
9. Η κρίση του 1932 

 
Βελτίωση οικονοµικών συνθηκών ελληνικού κράτους: 

Τι σήµαινε για το ελληνικό κράτος η (οικονοµική) «ευηµερία» στα τέλη της 

δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930: 

α) Οι σκοτεινές εποχές της δεκαετίας του 1920 έδειχναν να έχουν περάσει. 

β) Οι πληγές από τη Μικρασιατική καταστροφή έκλειναν.  

γ) Η φτώχεια περιοριζόταν. 

δ) Η εµπιστοσύνη των Ελλήνων σε ένα καλύτερο οικονοµικά µέλλον είχε 

αποκατασταθεί. 

ε) Το ελληνικό κράτος έδειχνε να σχεδιάζει το µέλλον µε µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 

Την εποχή ακριβώς εκείνη (1932) άρχισαν όµως να γίνονται και στην Ελλάδα 

φανερές οι δυσµενείς επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης που είχε ξεσπάσει 

στη Νέα Υόρκη το 1929.  

 

Η οικονοµική κρίση του 1929 

Πρόκειται για φαινόµενο µοναδικό στην ιστορία, κυρίως ως προς τις 

δραµατικές συνέπειές του στη ζωή των ανθρώπων, αλλά και στην οικονοµία, 

στην πολιτική κτλ. Μεγάλη ευθύνη για την κρίση φέρουν οι οικονοµικές και 

κοινωνικές εξελίξεις της δεκαετίας του 1920 στο δυτικό κόσµο: τότε 

εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη δύση η µαζική παραγωγή τυποποιηµένων 

βιοµηχανικών αγαθών καθώς και µια µαζική καταναλωτική κοινωνία. 

Προκειµένου οι επιχειρήσεις να διαθέσουν στην αγορά την όλο και 

αυξανόµενη µάζα των προϊόντων τους κατέφυγαν στη διαφήµιση. Η τελευταία 

όµως δεν αποδείχθηκε επαρκής ώστε να απορροφηθούν οι όλο και 

µεγαλύτερες ποσότητες αγαθών που παρήγαν οι βιοµηχανίες. Έτσι, µε την 

παρότρυνση των επιχειρήσεων και της διαφήµισης, όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι στράφηκαν στο δανεισµό. Στο πιστωτικό σύστηµα στράφηκαν στη 

συνέχεια και οι ίδιες οι επιχειρήσεις και ακόµη και ολόκληρα κράτη. Αυτό το 

σύστηµα όµως δεν µπορούσε παρά να είναι επισφαλές. Η ανάπτυξη δεν 

στηριζόταν σε ουσιαστική εξέλιξη των οικονοµικών δοµών, αλλά στο δανεισµό. 

Το αποτέλεσµα ήταν µια κρίση στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης να 

µεταβληθεί σε παγκόσµια. Στις 22 Οκτωβρίου 1929 αρκετοί επενδυτές 

αρχίζουν να πωλούν τις µετοχές αµερικανικών τραπεζών και επιχειρήσεων, η 

τιµή των οποίων είχε φτάσει στα ύψη. Τις δύο επόµενες µέρες τους πρώτους 

επενδυτές ακολουθούν και άλλοι γιατί φοβούνται ότι αν δεν πουλήσουν τώρα 

η τιµή των µετοχών που έχουν θα πέσει και δεν θα κερδίσουν αρκετά. Για 

ψυχολογικούς λόγους τους µεγάλους επενδυτές ακολουθεί και η µεγάλη µάζα 

των µικροεπενδυτών κάνοντας έτσι πράξη την πτώση της τιµής των µετοχών. 

