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ΝΕΑΙ MEBOtm ΧΡΗΜΑΤΟίΟΤΗΣΕΟΣ
ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

‘Υπό BERTRAND NOGARO
Καθηγητοΰ τής Νομικής Σχολής 
Παρισίων καί τέως Ύπουργσΰ

Κατά τά τέλη τοΰ 1931 εν σπου- 
δαιότατον οικονομικόν ζήτημα 
έτέθη έν Γερμανίμ. Ή δέσμευσις 
τών υπό τοΰ εξωτερικού χορηγη- 
θεισών εις αυτήν πιστώσεων άπη- 
γόρευε τοΰ λοιπού την άναζήτη- 
σιν κεφαλαίων εις τάς ξένας χώ
ρας. ’Εξ άλλου, ή εσωτερική αγο
ρά κεφαλαίων, έξαιρετικώς πτω- 
χυνθεΐσα πρό τινων ετών, λόγφ 
τής καταρρεύσεως τοΰ μάρκου, δεν 
εΐχεν ακόμη τελείως ανασυγκρότη
σή. Ή κρίσις εν τοΰτοις έμάστιζε 
τήν χώραν. Μεγάλα χρηματικά 
μέσα άπητοΰντο προς παροχήν 
εργασίας εις τούς ανέργους, καί 
προς τόνωσιν τής οικονομικής δρα
στηριότητας. Έδει άρα νά εξεύ
ρεσή τρόπος προς δσον οιον τε 
πληρεστέραν κινητοποιησιν τών 
διαθεσίμων τής χρηματαγοράς. 
’Ίσως μάλιστα έδει νά αποπειρα
θούν νά δημιουργήσουν διαθέσιμα.

"Αλλα>ς τε, δ την, έτη τινά άργό- 
τερον, ή κυβέρνησις τοΰ Reich α- 
πεφάσισε νά πραγματοποίηση έν 
τεράστιον πρόγραμμα έπανεξοπλι- 
σμών, τό ίδιον πρόβλημα έτέθη 
πάλιν επί τάπητας, μέ διαστάσεις 
εύρυτέρας, καί περιπλοκώτερον λό
γιο τής ανάγκης όπως όργανωθή 
άναλόγως ή εθνική οικονομία τής 
Γερμανίας.

Τοιουτοτρόπως ή Γερμανία 
ήχθη εις τό νά άναζητήση νέας 
μεθόδους χρηματοδοτήσεως. Σκο
πός ημών έν τή στενών ορίων 
μελέτη ταΰτη δεν είναι νά έκθέ- 
σωμεν λεπτομερώς τάς μεθόδους 
αΰτάς, αλλά μάλλον νά παρουσιά- 
σωμεν τά κύρια αυτών χαρακτη
ριστικά καί νά έξαγαγωμεν κατα 
τό δυνατόν γενικά συμπεράσματα.

Τό 1932 έγκαινιάσθη έν Γερ
μανία μία πολιτική «δημιουργίας 
εργασίας» διά τού: ανέργους. Ή 
πολιτική αΰτη άπήτει κεφάλαια. 
Ή έκτέλεσις τών διαφόρων προ- 
γραμμάτων (Σημ. 1) τά οποία διε- 
δέχθησαν άλληλα από τοΰ Ιου
νίου 1932 μέχρι τοΰ 1934, ΐνα 
πραγματοποιηθούν περίπου κατα 
τό τέλος τοΰ 1935, άπήτησεν έν 
συνόλφ πέντε δισεκατομμύρια 
μάρκων. ’Από τοΰ τέλους τοΰ 1934, 
αί διά τον έπανεξοπλισμόν προο- 
ριζόμεναι προμηθειαι ύπεκατέστη- 
σαν τά μεγάλα δημόσια έργα. Γά 
προς τοΰτο δαπανηθέντα ποσά 
δεν είναι ακριβώς γνωστά, λόγφ 
τοΰ δτι δ προϋπολογισμός τοΰ 
Reich έπαυσε νά δημοσιεύηται 
μετά τήν οικονομικήν χρήσιν τοΰ

1934—1935 (Σημ. 2). ’Ασφαλώς 
όμως ύπερέβησαν κατά πολύ τό 
οριον χρηματοδοτήσεως τό οποίον 
θά έπιτυγχάνετο μέ τά παλαιά 
συνήθη μέσα, εις χώραν ένθα ή 
οικονομική δραστηριότης ειχεν έ- 
πιβραδυνθή υπό τής κρίσεως καί 
όπου τά κεφάλαια δεν ήσαν 
άφθονα.

Προς Ιξεύρεσιν τών αναγκαίων 
πόρων, κατέφυγον εις διάφορα 
τεχνητά μέσα. Τό κύριον όμως μέ
σον χρηματοδοτήσεως, γενικώς 
χρησιμοποιηθεί' εις τά διάφορα 
προγράμματα δημιουργίαςέργασίας 
καί επονεξοπλισμοΰ, συνίστατο 
εις τήν δημιουργίαν «ειδικών συ
ναλλαγματικών», κατ’ άρχάς μέν 
τών συναλλαγματικών πράς δημι
ουργίαν εργασίας (Arbeitsbesclia- 
ffungswechsel) κατόπιν δέ διαφό
ρων άλλων ειδών ειδικών συναλ
λαγματικών (Sonderweclisel), τών 
οποίων ή κυκλοφορία, ή προεξό- 
φλησις, εν ανάγκη δέ καί ή άνα- 
προεξόφλησις, έπέτρεψε τήν μέχρι 
τοΰ μεγίστου δυνατού ορίου χρη
σιμοποίηση' τών διαθεσίμων κε
φάλα ίωντήςχρηματαγορας, καί τήν 
συμπλήρωσιν αυτών έν τφ μέτρω 
καθ’ ό αΰται ήσαν ανεπαρκείς. 
Τον μηχανισμόν άρα τοΰτον χρη- 
ματοδοτήσεως διά τής δημιουργί
ας ειδικών συναλλαγματικών σκο- 
πεύομεν νά άναπτύξωμεν έν γενι- 
καΐς γραμμαΐς ενταύθα, ΐνα προ- 
σπαθήσωμεν κατόπιν νά καθορί- 
σωμεν τήν ακριβή έννοιαν καί τήν 
σημασίαν τοΰ πειράματος τούτου.

To Reich έχει ανάγκην νά δώ- 
ση διαφόρους παραγγελίας εις 
τούς προ μη θ ευ τάς. ’Επαρκείς πι
στώσεις δεν διαθέτει. Προσπαθεί 
όθεν νά έξεύρη κεφάλαια. Ή χρη 
σιμοποιουμένη μιέθοδο; συνίοταται 
εις τά εξής :

Ό προμηθευτής προβαίνει εις 
έκδοσιν συναλλαγματικών, παρο
μοίων προς τάς συνήθεις έμπορι 
κός συναλλαγματικάς, τριμήνου 
προθεσμιίας. Αί συναλλαγματικοί 
αΰται γίνονται άποδεκταί υπό ει
δικού οργανισμού, καλουμένου 
«’Ινστιτούτου προχρηματοδοτήσε- 
ο.)ς», έκ τών προτέρων δέ νοείται 
ότι θά ανανεωθούν πλειστάκις. 
"Απαξ αί συναλλαγμιατικαί έγέ- 
νοντο άποδεκταί, δΰνανται νά δπι- 
σθογραφηθοΰν έπ’ ώφελεία τών 
επιχειρήσεων τών χορηγουσών έμι- 
πορεύματα ή παρεχουσών υπηρε
σίας εις τον αρχικόν επιχειρημα
τίαν. Κατόπιν δέ, έν όλφ τφ μιέ-

Σημ. 1. Τρία μεγάλα προγράμματα 
ιεδέχθησαν άλληλα,—ΙΙρόγραμιμα von 
>apen, τόν ’Ιθύνων καί Σεπ)βριον 1932, 
:ρόγραμμα κληθέν «τής άμεσου πραγ- 
,ατοποιήσεως (SOfortprogramm)» τόν 
Ιανουάριον 1933, πρόγραμμα Reinhart 
όν ’Ιούνιον 1933, τοΰ όποιου αί δαπά- 
αι άνήλθον ε’ις 2 δισεκατομμ. περί- 
:ου, μετά δέ, πιστώσεις άνοιγεΐσαι είς 
όν προϋπολογισμόν τοΰ Reich διά 
ήν δημιουργίαν εργασίας, ώς καί αί 
ιά τον αυτόν σκοπόν γενόμεναι δαπά- 
αι υπό τών κρατικών σιδηροδρόμων 
;αΙ τοΰ ’Εθνικού ’Οργανισμού τώνΤα- 
υδρομείων.

Σημ. 2. Ό Ch Tiffen, είς τό πρό
σφατον έργον αυτού La Course aux 
Armements et les Finances Publiques, 
υπολογίζει ότι αί δαπάναι έπ νεξοπλι- 
σμών τού Reich άνήλθον τουλάχι 
στον είς RM. 1.500 έκατομμ. τό 1933 

34, είς RM. 3.200 έκατομμ. τό 1934 
—1935, είς RM. 6.800 έκατομμ. τό 
1935—3$, καί είς RM. 10.250 έκατομμ. 
τό 1936—37, ήτοι RM. 22 δισεκατομμ. 
περίπου έν συνόλφ, έξ (ον τό ήμισυ 
έκαλύφθη διά τών πόρων τοΰ προϋπο
λογισμού. Κατά τό ’Αγγλικόν περιοδι
κόν «The Banker» (Τεύχος Φεβρ)ρίου 
1937) αί συνολικοί δαπάναι έπανεξο- 
πλισμών έφθασαν είς RM. 31.100 έκα
τομμ.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΕΝ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ύπό π. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 
(Παρά Τ ή Τραπέζη τής Ελλάδος)

τρφ τής δυνατότητας, προεξο- 
φλοΰνται ύπό τών Τραπεζών, εάν 
δέ παραστή ανάγκη άναπροεξο- 
φλοΰνται ύπό τής Reichsbank.

Τό Reich παρέχει έν πρώτοις 
τήν έγγύησίν του. Μετά πάροδον 
καιροΰ τίνος, δηλαδή μετά τινα 
έτη, δέον νά Ιξοφλήση τάς έκδο- 
θείσας συνναλλαγματικάς. ’Εάν 
τά έργα έξετελέσθησαν διά λογ) 
σμόν ενός ωρισμένου συγκροτήμα
τος, τοΰτο θά πληρώση ύστερον 
τό χρέος του είς τό Reich, προς 
τοΰτο δέ εκδίδει μακροπρόθεσμον 
δάνειον έξοφλητέον χρεωλυτικάκ, 
συνήθως εντός 2δετίας.

Τοιοΰτον είναι, έν τή «πλουστέ- 
ρςι ούτοΰ μορφή, τό Γερμανικόν 
σύστημα χρηματοδοτήσεως, όπερ 
είς τήν εφαρμογήν του είναι λίαν 
περίπλοκον καί δυσκολώτατον νά 
γίνη καταληπτόν έν όλαις αυτού 
ταΐς λεπτομερείαις. ’Όντως γεγο
νός είναι ότι τό Reich έπραγματο- 
ποίησέ διάδοχικώς, εντός ολίγων 
έτών, έν δαπανηρόΤατον πρόγραμ
μα έκτελέσεως μεγάλων έ'ργο)ν καί 
έν τεράστιον πρόγραμμα εξοπλι
σμών. Γεγονός είναι ότι ήδυνήθη 
νά επιτυχή τό αποτέλεσμα τοΰτο, 
παρά τήν ανεπάρκειαν τών συνή
θων πόρων του, καί ότι ή τοσάκις 
προαγγελθεΐσα οικονομική κατα
στροφή, δέν έπήλθεν είσέτι. ’Εν
διαφέρον όθεν είναι νά επιζητή
σω μεν νά μάθωμεν εάν ή δυσκο
λία όριστικώς ύπερενικήθη ή α
πλώς προσωρινώς παρεκάμφθη, 
καί έάν εύρισκόμεθα πρό άπλοΰ 
τεχνάσματος ή ενός δημιουργικού 
νεωτερισμού.

Ευθύς αμέσως είναι καταφανές 
ότι τό πρώτον αποτέλεσμα τής εν 
Γέρμανίφ έφαρμοσθείσης μεθόδου 
χρηματοδοτήσεως ήτο νά έπιτευ- 
χθή ή χρησιμοποί ησις τών διαθε
σίμων κεφαλαίων τής χρηματαγο
ράς, δηλαδή τών βραχυπροθέσμων 
πιστώσεων, πρός πραγματοποίηση 
μιας μεσοπρόθεσμου πιστωτικής 
πράξεως.

Άφ’ ετέρου είναι επίσης προφα
νές, ότι έν ο) μέτρο;» τά διαθέσιμα 
ταΰτα κεφάλαια άποδεικνΰονται 
ανεπαρκή,ή ύποχρέωσιςτής Reichs 
bank νά άναπροεξοφλή τάς 
περί ών πρόκειται συναλλαγματι
κάς καταλήγει είς δημιουργίαν- νο
μίσματος ύπό τής Reichsbank.

Δέον όμως νά προσθέσωμεν ε
πίσης, ότι ακριβώς λόγφ τοΰ ότι αί 
συναλλαγματικοί αΰται είναι άνα- 
προεξοφλητέαι, δΰνανται νά γίνουν 
παραδεκταί ως μέσον πληρωμής 
μεταξύ τών προμηθευτών τοΰ 
Reich, καινά άναγραφοΰν ως ρευ
στά διαθέσιμα εις τούς λογ)σμούς 
τών τραπεζών. Εύλόγως άρα δυ- 
νάμεθα νά θεωρήσωμεν ότι ή έκ- 
δοσις συναλλαγματικών συνεπάγε
ται μερικώς δημιουργίαν νομίσμα
τος.

Δέν πρέπει όθεν νά παραγνωρί- 
σωμεν ότι, εμμέσως καί κατά τρό
πον διακριτικόν, ή δημιουργία νο
μίσματος παίζει λίαν σημαντικόν 
ρόλον είς τό ύπό τοΰτρίτου Reich

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

”Αν δ Code de Commerce τοΰ 
1808 όπήρξε τά νομοθετικόν πρό
τυπον τής έμπορικής νομοθεσίας 
τών περισσοτέρων κρατών τής Ευ
ρώπης, τοΰτο δφείλεται δχι μόνον 
είς τήν άπά τοϋ Μ Ναπολέοντος 
χρονολογουμένην κυρίως στρατιω
τικήν καί πολιτικήν έπιρροήν τής 
Γαλλίας, άλλα κυρίως διότι ουτος 
υπήρξεν ανυπέρβλητον διά τήν επο
χήν του νομοθετικόν άριστούργημα, 
φέρον έν πολλοΐς τήν σφραγίδα τής 
τελειότητας.

Είς το νομοθετικόν πλαίσιον τοΰ 
κωδικός τούτου, ό όποιος είσήχθη 
καί παρ’ ήμΐν, ώς ίσχΰον δίκαιον 
κατά τά πρώτα έτη τής άνεξαρτη- 
σίας, κυριαρχεί ευρύ πνεύμα ρυθμί- 
σεως τής έμπορικής έν γένει συναλ
λαγής, άφ’ ού ό άνεμος τής Γαλλι
κής Έπαναστάσεως κατέρριψε τό 
μέχρι τότε ίσχΰον δίκαιον τών έμ- 
πορικών corporations τάς όποιας 
είχε δημιουργήσει ή προνομιακή θέ- 
σις τής έμπορικής τάξεως.

Τά δόγματα τοΰ άκράτου φιλελευ
θερισμού (Liberalisme) τά όποια 
έκράτούν'τότε”,’ αντίρροπα Stai έξ 
άντιδράσεως πρός τήν έμποροκρα- 
τίαν (mercantilisme), σύστημα κατ’ 
έξοχήν παρεμβατικόν, έτασσον τό 
άτομον άντιμέτωπον τοΰ κράτους, 
έν τή επιδιώξει τών γενικωτέρων 
σκοπών.

Τό άτομικόν στοιχειον έν τή 
σφαίρα τοΰ έμπορικοΰ δικαίου καί 
τής έμπορικής συναλλαγής έξαίρε- 
ται υπέρ τό κοινωνικόν.

Ό προορισμός καί οί σκοποί τοΰ 
κράτους οι άσκούμενοι εντός τοΰ πε
δίου τής γενικωτέρας νομοθετικής 
του πολιτικής είναι σαφώς διαχωρι
σμένοι καί ουδέ καν εφάπτονται 
πρός τάς τότε κρατούσα: άντιλήψεις, 
άπαιτήσεις καί τάσεις τοΰ έμπορικοΰ 
δικαίου.

Οί θεσμοί τής μεταφοράς, τής ά- 
σφαλείας, τών χρηματιστηρίων, ή 
χρεωκοπία τών εταιρειών, 6 όξύς καί 
άθέμιτος ανταγωνισμός τών έμπορων, 
ή μετακίνησις τοΰ συναλλάγματος, 
ήσαν υποθέσεις καθαρώ: άτομικής 
όργανώσεως, διοικήσεως καί δρά- 
σεως, ξέναι άν μη άδιάφοροι πρός 
τό κράτος.

Τό άτομιστικόν δμως αυτό πνεΰμα 
μέ τό όποιον ή το έμπεποτισμένον 
πλέον παντός άλλου τό Γαλλικόν 
έμπορικόν δίκαιον, ήρχισε νά υφί- 
σταται όξείας καί ραγδαίας έπικρί- 
σεις έν όψει τών οικονομικών καί 
συναλλακτικών άναγκών αί όποιαι 
χαρακτηρίζουν τάς τελευταίας δε
καετηρίδας

Ή βιομηχανική καί έμπορική έ- 
ξέλιξις κατά τόν παρελθόντα αιώνα 
έξεδηλώθη ύπό ποικίλας μορφάς, 
Ή διάδοσις τής κινητήριου δυνά- 
μεως έξ’ ής ένετάθη ή παραγωγή 
καί ή έμπορική έπικοινωνία καί 
συναλλαγή, συνετέλεσαν είς τήν ά- 
νάπτυξιν τής μεγάλης βιομηχανίας 
καί τοΰ έμπορίου. Τοΰτο προύκάλε- 
σεν συγκέντρωσιν περιουσίας καί 
προσώπων, τόν δμαδισμόν Ό όμα- 
δισμός δ’ οϋτος είναι ή κατ’ έξοχήν 
κοινωνική δύναμις έξ’ ής έξεκολά- 
φθη ή άνάγκη τής άναπτύξεως τής 
κοινωνικής άλληλεγγύης καί ή έ- 
ξαρσις τοΰ κοινωνικού στοιχείου 5- 
περάνω τοΰ άτομικοΰ.

Έκ τής άναπτύξεως τής κοινωνι
κής άλληλεγγύης έδημιουργήθη καί 
ή λεγομένη κοινωνιστική τάσις έκ- 
δηλωθεΐσα ιδιαιτέρως έν τή νομοθε
τική κινήσει.

Το άτομικόν στοιχειον τοΰ ιδιω
τικού δικαίου, τό τόσον πλεονάζον 
είς τό σύστημα τοΰ καί σήμερον 
είσέτι ίσχύοντος Ρωμ. δικαίου ήρξα- 
το υποχωρούν απέναντι τής έντε- 
ταμένης έμφανίσεωςτοΰ- κοινωνικού 
στοιχείου έν τφ ίδιωτικφ δικαίω.

Ό όμαδισμός καί ή δημοσιοποίη- 
σις τοΰ ιδιωτικού καί ίδια τοΰ έμπο- 
ρικοΰ δικαίου έκδηλοι διεγράφοντο 
έν τή πολεμική καί τή μεταπολεμι
κή ιδίως νομοθεσία δλων σχεδόν 
τών πεπολιτισμένων κρατών.

Ή ρύθμισις τήν όποιαν προέβλε- 
πον οί παλαιοί κώδικες ήτο δλως 
σκιώδης, ισχνή καί άνεπαρκής.

Σήμερον εύρισκόμεθα πρό όμαδι- 
κής μετακινήσεως τών άγαθών συν- 
τελουμένης δι’ ομαδικής δράσεως 
τών προσώπων. Αί έμπορικαί πρά
ξεις (άρθρ. 2 καί 3 νόμου περί 
άρμοδ. έμποροδικείων) συντελοΰν- 
ται σήμερον κατά τό πλεΐστον ύπό 
τραστοποιημένων έπιχειρήσεων.

Αί εννοιαι τής όργανώσεως καί 
τής ποσότητας τών άγαθών είναι 
ξέναι πρός τούς ίσχύοντας έμπορι- 
κούς κώδικας. Ή ποσότης τών ά
γαθών καί τών προσώπων είναι τό 
χαρακτήριζαν τάς συγχρόνους έμπο- 
ρικάς πράξεις. Έν δέ τή ρυθμίσει 
τής ποσότητας τών άγαθών καί 
προσώπων έμφανίζεται αυτομάτως 
τό δημόσιον συμφέρον

Τό τελευταΐον τοΰτο επιβάλλει ό
πως ό άσφαλιστής είναι μόνον άνώ- 
νυμος εταιρία έμπεποτισμένη μέ δι
οικητικής φύσεως διατάξεις' έπί τών 
χρηματιστηρίων, λόγφ τής έκεϊ πα- 
ρατηρουμένης χρήσεως έπιτηδειο- 
τάτων μέσων πρός διάδοσιν ψευδών 
ειδήσεων, άναγομένων είς τάς δια

ΤΤΗΜ ΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Νέαι μέθοδοί χρηματοδοτήσεως, τό Γερμανικόν σύστημα, υπό 
Bertrand Nogaro, καθηγητοϋ της Νομικής Σχολής Παρισίων καί 
τέως 'Υπουργού.—Αί νέαι κατευθύνσεις έν τφ Έμπορικω Δικαίφ, 
ύπό Άνδρέου Λουκοπούλου (παρά τή Ιραπέζη τής Ελλάδος.— 
Σκέψεις καί Κρίσεις.—‘Η διεθνής Όργάνωαις τών 'Ανατολικών κα
πνών, ύπό τοΰ F. Arcoleo.—Αί έμπορικαί Σχέσεις τών Σοβιέτ μέ 
τάς ξένας χώρας, ύπό Α. Στουρνίτζκυ.—‘Η Γερμανική Παγκόσμιος 
Οικονομία, ύπό Joaclim de la Camp. To Αιγυπτιακόν νόμισμα καί 
οί νομισματικοί νόμοι της Αίγύπτου, ύπό κ. Jean Morin.— Οικονο
μικοί Ειδήσεις τοΰ ’Εξωτερικού. — Τά κνριώτερα εμπορεύματα.— 
Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.
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Ξ ’Εξωτερικού Δολ. 2
Ξ Τιμή φύλλου
Ξ ειδικής έκδόσεως Δρχ. 10

Διαχειριστή;
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ

’Αμερική; 1,9

κοΰ καθήκοντος, δέον νά τίθεται 
εις τήν πρώτην γραμμήν.

Τα δόγματα τής ατομικής έλευ- 
θερίας καί τής άτομικής άσφαλείας 
έν τή εμπορική συναλλαγή έκάμ- 
φθησαν όριστικώς.

Ό δικαστής εμφανίζεται περιβε-

| πλαστικήν εξουσίαν μέ όδηγάν τήν 
| πολιτικήν σκοπιμότητα. Ή δίκαιο
ί νομική του αποστολή, άποτελεΐ, κα
§ τά τήν έναόπιόν του διαχείρησιν των 
= άμφισβητουμένων εμπορικών υποθέ- 

ρασματα επ' ονοματι | σεων, τήν συνισταμένην των άντιρ- 
11 ΑΙΙΚΧΙΙΙΚΗΣ» = ρόπων κατευθύνσεων καί συμφέρον-

ΝΕΔΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜίΤΟΑΟΤΗΣΕΩΣ

Τά εμβάσματα έπ 
τής ρόπων κατευθύνσεων καί συμφέρον 

Ξ Αί αποδείξεις δέον νά φέρω σι Ξ των του Δημοσίου Ιδιωτικού Δι- 
Ξ τήν υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοϋ = καίου.
= καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικοί = > Ή αδςουσα καί ΰπεύθυνο; έξου-
= Παρακαλοΰνται οι κ. κ. Συνδρο- ^: σία του αρχηγού, εχεί επεκταθή 
- μηταί, δπως γνωστοποιούν εις τά ξ ί εξς κά0ε οργανισμόν εμπορικής έπΐ-
= γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν = 
Ξ μεταβολήν τής διευθύνσεώς των. Ξ

= Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου —
Ξ Υπεύθυνος έπί τή; "Υλη;
| Β. ΛΙΑΝ ΤΖΟΥΡΑΣ

’Αμερική; 19
Προϊστάμενο; Τυπογραφείου

I- ΚΥΡΙΑΚΟΣ; Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Νονάκριδο; καί Εύμήλου

κοινωνίας : εις τας συγκοινωνιακας 
μεταφορικά;, χρηματιστηριακά;, τρα-

(Συνέχεια έζ της 1ης σελίδβς)
έγκαινιασθέν σύστημα χρηματοδο
τ ήσεως. Δέον πάντως νά τονισθή 
δ τι τό σύστημα τούτο κατηρτίσθη 
μέ τήν φροντίδ«1 δπως χρησιμο
ποιηθούν δσον οίον τε περισσότε
ρον οι πόροι τής βραχυπροθέσμου 
χρηματαγοράς (Σημ. 1), κατά συνέ
πειαν δέ, ΐνα περιορισθή είς τό 
έλάχιστον ή προσφυγή είς τήν δη
μιουργίαν νομίσματος (Σημ. 2).

Τέλος, δέον νά προστεθή καί νά 
τονισθή δ τι ή έκδοσις αυτή νομί
σματος έχει κατ’ αρχήν προσωρι
νόν χαρακτήρα. Διότι εάν αυτή 
συντείνει εις την άμεσον έξειίρεσιν 
των αναγκαίων διαθεσίμων κεφα
λαίων προς παροχήν χρημάτων είς
ΤΑ1Ι- -TTV1 n I I (Μ I τ- ^ ~ -- ------- --- '

πεια, ήτις άλλως τε αποτελεί τήν I πάσαν δυνατήν προσπάθειαν

, . . . * γ γ, τούς προμηθευτάς τοΰ Κοάτου--τό= πεζιτικας και. εμπορικά; εν γενει ε- <ν ώ, 1 , Λ ί
* 1 1 Κ Π( /.ΤΠΓ Πί*.ί»V PV τ$.' / VI λν I eCnr/-i7 νικ-τη/τΞ ί πιχειρήσεις.

Ξ | Ή ’Ιταλία έκ παραλλήλου έμφα- 
11 νίζεται σήμερον ώς κράτος συνολι- 

στικόν (totaliture) συγκεντροΰν έν
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κυμάνσεις των άξιων καί τού συναλ
λάγματος μέ αποτέλεσμα τον έξα- 
νεμισμόν ολοκλήρων περουσιών, ε- 
χοντα άπώτερον καί βαθυτερον κοι
νωνικόν άντίκτυπον, έπεβλήθη ή 
δημιουργία θεσμών περιεχόντων 
διατάξεις δημοσίας τάξεως καί ποι
νικού δικαίου.

’Αλλά καί αυτή ή μεταφορά 
(χερσαία ή θαλασσία) προσώπων 
καί πραγμάτων, λόγιο τής έν πολ
λοί; μονοπωλιακής άσκήσεως αυτής 
όπό τών ιδιωτικών , έπιχειρήσεων 
ρυθμίζεται υπό διατάξεων διοικητι
κού δικαίου, χάριν προστασίας τοΰ 
κοινού έν τή καταρτίσει τής συμ- 
βάσεως εις τάς όποιας έκδηλος δια
γράφεται ή έπιρροή τοϋ όμαδισμοΰ.

Επομένως δεν δύναται πλέον ν’ 
άποτελή βάσιν τοΰ εμπορικού κώδι 
κος ή μεμονωμένη έννοια τοΰ εμ- 
πόρου-άτόμου, ώς αποκλειστικού 
φορέως τής έμπορικής δραστηριότη
τας, άλλ’ ή ποσότης ώς μέγας συν
τελεστής καί ή δργάνωσις έν συν- 
ουασμφ προς τήν προστασίαν τού 
συμφέροντος τής όλότητος.

Τό άτομικόν πνεύμα τό όποιον 
δεσπόζει τού ιδιωτικού καί ιδία τού 
έμπορικοΰ δικαίου καί τό όποιον 
προϋποθέτει κρατούντα εν τή Εθνι
κή οικονομία τον φιλελευθερισμόν, 
τείνει νά έξοβελισθή. Νομικαί δ’ άρ- 
χαί άποκρυσταλλωθεϊσαι καί δια- 
τυπωθεΐσαι άλλοτε μετά δογματι
κής τίνος άκαμψίας είς νομοθετικά 
πλαίσια, θεωρούνται τήν σήμερον έν 
δψει τών οικονομικών καί ψυχολο
γικών συνθηκών, βαγδαίως έξελισ- 
σομένων, ώς άσυγχρόνιστοι, μή ευ- 
ρίσκουσαι έν τή έπιστήμη ηχώ. 
(π.χ. ή ρήτρα rebus sic standi- 
bus κλπ.)

Εις τήν Γερμανίαν καί ιδίως είς 
τήν ’Ιταλίαν, τήν κοιτίδα αυτήν τοϋ 
εμπορικού δικαίου, λόγω τού έκεΐ 
έπικρατοΰντος πολιτικοκοινωνικού 
καθεστώτος, αί καθαρώς άτομιστικαί 
βάσεις τών ίσχυόντων έμπορικών 
κωδίκων έρχονται είς ριζικήν καί ό- 
ξεΐαν άντίθεσιν προς τήν σωματεια
κήν καί κοινωνιστικήν όργάνωσιν 
τοΰ κράτους.

Ή έν Γερμανία, άπό πενταετίας 
έξόρμησις τού έθνικοσοσιαλισμοΰ καί 
ή μετ’ έντονου προπαγάνδας διακή- 
ρυξις τών άξιωμάτων του, δέν ή το 
δυνατόν παρά νά έπηρεάση ζωη- 
ρώς τήν εκεί νομικήν συνείδησιν καί 
τήν νομοθετικήν δράσιν εις τήν πε
ριοχήν τοϋ εμπορικού δικαίου.

Τά Ftihrerprinzip καί τά «ή κοι
νή ωφέλεια προηγείται τής άτομι
κής», είναι οί δύο πόλοι περί τούς ό
ποιους στρέφεται ή λειτουργία καί 
ή άπονομή τοΰ ιδιωτικού καί ιδία 
τού έμπορικοΰ δικαίου.

Τό ένοχικόν δίκαιον καί τό δί
καιον τών έμπορικών συναλλαγών, 
πρέπει νά παύσή νά δεσπόζεται άπό 
τήν μονοκρατορίαν τής άτομικής 
βουλήσεως. Ή άρχή τού ρωμαϊκού 
δικαίου «έξεστι τοΐς συμβαλλομέ- 
νοις περιγράφειν άλλήλους», έπί 
τοσούτον μόνον άληθεύει έφ’ δσον 
άμφότεροι οί συμβαλλόμενοι ύπηρε- 
τοΰν τό κοινόν συμφέρον. 'Η έννοια 
τής καλής πίστεως καί τού κοινωνι-

|: έαυτώ τό σύνολον τής κοινωνι-
νωνικής δραστηριότητας

Τό άτομον ώς φορεύς τής έμπο
ρικής δραστηριότητας κινείται εις 
πλαίσια πειθαρχημένα καί έλεγχό- 
μενα.

Ό θεσμός τής άνωνύμου εται
ρείας συγκεντροΐ ιδιαιτέραν τήν προ
σοχήν τοΰ κράτους, διότι επιδιώκε
ται ή όμαδική προστασία κεφαλαίου 
καί προσώπων, παραγόντων δηλ. ά- 
ναποσπάστως συνυφασμένων μέ τά 
συμφέροντα τής εθνικής οικονομίας.

Ή ϊδρυσις καί ή λειτουργία τής 
Α.Ε. δέον νά άνταποκρίνεται προς 
τήν σύγχρονον μορφήν καί τάς ά- 
παιτήσεις τοΰ κράτους· νά έξετάζη- 
ται μέχρι ποιου σημείου δέον νά

Κράτος δέον έν τέλη νά εξόφληση 
ολόκληρον τό ποσόν τών προεξο- 
φληθεισών συναλλαγματικών, καί 
θά αναγκασθή συνεπώς νά αφαί
ρεση έκ τής κυκλοφορίας, διά τής 
φορολογίας ή πιθανώτερον διά δα
νείου. τούς άπαιτουμένους αντι
στοίχους χρηματικούς πόρους.

Έκ τής παρατηρήσεως ταΰτης 
προκύπτουν δύο σπουδαίοι συνέ- 
πειαι. Ή πρώτη είναι ότι απο
φεύγεται να δοθή είς τήν ενέργει
αν ταύτην, ό χαρακτήρ συστηματι
κού πληθωρισμού, τουναντίον δέ 
καταβάλλεται προσπάθεια δπως 
προσλάβη ή ενέργεια αύτη πάντα 
τά γνωρίσματα κανον κής πιστω
τικής πολιτικής. 'Η δεύτερα συνέ-

Σημ. 1. Κατάτόν κ. .Schiller (Arbeits 
beschaffung und Finanzordnung in 
Deutschland) ή αναλογία τών άναπρο- 
εξοψληθεισών συναλλαγματικών άνήρ- 
χετο άρχικώς είς τά 2)3 τού συνόλου.

προστατεύωνται αί χιλιάδες τών με- ^ηγοντος τοΰ. 1937, τό χαρτοφυλάκιον
f \ ~ r «. , * „ I αξιών -----1- -------......... 5 ηΤΠνίΛθ V Ύ r ΛΙΙΛί Λ»/ιλιιμιλιι· > I „ -τόχων καί τών όμολογιούχων άν 

περαιτέρω δέον—μετά τον εξοβελι
σμόν τής affectio societatis—ν’ 
αύξηση ή εύθύνη τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου καί τών μεγάλων μετό
χων τρομοκρατούντων τούς μικρούς 
μετόχους καί τήν μικράν άποταμίευ- 
σιν.

Ή χορήγησις πιστώσεως παρά 
Τραπέζης, ή κατάθεσις ιδιώτου προς 
αυτήν, ή χρηματιστηριακή πράξις 
καί έν γένει πάσα πράξις διά μεσο-

τής Reichsbank άνήρχετο είς 6 
δισεκατομμ. μάρκων έναντι. 4 τό 1934 
τό δέ σύνολον τών προεξοψληθεισών 
αξιών έφθανε τά 14 δισεκατομμ. (συμ- 
περιλαμβανομένης της Reichsbank), 
έναντι 6 τό 1933. Σημειωτέον δέ οτι 
είς τό χαρτοφυλάκιον τών Γερμανικών 
Τραπεζών αί «είδικαί συναλλαγματι
κά!» άντεκατέστησαν κατά τό πλεϊ- 
στου τάς συνήθεις εμπορικός αξίας.

