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Παράλληλα, τα προστατευτικά μέτρα που λήφθηκαν το Σεπτέμβριο 

του 1931 δεν εμπόδισαν τη συνεχή μείωση των συναλλαγματικών 
αποθεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, παρόλο που η νόμιμη 
ισοτιμία του δολαρίου παρέμενε σταθερή, στην ανεπίσημη αγορά η τιμή 
του αμερικανικού νομίσματος συνεχώς αυξανόταν για να φθάσει τις 120 
δραχμές τον Απρίλιο του 1932. Επομένως, η σύνδεση της δραχμής με το 
χρυσό καθίστατο ουτοπία, καθώς η νομισματική σταθεροποίηση είχε από 
τα πράγματα ανατραπεί. Τον Απρίλιο του 1932, η Κοινωνία των Εθνών 
αρνείται τη χορήγηση νέου δανείου στην Ελλάδα: Η διατήρηση της 
ισοτιμίας του νομίσματος καθίσταται και πρακτικά αδύνατη και πλέον 
χωρίς αντικείμενο, καθώς η σταθεροποίηση – μετά τα περιοριστικά μέτρα 
του Σεπτεμβρίου 1931 – ουσιαστικά αποτελούσε ένα εχέγγυο της 
πιστοληπτικής ικανότητας του κράτους. Έτσι, θεσμοθετείται ένα νέο 
νομοθετικό πλαίσιο με πολύ πιο έντονα προστατευτικό χαρακτήρα. Στις 
26 Απριλίου 1932 διακόπτεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος να 
ανταλλάσσει τα τραπεζογραμμάτιά της σε ξένο συνάλλαγμα χρυσής 
βάσεως: η σύνδεση της δραχμής με το χρυσό αίρεται και η Ελλάδα 
επανέρχεται στο καθεστώς αναγκαστικής κυκλοφορίας των 
τραπεζογραμματίων. Το Μάιο του 1932 διακόπτεται η εξυπηρέτηση του 
εξωτερικού δημόσιου χρέους (μετά και την αποτυχία σύναψης νέου 
εξωτερικού δανείου) και τον Ιούλιο του ίδιου έτους επιβάλλεται 
νομοθετικά η υποχρεωτική μετατροπή σε δραχμές των χρεών που είχαν 
συναφθεί σε εξωτερικό συνάλλαγμα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Οικονομικό 
Συμβούλιο, η σχετική με το νόμισμα νομοθεσία της περιόδου δημιουργεί 
ένα πολύ ισχυρό προστατευτικό πλαίσιο, καθώς – εκτός από τη 
μονοπωλιακή διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεμάτων – το Κράτος 
απαγόρευσε την εξαγωγή συναλλάγματος για την αποπληρωμή εμπορικών 
υποχρεώσεων, αλλά και επέβαλλε αυστηρούς περιορισμούς στις 
αναλήψεις από λογαριασμούς ξένου συναλλάγματος που διατηρούνταν σε 
ελληνικές τράπεζες. Με άξονα το προστατευτικό οπλοστάσιο του 1932, η 
Τράπεζα της Ελλάδος δε λειτουργεί πλέον απλώς ως φορέας της 
κρατικής πολιτικής αλλά ουσιαστικά διαμορφώνει τη συνολική εικόνα της 
ελληνικής οικονομίας, καθώς τίθενται υπό τον έλεγχό της – έμμεσο ή 
άμεσο – τόσο το εξωτερικό εμπόριο όσο και ο τομέας της πίστης. 

Η προστασία της ελληνικής οικονομίας ενισχύθηκε φυσικά από 
δασμολογικά μέτρα ενώ, σε αυτό το πεδίο, σημαντικός είναι ο ρόλος της 
διεξαγωγής του εξωτερικού εμπορίου βάσει διμερών συμφωνιών 
εμπορικού συμψηφισμού (clearing). Πράγματι, το 1936 το 76,5% των 
εξαγωγών και το 51,8% των εισαγωγών συνομολογήθηκαν στα Γραφεία 
Συμψηφισμών. Ο προστατευτισμός και μάλιστα – κατά τα ύστερα έτη της 
δεκαετίας του 1930 – στη διευρυμένη μορφή του, αυτή της «διευθυνόμενης 



οικονομίας», αποτέλεσε τον κύριο άξονα της οικονομικής πολιτικής του 
Ελληνικού κράτους, έως το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
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