των άλλων δύο κλάδων να αυξάνεται, όDως ακριβώς συνέβη στην Ελλάδα. Αυτό είναι ά&εση συνέDεια ενός
κεντρικού θεωρή&ατος στη θεωρία του διεθνούς ε&Dορίου το οDοίο DροβλέDει ότι η αύξηση της σχετικής διαθεσι&ότητας ενός
συντελεστή Dαραγωγής (εργατικό δυνα&ικό σε σχέση &ε τη διαθέσι&η γη) θα οδηγεί σε σχετική αύξηση της Dαραγωγής του κλάδου
Dου χρησι&οDοιεί αυτόν τον συντελεστή Dαραγωγής Dιο εντατικά (&εταDοίηση, ε&Dόριο, υDηρεσίες) και σε σχετική &είωση της
Dαραγωγής του κλάδου Dου χρησι&οDοιεί Dιο εντατικά τον άλλο συντελεστή (γεωργία, κτηνοτροφία).
Με την υDόθεση ότι η Dαραγωγικότητα της εργασίας ήταν υψηλότερη στη δευτερογενή και τριτογενή Dαραγωγή σε σχέση &ε την
Dρωτογενή Dαραγωγή, η αύξηση του Dληθυσ&ού σε σχέση &ε τη διαθέσι&η γη θα &Dορούσε εDίσης να εξηγήσει και την &ικρή
αύξηση του κατά κεφαλήν Dραγ&ατικού εισοδή&ατος της Ελλάδας κατά την Dερίοδο αυτή. Αν η έξοδος αDό τον Dαραδοσιακό
αγροτικό το&έα είναι σταδιακή, όDως και ήταν, και οι άλλοι κλάδοι, της ε&Dορευ&ατικής γεωργίας, της δευτερογενούς και της
τριτογενούς Dαραγωγής χαρακτηρίζονται αDό υψηλότερη Dαραγωγικότητα της εργασίας σε σχέση &ε την Dαραδοσιακή αγροτική
Dαραγωγή, τότε &ια σχετική &ετακίνηση του εργατικού δυνα&ικού Dρος τους κλάδους υψηλότερης Dαραγωγικότητας της εργασίας
οδηγεί σε αύξηση της &έσης Dαραγωγικότητας της εργασίας και κατά συνέDεια σε αύξηση του κατά κεφαλήν Dραγ&ατικού ΑΕΠ.
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Ο Σταδιακός Εκχρηματισμός της Οικονομίας και το
Νομισματικό Σύστημα
Μια ση&αντική διαρθρωτική &εταβολή στην ελληνική οικονο&ία αDοτελεί και ο σταδιακός εκχρη&ατισ&ός της, &ε την
αύξηση της χρήσης της δραχ&ής τόσο ως &έσου Dληρω&ών όσο και ως &έσου διακράτησης Dλούτου. Με την Dάροδο του
χρόνου, όλο και &εγαλύτερο Dοσοστό των οικονο&ικών συναλλαγών λά&βανε χώρα &έσω της δραχ&ής και του τραDεζικού
συστή&ατος. Αυτό ήταν αDοτέλεσ&α της σταδιακής ανάDτυξης των θεσ&ών της οικονο&ίας της αγοράς, οι οDοίοι
βασίζονται στις συναλλαγές &έσω της χρήσης του χρή&ατος αλλά και της αύξησης της ε&Dιστοσύνης στην αξία του
νο&ίσ&ατος.
Η αύξηση της ζήτησης ρευστών χρη&ατικών διαθεσί&ων (Dροσφορά χρή&ατος M3) σε σχέση &ε το ΑΕΠ Dαρουσιάζεται στο
∆ιάγρα&&α Dου ακολουθεί. ΑDό λιγότερο αDό 1% του ΑΕΠ το 1841, η ζήτηση χρή&ατος αυξήθηκε σταδιακά σε εDίDεδα της
τάξης του 50% του ΑΕΠ. Όλο και Dερισσότεροι Έλληνες διακρατούσαν όλο και Dερισσότερο &έρος του εισοδή&ατος και του
Dλούτου τους σε χρη&ατικά διαθέσι&α και χρησι&οDοιούσαν τη δραχ&ή όλο και Dερισσότερο στις οικονο&ικές τους
συναλλαγές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια του 19ου αιώνα ο εκχρη&ατισ&ός ενισχύεται Dερισσότερο σε Dεριόδους κατά τις
οDοίες η δραχ&ή είναι &ετατρέψι&η σε άργυρο, Dαρά σε Dεριόδους &η &ετατρεψι&ότητας και αναγκαστικής κυκλοφορίας
χαρτονο&ίσ&ατος. Αυτό σχετίζεται &ε το ζήτη&α της ε&Dιστοσύνης στη &ελλοντική αξία του νο&ίσ&ατος.
Ειδικότερα, ο εκχρη&ατισ&ός ενισχύεται σχεδόν συνεχώς έως το 1885, όταν η αDοτυχία ένταξης της δραχ&ής στον διεθνή
κανόνα χρυσού οδήγησε σε &ακρά Dερίοδο Dαύσης της &ετατρεψι&ότητας.
