
 

 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 
 

ΟΡΙΜΟΙ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 

Αγροτικι μεταρρφκμιςθ : Η κατάργθςθ των μεγάλων ιδιοκτθςιϊν και θ κατάτμθςθ των 

αξιοποιιςιμων εδαφϊν ςε μικρζσ παραγωγικζσ μονάδεσ, οικογενειακοφ χαρακτιρα, που 

ανταποκρίνονταν καλφτερα ςτισ νζεσ παραγωγικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, που 

διαμορφώκθκαν μετά τθ βιομθχανικι επανάςταςθ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθν Ελλάδα 

θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ ολοκλθρώκθκε με νομοκεςία που κεςπίςτθκε από τθ 

κυβζρνθςθ του Ελ. Βενιηζλου ςτθ Θες/νίκθ (1917) και εφαρμόςτθκε ςτα αμζςωσ μετά τον 

πόλεμο χρόνια (1922 και εξισ). Με τθ μεταρρφκμιςθ αυτι επιλφκθκε όχι μόνο το 

αγροτικό ηιτθμα, αλλά και –κατά ζνα ςθμαντικό μζροσ του- το πρόβλθμα τθσ 

αποκατάςταςθσ των προςφφγων. 

 
Σςιφλίκι : τουρκικι λζξθ (ciflik) για τθν μεγάλθ ζγγεια ιδιοκτθςία. Ο πλοφςιοσ τςιφλικάσ 
μεγαλογαιοκτιμονασ εκμεταλλευόταν τθν εργαςία εξαρτθμζνων γεωργών (κολίγων). 
τθν Ελλάδα, πριν από τθν προςάρτθςθ τθσ Θεςςαλίασ (1881) υπιρχαν λίγα τςιφλίκια 
ςτθν Αττικι και Εφβοια. Η διεφρυνςθ του ελλθνικοφ κράτουσ με τα Επτάνθςα (1864), τθν 
Άρτα και τθ Θεςςαλία (1881) ζφερε ςτο προςκινιο το ηιτθμα τθσ μεγάλθσ ιδιοκτθςίασ. Σα 
«τςιφλίκια» τθσ Θεςςαλίασ αγοράςτθκαν από πλοφςιουσ Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ οι οποίοι, 
πζρα από το γεγονόσ ότι διατιρθςαν τον αναχρονιςτικό κεςμό των κολίγων, άςκθςαν 
πολιτικζσ και κοινωνικζσ πιζςεισ για να κερδοςκοπιςουν από τθν παραγωγι του ςιταριοφ. 
Επιδίωξαν δθλαδι τθν επιβολι υψθλϊν δαςμϊν ςτο ειςαγόμενο από τθ Ρωςία ςιτάρι, ϊςτε 
να μποροφν να κακορίηουν όςο το δυνατόν υψθλότερεσ τιμζσ για το εγχϊριο, προκαλϊντασ 
μάλιςτα μερικζσ φορζσ και τεχνθτζσ ελλείψεισ.  

Με το τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων (1913), το ηιτθμα ζγινε πιο περίπλοκο, κακϊσ 
μζςα ςτα νζα όρια τθσ χϊρασ υπιρχαν πλζον και μουςουλμάνοι ιδιοκτιτεσ μεγάλων 
εκτάςεων (μουςουλμανικά τςιφλίκια).  

Σα τςιφλίκια του ελλθνικοφ χώρου απαλλοτριώκθκαν τελικά με τθν αγροτικι 
μεταρρφκμιςθ Βενιηζλου (1917) 

 

Κολίγοι (από το λατινικό colligo = ςυλλζγω): εξαρτθμζνοι ακτιμονεσ γεωργοί που 

εργάηονταν ςτισ μεγάλεσ γαιοκτθςίεσ (τςιφλίκια). «Δεμζνοι» εφ’  όρου ηωισ με το 

τςιφλίκι, δεν μποροφςαν να φφγουν από αυτό χωρίσ τθν άδεια του μεγαλογαιοκτιμονα 

τςιφλικά. Ο κεςμόσ των κολίγων διατθρικθκε και μετά τθν προςάρτθςθ τθσ Θεςςαλίασ 

και τθν αγορά των εκεί τςιφλικιών από πλοφςιουσ Ζλλθνεσ του εξωτερικοφ.  

