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3. "Εν Γαλλία
Ή υίοθέτηοις ύπό της Γαλ

λίας της πολιτικής του Open 
Market δέν παρουσιάζει έπί 
του παρόντος παρά θεωρητικόν 
μάλλον ενδιαφέρον, δεδομένου, 
δτι δέν έδοκιμάσθη είσέτι, του
λάχιστον ύπό την τελειωτικήν, 
την οριστικήν μορφήν, τήν ό
ποιαν έχει προσλάβει ή πολιτι
κή αυτή εις τάς Άγγλοσαξωνι- 
κάς χώρας καί ιδίως εις τήν 
’Αγγλίαν καί δέν έχει άποδώ- 
σει κατά συνέπειαν θετικά απο
τελέσματα, ούχ ήττον είναι βέ
βαιον,δτι ή προσχώρησις εις τήν 
νέαν πολιτικήν άποβλέπει άπο- 
κλειστικώς καί μόνον εις τό νά 
διευκολύνητόν άμεσον έλεγχον 
του Εκδοτικού 'Ιδρύματος έπί 
τής νομισματικής αγοράς διά 
τής δημιουργίας ενός νέου ορ
γάνου προωρισμένου, κατά τήν 
αίτιολογικήν έκθεσιν του Νο
μοθετικού Διατάγματος του 
’Ιουνίου 1938 «ν’ αύξήση τήν 
άποτελεσματικότητα τής πολι
τικής τής προεξοφλήσεως έν 
τη νομισματική άγορά».

Βεβαίως δέν δύναται ν’ άμ- 
φισβητηθή, καί ή πείρα τό άπ- 
έδειξεν ήδη, δτι τό ’Εκδοτικόν 
"Ιδρυμα έν Γαλλία έπέτυχε συ- 
χνάκις κατά τά τελευταία έτη 
νά διευθύνη τρόπον τινά τήν 
τάσιν τής νομισματικής αγοράς 
καί νά άσκήση έν συναφεία έ
πί του κόστους των χρημάτων 
κάποιαν έπίδρασιν ούχί μόνον 
διά του κλασικού μηχανισμού 
τού επιτοκίου προεξοφλήσεως, 
άλλ’ ακόμη καί διά μεθόδων 
παραπλήσιων πρός τήν πολιτι
κήν τού Open Market, τή συν
δρομή τού Ταμείου Ρυθμίσεως 
Συναλλαγμάτων, τού Ταμείου 
Παρακαταθηκών καί Δανείων, 
οί τεράστιοι πόροι τού όποιου 
προτείνεται ήδη νά χρησιμο
ποιηθούν διά τήν καλλιτέραν 
ρύθμισιν τής μεσοπροθέσμου 
πίστεως, ή καί άλλων οργανι
σμών, οί όποιοι ένδεχομένως 
έπενδύουσι τά κεφάλαια αυτών 
εις βραχυπρόθεσμα γραμμάτια. 
Ώς είναι αυτονόητον, πάσα 
παρέμβασις τού Ταμείου Ρυθμί
σεως εις τήν αγοράν τών ξένων 
συναλλαγμάτων πρός τόν σκο
πόν νά θέση ύπό τόν ίδιον έλεγ
χον κυρίωςδέ άμβλύνη τάς δια
κυμάνσεις αυτών, πάσα άγορά 
ή πώλησις βραχυπροθέσμων τί
τλων παρ’ ώρισμένων οργανι
σμών, αύτή έτι ή άναπροεξό- 
φλησις παρά τού ’Εκδοτικού 
Ιδρύματος τού χαρτοφυλακείου 
τών ’Εμπορικών Τραπεζών, 
συνεπάγονται άντιστοίχως μίαν 
διόγκωσιν ή μίαν άπορρόφησιν 
τών κυκλοφορούν των διαθεσί 
μων κεφαλαίων καί επομένως 
καταλήγουν εις τό νά τροπο
ποιήσουν τάς συνθήκας ρευστό
τητας τής νομισματικής άγοράς, 
καθ’ δν περίπου λόγον καί ή 
πολιτική τού Open Market. Αί 
έργασίαι αδται διεξαγόμεναι 
άνευ τού άναγκαίου συντονι
σμού, μή ύποτεταγμέναι είς ένα

καί τόν αυτόν ρυθμόν, σαφώς 
διαγεγραμμένον ύπό τών κεν
τρικών νομισματικών άρχών 
κατευθύνσεων, δέν δύνανται νά 
θεωρηθούν παρά ώς ήμίμετρα, 
δέν άποτελούν παρά τό σχεδία
σμα ένός συστήματος έχοντας 
κάποιαν σχέσιν πρός τόν μηχα
νισμόν τού Open Market, άλλά 
μή δυναμένου νά έξασφαλίση 
ταχύν καί άμεσον έλεγχον τού 
’Εκδοτικού "Ιδρύματος έπί τής 
νομισματικής άγοράς. Δέον ε
πομένως ν’ άναμείνωμεν τήν 
έφαρμογήν τού μηχανισμού τού 
Open Market έν τή πράξει, δ πως 
σχηματίσωμεν άσφαλή κρίσιν 
περί τής άποτελεσματικότητος 
αυτού έν τή Γαλλική άγορά. 
Ούχ’ ήττον ή ύποδοχή, ής έτυ- 
χεν ή νέα πολιτική παρά τών 
οικονομικών καί· τραπεζικών 
κύκλων έν Γαλλία, αί κρίσεις 
γενικώτερον, αί όποΐαι εΐχον 
άπήχησιν είς τόν οικονομικόν 
τύπον τής χώρας περί τής δρα- 
στικότητος αυτού ώς προσθέτου 
μέσου έπενεργείας έπί τής νο
μισματικής άγοράς, είναι έπαρ- 
κώς ένδεικτικαί τών ένδοια- 
σμών, τούς όποιους διατηρούν 
οί κύκλοι ουτοι έναντι τής νέας 
πολιτικής καί δικαιολογούν πι
θανώς τήν γνώμην, δτι ή με- 
ταφύτευσις τού' καινοφανούς 
αύτοΰ μηχανισμού είς τό νομι
σματικόν καί γενικώτερον τό 
οικονομικόν κλίμα τής Γαλλίας 
θά είναι κατά πάσαν δυνατήν 
πρόβλεψιν δυσχερής. Διά τούς 
Γάλλους οικονομολόγους δια- 
κειμένους φαίνεται κατά μεγά
λη ν άναλογίαν δυσπίστως πρός 
νεωτερισμούς ύπερβαίνοντας τό 
πλαίσιον τών κλασικών μεθό
δων, αί έργασίαι τού Open 
Market άποτελοΰν κατ’ ούσίαν 
μίαν έκδήλωσιν «διευθυνομένης 
πίστεως» (De credit dirige) 
έστω καί αν ό δρος οδτος δέν 
χρησιμοποιείται ιαέ κακόβου- 
λον σημασίαν, μίαν έκδήλωσιν 
έν άλλοις λόγοις πολιτικής 
συνδεομένης άορίστως μέ 
τούς φόβους νομισματικών κα
κομεταχειρίσεων (Manipula
tions), δημιουργίας κεκαλυμμέ- 
νου ή φανερού πληθωρισμού ή 
έκτροπής τού ρεύματος τής πί- 
στεως πρός άλλας σφαίρας τής 
οικονομικής δραστηριότητας, 
έπί τή βάσει μεθόδων προσφι
λών είς ώρισμένας κλειστάς 
οικονομίας.

Είναι σκόπιμον όντως, διά 
τήν άκριβεστέραν έκτίμησιν τών 
πραγμάτων, νά μή παραβλέπε- 
ται, δτι ή Γαλλία έπέμενεν ά- 
νενδότως είς μίαν πολιτικήν 
άντιτιθεμένην έκδήλως πρός 
τάς οικονομικός συνθήκας τό
σον έπί τού διεθνούς δσον καί 
έπί τού έσωτερικοΰ έπιπέδου, 
ή όποια τής έξησφάλιζε τήν ί- 
κανοποίησιν τής άμέμπτου άνευ 
περιορισμών λειτουργίας τού 
χρυσού κανόνος, ώς μόνον αν
τιστάθμισμα είς τήν άσυγκρά- 
τητον αιμορραγίαν τού μεταλ
λικού άποθέματος τού ιδρύμα
τος της καί τήν φυγήν γενικώ

τερον τών κεφαλαίων έξ αύτής, 
μέχρις οδ ή πίεσις τών άντιπλη- 
θωρικών μέτρων είς τά όποια 
εΐχε προσφύγει πρός θεραπείαν 
τής καταστάσεως, κατέστη είς 
τοιοΰτον σημεΐον δυσβάστακτος, 
ώστε ό συνασπισμός τών Κρα
τών τού χρυσού κανόνος, τό 
«Bloc or» τό όποιον εΐχεν άρχί- 
σει νά κάμπτεται άπό τό 1935, 
νά θρυμματισθή ύπό τό βάρος 
τών άντιπληθωρικών μέτρων 
όλοσχερώς κατά φθινόπωρον 
τού 1936. (‘)

Τό παραδοξώ τερον δέ εί
ναι, δτι ή έξέλιξις τών νομι
σματικών τούτων φαινομένων 
έν Γαλλία έχώρει, καθ’ ήν έπο- 
χήν ή λίρα άποχωρισθεΐσα τού 
χρυσού —κατά τόν Keynes θά 
ήτο δικαιότερον νά εϊπωμεν, 
δτι ό χρυσός μάλλον άπεχωρί- 
σθη τής λίρας δεδομένου, δτι 
είς ώρισμένην στιγμήν ή στα- 
θερότης ή σύμφυτος είς τήν 
στερλίναν δέν ήδύνατο νά πα- 
ρακολουθή τάς «κωμικάς ιδιο
τροπίας» τού χρυσού---ιτροπα- 
ρεσκεύαζε τό έδαφος χάρις είς 
μίαν πολιτικήν εύνοοΰσαν τάς 
άντιθέτους πρός τόν άντιπλη- 
θωρισμόν τάσεις, ώς ήδη έτόνι- 
σθη έν τοΐς προηγουμένοις, 
καί τό εύθηνόν κόστος χρήμα
τος, έν συναρτήσει βεβαίως καί 
άλλων οικονομικών παραγόν
των, διά μίαν λαμπράν άνόρ- 
θωσιν τόσον τής δημοσίας, 
δσον καί τής ιδιωτικής οικονο
μίας τής χώρας. Είναι άξιοση- 
μείωτον έπίσης δτι αί οικονομι
κοί κατευθύνσεις έν Γαλλία 
εύρίσκοντο δχι όλιγώτερον είς 
άπόλυτον άντίθεσιν πρός τήν 
οικονομικήν στρατηγικήν τής 
Γερμανίας, δπου έπρέσβευαν 
δτι ό άποχωρισμός τού νομί
σματος άπό τού χρυσού καί αί 
νέαι μέθοδοι χρηματοδοτήσεως 
έθραυσαν τά παλαιά βαρόμε
τρα τής πίστεως, τιμάς συναλ
λάγματος, κατάστασιν τής νο
μισματικής καί οικονομικής άγο
ράς καί δτι οί σπουδαιότεροι κα
νόνες (Etalons) τής δραστηριό
τητας πρός δημιουργίαν πίστε
ως εύρίσκονται πρός τό μέρος 
τής παραγωγής. ’Έτι πλέον χα
ρακτηριστικά είναι τά σχόλια 
τού ’Αγγλικού οικονομικού Τύ
που έπί τή εύκαιρία τής έγκαινιά 
σεως τής πολιτικής τού Open 
Market έν Γαλλία.

«"Ινα άποβώσιν αί έργασίαι 
τού Open Market οργανικόν 
καί άναπόσπαστον μέρος τού 
οικονομικού του μηχανισμού, 
έγραφεν έν τών έγκύρων ’Αγ
γλικών οικονομικών όργάνων, 
δπως είς τό Λονδΐνον ή τήν 
Νέαν 'Υόρκην, είναι άπαραίτη- 
τον νά διαθέτη τό Παρίσι μίαν 
άγοράν βραχυπροθέσμου πίστε
ως καλώς όργανωμένην καί μέ- 
χρις οδ τήν άποκτήση θά δια- 
νυθήάκόμη μάκρος δρόμος.’Άλ
λωστε τά μέσα πού διαθέτουν 

(Συνέχει* εις τήν 2αν σελίδα)

ί1) Έπισκόπησις τής νομισματικής 
καταστάσεως τής Κοινωνίας τών 
Εθνών 1937.
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Η ΥΙΟ m MOT. ΤΡΑΙΕΖΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΙΣ ΤΗΣΟΡΥΖΗΣ

Κύριε Διευθυντά τής Τραπεζι
τικής» :

Έξ αφορμής τής εσχάτως ύπο- 
γραφείσης συμβάσεως μεταξύ Ύ 
πουργείου Γεωργίας καί ’Αγροτι
κής Τραπέζης, καθ’ ήν ή τελευ
ταία άνέλαβε τήν συγκέντρωσιν ο
λοκλήρου τής παραχθησομένης εις 
ολόκληρον τήν χώραν δρΰζης, τήν 
κατεργασίαν αύτής διά τών υπαρ
χόντων έν Έλλάδι ειδικών εργο
στασίων καί τήν διάθεσιν είς τό 
έμπορων τής κατειργασμένης, θερ
μήν παράκλησιν σάς υποβάλλω ό
πως θελήσητε καί μοί έπιτρέψητε 
ϊνα διά τών στηλών τής αγαπη
τής «Τραπεζιτικής,»' Εκδηλώσω τήν 
άνέκφραστον χαράν καί ίκανοποίη- 
σίν μου, υποβοηθήσω δέ τούς ανα
γνώστης αυτής εις τήν εξαγωγήν 
συμπερασμάτων έκ τού ληφθέντος 
Κυβερνητικού μέτρου.

Δέν υπήρξα γαιοκτήμων ή παρα
γωγός ορΰζης ουδέ ιδιοκτήτης ερ
γοστασίου κατεργασίας αυτής.

"Απλώς έλλην, πόνων τήν πα
τρίδα του, οσιις έχει τήν αρχήν δτι 

ι πας ο αισθανόμενος τήν ίκανότη-
1 τα νά έξυπηρετήση αυτήν έχει κα
ι θήκον νά μή άδιαφορήση, άλλά νά
καταβάλη, ευχαρίστως καί προθΰ- 
μως, κάθε προσπάθειαν διά νά τή 
παράσχη οίανδήποτε υπηρεσίαν καί 
πέραν τών ορίων τής αποστολής 
του καί πέραν τών υπηρεσιακών 
καθηκόντων του.

Άπό τού θέρους τού 1931 μέχρι 
τού φθινοπώρου τού 1933, υπηρέ
τησα ως διευθυντής τού έν Πρεβέ- 
ζΐ) ΰπ)τος τής Εθνικής Τραπέζης.

Τά τοπικά δρια τού ύπ)τος, πε- 
ριελάμβανον καί μίαν ολόκληρον 
περιφέρειαν, τού Φαναριού, έξ 20 
καί πλέον χωρίων, είς τά οποία 
παλαιότερον ήκμαζεν ή όρυζοκαλ- 
λιέργεια, ύπερβαίνουσα άλλοτε τά
2 εκατομμύρια όκάδας Τσιλτικίου 
ήτοι άκατεργάστου ορΰζης.

Άτυχώς ό αριθμός ούτος έβαινε 
διαρκώς μειοΰμενος συνεπεία τής 
κατανομής τών μεγάλων ιδιοκτη
σιών είς μικρούς γεωργικούς κλή
ρους, κατόπιν τής άναχωρήσεως τών 
σοβαρών τσιφλικιοΰχων, οϊτινες καί 
διά τού μαστιγίου, ακόμη, έπέβαλ- 
λον τήν συντήρησιν τών αρδευτι
κών καί αποστραγγιστικών χανδά
κων, ένφ διά τής άποκαταστάσεως 
τών άκτημόνων καλλιεργητών, εξέ- 
λιπε τό ενδιαφέρον αυτό καί ουτω 
τά έργα άρδεΰσεως καί άποστραγ-

γίσεως έγκατελείποντο καί αί καλ
λιεργούμενοι εκτάσεις έβαινον μειοΰ- 
μεναι.

Είς τήν με·'ωσιν τής όρυζοκαλ- 
λιεργείας συνετέλει τά μέγιστα και 
ή ασκούμενη τότε τρομερά έκμετάλ- 
λευσις τών αγροτών ύπό τών επι
τηδείων μυλωνάδων ορΰζης, αλη
θών τυράννων.

Τοιαύτη ήτο ή μείωσις τής πα
ραγωγής ώστε καί ανώτατοι υπάλ
ληλοι τού 'Υπουργείου Γεωργίας, 
ως ενθυμούμαι, είς δημοσιογραφι
κός τότε εκστρατείας των υπέρ τής 
έπεκτάσεως τής δρυζοκαλλιεργείας, 
ήγνόουν τήν περιφέρειαν Φαναριού 
άπό τής άπάψεως αύτής.

Κατ’ ευτυχίαν μου ή ’Αγροτική 
Τράπεζα δέν είχε μέχρι τής εποχής 
εκείνης έγκαταστήσει υποκατάστημά 
της είς τήν περιφέρειαν ταΰτην καί 
άντεπροσώπευεν αυτήν ή ’Εθνική, 
κατά συνέπειαν υπήρξα καί 6 διευ
θυντής τής αντιπροσωπείας της.

Οΰτω έμπνευσμένος ύπό τών ως 
άνω άρχών, ένόμισα ότι έπρεπε νά 
προκαλέσω το ενδιαφέρον τής ’Α
γροτικής Τραπέζης καί κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον συντελέσω είς τήν βελ- 
τίωσιν τής θέσεως τών όρυζοκαλ- 
λιεργητών διά τής απαλλαγής των 
άπό τούς ως άνω αύθέντας των, 
είς τήν ανακοπήν τού ρεύματος 
τής έγκαταλείψεως τής δρυζοκαλ- 
λιεργείας, τήν φροντίδα τής ηθικής 
τονώσεως τών άγροτών καί τήν έ- 
ξουδετέρωσιν τής είς βάρος τής έν- 
τοπίας δρΰζης προκαταλήψεως τού 
εμπορίου.

Ταΰτα μέ παράλληλον ένέργειάν 
μου πρός προλείανσιν τού εδάφους 
ίνα κατωρθοΰτο ή ϊδρυσις οργα
νισμού, αυτονόμου, προικοδοτουμέ- 
νου ύπό τού Κράτους, τής Αγρο
τικής Τραπέζης καί ύπό τών όρυ- 
ζοπαραγωγών διά μικράς φορολο
γίας έπί έκάστης δκάδος παραγο- 
μένης δρΰζης καί τούτο ίνα συστη
ματικούς καί επιστημονικούς έγί- 
νοντο έργα μόνιμα άρδεΰσεως, ά- 
ποστραγγίσεως κλπ.

Πράγματι κατάλληλοι καί επίμο
νοι εισηγήσεις μου υΐοθετήθησαν 
ύπό τής ’Αγροτικής Τραπέζης καί 
άνετέθη ύπ’ αύτής είς τό ύπ)ματής 
’Εθνικής ή διενέργεια συγκεντρώ- 
σεως τής άκατεργάστου δρΰζης, ή 
μέσφ τού έν Πάργη ειδικού εργο
στασίου κατεργασία αυτής καί ή 
διάθεσις τής κατειργασμένης είς τό 
εμπόρων άπ’ ευθείας, διεξαχθείσης

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελ. 2. Συνέχεια άρθρου κ. Γεωργ. Τ. Στεφοπούλου περί τής 
πολίτικης της έλεν&έρας άγοράς Open Market Policy.

» 2. Συνέχεια τοϋ άρθρου τοϋ κ. θ. Πανταζοπούλου περί τής
υπό της ’Αγροτικής Τραπέζης αυγκεντρώαεως τής δρύζης.

» 3. "Η εν ‘Ελλάδι βιομηχανία ειδών διατροφήζ, κατατοπιστι
κή ερευνά.

» 4. Διαλέξεις παθητικής Άεραμΰνης διά τό προσωπικόν τής
Έύλνικής Τραπέζης.

» 5. Οικονομικοί οννέπειαι τών πολιτικών γεγονότων εν Τσε
χοσλοβακία.

» 7. Στοιχειώδεις τεχνικοί γνώσεις περί Τραπεζών.
» 9. Τά κυριώτερα εμπορεύματα.
» 10. Οικονομικοί ειδήσεις εξωτερικόν.
» 11. Οικονομικά καί στατιστικά στοιχεία
» 12. Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.
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Νονάκριδος καί Εύμήλου
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τής πολυσχιδούς και δαιδαλώδους 
εργασίας κατά τρόπον απολύτως 
ικανοποιητικόν.

Διότι παρά τάς άντιδρα’σεις εκ 
μέρους τής κατά τ’ ανωτέρω θίγό
μενης ταξεως ιών εκμεταλλευτών 
μυλωνάδων, παρεδόθη τή υπηρε
σία αρκετή ποσότης όρΰζης, άπή- 
λαυσαν οί παραγωγοί τιμάς απο
λύτως ικανοποιητικός καί κατωρ- 
θ(όθη καί ή δκίθεσις είς τό εμπό
ρων παρά τάς τότε ανεπίδεκτους 
συναγωνισμού χαμηλάς τιμάς τής 
Αιγυπτιακής όρΰζης.

Άξιοσημείαιτον αποτέλεσμα τής 
δ?ης ταΰτης προσπάθειας ήτο οΐιχί 
μόνον ν’ ανακοπή τό ρεύμα τής 
έγκαταλείψιως τής όρυζοκαλλιερ 
γειας αλλά καί νά αύξηθή ένθαρ- 
ρυντικώς τό επόμενον έτος ή σπα- 
ρεΐσα εκτασις.

Ο νιω, κατά στατιστικήν τού 
Σ)βρίου 1933 κρατικού γεωπόνου, 
ή σπαρεΐσα εκτασις δι’ όρΰζης κατά 
τό επόμενον τής συγκεντρώσεως έ
τος ήτοι τό 1933, άνήίθεν είς 
17.270 στρέμματα, μέ πρόβλεψιν 
παραγωγής δκάδων 1.300.000 όρΰ
ζης, έναντι έκτάσεως όρυζοκαλλιερ 
γειας τοϋ 1932 εκ στρεμμάτων 
9945.

Συνεπώς αΰξησις τής έκτάσεως 
είς 174 ο)ο.

Σημειωθήτω ότι ή αυτή εργα
σία συγκεντρώσεως κλπ. επανε- 
λήφθη, ως επληροφορήθην, κατά 
τό επόμενον, ΐνα έγκαταλειφθή κα
τά τά λοιπά άκολουθήσαντα έτη.

Τά ανωτέρω έκτεθέντα, ελπίζω, 
κ. Διευθυντά, νά εΰρητε ως άπο- 
λΰτως δικαιολογοϋντα τό συναίσθη
μα τής χαράς, ίκανοποιήσεως καί 
υπερηφάνειας, άτινα μέ κατέχουν 
εκ τής ληφθείσης Κυβερνητικής ά- 
ποφάσεως καί άτινα ήθέλησα νά 
διατρανώσω διά τής στήλης, ήν εϋ- 
γενώς μοί παρεχωρήσατε.

Έκ τών ολίγων αριθμών, τούς 
οποίους παρέθεσα ανωτέρω, αντι
λαμβάνεται τις ποιαν συμβολήν είς 
τήν άνάπτυξιν τής ’Εθνικής Οικο
νομίας θά έχη ή έκτέλεσις τής ύπο- 
γραφείσης συμβάσεως.

’Αλλά καί μιά ακόμη μεγάλη α
λήθεια προκΰπτει έκ τών ώς άνω 
Ικτεθέντων.

Καί Ύπουργεΐον Γεωργίας κατά 
τήν έποχήν έκείνην υπήρχε καθώς 
καί ’Αγροτική Τράπεζα. Τό ρεύμα 
δμως τής αναδημιουργίας δεν υ
πήρχε.

Κάθε δέ εύγενής πρωτοβουλία 
καί προσπάθεια είτε ατόμων, είτε 
υπηρεσιών, εϊτε όργανισμών, προ- 
σέκοπτε τότε είτε είς τήν αδρά
νειαν τών αρμοδίων, είτε είς τάς 
αντιδράσεις τής κομματικής ιδιοτέ
λειας, ένφ σήμερον ή πρωτοβουλία 
αϋτη ένθαρρΰνεται καί υιοθετείται 
από Κυβέρνησιν μέ δρεξιν νά έρ
γα σθή!

Ευχαριστών διά τήν φιλοξενείαν, 
διατελώ μετά τιμής.

Ναΰπλιον, 10 8)βρίου. 1938.
Θ. Δ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ)τής Ύπ)τος Έθν. Τραπέζης 

Ναυπλίου.

■ (Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος) 

αί Γαλλικαί άρχαί είναι πολύ 
κατώτερα τών χρησιμοποιουμέ·

I νων ύπό τής ’Αγγλικής ή Άμε- 
! ρικανικής άγοράς, πρός τόν σκο
πόν νά διευκολυνθή ή άνάπτυ- 
ξις τών πιστώσεων. Έξ άλλου 
ή Γαλλική Κυβέρνησις προφα
νώς έχει σκοπόν πρός τό πα- 

, ρόν τουλάχιστον νά δημιουργή- 
ση μάλλον ένα μηχανισμόν κα
τάλληλον διά τήν διεύρυνσιν 

I τής πίστεως (καί έν ανάγκη 
τήν περιστολήν αυτής) παρά ν’ 

i άσκήση έν τή πραγματικότητι 
μίαν πολιτικήν σκοπούσαν τήν 
άνάπτυξιν τών «πιστώσεων».

’Επιφυλάξεις επίσης διετυ- 
πώθησαν ύπό του ’Αγγλικού 
τύπου ώς πρός τήν άποτελε- 
σματικότητα της μεθόδου έξε- 
ταζομένης καί ύπό άλλην γωνί
αν: «ό ρόλος τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας ώς ρυθμιστοΰ τής νο 
μισματικής άγορας θά έξαρτη- 
θή έκ τής ισορροπίας τών Δη
μοσίων οικονομικών τής χώρας. 
Τοιαύτη δμως ισορροπία δεν 
διαφαίνεται έπί τού παρόντος».

'Οπωσδήποτε ή προσχώρη- 
σις τού Γαλλικού Ιδρύματος 
είς τήν πολιτικήν τού Open 
Market είναι πλέον γε/ο- 
νός,' θά έξετάσωμεν δέ έν συ
νεχεία τά προκαταρκτικά τής 
εισαγωγής αυτού · ώς καί τά 
μάλιλον χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τού Γαλλικού συστή
ματος έν άντιπαραβολή ιδίως 
πρός τήν τακτικήν τού 'Αγγλι
κού 'Ιδρύματος καί τών Τρά- 
πεζών τού Federal Reserv.

Κατά τό υπόδειγμα τών έκ- 
δοτικών τούτων ιδρυμάτων ή 
Τράπεζα τής Γαλλίας εΐχεν 
έξουσιοδοτηθή διά τού νομι
σματικού νόμου τής 28 ’Ιου
νίου 1928 περί σταθεροποιήσεως 
τού Γαλλικού Φράγκου, νά 
δρά έπί τής νομισματικής άγο- 
ράς, άλλ’ ύπό τοιούτους περιο
ρισμούς, ώστε ούσιαστικώς ή 
παρέμβασις αυτής ν’ άτονήση 
καί άποβή άτελεσφόρητος. Ού
τως ή Τράπεζα τής Γαλλίας 
άπέκτηοε τήν ευχέρειαν νά 
προβαίνη είς άγοράς βραχυπρο
θέσμων τίτλων κατ’ έντολήν 
τών ξένων Εκδοτικών Ιδρυμά
των, μεθ’ ών διετήρει σχέσεις 
άλληλοχρέου λ)σμοΰ, ώς καί. νά 
άναπροεξοφλή τοιούτους τί
τλους διά λ)σμόν των. Ήδύ- 
νατο έπίσης νά παρεμβαίνη διά 
τής άγορας άποδοχών καί νά 
έγγυάται τό καλόν τέλος τών 
βραχυπροθέσμων τοποθετήσε
ων. Μεγάλαι έλπίδες έστηρίχ- 
θησαν μάλιστα κατά τήν έπο
χήν έκείνην έπί τών νέων μέ
τρων δι’ ών έπιστεύθη, δτι θά 
ήτο' δυνατόν ή άγορά τών Πα- 
ρισίων ν’ άποβή μία διεθνής 
άγορά άποδοχών, ν’ άνακτήση 
τήν τάξιν καί τήν έπιρροήν 
μιας μεγάλης νομισματικής ά
γοράς κατά τά υπόδειγμα τού 
Λονδίνου. Άλλ’ ούτε ό τεχνι
κός έξοπλισμός τού Γαλλικού 
Τραπεζικού συστήματος, ούτε 
αί συνθήκαι τής Γαλλικής νο
μισματικής άγοράς (συντελε- 
σταί έπιτοκίου, χαρτοσήμου, 
φορολογικής έπιβαρύνσεως) ήδύ- 
ναντο. νά προαγάγουν τό ζή
τημα.

Τά μέσα άλλωστε, τά όποια 
διέθετεν ή Τράπεζα τής Γαλ
λίας ήσαν κατ’ άνάγκην περιω- 
ρισμένα δεδομένου, δτι δέν 
εΐχεν άναγνωρισθή είς αυτήν 
τό δικαίωμα, δπως είς τά ’Αγ
γλικόν καί ’Αμερικανικόν "Ι
δρυσα ν’ άγοράζη τίτλους. Βε
βαίως είναι γνωστόν δτι ή Τρά
πεζα τής Γαλλίας εΐχεν τήν ευ
χέρειαν νά διαπραγματευθή ώ- 
ρισμένον είδος γραμματίων τού 
Ταμείου άποσβέσεως, έκδοθέν- 
των ύπό τού Κράτους διά προ- 
καταβολάς αύτοΰ είς ξένας

Κυβερνήσεις. ’Αλλά τά γραμ
μάτια αύτά ήσαν άτοκα καί 
τό Γαλλικόν "Ιδρυμα άπέφυ- 
γεν νά ένεργήση πράξεις επι
ζήμιους τελικώς δΓ αύτό.

Ουτω τό μόνον μέσον δρά- 
σεως έπί τής νομισματικής άγο
ράς άπέμεινε διά τό Γαλλικόν 
"Ιδρυμα ό κλασικός μηχανι
σμός τού έπιτοκίου προεξοφλή- 
σεως. 'Οπωσδήποτε έν βήμα 
περαιτέρω έπεκτάσεως τών μέ
σων τούτων έγένετο κατά τό 
1935, τής Τραπέζης ύποχρεω- 
θείσης νά δέχεται εις άναπροε- 
ξόφλησιν βραχυπρόθεσμα γραμ
μάτια τού Κράτους.

Μία άπόπειρα έγκαινιάσεως 
τού συστήματος έπί τή ευκαιρία 
ψηφίσεως τού προϋπολογισμού 
κατά τό 1937 άπέτυχε τήν τελευ- 
ταίαν στιγμήν. Τέλος ή δοκιμή 
κατέστη δυνατή δια τού Νομο
θετικού Δ)τος τής 29 ’Ιουνίου 
1938 διά τού οποίου παρεσχέθη 
είς τήν Τράπεζαν τής Γαλλίας 
ή έξουσιοδότησις νά συμπληρώ- 
ση τά μέσα δι’ ών έπενεργεΐ έπί 
τής άγοράς τών κυκλοφοροΰν- 
των κεφαλαίων ή νομισματικής 
άγοράς, δηλαδή νά έφαρμόση 
άνευ περιορισμού τήν πολιτικήν 
τού Open Market.

Κατά ταΰτα ή Τράπεζα τής 
Γαλλίας θά δύναται νά προβαί
νη είς τήν άγοράν καί τήν με- 
ταπώλησιν γραμματίων δια
πραγματεύσιμων τοΰ κυμαινο- 
μένου χρέους τού Κράτους ώς 
καί τών οργανισμών δημοσίου 
Δικαίου, ήτοι συγκεκριμένως τών 
συνήθων ’Εντόκων Γραμματί
ων τοϋ Κράτους, Γραμματίων 
Έθν. Άμύνης, Βραχυπροθέσμων 
Γραμματίων τής ’Εθνικής Εται
ρείας τών Σιδηροδρόμων, έτι δέ 
καί συνήθων έμπορικών γραμ
ματίων προθεσμίας κατ’ άνώτα- 
τον δριον τριμήνου.

Ποια είναι τά μάλλον χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τού Γαλ- 
λικού συστήματος;

Έν πρώτοις ή παρέμβασις τού 
Εκδοτικού Ιδρύματος έν τή Γαλ- 
λική νομισματική άγορά θά 
πραγματοποιήται διά τής δημι
ουργίας νέων τραπεζογραμμα
τίων είδικώς έκδιδομένων έπί 
τούτω, συμφώνως πρός τήν έξου- 
σιοδοτησιν μέ τήν όποιαν πε- 
ριεβλήθη ή Τράπεζα τής Γαλ
λίας καί κατ’ άντίθεσιν πρόςτάς 
άρχάς τού Βρετιανικού Ιδρύμα
τος, τοΰ όποιου τό Banking De- 
partement τάς έργασίας τού 
Open Market διεξάγει διά τού 
ύπάρχοντος νομίσματος, ώς εί- 
δικώτερον έξετέθη έν τοΐς προη- 
γουμένοις, τούτο δέ παρά τό γε
γονός, δτι οί ύπέρμαχοι τής πο
λιτικής τού Open Market τήν 
τακτικήν άκριβώς τού ’Αγγλι
κού 'Ιδρύματος, ή οποία άλλω
στε είναι υποδειγματική, εΐχον 
πρό οφθαλμών είσηγηθέντες τήν 
μεταφύτευσιν αύτής έν Γαλλία. 
Είναι φανερόν άρα, δτι διά τής 
καταργήσεως τού περιορισμού 
τού άνωτάτου ποσού κυκλοφο
ρίας τών τραπεζογραμματίων, 
άκρογωνιαΐον λίθον τοΰ Βρεττα- 
νικού συστήματοο, οί γάλλοι νο- 
μοθέται ένεπιστεύθησαν είς χεΐ- 
ρας τής Τραπέζης τής Γαλλίας, 
έν έπίφοβον δπλον, δεδομένου, 
δτι άπρόσεκτος χειρισμός αύτοΰ 
δύναται νά όδηγήση είς πληθω
ρισμόν ή νά παροχετεύση τό 
ρεύμα τής πίστεως πρός άλλην 
κατεύθυνσιν. ’Αναγνωρίζεται 
ούχ ήττον δτι ή σύνεσις καί ή 
συντηρητικότης τών διοικούν- 
των τό Γαλλικόν "Ιδρυμα άπο- 
τελεΐ έγγύησι,ν διά τήν μετριο
παθή καί λελογισμένην άσκησιν 
τών έργασιών τού Open Market.