Στις 24 Οκτωβρίου µόνο, ρευστοποιήθηκαν 13 εκατοµµύρια µετοχές, κυρίως 



τραπεζών, µε αποτέλεσµα οι καταθέτες να φοβηθούν και να ζητούν να 

κλείσουν τους λογαριασµούς τους. Οι τράπεζες αρχικά αρνήθηκαν να δώσουν 

πίσω τα χρήµατα (δεν είχαν να τα δώσουν όλα, τα είχαν δανείσει!) και στη 

συνέχεια κάποιες κήρυξαν πτώχευση. Ταυτόχρονα, άρχισαν να ζητούν πίσω 

επειγόντως τα δάνεια που είχαν δώσει σε άλλες τράπεζες και επιχειρήσεις. 

Πολλές απ’ τις τελευταίες δεν είχαν να τα δώσουν και κήρυξαν επίσης 

πτώχευση. Αυτό οδήγησε τις µετοχές τους στο χρηµατιστήριο σε κατάρρευση. 

Η ανεργία εκτινάχθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα. Πολλές επιχειρήσεις χάνουν 

τους πελάτες τους που δεν µπορούν πλέον να δανειστούν από τις τράπεζες 

και µε τη σειρά τους ρίχνουν τις τιµές και καταστρέφονται. Επιπλέον, οι 

αµερικανικές τράπεζες είχαν δανείσει ποσά σε όλο τον κόσµο και έτσι η κρίση 

µεταφέρεται στο εξωτερικό. Τα χρηµατιστήρια καταρρέουν παγκοσµίως. Η 

κρίση αφαιρεί από τα πλούσια κράτη τα χρήµατα µε τα οποία αγόραζαν τα 

αγροτικά προϊόντα των φτωχών χωρών και έτσι αυτές πέφτουν στην 

εξαθλίωση. Η κρίση συνοδεύτηκε από φαινόµενα πανικού και µαζικές 

αυτοκτονίες, κυρίως επιχειρηµατιών των οποίων η κόποι καταστράφηκαν µε 

ακατανόητο γι’ αυτούς τρόπο σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Το παγκόσµιο 

οικονοµικό σύστηµα µπήκε σε µια βαθιά και σκοτεινή εποχή από την οποία 

άρχισε να βγαίνει µόνο µετά το 1934, αφού όµως πρώτα είχε δηµιουργήσει τις 

συνθήκες για την επικράτηση ολοκληρωτικών πολιτικών καθεστώτων σε 

πολλά µέρη του κόσµου, ανάµεσά τους και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. 

Ιταλία, Γερµανία, Ελλάδα). 

 

Προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για θωράκιση της οικονοµίας 

Οι πρώτες συνέπειες φάνηκαν σχετικά σύντοµα (αδυναµία εξεύρεσης 

πιστώσεων στη διεθνή αγορά) και η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να 

αποτρέψει την κατάρρευση της ελληνικής οικονοµίας αρχικά µε την επιβολή 

δασµών σε αρκετά εισαγόµενα προϊόντα, αλλά κυρίως µέσα από τη στήριξη 

της ισοτιµίας της δραχµής. Για να το πετύχει αυτό η ελληνική κυβέρνηση 

άρχισε να αγοράζει δραχµές από το εξωτερικό, ώστε η δραχµή διεθνώς να 

διατηρήσει υψηλή αξία. Την άνοιξη του 1932 όµως τα αποθέµατα χρυσού και 

συναλλάγµατος της χώρας άρχισαν να εξαντλούνται και η Ελλάδα πήρε άµεσα 

δύο µέτρα που δήλωναν ότι είχε πια µπει για τα καλά στην οικονοµική κρίση: 

1. Η Ελλάδα ανέστειλε για τους πολίτες της τη δυνατότητα µετατροπής των 

δραχµών τους σε άλλο νόµισµα. 

2. Η Ελλάδα ανέστειλε την εξυπηρέτηση των εξωτερικών της δανείων. 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πέρασε σε µια εποχή ισχυρού κρατικού παρεµβατισµού 

στην οικονοµία, ειδικά στις συναλλαγές της µε το εξωτερικό, µε στόχο την 

αυτάρκεια. Η οικονοµία της χώρας αυτή την περίοδο ήταν κλειστή, δηλαδή µε 

λίγες, από το κράτος ελεγχόµενες συναλλαγές µε το εξωτερικό, στην οποία 

Σχόλιο [m1]: Έτσι προστάτευε τη 

δραχµή από µια άκρως επικίνδυνη 

υποτίµηση. 

