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ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

'Υπό τοΰ Καθηγητοΰ κ. J. Η· JONES

("Αρθρον δημοσιι-υθέν εις τό | πόροι τής Αυστρίας ίΐά εΐνε εις τί|ν 
’Αγγλικόν περιοδικόν «The Ac- , διάθεσιν του νέου Γερμανικού Κρά- 
countant»). | τους. Εΐνε βέβαιον ότι η Γερμανία

,, * » » ' απειλείται μέ σοβαράν ελλειψιν οίκο-
II Ανστριαεπαυυε να είναι ανεςαρ- δ · ξυλείας, οι όέ πόροι εις ξυ- 

ιτος νωοα, του /.οιπου δε ι) αποτε- , !?- - ,τητος χωρά 
λεί μίαν επαρχίαν τοΰ Γερμανικού 
Κράτους. Ώς αυτεξούσιος πολιτική 
μονάς αύτη έφερεν άκεραίαν τήν εϋ- 
θύνην τοΰ νομικού πλαισίου έν τψ 
όιίοίιρ έλειτυύργει τό οικονομικόν αυ
τής σύστημα. Κατήρτιξε τούς ίδιους 
αυτής νόμους περί ουνάφεως συμβά
σεων.

Ού μόνον άνελάμβανε τήν έκδοσιν 
τοΰ νομίσματος της, αλλά καί καΟυ'ι- 
ριζε τό είδος τοΰ έκδοτέου νομίσματος. 
’Επέβαλλε τούς φόρους της, προέβαι- 
νεν εις τήν έκδοσιν τών δανείων της, 
διά τήν τελικήν εξόφλησιν τών οποίων 
αύτή καί μόνη έφερε τήν πλήρη καί. 
αποτελεσματικήν ευθύνην. ’ Εϋέσπιζε 
μέτρα ρυάμίζοντα τούς όρους τής εργα
σίας εις τήν χώραν, συνήπτε οικονομι
κός συμβάσεις μετ’ άλλων χωρών και 
καθώριζε τούς όρους ύφ’ ούς τά εμπο
ρεύματα καί ja ατομα ηδύνανο νά εί- 
σέλθουν εις τό έδαφος της.

Ή Αύστρία δέν εύρίσκεται πλέον 
εις τήν κατάστασιν αυτήν. Τά κυρίαρ
χα αύτής δικαιώματα έξέπεσαν. Τοΰ 
λοιπού, έάν θά χαίρη δικαιωμάτων, 
θά πρόκειται περί δικαιωμάτων, κατ’ 
εντολήν περί πληρεξουσιότητας δηλο
νότι παραχωριγθείσης υπό τοΰ Γερμα
νικού συντάγματος καί υποκείμενης 
εις μεταβολήν άναλόγως τής θελήσεως 
τών προσώπων τών διεπόντωντό Γερ
μανικόν Σύνταγμα. Ή εξουσία περιήλ- 
θεν ήδη εις τό Γερμανικόν Κράτος, 
άπαξ δέ τούτο κυβερνάται δικτατορι- 
κώς, ό δικτάτωρ τής Γερμανίας θά 
είναι εκείνος δστις κατ’ούσίαν ί)ά καθο- 
ρίση ποια δικαιώμα τα θά παραχωρή
σουν εις τήν Αυστρίαν.

Ή μεταβολή τού καθεστώτος, από 
αυτονόμου κράτους εις επαρχίαν, δη
μιουργεί πολλά οικονομικά προβλή-

λείαν τής Αυστρίας θεωρούνται ώς έν 
τών κυρίων ωφελημάτων, «τινα θά 
προκόψουν έκ τής απορροφήσεως τής 
χωράς ταύτης. Ό τρόπος χρησιμοποιή- 
σεως τών πόρων τούτων θά καθορι- 
σθή ήδη υπό τού Γερμανικού Κρά
τους. Είς τ 11 ν Γερμανίαν θά διοχετευ- 
θυύν επίσης έξ Αυστρίας όλα τά πλεο- 
νάζοντα έκεΐ προϊόντα, ιός π. χ. τό 
βούτυρον. όπερ εΐνε πολύ άιρθονοϊτε- 
ρον ή είς τάς λοιπός γερμανικός επαρ
χίας. Οί δυνάμειτοΰ διμερούς συμφώνου 
Ισχύοντεςδασμοί καί ποσοτικοί καθορι-. 
σμοίήμπόδιξονέκατέραντών δύο χωρών 
νά χρησιμοποίηση πλήρως τούς πόρους 
τής έτέρας. Ή Γερμανία δέν ήδύνατο 
νά άγοράση πλέον τοΰ όσον έπέτρεπεν 
είς αύτΰν τό είς εξωτερικόν συνάλλα
γμα απόθεμά της. Άλλ’ ώς ήδη έλέ- 
χθη, τά αυστριακά πλεονάσματα θά 
διοχετευθοϋν είς Γερμανίαν. Πλεόνα
σμα δέ έν τή προκειμένη περιπτώ- 
σει σημαίνει παν ποσόν ύπερβαΐνον 
τό καθορισμένον ισχνόν επίπεδον κα- 
ταναλοισεως τής Αυστρίας. Ή Αυ
στρία θά δώση βούτυρον καί θά λάβη 
πυροβόλα, θά άνταλλάξη τήν ξυλείαν 
της μέ στρατιωτικός στολάς, γενικώς 
δέ «ν κατ’ επιφάνειαν θά εΐνε λαμ
πρότερα, κατ’ ούσίαν όμως θά εξα
σθένηση.

Τόσον ή Αύστρία όσον καί ή Γερμα
νία εΐχον συνάψει εμπορικός συμβά
σεις μετ’ άλλων χωρών. Ή συγχώνευ- 
σις ήδη θά συνεπιφέρη διττόν αποτέ
λεσμα. Αί, έμπορικαί συμφώνίαι τής 
Αυστρίας μετ’ άλλων χωρών θά έξα- 
φανισθοΰν καί αί έμπορικαί σχέσεις 
αύτής μετά τών χωρών τούτων θά 
διέπωνται είς τό εξής υπό τών γερμα- 
νικών συμβάσεων. Άλλ’ αί αυστριακοί 
συμβάσεις εΐνε δύο ειδών. Έκεΐναι

ση άξιάλογον οικονομικήν ενότητα. Ή ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ
ϊδρυσις κεχωρισμένων κρατών έσήμαι- __________________
νε ότι τά ένιαίαν οικονομικήν οντό
τητα άποτελοΰντα εδάφη θά διεσπών- 
το οίκονομικώς διά τής χαράξεως με
θορίου γραμμής μεταξύ των.

Ή εμπορική αγορά έκαστου τούτων 
κατέστη κατά (ΐέγα μέρος μία «ξένη» 
άγορά διά τά άλλα. Έπί πλέον, έκα
στον τών άνω κρατών ήκολούθησε 
μίαν μεθοδικήν οικονομικήν πολιτικήν 
καί προσεπάθησε νά άπαίλαγή όσον 
ο ιόν τε περισσότερον τής έξαρτήσεως 
έκ τών γειτόνων του. Τούτο πάλιν έσή- 
μαινεν, ότι έκαστον τιΰν κρατύιν τούτων 
θά έπεζητεί νά διάθεση τά προϊόντα

ΕΙΣ ΜΗΝΑ

του είς άλλας ξένας αγοράς Οίίιω ή

ματα' " άφορώντα τήν μεταβατικήν αύ- | μέν αϊτινες συνήφθησαν μετά χωρών 
τήν περίοδον. Μία όμάς προβλημάτων I ένθα ύφίσταται έλεγχος συναλλάγμα- 
σχετίζεται. μέ τήν εσωτερικήν κατάστα- I τ°ξ· είναι τοΰ γνωστού τυπου των
σιν τής Αύστρίας, ετερα Ομας αφόρα 
τάς σχέσεις τής Αύστρίας μέ τήν Γερ
μανίαν ώς αυται εΐχον προ τής συγ- 
χωνεύσεως, τρίτη τέλος όμάς αφορά 
τάς μεταβληθείσας σχέσεις τής Λύ- 
στρίας μέ τάς λοιπάς χοιρας. Έκαστη 
τών ομάδων τούτων, έπεβάλλεται νά 
σχολιασθή.

Ή κατάργησις τοΰ Αυστριακού νο
μίσματος θά έξετασθή ιδιαιτέρως κα
τωτέρω. Σημειωτέον ότι είς τό μέλλον 
τά ιδιωτικά συμβόλαια θά ουνάπτωντα 
πιθανώς επί τή βάσει τοΰ Γερμανικού 
νόμου, τον όποιον δέον τό ταχΰτερον 
νά έκμάθουν οί Αύστριακοί. Τά άνω 
αφορούν τόσον τάς συμβάσεις εργασίας 
όσον καί τά συμβόλαια οίουδήποτε 
άλλου τύπου. Τό τετραετές σχέδιον 
τής Γερμανίας θά έφαρμοσθή καί έν 
Αύστρία, ένθα ή όργάνωσις τής παρα
γωγής θά ύποστή ουσιώδη μεταρρύθ- 
μισιν. Τά συμφιόνως πρός τό σχέδιον 
τούτο έκδοθέντα πολυάριθμα διατάγ
ματα θά έφαρμοσθοΰν πιθανώς έν 
Αύστρία όσον οΐον τε ταχΰτερον. ’Ή
δη είς τήν κυρίως Γερμανίαν τό πολυ
άριθμον καί τό πολύπλοκον τών δια
ταγμάτων τούτων εΐχεν άποτελέσει 
αιτίαν σοβαρός διαταραχής τού- 
λάχιστον όμως ή εφαρμογή τιΰν δια
ταγμάτων είχε κλιμακωθή είς σειράν 
ετών τινων. Είς τήν Αυστρίαν, όπου 
ό έλεγχος είχε χαλαρωθή μετά τά συ
νεπείς. τής παγκοσμίου κρίσεως τοΰ 
1931 ληφθέντα μέτρα, καί όπου ή έ- 
λευθερία τού εμπορίου ήτο ανέκαθεν 
μεγαλύτερα ή έν Γερμανία, τά διατάγ
ματα θά έφαρμοσθοΰν μέ πολύ μείζο- 
να σπουδήν. Είδικώτερον ή πολεμική 
οικονομία θά ύποκαταστήση αμέσως 
τήν «ειρηνικήν οικονομίαν». Τής άνα- 
διοργανώσεως έπί νέας βάσεως θά 
προηγηθή επομένως μιά σοβαρά περίο
δος οικονομικής αταξίας.

Αί έμπορικαί σχέσεις μεταξύ τής 
Αύστρίας καί τής παλαιός Γερμανίας 
θά μεταβληθοΰν. Οί δασμολογικοί, 
φραγμοί θά καταργηθοΰν. Τό σύστη
μα τών ποσοτικών περιορισμών θά άν- 
τικατασταθή διά τοΰ συστήματος τής 
επιβολής μερίδων είς τήν κατανάλω-

συμβάσεων συμψηφισμού, ύφ’ άς πρα
γματοποιείται αμοιβαίος άντιστάθμι- 
σις τών εμπορικών συναλλαγών με
ταξύ δύο χωρών, καί είς τάς οποίας 
συμβάσεις τά νομίσματα άλλων χω-, 
ρών δέν δύνάνται νά είσέλθουν. Ή 
Αύστρία έν τούτοις είχε καταργήσει 
τόν έλεγχον συναλλάγματος είς τάς 
σχέσεις της μετά χωρών «ελευθέρου 
συναλλάγματος, ώς π. χ. ή ’-Αγγλία 
καί αί συναπτόμ.εναι έμπορικαί συμ- 
φωνίαι μ,ετά χωρών τής κατηγορίας 
ταύτης, άφεώρων λεπτομέρειας τού 
έμπορίουκαί ούχίγενικήν αντιστάθμισιν 
τών εμπορικών συναλλαγών. Αί πλή
ρωμα! έξετελοϋντο κατά τόν συνήθη 
τρόπον τής έλευθέρας αγοράς.

Είς τήν περίπτωση· τών εμπορικών 
συμβάσεων τοΰ πρώτου είδους, αί γερ
μανικά! συμβάσεις θά ύποκαταστή- 
σουν ήδη τάς αύστριακάς. Τό αυτό 
θέλει συμβή καί διά τάς συμφωνίας 
μετά χωρών ελευθέρου συναλλάγματος, 
άλλ’ είς τήν τελευταίαν ταύτην περί- 
πτωσιν τούτο σημαίνει αποκατάσταση· 
τοΰ έλέγχου συναλλάγματος έκεΐ όπου 
εσχάτως ακόμη έπεκράτει ή ελευθερία.

Τοιουτοτρόπως, ό μάκρος καί σκλη
ρός άγιον των Αυστριακών ΐνα έπα- 
νέλθωσιν είς τήν κατηγορίαν τών χω
ρών έλευθέρου συναλλάγματος, άγων 
δστις ού μόνον ήξιζε νά έπιτύχη αλλά 
καί κατά τό πλεΐστον επέτυχε, ό άγιον 
θύτης λέγομεν άπέβη είς μ,άτην. Τό 
Αυστριακόν έμπόριονάλυσσοδέθηπάλιν. 
Τό Αυστριακόν έμπόριον μετά τής πα
λαιός Γερμανίας θά ύπόκειται είς σο
βαρόν εσωτερικόν έλεγχον καί ποσοτι
κόν καθορισμόν, έν ώ έξ άλλου τό 
Αυστριακόν έμπόριον μετ’ άλλων χω
ρών θά διέπεται ήδη ύπά τοΰ Γερμα
νικού έλέγχου συναλλάγματος καί υπό 
τών διατάξεων τών Γερμανικών συμ
βάσεων ανταλλαγών καί συμψηφισμού.

Συναψώς πρός τά άνω, έτερόν τι 
ζήτημα δέον νά σχολιασθή. Πολλά 
τών κρατών τής κεντρικής Ευρώπης 
είναι πλάσματα τής συνθήκης ειρή
νης τού 1919, ήτις όρισπκως διέλυσε 
τήν Αύστροουγγρικήν Μοναρχίαν. Ή 
καταρρεύσασα αυτή Αυτοκρατορία εΐ-

I σιν (rationnement). Οί οικονομικοί χεν έπιτύχη έν τούτοις νά δημιαυργή-

έμπορική κίνησις μετά τής Δυτικής Ευ
ρώπης ηύξάνετο σταθερώς Πλήν μετά 
τήν κρίσιν τοΰ 1931 διάφοροι χώραι 
ιος π. χ. ή Γαλλία, ομοίως δέ καί ή ’Αγ
γλία, προσεπάΟησαν νά απομονωθούν, 
αί άγοραί αρα πρός διάθεσιν τών ε
μπορευμάτων τής κεντρικής Ευρώπης 
ήλαττώθησαν.

"Οταν λοιπόν ή Γερμανική κυβέρνη- 
σις συνήψεν εμπορικός συμβάσεις συμ- 
ψηφ σμοΰ, ήδυνήθη νά έπιτύχη ευνοϊ
κούς όρους καί ή σπουδαιότης τής Γερ
μανικής αγοράς, ώς διεξόδου διά τά 
πλεονάσματα τών Μεσευρωπαϊκών κρα- 
το)ν, ηύξιίθη ταχέως.

Είναι φανερόν ότι δεδομένου ότι ή 
Γερμανική άγορά κατέστη έτι σπου
δαιότερα διά τής απορροφήσεως τής 
Αύστρίας, ή οικονομική έπιρροή τής 
Γερμανικής κυβερνήσεως έπί τών τυχών 
τών Μεσευρωπαϊκών χωρών ηύξήθη ού- 
σιωδώς Αί χώραι αυται κατέστησαν 
κατά τό πλεΐστον οί οικονομικοί δορυ
φόροι τοΰ Γερμανικού Κράτους. Τό τε
λικόν αποτέλεσμα τής ’Αγγλικής καί 
Γαλλικής οικονομικής πολιτικής κατά 
τά τελευταία έτη (από τοΰ 1932) ήτο νά 
κάμη ιά Μεοευρωπαϊκά Κράτη νά ένδοι- 
σουν είς τήνέλξιντής Γερμανίας.Συχνάκις 
έτονίσθη ότι πάσάι αί έμπορικαί άρτη- 
ρίαι τών Μεσευρωπαϊκών χοίρων με
ταξύ των καί μετά τών άλλων χωρών, 
διέρχονται διά τής Αυστρίας, τούτου δ’ 
ένεκα ή σημερινή στρατηγική θέσις τής 
Γερμανίας είναι τοσον ισχυρά ώστε νά 
άποτελή πραγματικόν κίνδυνον. Τό κα
κόν όμως εΐχεν ήδη γίνει κατά μέγα μέ
ρος διά τού προσανατολισμού τών αρ
τηριών τούιοιν πρός τήν Γερμανίαν. Ή 
σημερινή τάσις είναι νά άποιελεσθή έ 
νιαΐον οικονομικόν συγκρότημα διήκον 
από τής Βορείου θαλάσσης είς τήν Με
σόγειον Τοϋτο όμως δέν είναι τόσον ά- 
ναπόφευκτον όσον ήσαν άναπόφευκτο- 
αί συνέπειαι τής παγκοσμίου οικονομι
κής παραίάλης μετά τήν κρίσιν τοΰ
1931

Έκτος τοΰ πολιτικού ζητήματος, ε
κείνο τό όποιον κυρίως ένδιαφέρει τούς 
άναγνώστας είναι ό τρόπος καθ’ δν τό 
Αυστριακόν νομισματικόν σύστημα θά 
άφομοιωθή μέ τό Γερμανικόν. Ή Ε
θνική Τρόπεία τής Αύστρίας ήλλαξε 
μορφήν. Τό Γερμανικόν μάρκον κατέ
στη τό νόμιμον μέσον συναλλαγής, μέ 
αναλογίαν δύο μάρκων πρός 3 σελλίνία. 
Κατά πάσαν πιθανότητα τά σελλίνιον 
θά έξαφανισθή μετά δεκαπενταετή γεν- 
ναίαν, αν όχι πάντοτε, σταδιοδρομίαν 

ΙΙάσαι αί ύφιστάμεναι υποχρεώσεις 
θά λογισθοΰν κατόπιν τούτου είς 
μάρκα. Κατά πάσαν έπίοης πιθανό
τητα, τά εξωτερικά χρέη τής Αύστρίας 
θά άναληφθοΰν υπό τής Γερμανίας, 
ήτις καί θά έχη πλήρη δικαιώματα Ϊνα 
έπιβάλη φόρους. Θά εΐνε λίαν ενδια
φέρον νά ’ίδωμεν ποιον άρα γε θά 
εΐνε το έπί τών τιμοιν των ομολογιών 
εξωτερικών δανείων, τελικόν αποτέλε
σμα τής μεταβιβάσεως μιας ύποχρεο')- 
σεως από μίαν μικράν καί άγωνιζομέ- 
νην διά νά ζήση, πλήν ελευθέρου συ
ναλλάγματος χώραν, είς μίαν μεγάλην 
χώραν ένθα επικρατεί τό σύστημα τοΰ 
έλέγχου συναλλαγμάτων.

— Αί επίσημοι ϊσοτιμίαι τοΰ μάρκου 
καί τοΰ σελλινίου εΐνε άντιστοίχως 
20,43 καί 34,59. Ή αγγλική λίρα τιμά- 
ται ήδη 12,35 μάρκα περίπου καί 
25-27 Γ, σελλίνία. Κατά τάς έπισήμους 
τιμάς 20 μάρκα θά ίσοδυνάμουν πρός 
34 περίπου σελλίνία, αλλά συμφώνοτς 
πρός τάς σημερινός τιμάς έίναντι τής 
στερλίνας 20 μάρκα θά ίσοδυνάμουν 
πρός 40 σελλίνία καί πλέον (ΣΜ 1). 
Ή αναλογία τροπής καθωρίοθη είς 
30 σελλίνία. Εΐνε φανερόν ότι έάν 
12,35 μάρκα είναι ή πραγματική εμπο
ρική αξία τοΰ μάρκου, τότε τό σελλί- 
τιον θά ύπερετιμήθη. Δεκτού γενομέ- 
νου ότι ή σημεριντή τιμή τοΰ σελλινίου 
(φερ’ είπεΐν 26 σελλίνία τήν στερλί
ναν) εΐνε ή πραγματική εμπορική τιμή 

(Ή συνέχεια είς τήν Βλ σελίδαν)

Η ΑΛΙΕΙΑ ΕΝ ΕΑΛΑΔΙ
Κατατοπιστική έρευνα έκ τής έκθέ- 
σεως τοΰ Α. Ο. Σ. τής καταρτισΜ- 
σης έπιμελεία τοΰ κ. Α. ΓΡΗΓΟ- 
ΡΟΓΙΑΝΝΗ ---------------------------- --

Ή κοίσις τής ελληνικής αλιείας, 
έν άντιΟέσει πρός τήν γενικήν οι
κονομικήν κρίσιν, ήτις έξεδηλώθη 
κυρίως διά τής αδυναμίας διαθέ 
σε ως τών παραγοιιενων προϊόντων 
οφείλεται είς τήν ήλαττωμένην πα
ραγωγήν Τό φαινόμενον δέ τή 
έλαττώσεως τή: αλιευτικής παρα
γωγής δέν είναι μόνον ελληνικόν. 
Λόγφ τοΰ ραγδαίου πολλαπλασια
σμού τών αλιευτικών επιχειρήσεων 
μετά τόν παγκόσμιον πόλεμον, έ- 
κλονίσθη ή αναγκαία ισορροπία με
ταξύ άλιεύσεως και διατηρήσεως 

| τών θαλασσίων ειδών πρός άνανέω- 
σιν, πλεΐστα δέ κράτη Ευρωπαϊκά 
καί Βορειοαμερικανικά προ τοΰ 
κινδύνου έξαντλήσεως τοΰ ίχθυολο- 
γ κοΰ πλούτου των προέβησαν είς 
τήν συστηματικωτέραν δργάνωσιν 
καί προστασίαν τής αλιείας.

Διά τήν Ελλάδα ή μεταπολεμι
κή περίοδος άπετέλεσε σταθμόν έν 
τή εξελίξει τής αλιείας καθόσον κα
τόπι
ψής οί πρόσφυγες είσήγαγον τε-

παρά τών δηλούντων άλιέων ή ε
νοικιαστών τών ιχθυοτροφείων α
ναληθών δηλώσεων |κ γνωστών 
ψυχολογικών ή φορολογικών λόγων. 

Κατά τά στοιχεία τής στατιστι- 
λ i χής αί άλιευθεΐσαι ποσότητες ίχθύ-

03ν είς τόννους άπο τοΰ 1929 έ-
χουσι ώ; εξής;

Είς τόννους
’Έτη '‘Αλιεία Ώ,α- 'Αλιεία κλει- Σιινολον

λάσοης στων ύδάτων
1929 9.856 4.765 14.621
1930 12.041 5.165 17.206
1931 12.289 5.406 17.695
1932 12.071 5.919 17.990
1933 11.638 5.116 16.754
1934 10.519 5.549 16.068
1935 10.014 4.375 14.389

Οί έν τώ πίνακι διδόμενοι αριθ
μοί είναι άναμφισβητήτως πολύ 
κατώτεροι τής πραγματικότητας. 
Πιθανότατα ή συνολική αλιευτική

„ λϊ - παραγωγή κυμαίνεται περί τούςν της Μικρασιατικής καταστρο- nm st « » - Ω\ο ,οί πρόσφυγες είσήγαγον τε-1 %0™' ^ 2>3
λειότερα μηχανοκίνητα άλιευτικά μέ-1 θ“λασσ^ζ ?·?
σ«, τήν μηχανοτράταν καί τό γοί- ^ π(?0™πτϊι,ε* τ0.υ Τ
-γρί, άτ,να έχρησιμοπο,ήθησαν η “π° J“V ε'είς πλείστας άναλιεύτους άλλοτε πε- 2 !932932 ^αττωσις της ετη- 
ρ οχάς. Δυστυχώτ όμως ή έλλειψις σΐ°ΛΤ
γενικωτέρων κατευθύνσεων έν τή ; Η°°ς την ^ιωσιν ταυτην^σχετι- 
αλιειπική πολιτική τοΰ Κράτους | ΤΊϊ 
οενεπετρεψε νά διοχετευφθτ) κατηλ- 
λήλως ή γοργή άνάπτυξις τ<7)ν αλι
ευτικών μεθόδων καί έν δ'ψει τών 
συνθηκών τών ελληνικών θαλασ
σών. Ή ανεπάρκεια τής κρατικής 
μερίμνης συνέβαλε σημαντικώς είς 
τήν δημιουργίαν τής αλιευτικής 
κρίσεως.