Έξ άλλου έτέθησαν καί «ο
ρισμένοι φραγμοί, έχαράχθησαν 
κάποια δρια είς τήν έλευθέραν 
λειτουργίαν τού μηχανισμού.

Τό Γαλλικόν ίδρυμα δέν δυ

νατοί νά προβαίνη είς τάς ά
γοράς τίτλων άπ’ ευθείας άπό 
τό Κράτος ή τούς οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου, άλλ’ ούτε αί 
άγοραί τών τίτλων δύνανται νά 
γίνουν έπ’ ώφελεία τών όργα- 
νισμών, πού έχουν τό δικαίωμα 
έκδόσεως τοιούτων τίτλων, άρα 
κατά πρώτον λόγον τού Κρά
τους, μέτρον προφυλάξεως, τό 
όποιον ί’σχυε καί προηγουμένως 
προκειμένου περί προεξοφλή- 
σεως ύπό τής Τραπέζης βραχυ
προθέσμων γραμματίων τοϋ 
Κράτους.

Ή παρέμβασις τού Εκδοτι
κού Ιδρύματος είς τό χρηματι- 
στήριον ώς έπιστεύθη κατ’ άρ
χάς έν Γαλλία καί συγκεκριμέ
νως είς τήν άγοράν τών πα
γίων, άποκλείεται καθ’ ολοκλη
ρίαν. Είναι φανερόν, δτι μία 
τοιαύτη ένέργεια τής Τραπέζης 
τής Γαλλίας θά εΐχεν ώς συνέ
πειαν τήν μετατροπήν ένός μέ
ρους τού παγίου χρέους είς κυ- 
μαινόμενον τοιοΰτον καί τήν δη
μιουργίαν ένός πληθωρισμού ά- 
ποτελούντος άπειλήν καί διά 
τήν εύστάθειαν τών τιμών καί 
τού Συναλλάγματος καί διά τήν 
καθόλου οικονομίαν τής χώρας. 
Σημειωτέον, δτι διά τήν ύπο- 
στήριξιν τής άγοράς τών πα
γίων λειτουργεί ειδικός όργα- 
νισμός έπαρκώς προικοδοτηθείς 
ύπό τού Κράτους καί δτι έξ 
άλλου διά τήν ρύθμισιν έν γέ 
νει τής μεσοπροθέσμου πίστεως, 
ή οποία ΰποφέρει άπό τήν άκρί- 
βειαν τοΰ χρήματος μελετάται 
ή χρησιμοποίησις τών άφθονων 
πόρων τού Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων. Ή τακτική 
έν προκειμένω τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας συμπίπτει πρός τήν 
τού Βρεττανικού Ιδρύματος, τό 
όποιον άν καί εΐχε τό δικαίω
μα ν’ άγοράζη πάγια διέκοψεν 
ούσιαστικώς, ώς έλέχθη ήδη καί 
προηγουμένως, άπό τού πολέ
μου ήδη καίτάς άγοράς αυτών 
άποφεΰγον έκτοτε γενικώτερον 
πάσαν παρέμβασιν είς τήν οι
κονομικήν άγοράν ή άγοράν 
μακροπροθέσμων κεφαλαίων.

Τέλος ή θεμελιώδης διαφορά 
ή ύφιοταμένη μεταξύ τών Άγ- 
γλοσαξωνικών χωρών καί τής 
Γαλλίας, δσον άφορά τάς σχέ
σεις νομισματικής καί οικονομι
κής άγοράς περιορίζει έτι μάλ
λον τάς πιθανότητας ένεργοΰ 
έπεμβάσεως τοΰ Γαλλικού Ιδρύ
ματος είς τήν οικονομικήν ά
γοράν τής χώρας. Είς τάς ’Αγ
γλοσαξονικός χώρας ύφίσταται 
όντως μία άλληλεπίδρασις, μία 
σχέσις οίονεί συγκοινωνούντων 
άγγείων μεταξύ τής νομισματι
κής καί τής οικονομικής άγο
ράς. Τό άντίθετον άκριβώς συμ
βαίνει είς τήν Γαλλίαν, δπου αί 
δύο άγοραί είναι σαφώς διαχω
ρισμένοι καί έκ τεχνικών αι
τίων, άλλά καί λόγω τής διαφό
ρου φορολογικής έπιβαρύνσεως 
έκατέρας αυτών. Βεβαίως δέν 
άποκλείεται μία έλλογος άσκη- 
σις τής πολιτικής τού Open Mar- 
Γείέν τή Γαλλική νομισματική ά
γορά ύπό τήν προϋπόθεσιν συ- 
νυπάρξεως ευνοϊκών δρων καί 
κυρίως ίσορροπήσεως τών Δη
μοσίων οικονομικών, νά συντε- 
λέση εμμέσως είς τήν βελτίωσιν 
τών συνθηκών τής οικονομικής 
άγοράς καί τήν μείωσιν τού 
τόκου τής μακροπροθέσμου πί
στεως, άλλά γενικώς είπεΐν τό 
ζήτημα άντικρυζόμενον ύπό τήν 
μορφήν ταύτην δέν φαίνεται ν’ 
άνταποκρίνεται είς τάς άμέσους 
φιλοδοξίας τής νέας πολιτικής 
έν τή γαλλική άγορά.

Έπί τού παρόντος ή πολι
τική τού Open Market έν Γαλ- 
λία άποβλέπει κατά τήν έγκυ- 
ροτέραν γνώμην είς τό νά 
βελτιώση τήν τεχνικήν τής νο
μισματικής άγοράς είς τήν ό-

[ ποιαν άκριβώς κατά τάς κρί
σεις τών ’Άγγλων ειδικών ύ
στερε! ή Γαλλική άγορά, νά 
άντεπεξέρχεται τελεσφόρως 
κατά πόσης μειώσεως τού όγ
κου τών διαθεσιμοτήτων είς 
περίοδον καθ’ ήν άκριβώς έπεί- 
γουσαι άνάγκαι τοϋ Δημοσίου 
θά ήπείλουν νά δημιουργήσουν 
μίαν τάσιν έπικίνδυνον ή ν’ αυ
ξήσουν τό κόστος τού χρήμα
τος, νά έξαφανίζη τέλος πάσαν 
«αιχμήν» πρός τήν μίαν ή τήν 
άλλην διεύθυνσιν καί νά προ- 
λαμβάνη τήν άστάθειαν καί τάς 
έπικινδύνους διακυμάνσεις τού 
τόκου τής βραχυπροθέσμου πί
στεως, τάς όποιας τό έκδοτι- 
κόν ίδρυμα διά μόνου τοΰ μη
χανισμού τού έπιτοκίου προε- 
ξοφλήσεως δέν ήδύνατο νά έπα- 
νορθώση παρά έκ τών ύστέρων.

Β) ‘Η έπίδραοις της πολίτι
κης τοϋ Open Market έπϊ 

της οικονομικής άγορας ή 
άγορας τών Κεφαλαίων.

Ώς ήδη έτονίσθη άπό τών 
πρώτων γραμμών τής παροΰσης 
ή πολιτική τοΰ Open Market, 
δπως τουλάχιστον διεμορφώθη 
άρχήθεν καί άσκεΐται έν συνε
χεία έν Αγγλία, δέν άποβλέπει 
είμή είς τό νά έξασφαλίση άμε- 
σώτερον τόν έλεγχον τού έκδο- 
τικού ιδρύματος έπί τής νομι
σματικής άγοράς διά τής μεγα- 
λυτέρας ή μικράς ποσότητας 
διαθεσιμοτήτων, τάς όποιας τό 
έκδοτικόν ίδρυμα έχει τήν ευ
χέρειαν νά θέτη είς κυκλοφο
ρίαν τροποποιούν ουτω τάς συν- 
θήκας προσφοράς καί ζητήσεως 
τών βραχυπροθέσμωνκεφαλαίων 
καί άσκοΰν συναφώς μίαν ρυθ
μιστικήν ένέργ ειαν έπί τού τό
κου αυτών. Ή πολιτική τοΰΟρεη 
Market κατά τήν παραστατικήν 
έκφρασιν ένός τών συμβούλων 
τής Τραπέζης τής Γαλλίας άπο- 
τελεΐ ένα φράγμα (Ecluse) έγερ- 
θέν έπί τοΰ όγκου τού νομίσμα
τος διά νά τού έξασφαλίση μίαν 
ροήν δσον τό δυνατόν σταθερω- 
τέραν.

Άλλ’ ύπό τήν πίεσιν τών γε
γονότων ή πολιτική τού Open 
Market έξέκλινε μοιραίως τής 
χαραχθείσης άρχικώς κατευθυν
τηρίου γραμμής καί κατέληξε 
κατ’ άναπότρεπτον άνάγκην, ώς 
ήδη έλέχθη καί έν τοΐς πρηγου- 
μένοις νά περιλάβη είς τό περί
γραμμα τών έπιδιώξεων αύτής 
καί άλλας σφαίρας τής οικονο
μικής δραστηριότητας. Ή παρέμ
βασις ουτω τών έκδοτικών ιδρυ
μάτων προσέλαβεν όλίγον κατ’ 
ολίγον καί άναλόγως τής οικο
νομικής συγκυρίας έκάστης χώ
ρας διάφορον τού άρχικοΰ χα
ρακτήρα. Δέν έπρόκειτο πλέον 
άπλώς νά ένισχυθή δΓ εύθηνοϋ 
χρήματος ή παραγωγή ή όποια 
έβαινε φθίνουσα. Εκείνο πού 
ένδιέφερε κατά κύριον λόγον 
ήτο έφεξής ή προσπάθεια άνα- 
ζωογονήσεως τών έργασιών, έ- 
νισχύσεως τής έθνικής παραγω
γής, ή δημιουργία ένός άποτε- 
λεσματικοΰ μέσου δράσεως έπί 
τής νομισματικής άγοράς δσον 
καί έπί τής άγοράς τών άξιών 
καί γενικώτερον έτι έπί τής οι
κονομικής άγοράς.

Ή άνάπτυξις αυτή τής προο
πτικής δράσεως καί τών «Αντι
κειμενικών σκοπών τού Open 
Market ή όποια ούδόλως ή ύ- 
ποτυπωδώς μόνον έξεδηλώθη 
έν Αγγλία έμελλε νά λάβη τήν 
ολοκληρωτικήν αύτής έκφρασιν 
έν Γερμανία. ’Άς έξετάσωμεν 
ήδη συνοπτικώς πώς έλειτούρ- 
γησεν ό μηχανισμός τής πολιτι
κής τοΰ Open Market ύπό τήν 
εύρυτέραν αύτήν γωνίαν.

1) Έν ’Αγγλία.
Τό έκδοτικόν βρεττανικόν "ί

δρυμα ένήργησε πάντοτε ώς 
(Συνέχεια εις τήν 5ην σελίδα)
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Διά τοϋ παρόντος φύλλου 
εισέρχεται ή «Τραπεζιτική» εις 
τδ πέμπτον έτος της έκδόσεώς 
της

Δεν εϊναι Ιόικόν μας εργον 
νά κρίνωμεν, εάν και πόσον

Ή εκδοσις της «Τραπεζιτι
κής» απορρέει ακριβώς από 
την βαθεϊαν αυναίαθηαιν μιας 
τοιαύτης γενικωτέραςύποχρεώ- 

αεως εκ μέρους των υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης,

έπέτυχεν ή έφημερίς μας εις ώς ώργανωμένου εις τον Σύλ
τούς σκοπούς καί τάς κατευ
θύνσεις της, διότι υπάρχει το 
άλάνθασιον κριτήριον τής κοι
νής γνώμης, τδ όποιον βραβεύει 
ή καταδικάζει τάς προσπάθειας, 
χωρίς νά άναμένη νά άκούση 
τδν ένδιαφερόμενον διά νά έκ- 
δώαη την άπόφασίν του.

Τέσσαρα δμως συναπτά ετη, 
τά όποια διήνυαεν ήδη ή έφη
μερίς μας, τής έπέτρεηιαν την 
διαπίοτωσιν, δτι ή κοινωνία 
εχει καί δικαίως αύατηράς ά- 
παιτήαεις άπδ τάς ώργανωμέ- 
νας τάζεις, τάς οποίας θέλει νά 
βλέπη με δημοσίαν ζωήν, μαρ
τυρούσαν, δτι τδ επάγγελμα δεν 
εϊναι μόνον βιοποριστικόν μέ
σον, άλλά καί κοινωνική λει
τουργία, ή οποία οφείλει νά 
αυνειαφέρη έν τφ κύκλφ τής 
δράοεώς της εις την διαφώτι- 
αιν τής κοινής γνώμης καί εις

λογόν των συνόλου, ή συμπά
θεια δέ, την οποίαν πάντοτε 
αυνηντήσαμεν, ένφ μάς παρέ
χει την ικανοποίησιν τής 
προσηρμοσμένης προσπάθειας, 
μας γέννα συγχρόνως καί την 
βαθυτάτην εύγνωμοσύνην διά 
την εϋμένειαν τής κοινής γνώ- 
μης, ή όποια έδημιούργησε 
προσφοράν διά τήν άνέλιζιν 
τής προσπάθειας μας ατμό
σφαιραν.

Ή «Τραπεζιτική» ίσταμένη 
εις τδν ουδόν τού πέμπτου ε 
τους τής έκδόσεώς της δεν δύ- 
ναται νά είσέλθη είς τδ ατά- 
διον νέων έπιμόνων προσπα
θειών, πριν ή στρέψη εύγνώ
μονα τήν σκέψιν της πρδς 
πάντας τούς άναγνώοτας καί 
φίλους της, πιστούς συνοδοιπό-

τήν άνύψωσιν τής όμαδικής I βους είς τον μέχρι τοϋδε δια-
ζωής.

Η ΕΙΡΗΝΗ
Δι’ άλλην μίαν φοράν άπε- 

τράπη τήν τελευταίαν στιγμήν 
ό άπειληθείς φοβερός πόλεμος 
καί ή συμφωνία τοϋ Μονάχου, 
έπιτευχθεΐσα κατόπιν τόσων 
δραματικών γεγονότων, Εθεσε 
τέρμα είς τήν φρικτήν άγω- 
νίαν, τήν όποιαν διήλθε, κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας τοϋ 
Σεπτεμβρίου, ή άνθρωπότης.

"Ας χαιρετίσωμεν τό άποτέ- 
λεσμα τοϋτο ώς άπαρχήν συ- 
νεννοήσεως είς τά σύγχρονα 
διεθνή προβλήματα καί ώς άπό- 
δειξιν, δτι ή καλή θέλησις καί 
ή συναίσθησις τής ευθύνης δέν 
άπώλεσαν τήν δύναμιν αυτών 
νά υπαγορεύουν λύσεις σωστι
κός διά τό σύνολον.

Καί είναι σημαντικόν τούτο, 
όταν τελευταίως έπεκράτησε 
τόση συσκότισις τής ορθής κρί- 
σεως, ώστε νά πιστεύεται γε
νικώς, δτι ρυθμιστικός παρά
γων των σχέσεων τής παγκο
σμίου κοινωνίας είναι ή κατα
στροφή καί ή έξόντωσις.

Δέν είναι δυστυχώς άκόμη 
δυνατόν νά άντιμετωπισθή ή

νυθέντα δρόμον.

ανάλυσιν τής έκθέσεως διακεκρι
μένων ομιλητών, ώς ό ’Ανώτατος 
Διοικητής ’Αντιαεροπορικής Ά μό
νης Στρατηγός κ. Μπα κόποι-λος 
και δ Επιθεωρητής τής Τραπέζης 
καί. Σύμβουλος τής «Τραπεζιτικής» 
κ. Άριστ. Βεκιαρέλης.

Ή Εθνική Τράπεζα διά των 
- όργανωθεισών διαλέξεω ν παρέχει 
μεγίστην υπηρεσίαν είς το πολυά
ριθμοί' προσωπικόν της, συγχρό
νως δε δίδει πρώτη τό παράδειγ
μα τής όργανώσεως τής παθητι
κής άεραμύνης εκ μέρους των με
γάλων οργανισμών τής Χώρας.:

Γό παράδειγμα τοϋτο πρέπει να 
εύρη καί θά εύρη, έλπίζρμεν, πολ
λούς μιμητάς.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 
OPEN MARKET

Σονιστώμέν ιδιαιτέρως εις τήν 
προσοχήν των αναγνωστών μας τά 
δύο άρθρα τοϋ Έπιθεωρητοΰ τής 
Εθνικής Τραπέζης καί Συμβούλου 
τής «Τραπεζιτικής» κ. Γεωργ. Τ. 
Στεφοπούλου επί τής πολιτικής τοΰ 
Open Market.

Το ακανθώδες τοϋτο θέμα άπτό- 
μενον πλείστων κυκλοφοριακών καί

ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έκ τών στοιχείων τής ΘΙχονομικής’Ε-1 κόπτει έκ τοϋ κάτωθι πίνακος τοϋ 
ατετηρίδος τής cΕλλάδος 1Θ3Ύ, της I =, , > / η ~ c c-
έκδιδομένης νπό τής ψ&νιη. Τρα- 1 εμφαινοντος το σύνολον των ΐδου-
τεέΕης, εσιιμελεία τον η. Γ. ΧΑ-
ΡΙΤΑΚΗ.
Ή άνάπτυξις βιομηχανίας ειδών 

διατροφής εν Έλλάδι μεταξύ τών 
λοιπών βιομηχανικών κλάδων προ-

θέντων εργοστασίων, κατά τό μάλ
λον ή ήττον σημαντικών τοΰ χρονι
κού διαστήματος από τοϋ έτους 
1921 μέχρι 1937.

^60 νέων βιομηχανικών επιχειρή
σεων κατά τό έτος τούτο μέ δύνα- 
μιν ίππων 4538 αί 93 ίππων 
2408 υπάγονται εις τάς τών ειδών 
διατροφής, αναλυόμενοι ώς εξής:

διεθνής κατάστσσις μέ άπόλυ-1 πιστωτικών ζητημάτων, τήν όρθο- 
τον αισιοδοξίαν καί μέ τό αϊ- j δοξίαν τών οποίων καί διετάραξεν 
σθημα τής πλήρους απαλλαγής είς τήν νεωτέραν οικονομίαν, είναι
άπό παντός κινδύνου.

"Ας θελήσουν δμως οι ήγέ- 
ται τοϋ κόσμου νά Ερμηνεύ
σουν βαθύτερα τον γενικόν Εν
θουσιασμόν διά τήν συνεννόη- 
σίν των.

θά ευρουν τότε τον τρόπον 
νά συνεχίσουν τάς προσπά
θειας των καί νά χαρίσουν είς 
τούς λαούς των τό πολυτιμό- 
τερον άγαθόν τήν Ειρήνην.

Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΑΕΡΑΜΥΝΑ

Ή Εθνική Τράπεζα ώργάνω 
σε διά τό προσωπικόν της είς τόν 

Παρνασσόν» σειράν διαλέξεων 
παθητικής άεραμύνης.

Πόσον είναι χρήσιμος δ κατα- 
τοπισμιός τού αμάχου πληθυσμού 
επί τών τρομερών κινδύνων, οί 
όποιοι έν περιπτώσει εναερίου έ- 
πιθέσεως τον απειλούν άπό τον 
ουρανόν, άπό τον όποιον μέχρι 
τούδε οί άνθρωποι μόνον ευεργε
σίας άνέμενον, έλάβομεν προσφά
τους τήν ευκαιρίαν νά έκτιμήσω- 
μεν, όταν πρό τινων εβδομάδων 
έθεωρεΐτο έπικρεμαμένη ή άπειλή 
τοϋ πολέμου.

Καί εάν δμως δ ι έφευγε τι να ή 
έ'κτασις τών άπειλουμένων κινδύ
νων, οί παρακολουθοϋντες τάς 
διαλέξεις τής Εθνικής Τραπέζης 
έσχημάτισαν ζουηράν εικόνα χάρις

εκτάκτως επίκαιρον, λόγω τής Εκτε
ταμένης εφαρμογής τοϋ συστήμα
τος τής έλευθέρας άγοραςείς μεγάλας 
οικονομικάς μονάδας, ώς ή Γερμα
νία, αί Ήνωμέναι Πολιτεία;, ή ’Αγ
γλία καί ή Γαλλία έν μέρει.

Η ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ
Διά τοϋ προσφάτως άποφα- 

σισθέντος μέτρου τής άτελοϋς 
εισαγωγής ταπητουργικών υ
λών, προωρισμένων δι’ έπανε- 
ξαγωγήν, ή Κυβέρνησις Υπο
δεικνύει άπαξ ετι τό ζωηρόν 
αυτής Ενδιαφέρον προς τήν 
Ελληνικήν ταπητουργίαν, τόν 
σπουδαιότερον καί μεγαλύτε- 
ρον κλάδον τής Ελληνικής βιο
τεχνίας.

Ή βιοτεχνία εχει παρ’ ήμΐν 
εύρύτατον στάδιον άναπτύξεως, 
τόσον ώς αυτόνομος οικονομι
κός κλάδος είς τά άστικά κέν
τρα, δσον καί ώς βοηθητικόν 
εισόδημα είς τήν ύπαιθρον.

Είναι διά τούτο άξια παντός 
Επαίνου ή κυβερνητική προσπά
θεια τής άνυψώσεως τής Ελλη
νικής βιοτεχνίας καί τής χρη- 
σιμοποιήσεως τοΰ ταπητουργι- 
κοΰ όργανισμοϋ, ώς κεντρικού 
οργάνου προς τόν σκοπόν 
τούτον.

Ή «Τραπεζιτική» χαίρει ι
διαιτέρως, διότι Επί κεφαλής

Βιομηχανίαι ’Αριθμός Δύναμις
εργοστασ. ιππίϋν

Μηχανολογικοί 96 3338
Οικοδομικών προϊόντων 50. 2358
Κλωστικά!—'Υφαντικοί 169 7712
Ειδών διατροφής 1021 29087
Χημικοί 116 1856
Κατεργασίας δέρματος 28 633
Χάρτου καί εκτυπώσεως 34 1746
'Ιματισμού 6 75
Κατεργασία ξύλου 134 2146

» καπνού 9 1144
1663 49265

’Ήτοι επί ίδρυθέντων 1663 ερ- μίας άνήλθεν είς τά 16,1 ο)ο τής
γοστασίων τά 60 ο)ο άφεώρων είδη συνολικής βιομηχανικής παραγω-
διατροφής μέ δύναμιν ίππων ίσων γής τοΰ έτους 1936 καί τά 17,5ο)ο
προς τά 59 ο)ο τών συνολικών εγκα- τοϋ 1937 μή συνυπολογιζομένης
ταστασεων.

Ή αξία τής παραγωγής ειδών 
διατροφής κατά τούς υπολογισμούς

τής αξίας οίνου, ελαίου καί άλε- 
σθέντος σίτου, ώς εξάγεται έκ τοϋ

τής Έπιθεωρήσεως Βιομηχανίας κάτωθι πίνακος τής συνολικής αξίας
τού Υπουργείου Εθνικής Οίκονο- τής παραγωγής κατά βιομηχανίας.

Β ιο μη χανία εις έκατομ. δραχμών
1936 1937

Μεταλλουργικοί 44,6 71,5
Μηχανολογικοί 480,6 591,2
Οικοδομικών προϊόντων 514,9 518,-
Κλωστοϋφαντουργικά! 3710,1 3966,5
Ειδών διατροφής 1913,1 2416,1
Χημικοί 2096,5 2832,1
Κατεργασίας δέρματος 1082,0 1135, -

» χάρτου 401,8 475,9
Ειδών ιματισμού 45,9 40,4
Κατεργασίας ξύλου 475,- 515, -

» καπνού 209,3 211, -
Παραγωγής ηλεκτρισμού 867,- 1000,-

11,840,0 13,772,5,&£b’ TilS

Ίδρυθ
έργοσ

Κιν.
δύναμ.

’Αλευρόμυλοι 40 875
Ελαιουργεία 35 677
Σωσαμελαιουργεΐα 1 20
Παγοποιεία—Ψυγεία 9 508
Κονσερβοποιεία 1 51.
Τρυγικοΰ όξέως 1 10
’Αμύλου καί ’Αμυλο

σακχάρου 1, 180
Μαρμέλαδας (ειδικής) 1 6
Χαρουπόμυλοι 4 81

93 2408

Έάν ληφθή ύπ* δψει καί ή αξία 
οίνου, ελαίου καί άλεύρων τών 
οποίων μέρος παράγεται βιομηχα

νικούς έχομεν συνολικήν αξίαν πα
ραγωγής τών ειδών τούτων :

εις έκατομ
1936

. δραχμών
1937

Διάφορα είδη ώς ανωτέρω 1,913,1 2,416,1
Οίνος 959,5 1,602,5
Έλαιον · ' 1,934,7· 4,318,9*
"Αλευρα 7,571, 8,372.6

12,378,3 16,710,1
* Βάσει τής μέσης τιμής τοΰ 1936 επί προβλεπομένης παραγωγής τόννων 

320.500. '

Ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας 
τών ειδών διατροφής έσυνεχίσθη 
καί κατά τό 1937 μετά τοΰ αυτού

ρυθμού, μεθ’ ου καί κατά τά προη
γούμενα έτη.

’Επί ίδρυθεισών καί υπό ΐδρυσιν

iiimiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii

είς τήν παραστατικότητα καί τήν τοϋ τσπητουργικοϋ όργανισμοϋ

εύρίσκεται ό ανώτερος υπάλ
ληλος τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κ. Κ. Μαλαματιανός, μετά τοϋ 
όποιου ή έφημερίς μας εχει στε
νόν σύνδεσμον άπό τής ίδρύ- 
σεώς της καί αί ικανότητες τοϋ 
όποιου πρόκειται τόσον νά συμ
βάλουν είς τήν πλήρη Επιτυχίαν 
τής εόρυτάτης διά τήν καθόλου 
βιοτεχνίαν άποστολής τοΰ Τα- 
πητουργικοϋ ’Οργανισμού.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕ ΩΣ

Πας σκεπτόμενος άνθρωπος, ας 
αφιέρωση ολίγα λεπτά έκ τών ασχο
λιών του διά νά συλλαβή τό βαθΰτερον 
νόημα τής καθιερωθείσης παγκοσμίου

ημέρας της αποταμιευσεως και να 
προπαγανδίση τήν ιδέαν αυτής είς τόν 
κύκλον του.

Πρόκειται περί τοϋ κυριωτέρου πο
λεμοφοδίου τής οικονομικής έπιστρα- 
τεύσεως, έπιστρατεύσεως βαθύτατα ει
ρηνικής καί εκπολιτιστικής.

Ή άπόταμίευσις παρουσιάζει τό 
εξαιρετικόν πλεονέκτημα, δτι ενώ αν
τιπροσωπεύει τήν ατομικήν πρόνοιαν, 
παρέχει συγχρόνως μεγίστην υπηρε
σίαν είς τό σύνολον.

Είναι δθεν έκ τών. έλαχίστων ατο
μικών ενεργειών, αί όποΐαι έξαίρονται 
ώς ευρύτατα κοινωφελείς καί είναι 
διά τοϋτο έξ έκείνων τάς οποίας 6 
κοινωνικός άνθρωπος δέον νά αντι
λαμβάνεται ώς καθήκον πολυειδώς 
επωφελές καί παραγωγικόν.

15
12

9
20

7
9

Τά κυριώτερα τών εργοστασίων 
τών άποτελούντων τό βιομηχανικόν 
συγκρότημα τοϋ κλάδου, ώς έγγι
στα είναι:

1) Άλευρόιιυλοι υπολογιζό
μενοι εις 7000
Εγκατεστημένοι είς ολα
τά σημεία τής χώρας, οί 
περισσότεροι των οποίων 
μικροί πετρόμυλοι έξυπη- 
ρετοΰντες τήν ύπαιθρον.
Έξ αυτών 170 περίπου 
κυλινδρόμηλοι κατά τό 
μάλλον ή ήτον αξιόλογοι.

2) Ελαιουργεία ΰπερβαί-
νοντα τά 6000

3) Εργοστάσια ζυμαρικών 100
4) Οίνοπνευματοποιεΐα 17
5) Ποτοποιεία (τά μάλλον 

αξιόλογα)
6) Οινοποιεία
7) Όζοποιεΐα
8) Κονσερβοποιεία
9) Ζυμών αρτοποιίας

10) Ζύθου καί βύνης
11) Παγοποιεία καί Ψυγεία 110
12) Σπορελαιουργεΐα 21
13) Χαλβαδοποιεΐα κλπ. 27
14) Σοκολάτας 10
15) ’Αμύλου καί ’Αμυλοσακ

χάρου 4
16) Ύδρογονώσεως ελαίων 2

Ή άπόδοσις τών ανωτέρω ερ
γοστασίων κατά τό 1937 ύπήρξεν 
άλλων μέν μεγαλύτερα τοϋ 1936 
ως π. χ. τών οινοπνευματοποιιών, 
ποτοποιείων, παγοποιείων καί μα- 
καρονοποιείων άλλων δέ μικρότερα 
ώς τών αλευρομύλων, ζυθοποιείων, 
κονσερβοποιείων.

Άναλυτικώς ή παραγωγή τώτ 
κυριωτέρων προϊόντων τοϋ κλάδου 
έχει ώςέπεται:

’Αλευροβιομηχανίας προϊ
όντα. Οί αλευρόμυλοι τής χώρας 
κατειργάσθησαν κατά τό 1937 
531.500 τόννους σίτου παραγωγής 
1936 καί 506.000 τόννους περίπου 
εισαγωγής 1937, ήτοι εν συνόλορ 
1.037.500 τόννους έναντι 1.197.000 
τοϋ 1936, ήτοι επί έλαττον 160.500 
τόννους.

Ύπολογίζοντες μέσην άπόδοσιν 
εις άλευρα γενικώς 85 ο)ο περίπου 
καί μέσην τιμήν διά τό 1937 άλεύ
ρων δρχ. 9 καί πιτύρων 2,80 διά 
δέ τό 1936 άλεύρων δρχ. 6 καί πι
τύρων δρχ. 2,50 έχομεν :



’Άλευρα
Πίτυρα
Σΰνολον

’Άλευρα
Πύτυρα
Σΰνολον

τοννοι
Έτος 1936
1,017,450 αξίας δραχ. 7,122,150,000 

179,550 » » 448,875,000
1,197,000

τοννοι
Έ τ ο 

881,875 
155,625

1,037,500

; 1937 
αξίας δραχ,

7.571,025,000

7,936,875,500
435,750.00ο

8,372,625,000

1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ 
ΙΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τρα· 
πεζής άπεφάσισε, ως καί εις άλλην

τής Εθνικής Τραπέζη; 
οποίαν, ώς καί δια τον

θέσιν αναφέρομεν, την δργάνωσιν της κ. Ίωαν. Δροσόπουλον,

20.00ο άνθρωποι, έξ ών 6.000 νε
κροί. Η ήαέρα αυτή, «ή μαύρη ή- 

εϋρεν μέρα τοϋ «Ύπρ», ώς άνομάσθη,

διά την 
Διοικητήν

Ζυμαρικά. Έκ των διαφόρων 1 νησιν κατά το 1037 παρουσίασεν ή 
περιφερειών παραγωγής ζυμαρικών | Μακεδονία.
την μεγαλυτέραν παραγωγικήν κί-' Η έν γένε,ι τταραγωγή άνήλθε :

1934
1035
1936
1937

τοννοι 15,000 αξίας δρχ- 
» 16,800 » »
» 16,800 » »
» 17,800 » »
» 19,450 » »

135
151,2
151,2
213,6
243,1

Ξκατομ.
»
»

Ζΰμαι αρτοποιίας. Ή συνο- 
λι,κώς παραχθεΐσα κατά τό 1937 
ποσότης ζυμών τόσον έκ μελάσ- 
σης δσον καί εκ σταφίδας άνήλθε 
βάσει τών πληροφοριών τοϋ Γενι

κού Χημείου τοΰ Κράτους εις 732 
τόννους άΕίας δρχ. 31,4 έκατ.
έναντι παραγωγής 
μένων ετών:

τυτν προηγου-

1933
1934
1935
1936

τοννοι
»
»
»

650 
780 
708 
ι 37

αξίας
»

δρχ.

»
»

32,5 
39, - 
29,7 
31,4 
31,4

εκατομ.
»
»
»
»

Οινόπνευμα καί οινοπνευ
ματώδη ποτά. Ή παραγωγή αυ
τών κατά τούς υπολογισμούς τοϋ

Γενικού 
άνήλθεν:

Χημείου του Κράτους

1936 1937
’Άνυδρον οίνοπ. τόννοι 11,445 16,083
Μετουσιωμένον 93° » 8,650 9,316
Καθ. παραγ. άνύδρ. » 795 2,815
Παραγωγή οινοπνευ

ματωδών ποτών » 8,682 14,743

Ή παραγωγή οινοπνευματωδών 
ώς ανωτέρω υπήρξε κατά τό 1937 
έξαιρετικώς μεγάλη, ανάλογος δέ 
ήτο καί ή εξαγωγή :
Εξαγωγή 1936 1937
Κονιάκ τόν. 369,7 632,5
Ηδύποτα » 45,6 70,9
Αΰτοΰσιον οίν. » 98,9 2,9

Ή εισαγωγή τών ειδών τούτων
κατέστη εσχάτως ασήμαντος.

Πάγος. Ή παραγωγή τοϋ 1937 
υπολογίζεται εις 10.870.000 πλά
κα τών 21 χιλιόγραμμων. Εις τόν
νους ή παραγωγή ανέρχεται εις 
288.330 αξίας δρχ. 68.500.000 
έναντι 210.000 τόννων τοϋ 1936 
αξίας δρχ. 63.000.000.

Ζΰθος. Κατά τό 1937 ή παρα
γωγή ζύθου άνήλθεν εις τό ποσόν 
τό παραχθέν καί κατά τό 1936.