Σημ. 2. ΓΙρός άπαλλαγήντής Reichs
bank η Golddiskonto Bank έθεσεν 
είς κυκλοφορίαν άπό τού 1935 τρίμηνα 
γραμμάτια είς διαταγήν (Solaweclisel), 
ατινα συνέτεινον αίσθητώς είς τό νά

ετεραν οψιν της προηγούμενης, 
εΐται οτι αί γενόμεναι δαπάναι ε
πιβαρύνουν εν τελεί τό Κράτος.
’Εάν αί ουτω εμμέσως χορηγούμε
να ι εις τούς προμηθευτάς πιστώ
σεις δέν συνεπάγονται αμέσως 
μίαν καταφανή αΰξησιν τοΰ δημο
σίου χρέους (Σημ. 1), καταλήγουν 
έν ύοΰτοις αύται εί,ς τό νά αυξή
σουν συντόμως αυτό.

Δέον πάντως νά σημειώσωμεν 
οτι ό Δόκτωρ Scbacht έχρησιμο- 
ποίησεν ευρέως τάς παραχωρουμέ- 
νας είς αυτόν ευκολίας υπό τών 
διαθεσίμων τής βραχυπροθέσμου· 
πίστεως, Ϊνα επιτυχή ουσιώδη υ
ποβιβασμόν τοΰ μακροπροθέσμου 
τόκου (άπό 6 είς 4 ‘/2 ο)ο), τοϋθ’ 
δπερ έπέτρειμεν είς αυτόν, καθ’ ήν 
στιγμήν ούτος εύρίσκετο είς τήν 
ανάγκην νά αύξηση το σύνολον 
τού δημοσίου χρέους, νά ελάττωση 
τουναντίον τά καταβαλλόμενα πο
σά διά τήν υπηρεσίαν τών προη
γουμένων δανείων.

Έκθέσαντες ουτω έν γενικαΐς 
γραμμαΐς τήν μέθοδον χρηματο- 
δοτησεως τών μεγάλων έργων 
καί τών έξοπλισμών, δέον έν πρώ- 
τοις νά διαπιστώσωμεν τό αμέ
σως έπιτευχθέν αποτέλεσμα. "Ας 
παραδεχθώμεν οτι τό πρόβλημα 
τής ταμιακής εύχερείας τοΰ θη- 
σαυροφυλακεί,ου έλΰθη. "Οσον 
αφορά τό δημοσιονομικόν ζήτημα, 
εϊδομεν δ τι χαρακτηρίζεται έν τε
λεί, ή θά χαρακτηρίζεται, δταν ή 
προβλεπομέ-νη παγιοποίΐ]σις συντε- 
λεσθή, δι αντιστοίχου αύξήσεως καθαρώς εμπειρικής

λαβήσεως έν τή κυκλοφορία καί ^οσελκύσσνν τά βραχυπρόθεσμα δια- , , ' . . τ Γ . ' ΌΈσιμα κεφαλαία. Με το ootco συγκεν-
τρωθέν χρήμα, ήδυνήθη αύτη νά προε-
ξοφλήση είδικάς συναλλαγματικός 
(Senderwechsel), ουτω δ’ έ.πέτυχεν εμ
μέσως τήν υπό τής χρηματαγοράς α
πορρόφηση' μεγάλου μέρους τών ειδι
κών συναλλαγματικών. ’Άλλως τε, άπό 
τού 1936, τό Reich περιωρίσθη είς τό 
νά έκδίδη έξαμήνους συναλλαγματικός.

προεξοφλήσουν τμήμα τών βραχυπρο-

πίστει έν ταϊς συναλλαγαϊς, εξετά
ζεται υφ’ έκάστου σωματείου υπό τό 
πρίσμα τών οικονομικών καί γενι
κών τού κράτους συμφερόντων. Πρό
κειται δηλ. σήμερον περί άναλόγου 
τασεως προς δημιουργίαν οργανι
σμών όμοιων προς έκείνους οί ό
ποιοι ύπήρχον κατά τον μεσαίωνα, 
ενώσεων αί όποϊαι άποβαίνουσι δι- 
καιοπλαστικοί παράγοντες τοΰ μέλ
λοντος, ώς πρόε τήν ρύθμισιν τού ^ϊσά0,ν “ξιών. 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας - Τό σύνολον τών έκδεδομένων τραπε·
r r , ι Γ ΙΑ ■= ξργραμματιων υπο της Reichsbank α

Ή ισχυρά κρατική έπέμβασις, νέρχεΐαι, κατά τόν ισολογισμόν 
πραγματοποιούμενη δΓ έντονου ε
λέγχου καί θεσπίσεως κανόνων διοι
κητικού δικαίου, κυρουμένων διά 
ποινικών άκόμη διατάξεων, σχετι- 
κώς ιδία προς τάς ένοχά; έπί έμπο
ρικών τίτλων, εταιρικής διαχειρί- 
σεως, αισχροκέρδειας καί πτωχεύ 
σεως, μαρτυροΰσι κατά τρόπον έκ

του δημοσίου χρέους, συνοδευομέ 
νης είναι αληθές υπό αισθητής 
μειώσεως τοΰ τόκου τοΰ χρήμα
τος.

’Αναμφιβόλως παρετηρήθη ση
μαντική αΰξησις τής πιστωτικής 
κυκλοφορίας καί τών καταθέσε
ων δψεως (monaie scripturale) 
τεράστιος δμως καί προφανής 
πληθωρισμός δέν συνέβη. Επίσης 
δέν σημειώθη άτακτος διακύμαν- 
σις τών τιμών. Παρετηρήθη βε
βαίως άνατίμησις, άλλ’ έκτος τού 
οτι ή ύψωτική τάσις ισχύει παγ- 
κοσμίως άπό τοΰ 1933, ή άνατί- 
μησις αύτη, λίαν μικρά αν ληφθώ- 
σιν ύπ’ δψει οί επίσημοι τιμά
ριθμοι ακρίβειας τής ζωής, δυνα- 
ται νά άποδοθή είς διαφόρους μή 
νομισματικούς παράγοντας, ιδία 
δ είς τήν έλαφράν άλλ’ έκουσίαν 
υψωσιν τών τιμ,ών τών γεωργικών 
προϊόντων καί εις τήν κατασκευ

προς
δσον οίον τε μεγαλυτέραν χρησι- 
μοποίησιν πάντων τών πόρων τής 
ιδιωτικής χρηματαγοράς. Προσέτι, 
ως ήδη παρετηρήθη, ή προσφυγή 
είς τήν έκδοσιν νομίσματος, πα
ρουσιάζει κατ’ αρχήν ένταΰθα τόν 
χαρακτήρα προσωρινότητας, τοΰ θ’ 
δπερ συντελεί εις τό νά μή δια- 
φέρη ούσιωδώς ή φύσις αυτής άπό 
τήν κατάστασιν ήν θά έδημιούρ ■ 
γει ή έπέκτασις τής ιδιωτικής πί
στεως. ’Ενδιαφέρον δμως είναι νά 
λεχθή δ τι τό ζήτημα τής δημιουρ
γίας νομίσματος άντιμετωπίσθη 
έπ’ εύκαιρίμ τοϋ τρόπου τούτου 
χρηματοδοτ ήσεως, συνεζητήθη δ’ 
ευρέως τό ζήτημα τοϋτο είς τά 
Γερμανικά οικονομικά περιοδικά. 
Διετυπώθη άλλως τε ή άποψις δτι 
ή εισαγωγή αύτη συμπληρωματι
κής ποσότητας νομίσματος είς τήν 
οικονομίαν δέν δύναται νά έπη
ρεάση τήν ισορροπίαν τών τιμών 
δταν συνοδεύεται υπό άναλόγου 
αύξήσεως τής ποσότητας τών πα- 
ραγομένων προϊόντων.

Τό θέμα τοΰτο αξίζει νά μελε- 
τηθή. Διότι εάν ή έκδοσις πιστω
τικού νομίσματος είναι άπό πολ- 
λοΰ καιροΰ γνώστη, ώς συνήθες 
μέσον προχείρως χρησιμοποιούμε
νων είς χώρας ένθα ή δημοσιονο
μική απορία άποτελεΐ χρόνιον νό
σημα ώς καί είς άλλας χώρας έν 
καιρφ πολέμου, δέν εϊμεθα έν 
τουτοις εΐθισμένοι είς τό νά βλέ- 
πωμεν θεωρητικώς συζητούμε νον 
εν θέμα, δπερ υποτίθεται δτι είναι 

φυσεως ή
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Πάντως αί τράπεται ύποχρεωμέναι τού ; 1Ίν ωρισμενων ύποπατασ άτων τών 
λοιπού νάάπορροφούν τάςσυναλλιχγμα- I συνήθων πρώτων υλών 
τικάς α,ύτάς, ήναγκάσθησαν νά «να-I ’Αληθές είναι δτι ή έν Γερμα-

. . της
31)12)1937 είς RM. -> ! - δισεκατομμύ
ρια., έναντι όλιγώτερον τών 4 τό 1934. 
Προστιθέμενον είς τό ποσόν τούτο 4 0 
εκατομμυρίων Rentenbankscheinc καί 
1-600 εκατομμ. είς μεταλλικόν, άποτε- 
λειται σύνολον RM. 7 δισεκατομμ! 
πραγματικού νομίσματος. Έπί πλέον 
υπολογίζεται είς 7—8 δισεκατομμ. τό 
σύνολον τών διαθεσίμων καταθέσεων 
(παρά Τραπέζαις καί Ταχυδρομικοΐς 
Ταμιευτηρίοις)

νία τεθεϊσα είς εφαρμογήν νέα

τουλάχιστον παραδεχόμεθα δτι ή 
έπί τοΰ προκειμένου κρίσις τής 
θεωρίας, είναι συνήθως κρίσις 
προχείρως σχηματισθεΐσα.

ΙΙλήν σήμερον δέν είναι έπιτε- 
τραμμένον νά τίθεται τό ζήτημα 
καθ’ οίον άπλοΰν τρόπον ετίθετο 
τοΰτο κατά τήν έποχήν τών 
«assignats» τής εποχής τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως. Παρά δέ 
τήν τάσιν πολλών είσέτι οικονο
μολόγων. ίδίφ δ’ ’Αγγλοσαξόνων 
νά έπιλύσουν τό ζήτημα διά τής 
εφαρμογής τής «ποσοτικής» θεω
ρίας, δέον έν τουτοις νά παρα
δεχθώμεν οτι πλεΐστα δσα νέα 
γεγονότα παρουσιάσθησαν, ιδίως 
κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, 
ώστε νά μήδυνάμεθανά έκφέρωμεν 
ευκόλως γνώμην περί τών έπί τής 
οικονομίας μιας χώρας προεικαζό
μενων συνεπειών μιας αύξήσεως 
τοΰ ορατού νομισματικού όγκου, 
ιδία δ’ δταν τό Κράτος υπέχει 
ευθύνην δι’ αυτό.

Έν πρώτοις θά έπρεπε νά κα- 
θορίσωμεν αυτά ταΰτα τά δεδό-

μεθοδος χρηματοδοτ ήσεως συνω- ί μένα τοΰ προβλήματος, άκριβέστε- 
δευθη υπό μέτρων τεινόντων νά ! ρον ή διτον συνήθως πράττομεν. 
προλάβουν μίαν ασυνήθη υψωσιν ’Ασμένως παραδεχόμεθα δτι έάν

δηλον τήν σταθεράν τάσιν πρός δη- 
μοσιοποίησιν τού εμπορικού δικαίου.

Αλλά καί εις αυτήν τήν Γαλλίαν 1 ο όχι σταθεράν προσήλωσιν εις ά- 
ή ρ^ζίπελευθος ^ πορεία τής νομολο-1 πηρχαιωμένα αξιώματα, 
γίας και^αί^ σύγχρονος αντιλήψεις j Συμπεραίνοντες, καταλήγομεν, έκ 
τής^ εκεί επιστήμης, εμφανίζονται j τής συντόμου αύτής έπισκοπήσεως. 
επιοιωκουσαι τον ^αύτόν^ σκοπόν, άλ-, οτι αί προ εκατονταετίας εύρωπαϊ- 
λα^οι άλλης όδού^ή έν Γερμανία | κωδικοποιήσεις τοΰ Εμπορικού 
καί Ιταλία Εκεί, ή θεωρία τής ι Δικαίου μή δυνάμεναι νά ρυθμίσωσιν 
abus rle ‘holt ^απεβη ευρύτατης ■ ε ύ σ τ ό χ ω ς, τάς στενώτατα πρός
χρήσεως καί τά δικαίωμα θεωρείται 
ώς έπ διώκον κοινωνικόν σκοπόν 
βάσει τού δόγματος τούτου δύναται 
νά παρασχεθή δικαστική βοήθεια 
εις τόν αδύνατον εναντίον τοΰ προ
βάλλοντας το δίκαιον καί άν ούτος 
ενεργή έν δνόματι τοΰ δήθεν δικαιώ
ματος. Είναι καιρός δ’ έξ άλλου νά 
γίνη πιστευτόν οτι τό εμπορικόν δί
καιον δέν πρέπει ν’ άποτελή τό έ
τερον σκέλος τοΰ ιδιωτικού δικαίου, 
πρός τάς άρχάς τοϋ όποιου έχει 
πλήρως άποξενωθή,

Τό εμπορικόν δίκαιον, δίκαιον 
κατ’ εξοχήν κοσμοπολιτικόν, άπαι

τήν οικονομικήν ζωήν τοϋ τόπου έ- 
φαπτομένας έμπορικάς σχέσεις, λό
γω τής ραγδαίας έξελίξεώς των, υ
πέστησαν βαθείας ρωγμάς τείνουσαι 
νά κρημνισθώσιν έκ θεμελίων.

’Ήδη δμως ή έπιστήμη κρατά 
τήν δάδα υπό τό φως τής όποιας θά 
βαδίσουν οί δικασταί καί οί νομοθέ- 
ται χαράσσοντες είς νομοθετικά 
πλαίσια τάς συγχρόνους κατευθύν
σεις τοΰ εμπορικού δικαίου μέ πρυ- 
τανεύουσαν άρχήν τήν έξαρσιν τοΰ 
δημοσίου συμφέροντος καί τόν συγ
κερασμόν τοΰ δημοσίου καί ιδιωτι
κού δικαίου.

ήθη υψωσιν 
τιμών: υπό τοϋ ελέγχου συναλ
λάγματος καί ΰ.τό τοΰ ελέγχου τι
μών. Έπεκράτησε ό’ έν Γαλλία ή 
άντίληψις δτι τά μέτρα ταΰτα α
ποτελούν άναγκαίαν συνέπειαν 
μιας πολίτικης ένθα 6 συστηματι
κός πληθωρισμός ή τουλάχιστον ή

μέ.νως παραδεχόμεθα δτι έάν 
είς μίαν χώραν δπου τό ορατόν 
συνολικόν ποσόν νομίσματος—δη
λαδή τό είς το παθητικόν τής εκ
δοτικής τραπέζης άναγεγραμμένον 
σύνολον τραπεζογραμματίων —α
νέρχεται είς 50 δισεκατομμύρια, 
ενεργήθή νέα έκδοσις, 10 δισεκα
τομμυρίων φερ’ είπεΐν,ή νομισμα-συμτηματική δημιουργία νομίσμα-

τος, παίζει άςιόλογον ρόλον. J τική κυκλοφορία αυξάνεται κατά 
’ \ Περαιτέρω θα διερωτηθώμεν 20 ο)ο, αρκεί δέ νά έχωμεν ολίγον
-<7·ν ΛίΓΓίΑ 'ΤΓΛΓ/ΜΙΙΛΙΤ'. zVn.. . ti ... i_____ Λ ' 2. .. "> X "ι \

τεΐ εύλυγισίαν νομικής σκέψεως γ.α.1 ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. ΛΟΓΚΟΠΟΪΑΟΣ

έαν ουτω πράγματι συμβαίνει. Δέον 
δμοις εν πρώτοις νά έξετάσωμεν 
κατ αρχήν τήν μέθοδον, ή όποια 
συνίσταται είς τήν δημιουργίαν 
χρηματικών διαθεσίμων κατά τρό
πον διάφορον τής καθιερωμένης 
συνήθους χρησιμοποι ήσεως τής ι
διωτικής πίστεως. Δέον νά σημει
ώσωμεν δτι οι Ιθύνοντες τήν οι
κονομίαν τοΰ Reich άπέφυγον νά 
συζητήσουν άπ’ ευθείας τό πρό
βλημα τοΰτο. Πριν ή προσφυγουν 
είς τό τέχνασμα μιας έκδόσεως 
χαρτονομίσματος, έστω καί κατά 
διακριτικόν τρόπον, κατέβαλλαν

Σημ. 1. Καθ’ υπολογισμούς τοΰ κ. 
Gh Tiffen τό σύνολον τοϋ δημοσίου 
χρέους τοϋ Reich άνήλθεν άπό RM. 
2.743 εκατομμ. τό 1924 είς RM. 10.375 
εκατομμ. τό 1930, είς RM. 12.137 έκα- 
τομμ. τό 1932 καί είς RM. 15.737 έκα-

εγκύψει είς τους κλασικούς συγγρα
φείς, ϊνα μορφώσωμεν τήν πεποί
θηση' δτι αί τιμαί τών εμπορευμά
των είς τήν χώραν ταυτην θά ΰ- 
χβωθοΰν άναλόγως. Έν τουτοις, 
πολλά πρόσφατα γεγονότα δέον 
νά μάς καταστήσουν λίαν επιφυ
λακτικούς έναντι αυτής τής ύπε- 
ράγαν απλής ερμηνείας, "ϊνα 
δέ μή προβώμεν μακρότερον, ευ
κόλως δυνάμεθα νά βεβαιωθώμεν 
δτι τό σύνολον τών υπό τής Τρα
πέζης τής Γαλλίας έκδεδομένων 
τραπεζογραμματίων άνήλθεν άπό 
53 1)3 δισεκατομμ. τό 1927 είς 83 
τό 1933, τούτέστιν ηύξήθη κατά 
56 ο)ο, ενώ) αί τιμαί, αντί νά υψω
θούν, λίαν αίσθητώς έμειώθησαν 
κατά τήν αυτήν χρονικήν περίο
δον. ’Αναμφιβόλως, πρός έξήγησιν 
τοϋ φαινομένου τούτου, έπικαλου- 
μεθα τόν άποθησαυρισμόν, πολύτομμ. τό 1936. ’Ήδη τοΰτο ανέρχεται

πιθανώς είς 20 δισεκατομμ. περίπου, s , $, - - ,
εξ ων 1 - ή δισεκατομ. δια τό έξωτερι- δικαίως οέ, άλλ άκριβως διότι ή 
κόν χρέος. I (Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
THE ΑΓΟΡΑΕ TQN ΑΝΑΤ0ΛΙΚ9Ν ΚΑΠΝΟΝ

Ή «Τραπεζιτική > αγγέλλει 
μετά βαθυτά της οδύνης τον 
υπό τραγικός αυνθήκας έπισυμ- 
βάντα θάνατον τοϋ ’Αρχισυν
τάκτου της ’Αλεξάνδρου Χάμψα.

Νεώτατος, έν πλήρει διανοη
τική ακμή, με χαρακτήρα εύ- 
θύν, ίδεολόγος καί με άρίατην 
κατάρτιαιν υπηρέτησε με ζήλον 
το ’Εθνικόν ".Ιδρυμα, το ό
ποιον έστήριζε τάς χρηστοτέ
ρας ελπίδας εις το μέλλον τοϋ 
εκλεκτού τούτον λειτουργού 
τον.

Το υστέρημα των ωρών τής 
άναπαύσεώς του διεθεσε προ
θυμότατα πάντοτε ό καλός 
συνάδελφος διά τάς συλλογικός 
εκδηλώσεις των υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, εις 
μίαν δε τούτων, την «Τραπε
ζιτικήν)>, έπεφύλαξε ιδιαιτέραν 
στοργήν καί προαήλωαιν.

Εις τήν ιδιωτικήν του ζωήν 
νπήρξεν ατυχής ό αείμνηστος 
Χάμψας άκόμη καί μετά θάνα
τον, διότι έσφαλμένως ή κακο- 
βούλως παρεοτάθη νευροπαθής

καί ιδιότροπος ό γλυκύς, ό α- 
κακος άνθρωπος, πού μόνον 
συμπάθειας είχεν είς τούς συ
ναδέλφους και τούς φίλους του.

Δυστυχώς αί άτυχίαι τής Ιδιω
τικής του ζωής εκαμιμαν τον 
άλησμόνητον συνάδελφον, ό ό
ποιος έζήτηαεν είς τον τάφον 
τήν γαλήνην, πού τοϋ ήρνήθη 
ή ζωή.

Άς είναι γιαϋτόν τό βαθύ
σκιο δένδρο τής άναπαύσεώς, 
υστέρα άπό τον κοπιώδη δρό
μο, πού τον εφερε τόσον πρόω
ρα είς τήν άνυπαρξίαν, ή έκτί- 
μηαις και ή άγάπη τών συνα
δέλφων του.

Η «Τραπεζιτική» θρηνούσα 
την απώλειαν τοϋ ’Αρχισυν
τάκτου της, θά διατηρήαη ζωη
ρότατα τήν μνήμην τον ανθρώ
που, πού τήν υπηρέτησε με 
τόσον ενθουσιασμόν καί πού 
αυνέδεσε τό όνομά του με τά 
πρώτα, τά δυσκολώτερα ετη, 
μιας ενγενοϋς προσπάθειας, 
πού τόσα τοϋ οφείλει...

F. ARCOLEO
(apSpcv δημοσιευθέν είς τήν 

Revue Internationale d’"Agriculture!

(Συνέχεια καί τέλος)
' Η επιτροπή έκρινεν ότι τά ζη · 

τήματα ταΰΐα έθιγον γενικιότερα

εις τά ’Ανατολικά καπνά θά έ
πρεπε νά επιβληθούν επίσης καί 
είς τά υπερπόντια καπνά (Σ.Μ. τάν νν, luu iu c u ι y υ \ γ c vi/u.u ι ofju ν-ν vL'-'· j l v v, . lu

■φορολογικά προβλήματα ύπερβαί- Αμερικανικά), τοιουτοτρόπως δέ 
νοντα τά όρια τής δικαιοδοσίας ι τό έφαρμοσθέν μέτρον θά άπε- 
τής, τόσφ δέ μάλλον λεπτά όσω _Λ*·

ι ο καπνός παίζει σπουδαιότατου 
Ι ρολον είς τήν ίσοσκέλισιν τοΰ προ

ϋπολογισμού τών διαφόρων κρα
τών. Έν τούτοις ή επιτροπή έπλη- 
ροφορήθη δτι υπό τήν έποψιν ταύ- 
την, ώρισμένα μέτρα είχον πραγ
ματοποιηθώ ή έσχεδιάζοντο είς 
πολλάς χώρας. Οΰτω χώραι τινες 
ειχον μελετήσει μείωσιν τής υφι
στάμενης διαφοράς μεταξύ τοΰ δα
σμού Ιπι τοΰ μαύρου καπνού καί 
τοΰ δασμού, επί τοΰ άνοικτοχρώ- 
μου καπνού. Είς άλλας χώρας πά
λιν όπου ό φόρος επί τής κατανα- 
λώσεως ή το προοδευτικός, τό συ

/π ^ ΝIΚ Η j τών Γιαννιτσών αποδίδει άριστα άπο-
Ό τόμος τών πεπραγμένων ! τ2^·^3ίΛζτ:,ί^ ω= μαρτυρεί ή,συστημα- 

τοΟ 'Υπουργείου Κρατικής Ύ- 18“’ τΊ^ν ^Pt0X7A ταύτην χαλ- 
Vieivfic καί Άντιλήιίεωο κατά ί ^ΡΊΓ^κανναβεως και ή προσεχής

ιορυσις εργοστάσιου σακχαροπαρα- 
γωγής άπό τεΰτλα καλλιεργούμενα 
είς τήν περιοχήν.

Ιδού μια αξιομίμητος καί προο
δευτική προσπάθεια, διά τήν όποιαν 
είναι άναμφισβητήτως ικανός ολό
κληρος ό αγροτικός μας πληθυσμός, 
τον όποιον διακρίνει έπινοητικότης 
καί φιλοπονία καί ό όποιος εΰρεν 
είς τήν σημερινήν Κυβέρνησιν ώθη- 
σιν προς εργασίαν άτομικώς καί 
έθνικώς επωφελή,

τύγχανε τοΰ σκοποΰ του. Είς τήν 
τελευταίαν τα ύ την πάρατήρησιν 
αί παραγωγικοί χώραι άντέκρου- 
σαν δτι τά ’Ανατολικά 1 καπνά α
ποτελούν ιδιαίτερον είδος σαφώς 
διακρινόμενον έκ τών άλλων προ
ϊόντων, διά τον λόγον δέ τούτον 
θά ήδύναντο νά ύποκεινται είς ει
δικήν δασμολογικήν διάταξη·, ως 
ήδη συνέβη είς «ορισμένα κράτη. 
Κατά τήν γνώμην των. είναι δυ
νατόν νά θεσπισθή ειδικόν τελω
νειακόν μέτρον διά τά «’Ανατολι
κά καπνά», ήτις ονομασία αφορά 
γνωστότατον είδος έχον σαφώς 
καθωρισμιένας ιδιότητας

γιεινης καί Άντιλήι|)εως κατά 
τό μέχρι τής 3 Αύγουστου έ. έ. 
χρονικόν διάστημα επιφυλάσσει 
πραγματικήν ίκανοποίησιν είς 
κάθε πολιτισμένον άνθρωπον.

Ουδέποτε άλλοτε κατεβλήθη 
γενναιοτέρα προσπάθεια διά 
τήν καταπολέμησή του ανθρω
πίνου πόνου, ό όποιος δταν 
αφήνεται νά δρδ, παραλύει τήν 
πολιτείαν, συσσωρεύει σωματι
κά καί πνευματικά ερείπια καί 
γιγαντώνει τήν έξαθλίωσιν.

Τόν πόλεμον κατά τής άν 
θρωπίνης δυστυχίας διευθύνει 
άνήρ τής αξίας καί τής 
ψνχικής άνωτερότητος τού 'Υ
πουργού κ. Άλ. Κοριζή, ό 
όποιος δεν διαθέτει είς τήν 
προσπαθειών του μόνον τήν α
γάπην τοϋ καλλιεργημένου άν- 
θρώπου πρός δυστυχή μέλη της 
κοινωνίας, αλλά καί σπάνιάν 
όργανωτικότητα καί τέλειον 
σχέδιον διεξαγωγής τής φι
λάνθρωπου εκστρατείας του.

Διά τούτο τά αποτελέσματα 
υπήρξαν όχι απλώς ίκανοποιη- 
κά,άλλά πράγματικώς εξαίρετα 
καΐδιά τούτο χάρις εις τόν έμ- 
πνευσμένον άνθρωπον, πού δι
ευθύνει τόν αγώνα, είς τόσον 
μικρόν χρονικόν διάστημα δυ- 
νάμεθα νά έμψανίσωμεν κοι
νωνικήν πρόνοιαν, αξίαν τών 
μάλλον πολιτισμένων χωρών 
τού κόσμου.

στημα τούτο θά κατηργείτο καί | γ') ’Οργανωτικά μέτρα είς τάς 
δΓ έκαστο-f είδος καπνού -θά είσε- παραγωγικός χώρας.

Ή επιτροπή ήσχολήθη είς τά 
ληπτεα οργανωτικά μέτρα πρός 
βελτίωσιν τών όρων παραγωγής

πράττετο φόρος, βάσει μιας μόνης 
αναλογίας, ήτις διά τά προϊ
όντα υψηλής τιμής, θά καθί-t ι 13 Χ" ,νν» ν w Γ ..... ''-■'ΊΜ V w » ν/ξνν; ι j L νΛy u. γ γ 1 | w
στατο αίσθητώς κατώτερα τήξ I καί πωλήσεω; τών ’Ανατολικών 
πρότερον ίσχυούσης, ή δέ συνεπεία , καπνών είς τάς παραγωγικός χώ- 
τών ανω μέτρων μέλλουσα νά προ- | ρας. Οί αντιπρόσωποι τής Βουλ- 
κύψη μείωσις τής τιμής τών ειδών γαρίας τής Ελλάδος καί τής Τουρ 
τούτων, θά ωφελεί κατά κύριον κίας υπέβαλαν εκθέσεις περί τώι

Η ΑΝΑΠΤΥΞ Σ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΑΣ

And τόν προσφάτως κυκλοφορή- 
σαντα τόμον της οικονομικής επε
τηρίδας της Ελλάδος, τήν άξιολο- 
γωτάτην ταύτην προσπάθειαν, τήν 
όποιαν τόσον ενισχύει ή Εθνική 
Τράπεζα, πληροφορούμεθα, δτι ό

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η δημοσιευθεϊσα είς τάς 
«Τάϊμς» επιστολή τών ’’Αγγλων 
1 ραπεζιτών κ. κ. Χάμπρο καί 
Ερλάνγκερς θέτει τά πράγματα 

είς τήν θέσιν των ώς πρός τήν 
έξυπηρέτησιν τοΰ εξωτερικού μας 
χρέου

Οί ’Άγγλοι τραπεζίται υποστη
ρίζουν, δτι ή αΰξήσις τών άγγλι 
κών προμηθειών έξ Ελλάδος θά 
υπεβοήθει τήν χώραν μας είς τήν 
εκπλήρωσιν τών ύποχρεώσεών της.

Έν προκειμένη) είναι ολοφάνε
ρο ν, δτι είναι ανάγκη νά άντι 
μετωπισθή τό" ζήτημα τοΰ χρέους 
μας μέ καλήν πίστιν - καί ευρύ
τητα άντιλήψεως εκ μιέρους τών 
’Άγγλων πιστωτών.

Τόν ορθόν δρόμον υποδεικνύ
ουν μέ τό κΰρός των οί ’Άγγλοι 
τραπεζίται καί επικροτούν οί 
«Τάϊμς

Οί “Ελληνες δέν. θέλουν τί
ποτε καλλίτερον άπό τό νά ακο
λουθήσουν τόν δρόμον αυτόν οί 
ξένοι πιστωταί των.

ΑΙ ΏΤΟΜ ΘΤΡΙΣ 
ΤΩΝ Σ. Π. Α· Π.

Η συγκοινωνία διά τών ώτομο-

λόγον τά Ανατολικά καπνά 
Αί έξαγωγικαί χώραι επίσης έ- 

πεσυρον τήν προσοχήν τής επιτρο
πής επί τοϋ γεγονότος δτι, διά 
πολλούςτεχνικούς λόγους, τά Άνα

τών
είς τάς χώρας ταύτας υφισταμέ
νων οργανώσεων, αϊτινες εμφανί
ζονται αίσθητώς βελτιωμένοι. ΙΊρο- 
σετέθη επίσης δτι ή καπνοκαλ-

σμόν τών Ανατολικών καπνών 
θά ήδύνατο νά άνατεθή ό συντο
νισμός τής δραστηριότητας τών 
ρυθμιστικών άπεθεμάτων.

Ουχ’ ή τον τό ρυθμιστικόν α
πόθεμα δέν θά ήδύνατο νά ά
σκηση τήν επιρροήν ή οποία άνα- 
μενεται εξ αυτού καί νά άποφευ- 
χθοΰν οί συναφείς πρός τά πει
ράματα τοιούτου είδους κίνδυνοι, 
παρά εάν συνοδεύετο υπό δύο θε
μελιωδών ορών, έξ ών πρώτος μέν 
είναι ή ρύθμισις τής παραγωγής 
επί τοϋ εθνικού πεοίου, δεύτερος 
δέ ή δυνατότης νά πωληθή τό 
έναποθηκευμένον εμπόρευμα εντός 
ώρισμένης προθεσμίας, τό πολύ 
δύο ετών.

Ο πρώτος τών όρων τούτων 
εΰρίσκετο υπό πραγματοποίηση' 
έν έκαστη τών ενδιαφερομένων 
χωρών. Κατά τήν γνώμην τής Ε
πιτροπής, εύκταΐον θά ή το, όπως 
συνεχισθοΰν αί ένέργειαι πρός 
την κατεύθυνση- ταύτην, έπί 
πλέον δε άναγκαΐον ήτο δπως 
συντονισθοϋν αί προσπάθειαι τών 
ενδιαφερομένων τριών χωρών, 
βάσει συνδεδυασμιένων γραμμών 
δράσεως, ούτως ώστε νά διατη- 
ρηθή, εϊ δυνατόν, ή παραγωγή 
εντός τών ορίων τών κανονικών 
άναγκών εις Ανατολικά καπνά.

Ό δεύτερος δρος, δστις άλλως τε 
δέν θά έπρεπε νά παρέμβη πριν 
ή παρασχειθή έξασφάλισις διά τήν 
πραγματοποίηση- τοΰ πρώτου,

... . . - λιεργεια είς τάς χώρας ταύτας ά-
τολικα καπνά, ακόμη καί δ,ταν φο- j πετέλεφε τό αντικείμενον λεπτό- πραγμιατοποιησιν- του πρώτου 
ρο/.ογο ΰνται εξίσου μέ τα άλλα μεροΰς ρυθμίσεως, περιωρίσθη δέί;ήτο όντως δυσχερέστερα-- πόαν- 
είδη καπνών, επιβαρύνονται τέλι- ; αυτή συγκεκριμένος είς τάς κα- I ματοποιήσεως. Πάντως ’ άπεδει- 
κως πολύ περισσότερον δλων τών : ταλληλοτέρας διά καπνοκαλλιέρ- ΐκνύετο δτι ή συνεργασία μεταξύ 
άλλων. Διά τόν λόγον τούτον, αί i yaav περιοχάς. i αγοραστών καί πωλητών ήτο

πραγματοποιήσιμος έν τφ συμφέ- 
ροντι πάνταιν. Έάν αί διάφοραι

πληθυσμός τήςχώρας μας αόξάνει ί άποτελεΐ άναμφισβήτητον πρόο- 
κατά 85 χιλιάδας περίπου ψυχάς1 δον καί συμβάλλει εξαιρετικά είς 
έτησίως. j τήν άνάπτυξιν τοΰ εσωτερικού του-

Ή διαπίστωσις αΰτη δίδει άκραν 1 ρισμοΰ, υπέρ τοΰ οποίου τόσαι κα- 
έπικαιρότητα είς τάς συστάσεις τοϋ ■ τα,βάλλονται, δικαίως άλλωστε, προ- 
κ. Προέδρου τής Κυβερνήσεως πρός ; σπάθειαι.
τους καλλιεργητάς τοΰ κάμπου τοΰ j Είς ήμέρας δμως μεγάλης κινή- 
Σπερχειοΰ, δπως εντείνουν είς τό σεωζ παρατηρούνται μεγάλαι άνω- 
«κρότατον σημεϊον τάς προσπάθειας μοολίαι είς τήν έπιβίβασιν τών τα- 
των διά τήν άξιοποίήσιν τής έλλη- ξειδιωδών, αί όποϊαι γεννοΰν τήν 
νικής γής. | άγανάκτησίν των καί δέν άποτελοΰν

Θά ήτο πράγματι Εγκληματικόν ; βεβαίως έκδήλωσιν πολιτισμοΰ. 
νά άφήνωμεν ακαλλιέργητους έκτά- ! Κάτι χωλαίνει άκόμη είς τήν δρ- 
σ«ς·, εύφορωτάτας εντούτοις, δταν ϊάνωσιν τής νέας συγκοινωνίας, τό 
ή χώρα μας παραλλήλως πρός μίαν οποίον αξίζει νά προσέξη ή Έται- 
εκπολιτιστικήν καί οικονομικήν άνά-! ρί°ί. πρός το συμφέρον αυτής τής 
τασιν έχει νά αντιμετώπιση καί δη- ίδίας καί τής ιδέας τοΰ εσωτερικού

έξαγωγικαί χώραι, έζήτουν, πρός1 Ή Επιτροπή ένδιεφέρθη έπί-
εξάλειψιν τής άνισότητος αυτής, «η; διά τάς καταβληθείσας προ- ρθντι πάντων. Άαν αί διάφοραι 
όπως εφαρμοσθή ειδικόν δασμολο-; σπαθείας υπό τών τριών χωρών, είσαγωγικαί χώραι ήδύναντο ή 
γικονσυστημα ευνοούν τά Άνατο- ''να επιτευχθή πραγματική Ουν'ερ-1 μεσολαβήσει τών ’ μονοπωλίων 
λίκα καπνα, τα οποία άλλως τε γασια, ητις θα επεστεγάζετο διά των, ή δι’ αυτοβούλου άποφά- 
αντιστοιχουν είς έλαχίστην άναλο-1 τής δημιουργίας ενός διαβαλκα- σεως τής βιομηχανίας των νά έ- 
γιαν_τής παγκοσμίου καπνοπαρα- : νικοϋ οργανισμού τών Άνατολι- ξασφαλίσοϋν παρά τώ δυθμιστικω 
γωγης. Μέλη τινα όμως τής Έπι-| κων καπνών. άποθέματι, μικρόν έστω τμήμα
τροπής παρετηρησαν ^ οτι τοιαΰτα j Ή Επιτροπή έπελήφθη τής τών ε,ίς καπνά προμηθειών των. 
συστήματα παροχής ευνοϊκών ορών . μελέτης προτάσεως ύποβληθείσης 
θα προσέκρουον είς μεγάλης δν- j υπό τών έξαγώγικών χωρών, άφο- 
σχερείας: j. ^ _ | ρώσης το πρόβλημα τής καλλιτέ-
„ -*ον) Ηι επι τών καπνών δασμοί ρας διοργανώσεως τών ' υπό τών 
εχουι- προ πάντων φορολογικον ι χωρών τούτων πωλήσεω ν τών. κα- 
χαρακτήρα. Ιό Κράτος πορίζεται πνών των είς τό εξωτερικόν. Ή 
εξ αυτών σημαντικά κέρδη, καί Επιτροπή, θεωρούσα τά ζητή-(Ν X Q X -, , Χ '-.17 ν ν/ ^ ο ι j j IV ω W yut/uu V ΙΛ L, I j L f j

οεν it« εσκεπτετο να παραιτηθή : μα τα ταϋτα άπό καθαρώς τεχνι 
μέρος τούτων, είς ^στιγμήν καθ’ · κής άπόψέως καί ρητώς τονίζουσα 
ήν προέβαινεν είς επιβολήν νέων δτι ή έπί τοϋ προκειμένου γνώμη 
φορων^ ίνα επιτυχή τήν ίσοσκέλι- της ουδόλως ήτο υποχρεωτική διά
σιν τοΰ προϋπολογισμού.

