
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

 
Αφορµή ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Το αίτηµα της Ελλάδας προς την ΚΤΕ (Κοινωνία των Εθνών) το 1927 για την 

παροχή δανείου που θα χρησιµοποιούνταν για να καλύψει τις πιεστικές 

ανάγκες των προσφύγων. 

 

Αιτίες ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος: 

Η Ελλάδα χρειαζόταν µια κεντρική, υπό τον έλεγχο του κράτους τράπεζα, η 

οποία: 

1. Θα αναλάµβανε τη διαχείριση των κρατικών χρεών. 

2. Θα αναλάµβανε την έκδοση χαρτονοµίσµατος. 

3. Θα φρόντιζε για µια ενιαία εφαρµογή της κυβερνητικής οικονοµικής 

πολιτικής. 

 

Η Εθνική Τράπεζα αντέδρασε στο ενδεχόµενο ίδρυσης µιας κεντρικής 

κρατικής τράπεζας επειδή θα έχανε την επωφελή ειδική σχέση της µε το 

Ελληνικό κράτος (χαρακτηριστικά θα έχανε το εκδοτικό της προνόµιο, ως 

τότε δηλαδή η Εθνική Τράπεζα εξέδιδε τα ελληνικά χαρτονοµίσµατα). 

Τελικά ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος κάτω και από την πίεση ξένων 

συµβούλων της ΚΤΕ που επιθυµούσαν τον εκσυγχρονισµό του ελληνικού 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος: Ίδρυση Μάιος 1927 - Έναρξη 

λειτουργίας στα µέσα του 1928. 

 

Έργο της Τράπεζας της Ελλάδος: Σηµαίνει: 

1. Σταθερές ισοτιµίες  της δραχµής 

µε τα ξένα νοµίσµατα. 

Η αξία της δραχµής σε σχέση µε ξένα 

νοµίσµατα ήταν αρκετά σταθερή (πχ 

1δραχµή=0.3 δολάρια). 

2. Στήριξε την έκδοση 

χαρτονοµίσµατος στα αποθέµατά της 

σε χρυσό και συνάλλαγµα. 

Εξέδιδε χαρτονοµίσµατα συνολικής 

αξίας κάποιες φορές την αξία των 

αποθεµάτων της σε χρυσό και 

συνάλλαγµα (πχ 5 φορές την αξία των 

δεύτερων). 

3. Εξασφάλισε τη µετατρεψιµότητα 

του εθνικού νοµίσµατος σε χρυσό. 

Η ελληνικές δραχµές µπορούσαν 

εύκολα να µετατραπούν σε χρυσό 

µιας και είχαν σταθερή ισοτιµία και 

στηρίζονταν στα αποθέµατα της 

χώρας. Έτσι ενισχύονταν οι 

συναλλαγές.  

 

 

Σχόλιο [m1]: Σηµαίνει ότι θα είχε λόγο 

στα εξής: στα ποσά που µπορούσε να 

δανειστεί και τον τόκο που θα πλήρωνε το 
κράτος, στην αποπληρωµή των παλιών 

δανείων κτλ. Ίσως ακόµη να αναλάµβανε 

και να δανειστεί για το κράτος ή να 

δανείσει η ίδια ποσά στο κράτος. 

Σχόλιο [m2]: Αφορά ζητήµατα όπως για 

παράδειγµα η ισοτιµία του νοµίσµατος, η 

ρύθµιση των επιτοκίων των ελληνικών 

τραπεζών κ.α. 

Σχόλιο [m3]: Τα αποθέµατα που έχει 

µια χώρα από νοµίσµατα και 

χαρτονοµίσµατα ξένων χωρών (πχ 

δολάρια, λίρες, ρούβλια κτλ). 

Σχόλιο [m4]: Έτσι, η Ελλάδα 

συµµετείχε στο λεγόµενο «κανόνα του 

χρυσού», δηλαδή σε ένα νοµισµατικό 

και οικονοµικό σύστηµα που το νόµισµα 

µιας χώρας συνδεόταν µε τα αποθέµατα 

χρυσού που είχε καθώς και µε την 

διεθνή τιµή του τελευταίου. 



Συνέπειες του έργου αυτού: 

Α)………………………………………………………………………………………. 

Β) Βελτιώθηκε η πιστοληπτική ικανότητα του κράτους (δηλαδή η δυνατότητά 

του να δανείζεται µε χαµηλό επιτόκιο). 

Γ)…………………………………………………………………..(δηλαδή ενισχύθηκε η ανταλλαγή 

ξένων νοµισµάτων µε δρχ.). 

Δ) Ενισχύθηκαν οι ξένες επενδύσεις. 

Ε)......................................................................................................................................  

ΣΤ)……………………………………………………………………………………..………………………………………. 

 

Οι παραπάνω θετικές εξελίξεις κράτησαν µέχρι τις αρχές του 1932 οπότε 

εκδηλώθηκαν και στην Ελλάδα οι πρώτες σοβαρές για το κράτος συνέπειες 

της οικονοµικής κρίσης που είχε ξεσπάσει το 1929 στη Νέα Υόρκη (Κραχ του 

’29). 

 
 