’Από τοϋ 1934 
αύτοΰ έχει ώς εξής

ή παραγωγή

1934 τόν. 7698
1935 » 8925
1936 » 9754
1937 » 9749

δρχ. 76.980.000
89.249.000
97.536.000
97.470.000

Βαμβακέλαιου. Ή άπαγόρευ- 
σις τής εισαγωγής βαμβακοσπόρου 
επί προσωρινή άτελεία προς έπανε 
ξαγωγήν έξηκολούθησε καί κατά 
τό 1937. Έν τούτοις ή παραγωγή 
έξ εγχωρίου βαμβακοσπόρου ηύξή- 
θη σημαντικώς.

■ Εναντι 2000 τόννων αξίας δρχ. 
60.000.000 κατά τό 1936 παρή- 
χθησαν κατά τό 1937 τοννοι 
3.500 αξίας δρχ. 115.000.000.

Ή παραγωγή πλακοΰντος διά 
τήν κνηνοτροφίαν υπολογίζεται :

1936
1937

τοννοι
»

17.500
30.500

αξίας δραχ.
»

43,750,000
83,875,000

Κοκκοφοινικέλαιον καί προϊ
όντα ύδρογονώσεως. Τά σπο- 
ρελαιουργεΐα κατειργάσθησαν κατά 
τό 1937 τόννους 3000 καρύων 
κοκκοφοινίκων καί παρήγαγον 
1800 τόννους κοκκοφοινικελαίου 
αξίας δρχ. 59.400.000. Ή εισαγω
γή καρύων κοκκοφοινίκων άφέθη 
έλευθέρα κατά τό 1937 άλλ’ ηύξή 
θη εξαιρετικά δ δασμός αυτών. 
Έξ αντιθέτου άπηγορεύθη ή εισα
γωγή άκατεργάστων ιχθυελαίων 
προς ΰδρογόνωσιν χάριν προστα
σίας τής εγχωρίου παραγωγής.

ΜΙ παραγωγή κοκκοφοινικελαίου 
ανέρχεται κατ’ έτος από τοϋ 1937 
εις 1800 τόννους αξίας :

19.34 δρχ.' 45.000.000
1935 » 41.400.000
1936 » 50.400.000
1907 » 59.400.000
Ή παραγωγή όμως ύδρογονω-

μένων ιχθυελαίων μετά τήν άπα- 
γόρευσιν τής εισαγωγής υπήρξεν

εκτάκτως μεγάλη έν συγκρίσει προς 
τό 19,36.

Οίίτα) παρήχθησαν ιχθυέλαια :
1936 τόννοι 1750 δρχ. 47.608.000
1937 » 2959 » 94.932.000

Ά δρογονωμένα βαμβακέλαια,
σησαμέλαια, καπνέλαια κλπ. παρ
ήχθησαν
1936 τόννοι 110 δρχ. 3.329.005 
1927 » _ 343 »' 11.482.000

Ζαχαρώδη καί άμυλώδηπροϊ- 
οντα. Η παραγωγή αυτών αυξά
νει σημαντικώς από έτους εις έτος.

Π έξέλιξις τής παραγωγής καί 
ή αξία αυτής από τοΰ 1934 πα- 
ροϋσιάζεται ιός εξής :

1934 τόν. 15,140 δρχ. 275,6
1935 14,560 » 266.2
1936 » 16,300 » 306,6
1937 » 17,450 > 359,1

Εις είδη ή, ώς έγγιστα, 
γωγή τών δύο τελευταίων 
αναλύεται:

εκατ.
»

παρα-
έτών

1936 __
| τόννοι. |έκατ. δρ.

1937

Χαλβάς
Λουκούμια
Καραμέλαι, Κουφέτα
Σοκολάτα
’Άμυλον
’Αμυλοσάκχαρου
Μπισκότα

2600 46,8
3000 45,-
3200 64, -
1500 67,5
1100 12,1
4000 46,-

900 25,2
6300 306,6

τοννοι

2500
2500
3000
1600
1400
5500
950

17450

έκατ. δρ.

55,-
40,-
75,-
72, -
17.5
73, -
26.6

359,1

σειράς εκπαιδευτικών διαλέξεων 
υπό τής Επιτροπής Άεραμύνης 
τής Τραπέζης, σχετικώς μέ τά επι
βαλλόμενα μέτρα διά τήν προστα
σίαν τοΰ πληθυσμού από εναερίων 
επιδρομών,

Αί διαλέξεις αύται, αί δποϊαι θά 
διαρκέσουν μέχρι τοϋ τέλους τοΰ 
μηνός καί τάς οποίας θά συνοδεύη 
έπίδειξις υλικών άερεπιθέσεως καί 
άεραμύνης καί προβολή φωτεινών 
εικόνων καί κινηματογραφικών ται
νιών, ήρχισαν τή 10η τρέχοντος είς 
τήν αίθουσαν τοΰ «ΙΙαρνασσοϋ» 
παρουσίρ τοϋ Δνυκητοΰ τής Εθνι
κής Τραπέζης κ. ’Ιωάν. Δροσοπού- 
λου κπ άπαντος τοΰ προσωπίκοΰ 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος.

Κατά τήν πρώτην διάλεξιν είσή- 
γησιν εις τό θέμα έκαμεν ό Ανώ
τατος Διοικητής ’Αντιαεροπορικής 
Άμύνης τής Χώρας Στρατηγός κ. 
Κ. Μπακόπουλος, τόν όποιον πα
ρουσίασεν εις τό άκροατήριον δ Γε
νικός Επιθεωρητής τοΰ Κεντρικού 
καταστήματος κ. Μιχ. Μαυρομι- 
χάλης.

Ό Στρατηγός Μπακόπουίος πε- 
ριέγραψεν αδρότατα τούς κινδύνους 
τών εναερίων επιδρομών καί τήν 
επιτακτικήν ανάγκην τής ταχυτέρας 
καί τελειοτέρας δργανώσεως τής 
άεραμύνης καί μάλιστα τής παθητι
κής διά τόν άμαχον πληθυσμόν, το- 
νίσας, δη παρά τήν φοβερότητα 
τών κινδύνων, ή απ’ αυτών προ- 
φύλαξις έσημείωσε λίαν ίκανοποιη- 
τικήνπρόοδον, άρκεΐ νά γνωρίζω- 

μεν καλώς, πώς πρέπει νά άμυνθώ- 
μεν μέ ψυχραιμίαν, μέ πειθαρχίαν 
καί συστηματικότητα.

Ύπέμνησεν έν συνεχεία δ δμιλη- 
τής τήν ένάργειαν, τήν όποιαν προ- 
σέλαβε διά τήν ανθρωπότητα δ κίν
δυνος τών εναερίων επιδρομών έκ 
τών προσφάτων διεθνών γεγονότων 
καί κατέληξε μέ τήν έξαρσιν τής 
σημασίας, τήν όποιαν έχει ή υπό
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

Έκτος τοΰ βρωσίμου αμύλου 
παρήχθησαν επίσης το 1937 χιλ. 
100.000 βιομηχανικού αμύλου πρός 
χρήσιν κυρίως τής υφαντουργίας. 
Τούτο συναγωνίζεται έπιτυχώς τό 
γεωμηλάλευρον, ή εισαγωγή τοϋ 
τοΰ οποίου έμειάιθη αισθητώς.

Κονσερβαι λαχανικών. Ή 
άπόδοσις κονσερβών τοΰ 1937 
υπήρξε μέν αρκετά ικανοποιητική, 
ύπελήφθη δμως τής εξαιρετικής 
άφθονου παραγωγής τοΰ 1936. 
Κυρίως έμειώθη ή παραγωγή κον
σερβών έκ τομάτας εις πολτόν καί 
όλοκλήρων τοματών, ενώ αί κον
σέρβαν τόρν λοιπών ί,αχανικών έση- 
μείωσαν μάλλον μικράν άΰξησιν.

’Από τό 1934 ή παραγωγή καί 
εξαγωγή έξηλίχθησαν 

Παραγωγή

εγκωμιαστικούς λόγους, όργάνωσις I είναι ή απαρχή τοΰ χημικού

1934
1935
1936
1937

τοννοι άξια εις χιλ. δρχ,
2700 37800
4000 63200
4500 44100
3700 51800

Εξαγωγή
τοννοι

355
410
541
655

άξια εις χιλ. δρχ. 
4052 
4773 
5573 
7940

1934
1935
1936
1937

Γενικώς έκ τών προϊόντων ει
δών διατροφής τό οινόπνευμα καί 
τά παράγωγα αύτοΰ, παρουσιά
ζουν κατά τό 1937 ποσοτικήν αϋ- 
ξησιν παραγωγής από τοϋ 1936 
κατά 45 ο)ο, τό βαμβακέλαιον 75 
ο)ο, τά ζαχαρώδη καί άμυλώδη 
έν συνόλιο λαμβανόμενα 6 ο)ο, τά 
ζυμαρικά 9 ο)ο, μείωσιν δέ παρα
γωγής παρουσιάζουν τά προϊόντα 
αλευροβιομηχανίας 14 ο)ο, αΐ κον- 
σερβαι 20 ο)ο, τά δέ λοιπά προϊ
όντα παρουσιάζουν μικράς αύξο- 
μειιόσεις. Κατά μέσον ή ποσοτική 
άπόδοσις τής βιομηχανίας τών ει
δών διατροφής ηύξήθη από τοΰ 
1936 κατά 13 ο)ο περίπου.

εκπαιδευτικών διαλέξεων παθητι
κής άεραμύνης.

Μετά τόν Στρατηγόν κ. Κ. Μπα- 
κόπουλον έκαμε τήν πρώτην του 
διάλεξιν δ ’Επιθεωρητής τοΰ Κεν
τρικού καταστήματος τής Εθνικής 
Τραπέζη; κ. Άριστ. Βεκιαρέλη; μέ 
θέμα «'() νέος πόλεμος—τό νέον 
δπλόν καί ή νέα τακτική — οί από 
άέρος κίνδυνοι—ή φύσις καί ή άν- 
τιμετώπισις αυτών».

Έν άντιθέσει, λέγει δ κ. Βεκια- 
ρέλης, προς τούς πολέμους της άρ- 
χαιότητος δ σημερινός πόλεμος εί
ναι. «πόλεμο; ολοκληρωτικό;» δηλ. 
συμμετέχει ολόκληρον τό ’Έθνος, 
είτε μαχόμενον εις τά χαρακώματα, 
εί'τε παρέχον διά τής εργασίας εις 
τήν ένδοχώραν τήν υλικήν καί η
θικήν δυναμιν τοϋ στρατού. ’Αντί
παλος δθεν άποβαίνει δλόκληρος ό 
πληθυσμός τής εμπολέμου χώρας- 
καί δ άμαχος—προκινδυνεύων καί 
αυτός διά τοΰ νέου δ'πλου τοΰ θέ
ρος, τοΰ άεροπλάνου. Παραλλήλως 
λοιπόν μέ τήν άμυναν τών συνόρων 
επιβάλλεται καί όργάνωσις τής ά- 
μΰνης τοΰ εσωτερικού, άφοϋ στόχοι 
καί μέτωπα θά είναι δλόκληρος ή 
χώρα.

Οΰτω τό άεροπλάνον ύπερπηδών 
μέτωπα καί οχυρά άνατρέπει άρδην 
τήν τακτικήν τών πολέμων καί εις 
τήν «κυριαρχίαν τοΰ άέρος» άπό- 
κειται ή νίκη.

Τό διεθνές δίκαιον, συνεχίζει ό 
ομιλητής, περιορίζει τόν πόλεμον, 
μεταξύ τών ενόπλων δυνάμεων, εις 
τήν πράξιν δμως μένουν άνευ εφαρ
μογής αί απαγορεύσεις τοϋ διεθνούς 
δικαίου.

Έν συνεχεία ό κ. Βεκιαρέλης α
ναπτύσσει. τήν τεραστίαν από τοΰ 
1914 καί συνεχή τεχνικήν έξέλιξιν 
τοϋ άεροπλάνου, έξετάζων δέ τάς 
γεωγραφικά; συνθήκας τή; χιόρας 
μας ευρίσκει μεγίστην τήν ευπάθειαν 
αύιής έν περιπτώσει εναερίου έπι 
θέσεω; λόγφ τής πυκνότητας τών 
οικισμών, τοϋ τρόπου οίκοδομή- 
σεως, τής τρωτότητος τών συγκοι 
νωνιών και τών μέσων άεραιιύνης, 
αναλύει δ’ έν έκαστον τών αιτίων 
τούτων, προσθέτων χαρακτηριστι 
κώς, δτι δ χρόνος πτήσεως από γει
τονικών συνόρων μέχρι μεγάλων 
κέντρων τής Μακεδονίας κυμαί
νεται μεταξύ ο'-30' τής ώρας.

Τό θέιια τής δευτέρας διαλέξεως 
τοϋ κ. Βεκιαρέλη, γενομένης τήν 
13 τρέχ., ήτο «ή σπουδή τών κινδύ
νων τοΰ αμάχου πληθυσμού».

Εις τήν διάλεξιν ταύτην δ κ. 
Βεκιαρέλης, έτόνισεν, δτι ή γνώσις 
τοΰ κινδύνου καί ή διαφώτισις α
ποτελούν προϋπόθεσιν δια τήν ά- 
πόδοσιν τών λαμβανομένων μέτρων 
προστασίας τοΰ πληθυσμού.

Έν συνεχεία περιγράφει λεπτο
μερώς τό συνηθέστερον μέσον τών 
άερεπιθέσεων, τάς βόμβας.

Εκρηκτική βόμβα 300 κιλών, 
λέγει δ ομιλητής, καταστρέφει πο
λυκατοικίαν.

Αί εμπρηστικοί βόμβαι στερεών 
ουσιών περιέχουν θερμίτην,ό όποιος 
δεν σβέννυται δΓ ϋδάτος, οίίτε διά 
τής έλλείι|ιεως ατμοσφαιρικού αέ
ρας, αί εμπρηστικοί δέ βόμβαι υ
γρών ουσιών περιέχουν λευκόν φώ
σφορον διαλελυμένον ε’ις θειοΰχον 
άνθρακα.

Εισέρχεται είτα ό κ. Βεκιαρέλης 
είς τό εκτάκτως ενδιαφέρον θέμα 
τών πολεμικών χημικών ουσιών, τό 
χημικόν δπλον, τοΰ όποιου ή χρή- 
σις υπό άλλας βεβαίας προϋποθέ
σεις καί εις άλλην έκτασιν, δέν ήτο 
άγνωστος καί από άρχαιοτάτων 
χρόνων.

Ή χρήσις θανατηφόρων χημικών 
ουσιών είς τόν πόλεμον διά δηλη- 
τηριοιδους αερίου, μέ βάσιν τό χλά>- 
ριον ή Οχι σε τή 22 ’Απριλίου 1915 
υπό τών Γερμανών είς τό "Υπρ μέ 
αποτέλεσμα νά τεθούν έκτος μάχης

λέμου,
Αί πολεμικοί χημικοί ούσίαι εί

ναι ερεθιστικοί (δακρυγόνοι, πταρ- 
μογόνοι, εμετικοί, ασφυκτικοί, καυ
στικοί, τοξικαί.

Ή σπουδαιότερα άσφυκτική χη- 
ιιική ουσία είναι τό φωσγένιοι, λίαν 
ύπουλον διότι επιφέρει τόν θάνατον 
άνευ συμπτώματος τίνος.

Ή σπουδαιότερα καυστική χη
μική ουσία είναι δ υπερίτης, δ ό
ποιος ώνομάσθή ούτω, διότι τό 
πρώτον εχρησιμοποιήθη είς ιήν 
πόλιν Ύπρ τή 12 ’Ιουλίου 1917. 
Ό υπερίτης είναι πολύ περισ
σότερον ύπουλος τοϋ φωσγενίου 
διότι τό άπο έλεσμα επέρχεται με
τά πάροδον φρών. Διαπερά τά εν
δύματα καί τά υποδήματα, τά φαι
νόμενα δέ τών άναπηρειών τοΰ ύ- 
περίτου προσομοιάζονται μέ τριτο- 
παθή συφιλιδικά συμπτώματα, εφό
σον ουδόλως έγένετο άντιουφιλιδική 
θεραπεία, μετά λεπρικώυ φαινομέ
νων άναισθητικής ει'τε φυματιά)- 
δους μορφής λέπρας.

Μεταξύ τών τοξικών χημικών ου
σιών άναφέρονται τό ύδροκυάνιον, 
τό μονοξείδιον τοΰ άνθρακο; κλπ. 
δυσκόλου ευτυχώς χρησιμοποιή- 
σεως.

Αί πολεμικά! χημικοί ούσίαι εί
ναι δπλον μεγάλης θραστικότητος, 
εύθηνόν καί εύκολου παραγωγής 
άπό πρώτας ϋλαςγνωστά: είς οίον- 
δήποτε εργοστάσιου χημικής βιο
μηχανίας.

Τών περισσοτέρων πολεμικών χη
μικών ουσιών πρώτη ύλη είναι τό 
χλώριον, τό βρώμιον καί τό αρ
σενικόν.

Επειδή εγκαίρως, έλήφθησαν 
μέτρα προστατευτικά κατά τόν παγ
κόσμιον πόλεμον, αί πολεμικά! χη
μικά! ούσίαι δέν είναι δπλον άπαν- 
θρωποτερον τών άλλων, άφοΰ τό 
ποσ στον θανάτων, άπό τής έπι- 
τεύξεω; προστασίας, κατήλθε είς 
2-2,50 ο)ο καί άφοΰ κατά τόν παγ
κόσμιον πόλεμον αί έκ χημικών ού- 
σιών άπώλειαι έ'φθασαν είς τό 1]20 
τοΰ συνόλου τών άπωλειών, μέ θα
νάτους επί τούτων 2 ο)ο.

Εύιυχώς, καταλήγει ό κ. Βεκια- 
ρέλης, ή προστασία άπό τών πολε
μικών χημικαιν ουσιών δύναται νά 
έπιτευχθή είς ικανόν ποσοστόν διά 
τών μέτρων ατομικής καί συλλογι
κής προστασίας, τόσον έν τφ με- 
τώπφ, δσον καί είς τά μετόπισθεν.

Αί διαλέξεις αυται τής Εθνικής 
Γραπέζης θά συνεχισθοΰν μέχρι 
τέλους τοΰ μηνός υπό τοΰ κ. Α. Βε- 
κιαρέλη, τοΰ συναδέλφου κ. Όδ. 
Θαλασσινού, τοΰ 'Ιατρού τοΰ Τα
μείου 'Υγείας Προσωπικού Εθνι
κής Τραπέζης κ. Άλ. Κανδρεβιώ 
τη, Γενικού Αρχιάτρου έ. ά„ καί 
άνωτέρων στελεχών τοΰ Επιτελείου 
τής Άεραμύνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
<<Οί Γεωργικοί Συνεται
ρισμοί», ύηο Άριστ. Ν. 
Κλήμη, Μυτιλήνη 1938, 
σελ. 81, -τιμή δραχ. 25.

Ό κ. Αριστ. Κλήμης, τής Σχολής 
Συνεταιριστών καί υπάλληλος τής 
Αγροτική; Τραπέζης τής Ελλάδος 

εθεσε και αΰτάς είς κυκλοφορίαν 
τήν υπό τόν ανωτέρω τίτλον μελέ
την του. Σκοπός τοΰ βιβλίου (ό συγ- 
γραφεος τό χαρακτηρίζει ώς «βιβλίο 
εκλαϊκευτικόν) εΓναι νά καθοδηγήση 
τόν γεωργικόν Κόσμον είς τήν συνε
ταιρικήν ιδεολογίαν, νά τοϋ παρά- 
σΧΠ πολυτίμους πληροφορίας ώς 
πρός τήν ϊδρυσιν τοΰ συνεταιρισμό,ΰ, 
τούς έπιδιωκωμένους σκοπούς (χύ
του, τήν προσωπικήν εύθύνην τών 
συνεταίρων καί έν γένει νά του δώση 
σαφή εικόνα ώς πρός πάν δ,τι αφορά 
τόν συνεταιρισμόν.

Πρόκειται περί άξιολογωτάτης με
λέτης τοΰ είδους της, συνδυαζούσης 
τήν επιστημονικήν πληρότητα μέ τήν 
Απλότητα τήν εκλαϊκευτικήν.



ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Μετά την επελθοϋσαν λύσιν 
της τελευταί ας διεθνούς κρί 
αεως έξ αφορμής τον Σουδητι- 
κοϋ προβλήματος, ολως έξαιρε- 
τικόν ένδιαφέρον παρουσιάζει ή 
έξέτααις τής οικονομικής θέαεως 
εις ήν περιέρχεται ή Τσεχοσλο
βακία μετά την άπόσπααιν των 
Σουδητ ικών καί Πολωνικών 
εδαφών καθώς καί την πιθα
νήν τοιαύτην των περιφερειών 
των κατοικονμέν ων ύπό των 
Ούγγρων.

Ο ξένος τύπος αφιερώνει μα- 
κρά άρθρα επί τον οικονομι
κού τούτον προβλήματος, το 
όποιον εξετάζει έν ουνδυαομώ 
με τάς ένδεχομένας πολιτικός 
εξελίξεις εις την χώραν ταύτην 
τής Κεντρικής Εϋρώπης. eΗμείς 
ενταύθα θά ' περιοριαθώμεν νά 
δώσωμεν εις τούς άναγνώστας 
τής «Τραπεζιτικής» μίαν εικόνα 
τής αρχιτεκτονικής ήν εμφανί
ζει η οικονομία τής Τσεχοσλο
βακίας περιορισθείσης εις τά 
νέα αυτής γνωστά όρια.

Κατά τούς αριθμούς οϋς έδω- 
αεν ή τελευταία προ τών γεγο
νότων Απογραφή έν Τσεχοσλο
βακία επί 14.8000.000 κατοί
κων, 5.100.000 ήσχολοϋντο εις 
την γεωργίαν καί 5.150.000 εις 
την βιομηχανίαν. Έκ τών Αριθ
μών τούτων προκύπτει δτι, μέ
χρι τοϋδε, ή χώρα αϋτη άπετέ- 
λει μίαν, σχεδόν τελείαν, οικο
νομικήν μονάδα, με περίπου ίσο- 
ζυγισμένον καταμερισμόν τών 
κατοίκων αυτής εις τά γεωργικά 
καί βιομηχανικά έργα.

Καί άπό τής άπόψεως μεν τής 
γεωργίας, ή Τσεχοσλοβακία ήτο 
αυτάρκης εις δημητριακά και γα
λακτοκομικά προϊόντα καί έκ 
τών σοβαρωτέρων έξαγωγέων 
σακχάρεως καί λυκίσκου εξαρ
τώ μέν?/ από τό έξωτερικόν 
μόνον διά σφάγεια καί λίπος. 
Από τής βιομηχανικής πλευράς 

ειχεν εις την διάθεσίν της γαιάν
θρακας καί ξυλείαν πλέον ή άρ- 
κετήν καί ήδύνατο νά ίκανο- 
ποιή έκ τοϋ εδάφους τής έπικρα- 
τείας της κατά τό ήμισν σχεδόν 
τάς άνάγκας της εις σίδηρον καί 
άλλα μέταλλα-

"Ιδωμεν τώρα ποϊαι μεταβο- 
λαί επέρχονται εις τήν οικονο
μικήν Αρχιτεκτονικήν της.

Γενικώς είπεΐν, ή άπόσπασις 
τών Σουδητικών κυρίως καί, 
έν ήσαονι μοίρα, τών Πολωνι
κών εδαφών, κλονίζει έκ βά
θρων καί καταστρέφει τήν οι
κονομικήν ισορροπίαν τής χώ
ρας, δεδομένου δτι αί έκχωρού- 
μεναι περιοχαί είναι κυρίως 
βιομηχανικαί, ένφ αί πεδιάδες 
τής Βοημίας καί Μοραβίας είναι 
έκ παραόόσεως γεωργικοί.

’Ιδιαιτέρως έξεταζόμεναι αί ά- 
ποσπώμεναι περιοχαί εμφανί
ζουν τά εξής οικονομικά χαρα
κτηριστικά.

Εις τήν περιοχήν τοϋ ήδη Πο
λωνικού Teschen, τά άνθραν.ω- 
ρυχεΐα και αί έγκαταατάσεις πα
ραγωγής χάλυβας προσφέρουσι 
τήν πρώτης ύλην εις άνθούσας 
μεταλλουργικός καί έν τή κυ
ρίως Βοημία (Πίλσεν καί Μπρνό) 
έγκατεστημένης βιομηχανίας πα
ραγωγής μηχανημάτων, αϋτοκι- 
νήτων καί οπλών.

Εις τάς Γερμανικός νϋν 
περιφερείας, τό Troppau καί 
Friexvaldau (πλησίον τών Πο
λωνικών συνόρων) έχουν άξιο- 
λόγους έριο βιομηχανίας καί 
τοιαύτας χημικών προϊόντων 
καθώς καί αί εις τήν βόρειον 
Βοημίαν περιοχαί άπό τό Tru- 
tnov μέχριΟαΜοηγ καί Reielien- 
beg όπου πλήν τών ώς άνω βιο
μηχανιών υπάρχουν και τοιαϋ- 
ται κρυστάλλων,αυτοκινήτων καί 
ζυθοποιίας. ’Επίσης εις τήν βό
ρειον Βοημίαν, τό Aussig είναι 
σπουδαΐον κέντρον χημικής βιο
μηχανίας.

Προς τά δυτικά μετά τής Γερ

μανίας, προ τίνος,σύνορα εύρί- 
σκεται ή περιοχή τών λιγνιτω
ρυχείων όπου υπάρχουν καίλίαν 
γνωστοί βιομηχανίαι παιχνιδιών 
και χειροκτίων. Ετι δυτικώτε- 
ρον, ή περιφέρεια τού Eger (είς 
ην περιλαμβάνεται και ή γνωστή 
πόλις τού Karlsbad,) παράγει 
μουσικά όργανα, είδη πορσελά
νης και υφασματα. Η υπόλοι
πος περιοχή τών νοτιοδυτικών 
συνόρων άαημάντους μόνον βιο
μηχανίας περιλαμβάνει.

Εκτής ανωτέρω συντόμου πε
ριγραφής, προκύπτει σαφώς δτι 
ή Iσεχοολοβακία, χάνουαα τά 
Γερμανικά και Πολωνικά έδάφη,

\ άτινα μέχρι προ τίνος περιελάμ- 
: βανε είς τά σύνορά της, χάνει 
| όλα σχεδόν τά λιγνιτωρυχεία,με- 
γάλην Αναλογίαν τοϋ είς σίδη
ρον ορυκτου πλούτου αυτής καί 
τας περισσότερός τών ύφαν- 
τουργικών,ύελουργικών καί ε
λαφρών βιομηχανιών καί σημαν
τικός μεταλλουργικός τοιαύτας, 
μή λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών 
πιθανών απωλειών πλουσίων 
είς ορυχεία σιδήρου περιφερειών 
έκ τής συζητουμένης παραχωρή- 
σεως και εις τήν Ουγγαρίαν τών 
παρ αϋτήςδιεκδικουμένων εδα
φών.

Παρ' δλα αυτά είς τά άπομέ- 
νοντα εις τήν Τσεχοσλοβακίαν 
εδάφη είναι εγκατεστημένοι σο- 
βαρώταται βιομηχανίαι μεταλ
λουργικοί, ξυλου, 'υποδημάτων, 
αυτοκινήτων καί, κυρίως, δπλων 
δεδομένου δτι τά περίφημα ερ
γοστάσιά Skoda εύρίσκονται είς 

I Τσεχικά έδάφη (Πίλσεν καί άλ
λος πόλεις είς άς μετεφέρθησαν 
ολίγον κατ’ ολίγον άπό τό Πίλ
σεν διά λόγους ασφαλείας).

Δέον ενταύθα νά σημειωθή 
ο'τι η άπωλεια των ύφαντουρ- 
γικών καί ύελουργικών βιομη
χανιών τών Σουδητικών περι
φερειών μικρόν πλήγμα αποτε
λεί διά την Τσεχοσλοβακίαν — 
απο τής πλευράς τοϋ βιομηχα
νικού αύτής έξοπλισμοϋ —καθ' 
όσον οί κλάδοι οΰτοι, ύφιστάμε- 
νοι τον συναγωνισμόν Γερμα
νικών ομοειδών βιομηχανιών 
έκεΐθεν τών μέχρι τοϋδε συ 
νόρων, διήρχοντο άπό ετών κρί 
σιν ήν τό Τσεχοσλοβακικόν 
κράτος άντεμετώπιζε διά ειδι
κών επιχορηγήσεων προς τάς 
βιομηχανίας ταύτας.

Σοβαρόν πλήγμα διά τήν οι
κονομίαν τοϋ νέου Τσεχοαλοβα 
κικου κράτους, με πλειοψηφούν 
τα νϋν τον Αγροτικόν πληθυ
σμόν, άποτελεϊ κυρίως ή άφαί- 
ρεαις τών Γερμανικών περιφε
ρειών, απο της αποψεως τής α
πώλειας επιτόπιου άγοοάς κατα- 
ναλώαεως τών γεωργικών προϊ
όντων αύτής. "Ησσονος απου- 
δαιοτητος,αλλα έπισης σοβαρόν 
πρόβλημα, όπερ καλείται νά 
Αντιμετώπιση εύθύς αμέσως ή 
χώρα αϋτη, είναι τό τών συγ
κοινωνιών. Συγκοινωνίαι όδι- 
καί, ποτάμιοι και σιδηροδρομι
κοί έπείγει νά έξετασθοϋν ύπό 
το πρίσμα τών νέων διαμορφου- 
μένων συνόρων δεδομένου δτι 
πλεΐσται αρτηρίαι ζωτικαί πε
ριλαμβάνονται είς τά έκχωρού- 
μενα εδάφη. Αρκεί νά σημειω
θή οτι η σιδηροδρομική γραμμή 
ή συν δέουσα τήν Πράγαν με τά 
μεγάλα αστικά κέντρα τής Τσε
χοσλοβακίας Μπρνό καίΜρατισ- 
λάβαν, διέρχεται δι εδαφών ά
τινα περιέρχονται είς τήν Γερ
μανίαν καί παρίαταται άμεσος 
Ανάγκη χαράξεως νέας γραμμής.

Εις τάς ανωτέρω βασικός δια- 
ταραχάς αΐτινες κλονίζουν έκ 
βάθρων τό οικονομικόν οικοδό
μημα τής νεαρός δημοκρατίας 
δέον νά πρόσθεση τις καί πλεί- 
ατας άλλας αΐτινες Αποτελούν 
μοιραίαν συνέχειαν τού περιο
ρισμού τών ορίων τοϋ Κράτους 
καί τάς όποιας δεν δύναται νά 
περιλάβη ό βραχύς χώρος τοϋ

H ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΒΕΡΑί ΑΓΟΡΑΣ
OPEN MARKET POLICY

(Συνέχεια έκ τϋς 2α; αελίδοξ) 
γνωστόν έν τη συγκεκριμένη πε- 
ριπτώσει μετά τοιαύτηςπερισκέ- 
ψεως καί διακρίσεως,ώστε ή πο
λιτεία του να θεωρήται δικαιο- 
λογηυ,ένως ώς υποδειγματική. 
Μίαν μόνον φοράν έξέκλινε τής 
συνήθους τακτικής καί ήκολού- 
θησε μονόπλευρον κατεύθυνσιν 
καί τούτο είς μίαν τών κρισι- 
μωτέρων καμπών τής άγγλικής 
οικονομίας κατά τήν περίοδον 

ί δηλαδή τήν αμέσως προηγηθεΐ- 
σαν τής πτώσεως τής λίρας. 
"Οντως κατά τήν εποχήν έκεί- 
νην ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας έπί 
μακράν μάλιστα διάστημα διηύ- 
θυνε τάς προσπάθειας της είς 
τό νά άναπληρώση διά τής πο
λιτικής τοΟ Open Market, τάς 
διαθεσιμότητας, τάς όποιας ε- 
χανεν ή άγγλική νομισματική 
αγορά λόγω τήςάθρόας εξόδου 
του χρυσοί), ή όποια ώδήγησε 
τελικώς είς τήν έγκατάλειψιν 
του χρυσοί) κανόνος. Είναι φα
νερόν, δτι ή άγορά κολοσσιαίων 
ποσοτήτων τοϋ εΰγενοϋς μετάλ
λου συνεπήγετο μίαν περιστο
λήν τής βραχυπροθέσμου πί- 
στεως, έπέφερε κατ’ άνάγκην 
μίαν μείωσιν τής κυκλοφορίας 
τών τραπεζογραμματίων έπα- 
νερχομένων είς τό βρεττανικάν 
"ίδρυμα. Άλλ’ή πολιτική αυτή συ
νέπιπτε πρός τήν θεμελιώδη άρ- 
χήν τής διατη ρήσεως μεγα- 
λυτέρας κατά τό δυνατόν ρευ
στότητας είς τήν νομισματικήν 
αγοράν καί συνεχίσεως τής πο
λιτικής τοϋ εύθηνοϋ κόστους 
χρήματος, ούδέδύναται καν νά 
θεωρηθή ώς ύπέρβασις τών τε- 
θέντων ορίων είς τήν ασκησιν 
τής πολιτικής τοϋ Open Market, 
άψοϋ μάλιστα κατίσχυσε πάσης 
άλλης άπόψεως καί συγκεκριμέ- 
νως τής άνάγκης νά σποσοβη- 
θή ή μείωσις τοϋ μεταλλικοϋ 
καλύμματος, ή όποια θά έπρε
πε νά όδηγήση είς αντίθετον πο
λιτικήν. ’Από τοϋ μεγάλου αλ

ί λωστε πολέμου τό βρεττανικάν 
ίδρυμα πιστόν είς τό πρόγραμ
μά του καί παρά τήν ευχέρειαν, 
τήν όποιαν έχει νά άγοράζη πά
για (Consols), έχει παύση ούσια- 
στικώς, ώς ήδη έτονίσθη καί έν 
τοΐς προηγουμένοις, νά ενεργή
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παρόντος άρθρου. Μεταξύ αυ
τών δεν είναι αί μικρότεροι ε
κείνοι αΐτινες άπειλοϋν τά τρα
πεζιτικά καί Ασφαλιστικά ιδρύ
ματα τά όποια ειχον συγκεντρω- 
θή είς τήν Πράγαν κατά τήν 
τελευταίαν εικοσαετίαν.