-ον) Λόγφ τοΰ υφιστάμενου ό
ρου τοΰ μάλλον ευνοουμένου κρά
τους, οί μειωμένοι ενδεχομένως 
δασμοί, οϊτινες θά έπεβάλλοντο

δριον καί γόνιμος ή έν αύτώ γενο- 
μένη εργασία.

Τά προϊόντα τής ελαίας έκ των 
κυριωτέρων τής χώρας μας, αξίζουν 
πράγματι τήν προσοχήν τοΰ Κρά
τους καί τών οικονομικών μας κύ
κλων, 5πο)ς είναι άξια προσεκτικού 
καί λεπτού χειρισμού τά πολύπλευ
ρα καί πολυσχιδή ελαιοκομικά ζη
τήματα.

Δέν έχομεν αμφιβολίαν, οτι αί ά- 
κουσθεΐσαι είς τό συνεδρίαν όρθαί 
απόψεις θά εϋρουν συντόμως τήν ο
δόν τής πραγματοποιήσεως.

τάς ένδιαφερομένας χώρας και 
διά τούς καπνοβιομηχάνους άγο- 
ραστάς, έκρινε σκόπιμων νά συμ- 
περιλάβη εις τήν έκθεσή- της τάς 
έκφρασθείσας ιδέας καί νά άσπα- 
σθή γενικώς, τάς ά πάψεις τών

θά έσημειοΰτο ήδη ούτω μέγα 
βήμα πρός τήν πραγματοποίησιν 
τοΰ ουσιώδους τούτου όρου.

Τό σχέδιον τοΰτο, παρά τάς άρ- 
κετά μετριόφρονας διαστάσεις 
του,, θ-ά ήδύνατο έν τούτοις νά 
συνεπαγάγη διά τό μονοπώλειον ή’ 
διά τήν αγοραστικήν βιομηχανίαν, 
μειονεκτηματά τινα τεχνικής φύ- : 
σεως, καινά έπιφέρη ενδεχομέ
νως μάλιστα ποιαν τινα ζημίαν, 
ή οποία πάντως, θά ήδύνατο νά 
άντισταθμισθή διά τών πλεονε
κτημάτων μιας άγοράς εύσταθοΰς 
καί ρυθμισμένης.

Κατά τά άλλα, δυσχέρειαι τινές 
"σχετικαί πρός τάς ποιότητας, καί

διατυπωσάντων αύτάς, έφ’ δσον I διά τάς οποίας έγένετο νΰξις κατά 
η πραγματοποίησις αυτών θά ή- / τήν διεξαχθεΐσαν συζήτηση-, θά 
δυνατό νά θεραπεύση αίσθητώς ήδύναντο, κατά τήν γνώμην τής
την υφισταμενην κατάσταση-, ’Ι
δού ή περί ής δ λόγο^ πρότασις, 
ήν θεοτροΰμεν σκόπιμοι- νά άνα- 
φέρωμεν ενταύθα.

Ινα, πρός τό συμφέρον τόσον

Επιτροπής, νά ύπερνικηθοϋν διά 
καταλλήλων προσαρμογών ως καί 
δι’ απ’ ευθείας συνεννοήσεων με
ταξύ τών άγοραστών καί τοΰ αρ
μοδίου οργανισμού, δστις θά είχε

τού παραγωγού όσον καί. τοϋ άγο- παν συμφέρον νά δυνηθή νά εξυ- 
ραστοΰ,^περιορισθοϋν αί καταστρε-1 πηρετήση τούς άγοροστάς δσον
πτικαί διακυμάνσεις τών τιμών, 
ή επιτροπή έμελέτησε τήν δημιουρ-

Ι^ογραφικόν πρόβλημα καί εχει έπο- 
Ννως ανάγκην έπιστρατεύσεως1 πά- 

προσπάθειας καί παραγωγικής 
Εκρ.εταλλεύσεως παντός πόρου.

Από τής άπόψεως ταύτης παρέ- 
πραγματικήν ίκανοποίησιν ή ε’ί- 

δ’ίσις, δτι ή άξιοποίησις τής λίμνης

τουρισμού, τήν όποιαν φιλοτίμως 
πρ άγματι υπηρετεί.

ΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

Άρίστη ή πρωτοβουλία τοΰ κ. Υ
πουργού τών Οικονομικών, όπως 
συγκαλέση τό ελαιοκομικόν συ ιέ-

I - I I 11 "-'I | U I V V lllUU UU-
,ρ„°Ά.έ;ου,ρ„$ς Γ.«ίΓ«ομΖί ι "A °* ">»»?-
τήν λήξιν τοϋ συνεδρίου των διεπί- ί το^ κ<ιπνων κν έκαστη των τριών 
στωσεν, ότι «είναι δυνατόν νά γίνη χωρών.
» επιδίωξις τής χρησίμου συμβολής ί Κατά τήν άντίληψιν τής έπιτρο- 
; 1?Ζ ™ρ«γωχ“<βν Καί έργαζομέ-1 πής, τύ §υθμιστικόν τούτο άπό- 

» ζητημάτων τοΟ τόπου». J ■"!ια οέν θα επρεπε τ-ά είναι πολύ
Πράγματι ή διαπίστωσις αϋτη είναι μικρόν, διότι τότε δέν θά έξεπλή- 

έκ τών σπουδαιότερων γενικής φύ- ρωνε τόν ρυθμιστικόν ρόλον του 
σεως Αποτελεσμάτων τοΰ συνεδρίου άλλ’ επίσης δέν θά έποεπε νά εί- 
και τεμνει νεαν οδον εις τήν επιλυ- λ / / / , Λ Χ ,
σιν τών μεγάλων οικονομικών προ- vcu ποχυ οιοτι τότε τ)α εξω-
βλημάτων τής χώρας, δταν είς τά ^ ·ι πρός υπερπαραγωγήν καί πρός 
συνέδρια δέν συμπαρεδρεύει ή δο- άκινητοποίησιν τά)ν κεφαλαίων ή

iwaY"’ είλΐΚριν1ς δ,ιάΘεσις οποία θά υπερέβαινε τόν επιδιωκό- 
πρός εξευρεσιν πρακτικών λύσεων, - λ = = «
είς τάς όποιας οί άνθρωποι τής 11®V0V ^σκοπον. Λι. ενδιαφερομεναι 
πράξεως έχουν πολλά νά προσφέ- χώραι έθεώρουν δτι, πρός πλήρω- 
pouv, όταν όμως καί αυτοί έίσερ- σιν τών δύο τούτων συνθηκών, ήρ- 
χομενοι είς τα συνέδρια αφήνουν κει νά δημιουογηθή απόθεμα άν-
εις τό σπίτι των τα ατομικά συμφέ- ________ ~ , ‘ά Λ , , V -
ροντα, κάκιστον οδηγόν καί όλέ- τιστοιΧ°φ,ν ει5 10 15θ]ο της
Θριον σύμβουλον είς ζητήματα γένι- ι κανονικής παραγωγής, 
κοΰ συμφέροντος. J Είς τόν Διαβαλκανικόν όργανι-

οιον τε περισσότερον. Έάν καθί
στατο δυνατόν νά καταρτισίίοΰν 
συνδεδυασμένα ετήσια προγράμ
ματα, ή ρυθμιστική αυτών ενέρ
γεια θά έγίνετο λίαν αισθητή.

Δέον νά προστεθή δτι ή ρύθ- 
μισις τής καπνοκαλλιέργειας θά 
ήδύνατο νά έξελιχθή κατά τρόπον 
μάλλον ορθόν καί επομένως εύερ- 
γετικοότερον, έάν αί αγοραστικοί 
χώραι κατώρθωνον νά ρυθμίσουν 
τάς άγοράς των, δηλαδή έάν αί 
άπό έτους είς έτος ένεργούμεναι 
οπό τών Βαλκανικών χωρών έξα- 
γωγαί καθίστατο δυνατόν νά ύφί- 
σταγται μικράς μιόνον διακυμάν
σεις.

Τό ρυθμιστικόν απόθεμα θά 
έπρεπε νά περιορισθή είς τήν ε
κτέλεση τής λειτουργίας δι’ ήν 
προωρίσθη, καί νά μή διεξάγη έμ-

(Συνέχεια εις τήν 10ην σελίδα)



Ν€ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
(Συνέχεια έκ της"2ας σελίδο;)

έπιβράδυνσις τής μέσης ταχύτητας 
τής νομισματικής κυκλοφορίας, 
είναι μία λογικωτάτη ΰπόθεσις 
■θά έπρεπεν αΰτη να μάς προφύ
λαξη από τοϋ νά έκφέρωμεν μίαν 
ΰπεράγαν ευκολον κρίσιν έκ των 
προτέρων, διά τάς συνέπειας τοϋ 
πληθωρισμού.

Έν τή πραγματικότητι, πολλά 
ζητήματα παρουσιάζονται, τά ό
ποια δέον νά έξετάσωμεν κεχωρι- 
σμένως καί διαδοχικώς. Τό πρώ
τον είναι νά μάθωμεν, εάν 
είναι αΰστηρώς ακριβές τό λεγό
μενον δτι αΰξησις τις τής ποσό
τητας τοϋ νομίσματος τιθεμένη 
αντίστοιχος μιας δεδομένης ποσό
τητας εμπορευμάτων, ασκεί επί 
των τιμών, την βεβαίαν εκείνην 
εντελώς ορισμένης φοράς καί ανα
λογίας έπίδρασιν τήνόποΐαν άποδί- 
δουνεΐςαΰτήν οίέπίέπαγωγικοΰσυλ- 
λογισμοΰ βασιζόμενοι θεωρητικοί. 
Τό ΰπ° δ'ψει θέμα είναι άφηρημέ- 
νης έννοιας καί ό συγγραφεύς α
ναγκάζεται νά παραπέμψη τόν α
ναγνώστην διά πλείονας λεπτομέ
ρειας, εις τό έργον του: «La Mon- 
naie et les phenomenes Monetai- 
res Coutemporains.» Άρκοϋμεθα 
νά εΐπωμεν ενταύθα δτι ή ποσοτι
κή θεωρία, ήτις βασίζεται επί κα
ταχρηστικής πως γενικεΰσεως τοϋ 
νόμου προσφοράς καί ζητήσεως, 
είναι λίαν απλή, καί δεν θά ήδΰ- 
νατο πάντοτε νά έπαληθεΰεται. 
"Ας ύποθέσωμεν δμως δτι αϋτη, 
είναι έν μέρει όρθή. Τίθεται δμως 
τότε έν δεύτερον ζήτημα, τό νά 
μάθωμεν πώς καί έν τινι μέτρψ 
«ϋξησίς τις τού νομισματικού α
ποθέματος, συνεπάγεται αϋξησιν 
τής «κυκλοφορούσης» ποσότητας 
νομίσματος, δηλαδή τής ποσότη
τας νομίσματος ήτις διοχετεύεται 
εϊς την αγοράν. Τίθεται τέλος τρί
τον ζήτημα, τό νά διερωτηθώμεν 
χατάτίάκριβώς ή υπό τοϋ Κράτους 
δημιουργία νομίσματος καί πίστε- 
ώς,ύπό δρους άναλόγους προς εκεί
νους οϊτινες αντιστοιχούν εις τό

παράδειγμα τής Γερμανίας, δια
φέρει τής δημιουργίας νομίσμα
τος καί πίστεως, ήτις θά προέκυ- 
πτε κανονικώς έκ μιας συνήθους 
πιστωτικής τραπεζικής πολιτικής.

Έάν δθεν παραδεχθώμεν γε
νικώς δτι «ϋξησίς τις τής κυκλο
φορούσης ποσότητας νομίσματος, 
δηλαδή τής ποσότητας νομίσματος 
ή οποία διοχετεύεται εις τάς δια
φόρους αγοράς τείνει, τηρουμένων 
πάντως τών αναλογιών, νά ΰψώση 
τάς τιμάς, απομένει νά σχηματί- 
σωμεν σαφή άντίληψιν τοϋ· πώς 
συμπληρωματική ποσότης νομί
σματος, νεωστί έκδοθεΐσα, αντι
δρά έπί τοϋ συνολικού ποσού τοϋ 
«δρώντος»νομίσματος. Πρόςτοϋτο, 
δέον νά διαστείλωμεν δύο έννοιας, 
υπέρ τό δέον συχνά συγχεομένας, 
διότι έπικρατεΐ ή συνήθεια νά χρη
σιμοποιούνται άδιαφόρως οι δροι : 
«νομισματικόν απόθεμα» καί «νο
μισματική κυκλοφορία». Πλήν, ε
κείνο τό όποιον γνωρίζομεν, από 
στατιστικής δηλαδή άπόψεως, εί
ναι τό νομισματικόν απόθεμα, 
οΐον παρουσιάζεται εις δεδομένην 
ημέραν, εις τόν Ισολογισμόν τής, 
έκδοτικής τραπέζης: είναι δηλαδή 
τό σύνολον τών άναγραφομένων 
ώς έξελθόντων καί μή έπανεισα- 
χθέντων τραπεζογραμματίων. Πρό
κειται περί τοϋ συνολικού ποσού, 
δπερ κατά τήν αυτήν στιγμήν εΰ- 
ρηται κατανεμημένον μεταξύ πάν
των τών ταμείων, μεταξύ πάντων 
τών θυλακίων. Τό σύνολον τοΰτο 
είναι έκεΐνο, δπερ υποπίπτει εις 
τήν άντίληψιν ήμών έν τή ακινη
σία ούτως ειπειν στιγμιοτύπου.

Οΰτω θεωρούμενον, τό νομισμα
τικόν τοΰτο απόθεμα, αντιπροσω
πεύει μίαν δυναμικήν αγοραστικήν 
ικανότητα. Πλήν πολύ απέχει από 
τοϋ νά αντιπροσωπεύει πάσας τάς 
διαθεσίμους ποσότητας νομίσμα
τος. "Οταν Ιδιώται, μετέχοντες 
τής παραγωγής, τών συναλλαγών, 
τής οικονομικής δραστηριότητας 
ύφ’ οίανδήποτε μορφήν, ήλθον 
εις δοσοληψίας, αρκεί νά έχουν

ΑΝΩΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"ΓΚΛΑΒΑΝΗΣ,,
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Τά τελειότερα έν Έλλάδι Χυτήρια χάλυβος, δι’ εξαρ
τήματα πάσης φύσεως.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

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

I λογ)σμόν παρά τραπέζη ϊνα αί δο- 
σολητβίαι αΰται διακανονισθοϋν 
κατά τό πλείστον δΓ άπλοΰ μηχα
νισμού έγγραφώνδιάμεταβιβάσεως 
(virement) από λογ)σμοϋ εις λογ) 
σμόν. Τοιουτοτρόπως αναφαίνεται 
είδος τι άΰλου νομίσματος—άπο- 
καλουμένου σήμερον monnaie scri- 
pturale—τοϋ οποίου ένδειξιν εν- 
ρίσκομεν εις τό σύνολον τών πι
στωτικών υπολοίπων τών παρά 
τραπέζαις λογ)σμών, διότι οί 
λογ)μοί ούτοι είναι έκεΐνοι, οιτι- 
νες επιτρέπουν τούς διά μεταφο
ράς διακανονισμούς, δηλαδή δη
μιουργούν τό νόμισμα,τό καλού
μενοι- «monnaie scripturale». 
Οϋτω πώς συσσωρεύονται, δι’ αυ
τού τούτου τού μηχανισμού τών 
δοσοληψιών, ποσά άφήρημένης 
έννοιας, ΰπερβαίνοντα κατά πολύ 
τό σύνολον τού πραγματικού νο
μίσματος, καί τά όποια αντιπρο
σωπεύουν μέγα μέρος τής διαθεσί
μου αγοραστικής ίκανότήτος, έν 
δεδομένη στιγμή.

Άπεκτήσαμεν δθεν από τίνος 
καιρού τήν συνήθειαν νά προσθέ- 

, τωμεν τό άφηρημένον τούτο νο
μισματικόν απόθεμα, οΐον τοΰτο 
προκύπτει έκ τού συνόλου τών 
παρά τραπέζαις καταθέσεων, εις 
τό απόθεμα τού πραγματικού νο- 
μίσμιατος. ’Αναπτύσσεται τοΰτο 
φυσικώς συναρτήσει τής οικονο
μικής κινήσεως καί περιστέλλεται 
πάλιν, έάν ή οικονομική κίνησις 
έπιβραδύνεται. Είναι μάλλον έλα- 
στικώτερον τού αποθέματος πιστω
τικού νομίσματος, μολονότι τό 
σύνολον τών έκδεδομένων τραπε
ζογραμματίων διά τάς άνάγκας 
τών ιδιωτικών δοσοληψιών, μετα
βάλλεται έπίσης. Αί μεταβολαί τών 
δύο τούτων αποθεμάτων είναι 
άλλως τε αρκετά ανεξάρτητοι άλ- 
λήλων. Οΰτω, ήδη καταφαίνεται 
δτι αύ'ξησις τις τού ποσού τών 
έκδεδομένων τραπεζογραμματίων 
δέν συνεπάγεται άναγκαίως καί 
αϋξησιν τού συνολικού νομισματι
κού αποθέματος.

’Αλλά τόσον είς τήν μίαν δσον 
καί εις τήν άλλην περίπτωσιν, έ- 
θεωρήσαμεν μέχρι τοΰδε έν από
θεμα νομίσματος αδρανές: δέν 
δύναταί τις νά τό συλλάβη, άπό 
στατιστικής άπόψεως, ή έν κατα- 
στάσει κατανομής μεταξύ τών 
διαφόρων λογ)σμών, τών διαφό
ρων ταμείων, έκτος πάσης μετα
φοράς. Έλάχιστον τμήμα τοϋ ά- 
ποθέματος τούτου κυκλοφορεί, πη
γαινοέρχεται εντός βραχείας χρο
νικής περιόδου. Τουναντίον, ικα
νόν μέρος τών στοιχείων αΰτοϋ 
θά μετεκινήθη πολλάκις κατά τήν 
διάρκειαν μιας μακράς χρονικής 
περιόδου.

Τό σύνολον τής πραγματική; 
κυκλοφορίας δέν δύναται νά με- 
τρηθή ή έντός (ορισμένου χρονι
κού διαστήματος, δπως άλλως τε 
συμβαίνει διά τήν παραγωγήν καί 
διά τάς συναλλαγάς. ’Αλλά τοΰτο 
δέν άποτελεΐ μόνον συνάρτη
ση- τοϋ χρόνου. Ή ταχύτης περι
στροφής τού νομισματικού άποθέ- 
ματος δύναται νά μεταβληθή αί- 
σθητώς έντός τού αυτού χρονικού 
διαστήματος. Τό υπόλοιπον ενός 
ταμείου ή ενός λογ)σμοΰ παρά 
τραπέζη, δπερ εύρίσκεται είς έν 
ώρισμένον επίπεδον κατά τήν 
εσπέραν, δυνατόν νά μετεβλήθη 
κατά τήν διάρκειαν τής ημέρας, 
συνεπείρ. εισπράξεων ή καταβολών, 
συνεπεία έγγραφών είς τό παθητι
κόν ή τό ενεργητικόν άντιστοιχου- 
σών είς τάς ένεργηθείσας συναλ
λαγάς, κατ’ άναλογίαν δέ ποικίλ- 
λουσάν λίαν. Έκ τοϋ συντελεστοϋ 
τούτου ταχύτητας δμως έξαρτάται 
ή σπουδαιότης τών έν δεδομένφ 
χρόνφ τεθεισών είς κυκλοφορίαν 
ποσών, τό μέγεθος τής πραγμα
τικής άγοραστικής ικανότητας, οΐα 
παρουσιάζεται διά τής ζητήσεως 
εις τάς διαφόρους άγοράς, κατά 
τήν διάρκειαν ώρισμένης περιόδου.

Καταλήγομεν οΰτω εις τό νά 
άντιληφθώμεν δτι τό μέγεθος τής 
πραγματικής αυτής καί δρώσης

ίκανότήτος, έχει αρκετά μακρυνήν 
σχέσιν μέ τό νομισματικόν άπό- 
θεμα, ώς τοΰτο στατιστικώς έξα- 
κριβοΰται έν τή δίκην στιγμιοτύ- 
που ακινησία του, σχέσιν δ’ έτι 
μάλλον μακρυνήν μέ τό άπόθεμα 
πραγματικού νομίσματος. Κατα
λήγομεν δ’ οϋτω έπίσης είς τό νά 
άντιληφθώμεν δτι αί «ποσότητες 
νομίσματος», αί'τινες, έν δεδομένη 
στιγμή, αντιστοιχούν είς τήν δρώ- 
σαν αγοραστικήν Ικανότητα, εις 
τήν είς τάς διαφόρους άγοράς 
παρουσιαζομένην ζήτησιν, λύνον
ται ου μόνον νά αναπτυχθούν, άλ- 
λά καί νά περισταλοΰν, νά έξαφα- 
νισθοΰν μερικώς, χωρίς νά έπέλ- 
θη άναγκαίως άντίστοιχος μετα
βολή είς τό νομισματικόν άπόθε
μα, ιδία δ’ είς τό άπόθεμα πραγ
ματικού νομίσματος. Τοιουτοτρό
πως, ποσότητες νομίσματος άφη- 
ρημένης μέν έννοιας άλλ’ ούχ’ 
ήττον δρώσαι, δύνανται νά έξα- 
φανισθοΰν.

Επομένως, δέον έπίσης νά νοή- 
σωμεν δτι δημιουργία τις νομί
σματος οία είναι ή υπό τών Τρα
πεζών πραγματοποιουμένη δτάν 
χορηγούν πιστώσεις (Σημ. 1) ή οϊα 
είναι έκείνη τήν οποίαν δύναται 
νά κάμη τό Κράτος, ακόμη καί 
ά'ν αΰτη έμφανίζεται υπό μορφήν 
άντιστοίχου ποσότητας νομίσμα
τος τιθεμένης αμέσως είς κυκλο
φορίαν, δέν πρέπει νά θεωρήται 
δτι προστίθεται εις νομισματικήν 
κυκλοφορίαν ήδη καθωρισμένην 
ύπό προϋπάρχοντας νομισματικού

Σημ. 1. Δέον, νομίζωμεν, νά διακρί- 
νωμεν μεταξύ τής δημιουργίας «Mon
naie Sctipturale», είς ήν αί τράπεζαι 
προβαίνουν διά τούς πελάτας των 
δταν άρκοΰνται είς τό νά ενεργούν 
μεταβιβάσεως (νίτειηεηίε)μεταξύ τών 
λο)σμών των, οπότε ή δημιουργία αΰ
τη άποτελεΐ συνέπειαν τής ΰπάρξεοις 
τών λογ)σμών τούτων καί τών προη
γουμένως πραγματοποιηθεισών δοσο
ληψιών μεταξύ τών πελατών, καί τής 
δημιουργίας νομίσματος πιστωτικού ή 
«scriptural®» συνεπείςι τών υπό τών 
Τραπεζών χορηγούμενων πιστώσεων 
είς τήν πελατείαν των.

αποθέματος. Οϋτω, έπί παραδείγ- 
ματι, είς χώραν ένθα υπάρχει πι- 
στωτικήκυκλοφορία αντιστοιχούσα 
είς 50 δισεκατομμύρια τραπεζο
γραμματίων. μία συμπληρωματι
κή έ'κδοσις 25 δισεκατομ. τραπε
ζογραμματίων, ένεργηθεΐσα διά 
λογ)σμόν τοϋ Κράτους, δέν θά συ- 
νεπήγετο κατ’ ανάγκην, ώς γενι
κώς παραδεχόμεθα αϋξησιν κατά 
50°'ο τής συνολικής νομισματικής 
κυκλοφορίας τής χώρας. "Ινα δέ 
τοΰτο συμβή, θά έπρεπε νά ύπο- 
θέσωμεν δτι είς τά 25 ταΰτα δι
σεκατομμύρια νέων τραπεζογραμι 
ματίων αντιστοιχεί ίση άνάπτυξις 
τής λεγομένης «monnaie scriptu- 
rale« (λογ]σμών δψεως παρά τρα- 
πέζαις) καί ϊση ταχύτης περιστρο
φής, ώς μέ τά προηγουμένως έκ- 
δεδόμενα 50 δισεκατομμύρια, έπι 
πλέον δέ δτι ή προηγουμένη νομι
σματική κυκλοφορία παρέμεινεν 
άμετάβλητος. Πλήν αί έν κυκλο
φορία ποσότητες νομίσματος, αΐ- 
τινες, ύποτίθεται δτι αντιστοιχούν 
είς δεδομένον άπόθεμα πραγματι
κού νομίσματος, είναι λίαν μετα
βλητοί. Ενδέχεται νά ήλαττώθη- 
σαν δταν έτίθετο είς κυκλοφορίαν 
τό νεοδημιουργηθέν νόμισμα, οπό
τε τούτο ΰποκαθιστα μερικώς τήν 
έξαφανισθεΐσαν κυκλοφορίαν. 
’Ακόμη δέ καί έάν τό άπόθεμα 
πραγματικού νομίσματος συνέβη 
νά αΰξηθή, τοΰτο ουδόλως σημαί
νει δτι ή συνολική νομισματική 
κυκλοφορία ηΰξήθη άναλόγως.

Τουναντίον δέον νά διερωτηθώ- 
μεν μάλιστα μήπως ή νέα αυτή 
έ'κδοσις νομίσματος είναι τοιαύτης 
φύσεως ώστε νά σηνεπαγάγη πε
ριορισμόν τής προϋπαρχούσης κυ
κλοφορίας. Βεβαίως, τό Κράτος, 
δταν δημιουργή νόμισμα διά 
νά πλήρωσή τούς προμηθευτάς του, 
διοχετεύει νέας ποσότητας είς τό 
νομισματικόν κύκλωμα,καί τό ΰπ’ 
αΰτοϋ έκδοθέν νόμισμα εξακολου
θεί νά διαβιβάζεται άπό χειρός 
είς χεΐρα. Πράγματι, οί προμηθευ* 
^Συνέχεια είς τήν llnv σελίδα)
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ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΜΕ

Υπό Α. ΣΤΟΥΡΝΙΤΖΚΥ

Διά τήν καλήν κατανόησιν 
τοϋ χαρακτήρας, τής μορφής 
καί των συνθηκών των έμπο- 
ρικών σχέσεων των Σοβιέτ μέ 
τάς ξένας χώρας, εΐνε έπιβε- 
βλημένη μία βραχεία προκατα
βολική έξήγησις : Πρόκειται περί 
έπακριβοΟς καθορισμού αΰτοϋ 
τούτου του καθεστώτος τοϋ 
έξωτερικοΟ έμπορίου, ως τό 
έφαντάσθη καί τό κατέστρωσε 
ό νομοθέτης τών Σοβιέτ.

Πράγματι, τό καθεστώς τού 
έξωτερικοΟ έμπορίου, ώς κατε- 
στρώθη καί ώργανώθή μετά 
τήν άνοδον τής Σοβιετικής Κυ- 
βερνήσεως εις τήν έξουσίαν, 
ύπήρξεν εύθύς έξ άρχής καί πα
ραμένει καί σήμερον δεσπόζον 
σημεΐον τού Σοβιετικού καθε
στώτος. Συνετέλεσε μεγάλως 
εις τήν ίσυγκράτησιν καί τήν 
σταθεροποίησιν τού καθεστώ
τος καί προσέφερε μεγάλας 
υπηρεσίας είς τήν Κυβέρνησιν.

Τό καθεστώς τοϋ έξωτερικοΟ 
έμπορίου τών Σοβιέτ, βασίζεται 
έπί τής άρχής τών Κρατικών 
Μονοπωλίων. Διέπεται άπό 
τούς κανονισμούς τής Δημο
σίας ύπηρεσίας καί είναι όργα- 
νωμένον έπί τής βάσεως τού
της.

Κρατικά όργανα άσκούσι τό 
«ρυθμιστικόν»λειτούργημα κατά 
τήν Σοβιετικήν όρολογίαν, δη
λαδή διευθύνουν, έπιβλέπουν 
καί έλέγχουν τάς έμπορικάς 
συναλλαγάς τών Σοβιέτ μετά 
του έξωτερικοΟ.

Κρατικά έπίσης όργανα, αύ- 
τόνομα ή ήμιαυτόνομα, είναι 
έκεΐνα τά όποια κατά τήν 
ιδίαν όρολογίαν, άσκοΰσι μέ 
τούς συνεταιρισμούς, τήν δεύ- 
τέραν λειτουργίαν, τήν έμπορι- 
κήν δραστηριότητα, ένεργοΟντα 
άπ’ εύθείας είς τήν αγοράν 
πόσης φύσεως συναλλαγάς.

Τέλος, διά νά άντιληφθή τις 
καλώς τήν όργάνωσιν τοϋ σο
βιετικού καθεστώτος του έξω- 
τερικοΟ έμπορίου, πρέπει νά 
προσθέσωμεν:

Πρώτον, δτι εΐνε καθεστώς 
σχεδιακόν. Τό σχέδιον τοϋ έξω- 
τερικοΰ έμπορίου, άπαξ έκπο- 
νηθέν άπό τό έπιτροπάτον του 
έξωτερικοΟ έμποοίου,τή συνερ
γασία του Έπιτροπάτου τών Οι
κονομικών καί τής Κρατικής 
Τραπέζης, περιλαμβάνεται έν- 
τός γενικού σχεδίου τοΟ Σοβιε
τικού Κράτους.

Δεύτερον, δτι, εις τό σο
βιετικόν σύστημα, τά ύφιστά- 
μενα τελωνειακό δασμολόγια 
δέν δύνανται νά παίζουν τον 
συνήθη των ρόλον δοθέντος 
δτι «τό Κράτος, μόνος άγορα- 
στής καί πωλητής, δύναται νά 
έπηρεάζη τάς συνθήκας τών 
άνταλλαγών, δι’ ένός μέσου 
άπλουστέρου καί δραστικωτέ- 
ρου έκείνου τών τελωνειακών 
δασμών. Έξ άλλου, ό ταμεια
κός ρόλος τών τελωνειακών 
δασμολογίων τών Σοβιέτ, πα
ρουσιάζεται έπίσης ύπό μορφήν 
τελείως διαφορετικήν τής συνή
θους, δεδομένου δτι τά δασμο
λόγια ταΟτα έπηρεαζουν κυ
ρίως τάς είσαγωγάς καί διότι 
είναι όργανα του έξωτερικοΟ 
έμπορίου, τά όποια έν τή πραγ- 
ματικότητι είναι σχεδόν οί μό
νοι εισαγωγείς. Οί τελωνειακοί 
δασμοί τών όποιων προορισμός 
είναι ή αϋξησις τών Δημοσίων 
έσόδων, πληρώνονται έν μέρη 
άπό αύτό τούτο τό Κράτος.

Τέλος, τρίτη παρατή- 
ρ η σ ι ς : τό Τραπεζιτικόν σύ
στημα καί ή κατανομή τών 
πιστώσεων είς τά Σοβιέτ λει
τουργούν ύπό δλως ειδικούς ό
ρους.

Ή χρηματοδότησις τοΟ έξω-

τερικοΟ έμπορίου τών Σοβιέτ, 
είναι έν τη πραγματικότητι, 
μονοπώλιον τής Κρατικής Τρα
πέζης, ήτις είναι ό μοναδικός 
συγκεντρωτής τοϋ συναλλαγμα
τικού άποθέματος.

Ύπό όμαλάς συνθήκας, ή 
χρηματοδότησις έμπορικών έπι- 
χειρήσεων, διεθνούς χαρακτή
ρας, προϋποθέτει άμέσους καί 
συνεχείς δοσοληψίας, προαπαι
τεί δεσμούς άλληλεξαρτήσεως 
τών πιστωτικών ιδρυμάτων με
ταξύ τών χωρών, τών ένεργούν- 
των τοιαύτας συναλλαγάς.

Είς τάς σχέσεις όμως του πι
στωτικού συστήματος τών Σο
βιέτ μέ τά τών άλλων χωρών, ύ- 
πάρχει έν είδος ρήξεως καθόσον 
αί συναλλαγαί αύταί δέν δύ- 
νανται νά έκτελώνται πάλιν τή 
μεσολαβήσει ή άπό τον άμεσον 
έλεγχον τής Κρατικής Τρα
πέζης.

Έν συνάψει, ή όργάνωσις τής 
πίστεως, ώς έφαρμόζεται έν τή 
Σοβιετική Ρωσσία, δέν δύναται 
νά διαδραματίση σημαντικόν 
ρόλον είς τήν άνάπτυξιν τών 
έμπορικών σχέσεων τής χώρας 
ταύτης, ούτε είς τήν χρηματο- 
δότησιν του έξωτερικοΟ έμπο
ρίου της μέ τάς άλλας χώρας.