Σχόλιο [m2]: Δηλαδή, αρνήθηκε 

πλέον να καταβάλει τους τόκους των 

παλιών της δανείων. 



κυριαρχούσαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και όχι οι ελεύθερες 

οικονοµικές συµφωνίες. 

 

 

Η µέθοδος «κλήρινγκ» (clearing). 
Επρόκειτο για µέθοδο διεθνών συναλλαγών και εµπορίου. Οι διεθνείς δηλαδή 

συναλλαγές δεν γίνονταν µε βάση ελεύθερες εµπορικές συµφωνίες µεταξύ 

επιχειρήσεων ή ατόµων, αλλά µε βάση διακρατικές συµφωνίες. Δεν ήταν 

δυνατόν ένας έµπορος να πάει ελεύθερα πχ στη Μ. Βρετανία και να αγοράσει 

τα προϊόντα που τον ενδιέφεραν, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν µπορούσε 

πλέον να µετατρέψει τις δραχµές του σε λίρες. Αντίθετα πήγαινε στο σχετικό 

υπουργείο (εµπορίου ή εξωτερικών) και πληροφορούσε την αρµόδια υπηρεσία 

για τις ανάγκες του, αλλά αντίστοιχα και για το ποια προϊόντα του ήθελε να 

πουλήσει στο εξωτερικό. Οι κρατικές υπηρεσίες έπειτα φρόντιζαν να 

καταρτήσουν λίστες προϊόντων για την κάθε χώρα (πιθανών εισαγωγών και 

εξαγωγών δηλαδή) και προχωρούσαν σε διαπραγµατεύσεις µε την κάθε χώρα 

χωριστά που είχε ήδη καταρτίσει τις δικές τις λίστες. Οι διακρατικές 

συµφωνίες που υπογράφονταν κοστολογούσαν τα προς ανταλλαγή προϊόντα 

µεταξύ δύο χωρών (όλες τις εισαγωγές και τις εξαγωγές) στο πλαίσιο 

ειδικών λογαριασµών φροντίζοντας ώστε να είναι κατά το δυνατόν 

ισοσκελισµένοι. Το γεγονός αυτό είχε και κάποιες θετικές επιπτώσεις για την 

Ελλάδα µιας και το εµπορικό µας ισοζύγιο ήταν πάντα ελλειµµατικό.  

 

 

Οι συνέπειες της κρίσης στο πολιτικό πεδίο. 

1. Αναδείχθηκαν ισχυρά συγκεντρωτικά κράτη. 
   ↓ 

2. Αναδείχθηκαν ολοκληρωτικά κινήµατα και καθεστώτα στην Ευρώπη. 
   ↓ 

3. Εµφανίστηκαν δικτατορικά και φασιστικά καθεστώτα (αναρρίχηση Α. 

Χίτλερ στην εξουσία στη Γερµανία το 1933). 
   ↓ 

4. Στις 4 Αυγούστου 1936 Ο Ι. Μεταξάς επέβαλε δικτατορία καταργώντας 

τον κοινοβουλευτισµό και τους δηµοκρατικούς θεσµούς. 
 

Σχόλιο [m3]: Δηλαδή, η αξία των 

όσων θα εισήγαµε από πχ την Μ. 

Βρετανία να είναι περίπου ίση µε την 

αξία των προϊόντων που θα εξήγαµε σ’ 

αυτήν. Έτσι, θα υπήρχε ανάγκη να 

πληρώσουµε µόνο τη διαφορά της αξίας 

των προϊόντων (γιατί εισήγαµε 

περισσότερα από όσα εξήγαµε).  

Σχόλιο [m4]: Οι εισαγωγές µας ήταν 

πάντα πολύ περισσότερες από τις 

εξαγωγές µας. 