Δεδομένου δτι, ή πολιτική κα- 
τάατασις έν τή ύπό έξέτασιν χώ- \ 
ρα, δεν έλαβεν είσέτι τήν όρι- | 
στικήν αυτής μορφήν καί δτι, ή 1 
τοιαύτη ή τοιαύτη έξέλιξις τών 
πολιτικών πραγμάτων, πρόκει
ται νά έχη άμεσον Αντίκτυπον 
έπί τών οικονομικών ζητημά
των, είναι τολμηρόν νά σπεύ- 
σωμεν είς τήν εξαγωγήν συμπε
ρασμάτων έπί τής προσεχούς 
οικονομικής τάξε ως τών πραγ
μάτων έν Τσεχοσλοβακία. ‘Εκεί
νο δμως δπερ έξάγεται αυμπε- 
ρααματικώς έκ τής μελέτης τών 
οικονομικών στατιστικών δεδο
μένων τής χώρας, έν αυνδυα- 
αμώ πρός τά τελευταία πολιτι
κά γεγονότα, είναι δτι ή οικο
νομία τοϋ νέου κράτους, Απο 
μένουσα μονόπλευρος κατά^μέγα 
μέρος, θά έχη μεγάλην έξάρτη- 
σιν έκ τών γειτονικών κυρίως 
Αγορών καί, κατά φυσικόν λό
γον, έκ τής Γερμανικής τοιαύ- 
της, ή έξάρτησις δε αϋτη θά εί
ναι μεγαλειτέρα ή μικρότερα 
Αναλόγως τών πολιτικών σχέ
σεων αΐτινες θά έπικρατήσουν 
μεταξύ των δύο γειτονικών 
χωρών.

πράξεις έπί κρατικών μακρο
προθέσμων άξιων.

2) ’Εν ’Αμερική
Ή πολιτική τοϋ Open Mar

ket έν ’Αμερική, ώς εϊδομεν 
καί έν τοΐς προηγουμένοις 
προσηνατολίσθη σταθερώς πρός 
μίαν κατεύθυνσιν. Αί έκδοτικαί 
τράπεζαι, αί όποΐαι παλαιότε- 
ρον έπενέβαινον διαφόρως έπί 
τής νομισματικής άγορας, έσυ- 
νέχισαν πλέον όμοιομόρψως τάς 
αγοράς κρατικών άξιων καί έ
παυσαν τάς πωλήσεις. Ή τακ
τική αυτή έξηκολοΰθησε τόσον 
μάλλον έντόνως, δσον ή κρίσις 
έβαινεν έπιδεινουμένη.

Άπό τής εποχής έτι τοϋ Προέ
δρου Χοϋβερ αί έργασίαι τοϋ 
Open Market ύπερβαίνουσαι 
τά δρια μιας απλής παρεμ
βάσεως είς τήν νομισματικήν 
άγοράν εΙχον προσλάβει ούσι- 
αστικώς τήν έκτασιν καί τήν ση
μασίαν μιας γενικωτέρας πολι
τικής ή όποια άπέβλεπεν είς 
τήν καταπολέμησιν τοϋ μα
ρασμού τών εργασιών καί 
τής ανεργίας, είς τήν άνα- 
ζωογόνησιν τής συγκυρίας. Αί 
Τράπεζαι τοϋ Federal Reserv 
πρός τόν σκοπόν νά αυξή
σουν τόν δγκον τών έν κυ
κλοφορία πιστώσεων έπολλα- 
πλασίασαν τάς άγοράς τών 
κρατικών χρεογράφων μέ τοι- 
οϋτον ρυθμόν, ώστε τό χαρτο- 
φυλάκιον κρατικών τίτλων τών 
έν λόγω τραπεζών νά όγκωθή, 
ώς έσημειώσαμεν ήδη υπερβαλ
λόντως. Ή κατεύθυνσις αϋτη 
τών έργασιών τοϋ Open Mar
ket παρέμεινεν άρα σταθερά 
καί κατά τά έτη τής κρίσεως. 
Υπό τήν ώθησιν μάλιστα τών 

ριζοσπαστικών ιδεών τοϋ Προέ
δρου Ροϋσβελτ ή πολιτική αϋ
τη άπέβαινε πλέον κατά τρόπον 
εμφανή ϊν δργανον έπιδράσεως 
τόσον έπί τής νομισματικής ά
γορας δσον καί έπί τής άγορας 
τών μακροπροθέσμων κεφα
λαίων. Ή παροχέτευσις αϋτη 
τοϋ ρεύματος τής πίστεως πρός 
τήν οικονομικήν άγοράν διηυ- 
κολύνθη έκ τοϋ γεγονότος, δτι 
είς τάς Αγγλοσαξονικός χώρας 
ύπάρχει ώς έτονίσθη ήδη μία 
οίονεί άλληλεξάρτησις, μία άλ- 
ληλένδετος σχέσις τών δύο ά- 
γορών καί δτι επομένως ή αύ- 
ξομείωσις τοϋ έπιτοκίου είς τήν 
νομισματικήν άγοράν συνεπά-

ταραχθή. Ή διαπίστωσις αϋτη 
έλαβε τήν πλέον έπίσημον κύ- 
ρωσιν καί μάλιστα ύπό ισχυ
ρόν μεγέθυνσιν κατά τήν πε

ι ρίοδον τής ^ παγκοσμίου κρίσε- 
■ ως, καίτοι ως θά ίδωμεν κατω
τέρω, ή έπέκτασις τοϋ έλέγχου 
τών κεντρικών .νομισματικών 
άρχών έπί τοϋ τραπεζικού άμε- 
ρικα’νικοϋ συγκροτήματος έν 
συνόλω έπηνώρθωσε τά μειο
νεκτήματα τοϋ μηχανισμού τών 
έργασιών του Open ' Market. 
Πάντως τά όργανα πληρωμής 
τά δημιουργηθέντα κατά τήν 
περίοδον πληθωρισμού τής πί
στεως ειχον ώς άποτέλεσμα νά 
υψώσουν τόν πυρετόν τής κερ
δοσκοπίας, ό όποιος είχε κα
ταλάβει τούς πάντας μέχρι ση
μείου παροξυσμού καί νά προ- 
καλέσουν τό χρηματιστηρια
κόν Krach τοϋ 1929. Καί βρα- 
δύτερον κατά τήν έκδήλωσιν 
τής κρίσεως αί πιστώσεις αί 
διοχετευθεΐσαι πρός τάς έμπο- 
ρικάς τραπέζας, „ δηλαδή αί 
νέαι διαθεσιμότητες τάς όποιας 
άπέκτησαν αί έμπορικαί τρά- 
πεζαι διά τής πωλήσεως είς 
τάς Τραπέζας τοϋ Federal 
Reserv Κρατικών άξιών καί 
τάς ότίοίας έν τούτοις πα- 
ρεκράτησαν κατόπιν τοϋ κλο
νισμού τής πίστεως τών έπιχει- 
ρήσεων άντί νά μεταβιβάσουν 
πρός τό έμπόριον καί τήν βιο- 
μηχανίαν, δέν ειχον άλλην συ
νέπειαν παρά νά αυξήσουν τόν 
δγκον τών κυμαινομένων κε
φαλαίων τόσον έπικινδύνων, 
λόγφ τών άποτόμων μετανα
στεύσεων αύτών, νά έπιδεινώ- 
σουν έν συνεχεία τήν γενικήν 
έπιβάρυνσιν τής άγροτικής ίδια 
τάξεως, είς βαθμόν ώστε ή ύπο- 
τίμησις τοϋ δολλαρίου νά θεω- 
ρηθή ώς ή μόνη άναπόφευκτος 
λύσις πρός άντιμετώΐτισιν μιας 
καταστάσεως άφορήτου, ύπό 
τήν οποίαν έστενεν ή οικονομία 
τής χώρας.

Τό κύκλωμα τής πίστεως, τό 
όποιον είχε διακοπή έπανεκλεί- 
σθη καί έλειτούργησε μόνον με- 
τά τήν άνοδον είς τήν έξουσίαν 
τοϋ New Deal καί τήν δημιουρ
γίαν ευνοϊκών έφεξής συνθηκών 
διά τήν άνόρθωσιν τής οικονο
μίας τής χώρας.

Αλλά είς τήν άμερικανικήν 
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γεται άνάλογον τροποποίησιν 1 Open Market έπεκτείνουσα τόν 
αύτοϋ καί είς τήν άγοράν τών κύκλον ένεργείας έχρησιμοποι-
κεφαλαίων. ’Έτι πλέον αί τρά 
πεζαι τάς διαθεσιμότητας, τάς 
όποιας πορίζονται έκ τών κα
ταθέσεων, έπενδύουν άλλοτε 
είς βραχυπροθέσμους τοποθε
τήσεις καί άλλοτε είς κρατικά 
μακροπρόθεσμα δάνεια, άναλό- 
γως τής προσδοκωμένης έκά- 
στοτε ωφελείας.

Άλλ’ ή παγκόσμιος κρίσις ή 
όποια έπέφερε μίαν άναστά- 
τωσιν είς τόν ροϋν τών οικονο
μικών φαινομένων, ένώ ταύτο- 
χρόνως έπέσπευσε τήν έξέλι- 
ξιν τών μεθόδων καί τής τεχνι
κής τών Τραπεζών, έμελλε νά 
άποδείξη, δτι είς μίαν νομισμα
τικήν άγοράν λειτουργοϋσαν 
έν έλεϋθέρα οικονομία καί ούχί 
ύπό τόν άμεσον έλεγχον καί 
τάς προδιαγεγραμμένος κατευ
θύνσεις τοϋ κυριάρχου κρά
τους, ή πολιτική τοϋ Open Mar
ket εΐναι μέν ικανή νά θέση έν 
κυκλοφορία μίαν νέαν ποσό
τητα πίστεως ή νά περιστείλη 
άντιθέτως' αυτήν, άλλ’ είναι 
μάλλον άπρόσφορος διά τόν 
χειρισμόν τής δημιουργηθείσης 
νέας άγοραστικής δυνάμεως 
καί ιδία τήν λελογισμένην καί 
μετά μέτρου άναδιανομήν αύ
τής, έφ’ δσον αί συνθήκαι φυ
σιολογικής λειτουργίας τής νο
μισματικής άγορας έχουν δια-

ήθη είς τάς έργασίας τάς σχε- 
τικάς πρός τήν «στείρωσιν» 
(Sterilization) καί «άποστείρω- 
σιν» (Desterilization) τοϋ χρυ
σού. (1) Ή συσσώρευσις όντως 
μεγάλων ποσοτήτων χρυσοϋ είς 
τάς τραπέζας έν Αμερική τών 
όποιων άπηλλάσσοντο οί θη- 
σαυρισταί τοϋ εΰγενοϋς μετάλ
λου είς δλον τόν κόσμον κατό
πιν τής άναστροφής τοϋ ρεύμα
τος τοϋ θησαυρισμοϋ, προήγα- 
γε τό άμερικανικόν δημόσιον 
εις τήν απόφασιν νά άγοράση. 
τόν χρυσόν τόν προερχόμενον 
έξ εγχωρίων ή ξένων πηγών δχι 
διά τής καταθέσεως ισαξίων 
«χαρτονομισμάτων παραστατι
κών χρυσοϋ», τών «Gold Cer
tificates» είς τάς τραπέζας τοϋ 
Federal Reserv άλλά διά συμ
πληρωματικών έκδόσεων όμο- 
λογιών βραχυπροθέσμων τοϋ 
κράτους είς τήν έλευθέραν άγο
ράν. Διά τοϋ μεταχειρισμοΰ 
τούτου ό χρυσός δέν είσήρχετο 
είς τά άποθέματα ούτε τών 
τραπεζών τοϋ Federal System

(1) Άναγκαζόμεθα νά μεχαχειρι- 
σθωμεν τήν λέξιν «στείρωσιν» καί 
«άποστείρωσιν» πρός άπόδοσιν τής 
έννοιας τών ορών Sterilization καί 
Desterilization, οί όποιοι τείνουν νά 
πολιτογραφηθοΰν είς δλας τάς 
γλώσσας.



ούτε των εμπορικών τραπεζών 
καί έπομένως άπέβαινε στείρος 
(Was Sterilized), αδρανής, ύπό 
τήν έννοιαν, δτι δέν ήδύνατο 
νά χρησιμοποιηθη ώς μέσον 
πρός διεύρυνσιν τής βάσεως τής 
πίστεως.

"Οταν τό άμερικανικόν δη
μόσιον άπεφάσισεν έπ’ έσχα
των τήν άποστείρωσιν (Deste
rilization) του χρυσού έπίστωσε 
τον λογαριασμόν τών Gold 
Certificates παρά ταΐς τραπέ- 
ζαις του Federal Reserv. Ή έκ- 
δοσις τών Gold Certificates κα
τέληγε τελικώς νά αύξήση τά 
άποθέματα τών τραπεζών αυ
τών τά όποια χρησιμοποιούν
ται ώς βάσις τής πίστεως.

Ή πολιτική ήδη τής άμερικα- 
νικής Κυβερνήσεως είναι στα- 
θερώς προσανατολισμένη πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής άναπτύ- 
ξεως τών πιστώσεων. Αί διαθέ
σεις του Προέδρου τής ’Αμερι
κανικής Συμπολιτείας δέν άφί- 
νουν καμμίαν Αμφιβολίαν ώς 
πρός τό σημεΐον τοΰτο. Εις τούς 
άρμοδίους κύκλους τονίζε
ται, δτι οδτος στηρίζει τάς ελ
πίδας του, άναφορικώς πρός 
τήν άνάπτυξιν τής οικονομικής 
δραστηριότητας, εις ώρισμένας 
ένδείξεις αύξήσεως έπ’ εσχάτων 
τής καταναλώσεως, έν συνδυα- 
σμώ πρός τάς μελετωμένας προ- 
καταβολάς καί κυβερνητικός 
δαπάνας. Ή πρόσφατος μάλι
στα έκδοσις άρκετά σημαντικού 
ποσού Gold Certificates ύπέρ 
τών τραπεζών τού Federal Re
serv χαρακτηρίζεται ώς μία έν- 
δειξις τάσεως εύνοούοης τόν 
πληθωρισμόν καί ή όποια προ
βλέπει έν ταύτώ νά διευκολό- 
νη τήν χρηματοδότησιν τών ά- 
ναγκών τού Δημοσίου διά τών 
έργασιών τού Open Market.

"Η ’Αμερική διαθέτει ήδη Μν 
άπόθεμα χρυσού ύπερβαΐνον τά 
13 δισεκατομμύρια δολλάρια- 
τά άποθέματα έξ άλλου τών 
συμμετεχουσών τραπεζών παρά 
ταΐς τραπέζαις τού Federal Re
serv ύπερβαίνουν κατά πολύ 
τά νόμιμα δρια. Καίτοι δέ ή 
'Αγγλία έπ’ εσχάτων καθώρισε 
τήν Shipping Parity τού χρυσού 
έναντι τού δολλαρίου, ούτως 
ώστε νά διατηρήται μία ελαφρά 
Prime τού χρυσού έπί τού δολ
λαρίου καί έπομένως νά μή έν- 
θαρρυνθή τό Arbitrage νά ά- 
γοράζη χρυσόν εις τό Λονδΐνον 
διά νά τόν μεταπωλη μέ κέρ
δος εις τήν Νέαν Ύόρκην, ή 
αϋξησις τού χρυσού άποθέμα- 
ματος εις τήν ’Αμερικήν είναι 
αναπόφευκτος, αν ληφθή ύπ’ 6- 
ψιν, δτι ή ’Αμερική άποτελει τό 
καταφύγιον είς πάσαν έντασιν 
τής διεθνούς καταστάσεως τών 
θερμόαιμων κεφαλαίων (Hot 
Money), τών άναζητούντων δη
λαδή έπικερδεστέραν άλλά πρό 
παντός άσφαλεσΐέραν τοποθέ- 
τησιν, καί δτι τό έμπορικόν ίσο- 
ζΰγιον τής χώρας παρουσιάζει 
πλεόνασμα 100 έκατομμυρίων 
δολλαρίων κατά μήνα έναντι 
25 μόνον μηνιαίως κατά τό πα
ρελθόν έτος. Δύναται λοιπόν 
νά θεωρηθή λίαν πιθανόν, δτι 
ένδεχομένη νέα αδξησις τών ά- 
ποθεμάτων τών συμμετεχουσών 
τραπεζών θά έχη ώς συνέπειαν 
τήν ένσωμάτωσιν αύτής εις τό 
σύστημα τής πίστεως καί τήν 
διεύρυνσιν έπομένως τής βάσε
ως τών βραχυπροθέσμων πι
στώσεων.

Έν πάση περιπτώσει άνάγκη 
νά ύπομνησθή, δτι αί έργασίαι 
ToOOpen Market τελούσιν ήδη 
ύπό τήν έπίβλεψιν μιας ειδικής 
’Επιτροπής, τής Federal Open 
Market Committeep0 εύρυτάτην 
δικαιοδοσίαν ώς έλέχθη έν τοΐς 
προηγουμένοις. Τό συμβούλιον 
τών Διοικητών τών τραπεζών 
τού Federal Reserv (The Board 
of Governors), τό όποιον μαζύ 
μέ έκπροσώπους τών συμμετε
χουσών τραπεζών αποτελεί τήν 
Επιτροπήν αυτήν, έχει πλήρη 
έξουσιοδότησιν, όπως δίδη τάς 
κατευθύνσεις είς τήν πολιτικήν

τού Open Market πρός τόν σκο
πόν νά έμποδισθή οίαδήποτε έ- 
πέκτασις ή περιστολή έπιζημία 
τής πίστεως, όπως έγκρίνη τά 
προτεινόμενα επιτόκια προεξο- 
φλήσεως καί καθορίζη τά δρια 
τών άποθεμάτων τών συμμετε
χουσών τραπεζών. Ή τραπε
ζική μηχανή κατ’ Ακολουθίαν 
έν ’Αμερική άποτελει έν ένιαΐ- 
ον καί μέ πλήρη συνειρμόν σύ
στημα ύπαγόμενον ύπό τόν έ
λεγχον τού Συμβουλίου τούτου, 
τό όποιον ούτως εΐνε είς θέσιν 
έφ’ δσον διευθύνει κυριαρχικώς 
τήν πολιτικήν τών Τραπεζών, 
δχι μόνον νά παρασκευάζη τάς 
άπαιτουμένας συνθήκας ρευστό
τητας, νά δημιουργή τήν άνσγ- 
καίαν πίστιν, άλλά καί νά δια- 
νέμη αυτήν λελογισμένος.

3) Έν Γερμανία
Είς έποχήν, καθ’ ήν ή παγκό

σμια κρίσις, αφού έφθασεν εις 
τό κατακόρυφον τής έντάσεώς 
της, παρουσίαζε κάποια συμ
πτώματα ύποχωρήσεως, τό τρί
τον Reich έπεχείρησεν έν εύρύ- 
τατον πείραμα διευθυνομένης 
οικονομίας, τού όποιου ή προο
πτική έτεινε νά έναγκαλισθή δ- 
λας τάς παραγωγικός δυνάμεις 
τής χώρας καί τό όποιον έπρό- 
κειτο νά έπιφέρη μίαν τοιαύτην 
άνάτασιν τής δραστηριότητος 
τής χώρας, ώστε νά πιστεύεται, 
δτι ή Γερμανία παρά τινας Α
δυναμίας τής οικονομικής της 
δομής, εύρίσκεται σήμερον έ- 
παρκώς προστατευμένη κατά 
πάσης μεταβολής τής συγκυρίας. 
Ώς πρώτον βήμα διά τήν έφαρ- 
μογήν τών μεγαλεπιβόλων σχε
δίων του τό Reich, έν αδυνα
μία έξευρέσεως νέων πόρων διά 
δανεισμού ή φορολογίας κατά 
τήν έποχήν εκείνην, έχρειάσθη 
νά προσφύγη είς νέας μεθόδους 
χρηματοδοτήσεως ή αύτοχρη- 
ματοδοτήσεως στηριζομένας είς 
τήν δημιουργίαν τών λεγομένων 
«συναλλαγματικών έργασίας» 
μέ Αντικειμενικόν σκοπόν τήν 
έξεύρεσιν τών κεφαλαίων διά 
τήν έκτέλεσιν μεγάλων δημο
σίων έργων καί τάς όποιας 
ώφειλεν ύποχρεωτικώς νά προε- 
ξοφλή ή Reichsbank, δεύτερον 
χρονολογικώς τών «ειδικών συ
ναλλαγματικών προωρισμένων 
νά έξασφαλίσουν τά οικονομικά 
μέσα τού τεραστίου γερμανικού 
έπανεξοπλισμοΰ καί δυναμένων 
επίσης νά προεξοφληθώσι καί 
τέλος από τού ’Απριλίου τού 
1938 είς τήν έκδοσιν έντοκων 
γραμματίων έξαμήνου προθε
σμίας τά όποια κατά τήν λή- 
ξίν των ,δύνανται νά παγιοποιη- 
θούν.

Ουτω ή εύρεΐα αποστολή τού 
έκδοτικοΰ ιδρύματος καθιερού- 
το πλέον συμφώνως πρός τήν 
διακήρυξιν τού Δρ. Schacht είς 
τήν Συνέλευοτν τής Reichsbank 
τού 1933, Αποτελούσαν ομολο
γίαν πίστεως είς τάς νέας άρ- 
χάς. «Αί έκπλήξεις καί αί πτώ
σεις τών τιμών είς τήν άγοράν 
τών άξιών σταθερού εισοδήμα
τος θά άποτραποΰν εφεξής χά
ρις είς τήν άγρυπνον παρακο
λούθησήν τής Reichsbank, τοΰθ’ 
δπερ θέλει έμποδίσει τούς κο- 
μιστάς άπό τού νά προβαίνουν 
είς πωλήσεις ύπό τό κράτος αλ
λοφροσύνης. Τούτο δέν έννοεΐ 
προφανώς, δτι ή Reichsbank 
έγγυατσι τάς τιμάς δπως διε- 
μορφώθησαν ή τράπεζα δέν θά 
δυνηθη επίσης, άλλ’ ούτε καί 
Αποβλέπει είς αυτό, νά έκμηδε- 
νίση τάς διακυμάνσεις τού τό
κου μακρας προθεσμίας είς τήν 
άγοράν τών κεφαλαίων. Πάσα 
φροντις θά καταβληθή, δπως έ- 
ξουδετερωθή ή κερδοσκοπία είς 
τήν βραχυπρόθεσμον άγοράν καί 
δπως άσκηθή έπίβλεψις πρός 
διατήρησιν μιας υγιούς κατα- 
συάσεως τής Αγοράς έν τώ μέλ- 
λοντι χρόνω πρός τόν σκοπόν 
μεταγγίσεως τών κεφαλαίων 
άπό τής νομισματικής άγορας 
είς τήν άγοράν τής μακροπρο
θέσμου πίστεως».

Τά άνωτέρω σϊοδυναμοΰν

ί πρός τήν βεβαίωσιν, δτι ή πο- 
Ιλιτική τού Open Market, δπως 
| θά άσκηθή έφεξής άπό τήν 
I Reichsbank, άντιθέτως πρός τήν 
τακτικήν τού βρεττανικού ιδρύ
ματος, θά έχη ώς έπακολούθη- 
μα τήν ουσιαστικήν παρέμβασιν 
αύτής είς τήν οικονομικήν άγο
ράν. ’Όντως τό πρώτον άποτέλε- 
σμα τών έφαρμοσθεισών ώς άνω 
μεθόδων χρηματοδοτήσεως διά 
τής έκδόσεως συναλλαγματι
κών τού Κράτους ή το ή έπένδυ- 
σις τών ρευστών διαθεσιμοτή
των τής χρηματαγοράς είς έργα
σίας ένδιαφερούσας καθαρώς 
τήν άγοράν τής πίστεως μέσης 
ή μακρας προθεσμίας.

Ποιος είναι ό Απολογισμός 
μιας μακρας Καί έλλογου άσκή- 
σεως τής νέας πολιτικής έν τή 
γερμανική Αγορά; Δέν δυνάμε- 
θα, καλή τή πίστει, παρά νά ά- 
νσγνωρίσωμεν, δτι ή Γερμανία 
έπέτυχε νά πραγματοποιήση έπί 
τού οικονομικού πεδίου, χάρις 
είς ένα πρωτότυπον μηχανισμόν 
συνεχώς άναπροσαρμοζόμενον 
πρός τάς μεταβαλλομένας άνάγ- 
κας τού Reich μίαν Performance 
Ανυπολογίστου πρακτικής- ση
μασίας, τής όπ.οίαςτά άποτελέ 
σματα εΐχον ζωηρόν Αντίκτυπον 
έφ’ δλης τής οικονομίας τής 
χώρας.

Ή άναζωπΰρησις - τεχνητή ή 
πραγματική άναλόγως τής στά
σεως πού θά λάβη κανείς διά 
τήν μόρφωσιν άσφαλεστέρου 
κατά τό δυνατόν κριτηρίου- (1) 
τής συγκυρίας έν τώ έθνικώ έπι- 
πέδω, στηριχθείσης έπί μιας έ- 
ξαιρετικώς πρωτοτύπου μεθό
δου αύτοχρηματοδοτήσεως, εί
ναι Αναμφισβήτητος. Ό πολλα
πλασιασμός τής οικονομικής 
δραστηριότητος μετρουμένης 
βεβαίως ύπό τό φώς τών γερμα
νικών στατιστικών προκαλεϊ κα- 
τάπληξιν. Ή κίνησις τών μετα
φορών έμπορευμάτων κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τού 1938 ήτο 
άνωτέρα άπό τήν τής Αντιστοί
χου περιόδου τού 1937. Ή στα- 
θερότης τών τιμών λιανικής 
πωλήσεως καί τών ήμερομισθί- 
ων εΐνε Αξιοσημείωτος. Ή ά 
νεργία άπερροφήθη όλοσχερώς.

δτι, έν τή συγκεκριμένη περί-1 ρώτερον έδαφος δράσεως, άποβαί-
—1----- J. _.«ύ— -ής I νει μάλλον ενεργός είς αγοράς, δ-

| πως τό Λονδΐνον δπου ή ελεύθερα 
λειτουργία του νόμου τής προσφο-

πτώσει, ή πολιτική αυτή, τής 
όποιας ή Αρχή είναι νά έξα- 

[ κριβώνη ώρισμένας έκδήλους 
πλάνας τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, ύπερβολάς παραγωγή , 
ή έπενδύοεων καί νά προλαμ- 
βάνη διά τής έλλογου ρυθμί 
σεως τών άναγκών τής κα ιανα 
λώσεως, τού έλέγχου τών τι
μών ένισχυομένου καί ύπό τού 
έλέγχου τού συν)τος, είχε διά 
τήν γερμανικήν οικονομίαν 
κατ’ έξοχήν εύεργετικάς συνέ
πειας έστω καί άν θεωρηθή δτι 
αυται Αντισταθμίζωνται μερι
κώς ύπό τού βάρους μιας μάλ
λον αύστηράς πολιτικής καί οι
κονομικής πειθαρχίας. Εΐνε βε
βαίως γνωστόν, δτι είς τόν οι
κονομικόν οπλισμόν τού Reich 
ύπάρχουν ώρισμένα Ασθενή 
σημεία, συγκεκριμένως ή άνάγ
κη έξευρέσεως ύπό τού κρά
τους νέων πόρων διά δανει
σμού καί τό έξωτερικόν έμπό- 
ριον. Εΐνε έξ άλλου επίσης πι
θανόν, δτι καθόσον άφορά τόν 
Ανεφοδιασμόν της είς πρώτας 
ϋλας ή Γερμανία Ακροβατεί, 
εύρίσκεται πάντοτε «Snr la 
corde ra’de» άλλ’ έφ’ δσον ή 
καθυπόταξις τών ύποχρεώσεων 
τού άτόμου είς τάς άνάγκας 
τού συνόλου, συνάρτησις τής 
«διευθυνομένης οικονομίας», 
εξασφαλίζει τήν ύποχρεωτικήν 
κατάθεσιν τών περισσευμάτων 
τής ιδιωτικής οικονομίας είς 
τά πιστωτικά ιδρύματα, αί έρ- 
γασίαι τοΰ Open Market διευ- 
κολύνουσαι τήν έπένδυσιν αύ

ρας καί τής ζητήσεως δέν διατρέχει 
τόν κίνδυνον νά ύποστή τήν επίπτω
σήν τής κακής πορείας τών δημοσίων 
οικονομικών. Άλλά δέν άποοεικνύε- 
ται εκ τούτου, δτι οί άπώτεροι φό
βοι δημιουργίας πληθωρισμού, ό ό
ποιος άποτελει καί τόν σοβαρώτε- 
ρον κίνδυνον συγκεκριμένως, εμπο
δίζουν σημαντικώς τήν λειτουργίαν 
τού μηχανισμού, άν ληφθή μάλιστα 
6π’ δψει, δτι ώρισμέναι άγοραί, δπως 
κατά τό παρόν ή άμερικανική, ευ
νοούν τάς πληθωρικός τάσεις. "Αν 
δέ έξ άλλου τό κύκλωμα τής πίστεως 
δέν έλειτούργησεν άπροσκόπτως έν 
Αμερική κατά τά έτη τής κρίσεως, 

είς έποχήν δηλαδή, καθ’ ήν αί πι
στώσεις αί παρασχεθεΐσαι είς τάς 
έμπορικάς τραπέζας έσταμάτησαν 
είς τόν πρώτον σταθμόν καί δέν διω- 
χετεύθησαν παρ’ αύιών είς τό έμπο
ρων καί τήν βιομηχανίαν νομίζομεν, 
ότι_ τούτο δέν άποτελει μειονέκτημα 
τού μηχανισμού τού Open Market, 
αλλ οφείλεται μάλλον είς^ ελαττω
ματικήν όργάνωσιν τής άγορας βρα
χυπροθέσμου πίστεως δεδομένου, δτι 
ή άναδιοργάνωσις τού τραπεζιτικού 
συστήματος έν ’Αμερική άπό τού 1935 
έπί ύγιεστέρων βάσεων παρέσχε τήν 
ευκαιρίαν ν’ άποδειχθή, δτι δταν πα- 
ραλλήλως πρός τόν έλεγχον τής νο
μισματικής αγοράς τό εκδοτικόν ίδρυ
μα άσκεΐ αόστηράν έπίβλεψιν έπί τής 
λειτουργίας τών τραπεζών, είναι δυ- 
νατή δχι μόνον ή αδξησις τού δγκου 
τών έν κυκλοφορία ρευστών διαθε- 

, οιμοτήτων, άλλά καί ή έλλογος δια- 
■ νομή καί χρησιμοποίησις αυτών.

Διετυπώθη επίσης ή άντίρρησις δτι 
τά Ταμεία Έξισώσεως καί Συναλ
λαγμάτων συντελούν είς τό νά διευ
ρύνουν τήν βάσιν τής πίστεως καί 
«νά εμποδίσουν τάς κινήσεις τών 
βραχυπροθέσμων κεφαλαίων άπό τού 
νά έχουν ένα άντίκτυπον έπί τής
ρευστότητας, ή οποία άποτελει τήν 
βάσιν τής εσωτερικής υφής τής πί-iw/wvuuuui τήν επενουσιν συ- 1----- yis «^ωιεμικης υφής της πι

τών είς βραχυπροθέσμους κρα-------------K-a‘ °-ω Ϋ τόν„αύτόν άπέβλεπε
τικάς άξίας, ή δπερ καταπληκτι-1 ως ί n JLm; °,

! Τό έθνικόν εισόδημα εξακολου
θεί νά ύψοΰται. 'Ο γενικός δεί
κτης τής οικονομικής δραστη
ριότητος μέ Αφετηρίαν τό έτος 
1936 άνήλθεν είς 110 τώ 1937 
διά νά φθάση είς 116 κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τού 1938. Πα
ρά τά γεγονός, δτι ήχθη είς πέ
ρας έν τεράστιον πρόγραμμα 
έπανεξοπλισμοΰ διά τό όποιον 
έδαπανήθησαν ίλιγγιώδη ποσά, 
ύπολογιζόμενα συνολικώς είς 
30-35 δισεκατομμύρια Μάρκα, 
ήτοι περί τά 1700 δισεκατομμύ
ρια δραχμών, ή r βελτίωσις τής 
δημοσίας καί ιδιωτικής οικονο
μίας δύναται νά συναχθή κατά 
τάς βεβαιώσεις τών γερμανι
κών ’Αρχών κα. άπό τά κάτωθι 
θετικά άποκτήματα: 1) αϋξησιν 
τής άποδόσεως τών φόρων, 2) 
τοποθέτησιν άπό τού 1935 δα
νείων μακροπροθέσμων άξίας 
πλέον τών 10 δισεκατομμυρίων 
Μάρκων, 3) κατάργησιν ένός 
μέσου χρηματοδοτήσεως τηρου- 
μένου μυστικού ώς πρός τά χρη- 
σιμοποιηθέντα ποσά «τών ειδι
κών συναλλαγματικών» καί τήν 
άντικατάστασιν αυτών δι’ έν
τοκων γραμματίων τού Κράτους.

Δέν πρόκειται νά είσέλθω- 
μεν βέβαια είς μίαν λεπτομερή 
άνασκόπησιν τής οικονομικής 
καταστάσεως τού Reich ούδέ 
νά ένδιατρίψωμεν είς τάς με
θόδους τής έφαρμοσθείσης ύπ’ 
αύτοΰ πολιτικής «διευθυνομέ- 
νης οικονομίας- περιοριζόμε- 
νοι είς τό νά διαπιστώσωμεν,

(I) Ή διάκρισις αϋτη, τήν όποιαν 
έγκαθιστοΟν πολλοί τών ξένων πα
ρατηρητών νομίζομεν, δτι είναι μα
ταιόσχολος, έφ’ δσον ύποδηλοϊ, δτι 
ή τεχνητή διέγερσις των έργασιών 
δέν όφείλεται είς τάς άρχάς τού οί 
κονομικοΰ φιλελευθερισμού, άλλ’ 
εΐνε άποτέλεσμα μιας πολιτικής «δι- 
ευθυνομένης οικονομίας καί αύταρ- 
κείας».