Διά νά συμπληρώσωμεν τήν 
σύντομον ταύτην περιγραφήν 
τοΟ σοβιετικού καθεστώτος πρέ
πει νά δηλώσωμεν δτι τήν στι
γμήν ταύτην τό έξωτερικόν έμ- 
πόριον εΐνε σχεδόν όλοσχερώς 
κρατικοποιημένον, όχι μόνον de 
jure άλλά de facto" δτι ό ρόλος 
τών φυσικών καί νομικών προ
σώπων είναι έπί του πεδίου 
τούτου ούσιαστικώς μηδαμινός, 
καί τέλος δτι ή Σοβιετική Ρωσ
σία, ώς προς τάς άμέσους συ
ναλλαγάς τών άλλοδαπών είς 
τήν σφαίραν τοΟ έξωτερικοΟ έμ
πορίου, μένει — άπό τής κατά τό 
1930 καταργήσεως τών ξένων 
παραχωρήσεων — έν τή πραγμα- 
τικότητι κλειστή.

Συμπερασματικώς, μόνον τό 
Σοβιετικόν Κράτος, είναι έκεΐνο 
τό όποιον καί νόμω καί έργω, 
συγκεντρώνει είς χεΐράς του τό
σον τήν διεύθυνσιν τών έμπορι
κών συναλλαγών είς τό έξωτε
ρικόν όσον καί τήν πραγματο- 
ποίησίν των.

χοντος τό μονοπώλιον του έμ
πορίου, τής δίδει έκπληκτικήν 
α’ίγλην καί έξαιρετικάς δυνατό
τητας : έχει είς τήν διάθεσίν της 
τεραστίους πόρους, όπισθέν της 
έχει δλην τήν συγρότησιν καί 
δλην τήν δύναμιν του Κράτους.

Τό Κράτος αύτό, τό όποιον 
έμφανίζεται είς τήν αγοράν έν 
εϊδη ένός μεγαλεμπόρου διεθνούς 
χαρακτήρας, καθίσταται μοι- 
ραίως, διά τής δυνάμεως καί 
τών μέσων του, έξαιρετικώς έπι- 
κίνδυνος συναγωνιστής τών έ- 
ταιρειών, τών έπιχειρήσεων καί 
τών έμπορων.

Ή άντινομία μεταξύ τής προ- 
υπαρχούσης τάξεως πραγμάτων 
καί τής προκυψάσης καταστά- 
σεως μετά τήν έμφάνισιν τής 
Σοβιετικής Ένώσεως έπί τής διε- 
θνοϋς άγοράς αύξάνεται έπί 
πλέον έξ ώρισμένων μεθόδων 
καί μέσων, τεθέντων έν ίσχύϊ 
κατά τήν διεξαγωγήν τών συ
ναλλαγών μετά του άνωτέρω 
Κράτους - έμπορου.

Ή Σοβιετική Κυβέρνησις, έ- 
χουσα νά διαπραγματευθή συ
ναλλαγάς μεγάλης όλκής, είναι 
πολύ φυσικόν νά προτιμά τούς 
μεγάλους πελότας, μέ σοβαράς 
έπιχειρήσεις, μέ μεγάλα έργο- 
στάσια κλπ. Διαβιβάζει χονδρι
κός παραγγελίας, άγοράζει με
γάλας ποσότητας καί δταν πρό
κειται νά πωλήση, δέν πωλεΐ 
κατά γενικόν κανόνα, λιανικώς

νεργασίας τών Σοβιέτ μέ τάς ποικιλία των είναι τελείως δι- 
κεφαλαιοκρατικάς χώρας, «ήτο αφορετικαί τών περιπτώσεων 
νά διορθωθή ή κατάστασις αύ- έκείνων καθ’ άς πρόκειται δι* 
τή καί νά έκλειψη τό ένδιάμε- ένα συνήθη έμπορικόν Όργα- 
σον καθεστώς ειρήνης καί πο- νισμόν, οίασδήποτε έκτάσεως 
λέμου». I καί άν είναι ουτος. Αί μορφαί

| τής πίστεως καί τής οίκονομι- 
ι κής ένισχύσεως, αί συνήθεις 

πρώτου ' μέθοδοι τής τραπεζιτικής τεχνι-

** *
Παραπλεύρως του

αύτοΰ προβλήματος, φύσεως κυ
ρίως οικονομικής καί πολιτι
κής, παρουσιάζετο έτερον τοι- 
οΟτον, φύσεως νομικής. Έπρό- 
κειτο περί τοΟ καθορισμού τών 
νομικών όρων καί τύπων, διά

κής, άπεδείχθησαν είς τήν 
προκειμένην περίπτωσιν άνε- 
παρκεΐς.

Τό πρόβλημα τής χορηγήσε- 
ως πιστώσεων είς τήν Κυβέρνη- 
σιν τών Σοβιέτ, ώς καί ή ύπό-

τήν έπί τοΟ πεδίου τών έμπο- j θεσις τής Κυβερνητικής έγγυή- 
ρικών σχέσεων συνεργασίαν j σεως τής έφαρμοζομένης είς τήν 
τών Σοβιέτ μέ τάς άλλας Δσ- χρηματοδότησιν τών έμπορι

κών συναλλαγών μέ τήν Σοβιε-νάμεις.
Τό θεμελιώδες ερώτημα το τικήν Ρωσσίαν,

τήν
ήγηρε κατά

όποιον διετυπώθη .έπί του πε-| τήν έφαρμογήν του, πολλάς άν- 
δίου τούτου ήτο τό νά γνωσθή | τιρρήσεις, συζητήσεις καί πάθη.
αν τά Σοβιέτ θά έξομοιοΰντο, 
έν τή έξασκήσει τής έμπορικής 
δικαιοδοσίας των, πρός τόν 
άπλοΰν έμπορον, ή καίτοι ένερ
γοΟντα έμπορικάς συναλλα
γάς, θά έξηκολούθουν νά ένήρ- 
γουν ώς Κράτος, ένασκοΟν 
πλήρως τά κυριαρχικά του δι
καιώματα ;

Ποιον θά ήτο τό νομικόν κα
θεστώς τής έμπορικής Αντιπρο
σωπείας— κυρίου όργάνου τής 
οικονομικής δραστηριότητας 
τών .Σοβιέτ είς τό έξωτερικόν; 
θά έθεωρεΐτο αϋτη ώς «άδιά- 
σπαστον μέρος» τής δίπλωμα

Προπύψαντα προβλήματα πατά 
τήν άποκατάστασιν τών έμ
πορικών σχέσεων τών Σο
βιέτ μέ τό έξωτερικόν.

Δέν ύπάρχει τίποτε τό έκπλη- 
κτικόν είς τήν διαπίστωσιν του 
δτι τό καθεστώς αύτό τοΟ έξω- 
τερικοϋ έμπορίου, άπαξ έλθόν 
είς έπαφήν μέ τήν άλλοδαπήν, 
μέ χώρας τών όποιων τό οικο
νομικόν καί κρατικόν σύστημα 
βασίζεται έπί έντελώς άλλων 
άρχών, πολλάκις έκ διαμέτρου 
άντιθέτων, έπέφερε σειράν πε
ριπλοκών πόσης φύσεως. Έκ 
του γεγονότος τούτου δύναται 
νά χαρακτηρισθή, ώς βασικόν 
έμπόδιον πσρακωλύσαν έπί μα
κράν χρόνον τήν τόσον εύχηθεΐ
σαν άπό τήν Σοβιετικήν Κυβέρ- τρα ταΟτα—«έκδήλωσις τής νο-

Τά σοβιετικά όργανα προβαί- τικής άπαστολής ; θά άπήλαυε 
νουν είς έπιλογήν τών προσώ
πων τοϋ έμπορικοΟ κύκλου, μέ 
τόν όποιον έργάζονται" άπομα 
κρύνουν έπίσης τούς μεσάζον
τος. ‘Η πάλη έναντίον τών τε
λευταίων αύτών είναι τό σύν
θημα τό όποιον έχει δοθή είς 
δλην τήν γραμμήν τής έμπορι
κής στρατιάς τών Σοβιέτ.

Τό άμεσον άποτέλεσμα τής 
πολιτικής ταύτης δέν ήτο εύκα- 
ταφρόνητον: Τά Σοβιέτ διά
του τρόπου τούτου παρημπόδι- 
ζον τήν συμμετοχήν είς τάς έμ
πορικάς συναλλαγάς των τών 
μεγάλων οικονομικών κύκλων 
καί τών πόσης φύσεως μέσα 
ζόντων.

Τά άνωτέρω έκτεθέντα τά ό
ποια χαρακτηρίζουν τήν Ατμό
σφαιραν έν τή όποια οί οικονο
μικοί κύκλοι τών καπιταλιστι
κών χωρών ήλθον είς έπαφήν 
μετά τής Ε.Σ.Δ.— έμπορου εΐναι 
άρκετά διά νά προβλέψη κανείς 
δτι ή σύγκρουσις μεταξύ τών 
δύο στρατοπέδων καθίστατο α
ναπόφευκτος.

Καί όντως, ό άγών έπηκολού- 
θησε ; Πάλη σκληρά, πολλάκις 
Αμείλικτος καί άρκετά μεγάλης 
διάρκειας. Πάλη ύπό διαφόρους 
μορφάζ, οίον : Αποκλεισμός, «α
ποκλεισμός τοΟ χρυσού», πάλη 
«κατά τών προϊόντων τών πα- 
ραχθέντων μέ τήν βοήθειαν τών 
φυλακισμένων καί τών έξορί- 
στων» ή γενικώς μέ «τήν κατα- 
ναγκαστικήν έργασίαν»- τέλος 
καί πρό πάντων «πάλη κατά τοΟ 
σοβιετικού «dumping». Τά μέ-

τών Ασυλιών καί τών διπλω- 
ματικώ” προνομίων, ώς έζήτει 
ή Σοβιετική Κυβέρνησις; Ποια 
θά ήτο ή νομική θέσις τών άλ
λων σοβιετικών οργάνων, άτινα 
παρά τό πλευράν τής Έμπορι
κής ’Αντιπροσωπείας, άσκοϋσι 
τάς έμπορικάς έργασίας τοΟ 
έξωτερικοΟ. Ποιον θά ήτο, τέ
λος, τό καθεστώς τών έμπορι
κών συναλλαγών, τών γιγνο- 
μένων τόσον ύπό τής έμπορι
κής Αντιπροσωπείας δσον καί 
ύπό τών άλλων έμπορικών ορ
γάνων του Σοβιετικού Κράτους 
καί ποια θά ήτο ή, διά τής 
συναλλαγής ταύτης, έκτασις τής 
εύθύνης τών Σοβιέτ;

Προβλήματα, τών όποιων ή 
έπίλυσις τυγχάνει τοσούτω 
μάλλον δύσκολος καθόσον καί 
τό δίκαιον δέν παρέχει έπαρκή 
βάθρα πρός έπίλυσίν των καί 
ό σοβιετικός νομοθέτης δέν δί
δει άκριβή καί σαφή άπάντησιν 
είς πολλά έρωτήματα—καί όχι 
μικροτέρας σημασίας — άφορών- 
τα τήν νομικήν φόσιν καί θέσιν 
τής Έμπορικής ’Αντιπροσω
πείας.

Τέλος, εΐνε άπαραίτητον νά 
ύποδείξωμεν, παραπλεύρως τών 
δυσκολιών αύτών οικονομικής 
καί νομικής φύσεως, αϊτινες ι προσωπείας καί τών άλλων όρ- 
προέκυψαν ώς έπακολούθημα γάνων.

Πράγματι, σπανιώτατα μό
νον, τό πρόβλημα τοϋτο συνε- 
ζητήθη ύπό μόνην τήν οικονο
μικήν καί χρηματικήν άποψίν 
του.

Πολλάκις έγένετο άντικείμε- 
νον καθαράς πολιτικής διαπά
λης καί συνεδυάζετο μέ έτερον 
πρόβλημα, τό τών χρεών.

Έξ άλλου, ή έπίλυσις του κα
θίστατο τοσούτω μάλλον δυ- 
σκολωτέρα δσον ή Ατμόσφαιρα 
τών έμπορικών κύκλων τών 
έξωτερικών άγορών ήτο έπί 
μακρόν χρόνον πολύ ολίγον 
ευνοϊκή διά τήν Κυβέρνησιν 
τών Σοβιέτ.

Αί μέθοδοι καί τό οικονομι
κόν σύστημα τής Κυβερνήσεως 
ταύτης ένέπνεον, κατά τήν 
διάρκειαν πολύ μακράς περιό
δου, όλίγην έμπιστοσύνην είς 
τούς έπιχειρηματίαςτής Δύσεως.

Άνακεφαλαιοΰντες διά βρα
χέων τά προεκτεθέντα προ
βλήματα, δυνάμεθα νά δια- 
πιστώσωμεν, δτι ταΟτα εΐναι 
τριών ειδών : οικονομικά, νο
μικά, χρηματικά.

Οικονομικόν πρόβλημα 
κατά πρώτον. Έπρόκειτο διά 
τάς χώρας τάς διατηρούσας 
σχέσεις μέ τά Σοβιέτ, νά εϋ- 
ρουν διατύπωσιν ήτις θά έπέ- 
τρεπε τήν έξουδετέρωσιν τοΟ 
φοβερού αύτοΰ δπλου του εύρι- 
σκομένου είς χεΐρας τής Σοβιε
τικής Κυβερνήσεως : τοΟ συ
στήματος τής μονοπωλήσεως 
τοΟ έξαγωγικοΟ έμπορίου. "Ο
σον άφορά τήν Σοβιετικήν Ρωσ
σίαν έπρόκειτο νά τεθή τέρμα 
είς τά πάσης φύσεως διακρί
σεων μέτρα, τά ληφθέντα ύπό 
τών ξένων χωρών έναντίον τής 
Σοβιετικής Ρωσσίας.

Νομικόν πρόβλημα. Κα
τόπιν ή Σοβιετική Κυβέρνησις, 
έπρεπε νά έπιτύχη τήν άναγνώ- 
ρισιν του καθεστώτος τοΟ έξα- 
γωγικοΟ έμπορίου του Κατα
στατικού τής Έμπορικής Άντι-

νησιν άπό τής έποχής τής άπο- 
καταστάσεως τώνδιπλωματικών 
σχέσεων αύτής μετά τοΟ έξω- 
τερικου «συνεργασίαν έπί τοΟ 
οικονομικού πεδίου» τών «δύο 
συστημάτων ιδιοκτησίας — σο
βιετικής καί καπιταλιστικής».

Πράγματι, δλα είναι νέα είς 
τήν όργάνωσιν τών σχέσεων 
τών Σοβιέτ μέ τό έξωτερικόν. 
Ή Σοβιετική Ρωσσία ώς έμπο
ρικόν Κράτος παρουσιάζεται είς 
τόν έξωτερικόν κόσμον ύπό νέαν 
καί ιδιόρρυθμον μορφήν.

Αί συναλλαγαί της εΐνε δλως 
έξαιρετικής έκτάσεως. Ή θέσις 
της ώς μεγάλου κράτους καί έ-

οτροπίας ήτις ώρθωσεν έναντίον 
τήν γυραιά'ν μας διεθνή Κοινω
νίαν καί τήν νεαρόν σοβιετικήν 
κοινότητα μέ τήν κοινήν θέλη- 
σιν νά έπιβάλη ή μία είς τήν 
άλλην τάς Απόψεις της έπί τής 
πολιτικής τής νομικής καί κυ
ρίως τής οικονομικής διαρθρώ- 
σεως»—ήσαν άληθή «πολεμικά 
μέτρα κατά τοΟ ρωσσικοΟ έμ
πορίου». Έπηκολούθησε έπί μα
κρόν χρονικόν διάστημα, «κα- 
τάστασις έπαμφοτερίζουσα με
ταξύ ειρήνης καί πολέμου».

Τό πρώτον πράγμα τό όποιον 
έπεβάλλετο είς τό πεδίον τής 
οικονομικής καί έμπορικής αυ

τής άποκαταστάσεως τών έμ
πορικών σχέσεων μεταξύ τώνΣο- 
βιέτ καί τοΰ«ΚεφαλαιοκρατικοΟ» 
κόσμου, ένα πρόβλημα κεφαλαι
ώδους σημασίας τό όποιον έπι- 
ζητεΐ τήν λύσιν του. Εΐναι τό 
πρόβλημα τής χρηματοδοτήσεως 
τοΟ έξαγωγικοΟ έμπορίου.

Πράγματι, τό πρόβλημα τής 
χρηματοδοτήσεως τών έργα- 
σιών του έξωτερικοΟ έμπορίου, 
πρόβλημα ζωτικής σημασίας 
είς τό έπίπεδον τής όργανώ- 
σεως του διεθνούς έμπορίου, 
γίνεται έτι έπιτακτικώτέρον καί 
περιπλοκώτερον είς τήν περί- 
πτωσιν τής Σοβιετικής Ρωσσίας, 
δπου μόνος καί μοναδικός έξα- 
γωγεύς εΐνε ένα μεγάλο Κρά
τος. Ή έκτασις τών έξωτερι-

Τέλος Χρηματικόν πρό
βλημα, ώφειλε νά έξεύρη δια
τυπώσεις, αϊτινες θά έπέτρεπον 
τήν χρηματοδότησιν τών έξωτε
ρικών έμπορικών συναλλαγών 
έπί βάσεως παραδεκτής ύπ’ άμ- 
φοτέρων τών συμβαλλομένων.

Διακανονισμός τών μετά τήν 
άποκατάστασιν εμπορικών 
σχέσεων μεταξύ Σοβιετικής 
Ρωσσίας καί έξωτερικοϋ 
προκυψάντων ζητημάτων.

Τά τρία άνωτέρω προβλήμα
τα έτυχον λύσεώς τίνος ;

Γενικώς, δύναται τις ν’ άπαν- 
τήση καταφατικώς, κάμνων έν 
τούτοις διακρίσεις. Δύναται τις 
πράγματι, τά δύο πρώτα προ
βλήματα, τό τής οικονομικής

κών συναλλαγών τής Σοβιετι- j συνεργασίας καί τών νομι
κής Ρωσσίας, ό όγκος των, ή κών μορφών της, νά θεωρήση



κατά την παρούσαν στιγμήν ώς 
λελυμένα. Οΰχΐ όλιγώτερον βέ
βαιον τυγχάνει έξ άλλου δτι τό 
τρίτον πρόβλημα, τό τής χρημα
τικής ένισχύσεως, δέν δύναται 
νά θεωρηθή ώς όριστικώς λε- 
λυμένον. Δέν έτυχεν ευτε ένι- 
αίας οΰτε καθολικής λύσεως.

"Ας έξετάσωμεν έκ νέου τάς 
τρεις ταύτας όμάδας των έρω- 
τημάτων καί άς ίδωμεν δι’ ολί
γων ποϊαι ήσαν αί λύσεις των.

”Ας άρχίσωμεν έν πρώτοις 
άπό τά δύο πρώτα προβλήματα 
τό οικονομικόν καί τό νομικόν.

Α). Προβλήματα οικο
νομικά καί νομικά. Τό πρώ
τον πράγμα τό όποιον πρέπει 
νά προσδιορισθή είναι ή μέθο
δος τής έπιλύσεως. Τό συμ
βατικόν δίκαιον, είναι 
τό μόνον δπερ, έν δψει των 
νέων δυσκολιών καί έν άπου- 
σία παγίων διατάξεων του ιδι
ωτικού δικαίου έπί τού έφαρμο- 
στέου εις Κράτος - έμπορον, έμ- 
πορικοΰ καθεστώτος, θά έδιδεν 
έν τή πραγματικότητι, μίαν λύ- 
σιν καί τών δύο τούτων προ
βλημάτων.

Έν πρώτοις άνεγνωρίσθη τά 
καθεστώς τού έξωτερικοϋ έμ- 
πορίου. Εύρίσκομεν ήδη εις τάς 
έμπορικάς συμβάσεις άρκετά 
καλοδιατυπωμένας διατάξεις 
περί τής μορφής τής έμπορικής 
άντιπροσωπείας ώς «άναπο- 
σπάστου μέρους» τής διπλωμα
τικής άποστολής, ής οί άρχηγοί 
άπολαύουσι διπλωματικής άσυ- 
λίας καί τών όποιων τά άκίνητα 
είναι άπαραβίαστα.

Πρέπει έν τούτοις νά παρα- 
τηρήσωμεν δτι ή θεωρία τής 
Σοβιετικής Κυβερνήσεως, καθ’ 
ήν αί λειτουργίαι τού έμπορι- 
κού Σοβιετικού Κράτους, δέον 
νά θεωρούνται ώς κυβερι ητικαί 
λειτουργίαι άπορρέουσαι έκ τής 
έξουσίας της, δέν έγένετο όλο- 
σχερώς παραδεκτή καί ιδίως 
άναφορικώς μέ τό καθεστώς 
τών έμπορικών συναλλαγών- 
τά Σοβιέτ—έμποροι — έδέησε νά 
κάμουν μεγάλος ύποχωρήσεις 
καί ν' Αποδεχθούν ύπό ώρισμέ- 
νους δρους, τήν άρχήν τού 
ύπευθύνου τής ’Εμπορικής ’Αν
τιπροσωπείας. Αύταί έν τούτοις 
κατά τήν Σοβιετικήν Κυβέρνη- 
σιν, δέν ήσαν παρά «παραχω
ρήσεις» έλευθέρως γινόμενοι 
διά λόγους σκοπιμότητας». (') 
Έξ άλλου διά τών έμπορικών 

συμβάσεων ή κυβέρνησις τών 
Σοβιέτ έξησφάλισεν ύπέρ αύτής 
δλα τά πλεονεκτήματα, τά 
όποια παρέχει κανονικώς τό 
συμβατικόν δίκαιον, στηριζόμε- 
νον γενικώς έπί τής πατροπα- 
ραδότου αρχής:τής ρήτρας τού 
μάλλον εύνοουμένου κράτους 
καί τής Αμοιβαιότητος, αρχής 
έφ’ ήν στηρίζεται όλόκληρον 
τό συμβατικόν σοβιετικόν δί
καιον.

Τέλος, διά σειράς δρων έπι- 
λεγομένων «ένάντιον τών εις 
βάρος τής διακρίσεως τού σο
βιετικού έμπορίου μέτρων» — 
δρων τΐεριληφθέντων τόσον εις 
τάς έμπορικάς συμβάσεις δσον 
καί τά πολεμικά σύμφωνα «περί

(!) Είναι απαραίτητον νά σημειώ- 
σωμεν, δτι τήν στιγμήν ταύτην ση- 
μείοΰται κατά τρόπον έπί μάλλον 
καί μάλλον έμφανή, σπουδαιοτάτη 
μεταβολή είς τήν πολιτικήν τής Σο
βιετικής Κυβερνήσεως, έκτός έάν έπε- 
κταθή, θά έπιφέρη βαθειαν μεταβο
λήν είς τό καθεστώς του έξωτερικοϋ 
έμπορίου, ύφ’ ήν μορφήν λειτουργεί 
τοΰτο σήμερον. "Υπαινισσόμεθα δη
λαδή τήν τάσιν τής Σοβιετικής Κυ
βερνήσεως νά «μεταφέρη όλοκλ'ηρω- 
τικώς πάσας τάς συναλλαγάς τοϋ 
έξωτερικοϋ έμπορίου άπό τό εξωτε
ρικόν είς τήν Σοβιετικήν Ρωσσίαν». 
"Αν ή τάσις άϋτη έξακολουθήση, ή 
θέσις τών έμπορικών ’Αντιπροσω
πειών εις τό Σοβιετικόν- σύστημα θέ
λει βεβαίως τροπόποιηθή. Τά «συ
ναλλακτικά» των καθήκοντα, δηλαδή 
τά καθαρώς εμπορικά θά περιορι- 
σθοΰν πολύ καί τό πεδίον τής δρά 
σεώς των, έκ τοΰ γεγονότος αύτοϋ, 
θά πλησιάση εκείνο τών έμπορικών 
άκολούθων, Έξ αύτοϋ καί μόνον τοϋ 
γεγονότος, ώρισμένα προβλήματα, 
άφορώντα τήν νομικήν θέσιν τοϋ όρ-< 
γόνου τούτου, τόσον συζητηθέντα 
καί νομικώς καί οόσιαστικώς, θά 
χάσουν μέρος τής σημασίας των,

μή έπιθέσεως», ή Κυβέρνησις 
τών Σοβιέτ έξησφαλίσθη κατά 
τών διαφόρων έξωτερικών έπι- 
θέσεων και τών κυβερνητικών 
μέτρων, άτινα θά |έθιγον τήν 
έμπορικήν . της δραστηριότητα 
καί έξησφαλίσθη έκ τής τυχόν 
έπαναλήψεως τών οικονομικών 
συγκρούσεων, περί ών εϊπομεν 
άνωτέρω.

Δηλαδή, άνσγνώρισις τού κα
θεστώτος τού έξωτερικοϋ έμπο
ρίου, ώς τούτο τυγχάνει γνω
στόν εις τόν νομοθέτην τών σο
βιέτ, ύπό ώρισμένας βεβαίως 
έπιφυλάξεις- πλεονεκτήματα πό
σης φύσεως προκύπτοντα κανο
νικώς άπό έμπορικήν συνθή
κην, βασιζομένην είς τάς πα- 
τροπαραδότους άρχάς- προστα
σία κατά τών μέτρων’«τής δια- 
κρίσεως», τοιαΰτα εΐνε τά έπι- 
τευχθέντα ύπό τών Σοβιέτ άπο- 
τελέσματα έπί τού πεδίου τοϋ 
συμβατικού δικαίου.

"Αν αί διατάξεις τού συμβα
τικού δικαίου, αί βασιζόμενοι 
έπί τών πατροπαραδότων άρ- 
χών, παρέχουν είς τόν ’Έμπο
ρον—Σοβιέτ τά αύτά πλεονε
κτήματα άτινα προκύπτυυσι φυ
σιολογικούς έκ τής δευτέρας 
ένασκήσεως τών άρχών τής 
άμοιβαιότητος καί τής ρήτρας 
τού μάλλον εύνοουμένου Κρά
τους, είς καθεστώς «κεφαλαιο
κρατικόν», τούτο δέν συνέβαινε 
καί διά τάς χώρας, αϊτινες συ
νήψαν συνθήκας μέ τά Σοβιέτ. 
Δοθείσης τής άνομοιομορφίας 
τού νομικού καί οικονομικού 
συστήματος καί τών ιδιοτυπιών 
τοΰ σοβιετικού καθεστώτος, 
κατά τό όποιον μόνον τό Κρά
τος διενεργεί τάς μετά τού έξω- 
τερικού έμπορικάς συναλλαγάς, 
ούτε ή ρήτρα τού μάλλον εύνο
ουμένου Κράτους, οΰτε έκείνη 
τής άμοιβαιότητος, δέν θά ήδύ- 
νατο νά δώσουν, είς τό μετά 
τών Σοβιέτ συναλασσόμενον 
Κράτος, τά κανονικώς προκύ
πτοντα πλεονεκτήματα.

Διά τήν αύτήν αιτίαν, αί τε
λωνειακοί συμβάσεις, αί βασι
ζόμενοι έπί τών πατροπαραδό
των άρχών, δέν ήσαν ώσαύτως 
είς θέσιν νά φέρουν άξίας λό
γου μεταβολάς είς τήν κατά- 
στασιν τών Κρατών τών συνα- 
ψάντων τελωνειακός συμβά
σεις, κατά τάς πατροιταραδό- 
τους άρχάς, μέ τά Σοβιέτ. "Ως 
όρθώς έλεγεν εν έκ τών μελών 
τής γερμανικής άποστολής, ήτις 
προέβαινεν είς διαπραγματεύ
σεις συνάψεως έμπορικής συν
θήκης μέ τά Σοβιέτ : «Τά τε
λωνειακό δικαιώματα τά όποια 
θά ύποχρεώσετε τά Κρατικά 
σας ιδρύματα νά πληρώσουν 
διά τά έμπορεύματά μας, μάς 
είναι τελείως άδιάφορα, έφό- 
σον θά σάς χορηγήσωμεν πι
στώσεις, θά άγοράσητε παρ’ ή- 
μών οπωσδήποτε τά είδη, ών 
ήθέλατε έχει άνάγκην, έκτός 
αν πολιτικαί βλέψεις σάς ά- 
ναγκάσουν ν’ άγοράσητε άλλα- 
χόθεν. Άλλ’ άν, π.χ., κάμομεν 
εύνοϊκόν δασμολόγιον διά τό 
χαβιάρι σας καί άποκτήσωμεν 
άντιστοίχως άνάλογον εύκο- 
λίαν διά τά τάδε καί τά δείνα 
εϊδη πολυτελείας τά όποια έξα- 
γάγομεν είς σάς, π.χ. παιχνί
δια, θά δυνηθήτε καί κάλλιστα 
νά μάς πλημμυρίσετε άπό χα
βιάρι, έπωφελούμενοι τών έμπο
ρικών έλευθεριών μας, ένώ δέν 
θά εισαγάγετε οΰτε ένα παι
χνίδι μας, άν δέν άναγράφων- 
ται είς τό σχέδιον τών εισαγω
γών σας. "Ώστε θά ώφεληθήτε 
μόνοι σας τών είς τήν σύμβα- 
σιν άναγεγραμμένων εύνοϊκών 
διατάξεων.

‘Η έλλειψις πραγματικής καί 
ούσιαστικής άμοιβαιότητος,προ- 
κυπτούσης έκ τής άνομοιογε- 
νείας τού νομικού καί τού οι
κονομικού συστήματος φαίνε
ται ήδη, κατόπιν πολλών δια
κυμάνσεων, δα μάλλον έξέ- 
λιπεν.

Κατάστασις σχετικής ισορρο
πίας μεταξύ τών δύο μερών 
κατορθώθη νά έπιτευχθή, ιδίως

διά τοΰ ποσοστού εισαγωγής, ή; 
τού διακανονισμού διά τών 
συνθηκών τού προβλήματος τού· 
έμπορικού ισοζυγίου, ή διά τών 
δρων οϊτινες καθιεροΰσι άνώτα- 
τον δριον εισαγωγής τών Σο
βιέτ, ή διά τής καθιερώσης άνα- 
λογίας, έκ τών προτέρων καθ- 
ωρισμένης, διά τάς έξαγωγάς 
μέ προορισμόν τήν Σοβιετικήν 
Ρωσίαν ή τέλος διά τών συμβά
σεων έπί τών άποδεχθησομέ- 
νων παραγγελιών τών Σοβιέτ.

"Η Σοβιετική Ρωσσία είναι 
συνδεδεμένη τήν στιγμήν ταύ
την μέ σχέσεις συμβατικού δι
καίου μέ τά περισσότερα τών 
«κεφαλαιοκρατικών Κρατών» 
συνήψε πόσης φύσεως συνθή
κας μέ πλείονα τών 30 έθνών. 
Εύρισκόμεθα πρό πραγματικού 
συστήματος συμβατικού 
δικαίου, καθιεροΰντος τήν άνα- 
γνώρισιν τοΰ καθεστώτος τοΰ 
έξαγωγικού σοβιετικού έμπο
ρίου καί καθορίζοντας τάς άρ
χάς τών άμοιβαίων σχέσεων 
τών δύο συστημάτων—καπιτα
λιστικού καί σοβιετικού.

"Η άτμοσφαΐρα τού «άγώνος 
καί τής ύποψίάς» άτινα περιέ- 
πλεκον αίσθητώς τάς έμπορι
κάς σχέσεις τών Σοβιέτ μέ τό 
έξωτερικόν, έπανηρεμεΐ καί 
αιθριάζει.

Είς τήν παρούσαν μελέτην, 
άφιερωμένην είς τάς μ ο ρ φ ά ς 
τών έμπορικών σχέσεων τών 
Σοβιέτ, δέν προτιθέμεθα νά κά- 
μωμεν περιγραφήν τής έμπορι
κής πολιτικής των οΰτε νά πε- 
ριγράψωμεν τήν διάρθρωσιν τών 
συναλλαγών των. Ούχ ήττον 
άνευ αύτής τής σαφήνειας τών 
γραφομένων μας, έπιβάλλονται 
σύντομοί τινες διευκρινίσεις.

Έν πρώτοις δυσπιστούμεν, 
ώς πρός τό σημεΐον τών έπιδι- 
ωκομένων ύπό τής Κυβερνή
σεως τών Σοβιέτ σκοπών, δτι 
ή κατάστασις έσημείωσε σχετι
κήν τινα πρόοδον.

Τά Σοβιέτ έσημείωσαν άδιαμ- 
φισβητήτως μεγάλην έπιτυχίαν 
είς τήν πραγματοποίησιν τής 
πολιτικής, των τού ένεργητικοΰ 
ισοζυγίου τών πληρωμών. Ή 
στροκτούρα τών εισαγωγών καί 
έξαγωγών μεταβάλλεται. "Η 
Ρωσσία παύει νά εΐναι χώρα 
έξαγωγής προϊόντων διατρο
φής καί πρώτων ύλών καί άρ 
χίζει νά έξάγη κατειργασμένα 
προϊόντα—άποτέλεσματών πεν
ταετών σχεδίων. "Η Σοβιετική 
"Ένωσις εισάγει όλονέν όλιγώ- 
τερα εϊδη μηχανικών καί βιο
μηχανικών προϊόντων, τά ό
ποια ήσαν άπαραίτητα διά τόν 
έφοδιασμόν τής χώρας καί ών 
ή εισαγωγή εΐχεν ήδη έπαρκώς 
άναπτυχθή. Κατόπιν τής έλατ- 
τώσεως τών τοιαύτης φύσεως 
βιομηχανικών εισαγωγών, ή 
Σοβιετική Ρωσσία ήδυνήθη νά 
περιορίση τάς έξαγωγάς της. 
Καί άν καί εΐνε άληθές δτι ό 
δγκος τών άνταλλαγών έλατ- 
τούται κατά τά τελευταία ταΰ- 
τα έτη, έν τούτοις, κατόπιν τής 
έλαττώσεως τών είσα /ωγών τών 
ειδών διά τήν βαρεΐαν βιομηχα
νίαν, ή κατάστασις βελτιοΰται 
αίσθητώς άναφορικώς μέ τό ί- 
σοζύγιον τών πληρωμών. Τό 
έξωτερικόν έμπορικόν χρέος ή- 
λαττώθη αίσθητώς (*). Αί άνάγ- 
και είς ξένον συνάλλαγμα εΐ
ναι μικρότεροι. Σχετικώς είς τό 
τελευταΐον συνέδριον τών Σο
βιέτ, ό Rosengolz, έπίτροπος τού 
έξωτερικοϋ έμπορίου, έλέγεν δτι 
«ή Σοβιετική "Ένωσις άπελευθε- 
ροΰται άπό τάς ξένας είσαγω- 
γάς». Τά Σοβιέτ προσπαθούν ν’ 
έπιτύχουν έπί μάλλον καί μάλ
λον τήν άνεξαρτησίαν των έπί 
τού πεδίου τών έξωτερικών 
άνταλλαγών.

Β). Τό πρόβληματής 
χρηματοδότησε ως.—’Α

ί1) Τούτο, κατά τάς ανακοινώσεις 
τοϋ επιτρόπου τοϋ έξωτερικοϋ εμ
πορίου είς τόν λόγον του τοϋ τελευ
ταίου ’Ιουλίου, τή 1 ’Ιανουάριου 1935 
δέν ήτο άνώτερον τών 115.000 000 
δολλαρίων καί τήν 1 ’Ιουλίου 1936 
δέν ύπερέβαινε τά 75.000.000 δολ- 
λάρια.

