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Πολιτική Αστάθεια, Πτώχευση και Οικονομική
Ανάκαμψη, 1923-1940
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, ακολούθησε &ία ακό&η ?ερίοδος &εγάλης ?ολιτικής και οικονο&ικής αστάθειας.
Εν τέλει, οι ξένοι ?ιστωτές της χώρας την υ?οχρέωσαν και ?άλι να ε?ιδιώξει τη συ&&ετοχή της στο διεθνή κανόνα
χρυσού-συναλλάγ&ατος. Συνέδεσαν την υ?οχρέωση αυτή &ε την ίδρυση το 1928 &ιας ανεξάρτητης, α&ιγώς εκδοτικής,
τρά?εζας, της Τρά?εζας της Ελλάδος.
Παρά τη διεθνή νο&ισ&ατική αστάθεια της ?εριόδου αυτής, και τη &εγάλη διεθνή ύφεση των αρχών της δεκαετίας του
1930, η Ελλάδα ?αρέ&εινε στον κανόνα χρυσού συναλλάγ&ατος έως το 1932, όταν &ετά &ία συναλλαγ&ατική κρίση
έλαβε χώρα και η τέταρτη ελληνική ‘?τώχευση’, &ε αναστολή της εξυ?ηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Μετά ένα
κύκλο υ?οτι&ήσεων, η δραχ&ή συνδέθηκε το 1933 &ε την ο&άδα χωρών ?ου διατηρούσε τον κανόνα χρυσού, και το 1936
εντάχθηκε στη ζώνη ε?ιρροής της στερλίνας.
Παρά την ?ολιτική και νο&ισ&ατική αστάθεια, η ?ερίοδος του &εσο?ολέ&ου ήταν &ία ?ερίοδος άνθησης για ?ρώτη
φορά της βιο&ηχανικής δραστηριότητας, λόγω της άφιξης των ?ροσφύγων &ετά την Μικρασιατική καταστροφή, της
συγκράτησης του κόστους εργασίας αλλά και της δασ&ολογικής ?ροστασίας.
Μετά την ?τώχευση του 1932 και έως την κήρυξη του Β΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου, &ε τη βοήθεια της δασ&ολογικής
?ροστασίας και των συναλλαγ&ατικών ?εριορισ&ών, η χώρα κατόρθωσε να διατηρήσει &ια σχετική οικονο&ική και
νο&ισ&ατική σταθερότητα.
Ε?ι?λέον, η ?ερίοδος του &εσο?ολέ&ου α?οδείχθηκε &ία ?ερίοδος σχετικά υψηλής οικονο&ικής &εγέθυνσης, καθώς
ξεκίνησε η εκβιο&ηχάνιση της ελληνικής οικονο&ίας. Μεταξύ 1922 και 1937, το ?ραγ&ατικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ανέβηκε κατά ?ερί?ου 40% (α?ό $2695 το 1922 σε $3800 το 1937), ση&ειώνοντας &έσο ετήσιο ρυθ&ό &εγέθυνσης 2,3%.
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Η Δίκη των Έξι και οι Επεμβάσεις του Στρατού
Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή βενιζελικοί αξιω&ατικοί υ?ό την ηγεσία του Πλαστήρα και του Γονατά έκαναν ?ραξικό?η&α και
ο Κωνσταντίνος οδηγήθηκε στην εξορία. Τον διαδέχθηκε ?ροσωρινά ως Βασιλεύς ο γιος του Γεώργιος ο Β΄, έως το 1924 όταν
καταργήθηκε η &οναρχία.
Οι ?ραξικο?η&ατίες ε?έρριψαν όλες τις ευθύνες για την καταστροφή στους ?ολιτικούς τους αντι?άλους, και οργάνωσαν τη ‘δίκη
των έξι’, η ο?οία &ε συνο?τικές διαδικασίες είχε ως α?οτέλεσ&α την καταδίκη σε θάνατο τους Γεώργιο Χατζανέστη, διοικητή της
στρατιάς της Μικράς Ασίας, ∆η&ήτριο Γούναρη, ?ρώην ?ρωθυ?ουργό, Νικόλαο Στράτο, ?ρώην ?ρωθυ?ουργό, Πέτρο
Πρωτο?α?αδάκη, ?ρώην ?ρωθυ?ουργό, Νικόλαο Θεοτόκη και Γεώργιο Μ?αλτατζή, υ?ουργούς ε?ί των στρατιωτικών και
οικονο&ικών στην κυβέρνηση Γούναρη αντίστοιχα. ∆ύο άλλοι κατηγορού&ενοι ?ρώην υ?ουργοί καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσ&ά. Οι
καταδικασθέντες εκτελέστηκαν ά&εσα στο Γουδί. Η τραγική αυτή εξέλιξη ήταν η κορύφωση των ακροτήτων ?ου χαρακτήρισαν το
διχασ&ό ?ου είχε ξεκινήσει &ε την κήρυξη του Α΄Παγκοσ&ίου Πολέ&ου, και ο ο?οίος συνεχίσθηκε σε όλη την ?ερίοδο του
&εσο?ολέ&ου.
Η Ε?αναστατική κυβέρνηση των Πλαστήρα - Γονατά ?ροκήρυξηε εκλογές στις 16 ∆εκε&βρίου 1923 για την ανάδειξη της ∆΄
Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης η ο?οία και θα α?οφάσιζε για το ?ολίτευ&α της Ελλάδας. Στις βουλευτικές εκλογές του 1923
ε?ικράτησε το κό&&α των Φιλελευθέρων. Η βασιλεία καταργήθηκε και ανακηρύχθηκε ?ρόεδρος της ∆η&οκρατίας ο ναύαρχος
Παύλος Κουντουριώτης.