τικάς άξίας, ή δπερ καταπληκτι 
κώτερον, ύποβοηθοΰσαι τήν 
μετουσίωσιν τής βραχυπροθέ
σμου πίστεως είς μακροπρόθε
σμον τοιαύτην, άπομακρΰνουν 
τόν κίνδυνον πού ύπήρχε νά 
στειρεύση ή πηγή τού δανει
σμού διά τό κράτος. Σημειω- 
τέον, έξ άλλου δτι παρά τήν 
δυσμενή έξέλιξιν τοΰ ισοζυ
γίου τών εξωτερικών πληρω
μών κατά τό τρέχον έτος ύπάρ
χουν σοβαραί ένδείξεις, δτι καί 
άπό τής πλευράς ταύτης ή οι
κονομία τού Reich εΐνε όλιγώ- 
τερον τρωτή άπό δτι θά έπι- 
στεύετο.

Δυνάμεθα άρα νά δεχθώμεν 
έν κατακλεΐδι, δτι είς τήν ση
μερινήν οικονομικήν θεμελίω- 
σιν τού Reich ή πολιτική τού 
Open Market έπαιξε (καί παί
ζει έτι) σημαντικόν ρόλον συν- 
τελέσασα, δπως τό κύκλωμα 
τών οικονομικών 
λειτουργήση καλώς, έν άντιθέ- 
σει πρός τήν Γαλλίαν, δπου 
μία Ανάλογος δοκιμή, τό πεί
ραμα Blumm, άπέτυχε παταγω
δώς καί δτι κατά συνέπειαν ό 
κίνδυνος γενικώτερον καταρ- 
ρεύσεως τού οικονομικού Γερ
μανικού οικοδομήματος τόν ό
ποιον ώρισμένοι ξένοι παρα- 
τηρηταί ένασμενίζονται νά θε
ωρούν προσεχή, μετά τήν ένσω- 
μάτωσιν μάλιστα τής Αύστρίας 
καί τών Σουδητικών περιοχών 
είς τό Reich, δέν φαίνεται νά 
διαγράφεται έν άπόπτω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Παρά τάς επικρίσεις ή τάς επιφυ

λάξεις ικανού άριθμοϋ οικονομολό
γων, ιδίως έν Γαλλία, δσον άφορά 
τήν άποτελεσματικότητα τής πολιτι
κής τού Open Market, φρονοΰμεν 
δτι ή συνδρομή, ή παρεχόμενη δι’αύ- 
τής είς τό εκδοτικόν ’ίδρυμα προς 
τόν σκοπόν, δπως άσκήση τούτο 
άμεσον καί δραστικώτερον έλεγχον 
έπί τής νομισματικής άγοράς, δπως 
προλάβη δΓ επιθετικής τρόπον τινα 
ένεργείας τήν νομισματικήν έξέλιξιν, 
άντι νά άναμείνη, έν στάσει παθη
τικής άμύνης, τήν έκδήλωσιν τής κρί
σεως καί προσπαθήση, έκ τών υστέ
ρων δμως,νά τήν τροποποίηση διά τού 
μηχανισμού τού έπιτοκίου προεξο- 
φλήσεως, είναι έκτος άμφισβητή- 
σεως.

Έν ’Αγγλία καί Αμερική ή άσκη- 
σις τής πολιτικής τού εύθήνοΰ χρή
ματος καί ή διατήρησις μιας κατα
στάσεως ευφορίας είς τήν νομισμα
τικήν άγοράν διηυκολύνθη σημαντι
κώς ύπό τών έργασιών τού Open 
Market. Βεβαίως πρέπει νά άναγνω- 
ρισθή, δτι ή πολιτική τοΰ Open Μάτι ket εύρίσκει στερεώτερον, προσφο-

ως (Desterilization) τού χρυσού έν 
’Αμερική ή ότι έπίσης ώρισμένα ιδρύ
ματα έν Γαλλία έπενδύοντα τάς δια
θεσιμότητας αύτών είς τήν νόμισμα- 
τικήν άγοράν τείνουν νά επηρεάσουν 
τήν ρευστότητα αύτής, καθ’ δν περί
που λόγον καί ή πολιτική τού Open 
Market. Τό γεγονός τούτο φρονοΰ
μεν δτι δέν μειώνει τήν σημασίαν ού
δέ τήν άποτελεσματικότητα τής πο- 
λιτικής του Open Market ώς μέσου, 
δι οΒ ταχΰτερον καί άμεσώτερον 
δρρ έπί τής νομισματικής άγοράς τό 
εκδοτικόν ίδρυμα, λαμβανομένου έξ 
άλλου ύπ’ δψει, δτι τά Ταμεία Έξι
σώσεως τών Συναλλαγμάτων εύρί- 
σκονται έν άμέσω συνδέσμω, έν στε- 
ν“τ,άτΠ έπαφή μετά τού έκδοτικοΰ 
ιδρύματος καί δτι άπό κοινού χαράσ- 
σουν άμφότερα τά ιδρύματα τήν ά- 
κολουθητέαν ρυθμιστικήν πολιτικήν 
επι τής άγοράς τών συναλλαγμάτων 
και τού χρυσού, ώς καί έπί τής νο
μισματικής άγορας.

Εξ άλλου δέν δύναται νά όποτι- 
μηθή ή( άξια τών υπηρεσιών τάς ο
ποίας ή πολιτική τοΰ open Market 
προσέφερεν έν Γερμανία ύποβοηθή- 
σασα πολλαπλώς διά τών μεθόδων

Φαΐνοηένωνί^ς αύτοΧΡημοιτοδοτήσεως τήν άνα- 
φαίνομενων ( ζωογονησιν της συγκυρίας έν τώ έ- 

CV αΛ,rifle, θνικω έπιπέδω, τήν άνασυγκρότήσιν 
τών οικονομικών δυνάμεων τής χω
ράς. Λ

Άμφισβήτησις. δύναται νά γεννηθή 
μάλλον δσον άφορά τήν σκοπιμότητα 
καί τήν κατεύθυνσιν αύτής άν δηλα
δή ή πολιτική τοΰ Open Market δέον 
να είναι^ παρακολούθημα καί συμπλή
ρωμα τής πολιτικής τοΰ έπιτοκίου 
προεξοφλήσεως ή θά ύπάρξη περί- 
πτωσις, καθ’ ήν θά είναι δυνατόν νά 
άντιταχθή πρός αυτήν. Τό ζήτημα 
έχει κυρίως πρακτικήν σημασίαν είς 
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν ή σπάνις τών 
διαθεσιμοτήτων έν τή νομισματική 
άγορα καί ή άκριβεια τού τόκου τής 
βραχυπροθέσμου πίστεως οφείλεται 
εις τήν φυγήν τών κεφαλαίων καί 
τήν έξοδον τού χρυσού. Είναι προ
φανές, δτι έν τοιαύτη περιπτώσει ή 
πολιτική του Open Market άποβλέ- 
πουσα είς τήν άνακούφισίν τής άγο
ράς διά τής δημιουργίας μεγαλυτέ- 
ρας έναύτή ρευστότητας θά είχεν ώς 
συνέπειαν τήν έπίτασιν τής έξόδου 
τών κεφαλαίων καί τήν προσφοράν 
τού επιχωρίου νομίσματος. Τό ζήτη
μα θά λυθή άναλόγως τής άπόψεως. 
πού θά θεωρήσωμεν έπικρατεστέραν 
αν αναγνωρίσωμεν δηλαδή, δτι πρυ- 
νανεύει ή άποψις τής βελτιώσεως 
των συνθηκών τής έσωτερικής νομι
σματικής άγοράς καί δχι ή τής ένι- 
σχύσεως τής άγορας τών συναλλαγ
μάτων ή άντιστρόφως. Οί ’Άγγλοι 
οικονομολόγοι καί τραπεζϊται κατά 
τήν έποχήν τής κρίσεως τής λίρας 
έταχθησαν ύπέρ τής πρώτης τών δύο 
απόψεων υίοθετήσαντες ή μάλλον 
εμμείναντες είς τήν άρχήν τοΰ εύθη- 
νου χρήματος καί έφαρμόσαντες πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην τήν πολιτι
κήν τού Open Market, ή όποια έπηύ- 
ξανε τάς δυσχερείας κατά τών όποι
ων επάλαιεν ή στερλίνα. Οί Γάλλοι 
οικονομολόγοι τουναντίον προσχω- 
ρήσαντες είς τάς νέας άρχάς κατά 
Ιούνιον τοΰ 1938 έθέσπισαν, δτι ή
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Ό Ισολογισμός.—Πώς καταρ
τίζεται.—Πώς τον Εξετάζει καί 
έρευνα ό τραπεζίτης προκειμέ- 
νον περί αίτιάσεως παροχής

πιστώσεως.
(Συνέχεια έκ τοΰ φύλλου τοϋ μηνός 

Σεπτεμβρίου έ. έ.).
‘Αποσβέσεις

Ή έργασία τής άποσβέσεως 
συνίσταται ει'τε είς τήν κατα
νομήν μεταξύ άριθμοϋ χρήσεων 
τινων δαπάνης ήτις έπραγματο- 
ποιήθη εις τινα έξ αύτών, άλλ’ 
ήτις θά καταστή άτΐοδοτική εις 
μελλούσας χρήσεις — είτε εις 
τόν, έτος πρός έτος, συμψηφι
σμόν των άλληλοδιαόόχων 
ζημιών των προκυπτουσών έκ 
τής προοδευτικής ύποτιμήσεως 
των διατετιμημένων άξιων.

’Ας φαντασθώμεν έν πρώ- 
τοις δτι έμπορός τις άρχεται 
των εργασιών του κατ’ ’Ιανου
άριον καί διαθέτει 25.000 φράγ
κα, καταβαλλόμενα κατά τήν 
διάρκειαν τής πρώτης χρήσεως, 
πρός συγχρονισμόν τής έμψα- 
νίσεως τοΰ καταστήματος του. 
Υπολογίζει δτι θά χρειασθοΰν 
δέκα έτη διά νά παλαιωθοϋν 
καί άπαρχαιωθοΰν αί διαρρυθ 
μίσεις καί αί διακοσμήσεις, άς 
Εκαμε πρός προσέλκυσιν πελα
τείας. Δύναται δθεν νομίμως 
νά καθορίσή δπως έκάστη τών 
δέκα Αλληλοδιαδόχων χρή
σεων, έπιβαρυνθή μέ τά 1)10 
τών πρός τόν άνωτέρω σκοπόν 
γενομένων δαπανών.

Πρός τούτο άντί νά καταχω- 
οήση τό ποσόν τών δαπανών 
τούτων εις τά «Γενικά ’Έξο
δα», τό άγη είς τόν ειδικόν 
λ)σμόν «’Έξοδα έγκαταστά-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙ
πολιτική τοϋ Open Market οφείλει νά 
ένισχύση τήν άποτελεσματικότητα 
τής πολιτικής τής προεξοψλήσεως, 
και νά προσαρμόση κατ’ ακολουθίαν 
τήν δρασίν της πρός τούς αντικειμε
νικούς σκοπούς, τούς όποιους υπη
ρετεί ή πολιτική τοϋ επιτοκίου προ- 
εξοφλήσεως άδιαφόρως άν αί συν- 
θήκαι τής νομισματικής άγορας ήθε
λαν έπιβάλη πολιτικήν αντίθετον 
πρός τήν ενδεικνυομένην διά τήν ά
μυναν τοΰ νομίσματος.

Τελικώς θά ήτο ένδιαφέρον νά έ- 
ξετασθη κατά πόσον ή προοπτική 
δράσεως τοϋ Open Market είναι δυ
νατόν νά διευρυνθή ετι μάλλον πρός 
τόν σκΰπόν νά δοκιμασθή μία πολι
τική, ή όποια θά ετεινεν είς τήν άν- 
τικατάστασιν τοΰ χρυσοϋ ώς βάσεως 
τών νομισματικών συστημάτων, άρα 
κυρίως ώς μέτρου άξιών. Κατά τό συ- 
νελθόν κατά τάς άρχός 8)βρίου 1936 
Συνέδριον τής στατιστικής έν Άθή- 
ναις ό κ. Irving Fisher εισηγητής τής 
ριζοσπαστικής πολιτικής τοΰ Προέ
δρου Ροΰσβελτ διειύπωσεν έπί τοΰ 
ζητήματος τούτου τήν γνώμην του 
-ώς εξής : «Ό χρυσός οφείλει νά έγ- 
καταλειφθή καί άντικατασταθή δι’ 
ενός δείκτου. Έκάστη Κυβέρνηαις θά 
καθορίσή ένα έπίσημον δείκτην τοϋ 
κόστους τής ζωής καί θά τόν διατή
ρηση όσον τό δυνατόν σταθερώτερου 
διά τοϋ μηχανισμού του Open Mar
ket, δηλαδή οσάκις έκδηλοϋται μία 
τάσις πρός πληθωρισμόν συνεπαγό
μενη έλαφράν υψωσιν τοϋ δείκτου, 
ή ϋψωσις αύτή θά άναχαιτίζεται διά 
τής πωλήσεως ύπό τής Κυβερνήσεως 
κρατικών άξιών ουτω συγεπεία τής 
•άναλήψεως έκ τής κυκλοφορίας μιας 
ποσότητας οργάνων πληρωμής ή 
ισορροπία τοΰ δείκτου θά άποκατα- 
σταθή. Έάν άντιθέτως μία τάσις 
πρός άντιπληθωρισμόν είναι εκδηλος, 
δηλαδή άν έν άλλοις λόγοις ό δεί
κτης σήμειώνει μίαν κάμψιν, ή πτώ- 
σις αϋτη θά έμποδισθή διά τής άγο- 
ράς κρατικών άξιών ή οποία θά εχη 
ώς επακολούθημα τήν αΰξησιν τών 
όργάνων πληρωμής. ‘Όταν έκαστον 
’Έθνος δημιουργήση ίδιαν στάθμην 
τιμών, τό σύστημα τών διεθνών άν- 
ταλλαγών θά ήδύνατο νά τεθη πλέον 
ύπό αποτελεσματικόν έλεγχον καί ό 
χρυσός θά εκαλείτο μόνον νά δια
κανονίζω τό ίσοζύγιον τών πληρω
μών έπί τιμή χρυσοΰ μεταβλητή. Νο
μίσματα χρυσοϋ δέν θά υπάρχουν 
πλέον*.

’Αλλά τό ζήτημα άντικρύσεως τής 
πολιτικής τοϋ Open Market ύπό τήν 
γωνίαν ταύτην, έ'χον μόνον θεωρητι
κήν σημασίαν ύπό τάς σημερινός 
τοδλάχιστον συνθήκας, έκφεύγει τοΰ 
περιγράμματος τής παρούσης με
λέτης.

, σεως», έγγράφων, είς χρέωσιν 
| του, φρ. 25.000. Έξ άλλου, είς 
j τό τέλος έκάστης χρήσεως ά- 
παλάσσει τόν προρρηθέντα λο
γαριασμόν μέ δρ. 2500 χρεώ
σει τοϋ λ)σμοΰ Κερδοζημιών. 
Εύθύς δμως γεννάται τό Ερώ
τημα : «πιστώσει τίνος λογα
ριασμού ; »

Δυοΐν θάττερον :
"Η πιστώνων άπ* εύθείας τά 

«’Έξοδα Έγκαταστάσεώς» είς 
τρόπον ώστε τάχρεωστικόν ύπό- 
λοιπον τοΟ λ)σμοΟ τούτου νά 
έλαττοΰται κατά 2500 φρ. έτη- 
σίως μέχρις ολοσχερούς έκμη- 
δενισμοΰ του. («’Άμεσος άπό- 
σβεσις»),

"Η πιστώνων τόν λογαρια
σμόν «’Αποσβέσεις» μέχρι τής 
ήμέρας καθ’ ήν τό πιστωτικόν 
ύπόλοιπον τοΟ λ)σμοϋ τούτου 
έξισούμενον τώ χρεωστικώ ύ- 
πολοίπω τών «’Εξόδων Έγκα- 
ταστάσεως» δυνηθή νά - τό κα- 
λύψη («’Έμμεσος Άπόσβεσις»),

Ή δευτέρα αϋτη μέθοδος μιας 
φαίνεται προτιμωτέρα τής πρώ
της, ώς έπιτρέπουσα τήν έμφά- 
νισιν τοΰ άρχικοΰ ποσοΟ τών 
άποσβεστέων δαπανών άφ’ ένός 
καί ώς δεικνύουσα τήν έξέλιξιν 
τών γενομένων αποσβέσεων καί 
έπιτρέπουσα τήν παρακολού- 
θησιν τοϋ ρυθμοϋ των, άφ’ Ετέ
ρου.

Αί δαπάναι ών τήν άπόσβε- 
σιν Επιχείρησις τις ι δύναται νά 
κλιμακώση είς πλείονας τής 
μιας χρήσεως άνάνονται είς 
τάς πλέον διαφορετικός, αιτίας. 
Ώς παράδειγμα δυνάμεθα νά 
άναφέρωμεν, έκτος τών έξόδων 
Εγκαταστάσεις, τά έξοδα συ- 
στάσεως τής Εταιρίας. Φρόνι
μον μάλιστα είναι νά άποσβέ- 
νυνται τό ταχύτερον ώς δντα 
μή παραγωγικά.

”Ας έξετάσωμεν ήδη τά άκί- 
νητα καί τό ύλικόν.

’Έστω έμπορος δστις ήγόρα- 
σετώ!930 άντί 25000 φράγκων 
έν φορτηγόν αύτοκίνητον. Άς 
ύποθέσωμεν ότι τοϋτο παλαιω- 
θέν τώ 1937, άγει τόν έμπορον 
είς τήν άπόφασιν νά τό πωλή- 
ση άντί 1200 φράγκων καί νά 
ύποστή κατά συνέπειαν ζημίαν 
23800 φράγκων, θά ήτο άσφα
λτος άτοπον νά έπεβαρύνετο ή 
χρήσις 1937, πρός απαλλαγήν 
τοΰ βάρους τοϋ λ)σμοϋ «Τρο
χαίαν ύλικόν» μέ 23800 φράγ
κα χρεώσει τών Κερδοζημιών 
αΰτής άφοϋ πάσαι αί προηγού
μενοι χρήσεις, έχρησιμοποίη- 
σαν τά αύτοκίνητον καί συνέ- 
τειναν είς τήν άχρήστευσίν του. 
Ώς καί είς τήν προηγουμένην 
περίπτωσιν τών έξόδων έγκα- 
ταστάσεως, πρόκειται καί έν- 
ταϋθα, νά κατανείμωμεν μίαν 
δαπάνην είς πολλάς χρήσεις. 
Καί πρός τοϋτο καταφεύγωμεν 
είς τήν ιδίαν μέθοδον.

Δεδομένου δντος δτι τά άκί- 
νητα φθείρονται, δτι τό ύλικόν 
παλαιοϋται έκ τής χρήσεως καί 
τών τεχνικών προόδων, εϊθι- 
σται κατά κανόνα ϊνα κατ’ έ
τος, ή έλάττωσις τής αξίας του 
συμψηφίζεται δι’ Εμμέσων ή ά- 
μέσων αποσβέσεων. Καί οϋτω 
Εξηγείται πώς καθίσταται δυ
νατή ή άποτροπή τής καθ’ έκά- 
στην έτησίαν άπογραψήν, άνα- 
νεώσεως τής έκτιμήσεως τών 
ακινήτων καί τοϋ ύλικοϋ.

Τών άνωτέρω ούτως τεθέν- 
των άπομένει πρός έπίλυσιν ζή
τημα δπερ δέν άνέκυπτε έκ τών 
έξόδων τής πρώτης έγκαταστά- 
σεως. Εκτός τών έν λόγω δα
πανών ών τό σύνολον προκατα
βολικούς όρίζεται, ή έλάττωσις 
τής άξίας τών άκινήτων καί τοϋ 
ύλικοϋ δέν δύναται νά είναι ή 
άκαθόριστος. ΔΓ αυτό πρέπει 
νά άποτιμάται αϋτη κατά τρό

πον αυστηρόν ώστε νά περιο- 
ρίζωνται είς τό έλάχιστον οί 
κίνδυνοι τών λαθών.

Δέν πρόκειται βεβαίως νά ά- 
ναπτύξωμεν ή νά συζητήσωμεν 
τάς σχετικάς μεθόδους. Τοϋτο 
είναι ύπόθεσις τών τεχνικών, 
θά περιορισθώμεν είς τό νά ύ- 
ποδείξωμεν κατά τρόπον γενι
κόν δτι ό ύπολογισμός τών έπί 
τοϋ ύλικοϋ καί τών ακινήτων 
άποσβέσεων ήρτηται έκ τρι,ών 
κυρίων παραγόντων : τήν διάρ
κειαν τής χρησιμοποιήσεως τοϋ 
άντικειμένου, τήν έκποιητέαν 
άξίαν του είς τό τέλος τής διάρ
κειας του, τήν άναλογίαν καθ’ 
ήν ή ζημία, δηλαδή ή διαφορά 
μεταξύ τιμής κτήσεως καί έκ- 
ποιητέας άξίας, θά κατανεμηθή 
μεταξύ τών χρήσεων τών πε- 
ριλαμβανομένων είς τήν διάρ
κειαν τής χρησιμοποιήσεως.

Πρός τόν σκοπόν τοΟτον ή 
άπόσβεσις δύναται νά ύπολογι- 
σθή: εϊτε έπί τής άρχικής άξίας 
τοϋ άντικειμένου, δτε καί θά 
είναι «σταθερά» (ώς π .χ. 5 ο)ο 
έτησίως έπί τής άξίας ταύτης) 
ή «αϋξουσα» κατ’ άριθμητικήν 
πρόοδον ώς π.χ. 5 ο[ο τό πρώ
τον έτος, 5 1)2 ο]ο τό δεύτερον 
καί κ.ο.κ., εϊτε έπί τής λογιοτι- 
κής τιμής τοϋ άντικειμένου είς 
τήν άρχήν τής χρήσεως, δηλα
δή τής άρχικής άξίας του ή- 
λαττωμένης κατά τάς έπακο- 
λουθηοάσας άποσβέσεις τών 
προγενεστέρων χρήσεων. Έν 
τή περιπτώσει ταύτη ή άπόσβε- 
σις δέν δύναται ή νά είναι 
«φθίνουσα» έφ’ δσον ύπολογί- 
ζεται έπί ποσών διαρκώς έλατ- 
τουμένων.

Καθ’ δν τρόπον άποσβέννυν- 
ται τά άκίνητα καί τό ύλικόν 
άνάγκη ν’ άποσβέννονται καί 
τά δικαιώματα Εξαγοράς Φρόνι
μον άκόμη είναι ν’ άποσβέννυ- 
ται καί ό «άέρας» ιδίως οσάκις 
ή διάρκεια τής Εντατικής έκμε- 
ταλλεύσεώς του είναι βραχεία 
(περίπτωσις Εστιατορίου άγο- 
ρασθέντος κατά τάς άρχάς τοϋ 
1937 καί κειμένου πλησίον τής 
έκθέσεως Παρισίων).

Αί άποσβέσεις άγόμεναι είς 
χρέωσιν τοΰ λ)σμοΰκερδοζημιών 
έλαττοϋσι τό πιστωτικόν του 
ύπόλοιπον. ’Ακόμη δύνανται 
νά μετατρέψωσι τό ύπόλοιπον 
του άπό θετικόν είς άρνητικόν 
καί νά Εμφανίσουν έλλειμμα, θά 
ήδύνατο τότε ίσως νά παρατη- 
ρήση τις δτι έν τοιαύτη περι- 
πτώσει ή χρησιμότης των είναι 
σκιώδης, διότι δέν κάμνουν 
άλλο τί ή νά ύποκαθιστώσι 
μίαν ζημίαν έκμεταλλεύσεως 
είς τήν ζημίαν τής πτώσεως 
τών τιμών. Σύμφωνοι! ’Αλλά θά 
άπαντήσωμεν δτι έχουν τό 
πλεονέκτημα νά εμφανίζουν 
τήν ζημίαν καί ώς έκ τούτου 
κάθε συνετή διοίκησις πρέπει 
νά τάς πραγματοποιή.
4ον) Σύνταξις τοϋ ’Ισολογι

σμού
Αί έγγραφαί αί σκοποϋσαι 

τήν συμπλήρωσιν ή τήν διόρ- 
θωσιν τών Εγγραφών καί τών 
ύπολοίπων, τών έμφανιζομένων 
είς τήν προ τής άπογραφής 
κατάστασιν συντάσσονται είς 
έν ή πλείονα συμπληρωματικά 
ήμερολογιακά άρθρα καί εΐτα 
καταχωροϋνται είς τό Καθολι
κόν. Εξάγεται τότε νέα κατά- 
στασις «μετά τήν άπογραφήν», 
έκ τής όποιας, μετά τήν έπαλή- 
θευσίν της, θά συνταχθή ό Ι
σολογισμός.

Πρός τοϋτο, άρχίζομεν νά 
συνάζωμεν, ύπό τούς λογαρια
σμούς τών Επικεφαλίδων των, 
τά ύπόλοιπα δλων τών άνεξι- 
σώτων λογαριασμών, καταχω- 
ροϋντες αυτά, είς έτέραν τά

χρεωστικά καί είς έτέραν τά πι
στωτικά, στήλην.

Άπορροφώμεν κατόπιν, διά 
τής άναμίξεώς των μέ μεγά
λους λογαριασμούς, πλήθος μι- 
κροβοηθητικών λογαριασμών, 
ών ή παρουσία έν τώ ’Ισολο
γισμό» θά έδυσκόλευε τήν άνά- 
γνωσίν του. Τοιουτοτρόπως τό 
πιστωτικόν ύπόλοιπον του λο
γαριασμού «Άναπροεξοφλή- 
σεις» δύναται κάλλιστα νά 
έκπεσθή τοϋ χρεωστικού ύπο- 
λοίπου λ)σμοΰ «Γραμμάτια 
εισπρακτέα». Δυνάμεθα ώσαύ- 
τως νά άφαιρέσωμεν άπό τούς 
λογαριασμούς «’Απόθεμα» καί 
< Τίτλοι έν τώ Χαρτοφυλακίω». 
τό ποσόν τών «Προβλέψεων» 
τών σχετικών μέ τούς λ)σμούς 
τούτους. Ουχ ήττον κατάχρη- 
σις τούτου θά ήγεν είς άτοπα. 
Διά λόγους, οϋς άνωτέρω άνε- 
πτύξαμεν, φρονοϋμεν δτι πρέ
πει νά άφήσωμεν νά έμφανί- 
ζωνται είς τόν ’Ισολογισμόν, μέ 
τήν άκεραίαν άξίαν των, άφ’ 
ένός οί -Επισφαλείς Χρεώ- 
σται» καί άφ’ Ετέρου αί άντί- 
στοιχοι «Προβλέψεις» —άφ’ έ
νός αί «Άκινητοποιημέναι Ά- 
ξίαι (’Ακίνητα, Ύλικόν, κλπ. 
καί άφ’ Ετέρου αί άναλογοϋσαι 
αΰταΐς άποσβέσεις.

Τοϋ ισοζυγίου άπαξ καταρ- 
τισθέντος, δέν απομένει ή ή 
άνάπτυξις τών άποτελεσμάτων 
τής Εργασίας ταύτης έπί διστή- 
λου πίνακος ουτινος τά σύνο
λα δέον νά είναι φυσικά, ϊσα. 
Ή άριστερά στήλη περιλαμβά
νει τά χρεωστικά ύπόλοιπα, καί 
ή δεξιά τά πιστωτικά. Ή κατά- 
στασις αϋτη άποτελεΐ τόν ’Ισο
λογισμόν. Ή χρεωστική πλευ
ρά άποτελεΐ τό «Ενεργητικόν» 
καί ή πιστωτική τό «Παθητι
κόν» τής Έπιχειρήσεως. Πράγ
ματι, οί μέ χρεωστικά ύπόλοι- 
πα λ)σμοί, παρουσιάζουσι τάς 
άξίας (’Ακίνητα, Ύλικόν, Εμ
πορεύματα, Τίτλοι, κλπ...) καί 
τάς πιστώσεις άς κατέχει ή Έ- 
πιχείρησις, δηλαδή τό λαβεΐν 
αύτής. Οί μέ πιστωτικά ύπόλοι- 
πα λ)σμοί, παρουσιάζουσι τά 
χρέη τής Έπιχειρήσεως εϊτε 
πρός τόν ιδιοκτήτην αύτής (Πα
ράδειγμα : Κεφάλαιον) εϊτε 
πρός τρίτους πιστωτάς αύτής.

Άν καί αί γνώσεις αδται 
είναι άπλούσταται, δέν είναι 
ίσως άσκοπον νά ύπογραμμί- 
σωμεν μερικάς περιπτώσεις ώς 
π.χ. μέ τόν λογαριασμόν «’Έ

ξοδα συστάσεως» δστις Εμφα
νιζόμενος είς τό Ενεργητικόν 
δέν αντιπροσωπεύει «λαβεΐν» 
είς τήν κυρίαν τής λέξεως ση
μασίαν.

I- Ή παράκαμψις τής δυσκο
λίας ταύτης είναι εύκολος άν 
ένθυμηθώμεν τήν προϋπόθεσιν 
έφ’ ής Εδράζεται ή διπλογρα
φική λογιστική : ό έν λόγω λο
γαριασμός Εμφανίζει άσφαλώς 
πίστωσιν τής Εταιρείας πρός 
ύποθετικόν πρόσωπον δπερ τήν 
ελαβε.

Προσθέτομεν μόνον άπλώς 
δτι είναι πίστωσις μή μέλλουσα 
νά καλυφθή. Διά τοϋτο άποφαι- 
νόμεθα δτι δλαι αί Εμφανιζό
μενοι έν τώ ’Ενεργητικό» πι
στώσεις δέν είναι πραγματο
ποιήσιμοι : εύρίσκει τις καί πολ
λάς «Επισφαλείς πιστώσεις». 
Άνάλογον σκέψιν δυνάμεθα νά 
κάμωμεν καί διά τόν λ)σμόν 
«Κέρδη καί Ζημίαι». Έάν είναι 
πιστωτικός, Εκφράζει τά κέρδη 
άτινα ή έπιχείρησις όφείλει είς 
τόν ιδιοκτήτην της όφθαλμοφα- 
νής δθεν ή έν τώ Παθητικό» θέ- 
σις του. Έάν είναι χρεωστικός, 
Εκφράζει τάς ζημίας, άς ό ιδιο
κτήτης οφείλει τή ’Επιχειρήσει· 
νομίμως αρα αϋτη Εγγράφει 
τήν πίστωσιν ταύτην είς τό Ε
νεργητικόν της. ’Εξετάζοντες 
περαιτέρω τήν τελευταίαν ταύ
την περίπτωσινδιαπιστοϋμεν δτι 
ή τοιαύτη έν τώ λ)σμώ «Κέρδη 
καί Ζημίαι» χρέωσις τοϋ ιδιο
κτήτου, Ελαττώνει τήν πίστω- 
σίν του έν τώ λ)σμώ «Κεφά- 
λαιον». Συνεπώς άν ή’Επιχείρη- 
σις διελύετο άμέσως, ή έάν έξέ- 
λιπε πάσα Ελπίς συμπληρώσε- 
ως τοΟ,έλλείμματος διά μελλον
τικών κερδών, τό χρεωστικόν 
ύπόλοιπον θά έξισοΰτο χρεώσει 
του λ)σμοϋ «Κεφάλαιον». Πρός 
άποφυγήν δθεν άντιμετωπίσεως 
παρομοίου δυσμενούς Ενδεχο
μένου έθεσπισθησαν τά άποθε- 
ματικά.
Ε'. Σύατααις τών άποϋ'εματικών

Έάν ισολογισμός τις κατέ- 
λιπε ποσόν τι καθαρών κερδών, 
ή Έπιχείρησις θά ήδύνατο κατά 
τάς πρώτας ήμέρας τής έπομέ- 
νης χρήσεως νά διοχετεύση τό 
ποσόν αύτό είς λ)σμούς έλευθέ- 
ρας ύπό τών Ενδιαφερομένων 
χρησιμοποιήσεως (λ)σμός ιδιο
κτήτου ή συνεταίρων ή έάν πρό
κειται περί μετοχικής Εταιρείας 
λ)σμός«Μερίσματα πληρωτέα»). 
’Αλλά στοιχειώδης πρόνοια έπι-
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βάλλει τήν θέσιν τμήματος των 
κερδών κατά μέρος καί πρός 
τον σκοπόν τοϋτον άπομονοϋ- 
ται τοΰτο διά τής έγγραφης 
του εις πίστωσιν του λ)σμοΰ 
«Άποθεματικοϋ κεφαλαίου».

’Από άριθμητικής άπόψεως, 
τά προκύπτοντα έκ τοΰ ’Ισολο
γισμού κέρδη έμφανίζονται ώς 
ύπέρβασις του ένεργητικοΰ .άπό 
τό παθητικόν. Τό κονδύλιον 
τοϋτο δέν δύναται νά ρευστο- 
ποιηθή είμή διά τής παρακρα- 
τήσεως τοΰ πραγματοποιουμέ- 
νου μέρους του «Λαβεΐν». *Η 
σόστασις άποθέματος έγκειται 
εις τον περιορισμόν, δΤ απλής 
έγγραφής, τοΟ ποσοϋ των τοιού- 
των παρακρατήσεων εις τρόπον 
ώστε νά έξακολουθήση διατη
ρούν τό ένεργητικόν έκτος των 
διαφόρων στοιχείων άτινα τό 
άπαρτίζουσι, εν ώρισμένον μέ
ρος τοΟ έμπλουτισμοΟ του.

Τό μέτρον αυτό λαμβάνεται 
ϊνα τό έν τώ Ένεργητικω πε- 
ρικλειόμενον μέρος τοΰ έμπλου- 
τισμοΟ του, δυνηθή έν μέλλον- 
τι νά ΐσοφαρίση τήν άπότοκον 
δυσμενούς χρήσεως ζημίαν. Έν 
άλλοις λόγοις, έάν συμβή ώστε 
ό λ)σμός «Κέρδη καί Ζημίαι» 
μελλούσης χρήσεως νά έμφανίση 
ύπόλοιπον χρεωστικόν καί αν ή 
Έπιχείρησις κρίνη ένδεδειγμέ- 
νην τήν άπόσβεσιν του έλλείμ- 
ματος τούτου, δέν εχει παρά 
νά λάβη έκ τής πιστώσεως του 
λ]σμοΰ «Άποθεματικόν Κεφά- 
λαιον» τό άναγκαιοΰν ποσόν 
διά τήν πίστωσιν καί έξίσωσιν 
τοΰ λ)σμοΟ «Κέρδη καί Ζημίαι». 
Διά τοΟ τρόπου τούτου θ’ άπο- 
φευχθώσι όδυνηροί άκρωτηρια- 
σμοί τοΰ λ)σμοΟ «Κεφάλαιον».