 

Κιλελζρ : Θεςςαλικό χωριό ςτο οποίο διαδραματίςτθκε το ςοβαρότερο επειςόδιο των 

αγροτικών εξεγζρςεων ςτισ αρχζσ του 20ου αιώνα. υγκεκριμζνα, θ επιδείνωςθ του 

αγροτικοφ ηθτιματοσ μετά τθν προςάρτθςθ τθσ Θεςςαλίασ (1881) οδιγθςε ςτθν ψιφιςθ 

νόμων το 1907, οι οποίοι επζτρεπαν ςτθν εκάςτοτε ελλθνικι κυβζρνθςθ να απαλλοτριϊνει 

μεγάλεσ ιδιοκτθςίεσ, ϊςτε να μπορεί να τισ διανζμει ςε ακτιμονεσ. Η εφαρμογι τουσ 

αποδείχκθκε δφςκολθ υπόκεςθ και οι τριβζσ που προκλικθκαν προκάλεςαν ςυγκροφςεισ, 

θ πιο ςθμαντικι από τισ οποίεσ ζγινε ςτο χωριό Κιλελζρ (1910). 

 
Αγροτικι μεταρρφκμιςθ του 1917 : Σο αποφαςιςτικό βιμα προσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
αγροτικισ μεταρρφκμιςθσ ζγινε ςτα ταραγμζνα χρόνια του Α' Παγκοςμίου πολζμου και του 
«εκνικοφ διχαςμοφ». Σο 1917 θ κυβζρνθςθ του Ελευκερίου Βενιηζλου ςτθ Θεςςαλονίκθ 
αποφάςιςε τθν ολοκλιρωςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ. Ο ςτόχοσ ιταν διπλόσ: αφενόσ θ ςτιριξθ 
και ο πολλαπλαςιαςμόσ των ελλθνικϊν ιδιοκτθςιϊν γθσ ςτισ νεοαποκτθκείςεσ περιοχζσ και 



 

 

αφετζρου θ αποκατάςταςθ των προςφφγων και θ πρόλθψθ κοινωνικϊν εντάςεων ςτον 
αγροτικό χϊρο. Με βάςθ αυτά τα νομοκετιματα θ απαλλοτρίωςθ των μεγάλων αγροτικϊν 
ιδιοκτθςιϊν ζγινε δυνατι ςτα αμζςωσ μετά τον πόλεμο χρόνια, όταν θ ανάγκθ 
αποκατάςταςθσ των προςφφγων βρζκθκε ςτο επίκεντρο του κρατικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Η αναδιανομι που ζγινε ζφταςε ςτο 85% των καλλιεργιςιμων εκτάςεων ςτθ Μακεδονία 

και ςτο 68% ςτθ Θεςςαλία. το ςφνολο τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ τθσ χϊρασ το ποςοςτό αυτό 

ανιλκε ςε 40%. Μετά από λίγα χρόνια, κάτω από τθν πίεςθ του προςφυγικοφ 

προβλιματοσ, θ αγροτικι μεταρρφκμιςθ ολοκλθρϊκθκε και οδιγθςε τθν αγροτικι 

οικονομία τθσ χϊρασ ςε κακεςτϊσ μικροϊδιοκτθςίασ. Με τθ ςειρά τθσ θ νζα κατάςταςθ 

δθμιοφργθςε νζα προβλιματα. Οι μικροκαλλιεργθτζσ δυςκολεφονταν να 

εμπορευματοποιιςουν τθν παραγωγι τουσ και ζπεφταν ςυχνά κφματα των εμπόρων. Για 

να αντιμετωπιςτεί αυτι θ κατάςταςθ προωκικθκε θ ίδρυςθ τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ, 

κρατικϊν οργανιςμϊν παρζμβαςθσ και παραγωγικϊν ςυνεταιριςμϊν. Σο αγροτικό ηιτθμα 

απζκτθςε ζτςι νζο περιεχόμενο, χωρίσ να προκαλζςει τισ εντάςεισ που γνϊριςαν άλλα 

κράτθ τθσ Ευρϊπθσ (Ιςπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.). 
 