— Ή άλιεντική παραγωγή

Η αλιευτική στατιστική έν Ελ
λά δ ι, όχι μόνον είναι ατελής καί 
χρονικώς καθυστερημέχη άλλα καί 
οί ύπ’ αυτής διδόμενοι αριθμοί δέον 
νά λαμβάνωνται τι π’ δ'ψιν μετά με
γάλων επιφυλάξεων. Ό τρόπος τής 
συγκεντρώσεως τών στοιχείων διά 
δηλώσεων τών άλιέων ένώπιον τώ\· 
λιμενικών αρχών καθιστά άναπό- 
φευκτον τήν διαφυγήν πλείστων, 
μικρών ιδία άλιέων από πάσης δη- 
λώσεως, δσον καί τήν αναγραφήν I

γής καί εξαγωγής ιχθύων.
(Βλέπε πίνακας είς σελίδα 2)

Έν τφ πρώτφ πίνακι είναι χα
ρακτηριστική ή ιραγδαία αΰξησις 
εισαγωγής νωπών ίχθύαχν πρός άν- 
τιμετώπισιν τοΰ έκ τής έλαττώσεως 
τής εγχωρίου αλιείας διαρκώς με
γαλύτερου ελλείμματος καί είδικώ
τερον ή απότομος αΰξησις τοΰ 1936 
ήτις έ/λείψει αλιευτικής στατιστι
κής τοΰ ίδιου έτους άγει είς τό 
συμπέρασμα οτι κατά τό έτος τοϋ
το ή παραγωγή έχει κατά πάσαν 
πιθανότητα έτι μάλλον μειωθή.

Ώς πρός τόν αριθμόν τών κατ’ 
επάγγελμα άλιέων έκ τής έν έτει 
1928 άπογραφής τοΰ πληθυσμοΰ 
προκύπτει, οτι ανέρχεται είς 14721. 
’Ήδη κατά διαφόρους ανεπισήμους 
πληροφορίας ό αριθμός τών κατ’ 
επάγγελμα άλιέων δέον ν’ άναβι-

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Αί βίκβνβμικαί συνέπειαι τής προσαρτήσεις της Αύστρίας 
υπό τοΰ ΚαΘηγητοϋ κ. J. Η. Jones.—Ή 'Αλιεία έν Έλλάδι έπί τή 

βάσει τής έκθέσεως τοϋ|Α. Ο. Σ.—Ό έλεγχος τών ’Ισολογισμών 
"Εταιρείας ζητούσης πίστωσιν.—Τό|Όλλανδικον Νόμισμα καί 
αί Όλλανδικαί Τράπεζαν—Κίνησις τών ’Avwv. Εταιρειών.—Αί 
Διεθνείς 2υναλλαγαί και ή κριτική τών αυτοματισμών.—Οικο
νομικά! ειδήσεις ’Εξωτερικού—’Εσωτερικού κλπ.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19

Ξ Τά εμβάσματα έπ’ όνόμαιι τής 
I «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

= Αϊ αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
Ξ τήν υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοΰ 
Ξ καί τήν σφραγίδα τοϋ Περιοδικού.

Ξ Παρακιιλοΰνται οΐ κ. κ. Συνδρο- Ξ 
Ξ μηιαί, δπως γνωστοποιώσιν εις Ξ 
Ξ τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν Ξ 
Ξ μεταβολήν τής διευθύνσεώς των. Ξ

= Δυνάμει τοΰ περί Τύπου Νόμου |
Υπεύθυνος επί τής "Υλης =

Μ· ΠΜΨΑΣ Αμερικής 19 |
Ξ Προϊστάμενος Τυπογραφείου =

ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΠΗ. ΧΑΑΚΙΟΠΟΥΑΟΣ §
Ξ βεσπιέων 11
liiiimiiiimiimiimiimmiiiimiiiiiimim...... .
βασθή εις 200Q0 τουλάχιστον.
— Φνσικαι σννθηκαι θαλασ

σών. Τρόπος αλιείας. Προ
στατευτικά. μέτρα

Ό βυθός ιών ελληνικών θαλασ
σών παρουσιάζει τά συνήθη χαρα
κτηριστικά τοϋ Μεσογειακού βυ
θού, τουτέστιν γενικώς άνοιμαλον

Πίνακες άνήκοντες εις τήν Ιην σελίδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ

11 παραγωγή δέον νά εξετάζεται πάν- 
§ I τότε έν τώ πλαισίφ τών περιορι- 
§ | σμένων δυνατοτήτων τής Μεσογεί- 
! ου, έν σχέσει προς τάς οποίας 8-

ακτων της ευνοούσα ισχυρως τήν 
παράκτιον αλιείαν. Φαίνεται δέ on 
εις τάς έλληνικάς θαλάσσας κινούν
ται άφθονοι—ως προς τήν Μεσό
γειον— πάντοτε — μεταναστευτικοί 
ίχθεΐς (κυρίως τόννοικαί σαρδέλλα).

Πέραν τών ελληνικών θαλασ
σών αλιευτικοί περιοχαί, εις ας θά 
ήτο κατ’ αρχήν εφικτή αλιεία υπό 
έλλήνων άλιέων δυνανται νά θεω
ρηθούν τά Τουρκικά Μικρασιατι
κά παράλια καί ή Ερυθρά θάλασ
σα, ενδεχομένως δέ καί δ Βόρειος 
’Ατλαντικός ’Ωκεανός. ’Ανεξαρτή
τως όμως τής υπερνικήσεως τών 
οικονομικών ή άλλων εμποδίων 
μιάς τοιαΰτης έπεκτάσεως, αί ελλη
νικοί θάλασσαι θά παραμείνουν 
πάντοτε ή κυρία βάσις τής ελληνι
κής αλιείας.

Διά τήν άρτιωτέραν έκμετάλλευ- 
σιν τοϋ φυσικού πλούτου τών θα
λασσών είναι απαραίτητος ή επι
στημονική έρευνα τών συνθηκών 
αυτών. Εις τάς έλληνικάς έν τού- 
τοις θαλάσσας ή αλιεία διεξάγεται 
έμπειρικώς ως καί προ ΙΟΟετίας. 
Είναι δέ άναμφισβήτητον οτι ό- 
σονδήποτε περιωρισμένος καί άν 
είναι δ ίχθυολογικός πλούτος τών 
ελληνικών θαλάσσιόν, ή μή πλή

’Έτη
Ίχθεΐς νωποί Ίχθεΐς παρασκ. Σύνολον

Τόννοι χιλ. δρχ. Τόννοι χιλ. δρχ. Τόννοι χιλ. δρχ.

1926 551 7,766 20,916 254,921 21,467 262,677
1927 584 8,675 23,796 261,274 24,380 269,949
1928 940 10,148 17,943 220,773 18,883 230,921
1929 1000 13,418 18,803 271,546 19,803 284,964
1930 649 9,092 15,225 192,423 15,874 201,516
1931 1175 12,334 16,889 175,869 18,064 188,203
1932 1020 10,112 14,459 154,104 15,479 164,216
1933 567 3,755 11,704 134,689 12,271 138.444
1934 1817 9,204 16,371 164,212 18,188 173,416
1935 2479 15,202 17,419 182,246 19,898 197,448
1936 5360 20,600 17,107 161,604 22,467 182,204

ΕΞΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΩΝ

’Έτη
Ίχθεΐς νωποί Ίχθεΐς παρασκ. Σύνολον

Τόννοι χιλ. δρχ. Τόννοι χιλ. δρχ. Τόννοι χιλ. δρχ.

1926 26 374 434 5,682 460 6,056
1927 17 196 320 4,133 377 4,329
1928 106 1,641 29 424 135 2,065
1929 77 914 87 973 164 1,887
1930 341 4,929 50 791 391 5,720
1931 169 1,936 58 859 218 2,795
1932 214 3,546 42 533 256 4,079
1933 1282 16,670 79 1,132 1,461 17,802
1934 483 9,708 41 816 524 10,524
1935 128 3,955 84 2,076 212 6,031
1936 148 4,765 79 1,414 227 6,179

διαμόρφωσιν στενήν ηπειρωτικήν 
υφαλοκρηπίδα καί σπάνην άλιπέ- 
δων (Bancs μπάγκων). Τά άλίπε- 
δα ταϋτα είναι εκτεταμένοι όμαλαί 
καί μέτριου βάθους εκτάσεις έν τή 
ανοικτή θάλάσση, εις άς κυρίως 
ένεργείται ευρέως ή αλιεία ιχθύων 
βυθού καί δΓ ών διέρχονται τά 
σμήνη τών μεταναστευτικών ιχθύ
ων. Ωσαύτως τό πλαγκτόν οπερ 
αποτελεί τήν φυσικήν τροφήν τών 
ιχθύων και προσελκύει τούς μετα
ναστεύοντας ίχθεΐς δέν εύρίσκεται 
είς τάς έλληνικάς θαλάσσης έν με
γάλη αφθονία,

Ή σπάνις τού πλαγκτοΰ καί ή 
ανωμαλία τοΰ βυθού αποτελούν 
τούς κυριωτέοους λόγους δΓ οΰς 
γενικώς ή Μεσόγειος θεωρείται 
θάλασσα πτωχή είς ίχθεΐς έν σχέ- 
σει ΐδίφ προς τον διαθέτοντα λίαν 
εκτεταμένα άλίπεδα Βόρειον ’Ατ
λαντικόν. Συνεπώς αί Βορειοατ
λαντικοί χώραι καί προ παντός ή 
Νορβηγία, ή έχουσα τήν μεγαλυτέ- 
ραν κατά κάτοικον ίχθυοπαραγω- 
γήν δέν δύνανται νά ληφθοΰν ως 
βάσις συγκρίσεως καί μιμήσεως διά

ρης γνώσις των άλιπέδών καί τήζ 
συστάσεως τοϋ βυθού, τών συνη
θειών καί διαβάσεων τών μετανα
στευτικών ιχθύων| μειώνει τήν ά- 
πόδοσιν τής αλιείας.

Άφ' ετέρου αί χρησιμοποιούμε
νοι μέθοδοι τών συρόμενων δυκτί 
ων τόσον διά μηχανοτρατών όσον 
καί διά τρατών ξηράς επιφέρουν 
μεγάλος ζημίας είς τον θαλάσσιον 
πλούτον. Τό δίκτυον συρόμενον επί 
τοϋ βυθού καταστρέφει τήν φυτεί
αν αυτού καί παρασύρει πάντα 
ζώντα οργανισμόν άποτελοΰντα 
τροφήν τών ιχθύων καί φονεύει 
τον γόνον αυτών. Ιδιαιτέρως επι
ζήμια είναι ή δράσις τών συρόμε
νων δικτύων κατά τό θέρος επο
χήν γονιμοποιήσεως καθ’ ήν πλήν 
τών μεγάλων ποσοτήτων καταστρε- 
φομένου γόνου συλλαμβάνονται καί 
οί ίχθεΐς προ τής ωοτοκίας. Πρό
σθετοι ζημίαν επέρχονται, όταν λό
γο.) τής πυκνότητας τών δικτύων 
συλλαμβάνονται μικροί ίχθεΐς, οι- 
τινες μένοντες άναλίευτοι θ’ απέδι
δαν πολλαπλάσιον αλίευμα. ΙΙρός 
άγραν τών μεταναστευτικών ιχθύ

ων χρησιμοποιείται το γρι—γρι, 
σκάφος μετά κυκλικού δικτύου ερ
γαζομένου τήν ημέραν ή τήν νύ
κτα. Δοθείσης τής μείζονος αναλο
γίας τών μεταναστευτικών προς 
τούς ενδημικούς ίχθεΐς είς τάς έλ
ληνικάς θαλάσσας, ή σημασία τοϋ 
γρι—γρι είναι μεγαλυτέρα τής μη- 
χονοτράτας, επί πλέον αί έκ τής 
χρήσεως αυτού πρυκαλούμεναι ζη- 
μίαι εις τον ίχθυολογικόν πλούτον 
είναι πολύ μικρότεροι. Τό γρί-γρί 
καταλλήλως άναπτυσσόμενον δύ· 
ναται ν’ άλιεύση μεγάλας ποσότη
τας διά τούτο αποτελεί διά τήν 
Ελλάδα τό αλιευτικόν μέσον τού 
μέλλοντος.

Πρός προστασίαν τοΰ. θαλασσί
ου πί,ούτου έλήφθησαν μεταπολε- 
μικώς προστατευτικά μέτρα συνό
ψιζα με να εί; τά εξής: Ή αλιεία διά 
δυναμίτιδος απαγορεύεται απολύ
τως. Ή διά συρομένων δικτύων 
(δικτύων ξηράς ή μηχανοτράτας) 
υποβάλλεται είς σειράν περιορι
σμών άφορώντων τό εύρος τών 
οπών τών δικτύων, τον χρόνο > τής 
άλειίας (απαγορεύεται διά τό θέ
ρος) τόν τόπον τής αλιείας (αλιεία 
είς κόλπους ή άλλας περιοχάς) διά 
δέ τάς μηχανοτράτας εϊδικώς τήν 
άπόστασιν αυτών από τάς άκτάς. 
Τέλος ή αλιεία διά κυκλικών δικ ύ- 
ων (γοί-γρί) υποβάλλεται είς ανά
λογους αν καί έλαφροτέρους περιο
ρισμούς ώς πρός τήν άπόστασιν 
από τά: άκτάς καί τό εύρος τών 
οπών τών δικτύων.

Τό άποτέλεσμα όμως τών άπα- 
γορεύσεων τούτων ύπήρξεν άπο 
τής εφαρμογής των ελάχιστα ικα
νοποιητικόν διότι αί έν ισχύει 
απαγορεύσεις συστηματικούς πα- 
ραβιάζονται.
— Μεταφορά, αυντήρηαις ιχ

θύων και ίχθυεμπόρι ον
'Η μεταφορά καί συντήρησις 

ιχθύων γίνεται λίαν πλημμελώς. 
’Από τά: επιχειρήσεις αλιείας αί 
πλεΐσται διαθέτουν ειδικόν σκάφος, 
οπερ μεταφέρει τούς έκάστο- 
τε άλιευομένους ίχθεΐς είς πλεισιέ- 
στερα κέντρα συγκοινωνίας. Διά 
τάς μι ή διαθετούσας τοιαϋτα σκά
φη επιχειρήσεις ως καί διά τήν 
παράκτιον αλιείαν έν γένει ή μετα
φορά γίνεται διά μεταπρατών πε- 
ριερχομένων δΓ ίδιου των σκάφους 
τήν αλιευτικήν περιοχήν. Περαι
τέρω ή μεταφορά ένεργείται διά 
τοϋ σιδηροδρόμου ή τοΰ ατμό
πλοιου τήςγραμμής.Ή κατά τήν με
ταφοράν εφαομοζομένη ψυκτική 
μέθοδος είναι κατά κανόνα ή δι’ 
απλής έπιπάσεως κονιοποιου- 
μένου πάγου, τών ιχθύων έναπο- 
θηκευομένων εντός κιβωτίων. Κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον οί ίχθάς φθά
νουν πολλάκις είς τήν κατανάλωσιν 
άποσυντεθημένοι. Ειδικά πλοία ψυ
γεία διαθέτοντα άρτιας εγκαταστά
σεις ψύξεως έλάχισται επιχειρήσεις 
διαθέτουν, οί δέ σιδηρόδρομοι καί 
τά άτμόπλοια στερούνται έν γέν ι 
ψυκτικών θαλάμων.

’Εκ τής καταστάσεως ταύτης 
προκύπτει ή αδυναμία τής μηχα
νοκινήτου αλιείας ν’ άπομακρυνθή 
τών άκτών, έπερχομένων τών γνω
στών αποτελεσμάτων παρ βιάσεως 
τών περιοριστικών μέτρων καί έ- 
λαττώσεως τής ϊχθυοπαραγωγής 
συγχρόνως δέ ή αδυναμία τής κα
νονικής τροφοδοτήσεως τών μεγά
λων κέντρων καταναλώσεως καί 
τοΰ περιορισμού τών φθορών έκ 
τή; άποσυνθέσεως τών ιχθύων. 
Τά γρί γρί αντιμετωπίζουν ισχυρό - 
τερον τήν ανεπάρκειαν καί τό πλημ
μελές τής όργανώσεως τής μετα
φοράς διότι άναλόγως τών περα
σμάτων ή αλιεία αυτών έχει άπο
ταμούς ποσοτικάς διακυμάνσεις.

Τό υφιστάμενον δέ έν Έλλάδι ϊ- 
χιΈμπόριον αποτελεί τήν χαρακτη- 
ρικωστέραν εικόνα τής όλης άθλιό- 
τητος τής ελληνικής άλιείας. Σοβα
ρά ίχθυεμπορική τάξις δέν υπάρ
χει. Οί θεωρούμενοι ως ίχθυέμτο- 
ρο ι έχουν ώς κύριον επάγγελμα 
(πλήν σπανίων εξαιρέσεων) τό τοΰ 
δανειστοϋ, μέσψ δέ τοκογλυφικών 
δανείων τηρούν υπό τήν έξάρτησίν 
των τούς άλιεΐς, άναγκαζομένους 
διά τών συμβάσεων δανεισμού ν’ 
άπευθύνωνται πρός αυτούς ώς με-

ΑΙ 0IK0N0IVIIKAI ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΩΣΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

'Υπό τοΰ Καθηγητοΰ π. J. Η. JONES

(Συνέχεια έκ τής Α\ σελίδας) 
αύτοΰ καί οτι ή αναλογία τριών σελ- 
λι/vuov πρός δυο μάρκα εί-νε μία λαμ
πρά τιμή, τότε ή πραγματική τιμή του 
μάρκου έναντι τής στερλίνας θά 
είναι 17 μάρκα καί κάτι (ΣΜ 2). 
Χυιρίς νά ενδιατρίψωμεν περισσότε
ρον επί τών άνιο αριθμών. νομί
ζομε ν ότι σύντομος ή Αυστρία θά 
άντιληφΟή ότι αί έξαγο>γαί ανιής είς 
ξένας «έλενάερας» αγοράς ίπρίστανται 
τόν αντίκτυπον ενός υπερτιμημένου 
νομίσματος, θά δεήσουν δέ νά έφαρ- 
μοσθοΰν αί Γέρμανικαί μέθοδοι χρη
ματικής ένισχύσειυς του έξαγωγι κοΰ 
εμπορίου. ’Αληθώς ή έκ τής έπελ'άοό
σης πολιτικής μεταβολής προκύψασα 
οικονομική ακαταστασία τής Αυστρίας, 
θά έκδηλοθή έντονό τερον είς τάς 
έμπορικάς σχέσεις αυτής μετά τών χαβ
ρών αϊ τινες έχουν ελεύθερον συνάλ
λαγμα.

Δόσκολον είναι, νά προβλέψομεν τάς 
συνέπειας τής συγχονευσεος επί του 
τουριστικού εμπορίου. Κατά τά τελευ
ταία έτη ή δυσκολία άποκτήσειος ξέ
νου συναλλάγματος παρημπόδισε πολ
λούς Γερμανούς -νά ταξιδεύσιυσιν είς

τό εξωτερικόν. Τά αυστριακά κέντρα 
αναψυχής τών Γερμανών εΐ-χον έρη- 
μωθή, έπ’ (ύφελεία τών έν Βαυαρία 
αναλόγιο ν τοποθεσιών. *Αλλ* αί Αυ
στριακά! κοιλάδες καί πόλεις είς τάς 
οποίας οί Γερμανοί δέν ήδΰναντο 
πλέον νά μεταβούν προσείλκυον κυ
ρίως τούς λοιπούς ξένους. ’Ήδη ότε 
ή Αυστρία περιλαμβάνεται είς τήν 
Γερμανίαν, τά Αυστριακά κέντρα θά 
προσελκυσουν πάλιν τούς Γερμανούς 
περιηγητάς επί ζημία τών Βαυαρικών 
κέντρων. ’Άγνωστον όμως είναι άν- 
οί λοιποί ξένοι θά εξακολουθήσουν 
νά ερχωνται είς τήν Αυστρίαν. Τούτο 
θά έξαρτη,θή έκ τού κατά πόσον οί 
Αυστριακοί θά ύποστουν τήν έπίδρα- 
σιν τής έθνικοσοσιαλιστικής ψυχολο
γίας καί έκτου κατά πόσον ούτοι θά 
δυνηθούν νά διατ ηρήσουν τά χαρακτη
ριστικά έκείνα προτερήματα δι’ ών έ- 
φημίζοντο ώς λίαν φιλόξενος λαός

(Σ-Μ.1) Σ. 36 X Μ. 20 42

(Σ. Μ. 2)
Μι 12, 35

Σ. 26 X Μ, 2 = Μ. Η 1

* * 11II11 III 1 till 111! iiliUUi-
κάζουν τήν βαθμιαίαν εξάντλησιν 
τοΰ ίχθυολογικοΰ πλούτου καί τήν 
οικονομικήν καταστροφήν τών αλι
ευτικών τάξεων, υπέδειξε τήν λή- 
ψιν σειράς μέτρων ήτοι,

1) Τήν σύστασιν οργανισμού ή 
’Ινστιτούτου επιστημονικής έξετά- 
σεως τών θαλασσών, τοϋ οποίου 
διέγραψε τήν αρμοδιότητα.

2) Τήν λήψιν μέτρων προστα
σίας τοΰ παρακτίου πλούτου μέχρι 
τής υπό τοϋ οργανισμού διαπιστώ- 
σεως τών συνθηκών τοϋ βυθού.

3) Τήν περιστολήν τών αλιευτι
κών παραβάσεων, ιδία εν σχέσει 
πρός τήν διάθεσιν δυναμίτιδος, επι
βαλλόμενης κρατικής έποπτείας επί 
τών ειδικών εργοστασίων

4) Τήν άποσυμφόρησιν τών ά
κτών από τά μικρά σκάφη διά τής 
άπαγορεύσεως τών νέων κατασκευών 
καί τής ύποβοηθήσεως τών άντι- 
καιαστάσεων διά μεγαλύτερων.

δ) Τήν έπέκτασιν τής αλιείας είς 
άλλας χώρας καταβαλλομένων τών 
άπαιτουμένων ενεργειών διά τής 
διπλωματικής οδού καί ένισχυομέ- 
νης τής άλιιίας άνοικτής θαλάσσης 
διά φορολογικών διευκολύνσεων.

6) Τήν συστηματικωτέραν ε«με- 
τάλλευσιν καί τήν καταλληλοτέραν 

ριπτοόσεις εκλεκτών ποιοτήτων μέ-1 ένοικίασιν τών δημοσίων άλιευτι- 
χρι καί τοΰ τριπλασίου. Τό περί- κών κτημάτων.