φού έξεθέσαμεν ποια ύπήρξεν ή 
λύσις τών δύο προβλημάτων, 
τού οικονομικού καί τού νομι
κού, μάς μένει ν’ άναπτύξωμεν 
τά τελευταΐον τούτο πρόβλημα, 
δπερ ώσαύτως προέκυψεν έκ 
τής άποκαταστάσεως τών έμ
πορικών σχέσεων τών Σοβιέτ 
μέ τό έξωτερικόν—τό πρόβλημα 
δηλονότι τής χρηματοδοτήσεως 
τού έξαγωγικού έμπορίου.

Τό σπουδαΐον τούτο πρόβλη
μα άσκεΐ κεφαλαιώδη έπιρροήν 
έπί δλης τής έμπορικής πολιτι
κής, ακόμη δέ ένίοτε καί έπί αύ
τής ταύτης τής κυρίως πολιτι
κής τών Σοβιέτ πρός τάς χώ
ρας τής Δύσεως. ’Εν τή πράξει 
έγένετο άντιληπτόν, ύπό τήν 
μορφήν τών «πιστώσεων διά 
τάς πρός τήν Ρωσσίαν έξαγω
γάς τή έγγυήσει τών Κυ- 
β ερ ν ή σ ε ω ν».

Ή κυβερνητική έγγύησις έφ- 
ηρμόσθη έπί τών πιστώσεων 
τών προορισμένων νά χρημα
τοδοτήσουν τό έξωτερικόν σο
βιετικόν έμπόριον, διά πρώτην 
φοράν έν Νορβηγία κατά τό 
1922, συνεπεία τής συναφθεί- 
σης συμβάσεως μεταξύ τής σο
βιετικής έμπορικής άντιπροσω- 
πείας καί τής κυβερνήσεως τής 
Χώρας ταύτης.

Τό δοθέν ύπό τής Νορβηγίας 
παράδειγμα ήκολουθήθη άπό 
δλας σχεδόν τάς Χώρας.

Αί κάτωθι χώραι παρέσχον 
τήν έγγύησιν τών κυβερνήσεών 
των πρός τήν κυβέρνησιν τών 
Σοβιέτ: ’Αγγλία, Αύστρία (έγ- 
γύησις τής Κυβερνήσεως καί 
τοϋ Δήμου Βιέννης), Γερμανία, 
’Ιταλία, Αεττονία, Δανία, ’Ια
πωνία (άπό τού 1930), Σουη
δία, Φινλανδία, Τσεχοσλοβα
κία, Πολωνία κ.λ.π.

Έν όλίγοις καταλήγομεν είς 
τό συμπέρασμα δτι σχεδόν 
πάντα τά Κράτη έχοντα εύ· 
ρείας συναλλ αγάς μέ τά Σο
βιέτ, παρέσχον τήν έγγύησίν 
των είς τάς πιστώσεις τάς προ
ορισμένος νά διευκολύνουν τάς 
μετά τής Σοβιετικής Ρωσίας 
έμπορικάς συναλλαγάς των.

Εΐναι άδύνατον νά έξετάσω
μεν ένταΰθα τάς μορφάς καί 
τάς διατυπώσεις τής χρηματο
δοτήσεως. Δέν θά εϊπωμεν παρά 
όλίγας λέξεις άναφορικώς μέ 
τόν γενικόν των χαρακτήρα 
καί τά κοινά των γνωρίσματα.

Είς τάς περισσοτέρας τών πε
ριπτώσεων, ή κυβερνητική έγ- 
γύησις χορηγείται βάσει τών 
νόμων τών ρυθμιζόντων τήν 
χρηματοδότησιν τού έξαγωγι- 
κού έμπορίου.

Ένίοτε, έν τούτοις, ή χρημα
τοδότησή τών μετά τών Σοβιέτ 
έμπορικών συναλλαγών, διέπε- 
ται άπό νόμους ειδικούς.

"Η κυβερνητική έγγύησις δί
δεται γενικώς ύπό μορφήν ά- 
αφαλούς πιστώσεως, ή ύπό. 
μορφήν συμβολαίου ύπό τό 
ducroire δπερ χορηγείται είς 
τόν βιομήχανον ή τόν έμπορον 
δι" έκάστην έξαγωγήν.

Παρέχεται εϊτε είς τόν έθνι
κάν έξαγωγέα, ή, γενικώτερον 
βάσει ειδικής συμβάσεως, ύπο- 
γεγραμμένης παρά τών άντι- 
προσώπων τών δύο Κρατών, 
άπ’ εύθείας πρός τήν Κυβέρνη- 
σιν τών Σοβιέτ, ήτις θά έχη 
έλευθέραν έπιλογήν τών οϊκων 
είς τούς όποιους θά δώση τάς 
παραγγελίας της.

"Η τελευταία αϋτη μορφή τής 
έγγυήσεως συνεκέντρου πάν
τοτε τήν ίδιάζουσάν προτίμησιν 
τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως.

Γενικώς, ή έγγύησις αϋτη δέν 
έφαρμόζεται παρά δι’ ώρισμέ- 
νον ποσοστόν πιστώσεων έκ- 
κεχωρημένον τή Σοβιετική Κυ
βερνήσει- τό ποσοστόν τούτο 
κυμαίνεται μεταξύ 50 καί 75 ο]ο.

Ή μέση προθεσμία τών πι
στώσεων εΐναι μεταβλητή με
ταξύ δώδεκα καί πεντήκοντα 
τεσσάρων μηνών ήτοι ένός καί 
4 1 ]2 έτών.

Ή κυβερνητική έγγύησις δέν 
δίδει αύτή καθ’ έαυτήν οριστι

κήν καί άκεραίαν λύσιν τού 
προβλήματος τής χρηματοδοτή
σεως. Εύκολύνει τήν χορήγησιν 
πιστώσεων έλαττοΰσα τούς κιν
δύνους τών πιστωτών- δέν έξασ- 
φαλίζει δμως τήν πραγματο- 
ποίησιν τής συναλλαγής.. Έξ 
άλλου, εϊδομεν, δτι δέν καλύ
πτει ποτέ τό- συνολικόν ποσόν 
τής πιστώσεως..

Αύτονόητον δτι πρός ολο
σχερή έπίλυσιν τού προβλήμα
τος, ή έργασία τής χρηματοδο
τήσεως δέον νά γίγνεται άπό 
τής Τραπέζης καί, πολύ συχνά, 
έπίσης, προκειμένου νά καλυ- 
φθή τό ύπόλοιπον τών κινδύ
νων οΰς δέν καλύπτει ή κυβερ
νητική έγγύησις, θά καταστή 
άποραίτητος ή συνδρομή τών 
μεγάλων άσφαλιστικών εται
ρειών.

Αί μορφαί τής χρηματοδοτή
σεως τού σοβιετικού έξαγωγι- 
κοϋ έμπορίου έποίκιλον άνα- 
λόγως τών χωρών καί τών έ- 
ποχών τού έτους.

Έκεΐ δπου αί συναλλαγαί 
αύταί έλαβον μεγάλην έκτασιν, 
ώς π.χ. έν Γερμανία, καί συγκε
κριμένους μεταξύ τών έτών 1926 
καί 1932, ή πραγματοποίησις 
τής χρηματοδοτήσεως έξησφα
λίσθη άπό είδικώς δημιουργη- 
θέντος συνδικάτου Τραπεζών ή 
άπό ειδικούς οργανισμούς (ώς 
π.χ. ή Pago έν Γερμανία).

Άπό πολλών έτών καί πλέον 
ή άπαξ έψιθυρίζοντο πολλά 
περί στάσεως πληρωμών τής 
Σοβιετικής Ένώσεως καί περί 
προσεχούς χρεοοκοπίας τής Κυ- 
βερνήσεώς της.

Εΐνε άναμφισβήτητον δτι 
πολλάκις ή Σοβιετική Κυβέρνη- 
σις έδοκίμασε μεγάλας δυσκο
λίας πρός ρευστόποίησιν τών 
ληξιπροθέσμων όποχρεώσεών 
της. Εΐναι έξ ’ίσου άληθές δτι 
αί Σοβιετικοί συνθήκαι έκυκλο- 
φόρησαν είς πολλάς άγοράς 
τού έξωτερικοϋ, ώς λαθραΐον 
χρηματιστήριον, καί έπί πολύ 
χρονικόν διάστημα, ύπό δλως 
άνωμάλους συνθήκας.

Έν τούτοις, ή «Αναπόφευ
κτος» καί προσεχεστάτη χρεω- 
κοπία δέν έπραγματοποιήθη. 
Εΐνε μάλιστα περίεργος ή δια- 
πίστωσις δτι ή Σοβιετική "Ένω- 
σις ένεφανίζετο — καί αύτό κατά 
τήν ομολογίαν αύτών τούτων 
τών πιστωτών της—τηρούσα 
τάς οικονομικός της ύποχρεώ- 
σεις κατά τρόπον πολύ άκρι- 
βέστερον έκείνου μέ τόν όποιον 
ώρισμένα Κράτη, πιστωταί της, 
δέν έτήρησαν τάς ίδικάς των.

Δυνάμεθα δμως αρα γε νά 
εϊπωμεν, δτι τό πρόβλημα τής 
χρηματοδοτήσεως, ώς έλύθη 
ήδη, δίδει πλήρη ίκανοποίησιν 
είς τήν Σοβιετικήν Κυβέρνησιν;

Μάς φαίνεται δχι. Εκείνο 
δπερ ή Σοβιετική Κυβέρνησις 
θέλει νά έπιτύχη κυρίως, δέν 
εΐνε καθαρώς τραπεζιτικοί πι
στώσεις, ήγγυημέναι διά σοβιε
τικών τραβηκτικών, ώς συνέβη 
π. χ. μέ τήν περίπτωσιν τής 
Γερμανίας, άλλ’ άληθεΐς μα
κροπροθέσμους οικονομικός πι
στώσεις, άληθή δάνεια 
έπί τών ξένων άγορών.

Μέχρι τής παρούσης στιγμής 
δέν δυνάμεθα νά άναφέρωμεν 
παρά έν καί μόνον παράδειγ
μα τού τρόπου τούτου τών πι
στώσεων. "Έν δάνειον συνα- 
φθέν τώ 1935 έν Πράγα μέ έν 
συνδικάτον Τσεχοσλοβακικών 
Τραπεζών διά ποσόν 250 εκα
τομμυρίων Τσεχοσλοβακικών 
κορωνών, διαπραγματευόμενον 
έπισήμως έν Πράγα καί ήγγυ- 
ημένον 100ο)ο ύπό τής Τσεχο
σλοβακικής Κυβερνήσεως.

Φαίνεται, πώς δέν έφθασεν 
άκόμη ή στιγμή πρός γενίκευ- 
σιν τού είδους τούτου τών έπι- 
χειρήσεων, καί μεταξύ τών όρ- 
θουμένων έναντι τής γενικο- 
ποιήσεως ταύτης έμποδίων, έν 
τών κυριωτέρων εΐναι τό ζή
τημα τού οριστικού διακανο-



Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπό JOACHM Ρ€ LA CAMP

Διά ν’ άντιληφθή τις τήν ύπό|μένην Γερμανίαν, περισσότε-1 ξένων κεφαλαίων καί έπί πλέον ί Κατά τό 1937 ή Γερμανία έ- τάς χώρας της κεντρικής καί 
τής Γερμανίας τηρηθεΐσαν στά- ρον άπό κάθε άλλην χώραν. Κα-1 νά έλαττώση τό σύνολον του | λαβεν ενεργόν μέρος εις τήν Νοτίου ’Αμερικής.
fTiv nnTFvnrvTi rnr ττητνκππΊ ι ί nn τήτ την ττηπΊτην 11 ρτηπτηλρπι κήν rrvr.iTpnr.i vncnnr Knri nvmr ___ a- _ a 1σιv άπέναντι τής παγκοσμίου j τά τήν πρώτην μεταπολεμικήν 
οικονομίας καί τά πρακτικά ά-| δεκαετίαν διετερεΐτο μιά οίκο- 
ποτελέσματα ταύτης, δηλαδή νομική έλευθερία των διεθνών 
τά εμπορικός της σχέσεις μέ: έμπορικών συναλλαγών. Άπό 
τάς άλλας χώρας πρέπει νά λά- j τοϋ 1930 δμως έγένετο πασιψα- 
βη ύπ’ δψιν του ώρισμένα δεδό-! νές, ότι ή παλαιά έποχη του 
μένα τής ιστορικής έξελίξεως.; διεθνούς έμπορίου, χαρακτηρι- 
‘Όταν ρίπτη τις εν βλέμμα έπί ζομένη άπο τόν χρυσοΰν κανα
τών ύπό τής Γερμανίας ληφθέν- να τών διαφόρων νομισμάτων, 
των μέτρων κατά τά τελευταία | τήν έλευθερίαν τών αγορών 
έτη δσον άφορα εις τάς οίκο- τών πρώτων ύλών καί τόν έπί
νομικός σχέσεις μετά του έξω 
τερικοΰ, διαπιστώνει δτι ή οδός 
τήν όποιαν ήκολούθησεήτο συ 
νέπεια τής λογικής τών πραγ
μάτων. Ό τρόπος αυτός τής έ- 
νεργείας εξηγείται άπό τάς πε
ριστάσεις καί τά ζητήματα τά 
όποια έχει ν’ άντιμετωπίση ή 
Γερμανική οικονομία έν ταΐς 
μετά του έξωτερικοΟ έμπορι- 
καΐς συναλλαγαΐς.

Κατά τό 1933, όταν οι έθνι- 
κοσοσιαλισταί άνέλαβον τήν 
άρχήν, ή Γερμανία εύρίσκετο 
εις μίαν υφεσιν τών έργασιών, 
άγνώστου έκτάσεως μέχρι σή
μερον.

νΗτο λοιπόν επιτακτική άνά- 
γκη νά τεθή τέρμα εις τόν μα
ρασμόν τούτον καί νά άναδιορ- 
γανωθή έκ βάθρων ή έθνική 
οικονομία. Ή κυβέρνησις άνέ- 
λαβε τήν προσπάθειαν ταύτην 
μετά δραστηριότητας καί τήν 
έφερεν εις πέρας έπιτυχώς, ώς 
διαπιστώνομεν σήμερον. Έν 
άντιθέσει πρός τήν άναζωογό- 
νησιν τών έργασιών έν τώ έσω- 

^ τερικώ του Ράιχ, τό εξωτερικόν 
έθέμπόριον, τό όποιον έξαρτάται 

"’άπό έξωτερικούς παράγοντας, 
έκφέγοντας τής έπιρροής τών 
Γερμανικών αρχών, έγένετο άν- 
τικείμενον, εύθύς έξ άρχής διαρ
κούς μελέτης.

Ή παγκόσμιος κρίσις, ήτις 
ύπήρξεν ιδίως μία κρίσις του 
διεθνούς έμπορίου, προσέβαλε 
τήν έκ του πολέμου έξησθενη-

νισμοΰ τών παλαιών Ρωσσικών 
χρεών (ή

** *
Εν συμπεράσματι δυνάμεθα 

νά διαπιστώσωμεν δτι τό σύ
στημα του Σοβιετικού έξαγωγι- 
κοϋ έμπορίου, ώς είναι ήδη όρ- 
γανωμένον, έξακολουθεΐ νά 
είναι διά τά Σοβιέτ δχι μόνον 
«ή άσπίς τής σοσιαλιστικής βιο
μηχανίας» (Στάλιν), δχι μόνον 
έν τών σταθερωτέρων βάθρων 
του Σοβιετικού Κράτους, δπερ 
«έπέτρεψε τό σχέδιον έκβιομη- 
χανίσεως τής Ρωσσίας», άλλ’ 
επίσης δπλον οικονομικής πολι
τικής άνευ όμοιου, εύκαμπτον 
καί δραστήριον, βεβαίας άπο-

ισοις οροις συναγωνισμού πα-

άνωτέρω χρέους. Καί δντως 
κατώρθωσε, χάρις εις τό πλεό 
νασμα τών έξαγωγών της καί 
ιδίως τήν έξάντλησιν του εις 
χρυσόν άποθέματος, νά έχη ώ- 
ρισμένας έπιτυχίας έπ’ αύιοϋ.

Άλλ’ δταν ή κρίσις έφθασε 
εις τό κατακόρυφον, αί προσ- 
πάθειαι αυται άπέβησαν άκαρ
ποι καί ή Γερμανία εύρέθη έν 
άδυναμία νά έξοφλήση τάς 
πρός τό έξωτερικόν ύποχρεώ-

ρήλθε. Ή τάσις πρός ένα άκρα- σεις της. Πρός διαφύλαξιν του
τον προστατευτισμόν ήτο πλέον 
τετελεσμένον γεγονός δταν έ- 
ξεράγη ή κρίσις. Οϋτω έοχημα- 
τίσθησαν διάφορα κλειστά οι
κονομικά συγκροτήματα. Περι
ορισμοί καί έμπόδια παντός εί
δους έτέθησαν εις τό διεθνές 
έμπόριον καί τέλος ή ύποτίμη- 
σις τών νομισμάτων ένίσχυσε 
έτι μάλλον τήν τάσιν τής άπο- 
μονώσεως τών χωρών άπο έμπο- 
μΐκής άπόψεως.

Πρό τής τοιαύτης καταστά- 
σεως ή Γερμανία ήτο άνυπε- 
ράσπιστος. Άπωλέσασα τάς ά- 
ποικίας της καί τάς έν τώ|έξωτε- 
ρικώ περιουσίας, ύπολογιζομέ- 
νας εις 30 καί πλέον δισεκα
τομμύρια χρυσά φράγκα, ή γερ
μανική οικονομία ήτο υποχρεω
μένη περισσότερον παρά ποτέ 
νά διαθέτη τά προϊόντα αυτής 
έν τώ έξωτερικώ. Ή άνάγκη 
αυτή τής αύξήσεως τών έξαγω
γών καθίσταται μάλλον έπιτα- 
κτική έκ τής ύποχρεώσεως τής 
Γερμανίας διά τήν καταβολήν 
επανορθώσεων, πράγμα δπερ 
τήν καθίστα όφειλέτιόα χώραν 
πρός τό έξωτερικόν. Τό πρός τό 
έξωτερικόν χρέος τής Γερμανίας 
άνήρχετο τό 1931 εις 31 δισε
κατομμύρια χρυσά φράγκα πε
ρίπου. Κατά τά πρώτα έτη τής 
κρίσεως ή χώρα μας προσεπά- 
θησε μέ δλα τά μέσα νά έξα ■ 
σφαλίση τήν περιουσίαν τών

τελεσματικότητος καί εύκολου 
χειρισμού». Ό έπίτροπος του 
Λαοΰ διά τό έξαγωγικόν έμπό
ριον είχε δίκαιον λέγων «δτι 
οϋδεμία άλλη χώρα έφθασεν, 
έστω καί άορίστως, δυναμικό
τητα χειρισμού παρομοίαν έκεί- 
νης ήν τό έξωτερικόν έμπόριον

νομίσματος της ή κυβέρνησις 
ήναγκάσθη νά έφαρμόση τόν 
έλεγχον έπί του συναλλάγμα
τος.

Μέχρι του 1934 ή γερμανική 
κυβέρνησις δέν είχε λάβει παρά 
μόνον άμυντικά μέτρα. Ή κα
τόπιν δυσμενής έξέλιξις τών 
πραγμάτων τήν ύπεχρέωσε νά 
λάβη ριζικά μέτρα. Κατά τό έ
τος τούτο μάλιστα, λόγω τής 
άναζωογονήσεως τών έργασιών 
έν Γερμανία, ή εισαγωγή έμπο- 
ρευμάτων ήτο άνωτέρα τής έ- 
ξαγωγής. Πρός μείωσιν του δη- 
μιουργουμένου παθητικού υπο
λοίπου, τό όποιον ηυξανε άπει- 
λητικώς,όΔρονΣάχτ κατέστρωσε 
καί έδημοσίευσε τήν 24]ΙΧ]34 τό 
«Νέον σχέδιον», τό όποιον άπε- 
τέλεσε έκτοτε τήν βάσιν τής 
γερμανικής πολιτικής εις τάς 
μετά του έξωτερικοΟ σχέσεις. 
Αί βασικαί ίδέαι του σχεδίου 
τούτου είναι αί άκόλουθοι :

1) Δέν θά άγοράζωμεν πλέον 
έκ τού έξωτερικοΟ έμπορεύματα 
παρά μόνον δταν θά δυνάμεθα 
νά πληρώσωμεν διά του προϊ
όντος τών έξαγωγών μας καί

2) Αί είσαγωγαΐ θά γίνωνται 
άναλόγως του βαθμού τής ά- 
νάγκης διά τήν γερμανικήν οι
κονομίαν.

Σήμερον δυνάμεθα νά διαπι- 
στώσωμεν, δτι ή γερμανική πολι
τική έπί τού έξωτερικοΟ έμπο
ρίου εΐχεν ώρισμένας έπιτυχίας 
κατά τά τρία επόμενα έτη τής έ- 
φαρμογής του «Νέου σχεδίου» 
του Δρος Σάχτ. Κατά τό διά
στημα του 1935 ή Γερμανία έ- 
πέτυχε ν’ άποκαταστήση τό έμ- 
πορικόν της ίσοζύγιον διά 
του περιορισμού τών εισαγω
γών. Τό πλεόνασμα τών εισα
γωγών, τό όποιον άνήρχετο τό

άναζωογόνησιν του πάγκο-1 ’Ενώ κατά τό 1932 μόνον τά 
σμίου έμπορίου. Τόσον ώς πρός , 5,6 ο)ο του συνόλου του γερμα- 
τήν εισαγωγήν, δσον καί τήν j νικοϋ εισαγωγικού έμπορίου 
έξαγωγήν ό όγκος τών συναλ- προήρχετο άπό τάς χώρας τής
λαγών ηύξήθη περισσότερον άπό 
1 δισεκατομμύρια μάρκα. Ή αυ- 
ξησις, βεβαίως αυτή οφείλεται

νοτιοανατολικής Εύρώπης, κατά 
τό 1937 άνήλθεν εις τάς 13 ο)ο. 

Άντιθέτως αί έμπορικαί συ-
κατά μέγα μέρος εις τήν ϋψω- ναλλαγαί μετά τών Ηνωμένων
σιν τών τιμών.

Ή σΰνθεσις τών γερμανικών 
εισαγωγών έτροποποιήθη ση- 
μαντικώς κατά τά τελευταία 
έτη, συμφώνως πρός τήν καθιε- 
ρωθεΐσαν άπό τοΰ «Νέου σχε
δίου» άρχήν τής προτιμήσεως 
τών ειδών πρώτης άνάγκης. Οϋ
τω ή εισαγωγή τροφίμων έμέιώ- 
θη άπό 1527 έκατομμ. μάρκα 
που ήτο κατά τό 1932, εις 1092 
εκατομμύρια κατά τό 1937 καί 
τά κατειργασμένα προϊόντα 
άπό 728 έκατομμ. μάρκα εις 527 
έκατομμ. κατά τήν αύτήν περίο
δον, ένώ αί πρώται υλαι καί 
τά ήμικατειργασμένα προϊόντα 
ηύξήθησαν άπό 2412 εις 2509 
έκατομμύρια μάρκα. Αί σημερι
νοί είσαγωγαί, έν τούτοις, 
τών πρώτων ύλών πολύ άπέ- 
χουν άπό τοϋ νά έπαρκοΰν διά 
τάς άνάγκας τής γερμανικής 
οικονομίας, ήτις έφθασε τό μά- 
ξιμουμ τής άποδόσεώς της, εις 
τρόπον ώστε αί έν Γερμανία 
κατασκευάζομε ναι έσχάτως σύν
θετοι πρώται υλαι (ersatz), κα
τόπιν τής έφαρμογής του τετρα
ετούς σχεδίου, ν’ άποκτοΰν με- 
γάλην σημασίαν.

Ή αυξησις, δμως, τής άξίας 
τοΰ γερμανικού έξωτερικοΟ έμ
πορίου δέν δύναται νά θεωρηθή 
ώς απλή συνέπεια τής γενικής 
σχεδόν βελτιώσεως του παγκο
σμίου έμπορίου, άλλά ώς άπο- 
τέλεσμα τής ύπό τής κυβερνή- 
σεως άσκηθείσης πολιτικής άπό 
τής έφαρμογής τοΰ «Νέου σχε
δίου».

Πρό τής κρίσεως τό γερμανι
κόν έμπορικόν ίσοζύγιον έπε- 
τυγχάνετο ώς έξής: Τά μεγά-

Πολιτειών, αϊτινες- ήρνήθησαν 
έπιμόνως νά δεχθούν ένα δια
κανονισμόν τών έμπορικών συ
ναλλαγών έπί τή βάσει τοΰ 
«dout des» εΐδον τό έμπόριον των 
μετά τής Γερμανίας νά μειοΰται 
κατά τά τελευταία έτη εις τό 
ήμισυ.

Ή σόναψις τών συμφωνιών 
clearings κατέληξεν έπίσης εις 
τό ίσοζύγιον τών έμπορικών 
συναλλαγών.
Τούτο είναι άληθές ιδίως διά 
τάς Εύρωπαϊκάς χώρας. Ούδείς 
δμως παραγνωρίζει δτι αί συμ- 
φώνίαι συμψηφισμού παρεμβάλ
λουν πλεΐστα δσα έμπόδια εις 
'τήν άνάπτυξιν τοΰ έμπορίου, 
έξ αιτίας τών γραφειοκρατικών 
διατυπώσεων. Ή Γερμανία έ- 
προτίμησε περισσότερον τάς 
συμφωνίας πληρωμής, αϊτινες 
άποτελοϋν άξιοσημείωτον πρό
οδον εις τήν έμπορικήν συμβα
τικήν πολιτικήν.

Μιά τοιαύτη συμφωνία έγένε
το μεταξύ ’Αγγλίας καί Γερμα
νίας άπό τοΟ 1934. Διά τής συμ
φωνίας ταύτης ή Γερμανία ύπο- 
χρεουτο νά χρησιμοποιή τά 55 
ο)ο τής άξίας τών έξαγωγών 
της πρός τήν ’Αγγλίαν διά τήν 
πληρωμήν τών Αγγλικών έξα
γωγών πρός τήν Γερμανίαν. 
’Έκτοτε ύπεγράφησαν καί άλ
λ οιι άνάλογοι συμφωνίαι μετ’ 
άλλων χωρών, δπως Μετά τοΰ 
Βελγίου, τής ’Ιρλανδίας, του 
Καναδά, τής Νέας Ζηλανδίας, 
τής Συρίας, Περσίας καί Γαλ
λίας. Έπί τή βάσει τών συμ
φωνιών τούτων αί πληρωμαί 
γίνονται κατά τρόπον πλησιά- 
ζοντα πρός τήν έλευθερίαν τών 
συναλλαγών καί τήν διά νομι- 

λα ένεργητικά ύπόλοιπα, τά σμάτων έξόφλησιν τών πρός τό

παρέσχεν εις τήν Σοβιετικήν' Ί924 εις 284 έκατομμ. Μάρκα
μετερληθη το επόμενόν έτος εις 
πλεόνασμα τών έξαγωγών έξ

. (ή Ή πολιτική τής Σοβιετικής Κυ- 
βερνήσεως εις τό ζήτημα τών πιστώ
σεων τείνει σήμερον, κατά τάς δη
λώσεις τοΰ κ. Rosengolz, εις τό νά 
επιτυχή άφ’ ένός μέν μεγαλύτερο» 
τόκον πιστώσεων καί άφ’ ετέρου εις 
τήν παράτασιν τής προθεσμίας τών 
πιστώσεων τούτων, ήτις κατ’ άρχήν 
πρέπει νά όπερβαίνη τά 5 ετη. Ή 
Κυβέρνησις έπαυσε πολλάκις χρησι-

Ενωσιν».
Ή Σοβιετική Κυβέρνησις γνω

ρίζει καλώς νά χειρίζεται τό 
έπίφοβον αύτό οικονομικόν 
δπλον. Γνωρίζει ν’ άποκτα, διά 
σοφών χειρισμών, μεγάλαπολι- 
τικά άποτελέσματα. Τό μονο- 
πώλιον τοΰ έξαγωγικοΟ έμπο
ρίου, δπλον οικονομικόν 
καί στυλοβάτης του σοβιετικού 
καθεστώτος, είνε ταυτοχρόνως 
καί μέσον πολιτικής πιέσεως.

Πολλά κράτη έδοκίμασαν τήν 
άποτελεσματικότητα αύτοΰ του 
μέσου Άρκεΐ νά ύπενθυμίσω- 
μεν σχετικώς τήν γαλλικήν πεί
ραν τής πάλης κατά του 
dumping κατά τά έτη 1930 καί

μοπο,ουσα πιστώσεις έπί άνωτέρω j 1931, δταν έντός ένός έτους, αί 
τω,ν 6 % επιτοκιω. Ο κ. Rosengolz > > ^ ^ ν . 1, >
άναφέρει πολλά παραδείγματα: . ccyopoci των ζ,οβιετ ετυεσαν εν

Εις τό 1934, π.χ., ή γερμανική τρα- j Γαλλία άπό 170 έκατομμύρια 
πεζιτική πίστωσις 75 έκατομ. μάρκων ! φράγκα του 1930 εις 60 περί
irnor Pt R 0/.. /VttC afte rrflvi ΤΓ A Ά 1 A <πρός 6,5 “/„ άπεσβέσθη προ τής λή- 
ξεώς της. Εις τά 1936 ή Σοβιετική 
Ρωσσίσ άπέσβεσε τάς πιστώσεις τών 
Αγγλικών συνεταιρισμών.

Άπό τοΰ 1936, ή σοβιετική Κυβέρ- 
νησις έσταμάτησεν όλοσχερώς τήν 
εις τό έξωτερικόν τοποθέτησιν τών 
σοβιετικών δανείων 7 ο/0.
0 Έξ άλλου ή Κυβέρνησις τών Σο
βιέτ, φαίνεται ήδη θέλουσα νά παύ
ση δεχόμενη πιστώσεις άνοιγομένας 
παΡ’ "Εταιριών, προτιμώσα τάς 
κυβερνητικά ς τοιαύτας, μέ τό 
πρότυπον τής έσχάτως συναφθείσης 
οσμβάσεως, τής 28 Ιουλίου 1936, 
Ρετά τής Μεγ. Βρεττανίας, ήτις ήνοι- 
»εν ύαέρ τών Σοβιέτ πίστωσιν 10. 
000.000 λιρών στερλινών, δυναμένην 
νή χρησιμοποιηθή άπ’ ευθείας παρ’ 
σύτών διά παραγγελίας έν ’Αγγλία.

που έκατομμύρια κατά τό 1931. 
Άρκεΐ έπίσης νά ύπομνήσωμεν 
τήν περίπτωσιν τής Γερμανίας, 
δπου αί πολιτικοί της προστρι- 
βαί μέ τά Σοβιέτ, αϊτινες έπη- 
κολοΰθησαν τήν εις τήν έξου- 
σίαν άνοδον τής Έθνικοσοσια- 
λιστικής Κυβερνήσεως, είχον ώς 
άποτέλεσμα τήν σημαντικήν 
πτώσιν τών εισαγωγών τής 
Γερμανίας καί τών Σοβιέτ, καί 
τούτο παρ’ δλας τάς καταβλη- 
θείσας διά τήν άνάπτυξιν των 
προσπάθειας ύπό τών γερμανι
κών έμπορικών κύκλων.

A. STOUPNITZKY

111 έκατομμ. Μάρκων.
Σύν τώ χρόνω μέτήν άναζω- 

ογόνησιν του παγκοσμίου έμ
πορίου κατά τό 1936 καί 1937 
αί έξαγωγαι ηυξησαν καί έπέ- 
τρεψαν άνάλογον αΰξησιν καί 
τών εισαγωγών. Οϋτω τό έμπο
ρικόν ίσοζύγιον ήτο ένεργητι- 
κόν, τοΰ πλεονάσματος τής ε
ξαγωγής άνελθόντος κατά τά 
τό 1936 εις 550 έκατομμ. Μάρ
κων. Είς τό αύτό περίπου πο- 
σάν ύπολογίζεται ν’ άνέλθη τό 
πλεόνασμα καί κατά τό 1937. 
Τό πλεόνασμα, δμως, τοϋτο δέν 
θά χρησιμεύση διά τήν αυξησιν 
τών εισαγωγών, άλλά διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών πρός τό έξω
τερικόν όφέιλών τής χώρας, διά 
τόν τουρισμόν, τά έξοδα μετα
φοράς. τών εμπορευμάτων καί 
τήν πληρωμήν τών έμπορικών 
χρεών. "Ο κατωτέρω πίναξ δει
κνύει τήν έξέλιξιν τοϋ έξωτερι- 
κοΟ έμπορίου του Ράιχ άπό τοΰ 
1930:

όποια προέκυπτον έκ τών 
έμπορικών συναλλαγών με
τά τών βιομηχανικών χωρών 
τής" Εύρώπης καί τών άποικιών 
αύτών, τών Σκανδιναυϊκών χω
ρών καί τής Μεγάλης Βρεττα
νίας προορίζοντο διά τήν κάλυ- 
ψιν τών παθητικών ύπολοίπων, 
άτινα έδημιουργοΟντο έκ τής 
έμπορικής κινήσεως μετά τών 
’Αγγλικών Κτήσεων, τών "Ηνω
μένων Πολιτειών, τής Άφρι-

έξωτερικόν ύποχρεώσεων. Οϋ
τω ό έμπορος άπαλλάσσεται ώ- 
ρισμένων διατυπώσεων, αϊτινες 
είναι άπαραίτητοι είς τάς συμ
βάσεις συμψηφισμών. Ό έμπο
ρος δέν είναι υποχρεωμένος 
πλέον νά περιμένη δπως έλθη ή 
σειρά του διά νά πληρωθή τό 
άντίτιμον τοΰ έξαχθέντος' ύπ’ 
αύτοΟ προϊόντος, καθ’ δσον ή 
άμεσος έπαφή μεταξύ τών δύο 
συμβαλλομένων (άγοραστοΰ

κής καί τής Νοτίου Αμερικής. | καί πωλητοΰ) παραμένει άκε- 
Άπό του 1934 δέν υπάρχουν j ραία, 
πλέον πλεονάσματα εκ των' τ—' > , > ^μετά τής Ευρώπης εμπορικών

Είσαγωγαί έξαγωγαι 
(είς έκατομμύρια μάρκα)

1930 10.393 12.036
1931 6.727 9.599
1932 4.667 5.739
1933 4.204 4.871
1934 4.451 4.167
1935 4.159 4.270
1936 4.218 4.768
1937 (11 μήνες)4.938 5.359

συναλλαγών πρός 
τών εισαγωγών έκ τών έκτος 
τής Εύρώπης χωρών.

Διά τόν λόγον τούτον ή Γερ
μανία εύρέθη είς την άνάγκην 
ν’ άκολουθήση τόν δρόμον τών 
διμερών συμφωνιών καί νά 
προσπαθήση νά έφαρμόση πρα
κτικούς έν ταΐς μετά τών 
έκτος τής Εύρώπης χωρών έμ- 
πορικαΐς συναλλαγαΐς τόν ά- 
μοιβαΐον συμψηφισμόν μεταξύ 
εισαγωγών καί έξαγωγών.