Φεντεραςιόν : Η κατάςταςθ αυτι κράτθςε ωσ  Μετά το τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων, θ 
ενςωμάτωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν Ελλάδα, μιασ πόλθσ με ςθμαντικό -για τα μζτρα τθσ 
περιοχισ- βιομθχανικό υπόβακρο και με κοςμοπολίτικο χαρακτιρα, αποτζλεςε ςθμείο 
αναφοράσ για το εργατικό κίνθμα. Η μεγάλθ πολυεκνικι εργατικι οργάνωςθ τθσ πόλθσ, θ 
Φεντεραςιόν, με πρωτεργάτεσ ςοςιαλιςτζσ από τθν ανοιχτι ςε νζεσ ιδζεσ εβραϊκι 
κοινότθτα τθσ πόλθσ, αποτζλεςε ςθμαντικό δίαυλο για τθ διάδοςθ ςοςιαλιςτικισ και 
εργατικισ ιδεολογίασ ςτθ χϊρα.  
ι (με αναδιάταξθ των πλθροφοριϊν του βιβλίου) :  
Η Φεντεραςιόν ιταν θ μεγάλθ πολυεκνικι εργατικι οργάνωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, με 
πρωτεργάτεσ ςοςιαλιςτζσ από τθν ανοιχτι ςε νζεσ ιδζεσ εβραϊκι κοινότθτα τθσ πόλθσ. Η 
ενςωμάτωςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν Ελλάδα μετά το τζλοσ των Βαλκανικϊν Πολζμων 
(1913), μιασ πόλθσ με ςθμαντικό -για τα μζτρα τθσ περιοχισ- βιομθχανικό υπόβακρο και με 
κοςμοπολίτικο χαρακτιρα, αποτζλεςε ςθμείο αναφοράσ για το εργατικό κίνθμα, κακϊσ θ 
Φεντεραςιόν αποτζλεςε ςθμαντικό δίαυλο για τθ διάδοςθ ςοςιαλιςτικισ και εργατικισ 
ιδεολογίασ ςτθ χϊρα. 

 

Γενικι υνομοςπονδία Εργατών Ελλάδοσ : θ Γενικι υνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ 

(ΓΕΕ) ιδρφκθκε προσ το τζλοσ του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου και ςυμπεριζλαβε κλαδικά και 

τοπικά ςωματεία. Η ίδρυςθ τθσ ΓΕΕ ςθματοδοτεί τθν ταχφτατθ ωρίμανςθ του εργατικοφ 

και ςοςιαλιςτικοφ κινιματοσ ςτθ διάρκεια του Πρϊτου Παγκοςμίου Πολζμου, λόγω των 

πιζςεων που δζχτθκε θ ελλθνικι κοινωνία, τθσ εμπλοκισ τθσ ςε διεκνείσ υποκζςεισ και του 

αντικτφπου τθσ ρωςικισ επανάςταςθσ. 

 

οςιαλιςτικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδοσ : από τα ΚΟΜΜΑΣΑ 

 
Βενιηελιςμόσ : τθν περίοδο 1910-1922, κατά τθν οποία θ Ελλάδα βριςκόταν ςε ςυνεχι 
πολεμικι ετοιμότθτα, εμφανίςτθκε μια νζα πολιτικι αντίλθψθ, που εκφράςτθκε με τον 
Ελευκζριο Βενιηζλο και ονομάςτθκε ςυνοπτικά «βενιηελιςμόσ». Είναι δφςκολο να ορίςουμε 
με λίγα λόγια τι ακριβϊσ ιταν αυτι θ πολιτικι, ςτον οικονομικό όμωσ τομζα φαίνεται ότι ο 
βενιηελιςμόσ κεωροφςε το ελλθνικό κράτοσ ωσ μοχλό ζκφραςθσ και ανάπτυξθσ του 
ελλθνιςμοφ. Σο ελλθνικό κράτοσ δθλαδι ζπρεπε να επιδιϊξει τθν ενςωμάτωςθ του εκτόσ 
ςυνόρων ελλθνιςμοφ και, με ενιαία εκνικι και κρατικι υπόςταςθ, να διεκδικιςει τθ κζςθ 
του ςτον τότε ςφγχρονο κόςμο. Αυτό προχπζκετε όχι μόνο κεςμικό εκςυγχρονιςμό, που κα 
κακιςτοφςε το κράτοσ αποτελεςματικό και αξιόπιςτο, αλλά και γενικότερθ προςιλωςθ ςτθν 
ιδζα τθσ ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν δυνάμεων του ζκνουσ.  