ταπράτας, διά τήν πώλησιν τών ι
χθύων. Ή έλλειψις πραγματικού σο
βαρού ίχθυεμπορίου είναι ή κυρ α 
αιτία τής έλλείψεως τεχνικών καί 
οικονομικώς οργανωμένων ίχθυα 
γορών.

Χαρακτηριστικόν τής ελείψεως 
ισορροπίας έν τή οικονομική δρ 
γανώση τής αλιείας είναι τό οτι 
αί τιμαί τών ιχθύων παρουσιάζουν 
μεγάλην άνομοιότητα. Ούτω πα
ρατηρούνται α) διαφοραί σημαντι- 
καί μεταξύ τόπων καταναλώσεως, 
λόγω τής άνεπαρκοϋς δργανώσεως 
τής παραγωγής μεταφοράς καί 
συντηρήσεως. Είς τά μεγάλα κέν
τρα καί ιδία τόν ΙΙειραια καί τήν 
Θεσσαλονίκην αί τιμαί λιανικής 
πωλήοεως είναι πολλάκις διπλά
σιοι τών υφισταμένων άλλαχού 
(λ. χ. Κρήτην, Κυκλάδα:) β) Δια
κυμάνσεις άναλόγως τής συγκομι
δής, ίδίφ τών μεταναστευτικών 
ιχθύων λόγορ άδυναμίας διατηρή- 
σεως αυτών επί μακρόν (ή σαρ
δέλλα τιμάται πολλάκις δύο δραχ- 
μάς κατ’ δκάν) γ) Αί τιμαί λιανι
κής πωλήσεως, είναι δυσαναλόγως 
άνώτεραι τών τής χονδρικής 
πωλήσεως αύξάνουσαι είς τήν ι
χθυαγοράν ’Αθηνών, εις τινας πε

θώριον τούτο είναι είς βάρος τό
σον τών ιχθυοπαραγωγών δσον 
καί τής καταναλώσεως καί δφεί- 
λεται εις τήν μεγάλην παρεμβολήν 
μεσαζόντων, είς τό μέγεθος τής 
κερδοσκοπίας τών ίχθυεμπόρων 
καί είς τήν βαρύτητα τής φορολο
γίας. Γενικώτερον δέ ή τιμή τών 
ιχθύων έν Έλλάδι έν σχέσει πρός 
τό κρέας είναι λίαν υψηλή έν πα
ραβολή πρός τάς άλλας χώρας.

— Γνωμάτευαις τοϋ Α.Ο.Σ.
Τό ΑΟΣ βάσει τών πορισμάτων 

τής υπηρεσίας του, τών ύποιινη- 
μάτων δημοσίων υπηρεσιών καί 
ειδικών καί τών συμπερασμάτων τής 
έκθέσεως τοΰ συμβούλου εϊσηγητοΰ 
κ.Α.Κουκλέλη αφού διεπίστωσε τάς 
συνθήκας καί έξηκρίβωσε τούς δυ
σμενείς ορούς διεξαγωγής τής αλι
είας θαλάσσης ο.σον καί τής αλιείας 
κλειστών ύδάτων, αϊτινες προδι-

7) Τήν έπίλυσιν τού ζητήματος 
τών ιχθυαγορών.

8) Τήν οριστικήν κατάργησιν τής 
δέκατης είς τάς νέας χώρας.

9) Τήν μελέτην τής βάσεως ασφα
λείας πρός ένάσκησιν τΰς αλιευτι
κής πίστεως είς εΰρεΐαν κλίμακα.

10) Τήν όργάνωσιν ταμείου ά- 
σφαλίσεως τών αλιευτικών σκαφών.

καί 11) Τήν υπαγωγήν τών ζη
τημάτων τής αλιείας είς τό Υπουρ
γεί ον Γεωργίας, ως άρμοδιώτερον, 
ώς κατά κανόνα ισχύει καί αλλαχού.

Διά τών προτεινομένων μέτρων, 
φρονεί τό Α,Ο.Σ., οτι θά έπιτευχ- 
θή κατά τό δυνατόν ή προστασία 
τοϋ ίχθυολογικοΰ πλούτου καί ή 
ένδεδειγμένη έκμετάλλευσις αυτού, 
ή έπαύξησις τής ϊχθυοπαραγωγής 
καί ή προαγωγή τών αλιευτικών 
ζητημάτων έν γένει πρός τό συμ
φέρον τών άλιέων, τής καταναλώ
σεως καί τής Εθνικής Οικονομίας.

ΔΡ ΜΩΡ1Σ ΓΙΟΕΛ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 

ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ. Επιμελητής τών Νοσοκομείων

LIMOGES & RAINER τής Βιέννης 

Συνεργαζόμενος μετά τοϋ Ταμείου Υγείας Ε.Τ.Ε. 

Δέχεται 10—12 καί 4—6 Καραγεώρνη τΰς Σερβίας 3 Τπλ. 21-469
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ff έστελ&οϋσα Άγγλοϊταλική γάλην χριστιανικήν έορτήν τής 
συμφωνία καί αί καταβαλλόμε- 
ναι σύντονοι σιροσσιά'&ειαι διά

ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

άγάστης καί τής ειρήνης. I Διαγωνισμός τής καλύτερος μελέτης
’ Ας δεχϋ'ώμεν δϋ'εν με αί-! «Τραπεζιτικής» τεχνικής προκη-

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΣ ΖΗΤΟΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ

τήν πραγματοποίησιν καί Γάλ
λοι,ταλικής τοιαύτης σημειώ
νουν εύχάριστον κατευνασμόν 
εις τήν διεθνώς τεταμένην π ο-

-Μ*' *4' «»·«*· -ί! ^
του I. Jissier.&ς μή ΰ'εωρήσωμεν ώς παοα

φωνίαν, άλλ άστλώς ώς στρο-! Ή όμόρρυθμος έταιρία A. Β. 
νοητικήν ύσιαγόρευσιν τά λαμ-1 καί Γ., ή ίδρυθεΐσα τήν Ιην Ία- 
βανόμενα μέτρα διά τήν έξα- \ νουαρίου 1933 μέ κεφάλαια κα- 

λιτικήν κατάστασιν καί είναι' αφάλιαιν τοϋ εφοδιασμού τοο- ! ταβεβλημένα έκ φράγκων 300.
τοσούτω μάλλον εύχάοιατοι κα· ! - , j 000 καί σκοπόν την ϊδρυσιν καί ufcl των κατωοι ισολογισμών κα

, ί (Ρίάων κατα τους στρωτούς μή- ■ έκμετάλλευσιν ύδροθεραπευτη-1 καταστάσεων έξόδων έκμεταλ
7 οσον ανάηίητουν με τήν με- νας είαερχομένης συρράξεως.. . . ί ρίου, ήγόρασε γήπεδα εις τά ό- ( λεύσεως 1933—1934.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1933-1934 
’Ενεργητικόν

ποια εύρίσκονται δύο πηγαί με-1 ρας χρήσεως.
ταλλικοΰ ϋδατος καί μία λίμνη.

Ή έταιρία ώκοδώμησε ένα 
ξενοδοχεΐον καί ένα καζΐνον, 
έκτισε μερικός έπαΰλεις καί ήρ- 
χισε νά πωλή διαμερίσματα.

Ή έταιρία αϋτη ζητεί πίστω- 
σιν φράγκων 100.000 έπί τή βά
σει των κάτωθι ισολογισμών καί

1*111 ΕΙΪΕΙΙΤΡβΙΙΙ

Ό τελευταίως τεθείς εις εφαρ
μογήν Αναγκαστικός νόμος περί 
διοικητικής άποσυγκεντρώσεως 
έχει μεγίστην σημασίαν διά τήν 
πολιτικήν ζωήν τής χώρας μας.

Είναι πολύ πρόσφατον άκόμη 
τό παρελθόν, κατά τό όποιον 
διά τήν διεκπεραίωσιν καί τής 
άπλουστέρας διοικητικής ύπο- 
θέσεως κατοίκων τών έπαρχιών 
άπητεΐτο ταξείδιον εις τήν πρω
τεύουσαν, πολλάκις ανευ άπο- 
τελέσματος, ή εκμεταλλευτική 
παρέμβασις κομματικού παρά
γοντος.

ΚαίεΙναι φανερόνπόσον καίτό 
ένκαί τό άλλο έχαλάρωναν τήν 
έμπιστοσύνην τοΰ πολίτου πρός 
τήν διοίκησιν καί έφεραν τήν 
πολιτικήν μας συνείδησιν.

Ήδη διά τής εφαρμογής τοϋ 
νέου Νόμου εξασφαλίζεται πραγ 
ματική ισονομία καί παρέχεται 
εις τον πολίτην τό αίσθημα, δτι 
τό Κράτος τόν υπολογίζει ώς 
οντότητα, πρόθυμον νά τόν έξυ- 
πηρετήση, χωρίς νά τόν ταλαί
πωρη καί πρός παντός χωρίς νά 
τόν μειώνη διά τής παρουσίας 
τού προθύμου μέν, αλλά καί 
πάντοτε απαιτητικού μεσά
ζοντος.

ΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Είνχ: ανάγκη νά έξαρθη ιδιαι

τέρως ή υπαγωγή τοΰ Λουτρακιού 
εις τήν άμεσον διοίκησιν τοΰ Υ
φυπουργείου Τόπου καί Τουρισμού, 
μετά τήν διάλυσιν τοΰ Αότονόμου 
Οργανισμοΰ Σεισμοπαθών Κορίνθου.

Τό Λουτράκι είναι μία προνο
μιούχος Ελληνική λουτρόπολις καί 
λέγω τών εξαίρετων ιαματικών ιδι
οτήτων τών ύδάτων της, ώς καί 
λογω τοΰ θαυμάσιου κλίματος καί 
τής ελάχιστης άποστάσεως από τά 
κέντρα τής διεθνοΰς έπικοινωνίας 
τής Ελλάδος, τάς Αθήνας οηλ, 
καί τόν Ιίειραιά.

Η ελλειψίς εν τοότοις συστήμα
τος εις τήν τουριστικήν εκμετάλ- 
λευσιν έζημίωσεν ασφαλώς καί τά 
Λουτράκι καί τήν πρός τάς Έλ- 
ληνικάς λουτροπόλεις γενικωτέραν 
κίνησιν.

Είναι διά τοΰτο ιδιαιτέρως εύ
χάριστον, δτι ή διοίκησις τοΰ Λου
τρακιού περιέρχεται εις τό Ύφυ- 
πουργεϊον Τύπου καί Τουρισμοΰ,
"ό οποίον θά εχη τήν ευκαιρίαν 
καί την λουτρόπολιν ταύτην νά ά- 
νυψώση και νά διαφήμισή, άλλά 

και γενικωτερον νά δημιουργήση 
εις αυτήν μίαν όποδειγματικήν όρ- 
γανωσιν, ή όποια θά άποτελέση τόν 
πρακτικόν κανόνα τής προσαρμο
γής καί τών λοιπών Ελληνικών 
λουτροπόλεων.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ
Οί Γεωργικοί Συνεταιρισμοί έ

χουν εις τήν Ελλάδα μακράν 
ιστορίαν. Παρ ολας όμως τάς 
μέχρι τοΰδε προσπάθειας δεν κα
τόρθωσαν νά εκπληρώσουν τήν 
μεγάλην πράγματι κοινωνικήν 
αποστολήν των, ελάχιστα δ’ άτυ- 
χώς επετέλεσαν εις τήν ανάπτυ
ξή' υγιούς συνεταιρικός εις τούς 
αγρούς συνειδήσεως. δπερ άλ
λωστε απετελεσε ένα τών κυριω- 
τέρων σκοπών των.

’Ορθότατα δ'θεν άπησχόλησε 
τήν Κυβερνησιν τό ζήτημα τής ά- 
ναδιοργανωσεως καί έξυγιάνσεως 
τών Συνεταιρισμών καί άρίστην 
λΰσιν αποτελεί ή δημιουργία τής 
« Εθνικής Συνομοσπονδίας Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών τής Ελλά
δος», η οποία ως κεντρική τών 
Συνεταιρισμών δργάνωσις καλεί
ται νά άναλάβη τό μέγα βάρος 
τή-, εξυψωσεως τοϋ συνεταιρι
στικού πνεύματος εις τήν χώραν 
μας.

Η επιτυχία τοΰ ανώτερου τού
του συνεταιρικού οργανισμού θά 
συμπλήρωσή την καταβαλλομένην 
άξιολογωτάτην προσπάθειαν διά 
τήν αναπτυςιν τής γεωργικής μας 
παραγωγής καί αξίζει διά τοΰτο 
νά χαιρετισθή μέ ενθουσιασμόν ή 
ληφθείσα άπόφασις πρός άνα- 
διοργάνωσιν τής συνεταιριστικής 
κινήσεως.

’Ακίνητα :
Γήπεδα
Ξενοδοχεΐον καί εξαρτήματα 
Καζίνο
Διάφορα άκίνητα 

Διαθέσιμα :
Ταμεΐον καί Τράπεζα 

’Απαιτήσεις:
Χρεώσται διάφοροι 

’Αποτελέσματα :
Ζημίαι καί κέρδη

Παθητικόν
Κεφάλαια καταβεβλημένα; 

Κεφάλαιον 
Τρεχούμενοι λ)σμοί 

A 
Β 
Γ

Υποχρεώσεις:
Γραμμάτια πληρωτέα 
Πιστωταί διάφοροι

Κέρδη καί Ζημίαι 1933—1934

Εξοδα έκμεταλλεύσεως :
Καζΐνον 
Ξενοδοχεΐον 
Συντήρησις όδών 
Γενικά έξοδα 
’ Εξοδα διαφημίσεως 
’Απρόβλεπτα έξοδα

1933 1934

250.000 179.000
110.000 125.000
120.000 143.000
60.000 120.000

20.000 15.000

70.000 3.000

30.000 5.000
660.000 590.000

300.000 300.000

30.000 10.000
40.000 30.000
80.000 80.000

90.000 70.000
120.000 100.000
660.000 590.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
Η πρωτοβουλία τής Ελληνι

κής Κυβερνήσεως συνερχομένη 
ένταϋθα έντός τού Μαΐου έμ- 
πορική διάσκεψις τών Κρατών 
τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως 
αποτελεί ευστοχωτάτην σκέψιν.

Ή διάσκεψις αϋτη θά άσχο- 
ληθή μέ τήν μεγαλυτέραν προ- 
ώθησιν τών εμπορικών συναλ
λαγών μεταξύ τών μελών τού 
Βαλκανικού συμφώνου, βάσει 
μιας εμπεριστατωμένης μελέτης 
τής παραγωγής, τής κατανα
λώσεων καί τής εισαγωγικής καί 
έξαγωγικής κινήσεως ένός έκά- 
στου τών ενδιαφερομένων Κρα
τών.

Εισπράξεις έκμεταλλεύσεως : 
Καζΐνον 
Ξενοδοχεΐον
Καθαρόν προϊόν πωλήσεως οικο

πέδων
Κέρδη έκ διαφημήσεων 
Καθαρά ζημία

1933 1934

115.278.50 160.693.70
62.673— 93.270.25
12.048.50 13.600.—
50.000.— 58.536.05

120.000.— 80.000.—
8.500.— 13.900—

368.500.— 420.000.—

168.395.70 189.396.25
86,276.30 97.103.75

78.828.— 121.500.—
5.000.— 7.000—

30.000. 5.000—
368.500.— 420.000—

Οι ισολογισμοί δέν παρουσιά- έπομένοις, θά ήτο όμως νρήσι- 
ζουν σαφήνειαν. Ηή έτερεία συ- μον άπό τοΰδε νά γνωρίζωιαεν 
νεκεντρωσε περισσοτέρους λο- τόν τρόπον τής έκτιμήσεως τοϋ 
γαριασμους διαφορετικής φύσε- στοιχείου τούτου, 
ως υπο τον αυτόν τίτλον πρός «Ξενοδοχεΐον καί εξάρτημά

τα». ’Από 110.000 μεταβάλλεται 
εις 125.000. Πρόκειται άναμφι- 
βόλως περί έξόδων έγκαταστά- 
σεως κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
δευτέρου έτους έκμεταλλεύσεως.

«Καζίνο» Κατά τό 1933: 120. 
000, κατά τό 1934: 143.000.

Η αυτή παρατήρησις.

τόν σκοπόν ν’ άποφύγη κάθε 
ακριβή μελέτην ή μάλλον ή ε
ταιρεία συνεκέντρωσεν όπό δια
φόρους τίτλους, χρησιμοποιούσα 
ύποτίτλους, πολλά ύπόλοιπα 
παρέχουσα οϋτω πολύτιμον τρό
πον συγκρίσεως.

Ένπάσει περιπτώσει ό ισολο
γισμός ουτος δέν είναι λεπτο
μερής, οί δέ τίτλοι είναι ανα
κριβείς: χρεώσται διάφοροι, ά
κίνητα διάφορα, πιστωταί διά
φοροι.

Οί λογαριασμοί οΰτοι έν τού- 
τοις, έμφανίζουσι σοβαρά πο
σά. Πάντα ταϋτα δημιουργούν 
άπορίας έπί τών όποιων έπιβάλ- 
λεται συγκεκριμένη άπάντησις. 

Έξ άλλου τά ύπόλοιπα τών

Σημειοϋμεν δτι ή αϋξησις τών 
«διαφόφων ακινήτων», είναι 
παράλληλος πρός τήν μείωσιν 
τοϋ υπολοίπου τών «διαφό
ρων χρεωστών», οϊτινες άπό 
70.000 κατά τό 1933 μειοϋνται. 
εις 3.000 κατά τό 1934.

Υπάρχει άραγε μεταξύ αυ
τών σχέσις ;
—Πα&ητικόν τον ισολογισμού

Ο λογαριασμός «γραμμάτια 
πληρωτέα» άνέρχεται είς70.000 
κατά τό 1934 έναντι 90.000 
κατά τό 1933,

θά ήτο χρήσιμον νά είναι 
γνωσταί αί λήξεις τών κυριω- 
τέρων γραμματίων, άτι να α
ποτελούν τόν λ)σμόν τούτον.

Τί Αντιπροσωπεύει ό λ)σμός 
«πιστωταί διάφοροι ;»

Πρόκειται περί άπαιτητών 
τρεχουμένων λογ)σμών τρίτων 
ή περί οφειλών πρός προιιη- 
θευτάς ;

’Ή μήπως τό ποσόν τοΰτο 
αντιπροσωπεύει όφειλάς πρός 
έργολάβους; θά ήτο ένδιαφέ- 
ρον νά γνωρίζωμεν τούτο κα
θόσον οί έργολάβοι είναι δυ
νατόν νά έχουν ύποθήκας έπί. 
τών οικοδομών.

Πίναξ κερδοξημιών 
Ή έκμετάλλευσις τοϋ καζί

νου έδωσε καθαρά κέρδη κατά 
τό 1933 φρ. 53.117,20 καί κατά 
τό 1934 φρ. 28.702.55 ενώ ό 
κύκλος τών έργασιών ηύξήθη 
κατά 12 ο)ο.

Επίσης παρατηρεΐται, δτι τό 
κεφάλαιον τοϋ ξενοδοχείου αυ
ξάνεται κατά 15 ο)ο περίπου 
καί τό καθαρόν κέρδος μειοΟ- 
ται άπό 23.63.30 εις 3.833.50.

θά εϊμεθα ευτυχείς νά γνω
ρίζωμεν διά ποιας πρακτικής 
λογιστικής τό ύπόλοιπον τού 
πίνακος έκμεταλλεύσεως 1934 
δύναται ν άντιπροσωπεύση τ’ 
αποτελέσματα τών δύο πρώτων 
χρήμεων, άψοΰ τό προηγούμε- 
νον ύπόλοιπον δέν δύναται νά 

ί περιληφθή εις ούδένα λ)σμόν 
τού ισολογισμού.

Τέλος τά έξοδα «διαφημήσε- 
ως» μειοϋνται κατά τό έν τρί
τον. Κατά πάσαν πιθανότητα 
πρόκειται περί προγράμματος, 
καταρτισθέντος εκ τών προτέ- 
ρων καί τό οποίον ευρίσκεται 
εις τήν δευτέραν φάσιν τής έ- 
κτελέσεώς του.

Εκτίμησις τών κεφαλαίων κυκλο
φορίας

Κεφάλαια καταβε- 1933 
βλημένσ 450.000

Άκίνητα 570.000

1934 
420.000

_______ 572.000
120.800 152.000

Εις τά καταβεβλημένα κεφά
λαια περιελάβομεν τούς τρε 
χαμένους λογαριασμούς τών 

■ ■ , , , συνεταίρων, οϊτινες δέν έχουσι
U λογαριασμός « Ακίνητα > συμφέρον νά δημιουργήσουν 

όιαφορα»,φαίνεται δτι είναι «λο- δυσκολίας εις τήν όμόρυθμον

Τά Αποτελέσματα τής δια-1 λογαριασμών έμφανίζονται εις
"<**■? προορίζονται γ6ν„  ̂ τίΑ“

μα, διότι ή έπαφή μεταξύ τών | δσον άφορά τήν αύστηράν ά-
έμπορικών κύκλων προάγει τήν ί Κρ,1βει°ρ α^τών· ,,

1 ' Ας εξετασωμεν ηδη λεπτομειδέαν τής Βαλκανικής συναδελ- 
φώσεως καί διότι ή ένεργός συμ- 
μετοχή εις τήν έμπορικήν διά- 
σκεψιν τών Αμέσως ένδιαφερο- 
μένων παραγόντων πρόκειται 
νά προσδώση εις τάς έν αύτή 
συζητήσειςάναμφισβητήτωςπρα- 
κτικόν περιεχόμενον.

ρώς τά στοιχεία κατά τήν άντί 
ληψίν μας.
— Ενεργητικόν τοϋ Ισολογισμού 

Τά «γήπεδα» μειοϋνται άπό 
250.000 κατά τό 1933 εις δραχ. 
179.000 κατά τό 1934.

Ή διαφορά αϋτη δέον νά ό- 
φείλεται εις πωλήσεις οικοπέ
δων πραγματοποιηθείσας κατά 
τό 1934. θά έπανέλθωμεν έπί 
τού ζητήματος τούτου έν τοΐς

γαριασμός ιάξεως
Μήπως πρόκειται περί Ανυ

πάρκτου ένεργητικού; (έξοδα 
Αρχικής ίδρύσεως, έξοδα όργα- 
νώσεως κ.λ.π.).

Τί νά άντιπροσωπεύη ό λο
γαριασμός ουτος; Αποκτήσεις, 
Αγοράς έπί παραδείγματατι έ- 
παύλεων; Έν καταφατική περι- 
πτώσει θά ήτο φυσικώτερον νά 
άνοιχθή ένας ειδικός λογαρια
σμός εις τήν θέσιν τοϋ άνωτέ- 
ρου, δστις τή άληθεία είναι πο
λύ γενικός. Μήπως Αντιπροσω
πεύει τουναντίον πιστώσεις πρός 
ΐδιώτας, Αγοραστός γηπέδων ή 
έπαύλεων; Έν τή περιπτώσει 
ταύτη τά ποσά έδει νά έμφανί- 
ζωνται υπό άλλον τίτλον.