Είς τάς περισσοτέρας τών πε
ριπτώσεων, τούτο έπέτυχεν, είς 
άλλας δμως δχι. - Ή μεταβολή 
αϋτη είς τάς έμπορικάς συναλ- 
λαγάς τής Γερμανίας άνέτρεψε 
καί τήν σπουδαιότητα τών δια
φόρων χωρών, τόσον ώς προ
μηθευτών προϊόντων είς τήν 
γερμανικήν κατανάλωσιν, δσον 
καί ώς καταναλωτριών γερμα
νικών προϊόντων. Τό πλέον έν- 
διαφέρον φαινόμενον είναι ή 
αυξησις τής άξίας τών έμπορι- 

! κών συναλλαγών μέ τήν Νο
τιοανατολικήν Εύρώπην καί μέ

Καθώς άποδεικνύεται καί έκ 
, τών άριθμών τοΟ έξωτερικοΟ 

πληρωμήν έμπορίου τής Γερμανίας, αϋτη 
έτήρησε μιά θετικήν καί εύνοϊ- 
κήν στάσιν άπέναντι τής παγ
κοσμίου οικονομίας. Τό τετραε
τές σχέδιον έπίσης ούδόλως άν- 
τιτίθεται πρός τήν βασικήν ταύ
την στάσιν. Τό σχέδιον τούτο, 
τό όποιον προβλέπει τήν ό'ργά- 
νωσιν μιάς έθνικής βιομηχανίας 
πρώτων ύλών καί τήν συστη
ματικήν έκμετάλλευσιν δλων 
τών παραγωγικών δυνάμεων 
τής χώρας, είναι ή λογική συ
νέπεια τής έξαρτήσεως τής γερ
μανικής οικονομίας έκ τοΟ έξω- 
τερικοΰ. Ό άντικειμενικός σκο
πός τόν όποιον έπιδιώκει ή Γερ
μανία διά τοΰ τετραετούς σχε
δίου είναι ή έξασφάλισις τών 
βασικών μέσων ύπάρξεώς της.

ΤοΟτο προκύπει έκ τής πεποι- 
θήσεως, δτι δπως καί τά άτομα 
οϋτω καί τά έθνη δέν έπιτρέπε- 
ται νά έξαρτώντσι άπολύτως 
έκ του άλλου. ‘Όλα τά έθνη έ
χουν πρό πολλοΰ τήν τοιαύτην 
άνεξαρτησίαν καί τήν τοιαύτην 
έγγύησιν τής ύπάρξεώς των



ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Τού κ. JEAN MORIN:

Διά νά άνευρη τις έν Αίγύπτφ 
νομισματικόν εθνικόν σύστημα 
πρέπει νά άναδράμη μέχρι τοΰ 
1885.

Προ τής χρονολογίας ταύτης, ή 
ιστορία των αιγυπτιακών νομι
σμάτων δύναται νά διακριθή εις 
τέσσαρας, ευκόλως διακρινομένας, 
περιόδους:

1) ’Από τής ’Αραβικής κατοχής 
τφ G41 μέχρι τοΰ 860, ή Χώρα 
δεν εΐχεν άλλα νομίσματα πέραν 
των κυκλοφορούντων καί}’ ά'πα- 
σαν την επικράτειαν τοΰ Χαλι
φάτου.

2) Άπό τοΰ 860 μέχρι του 1516 
ή Αίγυπτος καταστάσα ανεξάρτη
τος, άπέκτησεν ι'διον εθνικόν νό
μισμα.

3) Τφ 1516 ό Σουλτάνος Σα- 
λήμ ό Α', προσήρτησε τήν Χώραν 
εις τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατο
ρίαν καί επέβαλε τήν κυκλοφο
ρίαν των τουρκικών νομισμάτων.

4) Τφ 1834, ό Μωχαμέτ Άλή 
ένεκαινίασε νέον σύστημα διαρκέ- 
σαν μέχρι τοΰ 1885.

Τήν 7 Αύγούστου 1884, δ τότε 
πρωθυπουργός Νουμπάρ Πασάς, 
κατήρτισεν επιτροπήν, ήν έπεφόρ- 
τισε νά μελετήση τό έν ίσχύϊ νο
μισματικόν σύστημα τής Αίγυ
πτου καί νά έπιφέρη εις αυτό, υ- 
σας μεταρρυθμίσεις ήθελε κρίνει 
αναγκαίας. Ή επιτροπή αΰτη 
προεδρευομένη υπό τοΰ Ύπουργοΰ 
τής Έθν. Οικονομίας, περιελάμ- 
βανεν, έκτος τοΰ άρχιδικαστοΰ, 
καί τούς κ.κ. Βινσέντ, τεχνικού 
οικονομικού συμβούλου τής Κυ- 
βερνήσεως Σμίτ,ύποδιευθυντοΰ τών 
Τελωνείων καί Κλάϊμαν, διευθυν- 
τοϋ τοΰ Greolit Cyonnais.

Προορισμός τής Επιτροπής ή το 
ή άναδιοργάνωσις νομισματικού 
συστήματος, τό όποιον δ χρόνος 
καί αί περιστάσεις εΐχον τελείως 
παραμορφώσει.

Ή ποσότης τών έν κυκλοφορία 
αιγυπτιακών νομισμάτων δεν έπήρ- 
κει διά τάς άνάγκας τής Χώρας" 
οΰτω, παρά τά δλονέν σπανίζοντα 
εθνικά νομίσματα, υπήρχαν πολυ
άριθμα ξένα τοιαΰτα, τά οποία

Κατά βάσιν τοΟτο είναι Μνα 
αξίωμα. ’Άλλωστε τό τετραε
τές σχέδιον δεν είναι τίποτε 
άλλο, εί μή έπιτάχυνσις τής 
τεχνικής έξελίξεως πράγμα φυ
σικόν, δεδομένου δτι εις δλας 
τάς έποχάς οι λαοί προσεπάθη- 
σαν νά αναπτύξουν τάς πλου- 
τοπαραγωγικάς πηγάς τής χώ
ρας των.

Ή πείρα μάς έδίδαξεν δτι ό 
δγκος τών διεθ,νών συναλλα
γών ουδόλως μειοΰται έκ τής 
προόδου τής τεχνικής. Τό τερά
στιον οικονομικόν σχέδιον του 
όποιου τήν έφαρμογήν επιδιώ
κει ή Γερμανία σήμερον, θά 
τής έξοικονομίση άπ’ έδώ καί 
άπ’ έκεΐ συνάλλαγμα. Δεδομέ
νου δέ δτι ή γερμανική κατα- 
νάλωσις, ως πρός, τάς πρώτας 
υλας καί τά τρόφιμα, είναι α
περιόριστος, τό έξωτερικόν συ
νάλλαγμα, τό όποιον θά έξοι- 
κονομηθή διά τοΰ τετραετούς 
σχεδίου θά χρησιμοποιηθή διά 
τήν άγοράν έμπορευμάτων πρός 
άνΰψωσιν τοΰ βιωτικοΰ έπιπέ- 
δου τοΰ γερμανικού λαοΰ. "Ό
σον άφορά τάς είσαγωγάς της 
ή Γερμανία θά λαμβάνη πάν
τοτε ύπ’ δψιν της τάς χώρας, 
αί τνες άγοράζουν γερμανικά 
έμπορεύματα.

Αί αρμόδιοι γερμανικοί άρ- 
χαί έπανέλαβον πολλάκις, δτι 
ή Γερμανία δέν πρόκειται νά 
άποσυρθή έκ τοΰ διεθνούς έμ- 
πορίου. Ό Πρωθυπουργός κ.
Γκαΐριγκ έπιφορτισμένος καί μέ 
τήν έκτέλεσιν του τετραετούς 
σχεδίου, έδήλωσε τελευταίως, 
είς τόν λόγον, τον όποιον έξε-

ή χρήσις καί ή ανάγκη έθεσαν 
βαθμηδόν είς κυκλοφορίαν.

Ταΰτα ήσαν : α) αργυρά, τό 
τάληρον τής Μαρίας - Θηρεσίας, 
τό Κολοννάτον τάληρον, τό τά
ληρον μεζηδιέ, τό φιορίνιον, τό 
σελήνιον καί τό φράγκον, β) χρυ
σά, ή λίρα στερλίνα, τό είκοσό- 
φραγκον, ή τουρκική λίρα καί τό 
είκοσάμαρκον.

Τά διάφορα ταΰτα νομίσματα 
ήσαν διατετιμημένα άλλ’ επειδή 
ή νόμιμος τιμή τής λίρας στερλί
νας ή το ύψηλοτέρα τής τών άλ
λων νομισμάτων, απειλεί αΰτη έν 
τή πραγματικότητι τήν βάσιν τοΰ 
νομισματικού συστήματος τής Αί
γυπτου.

Ή «’Επιτροπή τής νομισματι
κής άνασυγκροτήσεως» έπεράτωσε 
τό έργον της τήν 26 Σεπτεμβρίου 
1885 καί τήν 14 Νοεμβρίου ίδιου 
έτους έδημοσιεύθη τό εκτελεστι
κόν τής μεταρρυθμίσεως διάταγμα, 
συμφώνως τφ δποίφ ή αιγυπτια
κή λίρα καθίστατο ή επίσημος νο 
μισματική μονάς τής Αίγύπτου. 
Τό νόμιμον βάρος της δρίζετο είς 
8 */2 γραμμάρια χρυσού, ύποδι- 
ηρεΐτο δέ είς 100 γρόσια καί τό 
γρόσιον είς 10 οχρ έλ γκουέρχε 
(δέκατον).

Τά νόμιμα νομίσματα ήσαν α) 
χρυσά : ή λίρα Αίγύπτου καί τά 
νομίσματα τών 50,20, 10 καί 5 
πιάστρων, β) αργυρά : τά κέρμα
τα τών 20, 10, 5, 1, ’/2 καί ’/4 
γροσίων.

Ή είς χρυσόν περιεκτικότης 
τών νομισμάτων καθωρίσθη είς 
875 χιλιοστά καθαρού χρυσού καί 
125 χιλιοστά χαλκοΰ, ή δέ τών αρ
γυρών 833 ‘/3 χιλιοστά καθαρού 
αργύρου καί 166 Υ3 χαλκού.

Ό υπουργός τών Οικονομικών 
έπεφορτίσθη μέ τόν καθορισμόν 
τών ξένων νομισμάτων, άτινα έ
μελλαν νά . γίνωνται δεκτά είς τάς 
συναλλαγής καί τόν προσδιορι
σμόν τής αξίας των.

Ό ανωτέρω νόμος τής 14)11) 
1885 έτροποποι ήθη υπό τοΰ Νό
μου τής 18 ’Οκτωβρίου 1916, δ σ
τις διέπει καί σήμερον τό αίγυ-

φώνησεν είς τό Άμβοΰργον : 
«Δέν Θέλομεν καθόλου ν’ άπο- 
μονωθώμεν οίΚονομικώς καί 
έκτελοΰντες τό τετραετές σχέ
διον, έπιθυμοΰμεν νά συμιιετά- 
σχωμεν είς τάς διεθνείς εμπο
ρικός συναλλαγάς, είς τήν παγ
κόσμιον οικονομίαν. "Υπό τό 
πρόσχημα δμως, τής συμμετο
χής μας είς τήν παγκόσμιον 
οικονομίαν, δέν έννοοΰμεν νά 
παραιτηθώμεν άπό τήν ιδίαν 
μας ασφάλειαν». Είναι, λοιπόν, 
φανερόν, δτι ή Γερμανία έν- 
νοεΐ νά λάβη ένεργόν μέρος είς 
τήν άνόρθωσιν τής παγκοσμίου 
οικονομίας. Διά νά καταστή 
τούτο δυνατόν ό έξω κόσμος 
όψείλει ν’ αναγνώριση τήν έ- 
ξαιρετικώς δύσκολον θέσιν, είς 
τήν όποιαν εύρίσκεται ή γερ
μανική οικονομία καί νά ίκα- 
ναποιήση τάς νομίμους άξιώ- 
σεις τής Γερμανίας περί άπο- 
δόσεως τών αποικιών της, στη- 
ριζομένας είς οικονομικός ά
νάγκας.

Άναμψιβόλως τό τετραετές 
σχέδιον θά έξασφαλίση ένα σο
βαρό μέρος τών είς πρώτας υ 
λας άναγκών μας, άλλά δέν 
εΐναι όλιγώτερον άληθές, δτι 
μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων, 
ή Γερμανία είναι ή μόνη, ή ό
ποια δέν έχει μίαν εθνικήν ή 
άποικιακήν βάσιν διά νά προ
μηθεύεται τά άναγκαιοΰντα 
αύτή τρόφιμα. Αί άποικιακαί δέ, 
διεκδικήσεις τής Γερμανίας, α
φορούν άποκλειστικώς καί μό
νον τάς άποικίας, αϊτινες ύπή- 
γοντο πρό τοΰ πολέμου είς τήν 
γερμανικήν κυριαρχίαν.

πτιακον νομισματικόν σύστημα.
Ή αιγυπτιακή λίρα παραμένει 

πάντοτε ή νομισματική μονάς καί 
υποδιαιρείται είς 100 γρόσια ή 
1000 χιλιοστά.

Τά νομίμως κυκλοφορούντο νο
μίσματα είναι: χρυσά: ή λίρα 
καί τά 50 πιάστρα (‘/2λίρας)" αρ
γυρά : 20, 10, 5 καί 2 πιάστρα 
νικέλινα : τά κέρματα τών 10,5, 2 
καί 1 χιλιοστών.

Ή περιεκτικότης τών χρυσών 
καί αργυρών νομισμάτων καί τό 
νόμιμον βάρος τής αιγυπτιακής 
λίρας παραμένωσιν ώς εΐχον όρι- 
σθή εν τώ διατάγματι τής 14)11) 
1815.

Τό άρθρον 2 τοΰ Νόμου τούτον 
καθορίζει, δτι ή λίρα στερλίνα εί
ναι δεκτή είς νόμιμον κυκλοφο
ρίαν εν Αίγύπτφ μέ περιεκτικό
τητα είς χρυσόν καθορισθεϊσαν 
διά τής άπό 18)10)1916 άποφά- 
σεως τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομι
κών είς £: 0,975 m)ms.

Ό Νόμος τοΰ 1916, καθώς καί 
ό τοΰ 1885 καθορίζουσιν δτι τό 
επίσημον νόμισμα εΐναι ή χρυσή 
αιγυπτιακή λίρα. Ουδόλως αναφέ
ρει τά τραπεζογραμμάτια τής ’Ε
θνικής Τραπέζης τής Αίγύπτου καί 
ή καθορισθεΐσα σχέσις μεταξύ 
αιγυπτιακής καί στερλίνας αφορά ! 
τάς χρυσάς λίρας τών δύο χωρών.

Τούτο ενέχει σπουδαίαν σημα
σίαν, διότι άπό τοΰ 1898 ύφίστα- 
ται έν Αίγύπτφ κυκλοφορία.

Κατά τό έτος τοΰτο ύπεγράφη 
υπό τοΰ Χεδίβη αναγκαστικός νά
νος, έγκρίνων τό καταστατικόν τής 
Εθνικής Τραπέζης τής Αίγύπτου 
κα'ι παρεχώρει αύτή τό προνόμιον 
τής έκδόσεως τραπεζικών γραμμα
τίων είς τόν κομιστήν, ώς κάλυμ
μα τών οποίων έδει νά ύπάρχη χρυ
σός μέν διά τά 50 ο)ο τής αξίας 
των, τίτλοι δέ υποδεικνυόμενοι υπό 
τοΰ Κράτους, διά τό υπόλοιπον.

Ό νόμος οΰτος ύπέστη έκ τής 
εξελίξετος τών πραγμάτων δύο 
ουσιώδεις μεταγενεστέρας τροπο
ποιήσεις :

Κατά τήν στιγμήν τής κηρύ- 
ξεως τοΰ πολέμου, ή Κυβέρνησις, 
έχουσα ύπ’ δψιν δτι ό χρυσόςήτο 
τό μόνον νόμιμον νόμισμα καί φο- 
"βουμένη μήπως δέν δυνηθή νά 
άνταποκριθή είς τάς απαιτήσεις 
τοΰ πανικόβλητου πληθυσμού, έθέ- 
σπισε τήν 2 Αύγούστου 1914 τήν 
αναγκαστικήν κυκλοφορίαν τών 
χαρτονομισμάτων τής Αιγυπτια
κής Τραπέζης.

ι Τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1919, ή 
1 Τράπεζα τής ’Αγγλίας, έπληροφό- 
ρει τήν Τράπεζαν τής Αίγύπτου, 
δτι λόγφ τών άναγκών τοΰ πολέ
μου, δέν θά τή ή το πλέον δυνατόν 
νά προμηθεύη χρυσόν διά κάλυμ
μα τών τραπεζικών γραμματίων. 
Κατόπιν τούτου ό 'Υπουργός τών 
Οικονομικών, δΓ άποφάσεώς του 
δημοσιευθείσης τή 30ή ’Οκτω
βρίου 1916 είς τήν ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως, εξουσιοδοτεί 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Αί
γύπτου «νά αντικαθιστά τό είς 
χρυσόν απόθεμα τό χρησιμεΰον 
ώς κάλυμμα τοΰ ήμίσεος τής 
αξίας τών έκδεδομένων τραπεζο
γραμματίων, μέ βραχυπρόθεσμα 
έ'ντοκα γραμμάτια τοΰ ’Αγγλικού 
Θησαυροφυλακίου».

Συνεπεία τής άποφάσεώς ταύ-

Έν τή πράξει, τό σύστημα· 
τοΰτο άπεδείχθη λίαν, εύχρηστον 
καί άντεπεκρίνετο πρός τήν οικο
νομίαν τής Αίγυπτου ένθα αί νο
μισματικοί άνάγκαι είναι παροδι
κοί, έξαρτώμεναι έκ τής αγοράς: 
καί τής πωλήσεως τής συγκομι
δής τοΰ βάμβακος.

’Εάν έξετάσή τις τήν οικο
νομικήν κατάστασιν τής Αίγύπτου- 
ή τις έχει ίσοσκελισμένον προϋπο
λογισμόν, ευνοϊκόν εμπορικόν ισο
ζυγίαν, έλάχιστον δημόσιον χρέος- 
κατά κεφαλήν, θ’ αναγνώριση δτι 
τό αιγυπτιακόν νόμισμα εινε ύγιές 
καί ισχυρόν.

Τήν 31 Όκταιβρίου 1937, τά εν 
κυκλοφορία τραπεζογραμμάτια ά-της και του νομού της αναγκαστι- , , „ _. ^

κής κυκλοφορίας, ή Αίγυπτος 1γ- : Λ όδ/οντο εις .£ _,3._,00.000 καλυ-
κατέλειψε τήν χρυσήν βάσιν καί πτομενα με : 
προσέδεσε τό νόμισμά της πρός ι ,£ 6.240.583 είς χρυσόν,
τήν στερλίναν. _ *£ 5.359.417 είς γρ)α τοΰ Άγγλι-

Άλλά, ύπό τήν πίεσιν τών γε- j γο~ q
γονότων, ή Εθνική Τράπεζα τής 
Αίγύπτου εΐχεν ήδη παραιτηθή, 
άπό τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1914, τοΰ 
νά είσάγη χρυσόν έν Αιγύπτιο έξ 
αιτίας τών κινδύνων τής μεταφο
ράς καί έ'λαβε τήν έγκρισιν τής

σαυροφυλακιου 
£ 1.500.000 είς τίτλους ήγγυη-

μένους ύπό τής Αιγυπτιακής Κυ
βερνήσεως

£. 10.100.000 είς War bond τής- 
Άγγλικής Κυβερν ήσεως.
Θά ήτο έν τούτοις εύκταιον ϊνα

Κυβερνήσεως νά καταθέτη είς _λ „ - ν 1 * , < , . . ,"1 , .τ0 καθεστώς της πιστωτικής κυ-
τήν 1 ραπεζαν της Αγγλίας το ' „ = Λ, , . ,J _ ”, κλοφοριας εν Αιγυπτφ, το οποίον

παραμένει ύπό τύπον προσωρίνό-κάλυμμα τών τραπεζογραμματίων 
της.

Κατόπιν τούτου, ή ’Εθνική
τητος και οπερ έτροποποιήθη

ΓΠ , _ , , ,, , διαδοχικώς διά διαταγμάτων καί
Ιραπεζα της Αίγυπτου, άνελαβε , ,1 1 - αποφάσεων εκδοθεντων ύπο τήν
νά ενεργή τηλεγραφικώς εμβάσμα
τα μεταξύ Λονδίνου καί Καΐρου 
καί άντιστρόφως διά τάς αλλας 
Αιγυπτιακός Τραπέζας έπί τιμή : 
Leg. 0,975 κατά στερλίναν.

Όθεν αί συναλλαγαί μεταξύ 
Αίγύπτου καί ’Αγγλίας έκανονί- 
ζοντο ώς έ'πεται :

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Αίγύ
πτου αποδέχεται τήν είς τό ά'ρ- 
τιον πληρωμήν τών τραπεζογραμ
ματίων, τών οποίων τό άντίτιμον 
Τράπεζά τις κατέθεσεν έν Λονδίνφ 
καί αναλαμβάνει άφ’ ετέρου νά 
πλήρωσή εν Λονδίνφ είς τό άρτιον 
τής άξίας τών τραπεζογραμματίων, 
ά'τινα Τράπεζά τις κατέθεσεν 
παρ’ αυτή.

πιεσιν των περιστάσεων, νά δια- 
ι κανονισθή καί ένοποιηθή διά νό
μου, καθόσον επικρατεί μικρά τις 
σύγχισις μεταξύ τοΰ νομισματικού· 
καθεστώτος, τής Αίγύπτου καί τής 
πιστωτικής κυκλοφορίας αυτής.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
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Συνοπτική κατάστασις 31ης Μαΐου 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια επ’ ένεχΰριρ χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών καί πρός 

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

δανείων Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £

Δραχμαί 
2.866.786.Π1 
1.340.9 !6.80

67.827.875.30

29.832.937.79

α) δάνεια έπί υποθήκη 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχω
ρήσει προσόδων 

γ) λήξασαι τοκοχρεο- 
λυτικαί δόσεις

£ 1,546,514,14, 1

£
’£

1,634,549,17,

554,150,13,

Όμοΰ £; 3,735,215, 3, 9 1,400,705,695,13

218,288,110,88Κτηματικαί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

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

Τραπέζης Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

530,876,667,80

256,055,364,40

39,869,883,75

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαί

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80,000,000,—
Κεφάλαια ’Αποθεματικά ΒδώΟΟ,ΟΟΟ,’—
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς

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

§ εν δψει _ ' 18,881,028,95
Ρ> δεσμευμεναι 185,229,758,89
γ) επί προθεσμία χη 075.__
’Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 150,899’,224,37 
Κτηματικαί όμολογίαι είς λίρας :
’Ονομαστική άξια τών έν κυκλοφορία ομο

λογιών £ 4,704,50b-1 0 - 0
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £ 4.17,798- 7- 0
υπόλοιπον £ 4,286,701-13- 01,607,513,118,75 

Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 373,394.980,95

Ληξιπρόθεσμοι ύποχρειόσεις καί τόκοι 40,513,853,55
Διάφοροι λογαριασμοί 21,348.754,40

Ό 'Υποδιοικητής 
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

2,547,484,257,86
’Εν ’Αθήναις τή 18 ’Ιουνίου 1938

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

2,547,484,257,86
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ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ

HNQMENAI ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Ό δείκτης οικονομικής δραστηριό

τητας του 'Ομοσπονδιακού Άποθε- 
ματικοϋ Συμβουλίου άνήλθεν εις 77 
τόν ’Ιούνιον 1937 έναντι 76 τόν Μάϊ- 
ον 1938 καί 114 τόν ’Ιούνιον 1938, έν 
μέρει μέν δι’ εποχιακούς λόχους, έν 
μέρει δέ λόγω των πολλών ενδεί
ξεων περί αισθητής αύξήσεως τής 
παραγωγής. "Οντως δέ, έκ τής προ
σφάτου μηνιαίας άνασκοπήσεως τής 
National City Bank τής Νέας Ύόρ- 
κης προκύπτει δτι ή έξέλιξις των ερ
γασιών κατά τόν μήνα ’Ιούλιον 
υπήρξε λίαν ένθαρρυντική, καί δτι 
λόγω τής καλής εσοδείας, τής άπα- 
σχολήσεως μεγαλύτερου άριθμοΰ 
εργατών, καί των μεγάλων κρατι
κών δαπανών, αϊ ελπίδες περί περαι 
τέρω βελτιώσεως προφανώς δικαιο
λογούνται.

Συμφώνως πρός άνακοίνωσιν τού 
Υπουργείου τής Γεωργίας τό εις 
χρήμα εισόδημα τών γεωργών έκ 
πωλήσεως προϊόντων άνήλθε τόν 
'Ιούνιον 1938 εις δολλάρια 914 εκα
τομμύρια έναντι δολλαρίων 604 
έκατομ. αντιστοίχου εισοδήματος. 
‘Υπολογίζεται δτι ή εις τά άνω 
ποσά κρατική συμβολή άνήλθεν άν- 
τιστοίχως εις δολλάρια 45 έκατομ- 
μύρια καί δολλάρια 27 έκατομμύρια. 
Διά τό πρώτον έξάμηνον τού 1938 
τό γεωργικόν εισόδημα υπολογίζε
ται εις δολλάρια 3.084 έκατομμ. 
έναντι δολλαρίων 3.499 έκατομμ. 
κατά τό άντίστοιχον περυσινόν έξά- 
μηνον. Ή εις τούτο κρατική συμ- 

, βολή άνήλθεν άντιστοίχως είς δολ
λάρια 257 έκατομμ. καί δολλάρια

1330 έκατομμύρια.

Έκ στατιστικού πίνακας δημοσιευ- 
θέντος είς τόν «Economist» προκύ
πτει δσον άφορςτ τήν κίνησιν τού 
έξωτερικού εμπορίου τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, δτι αί είσαγωγαί 
έφθασαν είς τό μέγιστον αύτών 
δριον. (Δολλάρια 307 έκατομμ.) τόν 
Μάρτιον 1937, έκτοτε δέ σταθερώς 
ήλαττώθησαν μέχρι ιού ’Ιουνίου 1938 
κατά 50 ο)ο περίπου. ΑΙ έξαγωγαί 
έφθασαν είς τό μέγιστον αύτών 
δριον τόν ’Οκτώβριον τού 1937, έκ
τοτε δέ ταχέως ήλαττώθησαν κατά 
30 ο)ο περίπου, έν μέρει δέ δΓ έπο- 
χιακούς λόγους. Διά τό έτος λήξεως 
1938 τό έμπορικόν ίσοζύγιον έπα- 
ρουσίασεν ένεργητικόν ύπόλοιπον 
δολλαρίων 1041 έκατομμ., ένω διά 
τό έτος λήξεως ’Ιουνίου 1937 υπήρξε 
παθητικόν υπόλοιπον έκ δολλαρίων 
103 εκατομμυρίων.

Κατά πληροφορίας του Πρακτο
ρείου Reuter έκ Washington, ή Federal 
Export and Import Bank ήνοιξε νέας 
ρεγάλας πιστώσεις πρός χρηματοδό
τησή τών είς Νότιον ’Αμερικήν έξα- 
γωγών ϊνα οΰτω άντιμετωπισθή ό 
ένταθείς Ευρωπαϊκός άνταγωνισμός. 
Ή Τράπεζα αϋτη σκοπεύει μεταξύ 
άλλων, νά υποστήριξή τά ’Αμερικα
νικά οικονομικά συμφέροντα, έξα- 
σφαλίζουσα σημαντικάς παραγγε
λίας είς άς χώρας κατασκευάζονται 
μεγάλα δημόσια έργα, συγχρόνως 
όμως θά φροντίση διά τήν άνάπτυ- 
ξιν καί τών πάσης φύσεως συναλ
λαγών. Κύριος σκοπός τής Τραπέζης 
είναι νά άντιδράση κατά τής κρατι
κής ύποστηρίξεως ή όποια παρέχεται 
είς άλλας έξαγωγικάς χώρας.

ΜΙΓΜΑ ΒΡΕΤΤΑΜλ
Είς ομιλίαν του γενομένην κατά τά 

μέσα Ιουλίου είς τήν ’Αγγλικήν Βου
λήν ό Υπουργός τών Οικονομικών 
Sir John Simon, έδήλωσεν δτι δέν 
ύφίστοται κίνδυνος επανόδου τής 
Κατά τό 1931 έπελθούσης οικονομι
κής κρίσεως. Σοβαρά μείωσις τής 
παγκοσμίου καταναλώσεως δέν ύφί- 
σταται, ή δέ ’Αγγλία είδικώς είναι 
ήδη είς καλλιτέραν θέσιν ύπό έποψιν 
εξωτερικού έμπορίου, καί ή νομισμα
τική αύτής κατάστασις άποκλείει ό- 
λοσχερώς τήν δυνατότητα ΰπάρξεως 
οίασδήποτε άνάγκης, όπως άκολου- 
θηθή πολιτική άντιπληθωρισμοΰ.

Έξ άλλου κατά τό Trade Sup
plement (30)7)38) τού «Economist»

ή είς έποχιακούς λόγους όφειλομένη 
συνήθως μείωσις τής κινήσεως τού 
έξωτερικού έμπορίου δέν παρετη- 
ρήθη έφέτος, έπίσης δέ ό δείκτης 
τών άπασχολουμένων εργατών πα
ραμένει σταθερός άπό τού ’Απρι
λίου γενικώ ιερόν δέ ό δείκτης τής 
οικονομικής δραστηριότητας ϋψώθη 
τόν Ιούνιον 1938 είς 104, έναντι 
103 κατά Μάϊον.

Κατά πληροφορίας τής Agence 
Economique et Financiere ή Αγγλική 
Κυβέρνησις, άνησυχοΰσα διά τάς 
προόδους τής Γερμανικής οικονομι
κής διεισδύσεως είς τήν Κεντρικήν 
καί Νοτιοανατολικήν Εύρώπην ύπέ- 
βαλεν είς έξονυχιστικήν μελέτην τό 
ζήτημα τών έμπορικών σχέσεών της 
μετά τών παραδουναβείων καί Βαλ
κανικών Κρατών. Ή ’Αγγλικήκυβέρ- 
νησις σκοπεύει ού μόνον νά χορη- 
γήση πιστώσεις, άλλά καί νά τοπο- 
θετήση ’Αγγλικά κεφάλαια είς τάς 
έν λόγω χώρας. Δέν παρορ&ται τό 
γεγονός δτι αί Βαλκανικοί καί Πα- 
ραδουνάβειαι χώραι έπιτυγχάνουν 
καλλιΓέρας τιμάς διά τά προϊόντα 
των δταν πωλουν αύτά είς τήν Γ ερ- 
μ ανίαν. Άφ’ έτέρου όμως, αδται 
πληρώνονται είς δεσμευμένα μάρκα, 
ένω έχουν άνάγκην ρευστών κεφα
λαίων. Αί άνάγκαι τών είρημένων 
χωρών έξετάζονται ήδη κεχωρισμέ- 
νως ύπό του ’Αγγλικού 'Υπουργείου 
τού έμπορίου, ώς λέγεται δέ ή κυ- 
βέρνησις δέν έννοεϊ νά βιάση τά 
πράγματα, δεδομένου δτι ή, έν τή 
’Ανατολική Εύρώπη έμπορική πολι 
τική τής ’Αγγλίας είναι πρόβλημα 
τό όποιον θά άπαιτήση καιρόν ϊνα 
έπιλυθή. Σημειωτέον δτι είς τήν κίνη- 
σιν ταύτην πρός άντίδραοιν κατά 
τής οικονομικής πολιτικής ήν άσκεί 
ή Γερμανία έν Νοτιοανατολική Εύ
ρώπη, ή ’Αγγλική κυβέρνησις ένι- 
σχύεται ύπό τής 'Εκτελεστικής ’Ε
πιτροπής τής Ένώσεως τής Κοινω
νίας τών ’Εθνών, ήτις φρονούσα δτι 
ή Γερμανική διείσδυσις έν τοϊς Βαλ- 
κανίοις ύπερέβη προφανώς τά δρια 
τών φυσιολογικών έμπορικών σχέ
σεων, διεβεβαίωσε τήν ’Αγγλικήν κυ- 
βέρνησιν δτι θά ύπσστηρίξη ταύτην 
διά τήν λήψιν οίωνδήποτε μέτρων.

ΓΑΛΛΙΑ
Ή κατά τούς τελευταίους μήνας 

παρατηρηθεΐσα ύψωτική τάσις τών 
τιμών ήρχισε νά καταπαύη, έπίσης 
δέ παρατηρεϊται διακοπή είς τήν 
έλάττωσιν τής βιομηχανικής παρα
γωγής. Είς τήν έν τή Revue d’ Eco
nomic Politique δημοσιευθέϊσαν έτη- 
σίαν αύτοΰ άνασκόπησιν, ό καθηγη
τής Rist άναφέρει δτι έν άντιθέσει 
πρός τό έτος 1937, δπερ λόγω τών 
έσωτερικών κοινωνικών άνωμαλιών 
καί τής 40ώρου έβδομάδος έργασίας 
ύπήρξεν έτος άπογοητευτικόν διά 
τήν Γαλλίαν, τό 1938 είναι έτος γε
νικής βελτιώσεως, ιδία είς τό έξωτε- 
ρικόν έμπόριον. Ή Ανεργία έμειώθη 
καί τά φυγόντα είς τό έξωτερικόν 
Γαλλικά κεφάλαια παλιννοστοΰν. 
Άλλ’ ή Γαλλία δέον νά έκλέξη με
ταξύ δύο θεμελιωδών οικονομικών 
προγραμμάτων. Δέον είτε νά έπιζη- 
τήση αδξησιν παραγωγικότητας δΓ 
ύψώσεως τών ημερομισθίων, είτε νά 
έπιδιώξη άναζωπύρωσιν τής οίκονο- 
μικής δραστηριότητας διά δημιουρ
γίας έπαρκοΰς περιθωρίου μετά ,ύ 
τού κόστους παραγωγής καί τών τι
μών πωλήσεως. Περιορισμός δμως 
τού κόστους παραγωγής δύναται 
νάέπιτευχθή μόνονδι’ όρθολογιστικής 
όργανώσεως τής βιομηχανίας, τούθ’ 
δπερ άπαιτεΐ νέα κεφάλαια, συνε
πώς δέ ένεργητικήν καταπολέμησιν 
τού έλλείμματος τού κρατικού προϋ
πολογισμού καί τής κρατικής δανεια
κής πολιτικής. Κατά τόν καθηγητήν 
Rist ή βελτίωσις τής οικονομικής 
καταστάσεως προσκόπτει έπίσης είς 
τόν ύπερβολικόν κρατικόν προστα
τευτισμόν, ίδια δ’ είς τήν άδικαιολό- 
γητον ΰπερτίμησιν τών γεωργικών 
προϊόντων, ώς καί είς τήν ύπό τής 
Μεγάλης Βρεττανίας άσκουμένην 
πολιτικήν άποστειρώσεως τού χρυ
σού, δΓ ής παρεμποδίζεται ή φυ

σική άνατίμησις τών παγκοσμίων 
τιμών.