Κατά την Dερίοδο Dαύσης της &ετατρεψι&ότητας η ζήτηση χρή&ατος &ειώνεται σε σχέση &ε το ΑΕΠ, δείγ&α σταδιακής
αDώλειας ε&Dιστοσύνης. Αυτό θα συνεχιστεί έως ότου αρχίσει να αDοδίδει η νο&ισ&ατική σταθεροDοίηση Dου εDέβαλε ο
∆ιεθνής Οικονο&ικός Έλεγχος στις αρχές του 20ού αιώνα.
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Ζήτηση Χρηματικών Διαθεσίμων (Μ3) ως προς ΑΕΠ,
1833-1898

Γιώργος Αλογοσκούφης, Ιστορικοί Κύκλοι της Ελληνικής Οικονο"ίας, Εκδόσεις Gutenberg, 2021
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Συμπεράσματα για τον Ιστορικό Κύκλο1821-1898
Τρία είναι τα κύρια εDιτεύγ&ατα αυτού του ιστορικού κύκλου: η δη&ιουργία και συγκρότηση του Dρώτου ελληνικού κράτους, η ε&Dέδωση
της εθνικής συνείδησης και η υιοθέτηση της Μεγάλης Ιδέας και τέλος η σταδιακή καθιέρωση των συνταγ&ατικών και δη&οκρατικών
θεσ&ών.
Στο κύκλο αυτό η Ελλάδα λειτουργεί υDό την «Dροστασία» και τον ασφυκτικό έλεγχο τριών αDό τις &εγάλες δυνά&εις της εDοχής, της
Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας, των Προστάτιδων ∆υνά&εων, και ιδιαίτερα της Βρετανίας, οι οDοίες Dαίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο για τις
εθνικές όσο και για τις Dολιτικές και οικονο&ικές εξελίξεις.
Η Ελλάδα Dαρα&ένει κατά βάση &ια φτωχή αγροτική οικονο&ία, λόγω της &ορφολογίας του εδάφους, της χα&ηλής Dαραγωγικότητας και
της έλλειψης κεφαλαιακής υDοδο&ής. Χαρακτηρίζεται εDίσης αDό ιδιαίτερα δη&οσιονο&ικά Dροβλή&ατα, λόγω της ανάγκης για υψηλές
κατά Dεριόδους α&υντικές δαDάνες και των Dεριορισ&ένων φορολογικών εσόδων, λόγω της στενότητας της φορολογικής βάσης και των
διοικητικών της αδυνα&ιών. Ο υψηλός εσωτερικός και εξωτερικός δανεισ&ός και η αδυνα&ία εξυDηρέτησης των εθνικών δανείων την
οδηγούν σε &ακρές Dεριόδους νο&ισ&ατικής αστάθειας και σε τρεις εDώδυνες διεθνείς Dτωχεύσεις, το 1826, το 1843 και το 1893.
Ο &ετασχη&ατισ&ός της οικονο&ίας υDήρξε ιδιαίτερα αργός και το Dοσοστό οικονο&ικής &εγέθυνσης ιδιαίτερα χα&ηλό. Το &έσο ετήσιο
Dοσοστό αύξησης του Dραγ&ατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου Dαρέ&εινε στο 1% DερίDου, και Dαρουσίασε
έντονες βραχυχρόνιες και &εσοχρόνιες διακυ&άνσεις. Ο κύριος Dροσδιοριστικός Dαράγων τόσο του &ετασχη&ατισ&ού όσο και της
ανάDτυξης της οικονο&ίας ήταν η αύξηση του Dληθυσ&ού, η οDοία οδήγησε τόσο στη &ερική αναδιάρθρωση της Dαραγωγής, εντός και
εκτός του αγροτικού το&έα, όσο και στην, έστω και βραδεία, αύξηση της Dαραγωγικότητας και του Dραγ&ατικού κατά κεφαλήν
εισοδή&ατος. Ση&αντική Dρόοδο ση&είωσε εDίσης και ο εκχρη&ατισ&ός της οικονο&ίας, &ε την όλο και &εγαλύτερη χρήση της δραχ&ής στις
οικονο&ικές συναλλαγές και την εDέκταση του χρη&ατοDιστωτικού συστή&ατος.
Η οικονο&ία βρέθηκε Dάντως σε δεύτερη &οίρα σε σχέση &ε τις υDόλοιDες εθνικές εDιδιώξεις και αDοτελούσε την «αχίλλειο Dτέρνα» του
νέου κράτους. Προς τα τέλη αυτού του κύκλου η Ελλάδα βρέθηκε σε «υDαρξιακή κρίση» καθώς, λόγω της Dτώχευσης του 1893 και της ήττας
στον ελληνο-τουρκικό Dόλε&ο του 1897, αναγκάστηκε να αDοδεχθεί την εDιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου.Vστόσο, η υDαρξιακή
αυτή κρίση στα τέλη του αιώνα αDοτέλεσε την ευκαιρία και το εφαλτήριο για &ια νέα εθνική DροσDάθεια.
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