Η μήπως Αντιπροσωπεύει τό 
ποσόν τούτο πιστώσεις Ακαλύ
πτους; Ένταϋθα τίθεται ζήτημα 
έξακριβώσεως τοσοϋτον μάλλον 
καθ’ δσον τό ποσόν τοΰ λογα
ριασμού τούτου έδιπλασιάσθη 
κατά τήν διάρκειαν τής δευτέ-

εταιρίαν.
Εξέτασις τής ταμιακής καταστά

1933 1934
90.000 18.000

210.000 170.000

σεως

Διαθέσιμον 
Υποχρεώσεις

120.000 1521000
Είναι πολύ δύσκολον νά έμ- 

φανίσωμεν μίαν κατάστασιν 
ρευστότητας τής έταιρείας, έφ’ 
δσον άγνοοϋμεν τήν άξίαν τών 
στοιχείων τοΰ ενεργητικού.

Κρατήσεις δι αποσβέσεις

Παρατηροΰμεν έλλειψιν λο
γαριασμού Αποσβέσεων. Ώς θά 
εϊδωμεν έν τοΐς έπομένοις διά 
τά γήπεδα είναι δυνατόν νά 
μή γίνωνται κρατήσεις δι’ Α
ποσβέσεις ύπό τόν δρον, δτι 
θά κοιθορίζηται μετά προσοχής 
ή τιμή τών πωλουμένων τμημά
των.
_ ’Αλλά διά τά άκίνητα, ώς τό 
-Ξενοδοχεΐον τό Καζΐνον τά 
διάφορα άλλα άκίνητα θά έδει 
νά γίνωνται κρατήόεις. Εις τάς



δύο πρώτος περιπτώσεις τ’ ά- 
κίνητα έμφανίζωνται μέ σημαν
τικόν ποσόν, πρέπει δέ νά κο 
βορισθη έάν παραλαμβάνει | 
τούτο καί εικονικά στοιχεία έ-, 
νεργητικοϋ, ώς έξοδα άρχικης 
έγκαταστάσεως, όργανώσεως 
κλπ., ατινα επιβάλλεται ν' άπο- 
σβέννυται ταχέως ώς έπίσης 
τά κινητά καί τά ύλικά, έστω 
καί αν αί πρώται χρήσεις ά- 
φήνουν ζημίαν. Αί άποσβέσεις 
πράγματι δέν πρέπει νά έξαρ- 
τώνται έκ τοϋ ποσού των κερ
δών, άλλά έχουν σκοπόν νά ε
παναφέρουν τ’ ακίνητα εις τήν 
πραγματικήν των άξίαν.

Έν σχέσει πρός τά γήπεδα 
παρατηροΰμεν, δτι ό λογαρια
σμός οδτος εις τόν ισολογι
σμόν 1934 έμειώθη κατά 71.000 
φρ., πίστωσις δέ φρ. 121.500 
κατεχωρήθη εις τόν λογαρια
σμόν «Καθαρόν προϊόν πωλή- 
σεως οικοπέδων» τοΟ πίνακος 
έκμεταλλεύσεως.

Αί έγγραφοί αδται δεικνύουν, 
δτι ή έταιρεία έπώλησε άντί 
φρ. 192.500 (71.000+121.500)
6,τι άγόρασε άντί φρ. 71.000, 
προκυπτούσης ουτω σημαντι
κής ύπεραξίας, όφειλομένης εις 
τήν έκμετάλλευσι ν τής λουτρο- 
πόλεως.

θά ήτο έπίσης σπουδαΐον νά 
γνωρίζωμεν μέ ποιαν τιμήν έ- 
νεγράφη τό γήπεδον έν τω ίσο- 
λογισμω, διότι διάφορα τμή
ματα, άναλόγως τής θέσεώς 
των, τής κλίσεως τοϋ εδάφους 
καί τοϋ σχήματός των, έχουσι 
σχεδόν πάντοτε μικροτέραν ά
ξίαν.

Ό άριθμός των έργασιών τής 
εταιρείας άρκετά ικανοποιητι
κός. ’Ακολουθεί καμπύλην άνι- 
οϋσαν αρκετά έμφανή.

Τά κέρδη έκμεταλλεύσεως 
(άνευ των πωλήσεων γηπέδων) 
τούναντίον έμειώθησαν.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
II MEQI Μ ΓΕΤΒΙ Π - ΚΑΤΑΙΤΑΙΙΙ HI 3Γ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ®

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
"Εγκαταστάσεις

’Αξία γηπέδων, κτιρίων 
καί μ)κών εγκαταστά
σεων, Χημ. Πρ)ντων.
Λιπ)των, Ύαλιγείου,
Λιγνιτ)χείων καί Με
ταλλείων :

Παλαιοί 22.723.875.7ο
Νέαι 501.214.953.30 523.938.829.05

Κινητά
Μηχ)ματα, Μεταφορικά 

μέσα,έ'πιπλα καί σκεΰη 
εργαλεία καί άντ)λκά 45.006.008.85

Γεωργικά μηχ)τα καίέρ 
γαλεΐα γεωργικών ε
φαρμογών 2.703,250.60 47.709.259,45 

571.648.088.50

288.236.132.25

40.000.000.— 328.236.132.25 243.411.956 25

λουθεί τήν έξής περίπου πολι
τικήν.

—’Αποπερατώνει τάς έγκα- 
ταστάσεις τοϋ Καζίνου καί τοϋ 
Ξενοδοχείου.

— Πραγματοποιεί πωλήσεις 
γηπέδων, αϊτινες τής έπιτρέ- 
πουν νά συγκρατή τάς συφωνη- 
θείσας τιμάς κατά τάς δύο πρώ
τος χρήσεις.

—Εξακολουθεί τάς διαφημί
σεις.

Πάντα ταϋτα μέχρι τοϋ ση
μείου, καθ’ δ ή ή έπιχείρησις θ’ 
άποκτήση πολυάριθμον καί στα
θερόν πελατείαν, ήτις θά κατα- 
στήση περιττήν τήν άνάγκην 
προπαγάνδας.

Συνεπώς μόνον έάν δημιουρ- 
γήση ή έταιρία σοβαρός έργα 
σίας θά δυνηθή νά ύψώση τάς 
τιμάς καί νά πραγματοπο.ήση 
αξιόλογα κέρδη.

Μέχρι τής στιγμής έκείνης 
μία ρευστοποίησις τοϋ ένεργη- 
τικοϋ (πώλησις γηπέδων) θά 
έχη ώς άποτέλεσμα τήν άπώ- 
λειαν τής έκμεταλλεύσεως.

Ή έξαφάνισις τής έπιχειρή- 
σεως θά είναι προσεχής ;

Τό ένεργητικόν τής έταιρείας 
θά είναι άρκετόν νά παρέχη 
κέρδη διά κάθε χρήσιν;

Δυνάμεθα ώς πρός τοϋνο ν’ 
άμφιβάλλωμεν, έάν νέα κεφά
λαια δέν είσέλθουν εις τήν έπι- 
χείρησιν.

Πράγματι ή ταμιακή κατά- 
στασις δικαιολογεί πλήρως τήν 
αϊτησιν δανείου, ήν έξετάζομεν 
πρός άντιμετώπισιν δσον άνε- 
φέραμεν, άλλ’ ή έκτίμησις των 
κεφαλαίων κυκλοφορίας (fonds 
de ronlement) δεικνύει, δτι ή έ- 
πένδυσις κεφαλαίων εις τήν έπι- 
χείρησιν ταύτην θά είναι μα- 
κρας διάρκειας. Ή χρονολογία 
τής είσπράξεως ούδόλως δύνα- 
ται νά προβλεφθή.

Δέν δυνάμεθα ν’ άναλάβω- 
μεν τούς πραγματικούς κινδύ
νους χορηγήσεως ένός τοιού- 
του δανείου.

Έξ άλλου τά προσκομισθέν- 
τα στοιχεία δέν μας έμπνέουν 
έμπιστοσύνήν.

Καταλήγομεν, δθεν εις τήν 
άπόρριψιν τής αίτήσεως πι- 
στώσεως.

’Αποσβέσεις παρελθου- 
σών χρήσεων 

Άπόσβεσις παρούσης
χρήσεως_________________________

Προϊόντα έν άποθήκαις και υπό 
κατεργασίαν

Χημικά Προϊόντα καί Λιπάσματα 73.895.983.55
Είδη Υαλουργίας 67.607.975.95
Σιδ)πυρίτης έν άποθ. Μεταλλείων 7.201.710.—
Πρώται ύλαι, ύλικά και ανταλ

λακτικά Μηχ)των έν άπ)καις 
’Εργοστασίου Λιπασμάτων 79.517.236.15
Μεταλλείων 20.482.474.50
Προμηθευταί—Χρεώσται 
’Αντιπρόσωποι καί πελάται—Χρεώσται 
Τρεχούμενοι Λ)σμοί—Χρεωστικοί 
Διάφοροι λογ)σμοί χρεωστικοί 
Διάφορα έξοδα τοποθετήσεως ομολο

γιακού Δανείου μας 10.000.000.—
Μεΐον άπόσβεσις τρεχ χρήσεως 750.000.—

Ταμεΐον
Χρεώγραφα ιδιοκτησίας Εταιρίας 
Λογαριασμοί τάξεως

ΠΑΔΗΤΙΚΟΝ
28,366.500,—

12.760.530.20
2.097.308.75 14.857.916.95

105.103.^60.85

1.48.705 669.50

99.999.710.65 
1.085.895.— 

132.120.294.25 
43.545.720.05 
71.950.713.42

9.250.000

4.375.700.20 
18.444.500.— 
13.249.656.45 

Δρχ. 7g6.139.8l5.80

Μετοχικόν κεφάλαιον
Άποθεματικά

Τακτικόν
» τρεχ. χρήσ. _

’Έκτακτον
Ομολογιακόν Δάνειον Λ. Α. 600.000.—
Ύπ)πον όμολ. 23,900Χ Λ.Α. 20=478.001). 
Καταθέσεις επί προθεσμία 
Ταμινυτήριον υπαλλήλων 
Προμηθευταί Πιστωτικοί 
’Αντιπρόσωποι καί πελάται—Πιστωτικοί 
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί — Πιστωτικοί 
Προκαταβολαί επί φορτωτικών καί παραγγελιών υπό 

έκτέλεσιν
Διάφοροι Λογαριασμοί—I Ιιστωτικοί 
Τοκομερίδια πληρωτέα—Τοκομερίδιον Νο14Β' εξα

μηνίας 1937
Μερίσματα πληρωτέα- -Προηγου

μένων χρήσεων 245.790.—
Χρήσεως 1937 28.366.500· —
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 
Ποσοστά διευθυνόντων συμβουλών, διευθυντών καί 

προσωπικού
Φόροι Δημοσίου πληρωτέοι—Μερίσματος καί ποσο

στών
Κέρδη καί Ζημίαι.—Τ’ άφεθέντα διά τήν έπομένην 

χρήσιν
Λογαριασμοί Τάξεως

148,328.177.80

375 179.250.000, 
20.039.188 — 

2.032.350.35 
3 0.021.833.75 
1.629.334.30 

336.587.812.98

19.725.641.60
4.952.419.75

10.227.262.50

28.612.290.—
969.092.—

2.826.477.—

7.566 668.—

121.611.40
13.249.656.45

Δραχ. 786.139.815,80

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΗΜΙΑΙ
ΧΡΕΩΣΙΣ

’Έξοδα Διαχειρίσεως
Άντιμισθίαι προσωπικού 15.241.435.15
Άποδοχαί Γεωπόνων καί έξοδα

διαδόσεως προϊόντων 10.841.149.95
Διάφορα έξοδα (Ταχ]κά, τηλ]κά, 

ασφάλιστρα, ενοίκια γραφείων, 
γραφική ύλη καί έντυπα, δικά-
στικά, φωτισμός, θέρμανσις κλπ) 6.748.921.20

Δαπάναι συντηρήσεως κτιρίων
και εγκαταστάσεων 1.772.138.60

Φόροι Δημοσίου 1.977.609.— 36.581,253.90
Εΐσφοραί

Δωρεαί υπέρ φιλανθρωπικών σκο-
πών καί είσφαραί διάφοροι 2 234.929.50

Άσφιίλιστρα προσωπικού κατ’ά- 
τυχημάτων καί ασθενειών,βοη-
θήματα καί αποζημιώσεις 9.144.487.05

Εισφορά υπέρ συσσιτίου προσωπι-
κοΰέργοστ. καί σχολ. εταιρίας 886.279,80

Εισφορά υπέρ ’Αεροπορίας 2.341.352.40 14.607.048.75
Τ όκοι 22.411.204.15
Τοκομερίδιον δμολογ. Δαν. Λ.Α. 478.000.- 20.454.525.—
Συναλλαγματικοί διαφοραί 5.527.345.45

"Αποσβέσεις
’Αποσβέσεις έπί εγκαταστάσεων 40.000.000.—
Άπόσβεσις έπισφαλ. απαιτήσεων 3.224,309.25
Άπόσβεσις πρός κάλυψιν εξόδων

καί διαφοράς τοποθετήσεως ο- '
μολογ. Δαν: Λ. A. 600.000.— 750.000.— 43.974.309.25

Καθαρά κέρδη πρός διάθεσιν 41.947.735.16
Δραχ. 185.503.421.65

Υπόλοιπον παρελθούσης χρήσεως 
Μικτά Κέρδη έκ πωλήσεως προϊόντιυν : Ύαλι- 

κών, υαλοπινάκων, φιαλών, δαμιζανών, πυρο- 
τούβλων, χημ. προϊόντων, φαρμάκων, λιπασ
μάτων καί μεταλλευμάτων 

Μερίσματα χρεωγράφων μας
Εΐσπραξις έξ άποσβεσθεισών επισφαλών απαιτήσεων

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
53.876.20

181.457.230.05 
3.392.000, 

600.315.40

Δραχ. 185.503.421.65
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 41.947.735.15

Τακτικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον
Τακτικόν Μέρισμα πρός Δρχ. 6 κατά μετοχήν 
Πρόσθετον Μέρισμα πρός Δρχ. 117.83 κατά μετοχήν

Μεΐόν φόρος
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 

Μεΐον φόρος
Ποσοστά Διευθυνόντων Συμ]λων, Δ]ντώνκαί Προσωπικού 

Μεΐον φόρος
Φόρος έπί μερίσματος καί ποσοστών 
’Υπόλοιπον εις Νέον

1.701.990.— 
33.424.247.- 
35.126.237.— 

6.759.737.— 
1.200.000 — 

230.908.—
...3.402.500.—

576.023.—

Δρχ. 2.097.386.75

28,366,500.

969.092,

» 2.826.477,-
» 7.566.668.—
» 121.611.40

Δρχ. 41.947.735.15
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

Τελωνειακοί δασμοί καί Δημοτικοί Φόροι 
Φόρος Κύκλου Έργασκΰν
Φόρος έπί μερίσματος καί ποσοστών χρήσεα)ς 1936 
Φόρος καθαράς προσόδου μισθωτίον υπηρεσιών 
Διάφοροι φόροι τρεχούσης χρήσεως ώς ανωτέρω

Δρχ. 14,314.937.— 
» 9.430.349 —
» 6.517.706 —
» 1.281.332.—
» 1.977.609.—

Δρχ. 33.521.933.—Έν ΆΘήναις |τή 17η Μαρτίου 1938
Εντεταλμ, Σύμβουλος :’Π. Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ό Πρόεδρος τοϋ Δ. Συμβουλίου : Π. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Ό Διευθ. τοϋ Λογιστ.: Λ. ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ 

__ Τό έκ Δραχ. 123.83 μέρισμα μετά φόρου, ήτοι καθαρόν Δραχ. 100.—κατά μετοχήν, πληρωθήσεται μετά τήν έγκρισιν τοϋ παρόντος ’Ισολογισμού υπό 
τής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων καί ενήμερα όρισθησομένη υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, έπί τή προσαγιογή τής υπ’ άριθ.31 μερισματαποδείξεως

Ο



Αί οικονομικά! καί δημοσιονομι
κά! καταστάσεις εύρίσκονται 
εις άλληλεξάρτησιν πρός τήν 

νομισματικήν σταδιοδρομίαν καί τάς 
τραπεζιτικός λειτουργίας. "Ο κρατι
κός προϋπολογισμός, τό δημόσιον 
χρέος, τό άπαιτούμενον ποσόν 
διά τήν τοκοχρεολυτικήν ύπηρε- 
σίαν αϋτοϋ. τό μέγεθος τοϋ ε
πιτοκίου, τό εμπορικόν ίσοζύγιον, 
ό βαθμός τής ανεργίας έπιδροϋν 
επί τής νομισματικής έξελίξεως καί 
τής τραπεζιτικής τακτικής, έν φ έξ 
ετέρου αίνομισματικα! καί τραπε
ζιτικοί έξωτερικεύσεις έπενεργοΟ- 
σιν έφ' δλων τούτων. "Ενεκεν τής 
άλληλεπιδράσεως ταύτης, θέλω προ- 
τάξη συντομωτάτην εικόνα των γεγο
νότων τούτων.

Ή επιφάνεια τής 'Ολλανδίας είναι 
34223 xe καί οί κάτοικοι περί τά 
8.500.000. Έκ τής 34 223 χ5 τά 7750 
δέν είναι παραγωγικά. Ή άποξήραν- 
σις τής guiderice προσθέτει εις τήν 
καλλιεργήσιμον γήν 2200 χ2. Τό ά- 
ποικιακόν Κράτος είναι πολύ έκτετα-

ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΚΑΙ ΑΙ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ! ΤΡΑΠΕΖΑΙ

ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΡ. ΑΝΑΣΤ. Ν. ΣΠΟΥΡΓΙΤΗ

μένον περιλαμβάνον 1.900 130 χ2 εις
τήν ’Ασίαν καί 130 230 εις τήν ’Αμε
ρικήν, μέ πληθυσμόν 60.961.000 κα
τοίκους, έξ ων μόνον περί τάς 2.500 
000 είσίν Εύρωπαιοι. Αί άσιατικαί 
αδται κτήσεις άποτελοϋνται έκ νή
σων, ων σπουδαιότεροι είσίν ή Σου- 
μάτρα, ’Ιάβα, Βόρνεο καί ή δυτική 
άκτή τής νέας Γουινέας. Αί άποι- 
κίαι έχουν ιδίαν διοίκησιν καί μόνον 
οί προϋπολογισμοί αύτών ύπόκεινται 
εις τήν έγκρισιν τοϋ 'Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου.

Ή έξαγωγή συνίσταται άπό είδη 
γεωργικά καί κτηνοτροφικά. Ή βιο
μηχανία δέν ύστερεί. Είσάγονται 
γαιάνθρακες, ξυλεία, δημητριακά.

Δημόσια Οικονομικά. Ό προϋπο
λογισμός διαιρείται εις τακτικόν καί 
έκτακτον. Εις τούς έκτάκτους λογα
ριασμούς περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων αί δαπάναι διά τήν πληρωμήν 
των χρεολύτρων καί διά τήν κατα
σκευήν παραγωγικών έργων. Άπό 
τού έτους 1914 μέχρι τοϋ έτους 1924, 
αί δαπάναι κινητό ποιήσεως καί δια
τροφής περιελήφθησαν εις ειδικόν λο
γαριασμόν κληθέντα κρίσεως (Krisen- 
dienst). Μέχρι τού 1924 ό λογαρια
σμός οδτος πσρουσίασεν έλλειμμα 
1353 έκατ. φιορ, καλυφθέντων διά 
δανείων, κληθέντων«Δάνεια κρίσεως» 
Ή ύπηρεσία των πολεμικών δανείων 
ήσφαλίσθη δι’ ειδικού λογαριασμοϋ 
δανείων (Leeninqs fond).

Αί τακτικαί εισπράξεις έτους 1913 
άνήλθον είς 224 έκατ. φιορ. καί αί 
δαπάναι εις 219. Μετά τά πολεμικά 
έτη αί είσποάξεις περιστρέφονται με
ταξύ 600 καί 700 έκατ. φιορ. Ό τα
κτικός προϋπολογισμός τό έτος 1923 
κλείει μέ έλλειμμα. ’Αλλά τά κατό
πιν έτη μέχρι τοϋ 1930 συμπεριλαμ
βανομένου μέ πλεόνασμα. Άπό τοϋ 
έτους 1931 συνεπεία τής παγκοσμίου 
κρίσεως, ό τακτικός προϋπολογισμός 
κλείεται πάντοτε παθητικός. Διαρ
κώς καταβάλλεται προσπάθεια πρός 
ίσορρόπησιν. ’Επιδιώκεται μείωσις 
τών δαπανών, περικόπτονται οί μι
σθοί τών ύπαλλήλων, έπιβάλλονται 
νέαι φορολογίαι καί αύξάνονται αί 
ύπάρχουσαι. Παρ’ δλα ταϋτα ό 
προϋπολογισμός έτους 1937 κλείει 
μέ έλλειμμα 54 περίπου έκατ. φιορ. 
Έν τούτοις τό έλλειμμα έτους 1938 
περιορίζεται είς 13 περίπου έκατ, καί 
δι’ δ καταβάλλλεται επίσης προσπά
θεια δπως ίσοζυγισθή καί έλπίζεται 
δτι λίαν συντόμως, τά προσεχή έτη, 
θά πραγματοποιηθή ή ίσοσκελία, δε
δομένης επίσης τής γενικής οικονο
μικής βελτιώσεως καί τής καλυτέρας 
άποδόσεως τών φόρων. Παραμένει 
δμως πάντοτε τό μειονέκτημα δτι, 
ύπό τάς ύπαρχούσας συνθήκας, 
δέν δύνανται νά ληφθώσι μέτρα 
πρός συμπλήρωσιν τών μέσων άμύ- 
νης τής χώρας, πρός βελτίωσιν τών 
μισθώντώνύπαλλήλων,διάτάςκοινωνι- 
κάς άσφαλίσεις κλπ. Οί έκτακτοι λο- 
γαριασμοίπαρουσιάζουσιν,εκτός έλα- 
χίστων έξαιρέσεων, διαρκώς μεγάλα 
έλλείματα, καλυπτόμενα διά δα
νείων.

Δημόσιον Χρέος. Τό δημόσιον 
χρέος κυμαίνεται τά τελευταία έτη 
περί τά 2.700 έκατ. (έτος 1914 1.148 
έκ.) καί τό κυμαινόμενο? περί τά 
500 έκατ. (1914 κυμαινόμενον 5.862. 
159 έκατ). Έν αντιπαραβολή πρός 
δλλα Κράτη, ή 'Ολλανδία εύρίσκε- 
ΐαι είς καλυτέραν μοίραν. Διά δια

φόρων συνδυασμών έπετεύχθη διαρ
κής μείωσις τών δανείων. Άρχάς 
1925 τό πάγιον χρέος άνήρχετο περί 
τά τρία δισεκατομμύρια Τό μικρότε- 
ρον ποσόν έκ 2386 έκατ, απαντάται 
κατά τάς άρχάς έτους 1931. Τό 
χρεόλυτρον άνέρχεται περίπου είς 
28 1 2 έκατ. έτησίως καί οί τόκοι είς 
105 περίπου έκατ.

’Ανεργία. Συνεπεία τής κρίσεως 
άπό τοϋ έτους 1931, ή άνεργεία αύ- 
ξάνει άπό έτους είς έτος. Τό έτος 
1931 οί άνεργοι άνέρχονται είς 138 
00.1. Τό μέγιστον φθάνει τόν Ιανουά
ριον 1936, δτε οί άνεργοι άνέρχονται 
είς 476 000. Κατόπιν έμφανίζεται ϋ- 
φεσις μετά έκάστοτε μεταπτώσεων. 
Τόν Νοέμβριον 1937 άνέρχονται εις 
378000. Έν άναλογία πρός τόν πλη
θυσμόν τής "Ολλανδίας, ό άριθμός 
δέν δύναται νά θεωρηθή μικρός.