Παν δτι έγράψαμεν διά τά 
Άποθεματικά έφαρμόζεται ώ- 
σαύτως καί εις τάς «Προβλέ
ψεις» καί τάς «’Αποσβέσεις» 
αϊτινες έλαττοΟσαι τό ποσόν 
του καθαρού κέρδους καί κατ 
άκολουθίαν έμποδίζουσαι τάς 
άπολήψεις τοΰ ιδιοκτήτου, συγ- 
κρατοΰσιν εις τόν Ένεργητικόν 
άναπληρωματικάς υλας μελλον
τικών τυχόν διαφυγών. Πρέπει 
°όχ ήττον νά ύπογραμμίσωμεν 
σημαντικός τινάς διαφοράς με
ταξύ άποθεματικοϋ άφ’ ενός 
καί άποσβέσεων, άφ’ ετέρου

1) Ή άνάγκη τών άποσβέ
σεων καί τών προβλέψεων 
δικαιολογείται έκ διαφόρων 
γεγονότων ών αί συνέπειαι καί- 
τοι μή δυνάμεναι άμέσως νά 
έκτιμηθώσι, είναι δμως ήδη αι
σθητοί. Τ’ άποθεματικά, τού- 
ναντίον, συνιστώνται πρός άν- 
τιμετώπισιν ένδεχομένων, δυνα
τών άλλ’ ο όχι καί βεβαίων.

2) Αί προβλέψεις καί αί απο
σβέσεις δημιουργοΟνται «προ'ί- 
σολογισμικώς», ώς σκοποΰσαι 
τήν διόρθωσιν τών ένδείξεων 
τοΟ ΊσολογισμοΟ τών άφορω-1 
σών τήν θέσιν τής Έπιχειρή- 
σεως. Άντιθέτως τά άποθεματι
κά τροφοδοτοϋνται «μεταϊσολο- 
γισμικώς», άφοΟ ή ένέργεια αΰ- 
τη άποτελεΐ μέτρον προνοίας 
οδτινος ό καθορισμός τής έκτά- 
σεως άπαιτεΐ έμπεριστατωμέ- 
νην γνώσιν τών συνθηκών τής 
Έπειχειρήσεως.

3) Αί προβλέψεις καί αί ά- 
ποσβέσεις άποτελοϋσαι άντιλο- 
γισμόν κερδών, δέν φορολο
γούνται, ένώ τ’ άποθεματικά, 
συνιστώντα μεταφοράν κερδών, 
ύπάγονται εις τήν φορολογίαν.

Παράρτημα. 
‘Εξόφληβις τών ομολογιακών 

δανείων.
"Όσα εϊπομεν άνωτέρω περί 

κερδών καί άποθεματικών μας 
έπίτρέπουσι νά έκθέσωμεν πώς 
γίνονται αί λογιστικαί έγγρα
φοί έξοφλήσεωςόμολογιακοΰ δα
νείου.

”Ας ύποθέόωμεν, δτι πρόκει
ται περί δανείου 1.000.000 φράγ
κων, έκδοθέντος διά ει'κοσιν 
έτη πρός κατασκευήν έργοστα- 
σίου, καί έξοφλητέου άπό τοΟ 
δεκάτου έκτου έτους εις ϊσας 
200.000φράγκους δόσεις. Γνω- 
ρίζομεν δτι κατά τήν έποχήν

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ I. ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ
Γ6ΝΙΚ02Ε ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Γήπεδα, Οικοδομά! καί ‘Εγκαταστάσεις Μυτι
λήνης (Κυλινδρόμυλος, Νηματουργεϊον, Ύφαν- 
τουργεΐον,Μακαρονοποιεΐον, Βαφεΐον, Μηχα- 
νουργεΐον) αξία άναγραφομένη έν τω ισολογι
σμό) τής 31 Δεκεμβρίου 1936 Δρχ.
Εγκαταστάσεις περατωΰεΐσαι 'μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1937. »
Υλικά; 'Εξαρτήματα καί τά ανταλλακτι
κά μηχανημάτων »
ΜΕΙΟΝ τά καταναλωθέντα καθ’ όλον 
τό έτος 1937.
Έπιπλα καί Σκεύη »
ΜΕΙΟΝ ή κατά Νόμον άπόσβεσις » .
Μεταφορικά μέσα ξηράς καί θαλάσσης.', 
αυτοκίνητα, κάρρα, πετρελαιοκίνητον ί- 
στιοφόρον, σλέπια).
ΜΕΙΟΝ 7] ζημία έξ έκμεταλλεύάέώς *ό)ν

369,006,80
Άπόσβεσις επί τής αξίας των 
συμφώνως τώ Νόμο) 188,023.
Ταμεΐον καί Τράπεζαι
ΊΙρώται υλαι έν ταΐς άποΟήκαις (Σιτηρά, 
Βάμβακες)
ΙΙρώται ύλαι ΐιπό κατεργασίαν καί Βιομηχα
νικά προϊόντα έν ταΐς άποθήκαΐς (άλευρα, 
ζυμαρικά, νήματα, κάμποτ, αλατζάδες) 
’Εμπορεύματα λ]σμοϋ μας παρά τρίτοις 
’Ασφάλιστρά πυρός μη δεδουλευμένα. ’Εργο
στασίων καί προϊόντων
Χρεώσται διάφοροι καί γραμμάτια εισπρακτέα^ 
Καύσιμος ΰλη (πετρέλαια, γαιάνθρακες) 
Τίτλοι καί Άξίαι (1500 μετοχ. όνομ. αξίας 
6ρ. 100 έκάστη τής Α.Ε. Ηνωμένα ’Εργο
στάσια 1, Καλαμ,άρης κατατεθεΐσαι υπό τών 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, συμφώ- 
νως τφ άρθρ. 15 τοΰ Καταστατικού) 
Ελληνικόν Δημόσιον, Αξία άπαλλοτριωθέν- 
των γηπέδων 6Γ έγκατάστασιν προσφύγων έν 
Μυτιλήνη. Μέτρα τετραγ. 16.000 περίπου 
(προσωρινή άξια συμφώνως σχετική αποφά- 
σει Έφετείου Αιγαίου)
Λογαριασμοί Τάξεως

22.541.810.35

2.950.714.40 25.492.524.75

2.555.755.50

1.769.502.70 
56 97350 
14.774.50

786.252 80

42.199.-

2.066.665.80

557.029.50 ! 509.636.
1.368.003.40

2.408.062.40

3 210.894.30 
206.000. -

119 986.60 
8.493.767.80 

193.721.70

150.000.

800.000.—
139.200.—

44.920.248.75

Κεφάλαιον (100.000 μετοχαί <3 δρχ. 100 έκάστη 
Τακτικόν Άποθεματικόν μέχρι 31 Δ)βρίου 1936 Δρχ.

χρήσεως 1937 »
‘Έκτακτον Άποθεματικόν μέχρι 31 Δ)βρίου 1336 »

χρήσεως 1937 »
Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν αξίας ακινήτων καί 
εγκαταστάσεων έκ παρελθουσών χρήσεων »
Έκ τής χρήσκιος 1937 συμφώνως τφ Νόμφ *· 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων1 
Προβλέψεις φόρων
1 [ιστωταί διάφοροι, Τράπεζαι καί Δάνεια έπί έ- 
νεχύριι) πρώτων υλών (σίτου, βάμβακος)
Γραμμάτια πληρωτέα
Μερίσματα Έπί 100.000 μετοχών πρός δρχ.
10—άπηλλαγμένα .φόρων
Ποσοστά Δ. Συμβουλίου άπηλλαγμένα φόρων

95.203,—
Ποσοστά ύπαλ. άπηλλαγμένα φόρων 89-864.- 
Έγγυητικαί καταθέσεις Συμβούλων 
Άπαλλοτρίωσις γηπέδωτ Μυτιλήνης 
Κέρδη καί Ζημίαι υπόλοιπον εις νέον 
Λογαριασμοί Τάξεως

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 10.000.000 

677.737.30
166.286.40 844.023 70
26.66865

105.788.25 132.456.90

17.276.110.45 
1.860.127.—19.136.237.46 

1.266.306.15 
519.086.25

8.122.687.90
1.054.364

1.000.000

185 067.— 
150.000.— 
800.000.^ 

1.570.819.40 
1 39.200. —

44.920.248.75

ΑΝΑΛΥΣ1Σ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
ΔΟΥΝΑΙ

Γενικά ’Έξοδα Εργοστασίων Μυτιλήνης Δρχ.
Γενικά “Εξοδα Γραφείου Αθηνών (ένοίκια, μι
σθοί, φόροι, δικαστικά έξοδα) »
ΙΙερίθαλψις προσωπικού, εργατικά ατυχήματα 
καί αποζημιώσεις άποχωρούντων »
Βασιλική ’Αεροπορία *.
’Ασφάλιστρα πυρός Έργοστασ. καί προϊόντων » 
Αποσβέσεις έπί τής αξίας έπίπλων και σκευών, 
μεταφορικών μέσων ξηράς καί θαλάσσης συμ
φώνως τφ Νόμφ 203.897.50
Ζημίαι έκ τής έκμεταλλεύσεως τών 
μεταφορ. μέσων ξηράς καί θαλάσ. 369.006.80 »
Καταναλωθέντα υλικά καί εξαρτήματα απάντων 
τών Βιομηχανικών τμημάτων
Δαπάναι έπισκευών εγκαταστάσεων ·-
’Επισφαλείς λογαριασμοί »■
Δαπανηθέντα είς λιμενικά έργα έν Μυτιλήνη » 
Τόκοι καί προθεσμίαι »
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου, άποψάσει 
Γενικής Συνελεύσεως 30ης ’Ιουνίου 1937 » _

ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΑΡΑ έκ Δρχ. 5.316.339.30 διατιθέ 
μενά ώς άκολούθως :

Κρατήσεις πρός άπόσβεσιν αξίας οικοδομών καί 
έγκαταστάσεων συμφώνως τώ ’Νόμφ »
Τακτικόν άποθεματικόν συμφ. τφ Καταστατικφ » 
’Έκτακτον » » » » ».·
Μέρισμα 1.239.157,25
Μεΐον ό φόρος 239.157.25 »
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 117,972.— 
Μεΐον ό φόρος 22 769. »
Ποσοστά υπαλλήλων 1.11.356,—
Μεΐον ό φόρος 2Γ492.
Οί κρατηθέντες

1.404297,60

447.444.40

133.803.85 
100.000,— 
306.389 —

572.904,30

1.769.302.70
346.428.80

13.340.55
1.179.566.30

41130.25

60.000.— 6.374.607.70

1,860.127.- 
166 286.40 
105.788.25

1.000.000

95.203.

89.864.
φοροι μερίσματος και ποσο

στών καί φόροι έπί τών μή διανεμόμενων κερδών 
Υπόλοιπον εις νέον

Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
I ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ

428.251.25
1.570.819.40 5 316.339.30

Δρχ. 11.690.947

Έν ’Αΰήναις τή28 Μαρτίου 1938 

"Ο Διευθΰνων Σύμβουλος

"Υπόλοιπον παρελθόντος έτος
Κέρδη έκ πωλήσεως προϊόντων εργοστασίων Μυτιλήνης 
Διάφορα Κέρδη

ΛΑΒΕΙΝ
Δρχ. 1.462.813.05 

» 10.186.575.85
> 41.558.10

Αραχ. 11.690.947.—

Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ό Λογιστής 

ΤΗΛ. ΠΛΑΚΑΣ

Τό έκ δραχ. 10— κιχτά μετοχήν μέρισμα, άπηλ- 
λαγμένον φόρων, είναι πληρωτέαν έπί τη προ
σαγωγή τής ύπ’ άριθ. 4 μερισματαποδείξεως 
μετά ιήχ εγκρισιν τοΰ παρόντος ΐσολογισίμοϋ 
καί εις ήμέραν δρισθησομένην υπό τής Γενι
κής Συνελεΰσεως τής 30ης Ιουνίου 1938.

τής έκδόσεως, τό ονομαστικόν 
κεφάλαιον τοΟ δανείου τούτου 
ένεγράφη είς πίστωσιν τοΟ λο- 
γαριασμοϋ «‘Ομολογιακόν Δά
νειον». Αί χρησιμοποιητέαι μέ
θοδοι, πρός απαλλαγήν τοΰ λο- 
γαριασμοϋ τούτου άναλόγως 
τών καταβαλλομένων βαθμιαί- 
ως δόσεων, ποικίλλουσι ώς έξής:

Α'. ηερίητωαις. ‘Η Εταιρεία 
δέν θέλει ή δέν δύναται νά πα- 
ρακρατήση έκ τών κερδών της 
τάς 200.000 φράγκων άς οφεί
λει νά πληρώση είς τήν ώρισμέ- 
νην ημερομηνίαν. Έν τή περι-

πτώσει :αύτη θά ένεργήοη ώς 
έξής; Θά χρεώση τόν λ)σμόν 
«"Ομολογιακόν Δάνειον - πιστώ
σεις τοϋ λ)σμοΟ«Έξοφλητέαι ό- 
μολογίαι», χρεώσει τοϋ όποιου 
θά ένεργή τάς βαθμιαίας πλη- 
ρωμάς μέ πίστωσιν τοϋ Τα
μείου.

Β'. ηερίητωαις. Ή Εταιρεία 
είναι είς θέσιν καί άποφασίζει 
νά άποδώση έκ τών κερδών της 
τήν λήξασαν δόσιν τών 200.000 
φράγκων.

Έδώ τό ζήτημα περιπλέκεται

λόγω τής χρησιμοποιήσεως τοΰ 
λ)σμοϋ «Κέρδη καί Ζημίαι . "Ως 
καί είς τήν προηγουμένην περί- 
πτωσιν, θά έκπέσωμεν τοΟ λο
γαριασμού «‘Ομολογιακόν Δά
νειον» ποσόν 200.000 φρ. ’Αλλ’ 
ό πιστωτικός λ)σμός θά τιτλο- 
φορηθή «’Απεσβεσμέναι Όμο- 
λογίαι». ’Αλλά καί ό λ)σμός 
«Έξοφλητέαι όμολογίαι» θά 
λειτουργήση: πιστούμενος μέ 
200,000 φράγκων χρεώσει Κερ
δοζημιών, θά χρεοΟται μέ τάς 
ταμειακάς καταβολάς του.

Οϋτω ό λ)σμός «’Απεσβεσμέ

ναι Όμολογίαι» θά μείνη πι
στωτικός, καί θ’άποτελή άληθές 
άποθεματικόν δπερ δύναται κάλ- 
λιστα νά μεταγγισθή είς τούς 
τοιοΰτους λ)σμούς δταν τό δά
νειον έξοφληθή όλοσχερώς.

Τό λογιστικόν αΰτό αποτέ
λεσμα είναι άλλως τε σύμφοι- 
νον μέ τήν πραγματικότητα, 
διότι θά δεικνύη δτι ή έπιχεί- 
ρησις διαθέτουσα τά κέρδη της 
διά τήν κατασκευήν έργοστα- 
σίου, ένσωματώνει είς τό ’Ενερ
γητικόν της τό ποσόν τών έν 
λόγω κερδών.
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ΣΙΤΟΣ

Τό Διεθνές Γεωργικόν ’Ινστιτούτου 
τής Ρώμης υπολογίζει τήν έφετεινήν 
εσοδείαν οίιου τοϋ Βορείου Ημισφαι
ρίου εις 105.600.000 μετρικούς χάννους 
έναντι 91.700.000 χάννων κατά τό 1937, 
ήτοι αΰτη 0ά παρουσίαση αϋξησιν κατά 
15 ο)ο. Σημειωτέον δτι ή εσοδεία τοϋ 
1938 είναι ή μεγαλύτερα μέχρι σήμε
ρον παρατηρηΟεΐσα. Ή Καναδική εσο
δεία είναι οΐα προεβλέπετο. ήτοι 358 
έκατομμ. bushels, μεγάλη δ’ επίσης 
αναμένεται ή εσοδεία τής ’Αργεντινής 
εις ήν έκαλλιεργήθησαν εφέτος 20 έκα- 
τομμ. acres έναντι 17,6 έκατομμ. πέρυ-

λίαν " ευμενείς καιρικάς ήτο η κάτωθι:

συνθήκας. Τά παγκόσμια αποθέματα Κ Α Π Ν Ο Σ 
σίτου δεικνύουν άλματικήν αχίξησιν, συν
τελεί δέ εις τοΰτο ή ευχερέστατα διοχε
τευόμενη είς τήν αγοράν Καναδική εσο
δεία καί ή τάσις αθρόας διαθέσεως ,

„ , , . ... θέρου Καπνεμποριου διαθέσιμωντής ’Αμερικάνικης εσοδείας με χαμηλην ~ , ,ν__
τιμήν, μολονότι ή τάσις αυιη άνεχαιτι- 
σΟη έν μέρει διά των χορηγηθέντων 
δανείων είς τούς παραγωγούς των Η
νωμένων Πολιτειών. Αί έπικρατήσασαι 
κρίσιμοι διεθνείς πολιτικαί περιστάσεις 
κατά τόν παρελθόντα Σεπ)βριον συνε- 
τέλεσαν είς αποτομους διακυμάνσεις 
των τιμών τοϋ σίτου άναλόγως των έκά- 
στοτε άφικνουμένων ευνοϊκών ή δυσμε
νών ειδήσεων. Ή κίνησις των τιμών

σιν, και υπο
9 Σεπ)βρ.Άγοραί

Chicago (σ. κατά μποΰσελ) 
Winnipeg » »
Liverpool (σελλ. καί πέν- 

νας τάς 100 λίβρας

Ή εσοδεία σιτηρών τής 'Ελλάδος, 
υπό εύνοϊκάς συνθήκας συγκομισθεΐσα 
καί άλωνισθεϊσα, εμφανίζεται λίαν 
άφθονος είς τήν Βόρειον "Ελλάδα, κα-

16 2)βθ· 21 Σ)βρ· 30Σ)βρ· 7 Όκτωβ.

61 7/s
6J V4

65 V±
64 Vs

65 Vs
64

63 7 s
60 i/s

65
59 i/a

4/9 7/8 δ/3 δ/3 3/i 5/2 ι/, 4/11 s/4

λή είς τήν Στερεόν 'Ελλάδα, μέτρια Ο

μως είς τάς όρεινάς περιφέρειας τής Πε- 
λοποννήσου- Ή εσοδεία του αραβοσίτου 
παρουσιάζεται σοβαρώς μειωμένη.

ΜΕΤΑΛΛΑ

Κατά τήν διάρκειαν τής διεθνούς πο
λιτικής κρίσεως τά μέταλλα παρουσία
σαν σταθερότητα λόγφ αγορών έκ μέ
ρους τοϋ εμπορίου καί τής κερδοσκο
πίας, μετά δέ στιγμιαίαν πτώσιν άμα τφ 
άγγέλματι τοϋ αποτελέσματος τής δια- 
σκέψεως τού Μονάχου, τά μέταλλα πά
λιν άνετιμήθησαν λόγφ προβλέψευις 
περί μεγάλης βιομηχανικής άναπτΰξεως 
έπί μακράν ειρηνικήν περίοδον. ’Ιδιαι
τέρως άνετιμχ'ιθη ό χαλκός παρακολου- 
θήσας ιήν ΰψωσιν τοϋ δολλαρίου έναντι

9 Σ)βρ.

τής στερλίνας- Ευμενή έπίδρασιν ήσκη- 
σεν επίσης ή έλάττωσις των αποθεμά
των χαλκού ύπολογιζομένων ήδη συνο- 
λικώς είς 495.U00 τόννους. Έξ άλλου 
παρετηρήθη αιίξησις τής καιαναλώσεως 
κασσιτέρου, τοΰ οποίου τό ποσοστον 
(quota) εξαγωγής δια ιό τέταρτον τρί- 
μηνον τού 1938 διετηρήθη υπό τής διε- 
Όνους επιτροπής του κασσίτερου εις τά 
45 ο)ο.

Αί τιιιαί των μετάλλων διεκυμανθη- 
σαν εις τήν αγοράν Λονδίνου ως κάτω
θι (λίραι, σελλίνια καί πένναι κατά 
τόννον).

16 Σ)βρ. 24 Σ)βρ. 30 Σ)βρ. 7 Όκτωβρ.

Χαλκός
Κασσίτερος
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος

41/3/9 42/15/— 41/18/9 42/10 —
L92 —/ — 195/—/,— 194/—/ — 197 2 6

15/2/6 15/18/9 15/5, — 15 12/6
13/11/3 14/11/1 14/2/6 14/7/6

44/3/9 
204/2 6 
15/17/6 
14 13/9

Π
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΙ ΕΑΛλ&ΟΣ

1ΔΡΥΘΕΙΣ Α ΤΩ 1841

Κεφάλα, t, ον Μετοχικόν καί Άλο-
Οεμ-αττκόν.......................... Λ,ρχ. 1.2055 000.000

Καταθέοετς.........................> 10 4X1000.0#

Έμπόριον: 'Η άναπτυχθεΐσα κατά 
τάς τελευταίας ήμέρας τοϋ Αύγοχιστου 
κίνησις έπί των είς χεΐρας τοϋ Έλευ-

κα-
πνών, ή οποία άπετέλει έπακόλουθον 
τής συναφθείσης μετά τής Γερμανίας 
νέας συμβάσεως συμψηφισμού, συνε- 
χίσθη καί κατά τόν διαρρεΰσαντα μή
να. Κατά τήν διάρκειαν τού μηνός 
Σεπ)βρίου οί έν Έλλάδι έντολοδόχοι 
τοϋ μεγάλου καπνοβιομηχανικοϋ ομί
λου τής Γερμανίας «Reemtsma» προέ- 
βησαν καί είς αλλας άγοράς έπεξειρ- 
γασμένων καπνών, έν Θεσσαλονίκη, 
κατά τρόπον ώστε τό συνολικόν ποσόν, 
τό όποιον ήγοράσθη μέχρι, τοϋδε υπο
λογίζεται δτι έφθασε τά 2 εκατομμύ
ρια χιλιόγραμμα. Έάν έχωσι δέ ακρί
βειας αί μετ’ έπιτάσεως μεταξύ των 
καπνικών κύκλων κυκλοφοροϋσαι πλη- 
ροφορίαι, καθ’ ας συνήφθη συμφωνία 
διά τήν αγοράν καί μεγάλης μερίόος 
σοβαρού καπνεμπορικοΰ οϊκου παρά 
τοϋ αυτού καπνοβιομηχανικοϋ ομίλου, 
αί συνολικοί άγοραί έπεξειργασμένων 
καπνών, αί πραγματοποιηθεΐσαι παρ’ 
αντον ύπερβαίνουσι τά 2 ί/·· έκατομμ. 
χιλιόγραμμα.Συνεπεία τοΰ τοιούτου έν- 
διαφέροντος τοΰ ώς άνω ομίλου δι’ έ
τοιμον έπεξειργασμένον έμπόρευμα ήρ- 
χισαν νά κινούνται καί άλλοι παρά
γοντες, οί όποιοι έλπίζεται ότι θά προ- 
βώσιν είς άγοράς παρά τοϋ ’Ελευθέ
ρου Καπνεμποριου.

Μελανόν σημεΐον ώς πρός τήν έπα- 
λήθευσιν των αισιόδοξων προβλέψεων, 
αϊτινες άπό τίνος επικρατούν διά τάς 
συναλλαγάς τοϋ Καπνεμποριου τής άρ- 
ξαμένης καπνικής περιόδου, έδημιούρ ■ 
γησεν ή άπειληθεΐσα έν τή Κεντρική 
Ευρώπη σύρραξις, ή οποία προτ’ικάλεσε 
δεδικαιολογΐ]μένην νευρικότητα είς τούς 
καπνεμπυρικούς οίκους. ’Ιδιαιτέρως ή 
δημιουργηθεϊσα έκρυθμος κατάστασις 
άπέβη έξαιρετικώς κρίσιμος δι’ εκεί
νους, οί όποιοι έπρόκειτο πατά τήν ε
ποχήν ταύτην νά θέσουν είς τήν οδόν 
τής πραγματοποιήσεως άναληφθείσας 
μετά τής Γερμανικής Καπνοβιομηχα
νίας υποχρεώσεις, ώς καί δι’ εκείνους, 
οί όποιοι ένδιαφέρονται διά τήν τοπο- 
θέτησιν καπνών είς Τσεχοσλοβακίαν, 
ής τό Μονοπιόλιον είχε τελευταίως 
προκηρύξει διαγωνισμόν διά τήν προ 
μήθειαν Ελληνικών καπνών.

Άγοραπωλησίαι : Αί έπί χωρικών 
καπνών εσοδείας 1937 άγοραί περιω- 
ρίσθησαν αίσθι^τώς κατά τόν διαρρεύ- 
σαντα μήνα, εις τινας μάλιστα περι
φέρειας διεκόπησαν. Τούτο όμως έξ η
γείται άπό τήν εφεκτικότητα τοΰ Κα 
πνεμπορίου καί ίόίφ των αγοραστών 
εκείνων οί όποιοι δέν έχουν έξησφα- 
λισμένην κατανάλωση', εφεκτικότητα 
δχ]μιουργηθεΐσαν καί άπό τήν αναμο

νήν τελικής έκβάσεως τής νέας εσο
δείας, έξ ής θά έξαρτηθή καί διαμόρ- 
φωσις τής καπναγοράς μας, καί άπό 
τήν διαταραχήν, τήν όποιαν εύλόγως 
προΰκάλεσεν είς τάς έμπορικάς συναλ
λαγάς τό Τσεχοσλοβακικόν ζήτημα.
Οΰτω κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον ή- 
γοράσθϊ)σαν καθ’ ολην τήν Ελλάδα 
746.766 όκ. καπνού έσούείας 1937, πο
σόν δπερ άφεοιρα κυρίως καπνά Μα
κεδονίας καί Θράκης. Έκ τής προσθή
κης τοϋ ποσού τούτου είς τάς μέχρι 
31ης Αύγούσλου πραγματοποιηθείσας 
άγοράς άπό τής ένσρξεως αυτών, προ
κύπτει σύνολον έκ 44.926.653 οκάδων.

Τουρκία : Έκ ττής εσοδείας 1937, 
ήτις άνήλθεν είς 69.498.189 χιλιογρ. 
μέχρι τέλους Αύγουστου είχον πωληθή 
62.323 697 χιλιογρ., έξ ών οί καπνοπα
ραγωγοί είσέπραξαν 31.644.000 λίρας 
(δρχ. 2.847.960 00ο) Άπέμειναν δέ ά- 
πώλητα είς χεΐρας των καπνοπαραγω
γών 7.174.492 χιλιογρ.

Ή εσοδεία τοΰ 1938 προβλέπεται, 
δτι τελικώς θά ύπερβχή τά 61-000.000 
χιλιογρ. επικρατούν δέ αισιόδοξοι προ
βλέψεις ώς πρός τήν διάθεσιν τής 
νέας εσοδείας.

Βουλγαρία : Κατόπιν τής έπελθού- 
σης μεταβολής έπί τό εύνοϊκώτερον είς 
τάς καιρικάς συνθήκας τής Βουλγα
ρίας ή καπνοπαραγωγή υπολογίζεται, 
δτι θά κυμανθή μεταξύ 20—22 έκα
τομμ. χιλιογρ., έναντι των άρχικώς 
προβλεφθέντων 18 εκατομμυρίων.

ΒΑΜΒΑΞ

των των γενομένων εξαγωγών έν Γαλ
λία καί τήςάνατιμήσεω; τοϋ δολλαρίου.

Αί τιμαί τοΰ έλαιολάδου κατά τό- 
πρώτον δεκαήμερον τοϋ τρέχοντος μη
νός έσημειιυΟησαν είς τάς 2 >.50 δρχ. 
οξύτητας 5 ο)ο έν άποθήκαι; Κρήτης 
καί δρχ. 33.50 ενταύθα—βαρέλια δω
ρεάν.

ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Κεντρικόν Καταστημα έν Άύήναις 
Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία είς δλην 

τήν Ελλάδα
'Υποκατάστημα έν Αίγυπτο); Αλεξάνδρεια 
Άνταποκριταί είς δλας τάς χώρας τοΰ έξοιτερικοΰ

Ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί πάσης ψύσεως 
τραπεζικός εργασίας είς τό έσωτερικόν και τό έξωτερι- 
κόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντος όρους. Δέχεται δέ 
καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί τα
μιευτήριο?) μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

Είδικαί εύκολαι καί συγκαταβατικοί όροι διά τάς 
καταθέσεις, τά έμβάσματα καί τάς έργασίας έν γένει των 
έν Αμερική Ελλήνων. Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί 
πλήρες δίκτυον ανταποκριτών είς δλας τάς Πολιτείας 
τής Βορείου 'Αμερικής καί τοΰ Καναδά, είναι δέ αντα
ποκριτής έν Έλλάδι των μεγαλυτέρων Αμερικανικών 
τραπεζών.

HELM ΒΜ HOST [Wm. litW YORK; 139 WILLIAM STREET
Ίδρυθείσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά

δος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν των έν Αμερική Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερώς καταβεβλημένα.........$ 1.350.000

Τό διαρρεΰσαν δραματικόν δεκαπεν
θήμερον έπέφερεν άναστάτωσιν καί είς 
τάς τιμάς τοΰ χρηματιστηρίου εμπο
ρευμάτων. Συγκεκριμένως ό βάμβαξ 
ήκολούθησε τάς διακυμάνσεις τού δολ- 
λαρίου καί οίίιω παρετηρήθη αΰξησις 
τής τιμής αυτού έν ’Αγγλία καί πτώσις 
έν ’Αμερική ένθα αυτή έφθασεν είς τά 
7.76 δι’ ’Οκτώβριον. ’Από ιών αρχών 
δμως ’Οκτωβρίου, άποτόμυς, διεγράφη 
ύψωτική τάσις τού προϊόντος ιδίως είς 
τό έτοιμον πράγμα καί ή ανωτέρω τιμή 
έφθασε τά 8 30 σέντς (Δεκέμβριος) πι
θανώς καί ένεκεν τής αίτηθείσης ύπό 
’Αμερικανών Γερουσιαστών αύξήσεως 
των χορηγούμενων δανείων είς 11.85 
σέντς, πρός τούς παραγωγούς.

Ή τοιαύτη ύψωτική κίνησις έσχεν 
άμεσον αντίκτυπον καί είς τήν αγοράν 
’Αλεξάνδρειάς όπου αΰτη προεξοφλούσα 
τό γεγονός τής έλαττιόσεως τών σπα- 
ρτισομένων εκτάσεων καί τής μικρότε
ρος τής περυσινής εσοδείας λόγω τών 
έκ τού σκώληκος ζημιών, κατέστη υπερ
βολικά αισιόδοξος είς τρόπον μή άπο- 
κλείοντα απρόοπτα.

Είς τήν Ελληνικήν αγοράν ό βάμβαξ 
Λεβαδείας έζητεϊ,το πρός 48 δρχ. ένφ 
μέχρι πρό διμήνου μόλις έπληριόνετο 
πρός 42 δρ., άλλα πράξεις έγένοντο ό- 
λίγαι διότι οί πωληταί έ ιιμένουν είς 
τήν τιμήν τών 50 δρχ. ήν ελπίζουν δτι 
θά δυνηθοΰν συνιόμως νά πραγματο
ποιήσουν.

£ ΛΑ! ΟΝ

Καί είς τό προϊόν τούτο παρατηρεϊ- 
ται βελτίωσις τών τιμών λόγιο τής 
έξαντλήσεως τών έν Έλλάδι άποθεμά-

Βραζιλία : Κατά πληροφορίας τού 
τύπου ό Πρόεδρος Βάργκας ύπέβαλε τε
λευταίως είς τόΟοη seil Technique Fe
deral d’ Economic et deFinances σχέ- 
διον ένισχύσεως τής εξαγωγής τού καου
τσούκ. Αυτό τό προϊόν, γνωστόν άπό . 
πολλών αιώνων είς τούς ιθαγενείς τής 
Βραζιλίας, οί όποιοι ιό συνέλεγον είς 
τά δάση τοΰ εσωτερικού ταιιτης κατεϊ- 
χεν σημαντικήν θέσιν είς τό έμπόριον 
τής χώρας καί μέχρι τού 1910 ή Βρα
ζιλία ήτο ό κυριώτερος προμηθευτής 
τού κόσμου. Μετά ταΰτα δμως αί Βρετ- 
τανικαί καί ’Ολλανδικαί αποικίας τής 
άφήρεσαν τήν πρώτην θέσιν καί ή έκμε- 
τάλλευσις τοϋ καουτσούκ είς τί|ν Βρα
ζιλίαν είσήλθεν είς περίοδον αληθούς 
παρακμής.

Ή βραζιλιανή παραγωγή, έν άντιθέσει 
πρός εκείνην των μεγάλων παραγωγών 
χωρών, προέρχεται κατά τό μέγιστον 
μέρος αυτής άπό τά άγρια δάση τής 
τροπικής περιοχής. Συγκεντρουιαΐ δέ 
πρό πάντων είς τήν περιοχήν τού 
Amazonas καί τοϋ Para. Κατά την 
διάρκειαν τών τελευταίων ετών φυτεΐαι 
ήμερων δένδρων έδημιουργήθησαν τή 
βοήθεια σημαντικών κεφαλαίων. Τά ά- 
ξιολογωτερα αποτελέσματα Τής περιόδου 
ταύτης έπετεύχθησαν άπό τήν nCompa 
uhia Ford Industrial do Brasil». Ή 
Εταιρία αΰτη έπέτυχεν άπό δεκαετίας 
παραχωρήσεις περίπου 13.000 Km3 είς 
τήν περιοχήν τοΰ Para. Έφύτευσεν ηδη 
3 έκατομμ. δένδρων καί 5 έτερα εκα
τομμύρια είναι ήδη έτοιμα πρός φύτευ- 
σιν. Ή παραγωγή δμως δέν είναι ακό
μη ικανοποιητική, θεωρείται δέ ώς ευ
ρισκόμενη έν τφ σταδίφ τής προσπά
θειας. ’Αλλ’ υπάρχει ή πληροφορία, 
δτι, έάν ή Εταιρία λύση τό ζτ'ιτημα 
τών έργατικών χειρών, θά δυνηθή μέχρι 
τού 1942 ή παραγωγή της νά ίκανοποιή 
τάς άνάγκας τών ’Επιχειρήσεων Ford.