Η Συντακτική Συνέλευση συνέρχεται στις 2 Ιανουαρίου 1924 και στις 4 Ιανουαρίου ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχη&ατίζει κυβέρνηση.
Στις 6 Φεβρουαρίου ο Βενιζέλος ?αραιτείται και τη θέση του ?αίρνει ο Γεώργιος Καφαντάρης. Στις 24 Μαρτίου 1924 ανακηρύσσεται
νέα κυβέρνηση υ?ό τον Αλέξανδρο Πα?αναστασίου.
Η ?ερίοδος της αβασίλευτης δη&οκρατίας, ?ου αρκετοί ονο&άζουν Β΄Ελληνική ∆η&οκρατία, διήρκεσε έως το 1935 και
χαρακτηρίστηκε α?ό τις συχνές ε?ε&βάσεις του στρατού στην ?ολιτική ζωή, οι ο?οίες συνεχίστηκαν και &ετά. Το 1925 ο Θεόδωρος
Πάγκαλος κατέλαβε ?ραξικο?η&ατικά την εξουσία για να αντικατασταθεί &ε τη σειρά του α?ό ?ραξικό?η&α του Κονδύλη το 1926.
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Η Εξέλιξη του Πληθυσμού, 1900-1939
(εκατομμύρια κάτοικοι)
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Η Εξέλιξη του Πραγματικού ΑΕΠ, 1900-1938)
(τιμές 1914, λογαριθμική κλίμακα)
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Από τη Β΄Ελληνική Δημοκρατία στη Δικτατορία της 4ης
Αυγούστου
Μετά τις εκλογές του 1926 σχη&ατίστηκαν τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις συνασ?ισ&ού υ?ό τον
&ετριο?αθή Αλέξανδρο Ζαΐ&η.
Το 1928 ο Βενιζέλος εξελέγη και ?άλι στην ?ρωθυ?ουργία και κυβέρνησε ως το 1932, όταν το
κό&&α των Φιλελευθέρων έχασε τις εκλογές &ετά την κορύφωση της οικονο&ικής κρίσης και
την τέταρτη ελληνική ‘?τώχευση’. Σε αυτήν την τετραετία ?άντως ?ρόλαβε να ?ροωθήσει
αρκετές &εταρρυθ&ίσεις.
Στην εξουσία ανέβηκε τότε το Λαϊκό κό&&α του Τσαλδάρη. Οι βενιζελικοί ε?ιχείρησαν δύο
α?οτυχη&ένα στρατιωτικά κινή&ατα το 1933 και το 1935. Τελικά το 1935 ο Κονδύλης &ετά α?ό
?ραξικό?η&α ?ροκήρυξε δη&οψήφισ&α για την κατάργηση της αβασίλευτης δη&οκρατίας και
την ?αλινόρθωση της βασιλείας. Το ∆η&οψήφισ&α του 1935 οδήγησε στην ?αλινόρθωση του
Γεωργίου Β΄.
Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς, αρχηγός του κό&&ατος των Ελευθεροφρόνων, ?ου είχε ?άρει
&όλις 4% στις εκλογές, &ε την ανοχή του Γεωργίου Β΄, κατέλυσε το κοινοβουλευτικό καθεστώς
και ε?έβαλε δικτατορία στις 4 Αυγούστου. Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου διατηρήθηκε ως
τα τέλη του 1940 και την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄Παγκόσ&ιο Πόλε&ο.
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Η Οικονομική Αποσταθεροποίηση μετά τη
Μικρασιατική Καταστροφή
Κατά την ?ρώτη ?ερίοδο της ?ολιτικής αστάθειας ?ου ακολούθησε τη &ικρασιατική καταστροφή, τα δη&όσια
οικονο&ικά ήταν εκτός ελέγχου, ο εξωτερικός δανεισ&ός ήταν αδύνατος και η ?ροσφυγή στην εκδοτική &ηχανή
ήταν ανα?όφευκτη για τις ελληνικές κυβερνήσεις.
Την ίδια ?ερίοδο, νο&ισ&ατική αστάθεια ε?ικρατούσε και στην υ?όλοι?η Ευρώ?η, καθώς οι ανισορρο?ίες ?ου είχε
?ροκαλέσει ο ?όλε&ος και οι υ?ερβολικές ?ολε&ικές ε?ανορθώσεις ?ου είχαν ε?ιδικασθεί στους ηττη&ένους,
καθιστούσαν την ε?αναφορά του κανόνα χρυσού στις ?ρο?ολε&ικές ισοτι&ίες εξαιρετικά δύσκολη.
Για την κάλυψη των ά&εσων αναγκών του κράτους σε συνάλλαγ&α, η κυβέρνηση ε?έβαλε φόρο στα κέρδη α?ό
εξαγωγές. Με το διάταγ&α της 29ης Σε?τε&βρίου 1922, οι εξαγωγείς βασικών αγροτικών ?ροϊόντων, ό?ως το λάδι
ελιάς, οι σταφίδες και ο κα?νός, υ?οχρεώθηκαν να ανταλλάσσουν στην Εθνική Τρά?εζα ένα ?οσοστό των εσόδων
τους σε συνάλλαγ&α στην ε?ίση&α καθοριζό&ενη ισοτι&ία (140 δρχ./στερλίνα). Με νέο διάταγ&α (17 Οκτωβρίου
1922), οι εξαγωγείς &εταξιού και δερ&άτων υ?οχρεώθηκαν ε?ίσης να ?ράξουν το ίδιο, ενώ &ε το διάταγ&α της 9ης
∆εκε&βρίου, οι συναλλαγ&ατικοί έλεγχοι ε?εβλήθησαν σε όλες τις εξαγωγές ε&?ορευ&άτων.