 

 

 
Ιδιόμορφοσ δανειςμόσ του 1917 : Εξωτερικό δάνειο που ζλαβε θ Ελλάδα από τισ 
ςφμμαχεσ χώρεσ τθσ Αντάντ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον Α΄ 
Παγκόςμιο Πόλεμο.  
Ειδικότερα, θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτον Α' Παγκόςμιο πόλεμο ζγινε κάτω από δφςκολεσ 
και περίπλοκεσ ςυνκικεσ. Η ςφγκρουςθ του παλατιοφ με τον Βενιηζλο, ο Διχαςμόσ, όπωσ 
ονομάςτθκε, θ άςκοπθ και δαπανθρι επιςτράτευςθ του 1915, θ δθμιουργία τθσ 
κυβζρνθςθσ τθσ Εκνικισ Άμυνασ ςτθ Θεςςαλονίκθ και θ διάςπαςθ τθσ χϊρασ ςε δφο 
ουςιαςτικά κράτθ, ο ςυμμαχικόσ αποκλειςμόσ και οι ςυγκροφςεισ, είχαν οπωςδιποτε 
μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόςτοσ και υπονόμευςαν πολλά από τα κεκτθμζνα τθσ 
προθγοφμενθσ περιόδου. Όταν, με τθν επζμβαςθ των υμμάχων, ενοποιικθκε το 1917 θ 
χϊρα υπό τον Βενιηζλο, ςτάκθκε αδφνατο να αναλάβει, χωρίσ εξωτερικι αρωγι, το κόςτοσ 
τθσ ςυμμετοχισ ςτον πόλεμο. Οι φμμαχοι προχϊρθςαν τότε ς' ζναν ιδιόμορφο δανειςμό 
τθσ χϊρασ, που κα είχε οδυνθρζσ ςυνζπειεσ ςτο μζλλον.  

Η Γαλλία, θ Μεγάλθ Βρετανία και οι ΗΠΑ ενζκριναν κατ' αρχιν μεγάλα δάνεια προσ τθν 
Ελλάδα: 12.000.000 λίρεσ Αγγλίασ, 300.000.000 γαλλικά φράγκα και 50.000.000 δολάρια 
ΗΠΑ. Ο δανειςμόσ ιταν όμωσ κεωρθτικόσ. Σα ποςά αυτά δεν εκταμιεφτθκαν οφτε δόκθκαν 
ςτθν Ελλάδα. Θεωρικθκαν κάλυμμα για τθν ζκδοςθ πρόςκετου χαρτονομίςματοσ, με το 
οποίο θ κυβζρνθςθ Βενιηζλου κα χρθματοδοτοφςε τθν πολεμικι τθσ προςπάκεια. Ζνα είδοσ 
αποκζματοσ, δθλαδι, ςε χρυςό και ςε ςυνάλλαγμα, που δεν βριςκόταν όμωσ υπό τον 
ζλεγχο τθσ χϊρασ. Η Ελλάδα, πάντωσ, χρθματοδότθςε με τον τρόπο αυτό τθν πολεμικι 
ςυμμετοχι τθσ ςτο μακεδονικό μζτωπο, τθν εκςτρατεία ςτθν Ουκρανία και τθν Κριμαία, και 
τθν πρϊτθ φάςθ τθσ ςτρατιωτικισ εμπλοκισ ςτθ Μικρά Αςία.  