Εξωτερικόν Έμπόριον. Είναι δι
αρκώς παθητικόν άνευ έξαιρέσεως· 
Κατά τό έτος 1918, αί είσαγωγαί ά
νήλθον είς 608 έκατ. φιορ καί αί έ- 
ξαγωγαί είς 381 (—227). "Η κρατούσα 
αισιοδοξία μετά τόν πόλεμον καί ή 
ανάγκη πληρώσεως τών κενών έπε- 
φεραν είς δλας τάς χώρας αϋξησιν 
τών εισαγωγών καί οϋτω τό έτος 
1920 παρουσιάξει τήν μεγίστην αϋξη- 
σιν μέ είσαγωγάς 3332 άξίας έκατ. 
φιορ. καί έξαγωγάς 1701 έκατ.(—1631 
έκατ. φιορ.). Τά κατόπιν έτη περιο
ρίζονται οί άριθμοί μέ είσαγωγάς 
περί τά δύο δισεκ. φιορ. καί έξαγω
γάς περί τό 1,2 δισ. Άπό τοϋ 1924 
επέρχεται πάλιν αΰξησις, ήτις φθά
νει .ο άνώτατον δριον τό έτος 1929,με 
είσαγωγάς άξίας 2752 έκατ. φιορ. καί 
έξαγωγάς 1989, ( -763). Από τοϋ έ
τους 1930, συνεπεία τής κρίσεως, πε
ριορίζονται καί πάλιν οί άριθμοί, 
βαίνοντες διαρκώς είς μείωσιν άπό 
έτους είς έτος.Τόέτος 1935 Είσαγωγαί 
άξίας 979 έκατ. φιορ. Έξαγωγαί 711 
(—268) καί τό Ετος 1936 Είσαγωγαί 
1072, Έξαγωγαί 796(—276). Τούς εν
νέα μήνας έτους 1937 (Ιανουάριος— 
Νοέμβριος) επέρχεται πάλιν αΰξη- 
σις, Είσαγωγαί 1423, Έξαγωγαί 1050 
έναιτι εισαγωγών κατά τούς άντι- 
στοίχους μήνας έτους 1936, έξ 9.|2 
καί Εξαγωγών 666,"Η τελευταία αυ
τή αυξησις όφείλεται έν μέρει είς 
τήν ύποτίμησιν τοϋ νομίσματος καί 
έν μέρει είς τήν αϋξησιν τών τιμών, 
διότι έν σχέσει πρός τό βάρος τών 
είσαχθέντων καί έξαχθέντων Εμπο
ρευμάτων, ή διαφορά είναι πολύ μι- 
κροτέρα. Διά τών Εξαγωγών καλύ
πτονται συνήθως αί είσαγωγαί κατά 
65—75 ο|ο,

Δύναται δμως νά θεωρηθήβέβαιον 
δτι τά έλλείματα τού Εμπορικού ισο
ζυγίου καλύπτονται ύπό τών καλου- 
μένων άδήλων πόρων, τόκων καί με
ρισμάτων τοποθετήσεων είς τό Εξω
τερικόν, τοϋ τουρισμού ιδίως τής έμ- 
πορικήςναυτιλίας καίάλλων.’Εν τού- 
τοις κατάέτη τής κρίσεως άπό τοϋέ- 
τους!929 δέν)έπήρκεσαν φαίνεται οίά- 
δηλοιπόροι νά καλύψουν πλήρως τό 
έλλειμμα τού Εμπορικού ισοζυγίου.Τά 
τελευταία δμως έτη πάλιν παρατη- 
ρεΐται μείωσις τών μή καλυπτομέ- 
νων Ελλειμμάτων καί τό έτος 1936 
φαίνεται δτι τό ίσοζύγιον πληρωμών 
άφήκεν Ενεργητικόν υπόλοιπον.

Νόμισμα. Κατά τόν νομισματικόν 
νόμον έτους 1901, τροπσποιηθέντα 
διά τοϋ νόμου άπό 31]10]1912, νομι
σματική μονάς έγένετο τό φιορίνιον 
(florini qulden), διαιρούμενον είς 
100 εκατοστά (cents) καί νομισματο- 
ποιούμενον έκ χρυσού 900)1000). Έξ 
ένός χιλιογράμμου καθαροϋ χρυσού 
κόπτονται 1644,44 φιορίνια. Έν 
φιορ. έχει περιεκτικότητα γρ. 0.6048 
καί είναι ’ίσον πρός φρ. μεταλ. 20832 
(λατιν. νόμισμα Ένώσεως) = πρός 
0. 40196 δολλ, πρός 30,953 δραχμάς 
σταθεροποιήσεως Μία άγγλική λίρα 
είναι ’ίση πρός 12, 101)2 φιορ, έν δολ- 
λάριον πρός 2, 48, 100 δραχμαί στα
θεροποιήσεως πρός 3, 2229 φιορίνια, 
100 φρ. ελβετικά πρός 48 φιορίνια.

Τό φιορίνιον έσχεν Επίσης τάς δυ 
στυχείς του ήμέρας. Άπό τοϋ έτους 
1914 έσχε σημαντικός διακυμάνσεις. 
Τό έτος 1920 μέ έν δολλάριον αγο
ράζονται 3,32 φιορίνια, αντί 2.48. 
Έν σχέσει πρός τό ελβετικόν φράγ- 
κον, ή τιμή κυμαίνεται άπό τοϋ έτους 
1914 μεταξύ 174 1)2 καί 232, ήτοι μέ 
100 φιορίνια αγοράζονται ότέ 232 
ελβετικά φράγκα, ότέ μόνον 174 1)2. 
Άπα τοϋ Αύγούστου 1921 βαίνει είς 
βελτίωσιν μέ Ελαφρός διακύμάνσεις. 
άλλά πάντοτε είς τό καλύτερον. Ά
πό τοϋ τέλους έτους 1924 βαίνει γορ- 
γότερον βελτιούμενον καί τό έτος 
1925 φθάνει τό άρτιον. ‘Έν δολάριον 
αντιστοιχεί είς 2,481)2 έως 2.5013)16 
καί 206, 15 έως 210 φρ. Ελβετικά άν- 
τιστοιχοϋσιν είς 100 φιορίνια. Τήν 
28)4)1925 ό Υπουργός τών Οικονομι
κών άναγγέλλει δτι ή Τράπεζα Επα
νέρχεται είς τήν προπολεμικήν νομι
σματικήν πολιτικήν καί ή 'Ολλανδία 
Επαναφέρει τόν κανόνα χρυσού συγ
χρόνως μέ τήν Αγγλίαν καί Επιτρέ
πεται ή έξαγωγή χρυσοϋ καί χρυ
σών νομισμάτων κατόπιν άδειας καί 
ύπό τήν έπίβλεψιν τής Κεντρικής 
Τραπεζης. Ή τιμή τοϋ φιορινιού, μέ 
μικράς διακυμάνσεις ώς άνω, διατη
ρείται περί τό άρτιον. Τήν αύτήν 
πολιτικήν άκολουθοϋσιν αί Όλλαν" 
δικαί Ίνδίαι, ή Αύστραλία καί ή Νέα 
Ζηλανδία. Ώς είς δλας τάς χώρας, 
ή έν τω έσωτερικω κυκλοφορία χρυ
σοϋ δέν ύφίσταται, καθ’ δσον άνταλ- 
λαγή γραμματίων διά χρυσοϋ γίνε
ται μόνον, προκειμένου περίμεγαλυ- 
τέρου ποσού Εξαγωγής χρυσοϋ διά 
εισαγωγήν Εμπορευμάτων.

Μετά τήν de jure σταθεροποίησιν, 
τό ολλανδικόν φιορίνιον περιστρέφε
ται περί τά δρια τοΰ κανόνας χρυ
σοϋ καί διατηρεί τήν μεταλικην αύ- 
τοϋ βάσιν. Έφ’ δσον δέ τά κατόπιν 
έτη έπισυμβαίνουσι διαφοραί τιμής 
τοϋ φιορινιού έν σχέσει πρός τά άλ
λα νομίσματα, άγγλικόν, γαλλικόν, 
ιταλικόν, αμερικανικόν κτλ. τοϋτο ι 
οφείλεται είς τάς γενομένας μεταβο- 
λάς είς τά άλλα νομίσματα, έκπηγα- 
ζούσας έκ τής ύποτιμήσεως αύτών 
διά τής μειώσεως τής είς 
περιεκτικότητας.

"Η 'Ολλανδία δέν ήκολούθησε τήν 
Αγγλίαν,δτε κατά Σεπτέμβριον 1931 
έγκατέλειψε τόν χουσοϋν κανόνα. 
Κατά συνέπειαν ή σχέσις μεταξύ 
τών δύο νομισμάτων μετεβάλλετο 
έν άναλογία πρός τήν ύποτίμησιν 
τής άγγλικής λίρας. Ή τιμή τής άγ- 
γλικής λίρας άπό 12 — 121)2 φιορίνια, 
μετά τόν Σεπτέμβριον 1931περιεστρέ- 
φετο περί τά 7,25—8, Ή τιμή τοϋ 
φιορινιού έναντι τοϋ Ελβετικού φράγ
κου περιεστρέφετο περί τά 206—209 
δΤ έν φιορίνιον. Μετά τήν έγκατά- 
λειψιν τοϋ χρυσοϋ κανόνος ύπό τών 
Ήνώμένων Πολιτειών τήν 19)4)933, 
μεταβάλλεται κατ’ άνάγκην ή σχέσις 
μεταξύ τών δύο νομισμάτων. Τό δολ
λάριον περιστρέφεται περί νά 1,56 
φιορίνια. "Ότε δέ κατά τό τέλος Ια
νουάριου 1934, καθορίζεται ή ύπο- 
τίμησις τοϋ δολλαρίου είς τά 40,94ο|ο 
ή νέα ισοτιμία μεταξύ δολλαρίου καί 
φιορινιού είναι έν δολλάρ.=1,469 
φιορ. καί περί αύτήν τήν τιμήν 1,47 
περιστρέφεται.

Παρ’ δλα ταϋτα καί τήν πολλάκις 
έκδηλωθείσαν ύπό τών άρμοδίων 
θέληοιν καί άπόφασιν Εμμονής είς 
τήν διατήρησιν τοϋ χρυσοϋ κανόνος 
καί ή "Ολλανδία, δπως άντεπεξέλθη 
είς τόν συναγωνισμόν καί ώθήση τήν 
έξαγωγήντης,δπως είχον πράξει σχε
δόν δλαι αί χώραι συγχρόνως μέ 
τήν Ελβετίαν, τήν 23)9)1936 έγκατέ- 
λειψε τον χρυσοΰν κανόνα. Δέν ήκο- 
λούθησεν έν τούτοις τήν ύπό τών άλ
λων χωρών τηρηθεΐσαν τακτικήν, 
δέν έθεσεν όρια είς τήν ύποτίμησιν 
ώς έπραξεν καί ή Ελβετία, άλλ’ 
άφήκε τό νόμισμα ν’ άκολουθήση 
τήν ύπό τών συνθηκών τής άγορας 
έπιβαλλομένην ύποτίμησιν. ’Επίσης 

δ’ δπως αί άλλαι χώραι, συνεκέν-

τρωσεν εν κεψάλαιον 300 Εκατ. φιοριν 
ρυθμίσεως, δπως δι’ άγορών καί πω 
λήσεων άποφεύγωνται αί) απότομοι 
διακυμάνσεις. Ή άξια τοϋ φιορινιού 
άντεπεκρίνετο εις 1644.44 φιορ. τό 
χιλιόγρ. καθαροϋ χρυσοϋ. Μετά τήν 
εισαγωγήν τής αναγκαστικής κυκλο
φορίας, τό χιλιόγρ. χρυσού έτιματο 
περί τά 2025 φιορ. Ή ύποτίμησις τοϋ 
φιορινιού μετά τήν έγκατάλειψιν τοϋ 
χρυσοϋ κανόνος κυμαίνεται περί τά 
19 ο)ο. Οϋτω δέ καί πάλιν μεταβάλ
λεται έν σχέσει πρός τά άλλα νο 
μίσματα. Ή τιμή τοϋ δολλαρίου άν- 
τιστοιχεί είς1,99 1)2—1,82φιορ.καίτής 
άγγλικής λίρας 9—9,16 φιορ. Έφ 
δσον δ’ ή ύποτίμητις τοϋ Ελβετικού 
φράγκου εΐχεν όρισθή είς 303,100 
φιορ άντιστοιχοϋσιν είς 2381)2—240 
1)2 φράγκα.

Έν Έλλάδι άπό τής σταθεροποιή
σεως καί Εντεύθεν μέχρι Μαρτίου 
1932 ή τιμή τοϋ φιορινιού περιστρέ 
φεται περί τάς 30,97 έως 31,53 (ίσο 
τιμία έν φιορ.—30.953 δραχμάς). Μετά 
ΐήν ύποτίμησιν τής δραχμής, τόν 
Απρίλιον 1932 έν φιορίνιον άντιστοι 
χει είς 34,69 δραχμάς, τόν Μάϊον 
είς 59,10 καί άπό τοϋ Αύγούστου 
ύπερβαίνει τάς 63 δρχ. δπως 
φθάση τόν Ιανουάριον 1933 είς 
75,23 δρ. Μετά τήν ύποτίμησιν 
τοϋ φιορινιού τήν* 27)9)1936 ή τιμή 
περιστρέφεται περί τάς 60,05—61,94. 
’Εσχάτως ή τιμή άγορας τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος είναι 60,73 καί 
πωλήσεως 61,30-

Τήν 25)9)1936 έγένετο ή δήλωσις 
τής Αγγλίας, Γαλλίας καί ’Ηνωμέ
νων Πολιτειών δτι θά κατέβαλαν 
άπό κοινοϋ προσπάθειαν πρός απο
φυγήν διαταραχών Επί τών τεθει- 
σών συναλλαγματικών βάσεων καί 
δπως διατηρηθή δσον τό δυνατόν 
συναλλαγματική ισορροπία. Είς τήν 
συμφωνίαν ταύτην προσεχώρησε καί 
ή 'Ολλανδία τήν 23)11)1936.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ή Τράπεζα τών Κάτω χωρών (Ne-
derlandsche Bank) ίδρύθη διά νόμου
άπό 25)3)1814, μέ έδραν τό Άμστελ- 

χρυσόν , ,, , , ,Γ I λοδαμον, ως ιδιωτική ανώνυμος
Εταιρία, χορηγηθέντος αύτή μονο
πωλιακού έκδοτικοϋ προνομίου δι’ 
έτη 25. Τό έτος 1863 ή Τράπεζα 
έλαβε τό δικαίωμα νά προσλάβη τόν 
τίτλον «Εκδοτική Τράπεζα». Συγ
χρόνως δμως κατηργήθη τό μονο
πωλιακόν αύτής Εκδοτικόν δικαίωμα 
καί έθεσπίσθη δτι τό Κράτος τηρεί 
τό δικαίωμανά έπιτρέψη καί είςάλλας 
Τραπέζας τήν έκδοσιν τραπεζογραμ
ματίων, τοϋθ’ δπερ δμως δέν έγέ
νετο μέχρι σήμερον καί ή Τράπεζα 
παραμένει μόνη Εκδοτική. Κατά τήν 
άνανέωσιν τοϋ προνομίου τό έτος 
1903 μέχρι τής 31)3)1919, περιελήφθη 
ή διάταξις δτι Επέρχεται σιωπηρά 
άνανέωσις, Εάν ή σύμβασις δέν κα- 
ταγγελθή παρά τοϋ ένός ή τοϋ άλ
λου μέρους.

Κεφάλαιον. Τό άρχικόν κεφάλαιον 
ώρίσθη άρχικώς είς πέντε έκατ. 
φιορ. καί αύξηθέν βαθμηδόν άνήλ- 
θεν είς 20 έκατ. φιορ. Άπό τοϋ έτους 
1888 ό σχηματισμός άποθεματικοϋ 
κατέστη ύποχρεωτικός, διά κρατή- 
σεως 1)10 έκ τών κερδών, άφ’ ου οί 
μέτοχοι λάβωσι μέρισμα 3 1)2 ο)ο 
Επί τοϋ κεφαλαίου καί μέχρις οδ 
άνέλθει είς τό 1)4 τοϋ κεφαλαίου 
καί δπερ έγένετο πρό πολλοϋ.

Διοίκησις. ’Επί κεφαλής τής διοι- 
κήσεως τίθεται τό Προεδρειον (Διοι
κητικόν Συμβούλιον) άποτελούμενον 
έκ τοϋ Προέδρου, ένός Γραμματέως, 
διοριζομένων ύπό τοϋ Βσσιλέως καί 
πέντε Διευθυντών, Εκλεγομένων ύπό 
τών Μετόχων. ’Εκτός τοϋ Προε
δρείου ύπάρχεί τό ’Εποπτικόν Συμ
βούλιον, άποτελούμενον έκ 15 με
λών, Εκλεγομένων ύπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μετόχων διά μίαν

άσκεϊ ό Βασιλικός Επίτροπος.
'Υποκαταστήματα. Ή ϊδρυσις ‘Υ

ποκαταστημάτων ήρχισε άπό τοϋ 
έτους 1863, δτε έπέβαλεν αύτήν ή 
νομοθεσία. 'Έκτοτε ίδρύθη πλη- 
θύς'Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, 
‘Υποπρακτορείων καί Γραφείων Αν
ταποκριτών. Επίσης ίδρύθη έν Κεν
τρικόν Κατάστημα εις τό Ροτερδάμ.

Σχέσεις πρός τό Δημόσιον. Τύ Δη
μόσιον συμμετέχει κατά έν έκατομ. 
φιορ. είς τό κεφάλαιον. Διά τάς Εγ
καταστάσεις παρεχώρησεν είς τήν 
Τράπεζαν δημοσίας οικοδομάς καί 
άπήλλαξεν αύτήν φορολογικών βα
ρών. Βραδύτερον δμως αί παραχω
ρήσεις αδται κατηργήθησαν καί άπέ- 
μεινε μόνον ή απαλλαγή τών τρα
πεζογραμματίων άπό τοϋ φόρου χαρ
τοσήμου. Έν συνεχεία άνετέθησαν 
είς τήν Τράπεζαν διάφοροι κρατικαί 
λειτουργίαι, ιδίως φύσεως ταμιακής, 
ώς ή διαχείρισις τοϋ Ταχυδρομικού 
Ταμ.ιευτηρίου καί άλλαι. Τό έτος 
1903 άνέλαβε νά προκαταβάλη 15 
έκατ. φιορ. άτόκως είς το Δημόσιον 
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι τό μεταλ
λικόν δέν καταπίπτει κάτω τών δέκα 
έκατ. φιορ. καί τό Κράτος παύση νά 
έκδίδη νομισματικά άποδεικτικά μετά 
τήν 1 ’Οκτωβρίου 1904.

Διανομή τών κερδών. Κατά τόν νό
μον έτους 1903 μετά τήν διανομήν 
μερίσματος3 1)2 ο)ο,10ο)ο τίθενται είς 
τό άποθεματικόν, 3 ο)ο δίδονται είς 
τήν Διοίκησιν καί τά μέλη τοϋ "Επο
πτικού Συμβουλίου καί έκ τοϋ ύπο- 
λοίπου τό Δημόσιον λαμβάνει τά 2)3. 
Τό Κράτος κατά τά έτη 1906—1907 
έλαβε 3.397349,43 φοιρίνια.Ή μετοχή 
αυτή τοϋ Δημοσίου είς τά κέρδη 
παύει, Εάν παραχωρηθή καί είς έτέ- 
ραν Εταιρίαν Εκδοτικόν δικαίωμα ή 
έάντό Κράτος έκδοση χαρτονόμισμα 
μετά τήν 1 "Οκτωβρίου 1904

Μέρισμα. Τό έτος 1879, ή Τράπεζα 
έδωκε μέρισμα 25 φιορ. έπί έκάστης 
μετοχής 100 φιορ. καί ή τιμή τής με
τοχής άνήλθεν είς φιορ. 415. 
Μετά τάς φορολογικός δμως Επιβα
ρύνσεις, τό μέρισμα ήλαττώθη. Τό 
έτος 1903 έδόθησαν μόνον 9 φιορ. 
καί ή τιμή κατήλθεν είς τά 200 φιορ. 
Αλλά καί πάλιν τά έτη 1913—1914 

έδόθη μέρισμα περί τά 13 φιορ. καί 
τό 1920 φιορ. 19. Τά μεταγενέ
στερα έτη ή άπόδοσις ήτο πολύ 
μικρότερα καί μάλιστα τά έτη 1981 
καί 1932 δέν έδόθη μέρισμα συ
νεπεία τής ζημίας, ήν ύπέστη ή Τρά- 
ιιεζαέκ 30 έκατ. φιοριν. έκπηγάσασαν 
έκ τής διαφοράς τιμής, είς ήν έπώ- 
λησε 10761000 άγγλικάς λίρας, κατό
πιν τής ύποτιμήσεως τής άγγλικής 
λίρας κατάΣεπτέμβριον 1931. Καί τά 
κατόπιν έτη τό μέρισμα ήτο περιωρι- 
σμένον. Τό 1933 έδωκε μέρισμα 
3,2 ο)ο.