Ε?ι?λέον, όλες οι ε&?ορικές τρά?εζες υ?οχρεώθηκαν να ανταλλάσσουν στην Εθνική Τρά?εζα το 15% των
η&ερήσιων αγορών συναλλάγ&ατος ?ου διενεργούσαν, στην ε?ίση&α καθοριζό&ενη ισοτι&ία. Ταυτοχρόνως,
ορίστηκε &ία νέα ε?ίση&η ισοτι&ία (155 δρχ./στερλίνα). Στη «&αύρη» αγορά, ό&ως, η συναλλαγ&ατική ισοτι&ία
υψώθηκε στις 400 δρχ./στερλίνα. Η διαφορά στην τι&ή συναλλάγ&ατος οδήγησε γρήγορα στην κατάργηση των
ελέγχων (Α?ρίλιος 1923) και στην ε?ιβολή εισαγωγικών δασ&ών.
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Πρώτες Προσπάθειες Σταθεροποίησης, 1924
Η αξιο?ιστία του κράτους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές κλονίσθηκε την ε?ό&ενη της Μικρασιατικής
καταστροφής. Η τι&ή των ελληνικών ο&ολόγων στο χρη&ατιστήριο του Λονδίνου ?ροσέγγισε την
?ολύ χα&ηλή τι&ή των 20-21 στερλινών και το ε?ιτόκιο έφθασε στην εκρηκτική τι&ή του 25%. Α?ό το
1923, ό&ως, άρχισε να ανακά&?τει και ?άλι η ?ιστολη?τική ικανότητα της χώρας. Η τι&ή των
κρατικών χρεογράφων βαθ&ιαία αυξήθηκε, φθάνοντας το 1923 στην τι&ή των 50-55 στερλινών και το
1924 στην τι&ή των 65 στερλινών, και α?έφερε α?όδοση ?ου ?ροσέγγιζε την α?όδοση των ξένων
χρεογράφων, 8,5-9%.
Μία ?ρώτη ?ροσ?άθεια δη&οσιονο&ικής ?ροσαρ&ογής και ?εριορισ&ού της νο&ισ&ατικής ε?έκτασης
έγινε το 1924. Οι κυβερνήσεις ?ροσ?άθησαν να α?οφύγουν τη χρήση του εκδοτικού ?ρονο&ίου. Η
αύξηση των δη&οσίων δα?ανών, η ο?οία ήταν σχετικά &ικρή, χρη&ατοδοτήθηκε &ε αυξη&ένα
φορολογικά έσοδα, και κυρίως &ε την έκδοση εντόκων γρα&&ατίων. Το τελικό α?οτέλεσ&α της
ασκηθείσας ?ολιτικής ήταν η συγκράτηση της νο&ισ&ατικής ε?έκτασης και ο ?εριορισ&ός των
&εγάλων διακυ&άνσεων της συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας. Ο ρυθ&ός αύξησης της ?ροσφοράς
χρή&ατος ήταν &όνο 11% το 1924, συγκρινό&ενος &ε 68% το 1923. Ο ρυθ&ός αύξησης του κόστους
ζωής &ειώθηκε σε λιγότερο α?ό 5% σε σχέση &ε 62% το ?ροηγού&ενο έτος. Στο δεύτερο εξά&ηνο του
1924, η στερλίνα αντηλλάσσετο κατά &έσο όρο &ε 250-260 δραχ&ές, &ε χα&ηλότερη τι&ή 212 δραχ&ές
τον Ιανουάριο και υψηλότερη τι&ή 298 δραχ&ές το Μάρτιο.
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Επάνοδος της Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής
Αστάθειας, 1925-1926
Η συνεχιζό&ενη ?ολιτική αστάθεια ?ροκάλεσε &εγάλες διακυ&άνσεις της συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας. Η
ισοτι&ία της δραχ&ής κυ&αινόταν &εταξύ &ιας ελάχιστης τι&ής 250 δρχ./στερλίνα τον Α?ρίλιο του 1925, και &ιας
&έγιστης τι&ής 386 δρχ./στερλίνα το ∆εκέ&βριο. Οι διακυ&άνσεις συνεχίστηκαν &ε α&είωτη ένταση και τον
ε?ό&ενο χρόνο: ελάχιστη τι&ή 316 δρχ./στερλίνα το Φεβρουάριο του 1926, &έγιστη τι&ή 453 δρχ. τον Ιούλιο. Η
κυβέρνηση δεν ακολούθησε &έτρα ορθόδοξης οικονο&ικής ?ολιτικής για την αντι&ετώ?ιση της συναλλαγ&ατικής
κρίσης, αλλά ?εριορίστηκε στην ?ροσωρινή καταδίωξη των χρη&ατο&εσιτών και το ‘κλείσι&ο’ της ελεύθερης
αγοράς. Με αστυνο&ικές διατάξεις (Σε?τέ&βριος 1925) α?αγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στις οδούς γύρω α?ό το
χρη&ατιστήριο. Καθώς ό&ως οι χρη&ατο&εσίτες &ετακινήθηκαν σε άλλες οδούς, α?αγορεύτηκε η συγκέντρωση
ιδιωτών σε κάθε Αθηναϊκή οδό. ∆ιετάχθησαν, ε?ίσης, έλεγχοι στα γραφεία των &εσιτών, υ?ήρξαν ε?’ αυτοφόρω
συλλήψεις και α?αγορεύτηκε η δη&οσίευση των τι&ών συναλλάγ&ατος της ελεύθερης αγοράς.
