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Η υποτίμηση του αγγλικού νομίσματος το Σεπτέμβριο του 1931 

προκάλεσε αντιδράσεις πανικού στις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Για την 
Ελλάδα ανατρέπονται οι «αισιόδοξες» αναγνώσεις τραπεζικών κύκλων, που 
κατά τα έτη 1929 και 1930 διέβλεπαν μια ικανοποιητική αντίδραση της 
εγχώριας οικονομίας στα διεθνή φαινόμενα ύφεσης. «Θύμα» άλλωστε της 
αγγλικής κρίσης, και ο Αλ. Διομήδης, ο οποίος εξαναγκάζεται από τον 
πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο σε παραίτηση, διότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν 
είχε καταφέρει να προβλέψει την κρίση της στερλίνας και να μετατρέψει το 
σύνολο των συναλλαγματικών αποθεμάτων σε δολάρια. Σε γενικότερο 
επίπεδο και πέρα από συγκυριακές τοποθετήσεις, οι έλληνες οικονομολόγοι 
της εποχής ανέλυσαν το φαινόμενο της Μεγάλης Κρίσης περισσότερο υπό το 
πρίσμα των διακυμάνσεων του χρυσού κανόνα – ως φαινόμενο δηλαδή 
νομισματικό – και λιγότερο ως δομική ανισορροπία, αποτέλεσμα του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Πιο πρόσφατες μελέτες συνδέουν την παγίωση της 
κρίσης με τη μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων των κεντρικών 
τραπεζών και γενικότερα με τις μεταπτώσεις του κανόνα χρυσού 
συναλλάγματος. 

Μετά την υποτίμηση της στερλίνας, λαμβάνονται, στα τέλη Σεπτεμβρίου 
1931, τα πρώτα νομοθετικά μέτρα για την προστασία του ελληνικού 
νομίσματος. Η αναγκαστική νομοθεσία της περιόδου επιβάλλει αυστηρούς 
περιορισμούς στην αγορά και πώληση συναλλάγματος, ενώ η Τράπεζα της 
Ελλάδος αναλαμβάνει μονοπωλιακά τη διεκπεραίωση των συναλλαγματικών 
ελέγχων. Περιορισμοί επιβάλλονται επίσης στις εισαγωγές ορισμένων 
προϊόντων. Δημιουργείται επομένως ένα «θεραπευτικό» προστατευτικό 
πλαίσιο με στόχο την ενίσχυση του εθνικού νομίσματος και την αποτροπή 
του κινδύνου μαζικής διαφυγής των ελληνικών κεφαλαίων στις ξένες αγορές. 
Από την άλλη πλευρά, το ελληνικό νόμισμα, παρά την υποτίμηση της 
στερλίνας, δεν αποσυνδέεται από τον κανόνα χρυσού συναλλάγματος και 
παραμένει επομένως στην ατμόσφαιρα του οικονομικού φιλελευθερισμού 
που δεν αναιρείται από τα συγκυριακά προστατευτικά μέτρα. Άλλωστε, 
σύμφωνα με μια άποψη, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε κατορθώσει να μειώσει 
μερικώς τις συνέπειες από την αγγλική κρίση, μειώνοντας κατά 1,5 
εκατομμύριο τα αποθεματικά που διατηρούσε σε στερλίνες. Έτσι η δραχμή, 
παραμένοντας στον κανόνα χρυσού συναλλάγματος συνδέεται με το δολάριο: 
στις 21 Σεπτεμβρίου 1931 η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει νέα ισοτιμία του 
ελληνικού νομίσματος (1 δολάριο = 77,05 δραχμές). 
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