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Η μεγάλη κρίση του 1929-1932. Η αμερικανική κρίση: Στις 22 

Οκτωβρίου 1929, σε μια Αμερική ευημερούσα, που πίστευε ότι είχε βρει 
τον τρόπο να χτυπήσει την ανέχεια, ξεσπά η μεγάλη κρίση. Ενώ μέχρι τότε 
η αξία των βιομηχανικών μετοχών αυξανόταν συνεχώς, οικονομικοί 
κύκλοι που φοβούνται μια ξαφνική κάμψη των τιμών των μετοχών, 
αρχίζουν να τις πωλούν (να τις ρευστοποιούν). Στις 24 Οκτωβρίου 1929 
ρευστοποιήθηκαν 13 εκατομμύρια τίτλοι μετοχών. Από εκείνη την ημέρα 
μεγάλος αριθμός αμερικανών ρευστοποιεί τις μετοχές του για να 
τοποθετήσει αλλού τα χρήματά του, ελπίζοντας να κερδίσει περισσότερα. 
Αμέσως η τιμή των μετοχών αρχίζει να πέφτει κατακόρυφα και ένας 
αληθινός πανικός δημιουργείται στο χρηματιστήριο. Όλοι προσπαθούν να 
πωλήσουν τις μετοχές τους πριν η τιμή τους πέσει περισσότερο. Πολλές 
τράπεζες, που είχαν τοποθετήσει τα χρήματα των πελατών τους σε 
μετοχές για να αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη, καταστρέφονται και 
κηρύσσουν πτώχευση. Άλλες τράπεζες, μπροστά στην οικονομική κρίση, 
δε δανείζουν πια χρήματα στους πελάτες τους για να αγοράσουν 
βιομηχανικά προϊόντα και αρνούνται να χρηματοδοτήσουν επιχειρήσεις. 
Οι επιχειρήσεις, που δεν μπορούν πια να διαθέσουν τα προϊόντα τους και 
τα βλέπουν να συσσωρεύονται σε στοκ, αναγκάζονται να ρίξουν τις τιμές. 
Ακόμη και τα τραστ περιορίζουν την παραγωγή τους. Οι εργάτες 
απολύονται ή εισπράττουν μειωμένες αμοιβές, πράγμα που επιδεινώνει 
την οικονομική κρίση, γιατί, με τη σειρά τους, δεν μπορούν να αγοράσουν. 
Στα μέσα του 1930 ολόκληρη η αμερικανική οικονομία έχει παραλύσει. 

Η διεθνής κρίση: Από τις Ενωμένες Πολιτείες η κρίση επεκτείνεται 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι αμερικανικές τράπεζες, που είχαν δανείσει 
χρήματα στις άλλες χώρες, επιδιώκουν να επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά 
τους για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές δυσκολίες τους. Έτσι 
προκαλούν χρεωκοπία στις γερμανικές και αυστριακές τράπεζες που 
στηρίζονται κυρίως στον αμερικανικό δανεισμό. Η ευρωπαϊκή ευημερία 
είχε κλονιστεί. […]  

Αλλά εκτός από τις βιομηχανικές χώρες, η κρίση πλήττει και τις 
γεωργικές και τις υπανάπτυκτες. Η παράλυση της οικονομίας αφαιρεί από 
τις πλούσιες χώρες τα χρήματα με τα οποία αγόραζαν τα προϊόντα των 
αγροτικών χωρών. 
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