Οι αυξη&ένες δη&οσιονο&ικές ανάγκες οδήγησαν στη σύναψη του δεύτερου ‘αναγκαστικού δανείου’, τον
Ιανουάριο του 1926. Αυτήν τη φορά, τα χαρτονο&ίσ&ατα διαιρέθησαν σε δύο άνισα τ&ή&ατα: το 75% της αξίας
τους ?αρέ&εινε χαρτονό&ισ&α, ενώ το υ?όλοι?ο 25% ανταλλάχθηκε &ε έντοκα γρα&&άτια του ∆η&οσίου
εικοσαετούς διάρκειας, &ε ε?ιτόκιο 6%. Το κράτος έλαβε ως έσοδα 1.250 εκ. δραχ&ές. Με τα έσοδα αυτά, η
κυβέρνηση α?οσκο?ούσε στην εξόφληση τόσο των βραχυ?ρόθεσ&ων εντόκων γρα&&ατίων Εθνικής Α&ύνης,
συνολικού ?οσού 1.500 εκ. δραχ&ών στα τέλη του 1925, όσο και του κυ&αινό&ενου χρέους της ?ρος την Εθνική
Τρά?εζα. Παράλληλα, η Τρά?εζα άσκησε ?ιο ?εριοριστική νο&ισ&ατική ?ολιτική. Αύξησε το ?ροεξοφλητικό
ε?ιτόκιο σε 11% και εφάρ&οσε αυστηρότερους ?ιστωτικούς ?εριορισ&ούς, &ε τελικό α?οτέλεσ&α τη &είωση της
νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας τον α&έσως ε?ό&ενο χρόνο.
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Από τις Επεμβάσεις του Στρατού στην Οικουμενική
Κυβέρνηση Ζαϊμη
Η ?ερίοδος α?ό τον Ιούνιο του 1925 &έχρι το ∆εκέ&βριο του 1926 διακρίνεται σε
τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις.
Η ?ερίοδος α?ό τον Ιούνιο &έχρι το ∆εκέ&βριο του 1925 χαρακτηρίζεται α?ό την
στρατιωτική ε?έ&βαση στην ?ολιτική ζωή της χώρας (?ερίοδος στρατοκρατίας).
Τον Ιανουάριο του 1926, ε?ιβλήθηκε η δικτατορία του Πάγκαλου, ?ου κράτησε,
ό&ως, &όνον οκτώ &ήνες.
Στις 22 Αυγούστου 1926, σχη&ατίστηκε &ία ε?αναστατική κυβέρνηση &ε τη
συ&&ετοχή του στρατού υ?ό τον Γεώργιο Κονδύλη, ?ου διήρκεσε &έχρι τις 3
∆εκε&βρίου 1926.
Στις 4 ∆εκε&βρίου ορκίστηκε οικου&ενική κυβέρνηση ?έντε ?ολιτικών
κο&&άτων, υ?ό τον Αλέξανδρο Ζαϊ&η, η ο?οία ανέλαβε το δύσκολο έργο της
δη&οσιονο&ικής και νο&ισ&ατικής εξυγίανσης.
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Διετές Σταθεροποιητικό Πρόγραμμα, 1927-1928
Η νέα κυβέρνηση σχη&άτισε α&έσως &ία ε?ιτρο?ή α?ό δώδεκα ε&?ειρογνώ&ονες για τη &ελέτη των
?ροβλη&άτων της ελληνικής οικονο&ίας. Η ε?ιτρο?ή ?ροειδο?οίησε για την κακή κατάσταση των
δη&οσίων οικονο&ικών και συνέστησε τη δραστική ?ερικο?ή των δα?ανών και την αύξηση των
φόρων.
Η κυβέρνηση, ακολουθώντας τις ?ροτάσεις της Ε?ιτρο?ής, κατέστρωσε και εκτέλεσε &ε ε?ιτυχία ένα
διετές σταθερο?οιητικό ?ρόγρα&&α, &ε στόχο την εξισορρό?ηση των δη&οσίων οικονο&ικών, το
διακανονισ&ό των ?ολε&ικών χρεών και τη σταθερο?οίηση της συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας της
δραχ&ής.
Παράλληλα, η κυβέρνηση ?ροσέφυγε εκ νέου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές της ∆υτικής Ευρώ?ης και
των ΗΠΑ ?ροκει&ένου να εξεύρει τους αναγκαίους ?όρους, ώστε να καλύψει τις ε?είγουσες ανάγκες
για την ?ερίθαλψη των ?ροσφύγων και τον α&υντικό εξο?λισ&ό της χώρας. Οι ?ιστώτριες χώρες
δέχθηκαν να συνάψουν το 1927 &ε ευνοϊκούς όρους τρι&ερές δάνειο 9 εκ. στερλινών. Έθεσαν ό&ως ως
?ροϋ?όθεση για την εκτα&ίευση του δανείου την ε?ιτυχή εφαρ&ογή του διετούς σταθερο?οιητικού
?ρογρά&&ατος, &ε στόχο την ένταξη της δραχ&ής το ταχύτερο δυνατόν στο διεθνές νο&ισ&ατικό
σύστη&α του κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος.
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Ο Στόχος της Ένταξης στον Κανόνα ΧρυσούΣυναλλάγματος
Μαζί &ε το σταθερο?οιητικό ?ρόγρα&&α, η κυβέρνηση ξεκίνησε δια?ραγ&ατεύσεις &ε την
Κοινωνία των Εθνών (Μάρτιος-Σε?τέ&βριος 1927), α?οσκο?ώντας στην ε?αναφορά του
κανόνα χρυσού και την ενθάρρυνση της εισροής ξένων κεφαλαίων.
Μία ε?ιτρο?ή τεσσάρων ειδικών, &ε ε?ικεφαλής το Γενικό Γρα&&ατέα της Κοινωνίας των
Εθνών, Joseph Avenol, ε?ισκέφθηκε την Ελλάδα τον Α?ρίλιο του 1927, &ε σκο?ό τη &ελέτη
της οικονο&ικής κατάστασης. Το Μάιο, η ε?ιτρο?ή ?αρουσίασε την έκθεσή της στη
∆η&οσιονο&ική Ε?ιτρο?ή της Κοινωνίας των Εθνών.