 
Διχοτόμθςθ του χαρτονομίςματοσ (1922) : Εςωτερικό αναγκαςτικό δάνειο με το οποίο θ 
ελλθνικι κυβζρνθςθ  αντιμετώπιςε τα οικονομικά προβλιματα ςτθ διάρκεια τθσ 
μικραςιατικισ εκςτρατείασ (Μάρτιοσ 1922).  
Ειδικότερα, θ ιδιόμορφθ νομιςματικι ιςορροπία που επιλκε ςτθν Ελλάδα μετά τον 
ιδιόμορφο δανειςμό του 1917, είχε ςυνζπειεσ που δεν άργθςαν να φανοφν. Σο Νοζμβριο 
του 1920 θ φιλοςυμμαχικι κυβζρνθςθ του Βενιηζλου ζχαςε τισ εκλογζσ και τθν εξουςία 
ανζλαβαν τα φιλοβαςιλικά κόμματα που ζςπευςαν να επαναφζρουν τον ανεπικφμθτο 
ςτουσ υμμάχουσ βαςιλιά Κωνςταντίνο. Οι φμμαχοι, ςε αντίποινα, ζςπευςαν να 
αποςφρουν τθν κάλυψθ του χαρτονομίςματοσ και ζτςι, ζνα ςθμαντικό τμιμα τθσ 
νομιςματικισ κυκλοφορίασ βρζκθκε χωρίσ αντίκρυςμα. Επιπλζον, από το 1918 και μετά, ο 
κρατικόσ ιςολογιςμόσ ζκλεινε με πακθτικό, ενϊ ταυτόχρονα θ παρουςία ςτθ Μικρά Αςία 
εξελίχκθκε ςε ςκλθρό και δαπανθρό πόλεμο. Σο Μάρτιο του 1922 τα δθμοςιονομικά 
δεδομζνα ζφταςαν ςε πλιρεσ αδιζξοδο, το οποίο αντιμετωπίςτθκε με ζναν απρόςμενο 
τρόπο. Λίγουσ μινεσ πριν από τθν κατάρρευςθ του Ελλθνικοφ Μετϊπου ςτθ Μικρά Αςία, θ 
Κυβζρνθςθ προζβθ ςε ζνα πρωτότυπο εςωτερικό αναγκαςτικό δάνειο, με διχοτόμθςθ του 
χαρτονομίςματοσ. Σο αριςτερό τμιμα εξακολουκοφςε να κυκλοφορεί ςτο 50% τθσ 
αναγραφόμενθσ αξίασ, ενϊ το δεξιό ανταλλάχκθκε με ομολογίεσ του Δθμοςίου. Η 
επιχείρθςθ ςτζφκθκε από επιτυχία, το κράτοσ απζκτθςε 1.200.000.000 δραχμζσ και το 
πείραμα επαναλιφκθκε το 1926. Φυςικά, ο νομιςματικόσ αυτόσ ελιγμόσ δεν ςτάκθκε 
ικανόσ να προλάβει τθ Μικραςιατικι καταςτροφι και τισ βαρφτατεσ ςυνζπειεσ τθσ. 

 

ΟΤΛΕΝ : Μια από τισ ξζνεσ εταιρείεσ που ζκαναν επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ ςτθν 

Ελλάδα κατά τθν περίοδο του Μεςοπολζμου. Σα ζργα αυτά κρίκθκαν αναγκαία λόγω των 

ςυνεπειών του Μικραςιατικοφ Πολζμου (άφιξθ προςφφγων). Ειδικότερα, το πολεοδομικό 

ςυγκρότθμα τθσ Ακινασ, για παράδειγμα, ξεπζραςε, με τθν ζλευςθ των προςφφγων, το 

1.000.000 κατοίκουσ και, φυςικά, δεν μποροφςε πλζον να υδρεφεται με το χρονολογοφμενο 

από τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ Αδριάνειο Τδραγωγείο. Σθ λφςθ του ηθτιματοσ ανζλαβε το 



 

 

1925 θ αμερικανικι εταιρεία ΟΤΛΕΝ, με τθν καταςκευι του φράγματοσ και τθσ τεχνθτισ 

λίμνθσ ςτο Μαρακϊνα. 