Ή κίνησις τού έξωτερικού έμπο
ρίου παρουσιάζει τελευταίως ενθαρ
ρυντικός ένδείξεις. Τό είς 1215 εκα
τομμυρίων φράγκων άνελθόν παθη
τικόν ύπόλοιπον τού έμπορικοϋ ισο
ζυγίου είναι τό μικρότερον σημειω- 
θέν κατά τό τρέχον έτος. "Έτερον 
ενθαρρυντικόν σημεΐον άποτελεΐ ή 
άφθονωτέρα εισροή περιηγητικού 
συναλλάγματος.’Εξ άλλου δμως ήτε- 
ταραγμένη διεθνής κατάστασις τη
ρεί είς άνησυχίαν τήν άγοράν συ
ναλλαγμάτων καί προκαλεΐ έντονον 
τάσιν άποθησαυρίσεως χρυσού.

Τήν 18 ’Ιουλίου έξεδόθη νέον δά
νειον έθνικής άμύνης συνολικού πο
σού μή είσέτι καθορισθέντος τού 
όποιου δέ αί όμολογίαι διάρκειας 
1 1)2 έτους, φέρουν τόκον 3 1)2 ο)ο 
(προ πληρωτέαν), καί είναι άπηλ- 
λαγμέναι τών ειδικών φόρων έπί τών 
χρεογράφων. Έξ άλλου, κατά πλη
ροφορίας έξ Amsterdam, 'Ολλανδι
κός δμιλος τραπεζιτών έχορήγησεν 
είς τήν Γαλλικήν κυβέρνησιν δάνειον 
έκ φλορινίων 75 έκατομμ. έπί τόκω 
3 ο)ο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Τό ύψηλόν έπίπεδον είς τό όποιον 

άνήλθεν ή βιομηχανική δραστηριότης 
ουνεπήγαγε σταθεράν αϋξησιν τού 
άριθμοΰ τών έργαζομένων, οϊτινες 
άπό 18.370.000 (μέσης μηνιαίας δυ- 
νάμεως τό 1937)άνήλθονείς 20.000.000 
τόν ’Ιούνιον 1938, ένω έξ άλλου ό 
άριθμός τών άνέργων περιωρίσθη 
είς 292.000. Διά τόν λόγον τούτον 
έδημοσιεύθη τήν 22αν ’Ιουνίου διά
ταγμα έξασφαλΐζον διά βιομηχανι
κής έπιστρατεύσεως τήν έπάρκειαν 
έργατικών χειρών διά τά έθνικής ση
μασίας κρατικά έργα. Έν άντιθέσει 
πρός τήν αϋξησιν τής βιομηχανικής 
παραγωγός (γαιάνθραξ, χάλυψ, χυ
τοσίδηρος, ύφαντουργία) ή κίνησις 
τού έξωτερικού έμπορίου περιωρί- 
σθη αίσθητώς τόν "Ιούνιον 1938, γε- 
νικώτερον δέ κατά τό πρώτον έξά
μηνον 1938, τό έμπορικόν ίσοζύγιον 
έπαρουσίασεν παθητικόν ύπόλοιπον 
(ύπέρ τής έξαγωγής) R. Μ. 114 
έκατομμ. ένω κατά τό άντίστοιχον 
περυσινόν έξάμηνον, είχε αημειωθή 
ένεργητικόν ύπόλοιπον (ύπέρ τής 
έξαγωγής) R. Μ. 176 έκατομμ. ’Ιδιαι
τέρα μείωσις παρατηρεϊται είς τήν 
έξαγωγήν σιδήρου καί χάλυβας. 
Κατά τελευταίας δμως ειδήσεις αί 
κατά ’Ιούλιον παραγγελία! σιδήρου 
καί χάλυβας έκ τοΰ έξωτερικού ηύ- 
ξήθησαν λίαν.

Κατά στατιστικήν δημοσιευομένην 
είς τόν «Economist» τό έθνικόν εισό
δημα τής Γερμανίας έμειώθη άπό 
R. Μ. 76.000 τό 1929 είς R.M. 68.500 
τό 1937. Άντιθέτως ή ύπό τού Reich 
έπιβαλλομένη φορολογία ηύξήθη 
άπό R. Μ. 9.170 έκατομμ. τό 1929 
(άναλογία 12 ο)ο) είς R. Μ. 13.960 
έκατομμ. τό 1937 (άναλογία 20 ο)ο) 
έπίσης δέ ή ύπό τών Γερμανικών χω
ρών καί δήμων έπιβαλλομένη φορο
λογία ηύξήθη άντιστοίχως άπό R.M. 
13,250 έκατομμ. τό 1929 (άναλογία 
έπί τού έθνικού εισοδήματος 18 ο)ο) 
είς R.M. 18.250 έκατομμ. τό 1937 
(άναλογία 27 ο)ο).

Τήν 18ην ’Ιουλίου έσημειώθη ση- 
μαντικωτάτη πτώσις τών τιμών είς 
τήν άγοράν χρεογράφων τοΰ Βερο
λίνου, Κατόπιν παρεμβάσεως τών 
Τραπεζών αί άξίαι άνετιμήθησαν 
πάλιν, άλλά κατά τό πρώτον δεκα
πενθήμερον τοΰ Αύγούστου έσημει
ώθη νέα πτώσις. Ή έπίσημος έξή- 
γησις τοΰ φαινομένου τούτου, δπερ 
έλαβε διαστάσεις πανικού, είναι δτι 
οί Ίσραηλΐται προέβησαν είς άθρόαν 
ρευστοποίησιν τών είς χειρας τών

χρεογράφων, πιθανώτερον δμως 
είναι δτι τό κοινόν έδειξε μεγάλην 
άπροθυμίαν νά άγοράζη χρεόγραφα 
λόγω έπιβολής νέων φορολογιών είς 
τάς έταιρείας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατά πληροφορίας έκ Σόφιας ή 

Βουλγαρική κυβέρνησις επιζητεί νά 
συνάψη είς τήν άγοράν Λονδίνου 
δάνειον έξ ’Αγγλικών λιρών 6—8 
έκατομμ., πρός άντιμετώπισιν τής 
δημιουργηθείσης καταστάσεως έκ 
τής ξηρασίας ή όποια έπροξένησε 
μεγάλας βλάβας είς τάς καλλιέρ
γειας. Κατά τινας φήμας ή ’Αγγλία 
θά ήτο διατεθειμένη νά χορηγήση 
τό δάνειον τούτο, έναντι παροχής 
ώρισμένων έγγυήσεων πολιτικής φύ
σεως. Τό ζήτημα τούτο έπρόκειτο 
νά άποτελέση τό άντικείμενον συνο
μιλιών κατά τό ταξείδιον τοΰ Βασι- 
λέως Βόριδος είς Λονδΐνον.

Κατόπιν μεταβάσεως άντιπροσώ- 
πων όμάδος μεγάλων Γαλλικών 
Τραπεζών είς Σόφιαν καί διεξαγω
γής σχετικών διαπραγματεύσεων 
ύπεγράφη κατά τήν ^πρώτην έβδο- 
μάδα τού Αύγούστου συμφωνία δυ
νάμει τής όποιας ήνοίχθη είς τήν 
Βουλγαρικήν κυβέρνησιν πίστωσις 
φράγκων 375 έκατομμυρίων, έξοφλη- 
τέα είς 12 έτησίας δόσεις πρός τό
κον 5 1)2 ο)ο. "Η πίστωσις αΰτη θά 
χρησιμοποιηθή άποκλειστικώς διά 
Βουλγαρικός άγοράς έν Γαλλία.

ΓΙΟ ΥΓΚΟΣΛ ΑΥΤΑ
’Από τινων μηνών ήδη Αντιπρόσω

ποι μιας Τσεχοσλοβακικής μεταλ
λευτικής έπιχειρήσεως ένεργοΰν 
έρεύνας είς τάς χαλκοφόρους έκτά- 
σεις τής Νοτίου Σερβίας. Τά έπι- 
τευχθέντα Αποτελέσματα εΤναι Ικα
νοποιητικά, γίνεται δέ λόγος περί 
ίδρύσεως νέας εταιρείας έκμεταλ- 
λεύσεως μέ Τσεχοσλοβακικά κεφά
λαια. Έξ Αλλου, κατά πληροφορίας 
έκ Βελιγραδιού ή Γερμανική "Εται
ρεία Pauling μελετρ: τήν ΐδρυσιν έρ- 
γοστασίου παραγωγής άζώτου είς 
τήν περιοχήν τού Λαζάρεβατς.

Δημοσιευθέν διάταγμα κατά τά 
τέλη ’Ιουλίου προβλέπει τήν Ϊδρυσιν 
έταιρείας χάλυβας μέ κεφάλαιον δη
ναρίων 600 έκατομμυρίων. Τό κρά
τος θά παραχωρήση είς τήν έται- 
ρείαν ταύτην, έναντι μετοχών άξίας 
385 έκατομμ. τά είς Lyubiya, Zenica, 
Breza καί Vares μεταλλεία τού Δη
μοσίου. Έξ άλλου Νοτιοσλαυϊκή τις 
Τράπεζα θά άναλάβη μετοχάς τής 
εταιρείας άξίας 200 έκατομμ.

Κατά τά τέλη ’Ιουλίου ύπεγράφη 
έπίσης νομοθετικόν διάταγμα έπι- 
τρέπον τήν Αναστολήν τής πληρω
μής τών παρά Τραπέζαις καταθέσων 
πρός προάσπισιν τών συμφερόντων 
τών καταθετών καί τών Τραπεζικών 
ιδρυμάτων. Τού υπό τοΰ Ανωτέρω 
διατάγματος προερχομένου εύεργε· 
τήματος θά Απολαύουν μόνον τά 
Τραπεζικά εκείνα ιδρύματα τά ό
ποια ήθελον περιέλθη είς δυσχερή 
θέσιν, λόγω αιφνίδιας καί άθρόας 
άναλήψεως καταθέσεων.

"Η μακροτέρα προθεσμία Αναστο
λής τής πληρωμής ώρίσθη είς έν 
έτος, κατ’ έξαίρεσιν δέ δύναται νά 
παραταθή έπί έν είσέτι έτος. Κατά 
τό μεσολαβούν διάστημα τό τραπε
ζικόν 'ίδρυμα όφείλει νά τηρή τάς 
ύποχρεώσεις του άνά παν έξάμηνον 
έπί τή βάσει καθωρισμένου σχεδίου, 
Ή καταβολή τώγ τόκων καί ώρισμέ
νων άλλων ύποχρεώσεων δέν δύνα- 
ται νά άναβληθή ώς καί ή άπόδοσις 
τών μικρών καταθέσεων, τών όποι
ων τό ποσόν θέλει καθορισθεϊ ύπό 
τοΰ "Υπουργείου τοΰ έμπορίου άνα- 
λόγως τής σπουδαιότητος έκάστου

ιδρύματος. Τά γενικά έξοδα δέον νά 
έλαττωθοΰν καί οί μισθοί τοΰ προ
σωπικού θά πληρώνονται μόνον μέ
χρι τοΰ ορίου του 5 ο)ο. Ό "Υπουρ
γός του έμπορίου είναι ό μόνος Αρ
μόδιος νά άποφασίζη περί τής · Ανα
βολής τών πληρωμών τούτο, δέ, κα
τόπιν συνεννοήσεως μετά τής έθνι
κής Τραπέζης, δταν αί καταθέαεις 
τοΰ περί ο5 πρόκειται Τραπεζιτικού 
Ιδρύματος υπερβαίνουν τά 10 έκα
τομμ. δηνάρια. Τό Ανωτέρω μέτρον 
άποτελεΐ μέτρον προληπτικόν, πρός 
Αποφυγήν, ύπό Απροόπτους περιστά
σεις, τών διαταραχών τής λειτουρ
γίας του πιστωτικού συστήματος.

Άπό έτους καί πλέον Γερμανοί 
τραπεζϊται καί έπιχειρηματίαι βολι
δοσκοπούν καί μελετούν τάς έν 
Γιουγκοσλαυΐα έπικρατούσας συν- 
θήκας έπί τω σκοπώ εί’τε νά ιδρύ
σουν έν Βελιγραδίω Τράπεζαν καθα- 
ρώς Γερμανικήν, ε’ιτε νά άναλάβουν 
τάς μετοχάς Νοτιοσλαυϊκής τίνος 
Τραπέζης ήδη ύφισταμένης. Αί συ
νεννοήσεις, αΐτινες διεξάγονται σχε- 
τικώς, είσέτι δέν έτελεσφόρησαν.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Κατά τό 2ον δεκαπενθήμερον το· 

’Ιουλίου, αί άπό τίνος διεξαγόμενοι 
διαπραγματεύσεις μεταξύ τών κυ
βερνήσεων Γαλλίας καί Τουρκίας, 
κατέληξαν είς υπογραφήν έν Παρι- 
σίοις συμφώνου, τό όποιον ΐν* 
ίσχύση δέον προηγουμένως νά έπι- 
κυρωθή ύπό του Συμβουλίου το· 
’Οθωμανικού χρέους. Ή νέα συμ
φωνία προβλέπει κατάργησιν τής 
ύποχρεώσεως τής Τουρκίας, δπ«ς 
καταβάλλη είς έξωτερικόν συνάλ
λαγμα τό ήμισυ τής ύπηρεσίας το· 
χρέους.

Τοιουτοτρόπως τό σόνολον το§ 
όφειλομένου ποσού θά μεταφέρετοι 
τοΰ λοιπού διά συστήματος έξαγ*- 
γής έμπορευμάτων, μεσολαβήσει ει
δικής Γαλλοτουρκικής έταιρείας.

Έγνώσθη έξ άλΛου κατ’ Αύγου
στον, δτι ή Τουρκία διαπραγματεύε
ται μετά Γαλλικών οϊκων τήν ναο- 
πήγησιν 8 έμπορικών σκαφών, έπι- 
βατηγών καί φορτηγών, μέσου έκτο- 
πίσματος 5,000 τόννων έκαστον. Ή 
παράδοσις τούτων θά γίνη τμηματι- 
κώς έντός δεκαετίας, πρός έξόφλη- 
σιν δέ αύτών θά χορηγηθή ύπό τών 
Γάλλων μακροπρόθεσμος πίστωσις. 
Ή άξια τής παραγγελίας Ανέρχεται 
είς 330-000 Αγγλικός λίρας. Ή Ανω
τέρω παραγγελία θά προστεθή είς 
τά 14 μικτά σκάφη άξίας περίπου 
1.650.000 Αγγλικών λιρών, ναυπη
γούμενα ήδη έν Μεγάλη Βρεττανία 
καί Γερμανία, έπί τω σκοπώ ένισχύ- 
σεως τοΰ Τουρκικού έμπορικοϋ στό
λου.

Λήγοντας τού ’Ιουλίου ύπεγράφη 
μετά τής Γερμανίας σειρά οικονομι
κών μέτρων έτησίας ισχύος. Τό σχε
τικόν Γερμανικόν Ανακοινωθέν Ανα
φέρει, δτι δέον νά Αναμένεται αι
σθητή αΰξησις τών είς Τουρκίαν 
Γερμανικών έξαγωγών.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατ’ έγκύρους πληροφορίας τό 

Ρουμανικόν Ύιτουργεΐον τής ’Εθνι
κής Οικονομίας άπεφάσισε τήν ριζι
κήν μεταβολήν τής σήμερον ίσχυ- 
ούσης Ρουμανικής βιομηχανικής νο
μοθεσίας πρός διευκόλυνσιν καί έν- 
θάρρυνσιν τής συμμετοχής ξένου 
κεφαλαίου είς τήν Ρουμανικήν βιο
μηχανίαν. Πρός τόν σκοπόν τούτον 
έσχηματίσθη Επιτροπή είς τήν όποι
αν άνετέθη ή κατάργησις νέου νό
μου, διά τού όποιου τό έν Ρουμα
νία τοποθετημένον ξένον κεφάλαιον 
θά τονωθή καί θά προστατευθή.



■ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ ■ ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι·

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΠΝΟΣ—ΣΤΑΦΙΣ—ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ—ΣΙΤΟΣ—ΚΑΦΕΣ—ΒΑΜΒΑΞ Κ.Τ.Λ.

«ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 1IIIII ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙβ

ΣΙΤΟΣ
Τό ’Αμερικανικόν Γραφεΐον Γεωρ

γικές Οικονομίας υπολογίζει τήν 
παγκόσμιον εσοδείαν σίτου εις 525 
έκατομμ. μετρικούς στατήρας «εξαι
ρέσει της Ρωσσίας καί της Κίνας», 
έναντι-475 έκατομμ. στατήρων τής 
περυσινής παραγωγής, Έάν ληφθή 
ύπ’ δψιν καί ή παραγωγή τής Ρω
σίας, ή παγκόσμιος έσωδεία θά ά- 
νέλθη έπί 631 έκατομμ. μετρικούς 
στατήρας.

Κατ’ έπισήμους έκτιμήσεις των άρ- 
χβν Αύγούστου ή ’Αμερικανική σι
τοπαραγωγή ύπολογίζεται εις 936 
έκατομμ. μποϋσελς «678 έκατομμ. 
χειμερινού σίτο*) και 258 έκατομμ. 
εαρινού σίτου». ‘Η Καναδική εσοδεία σίτου διεκυμάνθησαν ώς έξής :

ύπελογίλετο εις 330 έκατομμ. μποΰ-φύγη νά διαταράξη κσθ’ οίονδή- i μετά των εθνικών οργανώσεων των 
σελς. "Όσον άφορα τήν Ευρωπαϊκήν - 1 - ' ' ;

Brooinhallέσοδείαν, τό Γραφειον 
άνεβίβαζεν αύτήν «έξαιρέσει τής Ρω
σίας» εις 209 έκατομμύρια quarters 
έναντι 192 1/8 έκατομμ. quartets τής 
περυσινής παραγωγής. Είδικως, κα
τά προσφάτους ειδήσεις, ή Γαλλική 
έσοδεία υπολογίζεται εις 46 έκατομμ. 
quarters έναντι 32 έκατομμ, περυόι- 
νών, εις ’Ιταλίαν αί αποδόσεις είναι 
ανώτεροι των προβλέψεων, έπίσης 
δ’ εις τήν Γερμανίαν τά άποτελέ- 
σματα τής συγκομιδής είναι ποσο- 
τικώς ποιοτικός ικανοποιητικά, καλ
λίτερα τών περυσινων.

’Κατά τό διάστημα μεταξύ y "Ιου
λίου και 19 Αύγούστου αΐ τιμαί τσϋ
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"Ο Αμερικανός ‘Υπουργός τής 
Γεωργίας κ. Wallace άνεκοίνωσε τήν 
προσεχή κατάρτισιν σχεδίου διά τήν 
έπιχορήγησιν τής έξαγωγής 100 
έκατομμ. bushels σίτου έντός τού τρέ
χοντος έ'τους. Ή άπόφασις αυτή, 
ήτις ούδένα έξέπληξεν, οφείλεται εις 
τό δτι αί "Ηνωμέναι Πολιτεΐαι δέν 
δύνανται νά έλπίζουν, λόγω τού ’Αρ
γεντινού καί τού Καναδικού συνα
γωνισμού, δτι Θά έξαγάγουν κατά 
τήν τρέχουσαν περίοδον πλέον τών

ποτέ τρόπον τήν ομαλήν λειτουρ- \ τριών χωρών, εϊτε μετά των κατα

50 έκατομμ. μποϋσελς Εναντι 100 
έκατομμ. τό 1937—1938.

ΜΕΤΑΛΛΑ
Εί τιμαί των κυριωτέρων μετάλλων 

διεκυμάνθησαν εις τήν άγορά Λον
δίνου κατά τήν περίοδον άπό 9ης 
’Ιουλίου μέχρι 19ης Αύγούστου ώς 
κάτωθι «εις λίρας, σελλίνια καί πέν- 
νας κατά τόννον» .
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γίαν των ήδη υφιστάμενων επι
χειρήσεων, αί όποΐαι ειχον δώσει 
αγαθά αποτελέσματα.

Συμφώνως προς τήν υπό τής 
δευτέρας Βαλκανικής διασκέψεως 
ληφθεΐσαν άπόφασιν οί αντιπρό
σωποι τής Βουλγαρίας, τής Ελλά
δος, καί τής Τουρκίας συνήλθαν 
εις Κωνσταντινοΰπολιν τόν Σεπτέμ
βριον 1933, ινα συντάξουν τό σχέ- 
διον ϊδρΰσεωςένός κοινού κεντρικού 
καπνικού οργανισμού, καί ΐνα συ
ζητήσουν περί τής υπό των τριών 
χωρών τηρητέας κοινής στάσεως 
διά τήν άμυνάν καί τήν περιφροΰ- 
ρησιν τώνοΐκονομικώνσυμφερόντων 
των.

Μετά πολλάς κοπιώδεις διαπραγ
ματεύσεις, ή διάσκεψις συνέταξεν 
άπό κοινοϋ τό καταστατικόν τοϋ 
περί ου ό λόγος ιδρύματος, άνα- 
γνωρίζουσα δέ τήν ανάγκην απο
λύτως αρμονικής δράσεως διά τήν 
προάσπισιν τών συμφερόντων των 
τριών χωρών; κατήρτισε κοινήν 
δήλωσιν, κοινοποιηθεΐσαν δεόντως 
εις τάς τρεις ενδιαφερόμενός 
κυβερνήσεις, εκθέτουσαν εν περι- 
λήψει τόν σκοπόν τοϋ Κεντρικού 
’Οργανισμού τών ’Ανατολικών 
Καπνών, τοΰ οποίου τό καταστα
τικόν υπεβλήθη άρτι προς έγκρι- 
σιν εις τάς τρεις κυβερνήσεις.

Τό περί οΰ ό λόγος καταστατι
κόν έχει ως έξής :

Ό οργανισμός αποτελεί νομικόν 
πρόσωπον έχον μορφήν δημοσίου 
ιδρύματος,

θά μετατρέπωνται εις ελβετικόν νό
μισμα καί θά τίθενται εις τον διά- 

ναλισκουσών ’Ανατολικά καπνά χω- θεσιν τοΰ οργανισμού, 
ρών καί τών εις αυτός ύφισταμέ- Κατωτέρω εκτίθεται ή άπό τοϋ 
νων οργανώσεων, θά καθορισθοϋν 1931 έξέλιξις τής καταστάσεως τής 
υπό τοΰ κανονισμού εσωτερικής αγοράς τών ’Ανατολικών καπνών, 
ύπηρεσίας τοΰ όργανισμοΰ. j Άφοΰ τό 1931 αί τρεις χώραι

Ό οργανισμός θά εΰρίσκεται εις παρουσίασαν εξαγωγήν 90.664.0qO 
επικοινωνίαν μετά τών κυβέρνησε- - χγρ. επί καπνοπαραγωγής 125,
ων τών τριών ενδιαφερομένων χω
ρών διά μέσου τών 'Υπουργείων 
Εθνικής Οικονομίας διά τήν Έλ-

Ή αγορά τών μετάλλων τηρείται 
έν' άνησυχία διά τήν άνώμαλον διε
θνή πολιτικήν καί οικονομικήν κατά- 
στασιν. Ή ζήτησις μετάλλων έπί τού 
εμπορίου είναι έπί τού παρόντος πε
ριορισμένη. ’Ακόμη καί ή Γερμανία

ήγόρασε μικρός σχετικώς ποσοτη- 
τας. Φήμαι έκυκλοφόρησαν δτι ενδέ
χεται τόν Σεπτέμβριον νά λάβουν 
χώραν διαπραγματεύσεις διά τήν 
σύστασιν «καρτέλ» τοΰ μολύβδου.

11ΙΕ8Ε 0PHQIII ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδιος)

πορικάς Εργασίας. Κατά συνέ
πειαν, θά επρεπε νά διαθέτη τά 
καπνά του εις τήν τιμήν κόστους 
των.

Εις δ,τι άφορα τό άναγκαΐον 
κεφάλαιον ΐνα τεθή εις κίνησιν

θά επρεπε νά συνεπαγάγη καί κα" 
τάργησιν τών τυχόν υπαρχόντων 
αποθεμάτων παρά τοΐς καπνεμπο- 
ροις θά επεβάλλετο δπως μετριασθή 
ή εκ τής ΰπάρξεως τών αποθεμάτων 
τούτων Ενδεχομένη δυσμενήςέπίδρα- 
σις επί τής δμαλήςλειτουργίας τής ά

λάδα καί τήν Τουρκίαν, καί 
'Υπουργείου τοΰ ’Εμπορίου διά 
τήν Βουλγαρίαν.

Εις τό τέλος έκάστου έτους δ 
Όργανισμός υποβάλλει εις τά άνω 
ύπουργεϊα τών τριών χωρών, λε
πτομερή έκθεσιν τών πεπραγμένων 
του.

Ή επίσημος γλώσσα τοϋ όργα- 
νισμοΰ είναι ή Γαλλική.

Ό δργανισμός διοικεΐται 5πό

799.000 χγρ-, τό 1932η κατάστασις 
άντεστράφη σημείωσασα εξαγωγήν 
86.894.807 χγρ. επί παραγωγής

οΰ 62.784 000 χγρ. Τό 1933 δμως ή
κατάστασις πάλιν έχειροτέρευσεν : 
’Ενώ ή παραγωγή άνήλθεν εις τά 
112.315.000 χγρ., ή εξαγωγή έπε- 
σεν εις τά 78.076.312 χγρ

Τό 1934, ή κατάστασις εβελτιώ- 
θη αίσθητώς, διότι Επί παραγωγής 
96.750.000 χγρ.,ή Εξαγωγή ηΰξήθη 
είς 81.962.540 χγρ.

Τό 1935, ή ? ατάστασις Εβελτιάιθη 
έτι μάλλον. Πράγματι ή παραγωγή

Συμβουλίου εννεαμελοΰς, ήτοι τριών ! άνήλθεν εις 106.921.000 χγρ., ή δ” 
Βουλγάρων, τριών Ελλήνων καί εξαγωγή είς 95 έκατομμ. χγρ. πε
τριών Τούρκων. j ρίπου.

Τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμ-ί Ή αϋξησις τής καταναλώσεως 
βουλίου διορίζονται υπό τών οί- δφείλεται κυρίως είς τάς αγοράς εκ: 
κείων κυβερνήσεών των. Έκλέγον- έρους τής Γερμανίας καί τών Ή- 
ται μεταξύ προσώπων εχόΛ,των βα-ςνωμένων Πολιτειών, αΐτινες άπορ-
θείαν γνώσιν τών καπνικών ζητη
μάτων καί ούδέτ προσωπικόν συμ
φέρον εχόντων είς τό εμπόριον ή 
είς τήν βιομηχανίαν τοΰ προϊοντος. 
Ή θητεία τώνμελών τοΰΣυμβουλίου 
είναι τριετής. Είς περίπτωσιν άπο- 
βίωσεως ή παραιτήσεως, ή κενή 
θέσις άναπληροϋται υπό τής οικείας 
κυβερνήσεως.

Τό διοικητικόν συμβούλιον άπο- 
Σκοπύς τοΰ όργανισμοΰ είναι: τελεί τήν άνωτάτην αρχήν τοΰ δρ-
α) Νά συντονίζη τάς προσπάθειας 

τών τριών παραγωγικών χωρών διά 
τήν εΰχερεστέραν διάθεσιν τών 
’Ανατολικών καπνών.

β) Νά ενεργή τήν άναγκαΐαν προς 
τοΰτο προπαγάνδαν.

γ) Νά φροντίζη διά τήν διατή- 
ρησιν τής καλής φήμης τών ’Ανα
τολικών καπνών καί νά καταπο
λεμά τόν άνταγωνισμόν τών άλλων 
ειδών καπνώγ.

δ) Νά βελτιώση τάς συνθήκας 
τής καλλιέργειας καί γενικώτερον 
τήν ποιότητα τών ’Ανατολικών κα
πνών διά τής συνεργασίας τών 
επιστημονικών ’Ινστιτούτων τών 
τριών χωρών.

ε) Νά παρακολουθή τήν εξέλιξιν 
τής καταστάσεως τών αγορών εσω
τερικού και εξωτερικού και να 

Ενδια-

τό ρυθμιστικόν άπόθεμα τών τριών γοράς.Προς τοΰτο,αί τρεις χώραι,αί
Βαλκανικών χωρών, λαμβανομένου 
ύπ’ ό'ψιν τοΰ άνωτέρω λεχθέντος 
δτι τά 10—15 ο]ο τής κανονικής 
παραγωγής έδει νά άποτελέσουν τό 
μέγιστον οριον τής προς άποθή- 
κευσιν ποσότητας, δύναταί τις νά 
συναγάγη δτι μικρόν τι κεφάλαιον 
θά ήρκει προς τοΰτο. Βάσει τών 
σημερινών συνθηκών τής καπνο
παραγωγής, ή’Επιτροπή άνέφερεν, 
υπό τύπον απλής Ενδείξεως, δτι τό 
άπαιτούμενον κεφάλαιον θά έπρεπε 
νά άνέλθη είς φράγκα Ελβετικά 30 
έκατομμύρια περίπου.

"Οσον άφορρ τό ζήτημα τοΰ 
πώς θά εδημιουργεΐτο τό κεφά- 
λαιον τοΰτο ή Επιτροπή άπεφάν- 
θη, δτι κανονικώς αί τρεις παρα
γωγικοί χώραι έδει νά άναλάβουν 
τήν έπίλυσιν τοΰ ζητήματος.

’Ίνα τό ρυθμιστικόν άπόθεμα 
δυνηθή νά Εκπληρώση τήν λειτουρ
γίαν αύτοΰ υπό τάς άνωτέρω προ- 
βλεφθείσας συνθήκας. εύκταΐον θά 
ήτο δπως διαθέτη κεφάλαιον μή 
Επιβεβαρυμένον μέ τόκον, ή Επιβε- 
βαρυμένον μόνον μέ ελάχιστον τό
κον. ούτως ώστε τό ρυθμιστικόν 
άπόθεμα νά μή έχη τήν δψιν Εμ
πορικής επιχειρήσεως, καί ΐνα μή

επιμελούμενοι τής λειτουργίας τών 
ρυθμιστικών άποθεμάτων, έδει νά 
Εξετάσουν ενδεχομένως τήν δυνατό
τητα τής υπό τών άναλαβόντων 
τήν διαχείρισιν τών άποθεμάτων 
τούτων οργανισμών, Εγγυήσεως 
τμήματος τών άποθεμάτων τών κα- 
πνεμπόρων. Οί δργανισμοί ούτοι 
τουτέστιν θά κατέβαλαν είς τούς 
ρηθέντας καπνεμπόρους τό άντίτι- 
μον τών ήγγυημένων άποθεμάτων 
των, είτε βάσει τών τιμών άγορας, 
είτε βάσει εκτιμήσεως υπό πραγμα- 
τογνωμόνων, οί δέ καπνέμποροι 
θά άνελάμβανον τήν ύποχρέωσιν 
νά Εξοφλήσουν αμέσως τά ϊτρός τάς 
τραπέζαςχρέητων.Τοιουτοτρόπωςτά 
ήγγυημένα καπνά θά άπηλλάσον- 
ται τής Επιβαρύνσεως μέ τόκους, 
καί άφ’ ενός μέν οί καπνέμποροι 
θά ήδύναντό νά τά πωλήσουν εύχε- 
ρέστερον, άφ’ ετέρου δέ οί άγορα- 
ταί θά ήδύναντό νά τά αποκτήσουν 
εις εΰθηνωτέραν τιμήν.

’Εν τέλει ή Επιτροπή συνεπέ- 
ρανεν δτι ή άνωτέρω σχεδιασθεΐσα 
δργάνωσις, προϋπέθετε τήν συνερ
γασίαν τόσον τών παραγωγικών δ- 
σον κ Γι τών αγοραστικών χωρών, 
είτε παρ’ αύταϊς ΐσχυε τό μονοπω

πληροφορή άρμοδίως τού: 
φερομένους.

στ) Νά εξευρίσκη νέας αγοράς 
προς διάθεσιν τών ’Ανατολικών 
καπνών.

ζ) Νά έπιδιώξη παντοιοτρόπως 
τήν αϋξησιν τής καταναλώσεως 
Ανατολικών καπνών εις τάς κατα- 

ναλωτρίας χώρας.
η) Νά ενεργήση καταλλήλως παρ’ 

έκάστη τών τριών Βαλκανικών κυ
βερνήσεων διά τήν ένοποίησιν τής 
καπνικής νομοθεσίας των.

θ) Νά επιτύχη προσαρμογήν 
τής παραγωγής είς τάς άνάγκας 
της καταναλώσεως, λαμβανομένων 
υπ οψει τών κοινωνικών, τών οι
κονομικών καί τών δημογραφικών

άναγκασθή νά ύψώση τήν τιμήν . λειακόν σύστημα, είτε τό σύστημα 
πωλήσεως τών εναποθηκευμένων 
καπνών.

Δεδομένου δτι ή ΐδρυσις περιω- 
ριστικοΰ ρυθμού άποθέματος δέν αϋτη θά έπρεπεν επιμελώς νά άπο-

τής ιδιωτικής βιομιηχανίας. Προέ 
κυπτεν έκ τούτου, δτι προς τό ίδι
ον αυτής συμφέρον, ή δργάνωσις

γανισμου.
Διά τά σπουδαία ζητήματα αί 

αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου δέον 
νά λαμβάνωνται εν πλήρη ομοφω
νία καί θά τεθούν εν ίσχύϊ μόνον 
μετά τήν υπό τών οικείων κυβερ
νήσεων Επικυρωσίν των. "Οσον ά
φορα τά δευτερεύοντα ζητήματα, 
αί αποφάσεις θά λαμβάνονΐαι κατά 
πλειοψηφίαν. Τά άπαιτο.ΰντα πλήρη 
ομοφωνίαν ή πλειοψηφίαν θέματα 
θά άναφερθοΰν είς τόν υπό τοΰ 
διοικητικού συμβουλίου συνταχθη- 
σόμ<:"νον καί όμοφώνως εγκριθησό- 
μενον κανονισμόν τοΰ Όργανισμοΰ. 
Τό αυτό σύστημα θά τηρηθή καί 
διά πάσαν τροποποίησίν τοΰ άνω 
κανονισμού.

Αί συνεδριάσεις τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου θά λαμβάνουν χώραν 
έν έκαστη τών τριών χωρών δια- 
δοχικώς. Τό διοικητικόν συμβούλιον 
συνέρχεται κανονικώς δίς τοΰ έτους, 
έξαιρετικώς δέ, τή αιτήσει μιας τών 
τριών άντιπροσωπειών.

Ή ουσιαστική διεύθυνσις τοΰ 
Όργανισμοΰ ανατίθεται είς Επιτρο
πήν διευθυντών, άποτελουμέμην Εκ 
τριών μελών, τών οποίων ή άρμο- 
διότης καί τά καθήκοντα καθορί
ζονται υπό τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου.

Τά καθήκοντα τοΰ διευθυντοΰ 
είναι άσυμβίβαστα μέ τά καθήκον
τα τοΰ μέλους τοΰ διοικητικού συμ
βουλίου.

Ή προεδρία τής Επιτροπής διευ
θυντών αναλαμβάνεται διαδοχικώς

ορών τών παραγουσών ’Ανατολικά άνά πάν έξάμηνον ύφ’ ενός τών
καπνα χωρων.

ι) Νά συνεργασθή μετά τών εις 
τάς τρεις Βαλκανικάς χώρας υφι
σταμένων Εθνικών καπνικών δρ· 
γανώσεων.

κ) Γενικώτερον δέ νά λάβη 
πάντα τά επιβαλλόμενα μέτρα προς 
προστασίαν τών ’Ανατολικών κα
πνών.