Τραπεζογραμμάτια. Τά προπολε
μικά έτη 1912, 1913 ή κυκλοφορία 
έκυμαίνετο περί τά 300 έκατ. φιορ. 
μέ κάλυμμα περίπου 50 ο)ο. Κατόπιν 
άνέρχεται διαρκώς, άλλ’ αύξάνεται 
καί τό ποσόν τοϋ καλύμματος. Τέλος 
1917 κυκλοφορία 890 έκατ. φιορ. κά
λυμμα είς χρυσόν 668 έκ. (79 ο)ο). 
Τό έτος 1918 κυκλοφορία έν δισεκ. 
90 έκατ. φιορ. κάλυμμα 708 (65,3 ο)ο). 
Είς τήν τοιαύτην αϋξησιν τοϋ χρυ
σοϋ συντελεί τό δτι ή 'Ολλανδία, 
ούδετέρα οϋσα, καθίσταται ό χορη
γός Εμπορευμάτων είς τό Εμπολέ
μους. Μετά τό έτος 1918 ή κυκλοφο
ρία περιστρέφεται περί τό 1 1)2 
δισεκ. δπως κατέλθη κατά ’Ιούνιον 
1923 είς 911 έκατ. φιορ. μέ κάλυμμα 
592 έκατ. Κατόπιν άφοϋ αύξήση πά
λιν κατέρχεται κατά Ιούνιον 1924 
είς 993 έκατ. φιορ. μέ κάλυμμα είς 
χρυσόν 542 (55 ο)ο). Ή ϋψωσις τοϋ 
τόκου έν Αγγλία τήν 23)12)1925 άπό 
4 είς 5 ο)ο προκαλεΐ Εξαγωγήν κε
φαλαίων έξ 'Ολλανδίας καί τήν 
21)3)1926 τό μεταλλικόν κάλυμμα κα
τέρχεται είς 454 έκατ. φιορ. έπί κυ
κλοφορίας 851 1)2 έκατ. Τό νόμισμα 
άντικαθίσταται διά συναλλάγματος 
δεδομένου δτι άπό τοϋ έτους 1888 
εΐχεν Επιτροπή είς τήν Τράπεζαν 
ν’ άγοράζη καί πωλεί συνάλλαγμα 
έπί τοϋ Εξωτερικού. Ή κυκλοφορία 
τά κατόπιν έτη διαρκώς έν p8ic008t 
περιστρεφομένη περί τό 8Q0—900 
έκατ. φιορ. ένω άντιθέτως τό κά
λυμμα έν αύξήσει. Τόν ’Οκτώβριον 
1932, ή κυκλοφορία άνέρχεται είς 
1014 έκατ. φιορ. καί τό είς χρυσόνπενταετίαν καί έξ ών άποχωρεϊ έτη

σίως τό 1)5. Τήν κρατικήν έποπτείαν κάλυμμα είς 1035 (102 ο)ο). Τά κατό



πιν δλως τελευταία ετη, ή μεγαλύ
τερα κυκλοφορία άπανταται τόν ’Ια
νουάριον 1834. Κυκλοφορία 940 έκατ. 
φιορ. μέ μεταλλικόν καλύπτον κατά 
83 ο)ο τά τραπεζογραμμάτια καί τάς 
όποχρεώσεις δψεως έκ 206 έκατ. 
Ή σταθεροποίησις τοϋ δολλαρίου 
κατά Μάρτιον 1934 εις τήν τιμήν 
59,06 ο)ο τής άρχικής του αξίας, ή 
κατόπιν κατά τό έτος 1935 έγκατά- 
λειψις τής χρυσής βάσεως ύπό τοϋ 
Βελγίου, ή θέσις τοϋ Γαλλικού νο
μίσματος, πάντα ταΰτα προκαλοΟσιν 
έξαγωγάς μεταλλικοϋ έξ 'Ολλανδίας 
καί τό μεταλλικόν κατέρχεται εις 618 
έκατ. φιορ. τήν 11)6)1935 έπι κυκλοφο
ρίας 832 έκατ. φιορ. (καλύπτοντα 
τά τραπεζογραμμάτια, καί τάς ύπο- 
χρεώσεις δψεως έκ 44 4)2 έκατ.κατά 
93 ο)ο). Ή κυκλοφορία τά τελευταία 
έτη διαρκώς έν μειώσει, μετά μετα
πτώσεων έν τω μεταξύ κυμαινόμενη 
μεταζύ 750 καί 850 έκατ. φιορ. Ή 
άνωτέρα κυκλοφορία έτους 1935 
απαντάται τήν 1)4)1935 έκ 897 
έκατ. φιορ. καί ή κατώτερα τήν 16 
Δεκεμβρίου έξ 782 έκατ. Τό έτος 
1936 ή τάσις είναι πάντοτε μειωτική, 
Τήν 17)2)1936 ή κυκλοφορία κατέρ
χεται είς 748 έκατ. φιορ. Τό τελευ- 
ταίον έτος 1937 άνέρχεται ολίγον καί 
κλείει τήν 27)12)1937 εις 868 έκατ. 
φιορ. Έξ έτέρου τό μεταλλικόν άπό- 
θεμα, άφ’ οΟ κατέλθη τήν 23)9)1935 
είς 542 έκατ. φιορ. καλύπτον τά τρα
πεζογραμμάτια καί τάς ύποχρεώ- 
σεις δψεως κατά 68 ο)ο, άνέρχεται 
κατόπιν έκακολουθητικώς μέ βήμα 
γοργόν, δπως φθάση τό άνώτατον 
τήν 15)11)1937 είς 1424 έκατ. φιορ. 
καλύπτον τά τραπεζογραμμάτια έξ 
873 έκατ. φιορ. καί τάς υποχρεώσεις 
δψεως έξ 778 έκατ. κατά 85 ο)ο καί 
κλείση τέλος τοϋ έτους είς 1366 έκατ. 
φιορ. έπι κυκλοφορίας 868 έκατ. καί 
ύποχρεώσεων δψεως 655 1)2 85 ο)ο.

Ό προεξοφλητικός τόκος περιστρέ
φεται περί τά 2 1)2—3 1)2 ο)ο. Έν 
τούτοις πολλάκις άνέρχεται είς πολύ 
ΰψηλά έπίπεδα. Μέσος δρος έτους 
1928 είναι 4 1)2 ο)ο, έτους 1929 5,13 
ο)ο. Κατόπιν κατέρχεται 1930. 3,22, 
1931,2,41. Ή Τράπεζα διά τής ρυθμί- 
σεως τοϋ προεξοφλητικοϋ τόκου πα
ρακολουθεί τήν έξαγωγήν καί εισα
γωγήν κεφαλαίων εί καί πάντοτε τό 
κάλυμμα διατηρείται ύπεραρκετόν. 
Διάφορα γεγονότα, ώς έξέθηκα άνω- 
τέρω, προκαλοϋσι τήν έξαγωγήν κε
φαλαίων καί ή Τράπεζα άναβιβάζει 
τόν τόκον δίς έντός τοϋ έτους 1935 
είς6ο)ο.Ή Τράπεζα μετεβαλε κατά τό 
έτος 1935 δεκαπεντάκις τό τόκον. Τό 
έτος 1936 κατά Ιούνιον άναβιβάζει 
τόν τόκον είς 4 1)2. Τό έτος 1937 ό 
τόκος περιστρέφεται είς χαμηλά
έπίπεδα περί τά 2 ο)ο:

Περατώσας τήν έκθεσιν ταύτην 
περί τής Κεντρικής 'Ολλανδικής 
Τραπέζης καί τοϋ "Ολλανδικού νο
μίσματος, είναι άνάγκη νά έξετάσω 
τήν έπίδρασιν τών διαφόρων συντε
λεστών, έπι τή βάσει τών έν 'Ολ
λανδία γεγονότων, έπι τής νομισμα
τικής θέσεως καί τών σχετικών δια
κυμάνσεων έν "Ολλανδία. Αί κατά 
τά πολεμικά ετη καί τά άμέσως κα
τόπιν δέν έχουσι νά μας άπαοχολή- 
σωσιν. Ό πόλεμος έπέφερεν είς δλον 
τόν κόσμον γενικάς διαταραχάς, ή 
νομιμασματική άναρχία έπεκράτησεν 
είς δλας τάς χώρας καί τά νομίσμα
τα έκυμαίνοντο άσύλληπτα, άτιθάσ- 
σευτα άπό στιγμής είς στιγμήν πρός 
τά ανω καί τά κάτω, υπέρ καί ύπό 
τόν χρυσοϋν κανόνα (qdldpoint), έν 
όναλογία πρός τάς είσαγωγάς καί 
έξαγωγάς κεφαλαίων, άπό τής μιας 
χώρας είς τήν άλλην, άδιαλείπτως 
μεταφερομένων. "Απαξ τό 'Ολλαν
δικόν νόμισμα άπεκατεστάθη, διετή- 
ρησε τήν ισοτιμίαν αύτοϋ πρός τόν 
χρυσόν. Ή σταδιοδρομία τοϋ ολλαν
δικού νομίσματος, διατηρούντο, τήν 
χρυσήν αύτού βάσιν, δεικνύει δτι ό 
κυρίως έπ’ αύτοϋ έπιδράσας συντε
λεστής ύπήρξε τό είς χρυσόν κάλυμ
μα τών τραπεζογραμματίων ύπερ- 
βαϊνον πολλάκις τό 100 ο|ο τής κυ
κλοφορίας. Παρ’ δλον τό υπερβολι
κόν τούτο ποσοστόν τοϋ καλύμματος, 
έγένοντο έκάστοτε έπιθέσεις κατά 
τοϋ όλλανδικοϋ νομίσματος ύπό τών 
κερδοσκόπων. Αί. έπιθέσεις αΰται 
έβασίζοντο έπι εΰλογοφανών άφορ- 
μών. Ύπήρχον οί δύο άλλοι δυσμε
νείς συντελεσταί, οί άσκοΰντες έπί- 
δρασιν έπι τής νομισματικής θέσεως, 
ή παθητικότης τού έμπορικοϋ ίσοζυ-

ΚΙΗΗΣΙΪ ΑΝΟΗΪΜΟΗ ΕΤΑίΡΕΙΟΝ
Κατά τό έτος 1937 ίδρύθη- 

σαν ένΈλλάδι 127 νέαι άνώνυ- 
μοι έτα ρεΐαι. Είς τόν κατωτέρω 
πίνακα παρέχομεν εικόνα συγ- 
κρίσεως των ιδρύσεων άνωνύ- 
μων έταιρειών κατά τήν τε- 
λευταίαν 14ετίαν, άναδρομικώς:
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1937 127 1923 32
1936 150 1922 16
1935 143 1921 15
1934 115 1920 30
1933 99 1919 27
1932 31 1918 37
1931 68 1917 19
1930 83 1916 7
1929 85 1915 7
1928 87 1914 4
1927 78 1913 10
1926 109 1912 15
1925 88 1911 12
1924 53 1910 5

Αί κατά τό 1937 ίδρυθεΐσαι 
127 νέαι άνώνυμοι έταιρεΐαι 
κατανέμονται ώς επεται κατά 
γενικάς κατηγορίας φύσεως 
εργασιών :

1) Βιομηχαχικαί 51, 2) εμπο
ρικοί έπιχειρήσεις 35, 3) τεχνι
κοί έπιχειρήσεις 2, 4) επιχει
ρήσεις μεταφορών 20, 5) με
ταλλευτικοί έπιχειρήσεις 2, 6) 
έπιχειρήσεις γεωργικοί καί κτη
ματικών έκμεταλλεύσεων 6, 7) 
διάφοροι έπιχειρήσεις 4, 8) δη
μοσίων θεαμάτων 4, 9) τραπε
ζιτικοί 2, 10) ξένοδοχειακαί 1.
Σύνολον έπιχειρήσεων 127.

Είδικώς αί βιομηχανικοί α
νώνυμοι έταιρεΐαι, αί ίδρυθεΐ- 
σαι κατά τό 1937 κατανέμον- 
ται ώς επεται κατά βιομηχανι
κούς κλάδους:

μετοχικού κεφαλαίου αύτών αί 
ίδρυθεΐσαι κατά τό 1937 νέαι 
άνώνυμοι έταιρεΐαι κατατάσ
σονται είς τάς άκολούθους κα
τηγορίας :

’Ονομαστικόν με
τοχικόν κεφάλαιον

5
Q-
5

LU

Άντιπροσω-
πεύουσαι
κεφάλαια

Κάτω τού 1 έκατ. 29 13.060.500
Άπό 1 — 5 » 69 132.065.000

» 5—10 » 16 97.300.000
» 10—20. » 9 123.Q04.000
» 20-50 » 4 90.280.000

’Άνω τών 50 έκατ. 0 .· ■ —
Σύνολον 127 456.609.500

Τό άθροισμα τών κεφαλαίων 
τών ίδρυθεισών κατά τό έτος 
1937 άνωνύμων έταιρειών ά- 
νέρχεται εις δρ. 456.609.500.

Δέον έν τούτοις νά σημειωθή 
δτι τό άνωτέρω συνολικόν πο- 
σόν κεφαλαίων δέν άντιπρο- 
σωπεύει έξ ολοκλήρου τοποθέ- 
τησιν νέων κεφαλαίων. Μέρος 
έξ αύτοϋ άναφέρεται είς έπι- 
χειρήσεις λειτουργούσας μέχρι 
τοϋδε ύπό· άλλην έταιρικήνμορ- 
φήν, καί τών όποιων έπιχειρή
σεων τά ύπάρχοντα περιουσια
κά στοιχεία (άκίνητα, μηχανή
ματα έμπορεύματα κλπ.) εισ
φέρονται ήδη, είς είδος είς ίδρυ- 
ομένην άνώνυμον έταιρείαν.

Αί έν λόγω είσφοραί είς εί
δος άντιπροσωπεύουν, έπι τή 
βάσει τών έπισήμων έκτιμή- 
σεων, καθ' δλον τό έτος 1937 
ποσόν δρχ. 218.567.120, έπι συ
νόλου κεφαλαίων τών ίδρυθει
σών 127 έταιρειών συμποσου- 
μένου είς δρχ. 456.609.500. ’Ή
τοι έκ τοϋ συνόλου τών κεφα-

1935 ήτο 499.550 δραχμαί.
Τό άνωτέρω άθροισμα τοϋ 

λήξαντος έτους 1937 έκ δρχ. 
456.609.500 κατανέμεται κατά 
γενικάς κατηγορίας έπιχειρή
σεων είς άς διοχετεύθη, ώς 
έξης:

Κατηγορία
έπιχειρήσεων
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αθροίσματα
κεφαλαίων

των

Βιομηχανικοί 51 173.853.000
Εμπορικοί 35 75.462.500
Δημοσ. θεαμάτων 4 10.300.000
Μεταφορών 20 115.144.000
Ξενοδοχειακοί 1 2.000.000
Γεωργικά! & κτη 
ματικών έκμεταλλ. 6 45.100.000
Διάφοροι 4 6.250.000
Τεχνικαί 2 5.500.000
Τραπεζιτικοί 2 20.000.000
Μεταλλευτικά! 2 3.000.000

Σύνολον 127 456.609.500

"Εδραι ίδρυομένων έταιρειών.

— ’Εκ τών ίδρυθεισών κατά τό 
1937 άνωνύμων έταιρειών, 84 
έχουν ώς έδραν των τάς ’Αθή
νας, 21 τόν Πειραιά, 3 τόν Βό
λον, 12 τήν θεσαλονίκην, αί δέ 
ύπόλοιποι 7 έχουν, άνά μία, 
τήν έδραν των είς Καλάμας, 
Χανιά, Λουτράκιον, Πάτρας, 
Χαλκίδα Έρμούπολιν και Βέρ- 
ροιαν.

Αύξομειώσεις κεφαλαίων ά
νωνύμων έταιρειών. — Κατά τό 
έτος 1937 έδόθη ύπουργική έγ- 
κρισις τροποποιήσεως (αύξή- 
σεως ή έλαττώσεως) τοϋ ονο
μαστικού κεφαλαίου των είς 
40 άνωνύμους έταιρείας.

Έκ τών ώς άνω 40 έταιρειών 
20 ηϋξησαν τά κεφάλαια αύτών 
καί 18 τά ήλάττωσαν, 2 δέ τά 
μετέτρεψαν είς δραχμάς άνευ 

ι αυξομειώσεως.
Είς τόν κατωτέρω πίνακα έμ- 

φαίνονται τά συνολικά ποσά 
τών γενομένων αύξήσεων ή 
έλαττώσεων κεφαλαίων.

Ποσόν συνόλου 
αύξήσεως (-)-) 
ή έλαττώσ. ( —)

Κεφάλαια έφ’ 
ών έπραγματο- 
ποιήθη ή αϋξη- 
σις ή έλάττωσις

Κατάστασις 
τών κεφαλαίων 
τής προηγουμ. 
στήλης μετάτάς 
αύξήσ. ή έλατ.

Α
να
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γί
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ή
σε

ων
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 έλ
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Αύξήσεις
κεφαλ

+ Δρ. 100.826.680 
+ £ 1.460.037

Δρ. 173.290.000 
£ 939.964

Δρ. 294.119.680 
£ 2.400.000

52.06 ο ο 
156 »/0

έλατ τώσ. 
κεφαλ. — Δρ. 33.561.195 Δρ. 202.367.820 Δρ. 168.806.625 16,58 ο/ο

Διαφορά 
αύξήσε
ων καί 
έλατώσ.

+ Δρ. 67.268.485 
+ £ 1.460.036

Αί αύξήσασαι καί έλαττώσασαι τά κεφάλαιά των κατά
Βιομηχανία τροφίμων 3, κλω

στοϋφαντουργικά! βιομηχανίαι 
14, χημικαί βιομηχανίαι ^.με
ταλλουργικοί καί μηχανολογι
κοί βιομηχανίαι 11, βιομηχανίαι 
φωτός, κινήσεως, ψύχους 2,χαρ- 
τοβιομηχανίαι 3, βιομηχανίαι 
κατεργασίας ορυκτών 2, βιο- 
μηχανίαι έκτυπώσεως χάρτου 
1, ξυλουργικοί βιομηχανίαι 2, 
βιομηχανία καπνοϋ 1. Σύνολον 
βιομηχανιών 51.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ~~ΤΩΝ ΙΔΡΥΘΕΙΣΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άναλόγως τής έκτάσεως τοϋ

λαίων τών ίδρυομένων κατά τό 
έτος τούτο νέων άνωνύμων ε
ταιρειών, τά 52 έκατοστά αύ
τών κατεβλήθησαν τοΐς μετρη- 
τοΐς καί άποτελοΟν, κατά τεκ- 
μήριον, έκδοσιν νέου παραγω
γικού κεφαλαίου, ένώ τά ύπό- 
λοιπα 48 έκατοστά συνηνέχθη- 
σαν είς είδος είς τάς ίδρυομέ- 
νας άνωνύμους έταιρείας, ήτοι 
προϋπήρχον καί δέν πρέπει άρα 

ι νά ύπολογισθοΰν ώς έκδοσις 
νέου κεφαλαίου.

Τό άνάλογον άθροισμα τοϋ 
προηγουμένου έτους 1936 ήτο 
634.941.000 δρχ. τοϋ δέ έτους

γιου καί ή άνισοσκέλια τοϋ κρατι
κού προϋπολογισμού. Έκάστοτε 
ιδίως άπό τού έτους 1930 έδημιουρ- 
γείτο δυσπιστία πρός τό ολλανδικόν 
νόμισμα. Έσχηματίζετο διαρκώς ή 
φήμη δτι παρά τάς άλλεπαλληλους 
δηλώσεις τών αρμοδίων περί εμμο
νής είς τόν χρυσοϋν κανόνα, καί ή 
'Ολλανδία πρός έξώθησιν τού έξω- 
τερικοϋ έμπορίου,θά προσέψευγεν είς 
τήν ύποτίμησιν τού νομίσματος της, 
ώς τόσαι άλλαι χώραι. Ή σταθερο- 
ποίησις τοϋ άμερικανικοΰ δολλαρίου 
κατά τό έτος 1934, θεωρούμενου 
πλέον σταθερού νομίσματος, παρείχε 
προσφοράν Εδαφος διά προσέλκυσιν 
ϊ.κεΐ κεφαλαίων. Ή ύποτίμησις τοϋ 
βελγικού νομίσματος κατά τό έτος 
1935 καί τών νομισμάτων άλλων χω
ρών παρείχαν τό ένδόσιμον δτι καί 
ή "Ολλανδία θά ήκολούθη. Έν τού- 
τοις παρ’ δλας τάς έπιθέσεις καί 
τήν έκάστοτε έξαγωγήν κεφαλαίου, 
τό ολλανδικόν νόμισμα έδείκνυεν άν- 
τοχήν, διότι πάντοτε τό ποσοστόν 
τού είς χρυσόν καλύμματος ήτο ΰ" 
περαρκετόν. Ήλθεν δμως ή στιγμή, 
καθ’ ήν καί ή 'Ολλανδία άπεφάσισε 
νά ϋποτιμήση τό νόμισμά της. Τήν 
27]9]1936 άποφασίζεται ή ύποτίμησις. 
Τό τοιοΰτον έγένετο άνευ άνάγκης; 
διότι ούδεμία πίεσις ήσκείτο έπι τού 
νομίσματος καί τό κάλυμμα ήτον 
ύπεραρκετόν. Τά έν κυκλοφαρία τρα
πεζογραμμάτια έκαλύπτοντο διά 
χρυσού κατά 86 1 ]2ο|ο καί όμοϋ μέ 
τάς όποχρεώσεις δψεως κατά 79 ο)ο 
Ό σκοπός τής ύποτιμήσεως ήτον 
δπως ή 'Ολλανδία δηνηθή νά άντε- 
πεξέλθη κατά τοϋ άσκουμένου συνα
γωνισμού παρά τών έχουσών ύποτε-

. τιμημένον νόμισμα χωρών. Μετά τήν 
| ύποτίμησιν του νομίσματος πσραιη- 
ρεϊται εύνοϊκωτέρα τροπή τής κινή- 
σεως τοϋ έξωτερικοϋ έμπορίου. Τό 
πείραμα τοϋ πραξικοπήματος κατά 
τοϋ νομίσματος επιτυγχάνει μόνον ' 
έάν έπιτευχθή ή διατήρησις τής τι
μής τών Εμπορευμάτων είς τά αύτά 
έπίπεδα καί έν τούτω κεΐται ή δυ
σχέρεια.

Αί Κεντρικού Τράιτεζαι εΐξ τάς 
’Αποικίας- Είς τάς 'Ολλανδικός ’Ιν
δίας μέ έδραν τήν Batavia λειτουρ
γεί ή Τράπεζα τής ’Ιάβας (Javais de ! 
Bank) ώς Εκδοτική, μέ κεφάλαιον εξ 
έκάτ. φιορ. ’Έχει τό δικαίωμα κατό
πιν έγκρίσεως τοϋ Διοικητοϋ, νά ποι- 
ήται προκαταβολάς έπι ύποθήκη. Τό 
κάλυμμα έΐχεν όρισθή είς 40 ο)ο ύπο- 
βιβασθέν κατόπιν εις 20 ο)ο. Είς 
τήν 'Ολλανδικήν Γουϊένην λειτουρ
γεί ή Τράπεζα Ζουρινόμ (Jurinanschc 
Bank) μέ έδραν είς Άμστερδάμ. ’Από 
τοϋ 1864 παρεχωρήθη είς αύτήν Εκ
δοτικόν δικαίωμα. Δικαιούται νά το
τοποθετή τά 2)3 τοϋ κεφαλαίου της 
καί τών άποθεματικών είς κρατικάς 
ομολογίας καί τό 1)3 είς Ενυπόθηκα 
δάνεια. Τό κεφάλαιον αύτό είναι μό
νον εν έκατ. φιορ. άλλα προσπορί
ζεται χρήματα διά τής έκδόσεως 
τραπεζογραμματίων καί άποδοχής 
καταθέσεων.

Αί άλλαι 'Ολλανδικοί Τράπεζαι. 
Τά τραπεζικά συστήματα έν 'Ολ
λανδία οίασδήποτε φύσεως καί μορ
φής, εΐχον Εξαιρετικήν έξέλιξιν. Αί 
μεγάλαι έμπορικαί Τράπεζαι (Ban- 
quesd’affaires) έξ ώνμνημονεύομεν τήν 
Neerlendsche Handel Maatschhappi 
μέ κεφάλαιον 80 έκ. φιορ. τήν Bot- 
terdamsche Bankvereinigung μέκεφά- 
λαιον 95 έκατ.καί τήν Amsterdamsche 
Bank μέ κεφάλαιον 55έκατ. καί Εχου- 
σαν μεγάλα άποθεματικά, παρέχουσι 
πιστώσεις, δέχονται καταθέσεις, Ιδρύ
ουν έταιρίας καί Επιλαμβάνονται 
τής τοποθετήσεως μετοχών καί ομο
λογιών Άνωνύμων Εταιριών.

τό 1937 άνώνυμοι έταιρεΐαι κατανέμονται ώς έξης κατά κατη
γορίας έργασιών:

Γενικαι
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Σύνολον
αύξήσεων
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Διαφορά υπέρ 
αύξήσεων (-(-) ή 
έλαττώσεων (—)

Βιομηχανικοί 13 8
Δρ. 73.279.680

£ 1.460.063
8.887.875

+ Δρ. 64.391.805

+ £ 1.460.063.).

Έμπορικαί 3 5 Δρ. 7.150.000 8.750.000 -Δρ. 1.600,000

Τ εχνικαί 1 1 Δρ. 300.000 266.320 +Δρ. 33.680

Άσφάλειαι 1 0 Δρ. 5.400.000 — +Δρ. 5.400.000

Γεωργικοί καί 
κτηματικών Εκ
μεταλλεύσεων

2 1 Δρ. 14.700.000 857.000 +Δρ. 13.843.000

Τραπεζιτικοί 0 2 — 14.500.000 — Δρ. 14.500.000

Διάφοροι 0 1 300 000 —Δρ. 300.000

Σύνολον 20 18
Δρ. 100.829.680

£ 1.460.063
33.561.195

+Δρ. 67.268.485

+ £ 1.480.063

Διαλύσεις άνωνύμων έται-1 
ρειών. Κατά τό έτος 1937 άνε- 
κλήθησαν αί ύπουργικαί άδειαι 
λειτουργίας 30 άνωνύμων έται- 
ρειών άντιπροσωπευουσών συ
νολικόν άθροισμα κεφαλαίων 
136.510.250 δραχμών καί 6.000, 
-Λ. Α.