Η έκθεση α?οτελείτο α?ό τρία υ?ο&νή&ατα σχετικά &ε τον ?ροϋ?ολογισ&ό και την τα&ιακή
κατάσταση του κράτους, το ρόλο και τις λειτουργίες της Εθνικής Τρά?εζας και τη γενικότερη
οικονο&ική κατάσταση.
Η ∆η&οσιονο&ική Ε?ιτρο?ή ε?ιθυ&ούσε να έχει &ία ακριβή εικόνα της ?ορείας της
ελληνικής οικονο&ίας, αλλά και της υ?ευθυνότητας των δη&οσιονο&ικών και νο&ισ&ατικών
αρχών, ?ροκει&ένου να ?ροβεί στην έγκριση της αίτησης της Ε?ιτρο?ής Α?οκατάστασης
Προσφύγων, για την ?αροχή νέου ?ροσφυγικού δανείου ?οσού 5,5 εκ. στερλινών.
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Η Δημιουργία της Τράπεζας της Ελλάδος και το
Τριμερές Δάνειο
Η Ε?ιτρο?ή υ?οστήριξε ότι η τρα?εζική &εταρρύθ&ιση έ?ρε?ε να ?ροηγηθεί της
διαδικασίας της νο&ισ&ατικής &εταρρύθ&ισης.
Συγκεκρι&ένα, ως βασική ?ροϋ?όθεση για την ?αροχή α?ό την Κοινωνία των
Εθνών οικονο&ικής βοήθειας, η Ε?ιτρο?ή α?αίτησε την ίδρυση &ίας νέας,
?ολιτικά ανεξάρτητης, κεντρικής τρά?εζας, &ε την ε?ωνυ&ία Τρά?εζα της
Ελλάδος. Η νέα τρά?εζα θα είχε το α?οκλειστικό δικαίω&α της έκδοσης
τρα?εζογρα&&ατίων.
Το Σε?τέ&βριο του 1927 συ&φωνήθηκε η ?αροχή τρι&ερούς δανείου 9 εκ.
στερλινών ?ρος την Ελλάδα, &ε την ακόλουθη κατανο&ή: (α) 3 εκ. στερλίνες για
την αύξηση των συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων της κεντρικής τρά?εζας και τη
σταθερο?οίηση της τι&ής συναλλάγ&ατος, (β) 3 εκ. στερλίνες για την κάλυψη
των συσσωρευ&ένων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων, και (γ) 3 εκ. στερλίνες για
την ε?ανεγκατάσταση των ?ροσφύγων.
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Οι Όροι Χορήγησης του Τριμερούς Δανείου
Ε?ι?λέον, η Ε?ιτρο?ή συνέστησε ότι η βιο&ηχανική ?ολιτική θα
έ?ρε?ε να στραφεί στη διατήρηση χα&ηλών ?ραγ&ατικών
&ισθών και στην ?αροχή δασ&ολογικής ?ροστασίας.
Όρισε ε?ίσης ότι οι δη&όσιες δα?άνες δεν &?ορούν να αυξηθούν
?έραν του καθορισ&ένου ανώτατου ορίου των 9 δισεκ. δραχ&ών
για τα έτη 1929 και 1930, ενώ για τα &εταγενέστερα χρόνια ο
δη&όσιος ?ροϋ?ολογισ&ός θα έ?ρε?ε να είναι ισοσκελισ&ένος.
Υ?οχρέωσε, τέλος, την κυβέρνηση να διαβιβάζει ανά τρί&ηνο, για
τρία συνεχή χρόνια, στο Συ&βούλιο της Κοινωνίας των Εθνών
έκθεση σχετικά &ε τη δη&οσιονο&ική κατάσταση της χώρας.
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Η Σταθεροποίηση του 1927 και η Ένταξη στον Κανόνα
Χρυσού-Συναλλάγματος
Οι ?ροσ?άθειες &είωσης των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων, &έσω της ?εριστολής των δη&οσίων δα?ανών και της ε?ιβολής
νέων φορολογικών βαρών, ?ου ανέλαβαν οι κυβερνήσεις συνασ?ισ&ού, καθώς και η συστη&ατική α?οφυγή άντλησης
εσόδων &έσω του ?ληθωρισ&ού, ?εριόρισαν ση&αντικά τις διακυ&άνσεις της συναλλαγ&ατικής ισοτι&ίας. Σε όλη τη
διάρκεια του 1927, η συναλλαγ&ατική ισοτι&ία κυ&αινόταν &εταξύ &ιας κατώτατης τι&ής 360 δρχ./στερλίνα τον Ιούνιο, και
&ιας ανώτατης τι&ής 375 δρχ./στερλίνα το Μάρτιο. Μετά τη de facto σταθερο?οίηση της ισοτι&ίας ακολούθησε η de jure
σταθερο?οίηση το Μάιο του 1928. Με το διάταγ&α της 12ης Μαΐου, ορίστηκε ότι η δραχ&ή ?ρέ?ει να ?εριέχει 0,01952634
γρα&&άρια καθαρό χρυσό. Η στερλίνα ?εριείχε 7,32238 γρα&&άρια καθαρό χρυσό. Ε?ο&ένως, η ισοτι&ία τέθηκε στις 375
(±2,5) δραχ&ές/στερλίνα (7,32238/0,01952634).