Ή Βραζιλιανή Κυβέρνησις, λαμβά- 
νουσα ύπ’ ox|nv τήν αύ'ξησιν τής χρή- 
σεως τού καουτσούκ καί τήν μή Ικανο
ποιητικήν παραγωγήν τής χώρας, έπι- 
τυγχανομένην διά τής έκμεταλλεύσεως 
άγριων δένδρων, ίδρυσε τό «Ίνστιτοΰ- 
τον διά τό καουτσούκ», τό όποιον έχει 
σκοπόν νά εύκολύνη τήν εισαγωγήν τής 
τεχνικής καλλιέργειας καί νά βοηθήση 
τήν αΰξησιν τής παραγωγή; παρέχουσα 
τά άναγκαϊα οικονομικά μέσα καί διευ- 
κολύνουσα τάς μεταφοράς.

Έν τούτοις παρά τάς προσπάθειας 
ταύτας ή μερίς τής Βραζιλίας είς τήν 
παγκόσμιον παραγωγήν τοΰ καουτσούκ 
είναι σήμερον δευτερευούσης σημασίας. 
Καταλαμβάνει κατά τό έτος 1937 μόλις 
τά 1,85 ο)ο τής παγκοσμίου τοιαύτης.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έ
Συνοπτική κατάστασις 31ης Αύγουστου 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

I
1

I

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
'Ομολογίαν δανείων Εθνικών καί πρός 

■ νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς ,£ :
α) δάνεια έπί ύποθχικχι £ 1.521,256, 4, 2 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’έκχω 
ρήσει προσόδων 
/.χ'ΐξασαι τοκοχρεοχ- 
λυτικαί δόσεις

Δραχμαι
1,132,090,04
1,373,816,30

67,711,675,30

29,455,237,79

V)
1,827,590,14,11

533,824,13,3

Όμοΰ

£
£ _________
£ 3,882,671,12, 4 

είς λίραςΚτιμιατικαί όμολογίαι 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ Εθνικής 

Τραπέζης Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

1,456,0.>1,856,38 

213,628,082,—

567,026,425,80

243,223,076,40

40,478,819,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαι

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80,000,000,-—
Κεφάλαια Άποθεματικά 38,500,000,—
Πρόβλει|ιις πρός άντίκρυσιν διαφοράς

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς £ 31,193,463,—
Καταθέσεις :

α) έν δψει 14,802,396,18
β) δεσμευμέναι 270,216,753,43
γ) έπί προθεσμία 10,075,—
’Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 173,466,043,48 
Κτηματικαί όμολογίαι είς λίρας :
’Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφορία ομο

λογιών £ 4,691,000, 0, 0
Μεΐον διαφοράς τι-

μής έκδόσεως £ 416,596,17. 0
υπόλοιπον £ 4,274,403,03 0 1,602,901,181,25

'Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 370.767,065,30

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 16,548,216,03
Διάφοροι λογαριασμοί 21,625,885,89

*0 'Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

2,620,031,790,56
Έν "Αθήναις τή 12 Σεπτεμβρίου 1938

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

2,620,031,079,56
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ—ΕΜΠΟΡΙΟΝ—ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π

■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙ· ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Συμφώνως πρός τήν γενομένην τό 

1937 άπογραφήν ό -πληθυσμός τής Αί
γυπτου ανέρχεται εις 15,9 εκατομ
μύρια έναντι 14,2 τό 1927 .· Τό Και
ρόν, μέ πληθυσμόν 1,3 έκατρμμ., απο
τελεί τήν μεγαλυτέραν πόλιν τής ’Α
φρικής. Κατά τό 1937 αί διομολογή
σεις κατηργήΟησαν καί ή Αίγυπτος εί- 
σήλθεν εις τήν Κοινωνίαν των ’Εθνών. 
Ή κατά τό 1937 σημειωθεΐσα απότο
μος μεταστροφή είς τήν παγκόσμιον οι
κονομικήν τάσιν άντεκατοπτρίσθη α
μέσως καί ζωηρώς είς τήν Αίγυπτον. 
Ουτω ενώ κατά τό πρώτον τρίμηνον 
τοΰ 1937 υπήρχε γενική ύψωτική τά- 
σις των τιμών, τοΰ βάμβακος φθάσαν- 
τος είς τό άνώτατον αύτοΰ δριον τι
μών κατά τά τέλη Μαρτίου, ευθύς ώς 
έξεδηλώθη ό παγκόσμιος πανικός τοΰ 
χρυσοϋ, έ σημείο) θη πτώσις συνεχής 
τών τιμών, λήγοντας δέ τοΰ 1937, αί 
τιμαί γενικώς είχον πέσει είς τά 50 ο)ο 
τών πρό έννεαμήνου τοιουτων. Τό 1937 
ή γεωργική παραγωγή έσημείωσεν πρω
τοφανές record. Είδικώς ό βάμβαξ υ- 
περέβη τό προηγοΰμενον μέγιστον δριον 
παραγωγής κατά 20 ο)ο, εκ τούτου δ’ 
ήναγκάσθη ή Αιγυπτιακή Ιίυβέρνησις 
να μεριμνήση διά τήν παροχήν οικονο
μικής ένισχύσεως είς τούς παραγω
γούς. Έξ άλλου διά τής άναπτύξεως 
τής σιτοκαλλιέργειας, ή Αίγυπτος ύπε- 
ρέβη τό δριον τής αύταρκείας, άλλ’ έκ 
τουτου αι τιμαί τοΰ σίτου ουδόλως ε
πηρεασθήκαν ύποτιμητικώς. Έχορηγή- 
θησαν αφειδώς δάνεια είς τούς παρα
γωγούς, επίσης δέ κατά τούς τελευ
ταίους μήνας τοΰ 1937 έδόθη έπιχορή- 
γησις είς τούς έξαγιογεΐς υπό τύπον έ- 
ξαγωγικοΰ δ (όρου. Ή βιομηχανική ά- 
νάπτυξις έσημείωσε όμαλωτέραν βελ- 
τίωσιν, τοΰτο δέ κατεφάνη έκ τής στα
θερότητας τών (ΐετοχών τών βιομηχα
νικών _ επιχειρήσεων, αϊτινες ουδόλως 
έπηρεάσθησαν έκ τών διεθνών περι
πλοκών, καί τής γενικής χαλαρώσεως 
των εργασιών είς άλλους οικονομικούς * 
κλάδους. Κατά τό 1937 τό εξωτερικόν 
έμπόριον τής Αίγύπτου έκινήθη ώς 
εξής, εν συγκρίσει πρός τό 1936.

1936 1937
(11 μήνες)

Έξαγωγαί Λ. Αίγ. 27,9 39,2 έκατομμ. 
Είσαγιογαί | » 28,6 34,5 »

Σημειωτέονδτιό έφαρμοσθείς τό 1936 
ειδικός πρόσθετος δασμός 40 ο)ο επί 
τών είσαγομένων ’Ιαπωνικών υφασμά
των έσχέν ως συνέπειαν τήν σημαντι- 
κωτάτην αύξησιν εισαγωγών ύφασμά- 
των εξ Ιταλίας ήτις ουτω ανέκτησε 
τό συνέπεια τών κυρώσεων τοΰ 1935 
άπωλεσθέν έδαφος.

Ό κρατικός προϋπολογισμός τής χρή- 
σεως 1937 συνεποσιόθη είς Λ. Αίγ. 
36,1 έκατομμ., λόγω δμως τών αύξα- 
νομένων αναγκών τής ’Εθνικής Άμύ- 
νης έψηφίσθή έ'κτακτος προϋπολογι- 
σμ-ός διά τάς πολεμικάς παρασκευάς.

Στατιστικά οζοιχεια οκρορεοντα την 
οικονομικήν κίνηοιν τοΰ 1938.

Ή έφετεινή εσοδεία βάμβακος ύπε- 
λογίζετο κατά τάς άρχάς Σεπ)βρίου 
είς 8.641.634 καντάρια, έξ ών 400.855 
κανταρια καλού βάμβακος ποιότητος 
Σακελλαρίδη.

Κατεστρώθη λεπτομερές σχέδιον περί 
κατασκευής μεγάλων δημοσίων έργων 
καί βιομηχανικής ζώνης είς τήν πε
ριοχήν τού Καΐρου. Τά έργα ταΰτα 
υπολογίζεται δτι θά στοιχίσουν Λ. Αίγ. 
1.950.000. Προβλέπεται ή κατασκευή 
μεγάλης γεφύρας επί τοΰ Νείλου καί 
τεσσάρων γεφυρών είς δύο διοόρυγας, 
ή ίσοπέοώσις διαφόρων εκτάσεων, ή 
έκτέλεσις αρδευτικών καί αποξηραντι
κών έργων ή κατασκευή οδών έκ 
macadam ή δενδροφύτευσις διαφόρων 
εκτάσεων καί δ ήλεκτροφωτισμός δια
φόρων κατωκημένων τόπων.

Κατόπιν τής άνακαλύψεως νέων πε
τρελαιοπηγών είς τήν περιοχήν τοΰ 
Ras Gliarib προβλέπεται δτι ή πε- 
τρελαιοπαραγωγή τοΰ 1938 θά άνέλθη 
συνολικώς εις 191.700 τόννους ήτοι 
θά είναι κατά 28.200 τόννους μεγα
λύτερα τής περυσινής Ή παραγωγή 
πετρελαίου τών πετρελαιοπηγών τής 
Άγγλοαιγυπτίακής 'Εταιρείας πετρε
λαίων ανέρχεται έβδομαδιάίώς είς! 
σ—5,9 χιλιάδας τοννων. Ή εμπορική 
κίνησις κατά τούς 7 πρώτας μήνας τοΰ 
1938 άνήλθεν είς τάς Α Αίγ. 20,1 
έκατομμ. (εισαγωγή) καί Λ. Αίγ. 17,4 
έκατομμ. (εξαγωγή). Κατά τό αντίστοι
χον περυσινύν διάστημα ή άξια τών 
εισαγωγών εϊ.χεν άνέλθη είς 20,5 έκα
τομμ. Λ. Αίγ. καί ή τών εξαγωγών είς 
Α, Αιγ. 24.7 έκατομμ. Κατά συνέπειαν 
τό εμπορικόν ίσοζύγιον εφέτος εμφα
νίζεται παθητικόν.

Τήν Ιην Αύγουστου 1937 ένεκρίθη 
διά Βασ. Διατάγματος ό προϋπολογι
σμός τοΰ οικονομικού έτους 1)5)1938 
—30)4)1939. Αί δαπάναι προβλέπονται 
είς Λ. Αίγ. 42,2 έκατομμ. καί τά έσοδα 
εις Λ. Αίγ. 38.9 έκατομμ Τό έλλειμμα 
τών 3,3 έκατομμ. θά καλυφθή έκ τών 
κρατικών άποθεματικών. Σημειωτέον 
οτι λόγο) τών εντατικών πολεμικών 
παρασκευών έι προϋπολογισμός τοΰ υ
πουργείου στρατιωτικών έδιπλασιάσθη

έν συγκρίσει πρός πέρυσιν.
Τό είς χρυσόν απόθεμα τοΰ εκδοτι

κού τμήματος τής National Bank of Ε- 
gypte άνήρχετο τήν 31)8)38 είς Λ. Αίγ. 
6,24 έκατ. καί ή κυκλοφορία τραπεζο
γραμματίων είς Λ. Αίγ. 19,30 έκατομμ. 
Αί παρά τω Ταχ)κφ Ταμιευτήριο) καί 
Τραπέζαις καταθέσεις ταμιευτηρίου ά- 
νήρχοντο τήν 31)7)38 είς Λ. Αίγ 12,8 
έκατομμ. έναντι 11,8 πέρυσιν.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ή υπό τής Γερμανικής απειλής κατά 

τής Τσεχοσλοβακίας προκληθεΐσα διε
θνής πολιτική κρίσις έγένετο επίσης λίαν 
αισθητή έν Ρουμανία. Γενικώς ό Ρου
μανικός λαός έπίστευσεν δτι έν περι- 
πτώσει ενόπλου άγγλογαλλικής έπεμβά- 
σεως πρός υπεράσπιση1 τής κινδυνευού- 
σης Τσεχοσλοβακίας, ή Ρουμανική κυ- 
βέρνησίς θά έξήρχετο αμέσως είς πό
λε μ ο λ1 παρά τό πλευρόν τών Δυτικών 
Δυνάμεων. Ό Ρουμανικός τύπος γενι
κώς κατεδίκαζε τάς άρπακτικάς βλέ
ψεις τοΰ Reich ίσχυρίζετο δέ δτι ή ανα
τροπή τής ισορροπίας έν τή Μεσευρώ- 
πη δημιουργεί λίαν επισφαλή κατά- 
στασιν διά πάντα τά Κράτη τής Μι- 
κράς Entente.

Ό υπουργός τής ’Εθνικής Οικονο
μίας καί διοικητής τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης τής Ρουμανίας ανήγγειλε κατά 
τα τέλη Αύγούστου σημαντικήν μεταρ
ρύθμιση1 τοΰ έν ίσχύϊ συστήματος τοΰ 
εμπορίου τής χώρας. Διά τών τροπο- 
ποιησεων αυτών επιδιώκεται ή διευκό- 
λυνσις καί ή έπαύξησις τής έξαγιογής 
σιτηρών είς χώρας ένθα αί συναλλα- 
γαί διενεργοΰνται είς ελεύθερον συνάλ- 
λαγμα, ώς καί ή αϋξησις τών εισαγω
γών έκ τών χωρών τούτων. Πρός τούτο 
άπεφασίσθη όπως τό έκ τής εξαγωγής 
Ρουμανικών σιτηρών είσρέον ελεύθε
ρον καί υγιές ξένον συνάλλαγμα δια
τίθεται υπό τών Ρουμάνων έξαγωγέων 
είς τούς Ρουμάνους εισαγωγείς διά τήν 
πληρωμήν τών έκ τών έχουσών ελεύ
θερον συνάλλαγμα χωρών είσαγομέ
νων εμπορευμάτων. ’Επίσης ή Ρουμα
νική κυβέρνησις ηύξησε τό είς τούς ε
ξαγωγές σιτηρών χορηγούμενον δώρον 
από λέί 10.000 είς 12.000 κατά βαγό- 
νιον. Βάσει τής νέας ταύτης καταστά- 
σεως ύπεγράφη κατά τό δεύτερον ήμι- 
συ τοΰ Σεπ)βρίου συμφωνία, μεταξύ τοΰ 
Εθνικού ’Ινστιτούτου Γεωργικών Συ

νεταιρισμό))1 καί τοΰ ’Αγγλικού σι- 
τεμπορικοΰ οίκου Ross Smyth διά 
τήν εξαγωγήν είς ’Αγγλίαν 400.000 
τοννων σίτου τής τρεχούσης έσοδείας.

Αρχομενου τοΰ Σεπ)βρίου ύπεγράφη 
έπίσης εν Βουκουρεστίω νέον Άγγλο- 
ρουμανικον σύιμφωνον περί διακανονι
σμού τών μεταξύ τών δύο χωρών πληρω
μών, τεθέν έν ίσχύϊ τήν 12 Σεπ)βρίου. 
Σκοπος τοΰ συμφώνου είναι ή τόνωσις 
τών^ εξαγωγών Ρουμανικών προϊόντων 
εις Αγγλίαν ινα ουτω καταστή διαθέ
σιμον μεγαλύτερον ποσόν ’Αγγλικών 
λιρών πρός ενέργειαν τών Ρουμανικών 
κρατικών πληρωμών καί τής πληρω
μή? τάιν έξ "Αγγλίας είσαγωγών.

Κατα τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Σεπ) 
βρίου περιήλθον είς τάς αρμόδιας Άγ- 
γλικας Τράπεζας τά μεταφερθέντα είς 
λίρας ποσά πρός πληρωμήν ποσοστού 
65 ο)ο έπι τοΰ λήξαντος τήν 1)8)1938 
τοκομεριδίου τοΰ Ρουμανικού δανείου 
σταθεροποιησεως καίΜονοπωλείων,7ο)ο 
1929 αγγλικής έκδόσεως. Οί αντιπρό
σωποι τών "Αγγλων ομολογιούχων ή- 
ξιωσαν τήν είς τό ακέραιον πληρωμήν 
τής υπηρεσίας τοΰ δανείου, προσέκρου- 
σαν δμως είς τήν άρνησιν τής Ρουμα
νικής κυβερνήσεως άδυνατούσης νά 
ίκανοποιΐ|ση τά αιτήματα των.

Η σημερινή κατάστασις τών δεσμευ
μένων ενεργητικών έσχεν έν Ρουμανία 
ως απωτεραν απρόβλεπτον συνέπειαν 
τήν άνάπτυξιν τής καλλιέργειας τοΰ ’Α
σιατικού φυτοΰ σόϊα (soja), τοΰ οποίου 
τα σπέρματα χρησιμοποιούνται διά τήν 
παραγωγήν ελαίου βιομηχανικός χρή
σιμου. Ίδου δέ πώα τοΰτο συνέβη. Τό 
1935 ή Γερμανική 'Εταιρεία χρωματο- 
βιομηχανιας Ferben Industrieέχουσα έν 
Ρουμανία δεσμευμένου ενεργητικόν' υ
πόλοιπον 600 έκατομμ. λέϊ, προελθόν 
εκ πωλήσεων φαρμακευτικών καί φω
τογραφικών προϊόντων, άπεφάσισε τήν 
χρησιμοποίηση1 τοΰ ανωτέρω κεφαλαίου 
®ια τήν σύσταση1 ειδικής εταιρείας πρός 
καλλιέργειαν έν Βεσσαραβία καί Βου- 
κοβη'α τοΰ έκ Κίνας είσαχθέντος φυ- 
τοΰ soja. Ή γεωργική αίίτη έπιχείρησις 
επέτυχε πλήρως. ’Ήδη δε καλλιεργούν
ται εν Ρουμανία 65—100.000 εκτάρια 
αποδίδοντα 1.150—3.000 χιλιόγραμμα 
ετησίως. Τό σύνολον τών1 παραγωμέ- 
νων σπερμάτων soja εξάγεται είς Γερ
μανίαν ένθα χρησιμοποιείται είς πολε
μικήν βιομηχανίαν ιός καί διά τήν δια
τροφήν τών άνθρόιπων καί τά>ν ζώων.

μηνον τού 1938 ό συνολικός όγκος τού 
εμπορίου ήτο κατά 4.8 ο)ο μικρότερος 
τοΰ αντιστοίχου περυσινοΰ όγκου,' ό 
συνολικός ογκος τοΰ εμπορίου κατά τό 
πρώτον έξάμηνον τοΰ 1938 είναι μόνον 
κατά 4,5 ο)ο μικρότερος τοΰ αντιστοί
χου,περυσινοΰ όγκου. Ή ανακοπή τής 
μειώσεως τής έμπορικής κινήσεως ο
φείλεται κυρίυ)ς είς τήν άΰξησιν τών 
εισαγωγών, έκ Γερμανίας ιδίως, πρός 
έλάττωσιν τών δέσμε,υμένων ένεργητι- ί χοντο εί 
κών τών λ)σμώνσυμψηφισμού (clearing) I 
Πράγματι δέ ένφ την 8)4)1938 τό έν j 
Γερμανία δεσμευμένον ενεργητικόν υπό- j 
λοιπον άνήρχετο είς RM 14,3 έκατ. 
έμειώθη τοΰτο τήν 31)7)38 είς RM 12,1 
έκατομμ. Εξ άλλου, κατα τό πρώτον 
έξάμηνον τοΰ 1938 ό όγκος τών εξα
γωγών ήλαττιόθη κατά 11,67 ο)ο έν 
συγκρίσει πρός πέρυσιν, ή δέ άξια τών 
εξαγωγών κατά 15,6 ο)ο. Συνέπεια 
τούτου είναι ή δημιουργία παθητικού 
υπολοίπου 258 έκατομμ. δηναρίων ενώ 
το αντίστοιχον περυσινόν έξάμηνον εί- 
χεν εμφανίσει ενεργητικόν ύπόλοιπον 
εκ δην. 400 έκατομμ. Ή κίνησις τοΰ 
εμπορίου κατά τό πρώτον έξάμηνον 
τοΰ 1938 ήτο ή κάτωθι : Έξαγωγαί :

I.. (Ί . I κ· Ανηιπ/ν Ο Ο Ο Ο

μιευτηρίοις άνήρχοντο λήγοντος τοΰ 
’Ιουλίου είς δηνάρια 11.531 έκατομμ. 
έναντι 11.U32 έκατομμ. κατά τά τέλη 
Δ)βρίου τοΰ 1937. Τάν ΣΙβριον lg38 
τό είς χρυσόν απόθεμα τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Γιουγκοσλαυΐας άνήρ
χετο είς δηνάρια 1.849 έκατομμ. ή δέ 
κυκλοφορία τραπεζογραμματίων είς δη
νάρια 6.452 εκατομμύρια. Αί λοιποί 
ύποχρειόσεις δψεως τής Τραπέζης άνήρ- 

δηναρια 2.245 εκατομμύρια.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Η κατά τό θέρος έπικρατήσασα ξη

ρασία έπροξένησε ζημίας είς τάς δια
φόρους έσοδείας δημητριακών. Πρός 
εξασφάλισιν μάλιστα τής νομής τών 
ςόίων^ κατά τόν χειμώνα ή κυβέρνησις 
“πτΐνόρευσε τήν εξαγωγήν αραβοσίτου, 
σικάλεως, σιτόρων ηλιοτροπίου καί λοι
πών φυτών χρησίμων πρός νομήν. Του-

1937

χιλ. τόν.έκατ. λεβ.

ναντίον ή εσοδεία σίτου είναι πλουσιό
τερα τής περυσινής κατά 5 ο)ο, είναι 
δε βέβαιον δτι θά ύπαρξη πλεόνασμα 
σίτου πρός εξαγωγήν. Παρομοίως 
.άφθονος άπέβη ή έσοδεία λαχανίκόίν. 
οπωρων, είδικώς δέ ή σταφυλοπαρα
γωγή.

Αόγφ δμως τής πενιχράς άποδόσεως 
διαφόρων εσοδειών δημητριακά))1, 
ήσκήθη δυσμενής έπίδρασις επί τής 
βιομηχανικής δραστηριότητας ώς καί 
επι τής κινήσεως τοΰ έσωτερικοΰ καί 
τοΰ εξωτερικού εμπορίου. Παρετηρήθη 
έπίσης ποία τις στενότης είς τήν παρο
χήν πιστώσεων. Αόγφ τής διεθνούς πο
λιτικής οξύτητας άφ" ενός, ιδίως δμως 
λόγω τής έλαττώσεως τής παραγωγής 
κλάδων τινών τής οικονομίας, αί τιμαί 
τών ειδών καταναλώσεοις ύψιόθησαν. 
Κατά τούς 7 πρώτους μήνας τοΰ 1938 
ή κίνησις τοΰ εξωτερικού εμπορίου 
ήτο ή κάτωθι:

1938
χιλ. τόν. , λεβ.

Είσαγωγαί
Έξαγωγαί

184
377

2.663
2.701

38

I ·ι --------- · :
Χοννοι 1,87 έκατομμ. άξίας δηναρ. 2.388 
έκατομμ. έναντι 2,1 έκατομμ. τόννων 
αςιας δηναρ. 2.800 έκατομ. πέρυσιν. Εί
σαγωγαί: Τόν. 0,6 έκατ. άξίας 2,646 έκατ. 
οηναρ. έναντι τόννων 0,5 έκστοιι ά^ίατ ι ■ 12.460 έκατομμ. πέρυσιν. Έν τούτοι 1 °“γκ,ρίσει 1° αντίστοιχον περυσι- 
παρά τήν μείωσιν τούτην τών εξαγωγών ^νεπ^^νον αί ε,σαγωγαι ηυξηθησαν 
οι Γιουγκοσλαΰοι έξαγωγεϊς είναι Vi-ί - ογκον αλλ ηλαττωθησαν οσον

- jii ι I ctcpoga τήν αξίαν. Γενικώς αί έξαγωγαί 
οΛων τιυν προϊόντων, ηλαττοιθησαν,

200
314

2.639
2.790

Πλεόνασμα έξαγωγ. 193 

Έκ τοΰ ανωτέρω πίνακος προκύπτει δτι
114 151

ΤΟΥΡΚΙΑ

σιόδοξοι κατόπιν τών ευνοϊκών ειδή
σεων περά άποφάσεως τής ’Αγγλίας καί 
της Αγγλίας καί τής Γαλλίας δπως έν- 
διαφερθοΰν ζωηρότερον διά τό έμπό
ριον των μετά τόιν χωρών τής Νοτιοα- 
νατολικής Εύρώπης. 'Υπάρχει οΰτω 
ρασιμος ελπίς οτι ή έξαγωγική κίνησις 
των Γ ιουγκοσλαυϊκών προϊόντων θά 
τονοοΟΓ) καί δτι εξ άλλου ή Γιουγκο- 
σλαυΐα θά ^ παύση νά έξαρτάται άπο- 
κλειοτικώς έκ τής Γερμανικής άγορας 
μεθ ης οί δροι συναλλαγής δεν είναι 
λίαν ευνοϊκοί.

Ηδη μάλιστα παρουσιάζονται πολ
λά1 κ^αλαι ευκαιρίαι διά τήν άνάπτυξιν 
τών εμπορικών σχέσεων μετά διαφόρων 
χωρών. ’Ey πραιτοις ή έσοδεία σίτου 
υπήρξεν άρίστης ποιότητος καί λίαν 
πλούσια. Τό πλεόνασμα ποός εξαγωγήν 
υπολογίζεται εις 45.000 βαγόνια, έξ ών 
ήδη 10.0J0 βαγόνια προορίζονται διά 
την Γερμανίαν καί Αυστρίαν, 10.000 
διό. τήν Τσεχοσλοβακίαν. 3.000 διά τήν 
Ελβετίαν καί 2.500 διά τήν ’Ιταλίαν. 

’Απομένουν άρα 20.000 βαγόνια μή 
εισέτι διατεθεντα. "Οσον άφορα τήν 
άνάπτυξιν εμπορικών σχέσεων μετά τής 
’Αγγλίας, αύται δέν πρόκειται νά ζη
μιώσουν τήν Γιουγκοσλαυίαν δεδομένου 
δτι ύφίστάται εμπορική σύμβασις με
ταξύ τών δύο χωρών δυνάμει τής ό
ποιας η Γιουγκοσλναυία δικαιούται νά 
αύξηση τάς έξ ’Αγγλίας εισαγωγής της 
«ναλόγως πρός τήν ποσότητα τών υπό 
τής ’Αγγλίας αγορών Γ ιουγκοσλαυϊκών 
προϊόντων. Έξ άλλου τό έξαγωγικόν ί

έξαιρεσει τών καπ\ ών, τών χοίρων, τών 
πουλερικών, τοΰ σίτου, τών χαμαικερά- 
σων, τών γαλακτοκομικών προϊόντιον 
καί τό)ν σταφυλών. Τήν μεγαλυτέραν 
ελαττωσιν κατα ποσότητα τόννων πα
ρουσίασαν αι έξαγωγαί φασιόλων, άρα- 
βοσίτον, σπορών ηλιοτροπίου καί βο
ών—-αμνών. Λόγιι) δμως τών υψηλών 
τιμών εξωτερικού διά τά Βουλ.γαρικά 
γεωργικά προϊόντα, αί τιμαί τών 
φασιόλων, τοΰ αραβοσίτου, τών ώών, 
τών γαλακτοκομικών προϊόντων, καί 
τών ζώων ησαν αίσθητώς μεγαλύτεροι. 
Μεγαλην τουναντίον πτώσιν έσημείωσαν 
αί τιμαί τών δερμάτων.

Οσον αφορά τάς είσαγωγάς, παρε- 
τηρηθη αισθητή αΰξησις εισαγωγών με- 
ταλλιον, , πετρελαίων, υφασμάτων καί 
καουτσούκ Αί είσαγωγαί μηχανημάτων 
ήλαττώθησαν.

'Η Μεγάλη Βρεττανία έρχεται δευ- 
τέρα κατα σειράν σπουδαιότητος είς 
τας είσαγωγάς τής Βουλγαρίας, μέ ανα- 
λογίαν 8 ο)ο έπί τοΰ συνόλου τών εισα
γωγών. Η Γερμανία έρχεται πρώτη μέ 
αναλογίαν επί τών εισαγωγών 49 ο)ο 
εφέτος έναντι 58 ο)ο τό 1937. Ή Γερ
μανία εισάγει τά 45 ο)ο τών έξαγωγών 
τής Βουλγαρίας.

Κατά τελευταίας πληροφορίας

Κατά πληροφορίας τοΰ πρακτορείου 
Reuter εκ Κων)πόλεως αί διαπραγμα
τεύσεις τοΰ υπουργού τής Εθνικής Οι
κονομίας τής Γερμανίας κ. Funk μετά 
της Τουρκικής κυβερνήσεως έστέφθησαν 
υπό πλήρους έπιτυχίας.
„ Άνεκοινώθη πράγματι έπισήμως δτι 
επετεύχθη βάσις συμφωνίας δΓ ής θά 
άνοιχθή πίστωσις 150 έκατομμ. μάρ
κων εις τήν Τουρκίαν, πρός π/η ρω μην 
παραγγελιών πολεμικού καί βιομη
χανικού υλικού. Παρά τάς δελεα
στικός δμως προτάσεις τοΰ Reich ή 
1 ουρκική κυβέρνησις είναι αποφασι
σμένη νά διατηρήση άγαθάς οίκονομι- 
κσς σχεσεις μετά τών οίλλων χιορώνν 
ιδία μετά τής Αγγλίας. Αί λεπτομέ- 
ρειαι τών I ερμανικών προτάσεων δέν 
είναι ακριβώς γνωσταί, πάντως οί αρ
μόδιοι κύκλοι, φρονούν δτι ή Γερμανία 
αποσκοπεΐ εις ευρεΐαν συμμετοχήν εις 
τήν εκτέλεσιν του οικονομικού καί βιο
μηχανικού προγράμματος τής Τουρκίας. 
Ηδη δέ πρό τής άφίξέως του κ. Funk 

όμιλος επιφανών Γερμανών βιομηχά- 
των έμελέτησεν έπί τόπου τήν δυνατό
τητά παροχής * μακροπροθέσμων πιστώ
σεων διά τάς άνάγκας του νέου τετραε- 
νους βιομηχανικού σχεδίου. Είδικοόςέ-ξη- 
τάσθη τό ζήτημα τής ίδρύσεως εργο
στασίων παραγωγής συνθετικού πετρε
λαίου και ηλεκτρικοί) ρεύματος ίσχυράς 
έντάσεως είςτήν Μικρασίαν. Αι μετά τής 

iere Γ?ρμανίαζ. δι«πΰ«Υματεύσεις αΰται άνη-

έκατομμ. λιρών εις την Βουλγαρίαν έκ 
μέρους τής Αγγλίας. Έξ άλλου εύρί-

. , ,-.-.-1----- σκονται έν Σόφια από τίνος ό Δρ
εμποριον της Γιουγκοσλαυΐας δύναται 1 Φούνκ υπουργός τής Έθνικήε Οίκονο- 
να τονωθη δι εςαγωγων σφαγίων καί | μίας τοΰ Reich, καί ό Δρ. Λέϋ, ύπουο- 
ζωων είς Παλαιστίνην, Μάλταν καί τάς 1 νό„ inv„„sA · , · ,
λοιπάς Άγγλικάς Μεσογειακός κτήσεις* ί Υ " η’ εργ“σΐ“’ touReich ^«κείμενου 
επίσης δέ είς προμήθειας Γιουγκο- 1 να πεΰατω«Όυν αί συνεννήσεια διά τήν 
σλαυίκών ^ προϊόντων θά δύναται νά | χορτ|γησιν εις τήν Βουλγαρίαν πιστώ- 
προβή καί ό ’Αγγλικός στόλος τής Με- I σεως 12 εκατομμυρίων μάρκων, 
σογειου, χωρίς ούδαμώς μέ τούτο νά 
παραβλάπτονται τά συμφέροντα τών 
Αγγλων γεωργών καί κτηνοτροφών.

Εξαιρέσει τής παρατηρηθείσης χα- 
λαρωσεως^ είς τήν εμπορικήν κίνησιν 
μετά τοΰ εξωτερικού ούδέν άλλο δυσά- 
ρεστον σύμπτωμα παρατηρεΐται είς τήν 
εξελιξιν τών άλλλων κλάδων τής οικο
νομίας. Η βαρεία βιυιιηχανία, τά με
ταλλεία, τά δημοσία έργα εμφανίζουν 
αισθητήν πρόοδον. Ό κλάδος τής οίκο 
δομικής ξυλείας δμως ύπέστη τόν αντί- 
κτύπον εκ τής μειωσεως τών Γερμανι
κών προμηθειών μετά τήν προσάρτηαιν 
τής ^ πλούσιας εις ξυλείαν Αυστρίας.
Επίσης καί η ραγδαίως προοδεύουσα 

υφαντουργία εργάζεται ήδη μέ βραδύ
τερου κάπως, ρυθμόν. Σημειωτέον δτι 
η υφαντουργία έρχεται πρώτη κατά σει
ράν σπουδαιότητος μεταξύ τών άλλων 
βιομηχανιών απασχολούσα έπί συνόλου 
425.000 βιομηχανικών εργατών, 60 000 
έργάτσς. Έπεται ή βιομηχανία οικοδο
μικής ξυλείας μέ 52.000 έργάτας καί ή 
μεταλλοβιομηχανία με 46 000- Σπουδαίαν 
εξελιξιν εμφανίζει εσχάτως ή μεταλλο
βιομηχανία. ΟΒτω ίδρύθη είς Σεράγε- 
βον ή 'Εταιρεία Γιουγκοπλαυϊκοΰ χά- 
λυβος μέ κεφάλαιον 600 έκατομμ. δη
ναρίων, ώς καί είς τήν "Ανατολικήν 
Σερβίαν Εταιρεία καθαρισμού δι’ ή-

Agence Economique et Financier ^^α.γμα.τενοεις αυται ανη-
πρόκειται νά χορηγηθή πίστωσις 8 °*χησαν λι“'ζ1:ους „εν Αονδινω κύκλους 

ΥΙ J ζ - οιτινες φοβούνται οτι ή κυριαρχία τής
I ερμανιας επι τοΰ Τουρκικού έμπορίου
θά όλοκληρωθή ταχέως, οπότε οί ’Άγ
γλοι εξαγωγεΐς θα παυσουν κατ’ ανάγ
κην νά ένδιαφέρωνται διά τήν κατα- 
στασαν ελάχιστα ευμενή Τουρκικήν 
αγοραν, παρά τήν κατά τό παρελθόν 
£άρ χορηγηθεΐσαν πίστωσιν 16 εκατομ
μυρίων στερλινών.