 

ΠΑΟΤΕΡ : Μια από τισ ξζνεσ εταιρείεσ που ζκαναν επενδφςεισ ςε ζργα υποδομισ ςτθν 

Ελλάδα κατά τθν περίοδο του Μεςοπολζμου. Σα ζργα αυτά κρίκθκαν αναγκαία λόγω των 

ςυνεπειών του Μικραςιατικοφ Πολζμου (άφιξθ προςφφγων). Ειδικότερα, Σθν ίδια 

περίπου εποχι (περί το 1925) θ βρετανικι εταιρεία ΠΑΟΤΕΡ ανζλαβε τθν εγκατάςταςθ 

μονάδων παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν πρωτεφουςα αλλά και τθ δθμιουργία 

ςφγχρονου δικτφου αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν, βαςιςμζνου ςε θλεκτροκίνθτα τραμ και 

λεωφορεία. 

 

Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ : Σο 1927, με αφορμι το αίτθμα τθσ Ελλάδασ ςτθν Κοινωνία των 

Εκνϊν για παροχι πρόςκετου δανείου, τζκθκε το ηιτθμα τθσ δθμιουργίασ μιασ κεντρικισ 

κρατικισ τράπεηασ, που κα αναλάμβανε τθ διαχείριςθ των χρεϊν, τθν ζκδοςθ 

χαρτονομίςματοσ και τθν ενιαία εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ οικονομικισ πολιτικισ. Παρά 

τισ αντιδράςεισ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και κάτω από τθν πίεςθ των ξζνων ςυμβοφλων, το 

Μάιο του 1927 ιδρφκθκε θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία άρχιςε τθ λειτουργία τθσ ζνα 

χρόνο αργότερα. Πολφ γριγορα πζτυχε ςτακερζσ ιςοτιμίεσ τθσ δραχμισ με τα ξζνα 

νομίςματα, ςτθρίηοντασ τθν ζκδοςθ χαρτονομίςματοσ ςτα αποκζματα τθσ ςε χρυςό και 

ςυνάλλαγμα και εξαςφαλίηοντασ τθ μετατρεψιμότθτα του εκνικοφ νομίςματοσ ςε χρυςό. Η 

επιτυχία αυτι οδιγθςε τα δθμόςια οικονομικά ςε περίοδο ευφορίασ, βελτίωςε τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του κράτουσ, ενίςχυςε τθν ειςροι ςυναλλάγματοσ και τισ 

επενδφςεισ και προκάλεςε μία ιςχυρι δυναμικι που επζτρεψε τισ ςθμαντικζσ πολιτικζσ, 

κεςμικζσ και οικονομικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ τελευταίασ κυβζρνθςθσ του Ελευκερίου 

Βενιηζλου (1928-1932). Η περίοδοσ αυτι κράτθςε μζχρι τισ αρχζσ του 1932, οπότε 

εκδθλϊκθκαν ςτθ χϊρα οι ςυνζπειεσ τθσ μεγάλθσ οικονομικισ κρίςθσ, που ξεκίνθςε από τθ 

Νζα Τόρκθ το 1929. 

 
Κλιριγκ: Ζνα από τα μζτρα κρατικοφ παρεμβατιςμοφ τθσ  ελλθνικισ κυβζρνθςθσ για τθν 
αντιμετώπιςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ, που ζφταςε και ςτθν Ελλάδα το 1932. 
Ειδικότερα, ςτο εξωτερικό εμπόριο κυριάρχθςε προοδευτικά θ μζκοδοσ του διακανονιςμοφ 
«κλιριγκ». Οι διεκνείσ ςυναλλαγζσ δεν γίνονταν, δθλαδι, με βάςθ το μετατρζψιμο 
ςυνάλλαγμα αλλά με βάςθ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ που κοςτολογοφςαν τα προσ ανταλλαγι 
προϊόντα και φρόντιηαν να ιςοςκελίςουν τθν αξία των ειςαγωγϊν με τθν αντίςτοιχθ των 
εξαγωγϊν, ςτο πλαίςιο ειδικϊν λογαριαςμϊν. Για μια χϊρα, όπωσ θ Ελλάδα, όπου οι 
ςυναλλαγζσ με το εξωτερικό ιταν ζντονα ελλειμματικζσ, θ διαδικαςία αυτι, πζρα από τα 
αρνθτικά, είχε και κετικά ςτοιχεία. 