Ορίστηκε ε?ίσης ότι η Τρά?εζα της Ελλάδος υ?οχρεούται να ανταλλάσσει τα τρα?εζογρα&&άτιά της σε συνάλλαγ&α
χρυσής βάσης. [ς τέτοιο θεωρήθηκε η αγγλική στερλίνα. ∆εν είχε, ό&ως, την υ?οχρέωση &ετατρο?ής της εγχώριας
νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας σε χρυσό. Κατά την η&έρα της de jure σταθερο?οίησης και της έναρξης των λειτουργιών της
Τρά?εζας της Ελλάδος, ο λόγος συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων ?ρος νο&ισ&ατική κυκλοφορία («?ραγ&ατική κυκλοφορία»)
ανερχόταν σε 82%, και ο λόγος διαθεσί&ων ?ρος νο&ισ&ατική κυκλοφορία και καταθέσεις όψεως («δυνητική κυκλοφορία»)
σε 54%.
Με τη σύνδεση της δραχ&ής &ε την αγγλική στερλίνα και το χρυσό, η χώρα υιοθέτησε και ?άλι τον κανόνα χρυσούσυναλλάγ&ατος. Τελικά, η νο&ισ&ατική ορθοδοξία της ε?οχής ε?ικράτησε. Η δραχ&ή ενσω&ατώθηκε στο σύστη&α σχετικά
γρήγορα, το 1928, εν &έρει διότι οι νο&ισ&ατικές αρχές α?έφυγαν το λάθος των αρχών του αιώνα να ε?ιδιώξουν δηλαδή την
ε?αναφορά της &ετατρεψι&ότητας του νο&ίσ&ατος στην αρχική ισοτι&ία &ε το χρυσό. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θα ήταν
εντελώς ανέφικτο στην ?ερί?τωση της Ελλάδας, καθώς η δραχ&ή το 1928 αντιστοιχούσε &όλις στο 1/15 της ?ρο?ολε&ικής
αξίας της σε χρυσό.
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Εκροές Συναλλάγματος και Συναλλαγματική Πολιτική
Τον Ιούλιο του 1928, &ετά α?ό εκλογές, ορκίστηκε νέα κυβέρνηση υ?ό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Παρά τη &είωση των
δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων ?ου είχε ε?ιτευχθεί, η ?αρα&ονή της δραχ&ής στον κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος
α?οδείχθηκε ?ροβλη&ατική, εξαιτίας τόσο της υ?ερτι&η&ένης ισοτι&ίας της όσο και των διεθνών νο&ισ&ατικών
αναστατώσεων ?ου ακολούθησαν.
Η ε?ιστροφή της δραχ&ής στον κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος υ?ήρξε ?ερι?ετειώδης α?ό την αρχή. Α?ό το 1928,
όταν η δραχ&ή κατέστη ?άλι ?λήρως &ετατρέψι&η σε συνάλλαγ&α χρυσής βάσης, η Τρά?εζα της Ελλάδος
αντι&ετώ?ιζε συνεχή α?ώλεια των διαθεσί&ων της σε συνάλλαγ&α, ένδειξη ότι η δραχ&ή εθεωρείτο υ?ερτι&η&ένη.
Οι ση&αντικές αντι?ληθωριστικές ?ιέσεις, εξαιτίας της &εγάλης διεθνούς χρη&ατο?ιστωτικής κρίσης ?ου ξέσ?ασε
το 1929, ε?ηρέασαν ?ερισσότερο το ισοζύγιο ?ληρω&ών και τη συναλλαγ&ατική ισοτι&ία και λιγότερο τον
?αραγωγικό το&έα της οικονο&ίας. Η οικονο&ική κρίση συνοδεύτηκε α?ό αξιοση&είωτη συρρίκνωση των εξαγωγών,
των εισροών ιδιωτικών ε?ενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων και των &εταναστευτικών ε&βασ&άτων.
Στις 21 Σε?τε&βρίου 1931, η στερλίνα υ?οτι&ήθηκε και η Μ. Βρετανία εγκατέλειψε τον κανόνα χρυσού. Η Ελληνική
κυβέρνηση, ό&ως, δεν ε?έτρεψε η δραχ&ή να ακολουθήσει τη στερλίνα. Αντίθετα, α?οφάσισε την ?αρα&ονή της
στον κανόνα χρυσού-συναλλάγ&ατος. Η Τρά?εζα της Ελλάδος εξακολούθησε να ασκεί έντονα αντι?ληθωριστική
?ολιτική.
Οι ελληνικές νο&ισ&ατικές αρχές α?οδέσ&ευσαν τη δραχ&ή α?ό τη στερλίνα και τη συνέδεσαν &ε το δολάριο, το
ο?οίο εξακολουθούσε να διακρατεί σταθερή σχέση &ε το χρυσό. Η νέα ε?ίση&η ισοτι&ία καθορίστηκε στις 77,05
δρχ./δολάριο (ση&εία εισροής-εκροής χρυσού: ±0,95 δρχ.)

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

16

Κερδοσκοπικές Πιέσεις, Έξοδος από τον Κανόνα
Χρυσού-Συναλλάγματος και ‘Πτώχευση’, 1932
Η αντι?ληθωριστική ?ολιτική της Τρά?εζας δεν α?οδείχτηκε, ό&ως, ε?αρκής για την ?εριφρούρηση της ισοτι&ίας
της δραχ&ής. Η δραχ&ή άρχισε να υφίσταται α&έσως έντονες υ?οτι&ητικές ?ιέσεις. Σε &ία &όνο εβδο&άδα (21-26
Σε?τε&βρίου), οι α?ώλειες συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων έφτασαν τα 3,6 εκ. δολάρια. Οι νο&ισ&ατικές αρχές
αντέδρασαν &ε αύξηση του ?ροεξοφλητικού ε?ιτοκίου σε 12%, αλλά ούτε και αυτό στάθηκε ε?αρκές για την
αναστροφή της εκροής διαθεσί&ων. Η Τρά?εζα ε?ο&ένως ?ροχώρησε τον Οκτώβριο σε &είωση του ε?ιτοκίου σε
11%. Παράλληλα, η κυβέρνηση α?οφάσισε ότι η Κεντρική Τρά?εζα θα έ?ρε?ε να ασκεί &ονο?ωλιακά τις ?ράξεις
συναλλάγ&ατος. Οι ε?ιβληθέντες συναλλαγ&ατικοί έλεγχοι ση&ατοδότησαν την α?αρχή της de facto αναστολής
της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής.