ΠΟΥΓΚΟΣΛ ΑΥΤΑ
Ή από τών αρχών τοΰ 1938 σημειω- 

θείσα έλαττωσις τής κινήσεως τοΰ 
Γιουγκοσλαυϊκοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου 
εςηκολουθησε και κατά τό παρελθόν 
θεωρός, ανευ δμως χειροτερεύσεως., 
Ουτω πως, ενώ κατά τό πρώτον τετρά-

λε^τρολύσεοις του χαλκοΰ τών μεταλ
λείων Βον, ετήσιας παραγωγής 20 000 
τόννων χαλκοΰ καί 2 τόννων χρυσού. 
Ηγγέλθη έπίσης η συγχώνευσις τών 

τεσσάρων μεγάλων ’Αγγλικών εταιρειών 
εκμεταλλευσεως tow μεταλλείων Trepca., 
Novo Brdo, Zletovo καί Kopaonik μέ 
συνολικόν κεφά?ναιον στερλινών 2,57 
εκατομμυρίων.

Απο αποψεο^ς δημοσίων οικονομικών 
ή καταστασις εμφανίζεται ευνοϊκή. Τό 
δημοσία έσοδα παρουσιάζουν αύξησιν. 
Είς.τήν χρηματαγοράν υπάρχει ικανή 
ρευστότης, καί αί καταθέσεις παρά Τα-

Η ΔΕ2ΤΡ0ΖΗ
Η ΔΕ^ΤΡΟΖΗ είναι ή ξωτική δύναμις ήτις κινεί 

τόν ανθρώπινον οργανισμόν. Είναι πηγή ένεργείας 

ευεξίας καίύψίστης θρεπτικής άποδόσεως, δΓό καί 

κάθε οικογενειάρχης έχει ύποχρέωσιν νά προμη- 
θεύηται ταυτην διά τήν καθημερινήν χρήσιν τάς 

οικογένειας του.

Η ΔΕ-ΤΡΟΖΗ παράγεται εκ σταφυλής παρά της

AHOBYMJY 81*. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΙΛΙΚΟΖΗΣ
( Δ ΕΞ Τ Ρ Ο Ζ

οδός 'Ιηποκράτονς 7 και
ΗΣ)

πωλείται εις τα
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Μέχρι του τέλους τοϋ μηνάς Σε
πτεμβρίου έπεκράτησε εις τό χρηματι- 
στήριον έφεκτικότης λόγω τής κρί
σιμου διεθνούς καταστάσεως. Εις 
τάς άρχάς 'Οκτωβρίου ύπό τήν έπί- 
δρασιν τών διεθνών ανωμαλιών, αϊ- 
τινες ιδιαιτέρως ένετάθησαν ή χρημα
τιστηριακή άγορά έκάμφθη, άπωλέ- 
σθη δέ καί ή ψυχραιμία ήτις διετή- 
ρησε τήν σταθερότητα εις τάς συναλ- 
λαγάς καί τήν θέσιν τής άγορας κα
τά τό προηγηθέν διάστημα. Ύπό τήν 
πίεσιν άθρόων προσφορών πολλοί ά- 
ξίαι έχασαν σημαντικόν μέρος τής 
τιμής των, άνελθόν εις 30—40 ο)ο διά 
τάς μάλλον κερδοσκοπουμένας.

Ευθύς όμως μετά τήν συμφωνίαν 
τοΰ Μονάχου ή άνάρρωσις τής άγο- 
ράς συνετελέσθη ταχύτατα καί κατά 
τήν 2αν εβδομάδα τοϋ 'Οκτωβρίου 
έπεκράτησε ήρεμία. Ή κίνησις μετά 

Όμολογίαι
13—18 9/38 38.646
19—24 9/38 21.564
.26—1 10/38 40.457
3—8 ! 0 '38 48.053

Τόκοι μεταφοράς τη 30/9/38 καί 
15/10'38.

Κατά τήν μεταφοράν τής 30/9/38 
οί τόκοι ήσαν λίαν ύψηλοί, παρέστη 
δέ άνάγκη προσφυγής είς Τραπέζας 
αϊτινες έχορήγησαν περί τά 7 έκατ. 
διό τήν έκκαθάριαιν έκκρεμών συ
ναλλαγών. Τήν 15/10 38 οί χρηματι- 
σταί έπλήρωσαν μεγαλύτερα ρεπόρ 
«άλλά δέν παρέστη άνάγκη νά ζη-

I τήν άποκατάστασιν ένεψάνισεν ικα
νήν ζωηρότητα. Αί τιμαι άπό τής 10- 
15 'Οκτωβρίου άλλων μέν άξιων ΰ- 
πεστηρίχθησαν καί διετηρήθησαν 
σταθεραί άλλων δέ κατόπιν προ
σφορών ΰπεχώρησαν. Σταθεραί διε- 
τηρήθησαν αί όμολογίαι των είς 
δραχμάςκρα ακών δανείων καίειςχρυ- 
σόν δάνεια,ΰπεχώρησανδέέλαφρώςαί 
οίνοποιητικαί καί βιομηχανικοί άξίαι. 
Αί μετοχαί τής Λαϊκής Γραπέζης διε- 
τηρήθησαν σταθεραί κατόπιν τής 
γνωσθείσης πωλήσεως 15 003 μετο
χών ήτοι τών 3)4 τού μετοχικού κε
φαλαίου πρός τόν έν Λονδίνω διευ- 

I θύνοντα τήν Ίονικήν Τράπεζαν. Τό 
ανωτέρω ποσόν μετοχών έπωλήθη 
είς τήν τιμήν δρ χ. 5.000.

Αί πραγματοποιηθεισαι . πράξεις 
άπό τώνμέσων Σ)βρίου άφεώρωντάς 
κάτωθι ποσότητας χρεωγράφων :

Μετοχαί Σύνολον τίτλων 
41.336 115.907
61.048 82.824
80.206 120.663
90.471 138.524

τήσουν κεφάλαια άπό τάς Τραπέζας.
Κατά τάς άρχάς τής έκκαθαρίσεως 
ταύτης οί τόκοι περιεστράφησαν πε
ρί τά 20 ο)ο κατόπιν έχαλαρώθησαν 
είς 15 ο)ο έκτός τών είς δραχμάς δα
νείων τών όποιων τό ρεπόρ ήτο πάν
τοτε μικρόν.

Οί σημειωθέντες μεταφορικοί τόκοι 
κατά τάς δύο εκκαθαρίσεις εϊχον ώς 
εξής :

Δάνεια είς χρυσόν 15[9| 1938 15] 10]1938
Γ ενικώς 12—15 ο)ο 2υ—12 ο)ο
Παραγωγικόν 12—15 ο)ο 20—12 ο)ο

Δάνεια είς δραχμάς
Ανταλλάξιμα 8 ο)ο 2-2 1)2 3—2 1)2
'Ελλήνων ΰπηκόων 1 1)4—1 1)2 1 1)2 1)12

Τραπεζιτικά
475—400’Εθνικής 325—400

'Αθηνών 0-1 1)4 1 1)4
'Εμπορικής 2 1)2—3 4—3
Κτηματικής 4—6 4—6

-Σιδηροδρομικά
Σιόηρ. Θεσσαλίας 5—7 6—4 1 )2
ΣΠΑΠ 1 1)2—2 2 1)2—1)2—1 1)2
Έλλην. Σιδηρ. 4 1)2—5 1)2 6—5

Οίνοποιητικά
5 1)2—7 1)2 5—5 1)2 -6Οϊνων

Οινοπνευμάτων 2 1)4—3 1)2 3 1)2—2 1)2
"Ενωσις 0 3)4-1 0. 3)4-1
Γεωργ. Βιομηχ. 1 1)2—1 3)4 1 1)4—1 1)2
Καμπάς 2 1)2—3 2 1)2—3

Βιομηχανικά
Λιπασμάτων 8 1)2—10 9—8
Πυριτιδοποιείου 20-23 23—15
Χρωματουργείων 4 1)2—5 5 1)2—4 1)2
ΒΙΟ 2 3)4-4 . 3 1)2—2 1)4

Οικοδομικά Μεταλλευτικά
"Ατλας 2—3—34 3-1 3)4
'Ηρακλής 7—8 7—6 1)2

"*Υφαντουργ ικά
Πειρ. Πατραϊκή 
'Εριουργία

5—6 7—6
1 3)4—2 1)4 2 1)4—1 3)4

Χρυσαλλίς 0 3)4 1—0 3)4
Βέρμιον
Άθηναΐς

2 1)2—3 2 1)2—3
0,60-0,70 0,60—0,70

-Διάφορα
Προμηθεύς
’Ηλεκτρική

2—2 1)2 2—2 1)4
2-2 1)4—2 1)2 2

ΖΟμαι 4-5-6 6—6 1)2
ΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΑΙ.—ΤΙΜΑΙ ΑΝΕΥ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΗΣ 8—10-1938

’Ασφαλιστικοί
Εθνική 3,500
Πανελλήνιος 850
Γ ενικαί 2,000
’Ανατολή 105
’Αθηναϊκή 380
Προποντίς 250
Κυκλαδική 380

’ Αλευροποιητ ικα'ι
Ευαγγελίστρια 270
Άλατίνη 600

Ά τμοιιλο ϊχα'ι
'Ακτοπλοΐας 560

Αυτοκινήτων
Έρμης _ _ 26

Έλαιουργικαι
Μαργαρίτη 10
Κερκύρας 10
Ελλάδος Έλαιουργίαι 1
Μαμάη 150
Έλαιοφοΐνιξ 200
Άλεξοπούλου 20
Έλαΐς 1300

Ζαχαρωδών
"Ηλιος 36
ΑΒΕΖΑΠ (νέαι) 500

ΉλεκτρικαΙ
Μεσολογγίου 24
Άμαλιάδθ£ 35
Τριπόλεως 35

ΜεταλλευτικαΙ
Ψυχικού Λατομ. 78
Λαυρίου 3 1)2
Άλιβερίου 4 1)2
Έλλ. Άνθρακωρυχ. 5
Μήλου 80

’Αθηνών
Λάμψα
Δήμα

Ξενοδοχειακοί

Οικοπέδων
Καλογρέζα
Έκάλη
Καστρί

Τράπεζαι
Κουλουκουντή (νέαι)
Βιομηχανίας
'Ανατολής
’Εθνικής Οικονομίας
Θεσσαλίας

Τεχνικα'ι
’Αττικής

Κάδμος 
Έλκα 
Λυσιμαχία 
Ζεό 
θέτεκ 
Λακωνίας 
ΑΚΤΕ 
Γσζιάδη 
Τηλεφωνική 
Πυρσός

’ Υφαντουργ ικα'ι
'γφα\έτ 
Χρυσικόπουλος 
Χρ. Πολίτης 
Ρετσίνα

‘Υγιεινής 
Σανατ. Μελισίων 

» Πεντέλης 
Σπές

Διάφοροι
Τσιμέντα Χαλκίδας 
Χαλυβδ. εϊδη 
"Αλς
Ιπποδρομιών

250
900
500

9
53
65

33
33

2
1

125

26 
42 

130 
325 

πωλ. 10 
30 

6
35

1400
38

0 ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ 

ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσα- τής -υπηρε

σίας τοϋ ’Ανώτατου Οικονομικού 
Συμβουλίου ό τιμάριθμος χονδρι
κής πωλήσεως κατά τόν μήνα Σε
πτέμβριον έσημείωσεν έλαφράν 
πτώσιν ήτοι κατήλθεν ε!ς 2179 
έναντι 2183 τοϋ παρελθόντος μη
νά; Αύγουστου.

Οί κατά κατηγορίας τιμάριθ
μοι παρουσιάζουν τάς κάτωθι με- 
ταβολάς:

Αύγουστος Σ]βριος 
Γεωργικά προϊόντα 2117 2416
Ζωικής προελεύσεως 2300 2270
Βιομηχανικά καί χημικά 1995 1988
Καύσιμοι ϋλαι 2179 2156
Γενικός Τιμάριθμος 218.3 2179

Ή κατά 1,2 ο)ο ΰψωσις τοϋ ει
δικού τιμαρίθμου τών γεωργικών 
προϊόντων δφείλεται είς τήν ϋψω- 
σιν τών τιμών τών: φασολιών, κυά
μων, καφέ και ζακχάρεως. ’Αντιθέ
τους έμειώθη κατά 1,3ο)ο ότιμάριθ- 
μος τής ζωικής προελεύσεως προϊ
όντων λόγοι) τής μειώσεως τών τι
μών τοϋν κρεάτων και ρεγγών. 
’Ωσαύτως πτώσιν παρουσιάζουν οί 
τιμάριθμοι τών βιομηχανικών προϊ
όντων ('κατά 0,6 ο)ο) καί τώγ 
καυσίμων ύλών (κατά 1,1 ο)ο έ
νεκα τής μειώσεως τών τιμών : 
σιδήρου, τερεβινθελαίου, κουκου- 
λίων, μέτάξης, χάρτου δημοσιο
γραφικού καί γαιανθράκων:

"Εναντι τοΰ τιμαρίθμου τοϋ 
μηνός Σεπτεμβρίου τοϋ παρελθόν
τος έτους δ τιμάριθμος παρουσιά
ζει μείωσιν κατά 5,4 ο)ο κατελ- 
θών άπό 2302 είς 2179.

ΙΕ ΙΙ0Ε1
Ό σταθμικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ό έξαγό- 

μενος ύπό τοΰ Α.Ο.Σ. μέ βάσιν, 1928=100 είχε τήν ακόλου
θον έξέλιξιν μέχρι τοϋ Μαρτίου έ. έ.

"Ετος 1935 143,17
1936 141,72
1937 153,87

1937 1938
Ιανουάριος 124,25 154,15
Φεβρουάριος 139,14 148,83
Μάρτιος 155,34 167,95

AiraiiffiiliEMljl!TPArajp THH ΑΊΞΑΜΙΑΙ11938
Αί έργασίαι τών έν Έλλάδι τραπεζών έν συνόλφ λαμβα- 

νομένων τοΰ Α’. έξαμήνου 1938 έν συγκρίσει πρός τοΰ Αλ 
έξαμήνου 1937 (κατά συγκέντρωσιν τής Εφημερίδας τοΰ Χρη
ματιστηρίου) άνήλθον είς εκατομμύρια δραχμών :

Δ', έξ. 1937 Α'. έξ. 1938
Καταθέσεις 16,887,2 17,264,2
Τοποθετήσεις 16,485,9 17,351,5
Διαθέσιμα 2,112,— 1,934,9
Χρ)φα καί Συμμετοχαί 4,892,4 4,862,8

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ A0HHQH
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1938

Ή κίνησις τής κτηματαγο
ράς ’Αθηνών καίτοι κατά τήν 
εβδομάδα άπό 15 21)9)38 έμειώ- 

| θη σημαντικώς έν τούτοις τήν 
τελευταίαν έβδομάδα τοϋ Σε
πτεμβρίου ανέκτησε τήν ζωη
ρότητά της.

0 EIMHM02 ΠΡΙΕΞΕΦΑΝΤΙΗΪ
ΙΙιΚΟΪ TH10ΚΙ1ΡΙ0Ϊ 1838

350
250

20
1450

110
200

700
500

40
275

Ελλάς
’Αγγλία
’Αλβανία
Βέλγιον
Βουλγαρία
Γαλλία
Γερμανία
Γιουγκοσλαυΐα
Δανία
Ελβετία
’Εσθονία
Ήν. Πολιτείαν
’Ιαπωνία
’Ιταλία
’Ισπανία
Λεττονία
Λιθουανία
Νορβηγία
Ουγγαρία
‘Ολλανδία
Πολωνία
Πορτογαλλία
Ρουμανία
Ρωσσία
Σουηδία
Τουρκία
Τσεχοσλοβακία
Φινλανδία

6 ο)ο
2 ο)ο 
6 ο)ο
3 ο)ο 
6 ο)ο

2 1)2 ο)ο
4 ο)ο
5 ο)ο
4 ο)ο

1 1)2 ο)ο 
4 1)2 ο)0

1 ο)ο 
3,46 ο)ο 

4 1)2 ο)ο
5 ο)ο 
δ ο)ο 
5ο)ο

3 1)2 ο)ο
4 ο)ο 
2ο)ο

4 1)2 ο)ο
4 ο)ο 

3 1)2 ο)ο 
4 ο)ο

2 1)2 ο)ο
4 ο)ο 
3 ο)ο 
4ο)ο

Αί καθ’ έβδομάδα άγοραπω- 
λησίαι καί τά έπι ακινήτων 
δάνεια άνήλθον είς τά έξης 
ποσά.

Άγοραπω- Δάνεια 
λησίαΐ

1 )9-7)9 28,688,00014,262,000
8)9-14)9 37,220,000 33,912,000
15)9-21)9 18.423,00019,479,000
22)9-28)9 26,043,00024,996,000

ΔΡ ΜΩΡΙΣ ΓΙΟΕΔ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
(ΑΤΤΟΤΡΙΧΩΣΙΣ ΡΙΖΙΚΗ)

Συνεργαζόμενος μετά τοΰ Ταμείου Υγείας Ε.Τ.Ε.
Δέχεται 10 -1 καί 4—6 Άκαδημί»ξ 31, Τηλ. 27-894

Mil ΕΚ ΐΥΗΑΑΑΑΓΜΑΙΙΚΟΗ 
«II ΓΡΜΜΙΟΗ

Κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον 
έ.έ. έξεδικάσθησαν 292 άγωγαί 
συναλ)κών καί γραμματίων. 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιι

Έμαγέ 
Σάριζα 
Ψάλτη
’Άροτραν 
’Οξοποιία 
Πτηνοτροφική 
Παπαδάμ 

280 ("Ολυμπος Τσιμέντ. 
Έναερ. Συγκοινων. 
Ενιαίας
Σωληνουρ. Θερμίδας 

Δάνεια
Κτημ. Πολλαπλ. 
Δήμου Πειραιώς 
Ήλεκτρ. Σιδ)μων

150
90
20

400
70
60

7
480

3,500
1150
465

3,710
340

3,050

II
ANQN. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,,
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΒΟΛΩ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΟΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ - ΘΕΡΙΣΤ1ΚΑΙ — ΑΡΟΤΡΑ 
ΧυΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑΙ - ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΑΙ — ΧΟΡΤΟΠΙΕ- 
ΣΤΙΚΑΙ, ΙΜΑΝΤΟΚΙΝΗΤΟΙ, ΙΠΠΟΚ1ΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟ

ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΠΟΡΕΙΣ—ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ κλπ.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ

Τά τελειότερα έν Έλλάδι Χυτήρια χάλυβας, δι’ εξαρ
τήματα πάαης φύσεωξ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Έν Πειραιεΐ (Άγ. Διονυσίου 36)
Έν Θεσσαλονίκη (Φράγκων, 28) 
Έν Λαρίσση



ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΒΒΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1 Οκτωβρίου

Προς άνημετώπισιν τής κρίσι
μου καταστάσεως, ή Ιαπωνία 
λαμβάνει δρακόντεια μέτρα δια

γικαί άπαλλαγαί εις επιχειρήσει; 
οικονομικής ωφελιμότητας.
4 ’Οκτωβρίου

Μετά την ειρηνικήν διευθέτη
ση- τοϋ Σουδητικοϋ ζητήματος ή

6 'Οκτωβρίου
Κατόπιν τής κρίσιμου οικονο

μικής καταστάσεως εν Γαλλία, ή 
Κυβέρνησις λαμβάνει έξουσιοδό 
τησιν όπως προβαίνει διά διαταγ-' « fc. ~ χ . _ cx λ λ , * ν v juyuijutvci υια, uluxuy

την αύξηση των Εξαγωγών και τιμή του δολλαριου και τοΰ φράγ- ,, - ν, , - - .την επαοκΰ παοανωνύν ^ολε,,,- »m, „.ί, τΛ „Jει5 την ληψιν παντός μεκου επανέρχονται εις τα προ της ( 
κρίσεως επίπεδα αυτών έναντι 
τής στερλίνας.

5 ’Οκτωβρίου
ΙΙαραίτησις τοΰ Προέδρου τής 

Τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας

την επαρκή παραγωγήν πολεμι
κού υλικόν.

3 ’Οκτωβρίου
ΔΓ άποφάσεως τής Τουρκικής 

Κυβερνήσεως έκρατικοποιήθη ή 
βιομηχανία τσιμέντου έν τή χώρρ. 
τατίτη καί παρεσχέθησαν φορολο ·1 Έδουάρδου Μπένε
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|||||||||!Ι||||||||||||||||||||  llillllllllllll Ilium Ilf ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ιιι

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-9-1938 ΚΑΙ 7-10-1938
Κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν αί κάτωθι 

αλλοιώσεις των περιουσιακών στοιχείων τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Λογαριασμοί :

Χρυσός καί έξωτ. Συν)γμα 
Πιστώσεις τής Τραπέζης προς τό 

Δημόσιον
Τραπ)τια έν κυκλοφορία 
Ετεραι ύποχρ. δ'ψεως εις δραχ.
Υποχρεώσεις εις έξωτ. συν)μα 

καί χρυσόν
Εμπορικά! συν)καί καί γρ)τια 
"Ετεροι πιστώσεις εις δραχ.
"Επενδύσεις
Έτερα στοιχεία ενεργητικού 
Ετεραι υποχρεώσεις

7-9-38 7-10- 38 Διαφορά
Εις Εκατομμύρια + ή —

3.271.0 3.537.7 Τ 266.7

4.671.4 4.829.4 4- 158.0
6.871.7 7.488.5 τ 616.8

8.011.8 8.689.0 τ 677.2

172.3 182.9 10.6
378.9 416.6 4- 377

2.243.6 2.981.5 4- 737.9
467.7 467.7 4- 0.1

1.386.7 1.172.4 214.3
8.110.2 1.500.6 4- 609.6

η mini toy Bionm και ειςαγοπκου εμπορίου
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΥΟΥΣΤΟΝ 1938

Δραχ.αξίας 1.147.565.000
361.516.000

4.786.049.000

Εισαγωγή τόννοι 205.422 
Εξαγωγή » 127.488 »
’Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Κατά τον Αύγουστον 1937 1937 εϊχομεν:
Εισαγωγήν τόννους 211.426 αξίας 
Εξαγωγήν » 101.049 »
’Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Κατ’ ακολουθίαν τό έλλειμμα τοϋ εμπορικού ισοζυγίου κατά τόν 
παρελ. μήνα Αύγουστον παρουσιάζεται μείωσιν κατά δρ. 293.533.000 
έν συγκρίσει προς τό αντίστοιχον πεντάμηνον τοΰ παρελθόντος έτους

τρου αποσκοποΰ ντος εις τή ν δη
μοσιονομικήν ανόρθωσιν.

7 Οκτωβρίου

II Γερμανική Κυβέρνησις εκδί
δει εσωτερικόν δάνειον 1.500, 
000.000 Μκ. προς 4 1)2 ο)ο εις 
τά 98 3)4 τής ονομαστικής αξίας 
των ομολογιών,

8 ’Οκτωβρίου
Η ’Αγγλική Κυβέρνησις χορη

γεί προκαταβολήν £ 10.000.000 
εις τήν Κυβέρνηση τής Πράγας 
διά τάς, κατόπιν των αποφάσεων 
τής συμφωνίας τοΰ Μονάχου, 
προκυψάσας επείγουσας ανάγκας 
αυτής.

Δρχ. 1.211.857.000 
» 373.316,000

838.541.000

10 ‘Οκτωβρίου
Η Νοτιοσλαυϊκή Κυβέρνησις 

αποφασίζει δπως τά αναγκαία 
διά τήν Εθνικήν άμυναν καί τήν 
πολεμικήν βιομηχανίαν είδη, εξά
γονται μόνον έναντι ελευθέρου 
συναλλάγματος.

11 ’Οκτωβρίου
Καθορισμός νέων ελάχιστων 

ορίων άσφαλίσεως κατά τών κίν
δυνων πολέμου υπό τοΰ Αγγλι
κού Λόϋδ.

12 ’Οκτωβρίου
Ή Α.Μ. δ Βασιλεύς τοΰ Βελ

γίου Λεοπόλδο; εις λόγον του 
έκφωνηθέντα έν Παρισίοις έτό- 
νισεν δτι διά νά έξασφαλισθή ή 
Ειρήνη πρέπει νά ακολουθήσουν 
οί Λαοί τήν οδόν τής οικονομι
κής αλήθειας.

13 ’Οκτωβρίου
Δολοφονία τοΰ Βουλγάρου επι

τελάρχου ^ στρατηγοΰ Peew.
14 Όκτωβίρου

Η Τσεχοσλοβακία αναθεωρ ή- 
σασα τήν πολιτικήν της καί συμ- 
φωνήσάσα έφ’ όλων τών σημείων 
μετά τοΰ Γ' Ράιχ απορρίπτει τάς 
υπερβολικά; Ουγγρικά; αξιώσεις.
15 Οκτωβρίου

Έγκατάστασις Γέρμα νοαιγυ- 
πτιακοϋ Clearing μέ ανταλλαγήν 
βάμβακος έναντι Γερμανικών βιο
μηχανικών προϊόντων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1 ’Οκτωβρίου.

Κατόπιν τής κατ’ ευχήν διευ
θετήσει»; τών Ευρωπα|κών πραγ
μάτων, αι αξιαι έν τφ Χρηματι
στήριο) άνακτώσι τά προηγούμενα 
επίπεδά των μέ τάσεις περαιτέρω 
θψώσεως.

Εταιρίας \ δατων προς εμπλου
τισμόν τής Λίμνης Μαραθώνας,
9 ’Οκτωβρίου.

1 ελεσις τών αποκαλυπτηρίων 
τοΰ ανδριάντας τοΰ αειμνήστου 
Βασιλέως Κωνσταντίνου.
14 ’Οκτωβρίου.

Μετά πάσης , επισημότητας γί
νεται υπό τοΰ Άρχηγοΰ τής Κυ
βερνήσεως ή κατάθεσις τοΰ θε
μελίου λίθου των έργων Ίλισσοΰ 
έν Άθήναις.
15 ’Οκτωβρίου.

’Αγγέλλεται ή υπό τής Ίο νίκης 
Τραπέζης Λτδ. εξαγορά τής πλειο- 
ψηφίας τών μετοχών τής Λαϊκής 
I ραπέζης ή τις τίθεται υπό τήν 
διεύθυνση τής πρώτης.

ΑΙ ΤΡΑΓίΕΖΑΙ ΙΟΑΙΚΗ. ΛΑΪΚΗ 
ΠΙΟ ΚΟΙΝΗΝ ΛΙΕΪ8ΙΗΣΙΗ

3 Οκτωβρίου.
ΔΓ ανταλλαγής επιστολών πα- 

ρατείνεται επί εξάμηνου ή ισχύς 
τής μεταξύ Ελλάδος καί ’Αλβα
νίας εμπορικής συμβάσεως.

4 ’Οκτωβρίου.

ΔΓ άποφάσεως τοΰ Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, καθιεροΰται παρά τώ 
Πρωτοδικείφ ’Αθηνών γενικόν μη
τρώου τών πτωχευόντων ολοκλή
ρου τής Ελλάδος.

5 ’Οκτωβρίου.
Η Αγροτική Τράπεζα άναλαμ 

βάνει τήν συγκέντρωση' τής εγ
χωρίου δρίζης αντί δραχ. 5.55 κα 
τά μέσον δρον κατ’ όκάν.

6 ’Οκτωβρίου.
'Υπογραφή συμβάσεως μετά τής
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
, ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1938

3.537.734.596.78
520.607.705.65

166.768.025.—

730.154.356.20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα Δρχ.
2. Δάνεια Δημοσίου »
3. "Έτερον εξωτερικόν συνάλλαγμα »
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα »
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού :

1. Έμπορικαί συν)καί καί γραμ
μάτια 416.562.257.60

Π. Γραμμάτια Δημοσίου 313.592.098.60

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι εις δραχμάς :
α' Δημοσίου * Δρχ. 4.829.385.158.25
β' 'Έτεροι » 2.981.514.463.13 7.810.899.621.38

II. Πληρωτέαι εις έξωτερικόν συνάλλαγμα — Δρχ. 7.810.899.621.38

» 3.784.569 295.25
» 467.805.775.25

221.698 234.60 
» 1.172.427.760.88

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις 

10. ’Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

Δρχ. 18.412.665.370.99

Ελληνικόν Δημόσιον: Λ)σμός Συγκεντρ. έσόδων καί πληρωμών.

28.600.187.— » 
92.900.000.— »

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΘεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Κατασ.
II. Τακτικόν άποθεματικόν

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ εις άντίκρυομα 
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ- 
φώνως Ν. 5305

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία
15. "Ετεραι υποχρεώσεις δψεως εις δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α Δημοσίου Δρχ. 396.507.893.15
β' Τραπεζών » 308.455.643.09
γ' "Ετεροι λο

γαριασμοί * » 7.911.770.119.62 Δρ. 8.616 733.652.86

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί 6- 
ψεως

16. Καταθέσεις εις δραχμάς ύπό 
προθεσμίαν :

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. "Έτεροι Λογαριασμοί

17. "Υποχρεώσεις εις έξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

I. Έξωτ. συν)μα εις χρυσόν (Κα-
ταστ. άρθρ. 62) Δρχ.

II. "Έτερον έξωτερικόν συνάλ
λαγμα »

18. "Ετεραι ύποχρεώσεις »

’Εξ ών Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 5.804.771.989.73

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000.—

121.500.187.-

» 30.000.000.-
» 7.488.572.000.-

72.272.778.20 » 8.689.006.431.06

182.913.523.75

182.913.523.75

1.500.673.229.18
18.412.665.370.99

Έν Άθήναις τή 7η ’Οκτωβρίου 1938
Προεξοφλητικός τόκος 6 %

Η παρούσα δημοσ ίευσις γίνεται διά λ)σμύν τής Τραπέζης,μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής αυτής.

"Ο Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

Ι ήν 14 ’Οκτωβρίου έ. έ. άνηγ- 
γέλθη έπισήμως ή υπαγωγή ύπό 
κοινήν διεύθυνση τών Τραπεζών 
Ιονικής καί Λαϊκής, αί δποΐαι 

θά έργασθοΰν τοΰ λοιποΰ από 
κοινοΰ.

Η αποφασις ελήφθη μετά τήν 
πωλησιν τών 3)4 τών μετοχών τής. 
Λαϊκής Τραπέζης εις διευθύνοντα 
τήν Ίονικήν Τράπεζαν.

Κατ ανακοίνωση έπίσημον τής 
I ραπεζης τής Ελλάδος ή συνερ
γασία τών δύο Τραπεζών έπετεύ- 
χθη τή έπεμβάσει αυτής έπιδι- 
ωξάσης, δπως καταρτισθοϋν με
γάλοι τραπεζιτικοί ’Οργανισμοί έν 
τίΐ χώρρ. Έκ τής αυτής πηγής, 
διηυκρινίσθη δτι δεν πρόκειται 
περί συγχωνεύσεως τών δύο Τρα
πεζών, άλλ’ απλώς περί στενής συν
εργασίας, προκειμένου βραδύτερον 
εις χρόνον μή καθορισθέντα είσέτι 
θά συγχωνευθοΰν.

ίο Moron ΙΟΝ 
ΜΟΧΕΥΙΜΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟ»

Εις τήν εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως έδημοσιεύθη Υπουργική, 
άπόφασις δΓ ής επιβάλλεται ή 
τήρησις γενικού μητρώου τών 
πτωχευσάντων.

'Γούτο θά τηρήται ύπό τοΰ 
γραμματέως τών Πρωτοδικών 
’Αθηνών προς ον αποστέλλουν 
κατά τριμηνίαν οί γραμματείς 
όλων τών Πρωτοδικείων καί Έ- 
φετείων τοΰ κράτους κατάσταση 
τών κηρυχθεισών πτωχεύσεων ως 
καί τών γενομένων αποκαταστά
σεων.

Εις τό μητρώον θ’ ά να γρα
φούν τά ονόματα τών πτωχευ
σάντων από τής 1ης ’Ιουνίου· 
1937 καί εφεξής.

Τό γενικόν μητρώον θά είναι 
διηρημένον εις στήλας έμφαινού- 
σας α) αΰξοντα αριθμόν, β) ονο
ματεπώνυμο ν τών πτωχευσάντων 
ή επωνυμίαν τών πτωχευσασών 
εταιρειών μετ’ ένδείξεως τοΰ εί
δους αυτών (δμόρρυθμοι κτλ.) καί 
επί δμορρύθμων εταίρων, γ) τήν 
κατοικίαν τών πτωχευσάντων ή τήν 
έδραν τών πτωχευσασών εται
ρειών, δ) τόν αριθμόν τής κηρυτ- 
τούσης τήν πτώχευση άποφά
σεως μετά μνείας τού έκδόντος 
ταΰτην δικαστηρίου, ε) τήν όριζο- 
μένην ημέραν παΰσεως, πληρω
μών, στ) τόν χρόνον άποκαταστά- 
σεως μετά μνείας τής διατασ- 
σούσης ταΰτην άποφάσεως καί ζ) 
παρατηρήσεις.

Εις τήν στήλην τών παρατηρή
σεων καταχωροΰνται αί αποφά
σεις αί τροποποιοΰσαι τόν χρόνον 
παΰσεως πληρωμών, ώς καί αί 
άνακαλοΰσαι ή έξαφανίζουσαι τήν 
κηρύξασαν τήν πτώχευση από
φαση.