Κατά τά παοηγούμενα 14 έτη 
έχομεν τάς άκολούθους διαλύ
σεις άνωνύμων έταιρειών.

Κατά τό έτος 1937 30, τό 1936 
9, τό 1935 19, τό 1934 24, τό 1933 
20, τό 1932 20, τό 1931 28, τά 
1930 27, τό 1929 23, τό 1928 17, 
τό 1927 13, τό 1926 7, τό 1925 
2, καί τό 1924 4.

Αί κατά τό 1937 διαλυθεΐσαι 
30 άνώνυμοι έταιρεΐαι κατανέ- 
μονται κατά κατηγορίας έργα
σιών ώς επεται.

Κατηγορία
έπιχειρήσ.

Ά
ρι

θ.
δι

αλ
υ-

ομ
έν

. έτα
ιρ

.

Άντιπροσωπεύου- 
σαι μετοχικά 

κεφάλαια

Βιομηχαν. 9 Δρ. 32.700.000
Έμπορικαί 7 Δρ. 12.300.000
Μεταφορών 4 Δρ. 52.860.250
Τεχνικαί 5 Δρ. 

καί £
9.650.000

6.000.).
Τραπεζιτικ.
Κατεργασ.

4 Δρ. 26.000.000

όρυκτών 1 Δρ. 3.000.000

Σύνολον 30 Δρ·Έ
και £

136.510.250
6.000.).



ΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ
ΚΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

υπο JEAN
(Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου)
Ή λεπτομερής έκθεσις των 

συλλογισμ_ων τοΰ κ. Aftalion δεν 
■δΰναται να. γίνη ενταύθα. Πάν
τως δμως τό έκ τούτων προκΰ- 
πτον ουσιώδες συμπέρασμα είναι 
ότι υπάρχει μόνιμος έλλειψις ι
σορροπίας τοΰ ισοζυγίου λογ)- 
σμών, ως καί παρωθητικόν τι 
αίτιον τεϊνον προς αποκατάστα
ση1 τής ισορροπίας, πλήν προ- 
•σκαίρως μόνον επιδρών λόγω τής 
άδιακόπου αντίρροπου ένεργείας 
άλλων τάσεων. Έκ τούτου κατα 
φαίνεται ή άντίθεσις μεταξύ τής 
άνω συγχρόνου άντιλήψεως καί 
τής παλαιάς κλασικής θεωρίας 
περί αυτομάτου άποκαταστάσεως 
τής ισορροπίας, θεωρίας ακολού
θου ; ης μέθοδον σχολαστικήν και 
■άφηρημένην, μακράν πάσης επα
φής με την πραγματικότητα, τοΰ θ’ 

-δπερ γεγονός πρώτος διείδεν ό 
Nogaro από τοΰ 1904.

Ούδείς δΰναται νά αμφισβήτη
ση σήμερον τα γεγονότα έφ’ ών 
ό κ. Aftalion βασίζει τάς γνώμας 
του. Κατάδηλον είναι δτι εις την 
παρούσαν κατάστασιν διεθνών 
κινήσεων κεφαλαίων έν τω κο
σμώ, δεν δΰναται πλέον νά ύφί- 
σταται ή ιδία παλαιά σχέσις με
ταξύ κινήσεων τών εμπορευμάτων 
καί κατανομής τοΰ χρυσού, επί
σης δέ δεν δΰναται νά ύπαρξη 
μόνιμος διατήρησις τής ισορρο
πίας τοΰ ισοζυγίου λογ)σμών, υπό 
τήν ακριβή έννοιαν τής λέξεως 
ταύτης. Βεβαίως δεν δΰναται τις 
νά άρνηθή τήν άποτελέσματικό- 
τητα τών αυτοματισμών, ή ιδέα 
δμως περί τοΰ τρόπου καθ’ δν 
ούτοι δρώσι μετεβλήθη, μετατο- 
πισθέντος τοΰ ζητήματος έκ τής 
προσπάθειας νά έξακριβωθή ή 
συνεχής αιώρησις τοΰ ισοζυγίου 
λογισμών περί τήν θέσιν ισορρο
πίας του, εις τήν διαπίστωση- δτι 
μετά πάσαν σοβαράν διαταραχήν 
εμφανίζονται δυνάμεις αποτέλε
σμα τικώς δρώσαι προς αποκατά
σταση- τής ’ισορροπίας. Δέον νά 
μή λησμονώμεν δτι κατά τήν 
κλασικήν θεωρίαν αί δυνάμεις αύ- 
ται έθεωρυΰνΤο ως έχουσαι άκα- 
ταμάχητον ενέργειαν ύφ’ οίασδή- 
ποτε περιστάσεις, ίσχύοντος είτε 
τοΰ χρυσού κανόνος, είτε τής α
ναγκαστικής κυκλοφορίας, είτε 
τοΰ έλαστικώς μεταβαλλόμενου 
νομίσματος τή έπιδράοει τού συ 
ναλλάγματος. Περί τοΰ τρόπου 
καθ’ ον δρώσιν αί δυνάμεις αυ
τοί, τά συνεχώς αντισταθμιζόμε
να αποτελέσματα τοΰ ισοζυγίου 
πληρωμών ούδέν δίδαγμα παρέ
χουν. Δέον άρα επίσης νά κατα- 
στή εμφανές τό προκΰπτον απο
τέλεσμα, είτε τούτο είναι θετι
κόν είτε αρνητικόν.

'Η ακριβής έννοια τοΰ δρου 
< ισοζύγιο ν λογ)σμών»,άποκλείουσα 
τήν σΰναψιν νέων χρεών, δίδει τό 
μέτοον τής προσωρινής εκείνης 
καταστάσεως ήτις θεμιτή ή μή 
(διότι τό συναπτόμενον δάνειον 
δΰναται άριστα νά είναι θεμιτόν, 
ακόμη καί επικερδές) δέν επιτρέ
πεται έν τοΰτοις νά επαναλαμ
βάνεται από έτους εις έτος, δη- 
μιουργουμένου οΰτω αΰξοντος 
κινδύνου. Σημειωτέου δτι δεκτής 
γενομένης τής ονοματολογίας 
ταύτης, δέν θ’ άναμείνωμεν ΐνα 
χαιρετίσωμεν τήν «επάνοδον εις 
τήν ισορροπίαν» τήν φάσιν τής 
πραγματικής έξοφλήσεως τών χρε
ών, θά άπαιτήσωμεν μόνον τόν 
απόλυτον σεβασμόν τών προθε
σμιών τών καταβολών καί τήν 
διακοπήν συνάψεως νέων χρεών. 
Εις τήν σημερινήν εποχήν τών 
λεπτομερών καί θετικών αναλύ
σεων, έπιβάλλεται νά καθορισθή 
επακριβώς μέχρι τίνος σημείου 
όδεύσαμεν καί πόσον διάστημα 
είσέτι μένη νά διανυθή προς απο
κατάσταση- τής ισορροπίας.

Έπανέλθωμεν εις τό προηγου
μένως άναφερθέν παράδειγμα τής 
Αυστραλίας κατά τό 1928—1929. 
Επιβάλλεται τότε νά ύπογραμ- 
μίσωμεν τό γεγονός δτι παρά τήν 
φαινομενικώς ικανοποιητικήν έ- 
ξακριβωσιν ισορροπίας εις τό ϊσο- 
ζΰγιον πληρωμών (μετά εισροής 
χρυσού 13 εκατομμυρίων δολλα- 
ρίων, υπάρχει έν τοΰτοις έλλειμμα 
εις τούς τρεχουμένους λογ)σμούς 
τοΰ ισοζυγίου τούτου, δπερ έλλειμ
μα θάττον ή βράδιον θά δέηση 
νά άναρροφηθή (ισοζύγιον προ
σόδων συν χρεωλύσια καί εξοφλή
σεις ληξιπροθέσμων χρεών). 'Η 
αναγγελία τοΰ αποτελέσματος 
τοΰ ισοζυγίου πληρωμών απλώς 
πιστοποιεί δτι έτακτοποιήθη προ*- 
σωρινώς τό ζήτημα. Άφ’ ετέρου 
τό αποτέλεσμα τοΰ ισοζυγίου λογ)- 
σμών δίδει ήμϊν τό μέτρον τοΰ 
έργου δπερ υπολείπεται νά έκτε- 
λεσθή.

Τοϋτο δμως δέν αρκεί. Έάν 
θεωρήσωμεν δτι αί έκροαί, ή αί 
είσροαί χρυσού προδίδουν μίαν 
πραγματικήν ακαταστασίαν τοΰ 
ισοζυγίου πληρωμών, ένδιαφέρον 
είναι νά μάθωμεν έάν αύται ο
φείλονται εις τό υπόλοιπον τής 
κινήσεως κεφαλαίων ή εις τό υπό
λοιπον τοΰ ισοζυγίου λογ)σμών. 
Εις την μίαν περίπτωσιν δυνάμε- 
θα νά παραδεχθώμεν δτι οι κλα
σικοί αυτοματισμοί δέν ήσαν εις 
θέσιν νά έπενεργήσουν αρκετά 
δραστικώς καί δτι π. χ. μία πραγ
ματική αΰξησις εξαγωγών, άκο- 
λουθήσασα τήν έκροήν χρυσού, 
δέν ήρκεσε νά αντιστάθμιση μίαν 
συνεχή φυγήν κεφαλαίων. 'Η άλ
λη περίπτωσις κινδυνεύει νά ά- 
γάγη ημάς εις συμπεράσματα πο
λύ ριζικώτερα. Ό κ. Aftalion, ε
πί παραδείγματι δέν παρέλειψε 
νά τονίση δτι ή τεραστία συσσώ- 
ρευσις κίτρινου μετάλλου έν Ή- 
νωμέναις Πολιτείαις από τής ε
ποχής τοΰ παγκοσμίου πολέμου 
(ήτις ακόμη καί αν περιωρισθή 
εις τήν μεταξύ ’Απριλίου 1920 
καί ’Απριλίου 1927 εισροήν, εί
χε ν αυξήσει τό ’Αμερικανικόν α
πόθεμα χρυσού από 2.840 έκα- 
τομ. εις 4.610 έκατομμ. δολλαρίων) 
συνετελεΐτο χωρίς τό ίσοζΰγιον 
λογ)σμών (ουδέ τό εμπορικόν ίσο- 
ζΰγιον) νά παύση έμφανίζον πλεό
νασμα. Έάν δέ παραδεχθώμεν δτι 
κατά τήν ώς άνω φάσιν ή άπο- 
στείρωσις χρυσού έξεδηλώθη μό
νον έν σχέσει προς τάς θεωρητι
κός δυνατότητας διαστολής, δτι 
από πρακτικής δμως άπόψεως (14 
πλασιασμός τών τραπεζικών κα
ταθέσεων) αΰτη ομοίαζε προς φαι- 
νόμενον μιας τεράστιας γονιμο- 
ποιήσεως, θά άναγνωρίσωμεν δτι 
οί ρυθμιστικοί μηχανισμοί ούδα- 
μώς έλειτούργησαν, καί δτι αί προς 
αντιστάθμιση- αντιδράσεις διεθ
νούς φύσεως διεχύθησαν εν τή 
μιάζη τών συναλλαγών καί κερδο
σκοπικών πράξεων έσωτερικής φΰ- 
σεως, άνευ δυνατότητας αποτελε
σματικής έπιδράσεως.

Τό παλαιόν ταΰτο παράδειγμα, 
δπερ τόσας ζωηράς συζητήσεις εί
χε προκαλέσει άλλοτε άνεφέρθη, 
έπειδή καλώς δεικνύει δτι άκόμιη 
καί εις τήν περίπτωση- καθ’ ήν ή 
διαφορά ονοματολογίας δέν παίζει 
ρόλον τινα εις τήν γενικήν διάγνω- 
σιν τής καταστάσεως (άνισοσκέλεια 
τοΰ ισοζυγίου λογ)σμών συνοδευο- 
μένη υπό ακαταστασίας τών διε 
θνών πληρωμών), δέον αί άφορώ- 
σαι τήν λειτουργίαν τών αυτοματι
σμών έρευναι νύ συγκεντρωθώσιν 
εις τό ζήτημα τής έξελίξεως τών 
τρεχουμένων τούτων λργ)σμών, οϊ- 
τινες κατά τήν ακριβή έννοιαν ά- 
ποτελοΰσι τό ίσοζΰγιον λογ)σμιών. 
Οί θιασώται τών αυτοματισμών 
εύγλώττως ίσχυρίσθησαν δτι ή 
ενέργεια / τών αυτοματισμών α
πλώς παρημποδίσθη υπό διαφό

ρων παραγόντων, ανεξαρτήτως τής 
άποστειρώσεως κίτρινου μετάλλου, 
βεβαίως δέ πάσα άνισοσκέλεια ο
φείλεται εις διάφορα αίτια, πλήν 
έφ’ δσον ή ενέργεια τών αύτοματι- 
σμιών έθεωρείτο ακατάσχετος, θά 
έπρεπεν άρα ούτοι νά ύπερπηδήσω- 
σι παν συναντώμενον πρόσκομμα 
(οίον τόν φραγμόν τών τελωνεια
κών δασμών έφ’ δσον εννοείται 
πρόκειται περί απλών τοιοΰτων) 
καί νά καταστήσωσιν ανωφελή 
πάσαν οργάνωση- μεταφορών(ίταη5 
ferts), οίαδήποτε καί άν είναι 
ή σπουδαιότης καί ή φύσις τών 
διεθνών χρεών. Μόνον υπό τάς ση
μερινός α νωμάλους περιστάσεις τών 
διαφόρων μιέτρων ελέγχου συναλ
λαγμάτων, άκαμπτων ποσοτικών 
περιορισμιών, αποστειρώσεων χρυ
σού κλπ, ή άποτελεσματικότης τών 
αύτοματισμών θά ήδύτατο νά πα- 
ραλύσηχέν, τω παρελθόντι δμως 
ούχί-

’Οσάκις εμφανίζονται σοβαραί 
θραύσεις ισορροπίας καθήκον τής 
οικονομικής επιστήμης είναι νά έ- 
πισύρη τήν προσοχήν επ’ αυτών 
καί νά έξάγη τά αναγκαία συμπε- 
ράσματα, ούχί δ’ αντιθέτους νά 
παραμερίζη αύτάς έκτος τοΰ πεδί
ου τών συστηματικών ερευνών της,

Βεβαίως θά ήδυνάμεθα νά έ
χομε ν τά βλέμματα ημών συνεχώς 
προσηλωλένα εις τούς νόμους μιιάς 
στάσιμου ισορροπίας έν κόσμφ δ- 
που ή αδιάκοπος άνανέωσις τών 
δρων τής οικονομικής ζωής δέν θά 
επηρέαζε τήν λειτουργίαν θεμελι
ωδών τινων προσαρμογών. Θά ή
δυνάμεθα νά άρκεσθώμεν εις τήν 
απλήν αυτήν έννοιαν τοΰ «ισοζυ
γίου», ήτις υποβάλλει τήν ιδέαν 
μιιάς μονίμου ούτως είπεΐν ισορρο
πίας (συγχεομένων τών εννοιών ι
σοζυγίου λ)σμών καί ισοζυγίου 
πληρωμών), έάν όντως πας παρά
γων σοβαρός διαταραχής άπεκλεί- 
ετο, ά'παξ έπραγματοποιεΐτο μία 
πρώτη γενική προσαρμογή τών κι
νήσεων κεφαλαίων καί έμπορευμά- 
των. Άναγκαίως τότε θά έβλέπο- 
μ εν νά έκδηλωθή θάττον ή βράδυ- 
ον ή κυρίαρχος τάσις προς μίαν ε
πάνοδον άν όχι εις τήν αυτήν α
κριβώς κατάστασιν ισορροπίας 
(τοΰθ’ δπερ είναι αδύνατον υπό 
τάς συνθήκας τής πραγματικής οι
κονομικής ζωής), πάντως τουλάχι
στον εις τόν αυτόν τύπον ισορρο
πίας.

Πλήν δ τρόπος οΰτος έκτιμήσε- 
ως τών γεγονότων, αποτελεί θεμε
λιώδη πλάνην. Προκύπτει αΰτη Ικ 
τής εφαρμογής μιάς σχηματικής 
παραστάσεως καταλλ ήλου διά μίαν 
προκεφαλαιοκρατικήν οικονομίαν, 
εις μιίαν διεθνή οίκονομιικήν ζωήν 
διεπομένην υπό τών διεθνών κινή
σεων τών κεφαλαίων. Πας τις έξ 
ημών, κατά τό μάλλον ή ήττον έν- 
συνειδήτως, διορθώνει τήν σχημα
τικήν ταύτην παράστασιν, λαμβά- 
νων ύπ’ δψει τήν αδιάκοποι- μετα
κίνηση- τής θεωρητικής θέσεως ι
σορροπίας συναρτήσει τών σημε
ρινών αναγκών τής διεθνούς συ
νάψεως χρεών καί τής άνανεώσεως 
τών δυνάμεων κεφαλαιοκρατικής 
διαστολής..

Δέν πρέπει νά τυφλώττωμεν 
προ τών βαθειών μεταβολών α’ιτι- 
νες τελούνται διά μέσου σει
ράς άναποφεύκτων ενίοτε δέ σοβα
ρών αντιφάσεων, γνωστών δντων 
τών δύο διαδοχικών πόλων έλξε- 
ως, τοΰ ισοζυγίου λογ)σμών καί 
τού ισοζυγίου πληρωμών, τής άμε
σου νομισματικής προσαρμογής 
καί τοΰ μιονίμου οικονομικού δια
κανονισμού. ’Από τίνος στιγμής 
άρα γε ή προσαρμογή θά έπαγιοΰ- 
το, καί επί τίνων βάσεων ή οριστι
κή άποκατάστασις τής ισορροπίας 
έδει νά συντελεσθή; Άρα γε βαί- 
νομεν προς αύξηση ή άντιθέτα)ς 
προς. έλλάτωσιν τοΰ έθνικοΰ πλού

του; Τοιαΰτα είναι τά τιθέμενα ε
ρωτήματα, τά οποία άποκρύπτον- 
ται καί παρακάμιπτονται μιάλιστα 
διά μιιάς καθ’ υπερβολήν σχημιατι- 
κής έμφανίσεως τών διεθνών πλη
ρωμών, ήτις συντελεί ώστε νά πε- 
ριμένωμεν περισσότερα τοΰ δέοντος 
αποτελέσματα από τάς άδιακόπως 
πραγματοποιουμένας αμέσους προ- 
σαρμογάς, ή ίσως νά μή περιμένω- 
μεν αρκετά έκ τοΰ μηχανισμού 
τών κλασικών αυτοματισμών, τών 
οποίων ή ανεπάρκεια αναγνωρίζε
ται έμιμέσως ευθύς ώς πρόκειται 
νά λάβωμεν τήν άγουσαν προς τήν 
ευσταθή ισορροπίαν τοΰ ισοζυγίου 
λογ)σμιών.

Έάν έν πάσή περιπτώσει αλη
θεύει δτι το κύριον γνώρισμα τών 
συγχρόνων κοινωνιών είναι τό νά 
ύπόκεινται αύται εις- τήν ανανέω
ση-τώνδυνάμιεων κεφαλαιοκρατικής 
διαστολής, ώς καί εις τάς θραύσεις 
ισορροπίας τοΰ κεφαλαιοκρατικού 
μηχανισμού, τότε ή ρεαλιστική άν- 
τίληψις περί τής έξελίξεως τοΰ διε
θνούς έμπορίου δέον νά βασισθή 
έπί εννοιών τόσον άφισταμένων 
τής θεωρίας περί αυτομάτου ίσορ- 
ροπήσεως τών ισοζυγίων λογ)σμών 
δσον καί ή θεωρία τών οικονομι
κών διακυμάνσεων απέχει τής κα
θαρός θεωρίας τών συναλλαγών.

Τούτου τεθέντος, άπαξ δηλαδή 
έξεδηλώσαμεν σαφή προτίμησιν 
προς έ'να λογικόν ορισμόν τοΰ ισο
ζυγίου λογ)σμών, σημειωτέων δι’δτι 
δπίσω τής διαφωνίας περί τήν ο
νοματολογίαν, ύποκρύπτεται πάν
τοτε διαφωνία ώς προς τήν ουσίαν 
τών εννοιών, καλόν είναι νά άνα- 
γνωρίσωμεν δτι αί έπί άλλης άν- 
τιλήψεως περί τοΰ ισοζυγίου βασι
ζόμενοι έρμηνεΐαι δύνανται νά πα
ρουσιάσουν ίδιον ένδιαφέρον, υπό 
τόν όρον εννοείται νά καθορίσω- 
μεν ακριβώς τά δρια τοΰ πεδίου 
δράσεώς των καί νά διαλύσωμεν 
τήν σύγχυση-, ήτις προσέδιδεν εις 
αύτάς ύπερμέτρους αξιώσεις. 
Άναμφιβόλως οί θεωρητικοί επι
στήμονες έπί μικρόν μόνον διά
στημα ήσχολήθησαν μέ τάς απαι
τήσεις μιάς μονίμου οικονομικής 
άποκαταστάσεως (ισορροπία τοΰ 
ισοζυγίου λογ)σμών υπό τήν στε
νήν αυτού έννοιαν) συντόμως δέ 
ή προσοχή των έστράφη προς τόν 
μηχανισμόν τών αυτομιατισμών κα
τά τήν άμεσον προσαρμογήν τών 
χρεών καί πιστώσεων (ίσοζΰγιον 
πληρωμών διατηρούν τήν νομισμα
τικήν ευστάθειαν τής χώρας).

Τό ζήτημα έγκειται εις τό νά 
μάθωμεν» αν πρόκειται τότε περί 
αύτοματισμιών βαθύτερον έπενερ- 
γούντων ή καί άν εις τήν περίπτω
ση ταύτην πρόκειται ακόμη περί 
αυτοματισμών. ΙΙρός εξέταση τού
του δέον νά άφήσωμιεν τό γράμμα 
τών έργων τοΰ κ. Aftalion καί νά 
προσεγγίσωμεν δσον οίον τε πε
ρισσότερον άλλας απόψεις π.χ. τάς 
αντιλήψεις τών κ. κ. Viner καί 
Ansiaux. Πλήν θά ήτο παράδο
ξον νά άποφύγωμεν τήν μελέτην 
τής κριτικής τοΰ κ. Aftalion περί 
τής αυτομάτου άποκαταστάσεως 
τών ισοζυγίων λογ)σμών, ένφ έξ 
άλλου εΐμεθα πρόθυμοι νά δε- 
χθώμεν -ώς νεωτερισμόν τάς έρεύ- 
νας έπί τοΰ προβλήματος τής έπι- 
βαρύνσεως διά χρεών ή τής έλα- 
φρύνσεως έκ τούτων(εηάείίετηεηί, 
desendettement). Μήπως άρα γε 
ή αλήθεια καθίσταται δυσάρεστος 
δταν ανευρίσκει τις αυτήν διατυ- 
πουμένην μέ τήν καθαρώς κλασι
κήν ορολογίαν, δταν αΰτη ακολου
θεί αυτήνταύτηντήνγραμμήν τής 
κατά παράδοσιν μεθόδου τοΰ σκέ- 
πτεσθαι, ήν μιέθοδον ακριβώς εν
νοεί νά άναθεωρήση;
Γ'. Ή ’Ανισορροπία τον ισοζυ

γίου λογ)αμών καί ή έζέλι- 
ξις τοΰ διεθνούς έμπορίου.