Α?οσυνδέοντας τη δραχ&ή α?ό τη στερλίνα και ακολουθώντας το δολάριο, η κυβέρνηση ?ροσ?άθησε να
α?οσ?άσει διεθνή οικονο&ική βοήθεια, &ε σκο?ό την υ?οστήριξη της εγχώριας νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας. Τον
Ιανουάριο του 1932, ε?έβαλε την αίτησή της στην Κοινωνία των Εθνών και την Ε?ιτρο?ή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού
Ελέγχου για την άδεια ?ενταετούς αναστολής όλων των ?ληρω&ών εξυ?ηρέτησης του εξωτερικού δη&όσιου χρέους
και την αναστολή εξόφλησης του κυ&αινό&ενου δη&όσιου χρέους. Α?αίτησε, ε?ίσης, δάνειο 12,5 εκ. στερλινών για
τη σταθερο?οίηση του εγχώριου νο&ίσ&ατος και τη συνέχιση και ολοκλήρωση των &εγάλων δη&οσίων έργων. Με
άλλα λόγια, η κυβέρνηση Βενιζέλου κήρυξε, για τέταρτη φορά στην οικονο&ική ιστορία της χώρας, την ?τώχευση
του κράτους, αδυνατώντας να εκ?ληρώσει τις υ?οχρεώσεις της ?ρος τις ?ιστώτριες χώρες. Η Κοινωνία των Εθνών
α?έρριψε το αίτη&α της κυβέρνησης για δάνειο, ενώ συ&φώνησε σε αναστολή της ?ληρω&ής χρεολυσίων, διάρκειας
ενός &όνον έτους. Τον Α?ρίλιο, ό&ως, η κυβέρνηση ανέστειλε τη &ετατρεψι&ότητα της δραχ&ής και ένα &ήνα
αργότερα, ?ροχώρησε στη &ονο&ερή διακο?ή των ?ληρω&ών εξυ?ηρέτησης του εξωτερικού χρέους. Ε?ρόκειτο για
την τέταρτη ελληνική ‘?τώχευση’ α?ό την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας.
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Από τη Σύνδεση με το Χρυσό στη Ζώνη Επιρροής της
Στερλίνας, 1932-1936
Μετά την έξοδό της α?ό τον κανόνα χρυσού, η δραχ&ή άρχισε να υ?οτι&άται συνεχώς. Α?ό 293 δρχ./στερλίνα το
Μάρτιο του 1932, η ισοτι&ία υψώθηκε σε 543 δραχ&ές το Μάιο και 609 δραχ&ές το ∆εκέ&βριο. Τον Αύγουστο, ο
λόγος συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων ?ρος νο&ισ&ατική κυκλοφορία έ?εσε σε 20,7%, ?ολύ κάτω α?ό το κατώτατο
ε?ιτρε?ό&ενο όριο του 40%. Για την κάλυψη των α?ωλειών, η Τρά?εζα ?αρενέβη στην ελεύθερη αγορά και, &έσω
χρη&ατο&εσιτών, αγόραζε ξένο συνάλλαγ&α. Η ανορθόδοξη αυτή ?ολιτική ?αρέ&βασης συνεχίστηκε &έχρι το
τέλος του χρόνου και συνεισέφερε σε &ία ε?ιτυχή ε?ανάκτηση των διαθεσί&ων της.
Στο τέλος Ιανουαρίου του 1933, η δραχ&ή είχε ήδη υ?οτι&ηθεί αρκετά. Το κοινό άρχισε να φοβάται τώρα
υ?οτί&ηση της τι&ής του ξένου συναλλάγ&ατος. Το α?οτέλεσ&α ήταν η αντιστροφή της κίνησης των ετών
1931-1932. Ση&ειώθηκε εισροή συναλλάγ&ατος (ε?ανα?ατρισ&ός κεφαλαίου, &εταναστευτικά ε&βάσ&ατα) ?ου
ενισχύθηκε α?ό τις υ?οτι&ήσεις του δολαρίου έναντι του χρυσού.
Μετά την υ?οτί&ηση του δολαρίου το 1933, η Τρά?εζα της Ελλάδος, υιοθετώντας &ία ‘?ολιτική χρυσού’,
&ετέτρε?ε α&έσως τα συναλλαγ&ατικά της α?οθέ&ατα σε χρυσό, σε &ία ?ροσ?άθεια ελαχιστο?οίησης δυνητικών
α?ωλειών α?ό &ελλοντικές υ?οτι&ήσεις του ξένου συναλλάγ&ατος. Η ?ολιτική αυτή είχε &εγάλο κόστος για την
Τρά?εζα, αφού τα α?οθέ&ατα σε χρυσό ήταν άτοκα, ενώ τα α?οθέ&ατα σε συνάλλαγ&α έντοκα.
Τον Ιούνιο του 1933, η χώρα συνδέθηκε &ε την ο&άδα των χωρών εκείνων ?ου διατηρούσαν ά&εση σύνδεση &ε το
χρυσό (Gold Bloc) και η δραχ&ή άρχισε να ?αρακολουθεί τις κινήσεις του ελβετικού φράγκου. Όταν το γαλλικό
φράγκο α?οδεσ&εύτηκε α?ό το χρυσό το Σε?τέ&βριο του 1936, η δραχ&ή εντάχθηκε στη ‘ζώνη ε?ιρροής της
στερλίνας’.