Ό οργανισμός δέν ασκεί εμπό
ρων, άλλ’ ώς ίδρυμα εντεταλμένον 
νά προασπίζη τά ’Ανατολικά κα
πνά, δύναται ενδεχομένως νά πα- 
ρέμβη, κατόπιν ειδικής εντολής 
τών οικείων κυβερνήσεων, ΐνα Ε 
ναποθηκεύσητό υφιστάμενον πλεό
νασμα τής παραγωγής, ούτινος ή

τριών διευθυντών, Επιφορτιζόμενου 
μέ τήν έκτέλεσιν τών άποφάσεων 
τής επιτροπής, όμοφώνως ειλημμέ
νων. Έν περιπτώσει διαφωνίας ή 
Επιτροπή άναφέρεται είς τό Διοι 
κητικόν Συμβούλιον. Οί διευθυνταί 
διορίζονται υπό τών οικείων διοι
κητικών συμβούλων τών άντιπρο- 
σωπευόντων έκαστον Κράτος παρά 
τώ Όργανισμφ.

Εις τόν υπό τών τελωνείων τών 
τριών χωρών Εξαγόμενον καπνόν 
θά είσπράττεται φόρος 1]2 εκατο
στού τοΰ ελβετικού φράγκου κατά 
κιλόν, δπερ ποσόν κατατιθέμενον 
παρά ταΐς εθνικα'ς τραπέζαις τής 
Βουλγαρίας, τής Ελλάδος καί τής

καταναλωσις είναι εξησφαλησμένη [ Τουρκίας, θά άποτελέση τό έσοδο
διά τής πελατείας τών Άνανολικών 
καπνών.

τοΰ Όργανισμοΰ. Τά οϋτω είσπρατ- 
τόμενα ποσά, άμα τή καταθέσει

Αι σχεσεις τοΰ όργανισμοΰ, είτε των παρά ταΐς οίκείαις τραπέζαις,

ροφοΰν μέγα μέρος τών εξαγωγών 
τών τριών Βαλκανικών χωρών,

Ή παραγωγή τοΰ 1936 άνήλ
θεν εις 176 έκατομμ. χγρ. (εξ ων 
34 έκατομμ. Εν Βουλγαρία. 82 έκα
τομμ, εν Έλλάδι, καί 60 έκατομμ. 
εν Τουρκία). Τά υφιστάμενα υπό
λοιπα, συνιστάμενα ώ; επί τό πλεΐ- 
στον είς δευτερευούσας ή πολύ κα- 
τωτέρας ποιότητας, τής καπνοπα
ραγωγής τοΰ 1936, ευρισκόμενα δ’ 
είς χεΐρας τών παραγωγών, ύπελο- 
γίζοντο είς 20 έκατομμ. χγρ. εξ ών· 
5 έκατομμ. διά τήν Βουλγαρίαν, 
11 έκατομμ. διά τήν Ελλάδα καί 
4 έκατομμ. διά τήν Τουρκίαν. Προ» 
σθέτοντες είς τόν ά'νω αριθμόν τήν 
είς 22 έκατομμ. χγρ. περίπου ύπο- 
λογιζομένην εγχωρίαν κάτανάλωοιν; 
καί αναλογίαν 10 ο)ο περίπου επί 
τής παραγωγής, ήτοι 17 έκατομμ. 
χγρ., διά τήν εκ φυσιολογικών λό
γων μείωσιν, καταλήγομεν είς σύ- 
νο/ον 59 έκατομμ. χγρ. Τό ποσόν 
τοΰτο Εκπιπτόμενον έκ τοϋ ποσού 
τής ολικής καπνοπαραγωγής τοΰ 
1936, άφίνει υπόλοιπον 117 έκα
τομμ. χγρ. προς εξαγωγήν. Ύπο- 
λογίζοντες είς 100 έκατομμ. χγρ. 
τό πολύ τήν εν τώ Εξωτερικά) κα- 
τανάλωσιν’Ανατολικών καπνών πα- 
ρατηροΰμεν δτι απομένει υπόλοι
πον 17 έκατομμ. χγρ. Δεκτού γε- 
νομένου δτι τό ήμισυ τοϋ ποσού 
τούτου ήγοράσθη υπό τών άντι- 
προσώπων τής καταναλώσεως ΐνα 
πληρωθή τό ενδεχόμενον κενόν συ
νέπεια τών προηγουμένων μικρών 
εσοδειών ή ΐνα αυξηθούν τά δια
θέσιμα αποθέματα, άπομένει είς 
τήν διάθεσιν τοϋ Εμπορίου υπόλοι
πον 8,5 έκατομμ. χγρ. συνιστάμε- 
νον είς καπνά δευτερευούσης ή κα- 
τωτέρας ποιότητας. Προκύπτει έκ 
τούτου δτι ή εσοδεία 1936 άφίνει 
άδιάθετον υπόλοιπον 23,5 έκατομμ. 
χγρ. καπνοΰ κατωτέρας ποιότητας, 
Εξ ών 8,5 έκατομμ. είς χεΐρας τοΰ 
εμπορίου καί 15 έκατομμ. είς χεΐ
ρας τών παραγωγών.

Ή καπνοπαραγωγή τοΰ. 1937 
υπολογίζεται είς 161 έκατομμ. χγρ. 
Εξ ών 32 έκατομμ. διά τήν Βουλ
γαρίαν, 64 έκατομμ. διά τήν Ελ
λάδα καί 65 έκαιομμ. διά τήν 
Τουρκίαν. Άφαιρουμένων Εκ τοΰ 
άνω ποσού 16 έκατομμ. .χγρ. διά 
φυσιολογικήν μείωσιν, ώς καί 22 
έκατομμ. χγρ. διά τήν εγχωρίαν 
κατανάλωσιν, ήτοι 38 έκατομμ. χγρ. 
Εν συνόλψ, απομένει άδιάθετον υ
πόλοιπον 23 έκατομμ. χγρ. καθ’ 
ύπέρβασιν τής είς 100 έκατομμ. χγρ. 
ύπολογιζομένης καταναλώσεως ’Α
νατολικών καπνών εις τό Εξωτερικόν.

F. ARCOLEO



Ν€ΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ!
(Συνέχεια έκ τή$ 4ης σελίδος)

ταί αύτοΰ πληρώνουν μέ τό νόμι
σμα τοΰτο τούς ίδιους αυτών προ- 
μηθευτάς καί τό προσωπικόν των, 
-οϊτινες πάλιν κατά σειράν δαπα
νούν, δ,τι έ'λαβον, καί οΰτω καθ’ 
έξης. Άλλ’ έν τω μέτρα.) καθ' δ οί 
παραγωγοί εργάζονται διά λογ) 
σμόν τού Κράτους, δέν ζητούν 
κατά τά άλλα, νέας παραγγελίας 
καί νέας πιστώσεις. Έν τοιαΰτη 
ιίεριπτώσει, τά λυφθέντα παρά 
τού Κράτους ποσά, τά όποια θέ
τουν εις κυκλοφορίαν, ύποκαθι- 
στοΰν απλώς εκείνα τά όποια θά 
■εθετόν εις κυκλοφορίαν εάν έσυ- 
νέχιζον την ομαλήν παραγωγήν 
των, διπλή επομένως χρήσις ενταύ
θα δέν παρουσιάζεται. ’Εκείνο τύ 
όποιον προκαλεΐ την εμφάνισίν 
της, είναι δτι, επειδή τά τεθέντα 
εις κυκλοφορίαν ποσά δέν έλ ή
ρθησαν προκαταβολικώς εκ των 
■διαθεσίμων τών ιδιωτών, οϋτοι 
διατηρούν, τηρούμενων άλλως τε 
τών αναλογιών, τά αγοραστικά 
μέσα των. ’Άρα, εάν ή ζήτησις 
προϊόντων τρεχοΰσης καταναλώ- 
σεως διατηρείται ούτω είς τήν ι
δίαν στάθμην, ή προσφορά δια
τρέχει τον κίνδυνον νά περιορι- 
σθή, έκ τού γεγονότος δτι ή κα
νονική παραγωγή διατίθεται μερι
κώς είς κρατικός προμήθειας.“Iνα 
τούτο άποφευχθή, δέον ή δημι
ουργία νομίσματος υπό τού Κρά
τους νά προκαλέση συμπληρωμα
τικήν παραγωγήν καί νά μή βλά- 
ψη τήν παραγωγήν προϊόντων 
τρεχοΰσης καταναλοοσεως.

Τό Γερμανικόν πείραμα, μέ μη

χανισμόν χρηματοδοτήσεως συνε- 
παγύμενον συστηματικήν προσφυ
γήν είς τήν δημιουργίαν νομίσμα
τος, είναι λίαν διδακτικόν. Διότι 
μέχρι τοϋδε, ή προσφυγή εις τό 
τραπεζογραμμάτιον,όπληθωρισμός 
ως λέγομεν σήμερον, έθεωρεϊτο 
μόνον ως πρόχειρον μέσον έπιβαλ- 
λόμενον ύπό τής δημοσιονομικής 
απορίας, προ πάντων δέ ύπό τών 
έν πολέμα.) αναγκών. Είναι αρκε
τά δΰσκολον δμως νά παρακολου- 
θήσωμεν τούς αντίκτυπου; μιας 
έκδόσεως νομίσματος έπί τής ε
θνικής οικονομίας όταν αύτη έχει 
ήδη σοβαρώς διαταραχθή συνεπεία 

! ενόπλου συρράξεως. ’Αναμφίβο
λο);, ή ομαλή ζήτησις έκ μέρους 
τών ιδιωτών έχει τότε περιορισθή 
αλλά καί ή προσφορά τών προϊ
όντων τρεχοΰσης καταναλωσεως 
διατρέχει τον κίνδυνον νά πεοιορι- 
σθή έτι μάλλον, ενώ έξ άλλου, διά 
φορά αίτια, οΐον δυσχέρειαι κ ·,ί 
κίνδυνοι μεταφοράς, εισαγωγικοί 
περιορισμοί, συναλλαγμιατικαί ζη- 
μίαι κ.λ.π. συντελούν ταύτοχρόνοκ 
είς τίι νά υψωθούν αί τιμαί. Είναι 
έν τοΰτοις πολύ δΰσκολον νά εξα
χθούν συμπεράσματα έκ τού τελευ 
ταίου τούτου πειράματος. Πράγ
ματι, προσεπάθησαν προφανώς έν 
Γερμανία νά περιορίσουν είς τό έ- 
λάχιστον τήν προσφυγήν εις τήν 
δημιουργίαν νομίσματος, κατ’ αρ
χήν δέ δίδουν είς αυτήν χαρακτή
ρα προσωρινότητας. Τοΰτο τείνει 
αναμφίβολος, είς τό νά καταστή- 
ση τήν ύπό τού Κράτους δημιιουρ- 
γουμένην πίστιν άνάλογον προς 
τήν παρεχομένην ύπό τών Τραπε-
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΗΪ [ΑΙΜΟΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

Κεφάλαιον Μετοχοζόν ζ-χ,ί Άπο-
θεμ-χτιζόν.......................Αρχ. 1.203000.000
Καταθέσεις..................... » 10014000.000

Κεντρικόν Κατάστημα έν Άθήναις 
Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία είς δλην 

τήν Ελλάδα
Υποκατάστημα έν Α ΐγυ π τ φ ; ’Αλεξάνδρεια 
Άνταποκριταί είς δλας τάς χώρας τού έξωτερικοΰ

Η Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεί πάσης φόσεως 
τραπεζικός έργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό έξωτερι- 
κόν ύπό έξαιρετικώς συμφέροντος ορούς. Δέχεται δέ 
καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί τα- 
μιευτηρίφ) μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

Είδικαί εύκολίαι καί συγκαταβατικοί όροι διά τάς 
καταθέσεις, τα εμβάσματα καί τάς έργασίας έν γένει τών 
έν Αμερική Ελλήνων. Ή Εθνική Τράπεζα διατηρεί 
πλήρες δίκτυον άνταποκριτών είς δλας τάς Πολιτείας 
τής Βορείου Αμερικής καί τοΰ Καναδά, είναι δέ αντα
ποκριτής έν Ελλάδι τών μεγαλυτέρων 'Αμερικανικών 
τραπεζών.

HELLEHIE ΒΜ TRUST «Μ, HEW VflBK:51 MAIDEN litli
Ιδρυθεΐσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά

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

I ζών πίστιν, ήτις προοριζομένη δι’ 
επικερδείς έπιχειρήσεις, δΓ επωφε
λείς έργασίας, είναι κατ’ έξοχήν 
αποδοτική, καί συνεπάγεται κατά 
συνέπειαν τήν προοδευτικήν άναρ- 
ρόφηοιν τών τεθεισών είς κυκλο
φορίαν ποσοτήτων νομίσμιατος. 
Τοιουτοτρόπως, οί Γερμανοί άπέ- 

|φυγον δσον οΐον τε νά θέσουν καί 
1 πρακτικώς τύ πρόβλημα τό όποιον 
j δέν Ιδίστασαν να θέσουν θεωρητι- 
κώς: δηλαδή τήν χρηματοδότησιν 
διά δημιουργίας νομίσματος. Έπε- 
ζήτησαν προ πάντων νά χρήσιμο

ι ποιήσουν μέχρι τοΰ μεγίστου δυ
νατού ορίου τούς διαθεσίμους πό
ρους. άναβάλλοντες δι’ άργότερον 
τήν οριστικήν λΰσιν τοΰ προβλή- 
μιατος, όπερ θέτει μία χρηματοδό- - 

! τησις πραγματοποιηθεΐσα διά τοΰ 1 
, συνδυασμού μιιάς προσφυγής .είς ί 
| τήν βραχυπρόθεσμον πίστιν μέ j 
; μίαν δημιουργίαν νομιίσματος. (

Άφ’ έτέρου, συνδεδυασμένα μέ- I 
τρα έλήφθησαν—έλεγχοι συναλ
λαγμάτων, έλεγχος τιμών,—τά ό
ποια δυνάμιεθα νά θεωρήσωμιεν 
ότι αποτελούν άναπόσπαστον τμιή- 
μα τοΰ συστήματος, τά οποία ο- 
μκυς έπεβλήθησαν βεβαίως έπίσης 
ύπό τοΰ συνόλου τών μάλλον πε
ρίπλοκων περιστάσεων. Πράγματι, 
ή ύπό τού Κράτους δημιουργία 
νέας αγοραστικής ικανότητας, 
προωρισμένης νά εξυπηρέτηση τάς 
ιδίας αύτοΰ άνάγκας, χωρίς όμως 
αΰτηνά αντισταθμίζεται διά μειώ- 
σεως τών διαθεσίμων τών ιδιω
τών, εκθέτει είς διττόν. κίνδυνον : 
ήτοι είς θραΰσιν τής ισορροπίας 
τής αγοράς έσωτερικοΰ καί είς τον 
πειρασμόν νά άγοράση τις έκ τού 
εξωτερικού τό άναγκαΐον συμπλή
ρωμα προμηθειών. ’Ακριβώς όμως 
ό έλεγχος τιμών καί ό έλεγχος 
συναλλαγμάτων είναι τά μέτρα δι’ 
ών δΰνάταί τις νά άποφΰγη τον 
άνω κίνδυνον. ’Αλλά τό δεύτερον 
τουλάχιστον τών μιέτρων τούτων 
έπρεπέ άναμιφιβόλως νά ληφθή 
οπωσδήποτε. Δέν πρέπει λοιπόν νά 
συναγάγωμεν έκ τοΰ Γερμανικού 
πειράματος ότι ό διπλούς ούτος 
έλεγχος, συναλλάγμιατος καί τι
μών, είναι αναγκαία συνέπεια τής 
έφαρμοσθείσης μεθόδου χρηματο
δοτήσεως.

Έξ ίσου αληθές είναι ότι πα- 
ριστάμιεθα είς πείραμια μεθοδική; 
χρησιμοποιήσει»; έν καιρφ ειρή
νης, μιας δημιουργίας νομίσματος 
καί πίστεως ύπό τοΰ Κράτους, ώς 
μέσου χρημιατοδοτήσεως, συνο- 
δευομένου δέ ύπό μιέτρων τά όποια 
δύνανται νά θεωρηθούν cog τό λο-1 
γικόν συμπλήρωμα τού σύστημα-] 
τος. Κατά τήν πρώτην φάσιν, καθ’ j 
ήν έπρόκειτο νά άντιδράσουν κατά 
τής οίκονομιικής κρίσεως διά τή; 
δημιουργίας εργασίας, ή μέθοδος 
αύτη χρηματοδοτήσεως παρεΐχεν 
έν πάση περιπτοόσει τά πρός τα
μειακήν ευχέρειαν άπαιτοΰμενα 
χρηματικά μέσα. Έκτοτε, ή παρα- 
γωγή φαίνεται ότι έφθασεν είς 
τύ μιέγιστον όριον άποδόσεώς της, 
συγχρόνως δέ έπροσανατολίσθη 
πρός τήν κατεΰθυνσιν τήν όντι- 
στοιχοϋσαν είς τάς κρατικά; άνάγ- 
κας (δηλαδή τούς εξοπλισμούς). 
Άφ’ έτέρου όμιως παρατηρεΐται 
ποια τις ανεπάρκεια είς τήν πα
ραγωγήν προϊόντων τρεχοΰσης κα- 
ταναλώσεως, ή δ’ εισαγωγή, στε- 
νώς έλεγχομένη, περιωρίσθη εις 
τό ελάχιστο,ν. Έξ άλλου οί πόροι 
τών ιδιωτών είναι μεγαλύτεροι έν 
συγκρίσει πρός τούς υπάρχοντας 
κατά τήν διάρκειαν τής κρίσεως. 
Ασφαλώς όμιως οΰτοι δέν υπερβαί
νουν τό επίπεδον είς ό θά εύρί- 
σκοντο έάν ή οίκονομιική κατά- 
στασις έξειλίσσετο κανονικώς. Άλ
λως τε, καταβάλλεται προσπάθεια 
νά άποφευχθή ή αΰξησις τών ήμε- 
ρομιισθίων καί τών άποκομιζομέ- 
νων κερδών. Έν τοΰτοις, ό έλεγ
χος τών τιμών παρουσιάζεται εδώ 
ώς τό κατάλληλον μέσον πρός α
ποφυγήν τής έκδηλώσεως ανισορ
ροπίας μεταξύ ζητήσεως καί προ
σφοράς.

Τοιουτοτρόπως, έν φ μέτρφ έ-!

πιτρεπεται να έξαγαγωμεν συμπε
ράσματα έξ ενός πειράματος γε
νικώς είπεΐν, αρκετά συνετού καί 
μετριοπαθούς, χαρακτηριζόμενου- 
όμως καί περιπλεκομένου έξ άλλου 
ύπό ειδικών συνθηκών, φαίνεται 
ότι τό πείραμια τούτο τείνει νά έ- 
πιβεβαίωση τά συμιπεράσματα τής 
ανωτέρω σκιαγραφηθείσης θεωρη
τικής αναλύσει»;, τά όποια δέ 
συμπεράσματα δύνανται νομίζομεν 
νά συνοψισθούν ώς έξης:

Ή πρωτοβουλία τοΰ Κράτους 
ένέργεια τού νά τεθούν είς κυ
κλοφορίαν ποσότητες νομίσμιατος 
νεωστί δημιουργηθείσαι, αμέσως 
ή εμμέσως, δέν πρέπει νά έξετά- 
ζηται κατά τρόπον υπέρ τό δέον 
άπλοΰν καί δέν πρέπει, νά νομιίζω- 
μεν ότι ή ενέργεια αύτη σενεπά- 
γεται άναγκαίως αύξησιν τής νο- 
μιισμιατικής κυκλοφορίας άνάλο
γον πρός τήν αύξησιν τού στατι- 
ίϊτικώς γνωστού νομιισματικοϋ ά- 
ποθέματος.Έπίσης δέν πρέπει νά 
νομίζωμεν ότι ή ενέργεια αύτη 
συνεπάγεται άναγκαίως θραΰσιν 
τής ισορροπίας μεταξύ τής άγορα- 
στικής ικανότητας καί τής προσ-

I φοράς, διότι α! κατά τήν διάρκει- 
I αν δεδομένης χρονικής τίνος πε- 
ί ριόδου κυκλοφοροΰσαι ποσότητες 
νομίσματος, βάσει ενός καί τον 
αυτού νομισματικού άποθέματος 
άναπτύσσονται ή περιστέλλονται 
άναλόγως τών περιστάσεων. Δύ- 
ναται δέ νά συμβή, ότι ή πράξις 
τοΰ νά τεθούν είς κυκλοφορίαν 
νέαι ποσότητες νομίσματος—π. χ. 
μετά σημειωθεΐσαν οικονομικήν 
κρίσιν, νά άναπληρώση τήν έξα- 
φάνισιν ίσοπόσου νομίσματος καί 
νά δημιουργήση εις άντιστάθμι- 
σμα νέαν άγοραστικήν ικανότητα, 
άλλ’ ή μέθοδος αύτη χρηματοδο
τήσεως τών δημοσίων δαπανών, 
ή συνισταμένη είς δημιουργίαν 
χρήματος, συνεπάγεται ούχ ήττον 
τον μέγαν κίνδυνον να διαταρα- 
χθή ή οικονομία τής χώρας, ό δέ 
κίνδυνος ούτος πραγματοποιείται 
ευθύς ώς ή εθνική οικονομία δέν 
δύναται πλέον νά άνταποκρίνε- 
ται είς τάς παραγγελίας τού Κρά
τους διά μιας συμπληρωματικής 
παραγωγής προϊόντων.

BERTRAND NOGARO 
Καθηγητής τής Νομικής Σχολής 

Παρισίων καί τέως Υπουργός
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ΔΕΖΤΡΟΖΗ
Η ΔΕΞΤΡΟΖΗ είναι ή ζωτική δύναμις ή’τις κινεί 

τον ανθρώπινον οργανισμόν. Είναι πηγή ένεργείας 
εύεξίας καίνψίστης θρεπτικής άποδόσεώς, δι’δ και 
κάθε οικογενειάρχης έχει ύποχρέωσιν νά προμη- 
θεύηται ταύτην διά τήν καθημερινήν χρήσιν τάς 
οικογένειας του.

Η ΔΕΞΤΡΟΖΗ παράγεται έκ σταφυλής παρά τής

ΑΝΙΝΪΜίίΥ ΒΙΟΜΜ. ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ
(ΔΕΞΤΡΟΖΗΣ)

όδός Ίπποκράτους 7 καί πωλείται εις τά
ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
11ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΠΙΙΙΙΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
19 'Ιουλίου

Θάνατος τής βασιλομήτορος τής 
Ρουμανίας Μαρίας.
20 ’Ιουλίου

Άποφασίζεται όριστικώς ΐνα ο! 
’Ολυμπιακοί αγώνες τοϋ 1940 τε- 
λεσθώσιν έν ’Ελσίνκι τής Φαλαν- 
δίας.
21 ’Ιουλίου

Παρά τά ληφθέντα υπό των 
"Αγγλων μέτρα, άγρία τρομοκρα
τία εξακολουθεί έν Παλαιστίνη
22 'Ιουλίου

Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ 
Βολιβίας καί Παραγουάης διά τό 
Τσακό.
27 'Ιουλίου

Ό λόρδος RUNCIMAN άποσ 
τέλλεται υπό τής ’Αγγλίας είς 
Πράγαν ως διαιτητής τοϋ ζητήμα
τος των Σουδιτών.
28 ’Ιουλίου

Ή έντονος, πολεμική τοϋ Ι’ερμα 
νικοΰ τύπου κατά τής Τσεχοσλο

βακίας αρχίζει νά 
πάλιν ανησυχίας.
29 Ιουλίου

Νέος βομβαρδισμός Βρετανικών 
σκαφών υπό αεροπλάνων τοϋ στρα 
τηγοϋ Φράνκο.
30 ’Ιουλίου
Τά Κινεζικά στρατεύματα εξακο
λουθούν νά άνθίστανται έρρωμέ- 
νως κατά τών προελαυνόντων ’Ι
απώνων.
31 ‘Ιουλίου

Τό έπεισόδιον τοϋ λόφου 
Τσάνγκ Κοϋ Φένγκ παρά τά ρα- 
σομαντζουριανά σύνορα καταλήγει 
είς ένοπλον σύραξιν Ρώσσων καί 
’Ιαπώνων.
1 Αύγουστου
Ό Πρωθυπουργός κ. Daladier δη
λώνει δτι Ή Γαλλία γνωρίζει νά 
όμονοή όσάκιςάντιμετωπίζει ζητή
ματα τιμής.
2 Αύγούατου

Ό Ευρωπαϊκός Τύπος σχολι
άζει ευμενέστατα την υπογράφει

προκαλεΐ καί | σαν έν ΘεσσαλονίκηΒαλκανοβουλ- j καί γενικός διοικητή 
1 γαρικήν συμφωνίαν.
j 3 Αύγουστου

Συναιπεία τών σημειωθησών 
παραβάσεων τής Άγγλοϊταλικής 
συμφωνίας αναβάλλεται διαρκώς 
ή επικύρωσίς της.
5 Αύγούατου

Έκτέλεσις μεγάλων αεροπορι
κών ασκήσεων είς την ’Αγγλίαν.
8 Αύγούατου

ΔΓ άποφάσεωςτής Κυβερνήσεως

τής Λιβύης I 28 ’Ιουλίου
Italo Balbo επισκέπτεται έπισή- 
μως τήν Γερμανίαν.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

19 ‘Ιουλίου
Προς βελτίωσιν τής όργανώσε- 

ως τοϋ έξαγωγικοΰ εμπορίου απο- 
φασίζεται ή καθιέρωσις προληπτι
κών μέτρων τών εξαγωγών.
20 ’Ιουλίου

'Ισχυρός σεισμός κατέστρεψε
καθιεροϋται άναγκαστική θητεία τά^έα Παλάτια καί τήν Σκάλα 
εργασίας έν Ουγγαρία.
9 Αύγούατου

'Ο Πρόεδρος νών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών κ. Roosevelt επιθεω
ρεί τά αμυντικά έργα τής Διώρυ
γας τοϋ Παναμά.

10 Αύγούατου
"Εναρξις μεγάλων στρατιωτι

κών γυμνασίων έν Γαλλίμ, Ίτα- 
λίφ καί Γερμανίμ.

τοϋ Ώρωποΰ.
24 ’Ιουλίου

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εκφράζει 
προς τήν Κυβέρνησιν τήν ευαρέ
σκειάν του διά τά μέτρα τά οποία 
έλαβεν αϋτη πρός άνακούφισιν 
τών σεισμομαθών.

27 ’Ιουλίου
ΔΓ άποφάσεως, τής Άνωτάτης 

Διοικήσεως Οικονομικής Άμύνης 
επετράπη έφ’ άπαξ κατ’ έτος είς 

11 Αύγούατου | τό εξωτερικόν μετάβασις είς εί-
Ό στρατάρχης τής αεροπορίας σαγωγεΐς εμπόρους.
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ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-7-1938 ΚΑΙ 7-8-1938

H ΚΙΝΗΙΙΙ ΤΟΥ ΕΕΑΓΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟΪ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΝ ΤΟΥ 1938

Δραχ.αξίας 7.602.702.000
4.155.177.000
3.447.525.000

Εισαγωγή τόννοι 1.390.163 
Εξαγωγή » 647.770
Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Κατά τό πρώτον έξάμηνον τοϋ 1937 ειχομεν:
Εισαγωγήν τόννους 1.372.059 αξίας Δρχ. 7.141.899.000 
’Εξαγωγήν » 661.278 » » 4.001.191.000
"Ελλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 3.140,708.000

Κατ’ ακολουθίαν τό έλλειμμα τού εμπορικού ισοζυγίου κατά τήν 
Α' εξαμηνίαν 1938 παρουσιάζεται ηύξημένον κατά δρ. 306.817.000 
έν συγκρίσει πρός τό αντίστοιχον πεντάμηνον τού παρελθόντος έτους.

Κατά τον μήνα ’Ιούνιον 1938 ή κίνησις τού εξωτερικού εμπο
ρίου εμφανίζεται ώς κάτωθι:
Εισαγωγή τόννοι 236.535 αξίας Δραχ 1.187.723.000
’Εξαγωγή » 92.219 » » 318.405.000

Έλλειμμα » 869.318.00ο

Κατά τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν αί κάτωθι 
αλλοιώσεις τών περιουσιακών στοιχείων τής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Λογαριασμοί :

Χρυσός καί έξωτ. Συν)γμα 
Πιστώσεις τής τραπέζης πρός τό 

Δημόσιον
Τραπ)τια έν κυκλοφορία 
Έτεραι ύποχρ. δψεως είς δραχ.
'Υποχρεώσεις, είς έξωτ. συν)μα 

καί χρυσόν
Έμπορικαί συν)γαί καί γρ)τια 
'Έτεραι πιστώσεις είς δραχ.
Επενδύσεις
'Έτερα στοιχεία ενεργητικού 
"Ετεραι υποχρεώσεις

7-7-38 7 - 8 - 38 Διαφορά
Είς Έκατομμύρια + ή —

3.450.4 3.287.1 163.3

4.276.7 4.490.6 213.9
6.495.0 6.533.2 + 38.2
7.818.7 7.948.9 + 136.2

215.9 199.4 16.5
355.8 356.2 4- 0.4

2.097.6 2.253.6 4- 156.0
455.6 467.7 + 12.1

1.352.6 1.376.1 23.5
1.890.1 1.951.4 4- 61.3
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύλληψις τών στελεχών τής κομ
μουνιστικής όργανώσεως τών τε- 
ταρτοδιεθνιστών, υπό τής Ειδικής 
’Ασφαλείας ’Αθηνών.

29 ’Ιουλίου

Μετά πάσης έπισημότητος εορ
τάζεται ή έπέτειος τής μάχης 
τών Δερβενακίων.

30 ’Ιουλίου
Έκκρηξις κινήματος είς τά 

Χανιά τό οποίον καταστέλλεται 
αμέσως υπό τής Κυβερνήσεως.

31 ’Ιουλίου
Άποκατάστασις συγκοινωνίας 

δΓ αυτοκινήτου μεταξύ Τρικάλων 
καί Ίωαννίνων

1 Αύγούατου

Υπογραφή έν θεσαλονίκη- 
συμφωνίας μεταξύ Βαλκανικής 
Συνεννοήσεως καί Βουλγαρίας.

2 Αύγούατου

Ό Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς 
δηλοΐ δτι θά καταβληθώσι 375 
εκατομυρια δραχμών είς τούς πα
ραγωγούς τούς παραδόσαντας τά 
καπνά των κατά τό 1931 είς τήν 
Κεντρικήν Επιτροπήν ’Αγοράς 
και Διαχειρησεως Καπνών.

4 Αύγούατου

Ό Ελληνικός, λαός καί ή Νε
ολαία έπανηγύοισαν λαμπρώς τήν 
δεύτεραν επετειον της 4?]ς Αύγου
στου.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ 7ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1938

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

I. Έμπορικαί συν)καί καί γραμ
μάτια 356.189.203.45

II. Γραμμάτια Δημοσίου 300.228.493.40

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι είς δραχμάς :
α' Δημοσίου * Δρχ. 4.490.558.236.87
β' "Ετεραι » 2.253.581.017.12 6.744.139.253.99

II. Πληρωτέαι είς εξωτερικόν συνάλλαγμα — Δρχ. 6 744.139.253.99

3.287.128.421.03
522.279.005.65

147.156.862.—

656.417.696.85

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

10. "Ετερα στοιχεία τοΰ ένεργητικοϋ

3.763.190 603.15 
467.749.550.75 
220.228.484.80 

1.376.136.962.73

Δρχ. 17.184.426.840.95

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

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ’ ΑποΘεματικά:

I. Πρόβλεψις συμφ. αρθ. 71 Καττσ. 28.600.187.— »
II. Τακτικόν άποθεματικόν 92 900.000.— »

13. Τμήμα Τακτικού ΆποθεματικοΟ είς άντίκρυσμα
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ- 
ψώνως Η. 5305 »

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

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρχ. 457.033.186.01 
β' Τραπεζών » 522.195.481.92
γ' "Έτεροι λο

γαριασμοί * » 6.898.303 274.47

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000.—

121.500.187.

30.000.000.— 
6.533.193.40α —

7.877.531.942.40 

71.415.169.98 :
II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δ

ψεως

16. Καταθέσεις είς δραχμάς ύπό 
προθεσμίαν:

I. Δημοσίου
II. Τραπεζών
III. "Ετεροι Λογαριασμοί

17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν 
συνάλλαγμα καί χρυσόν :

I. Έξωτ. συν)μα είς χρυσόν (Κα-
ταστ. αρθρ. 62) Δρχ.

II. "Ετερον έξωτερικόν συνάλ
λαγμα »

18. "Ετεραι υποχρεώσεις »

* Έξ δν Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 5.248.091.081.03

7.948.947.112.38

6 Αύγούατου

Σύστασις Γραφείου Μελετών 
παρά τα> Υπουργείο) Δικαιοσύνης,

7 Αύγούατου

Ή άρμοδία υπηρεσία τοΰΎφυ- 
πουργείου Αγορανομίας ήρχισε 
κατατάσουσα κατά κατηγορίας τά 
εξοχικά κέντρα.

ΙΟ Αύγούατου

Παραίτησις τοΰ 'Υπουργού—Δ ι 
οικητοΰ ’Ηπείρου κ. Γκορτζή.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΝ X0P0R

199.401.670.35

199.401.670.35

1.951.384.471.22
17.184.426.840.95

Έν Άθήναις τή 7η Αύγούατου 1938
Προεξοφλητικός τόκος 6

Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν τής Τραπέζης,μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής αυτής.

Ό Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

XDPAI

Ελλάς 
’Αγγλία 
*Αλβανία 
Αυστρία 
Βελγιον 
Βουλγαρία 
Γαλλία 
Γερμανία 
I ίονγχοολανΐα 
Δανία 
'Ελβετία 
Εσθονία 
Ήν* ΙΙολιτεΐαι 
Ιαπωνία 
Ιταλία 
*Ισπανία 
Αεττωνία 
Λιθουανία 
Νορβηγία 
Ουγγαρία 
’Ολλανδία 
Πολωνία 
Πορτογαλλία 
Ρουμανία 
Ρωααία 
Σουηδία 
Τουρκία 
Τσεχοσλοβακία 
Φινλανδία

ΕΠΙ ΤΡΙΣ 0)0 I ΙΣΧΥΣ ΙΠΟ |
6
2
6
3 1)2
2
6
3
4
5 
4
1 1)2 
4 1)2 
1,
3,46
4 1)2
5 
5
5 1)2
3 1)2
4 
2 
4 
4 
4
4 
2
5
3
4

4-
30-

10-

14-
15-

1)2

1)2

1)2
1)2

<
1-37\
6- 32,
4- 37
7- 35
5- 35
8- 35 

12-11-37 
22- 9-32

1- 2-35, 
79-11-36
25- 11-36 

| 1-10-35
26- 8-37 
11- 2-38 
18- 5-36 
15- 7-35
7-11-36
1- 7-36 
5-18-38

28- 8-35
2- 12-36, 

18-12-37 
11- 8-37 
15-12-34 
1- 7-36
1- 12 33
2- 3-33 

J1- 1-36.
3- 12-3Α

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δ Η W Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ

ΜΑΓΕΡ 18
ΤΗΛΕΦ. 53-718