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Η Δραχμή στη Ζώνη Επιρροής της Στερλίνας και οι
Συναλλαγματικοί Περιορισμοί
Η νέα συναλλαγ&ατική ?ολιτική, ?ου ανακοινώθηκε στις 27 Σε?τε&βρίου 1936, α?έβλε?ε στη διακράτηση
σταθερής της ισοτι&ίας της δραχ&ής ως ?ρος τη στερλίνα. Αντίθετα, ε?ιτρε?όταν η ελεύθερη κύ&ανσή της
ως ?ρος το χρυσό και όλα τα άλλα νο&ίσ&ατα ?ου δεν ήταν συνδεδε&ένα &ε τη στερλίνα. Η ισοτι&ία
δραχ&ής/στερλίνας ορίστηκε στις 546 δραχ&ές (αγορά) και 550 δραχ&ές (?ώληση).
Μετά το 1936, η συναλλαγ&ατική κατάσταση της χώρας άρχισε να βελτιώνεται. Άλλωστε, &ε την ε?ιβολή
της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, υιοθετήθηκαν αυστηροί συναλλαγ&ατικοί έλεγχοι. Τα ανελεύθερα
&έτρα της δικτατορίας, ό?ως η λογοκρισία της αλληλογραφίας &ε το εξωτερικό και ο έλεγχος των
ταξιδιωτών έκαναν τους ελέγχους αυτούς αρκετά α?οτελεσ&ατικούς. Ε?ίσης, υιοθετήθηκε το σύστη&α των
δι&ερών ε&?ορικών συ&ψηφισ&ών (clearing), ?ου στο καθεστώς ?ροστατευτισ&ού ?ου ε?ικρατούσε
?αγκοσ&ίως στη δεκαετία του 1930, ε?έφερε αύξηση των ε&?ορικών συναλλαγών.
Μέχρι τις ?αρα&ονές του Β΄ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου η δραχ&ή ?αρέ&εινε σταθερή ως ?ρος τη στερλίνα,
?αρουσιάζοντας ελάχιστες διακυ&άνσεις. Σε &εγάλο βαθ&ό αυτό ήταν συνέ?εια της διεθνούς ε?ικράτησης
των συναλλαγ&ατικών ?εριορισ&ών. Τα α?οθέ&ατα σε χρυσό και συνάλλαγ&α στην ?ερίοδο 1936-1939
?αρέ&ειναν ουσιαστικά σταθερά. Στο τέλος του 1935 ισοδυνα&ούσαν &ε 3,3 δισεκ. δραχ&ές (όλα σχεδόν σε
χρυσό), ενώ στα τέλη του 1939 είχαν αυξηθεί σε 3,7 δισεκ. εκ των ο?οίων τα 3 δισεκ. ήταν σε χρυσό.
Στην ίδια ?ερίοδο, η νο&ισ&ατική κυκλοφορία εξελισσόταν ο&αλά, και ο ?ληθωρισ&ός διατηρήθηκε
χα&ηλός.
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Η Κήρυξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου και η Επάνοδος
της Νομισματικής Αστάθειας
Τον Αύγουστο του 1939 ση&ειώθηκαν φαινό&ενα αθρόας ανάληψης τρα?εζικών
καταθέσεων, ?ου εντάθηκαν τον ε?ό&ενο &ήνα &ε την κήρυξη του ?ολέ&ου στη ∆υτική
Ευρώ?η. Το α?οτέλεσ&α ήταν η α?ότο&η αύξηση της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας α?ό 8
δισεκ. δραχ&ές τον Ιούνιο και Ιούλιο σε 10 δισεκ. δραχ&ές τον Αύγουστο, 10,6 το Σε?τέ&βριο
και 9,9 τον Οκτώβριο. Η Τρά?εζα της Ελλάδος αντέδρασε ά&εσα στην κρίση, αυξάνοντας τις
?ιστώσεις της ?ρος τις ε&?ορικές τρά?εζες. Μεταξύ Ιουλίου και Σε?τε&βρίου, οι καταθέσεις
των τρα?εζών στην Τρά?εζα της Ελλάδος &ειώθηκαν κατά 78%, ενώ οι ?ιστώσεις της
Τρά?εζας αυξήθηκαν κατά 63%.
Νέα κρίση ση&ειώθηκε τον Α?ρίλιο του 1940, η ο?οία εντάθηκε το Μάιο και τον Ιούνιο. Μετά
α?ό &ία &ικρή ?αύση τον Ιούλιο και Αύγουστο, η κρίση συνεχίστηκε &ε α&είωτη ένταση τους
ε?ό&ενους &ήνες. Καθώς η χώρα εισερχόταν ε?ίση&α στον ?όλε&ο, οι &αζικές αναλήψεις
καταθέσεων δεν ήταν δυνατόν να αντι&ετω?ισθούν ?αρά &όνο &ε ά&εσους ?εριορισ&ούς.
Ό?ως και στο ?αρελθόν, η κήρυξη του ?ολέ&ου οδήγησε σε διεύρυνση των δη&οσιονο&ικών
ελλει&&άτων, σε αύξηση της ?ροσφοράς χρή&ατος για τη χρη&ατοδότησή τους και σε
ση&αντική αύξηση του ?ληθωρισ&ού.
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Εξέλιξη του Πραγματικού Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ, 1900-1938
(σε πραγματικές τιμές 1914, λογαριθμική κλίμακα)
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Ετήσιος Ρυθμός Πληθωρισμού, 1915-1941
(% μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτού)
100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941

-20.0%

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

22

Η Εξέλιξη της Ισοτιμίας Δραχμής Δολαρίου ΗΠΑ,
1914-1940
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Η Εξέλιξη της Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Δραχμής-Στερλίνας
1914-1940
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Η Εξέλιξη της Ισοτιμίας Δραχμής Γαλλικού Φράγκου
1914-1940
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