Έν προηγουμέναις μελέταις δ

W Ε I L L Ε R
κ. Weiller είχε προσπαθήσει ν“ 
καθορίση τόν σύνδεσμον μεταξγ 
τής προσαρμογής τών έμπορικών 
ρευμάτων καί τινων θεμελιωδώ 
δρων συγκροτήσεως (structrure), 
μιεταξύ τών μετασχηματισμών ή 
τών κρίσεων τοΰ διεθνούς εμπο
ρίου καί έπελθουσών μιετάβολών 
εις τήν συγκρότηση τών διαφό
ρων χωρών. Ένδείκνυται ενταύθα 
νά καθορισθή τό σημιεΐον εις 6 
συγκλίνουν δύο διάφοραι κατηγο- 
ρίαι έρευνών άφορώσαι τήν εξέλι
ξη τών διεθνών συναλλαγών.

’Εκείνο τό οποίον προσδίδει βα- 
θεΐαν ενότητα εις τήν κλασσικήν 
θεωρίαν, εκείνο τό όποιον παρέχει 
εις αυτήν μεγάλην απλότητα έν 
τφ πεδίω τών θεωρητικών μελε
τών, είναι δτι αΰτη ούόεμίαν με- 
ταβολτήν υποθέτει, ούδ’ εις τούς 
δρους συγκροτήσεως τούς άποτε- 
λοΰντας τό πλαίσιον τών έαπορι- 
κών προσαρμογών (διεθνής κατα- 
νομή τής έργασίας συναρτήσει τών 
φυσικών τάσεων έκάστης χώρας), 
ούδ’ εις τάς νομισματικός καί τάς 
δημοσιονομικάς συνθήκας τών προ
σαρμογών τούτων (ευσταθής ισορ
ροπία τοΰ ισοζυγίου λογ)σμών).

Άντιλαμβανόμεθα δμως τόν κίν
δυνον τοΰ νά θελήσωμεν νά με- 
ταφέρωμέν ως έχει τό σύνολον 
τοΰτο τών άφηρημένων καί καθα
ρώς στατικών έννοιών εις τάς συν
θήκας τής πραγματικής οίκονομι- 
κώς ζωής, Ου μόνον ουδέποτε δυ- 
νάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι περί 
τής άποτελεσματικότητος τών δυ
νάμεων άποκαταστάσεως τής ισορ
ροπίας, περί τών ρυθμιστικών μη
χανισμών οΐτινες θά έπέτρεπον 
τήν έπάνοδον εις ευσταθείς προ- 
σαρμογάς, άλλ’ έπί πλέον διατρέ- 
χομεν τόν κίνδυνον νά ύπερεπι- 
θέσωμεν κατά τό μάλλον ή ήτον 
ένσυνειδήτως δύο ειδών άναπρο- 
σαρμογάς τών οποίων ή σύμπτω- 
σις ουδόλως δΰναται νά θεωρηθή 
ώς βεβαία: ήτοι άφ’ ενός μέν τήν 
έπιτυχή προσαρμογήν τών έμπορι
κών ρευμάτων προς τάς απαιτή
σεις προοδευτικής οικονομικής ά- 
ναπτΰξεως τών διαφόρων χωρών, 
καί τούτο συναρτήσει τών θεμελιω
δών δρων συγκροτήσεως, άφ’ ετέ
ρου δέ, τήν άποκατάστασιν τοΰ ι
σοζυγίου λογ)σμών συναρτήσει τών 
απαιτήσεων ενός μονίμου δημο
σιονομικού διακανονισμού.

"Οταν σαφώς άντιλαμβανόμεθα, 
ώς ήδη έπράξαμεν, τόν άβέβαιον 
καί άναγκαίως βραδύν χαρακτήρα 
τής άποκαταστάσεως τοΰ ισοζυ
γίου λογ)σμών, δέ ν επιτρέπεται νά 
συλλογιζώμεθα, ωσάν υποτιθέμε
νης τής άκριβοΰς συμπτώσεως τών 
άνω δύο ειδών προσαρμογών, εΐ- 
χομεν επιτύχει μίαν πρώτην άξιό- 
λογον προσέγγιση τοΰ τεθέντος 
προβλήματος. "Αλλως τε, αί πραγ- 
ματικαί συνθήκαι είναι τόσον ποι- 
κίλλαι ώστε νά άποθαρρύνουν πά
σαν προσπάθειαν συστηματικο- 
ποιήσεως. Άλλ’ άν αληθεύει δτι 
ή άφηρημένη σχηματική παράστα- 
σις είναι άπαραίτητος ΐνα άντι- 
ληφθώμεν τήν πραγματικότητα, 
ωφέλιμον είναι νά προσπαθήσω- 
μεν δπως έπιτύχωμεν μείζονα προ
σέγγιση. ν

Δέν πρόκειται ενταύθα νά άπο- 
δείξωμεν έκ τών προτέρων μίαν 
φιλοσοφικήν θέσιν, έτι δ’ δλιγώ- 
τερον νά άντιτάξωμεν εις τήν ιδέαν 
περί μονίμου αρμονίας τήν ιδέαν 
τών ανυπερβλήτων άντιθέσεων, 
πρόκειται μόνον νά διασαφηνίσω- 
μεν δυσχερείας τινας τών οποίων 
τήν παρουσίαν ούδείς άμφισβητεΐ 
κατά τήν ενέργειαν τών συγκεκρι
μένων άναλύσεων, καί τών οποίων 
ή λεπτομερής έρευνα μόνον, έν ε- 
κάστη παρουσιαζομένη περιπτώσει, 
επιτρέπει νά μετρήσωμεν τήν 
σημασίαν των καί νά συναγάγω- 
μεν έάν είναι δυνατόν νά ύπερνι- 
κηθοΰν καί τί τούτο θά στοιχίση.
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HNDMENAMIOAITEIAI
Άπό τοϋ [έλους Φεβρουάριου ού- 

δεμία ουσιώδης μεταβολήέπηλθεν εις 
τήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώ
ρας. At πληροφορίαι περί τής χαλα- 
ρώσεως των εργασιών είναι άντιφατι- 
καί. Κατά τινας μέν ή ϋφεσις άνε- 
κόπη, κατ’ άλλας δέ ή χαλάρωσις 
έξακολουθεΐ εΐσέτι. Αί κύριοι βιο- 
μηχανίαι ούδεμίαν σοβαράν βελτίω- 
σιν έμφανίζουν. Ή έγκριθείσα μι
κρά αΰξησις τών κομίστρων τών 
σιδηροδρόμων θεωρείται ανεπαρ
κής ϊνα αί σιδηροδρομικοί Έται- 
ρεϊαι προβώσιν εις σημαντικός πα
ραγγελίας άνανεώσεως του ΰλικοΰ 
των. Ό άριθμός τών προσφάτως 
έκδοθεισών άδειών πρός οίκοδόμη- 
σιν κτιρίων είναι άπογοητευτικός. 
Έλαφράν πάντως αΰξησιν παραγω
γής παρουσιάζουν αί βιομηχανίαι σι 
δήρου καί χάλυβος. Ευοίωνος εν- 
δειξις θεωρείται ή έλαφρά αϋξησις 
τής καιαναλώσεως υφασμάτων, υ
ποδημάτων κλπ. Ηύξήθησαν έπίσης 
έλαφρώς αί πωλήσεις αυτοκινήτων. 
Πρός καταπολέμησιν τών αίτιων τής 
οικονομικής δυσπραγίας, ό πρόεδρος 
Roosevelt αυνενγοηθε,ίς μετά τοϋ δι- 
ευθύνοντος τόν οργανισμόν Αναπτύ
ξεις έργων (Works progress admini
stration) καί μετ’ άλλων οικονομι
κών αύτοϋ συμβούλων, άπεφάσισε 
νά προτείνη εις τό Κογκρέσσον τήν 
εφαρμογήν εύρέος προγράμματος 
ομοσπονδιακών δαπανών πρός τό- 
νωσιν τής οικονομικής άναζωογονή- 
σεως. Οϋτω άφ’ ένός μέν είς τά δι
άφορα σιδ)κά δίκτυα θά χορηγηθούν 
είδικαί πιστώσεις καί θά διατεθούν 
ποσά διά τήν έκτέλεσιν δημοσίων έρ
γων,άφ’έτερου δέ θά διατεθούν 1250 
έκατ. δολλαρίων διά τήν περίθαλψιν 
τών άπορων κατά τούς 7 πρώτους μή
νας τού οικονομικού έτους 1938 — 
1939. Υπολογίζεται δτι πρός εφαρ
μογήν τοϋ όλου προγράμματος θά 
άπαιτηθοϋν πιστώσεις 4 δισεκατομ
μυρίων δολλαρίων έν συνόλω. Κα
τόπιν τών άνω αίσιοδόξων ειδήσεων 
παρετηρήθη έσχάτως Απότομος αϋ- 
ξησις τής ζωηρότητας τών συναλ
λαγών είς τό χρηματιστήριον άξιών 
τής Νέας Ύόρκης καί ικανή ϋψωσις 
τών τιμών τών χρεογράφων. Πάντως 
οί συντηρητικοί χρηματιστηριακοί 
κύκλοι τής Wall Street έχουν άκόμη 
πολλάς έπιφυλάξεις ώς πρός τό κα
τά πόσον ή βελτίωσις αϋτη θά είναι 
οριστική.

Κατά στατιστικός τοϋ «Econo
mist» ή κίνησις τον ’Αμερικανικού 
εξωτερικού έμπορίου παρουσιάζει ά- 
πό έτους τό εξής χαρακτηριστικόν 
φαινόμενον. Αί είσαγωγαί έκ τού 
εξωτερικού έφθασαν τό μέγιστον δ- 
ριόν των κατά Μάρτιον 1937 (άξια 
εισαγωγών δολλάρια 307 έκατομμ.), 
συνεχώς δ’ έκτοτε έπεσαν κατά 
50 ο)ο περίπου δι’ έκαστον μήνα. Αί 
έξαγωγαί έξ άλλου έφθασαν τό 
μέγιστον δριόν των κατά ’Οκτώ
βριον 1937 (άξια έξαγωγών δολλά
ρια 333 έκατομ.), έκτοτε δ’ έπίσης 
συνεχώς μειοΰνται, δι’ εποχια
κούς λόγους έν μέρει, καί είς μικρο- 
τέραν Αναλογίαν έν συγκρίσει πρός 
τάς είσαγωγάς. ‘Κατά Φεβρουάριον 
1938, ή άξια τών μέν εισαγωγών ά- 
νήλθεν είς 163 έκ. τών δ’έξαγωγών είς 
263.Τό έμπορικόν δθεν ίσοζύγιον,δπερ 
ένεφάνιζε κατά Φεβρουάριον 1937 
παθητικόν ύπόλοιπον δολλαρίων 45 
έκατομμ., παρουσίασε κατά Φεβρου
άριον 1938 υπόλοιπον ένεργητικόν 
10ι) έκατομμ. δολλαρίων. ’Εν τοσού-

ι τω αί καθαραι είσαγωγαί χρυσού 
1 έμειώθησαν άπό 120 έκατομμ. δολ 
λαρίων είς 8, διά τούς ώς άνω δύο 
Αντιστοίχους μήνας.

ΜΕΓΜΗ ΒΡΕΤΤ/ΝΙΑ
Μέχρι τής στιγμής δέν υπάρχουν 

έπαρκείς ενδείξεις περί ένάρξεως 
τής συνήθως κατά τήν έιτοχήν ταύ- 
την τοϋ έτους παρατηρουμένης ά 
ναπτύξεως τής οικονομικής δραστη- 
ριότητος. Άντιθέτως κανά τάς τε 
λευταίας έβδομάδας παρατηρεϊται 
έπίμονος έλάττωσις τού δγκου νέων 
παραγγελιών είς τάς διαφόρους βι 
ομηχανίας. Αληθές- είναι δ τι ή ά- 
νησυχητική αϋτη μείωσις δέν άντε 
κατοπτρισθη πλήρως μέχρι τοϋδε 
είς τήν έντασιν τής βιομηχανικής πα 
ραγωγής, λόγω τού άπαιτουμένου 
χρονικού διαστήματος πρός έκτέλε 
σιν παλαιοτέρων παραγγελιών. ’Ήδη 
δμως ό δγκος τών συσσωρευομένων 
Αποθεμάτων βιομηχανικών προϊόν
των ήρχισε νά αύξάνη, έλλείψει δέ 
ικανής ζητήσεως προβλέπεται περιο
ρισμός τών έργασιών τών βιομηχα
νιών κατά τούς Αμέσως προσεχείς 
μήνας. Ή έλάττωσις τών παραγγε
λιών μερικώς |τέν οφείλεται είς τήν 
χαλάρωσιν της παγκοσμίου οικονο
μικής δραστηριότητας, μερικώς δέ 
είς τήν έλάττωσιν τών νέων έπενδό- 
σεων έκ μέρους τού κοινού έν τω 
έσωτερικω τής χώρας καί τούτο 
παρά τήν συνεχή αΰξησιν τών δαπα
νών διά τούς έξοπλισμούς. Ό άρι
θμός τών ήσφαλισμένων έργαζομέ- 
νων ηύξήθη έλαφρώς άπό 11.309.000 
τήν 17)1)38 είς 11.324.000 τήν 14)2)28. 
Ό άριθμός δμως τών άνέργων ήτο 
κατά 238.000 άτομα μεγαλείτερος 
τού περυσινού. Αί περισσότερον πά- 
σχουσαι έκ τής έλαττώσεως τών έρ
γασιών βιομηχανίαι, είνε ή Βιομηχα 
νία Βάμβακος, ή ’Εριουργία καί ή 
Βιομηχανία 'Υφασμάτων, λόγω τοϋ 
δτι κατά μέγα μέρος έξαρτώνται 
έκ τής διεθνούς έμπορικής δραστη
ριότητας. Άντιθέτως είς τήν Βιομη
χανίαν Μετάλλων, είς τήν Οικοδο
μικήν Βιομηχανίαν καί είς τά Δημό
σια ’Έργα, τό έπίπεδον δραστηριό
τητας είνε μάλλον ικανοποιητικόν. 
Λόγω τής συνεχούς έλαττώσεως 
τών νέων παραγγελιών, ό μεγαλύτε- 
τερος περιορισμός Γών έργασιών δέν 
είνε δυνατόν νά άποφευχθή καί 
τούτο διότι ή έπίτασις τών πολεμι
κών παρασκευών μόνον ώρισμένους 
κλάδους τής Βιομηχανίας θά δυνηθή 
εύνοϊκώς νά έπηρεάση, ένω άντιθέ
τως ή Βιομηχανία Βάμβακος καί τό 
Έξαγωγικόν Έμπόριον δέν πρόκει
ται νά άποκομίσωσιν άξιόλογόν 
τινα ώφέλειαν έξ αύτοΰ.

ΓΑΛΛΙΑ
Ή οικονομική δψις τής χώρας δέν 

παρουσιάζει οριστικήν βελτίωσιν. Ή 
βιομηχανική παραγωγή παραμένει 
άκόμη είς χαμηλόν έπίπεδον καί ή 
δημοσιονομική κατάστασις παν άλλο 
είνε ή ικανοποιητική. Ή γενική κα 
τάστασις είνε τοιαύτη ώστε ή τέως 
γαλλική κυβέρνησις Blum ήναγκά- 
σθη νά άναιρέση τήν άρχικήν άπό 
φασίν της περί έκδόσεως μακροπρο
θέσμου έσωτερικσΰ δανείου πρός 
χρηματοδότησιν τών κρατικών δα
πανών, ύπεχρεώθη δ’ άντιθέτως νά 
αύξήση τό δριον δανεισμού τού θη’ 
σαυροφυλακείου άπό τήν Τράπεζαν 
τής Γαλλίας, άπό 15 είς 20 δισεκατ. 
φράγκων.Ή νέα κυβέρνησις Daladier 
έτυχεν έσχάτως τής ψήφου έμπιστο- 
σύνης τής Βουλής διά τό οικονομι
κόν πρόγραμμά της. Τό πρόγραμμα 
τούτο άποσκοπεΐ είς έλαφράν αϋ- 
ξησιν τής φορολογίας καί είς έξου- 
σιοδότησιν χορηγήσεως έκ μέρους 
τής Τραπέζης τής Γαλλίας προσθέ
των πιστώσεων μέχρι τοϋ ορίου 10 
δισεκατομμυρίων φράγκων.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

αυτή έχει σήμερον ϊνα καταστή δυ
νατή ή άμεσος ρύθμισις τών έμπορι- 
κών σχέσεων συμφώνως πρός τό 
νέον έν Αύστρία καθεστώς.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ

Κατ’ ακριβείς πληροφορίας έντα- 
τική εξαγωγή σιτηρών ένεργεΐται έκ 
τών λιμένων τούΕύξείνου. 3.000 τόννοι 
ήδη έφορτώθησαν δΓ ’Ιταλίαν καί 
έτεροι 3.000 έπρόκει το έπίσης νά 
φορτωθούν. Προεβλέπετο τοιουτοτρό
πως δτι μέχρι τοϋ τέλους ’Απριλίου 
δλα τά περισσεύματα σιτηρών τής 
Βουλγαρίαςθάέξήγοντο είς τό έξωτε- 
τικόν. Μεγάλαι ωσαύτως ποσότητες 
γαλακτομικών προϊόντων έξάγονται 
έσχάτως, ιδίως είς Αίγυπτον.

Όσον άφορά τήν κατάστασιν τής 
Βουλγαρικής καπναγοράς, έγνώοθη 
δτι ή Κυβέρνησις ένέκρινεν δπως ή 
Αγροτική Τράπεζα τής Βουλγαρίας 

άγοράση 4 έκατομμ. χγρ. καπνών 
έσοδείας 1937 άπ’ ευθείας παρά τών 
παραγωγών, έπί τω σκοπώ τής βελ- 
τιώσεως τών τιμών. Πρός πληρωμήν 
τών καπνών, ή ’Αγροτική Τράπεζα 
κρατεί είς τήν διάθεσίν της πιστώ
σεις άνερχομένας είς 200 έκατομμ. 
λεβίων περίπου.

Κατόπιν τής συγχωνεύσεως τής 
Αύστρίας μετά τής Γερμανίας προ- 
Ιλέπεται δτι αί έμπορικαί σχέσεις 
μεταξύ Βουλγαρίας καί Γερμανίας 
θά καταστούν στενώτεραι. "Ηδη είς 
τό παρελθόν ή Αύστρία ήγόραζε με
γάλος ποσότητας καπνών, ώών, σι
τηρών, οσπρίων, όρνίθων κλπ. έκ 
Βουλγαρίας, προσφάτως μάλιστα εΐ- 
χεν ύπογραφή μετά τής Αύστρίας 
καί έμπορική συνθήκη δι’ ής έρυθμί- 
ζοντο ίκανοποιητικώς αί σχέσεις τών 
δύο χωρών. ’Ήδη οί Βούλγαροι με
λετούν πάλιν τήν κατάστασιν ώς

Διά νομοσχεδίου κατατεθέντος είς 
τήν Βουλήν κατά τά τέλη Μαρτίου 
έξουσιοδοτειται ή Κυβέρνησις δπως 
έκδώση μακροπρόθεσμον έσωτερικόν 
δάνειον 4 δισεκατομμ. δηναρίων μέ 
έπιτόκιον 4 ο)ο, Τό προϊόν τού δα
νείου τούτου προορίζεται διά τήν 
έκτέλεσιν μεγάλων δημοσίων έργων 
καί διά τάς άνάγκας τής έθνικής 
άμύνης. Ή έκδοσις τοϋ δανείου θά 
κλιμακωθή έντός έξαετοΰς χρονικής 
περιόδου καί άναλόγως τής προό
δου έκτελέσεως τού καταστρωθέντος 
σχεδίου.

Ήγγέλθη ή κατάργησις τού υφι
σταμένου Clearing μεταξύ Γιουγκο- 
σλαυΐας καί Γαλλίας. ’Ήδη σί δια
κανονισμοί θά γίνωνται τοϋ λοιπού 
είς-, συνάλλαγμα. Σημειωτέον δτι 
κατά τήν τελευταίαν τριετίαν αί 
γιουγκοσλαυϊκαί έξαγωγαί είς Γαλ
λίαν ένεφάνιζον αΰξησιν, ένω άντι
θέτως αί γαλλικοί είσαγωγαί είς 
Γ ιουγκοσλαυΐαν παρουσίαζαν κάμ- 
ψιν.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ό σχηματισμός τής νέας Ρουμα

νικής κυβερνήσεως εσχεν ώς έπακο- 
λούθημα ώρισμένας καινοτομίας. 
Οϋτω άνετέθη είς έν καί τό αύτό 
πρόσωπον ή Διοίκησις τής Έθνικής 
Τραπέζης τής Ρουμανίαςκαί τά κα
θήκοντα τού Υπουργού βιομηχανίας 
καί έμπορίου, Ή μεταρρύθμισις αυτή 
άποσκοπεΐ είς τήν βελτίωσιν τού 
έλέγχοϋ έπίτοϋ συναλλάγματος καί 
τών άφορώντων τό εξωτερικόν έμπό
ριον μέτρων. Μελετάται έπίσης ή 
ΐδρυσις 'Υπουργείου Έθνικής Οικο
νομίας καί άνωτάτου οικονομικού 
συμβουλίου έπιφορτιζομένου μέ τήν 
σύνταξιν οικονομικών προγραμμάτων 
καί μέ τόν συντονισμόν τών υπό τών 
ύπουργείων λαμβανομένων διαφόρων 
οικονομικών μέτρων, ϊνα οΰτω δοθή 
ένιαία κατεύθυνσις είς τά οικονομικά 
ζητήματα.

Οί περιορισμοί είς τήν ιδρυσιν έμ- 
πορικών οίκων ύπό ξένων έπί μάλλον 
καί μάλλον αύξάνονται.

Σχετικά άπαγορευτικά μέτρα άπε- 
φασίσθησαν ήδη ύπό τοϋ έμπορο- 
βιομηχανικοϋ έπιμελητηρίου τοΟΒου- 
κουρεστίου.

Πρός συστηματικήν έν τούτοις έκ- 
μετάλλευσιν τών πετρελαιοπηγών, 
αϊτινες κατά πρόσφατον έρευναν θά 
έξαντληθοΰν έντός έξ ή επτά έτών, 
ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά κάμη 
παραχωρήσεις είς ξένας Εταιρείας,

τών οποίων τά δικαιώματα θά έξα- 
σφαλισθοΰν πλήρως διά τοϋ νέου 
νόμου περί μεταλλείων καί αϊτινες 
θά έφαρμόσουν πρόγραμμα μεθοδι
κής έκμεταλλεύσεως τών πετρελαι- 
ούχων έδαφών τής Ρουμανίας.

Διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν 
μετά τών ξένων κατόχων ομολογιών 
διαφόρων Ρουμανικών δανείων πρός 
διακανονισμόν τής ύπηρεσίας αύ- 
τών. Έγνώσθη δτι έπροτάθη βάσις 
νέας συμφωνίας έπωφελής είς ιούς 
ομολογιούχους, δεδομένου δτι άντί 
τών κατά τήν παλαιάν συμφωνίαν 
καταβαλλομένων ποσοστών 45-65 καί 
95 ο)ο, προτείνεται ή->η ή πληρωμή 
ποσοστών 47-68 καί 98 ο)ο. διά τά 
ληξιπρόθεσμα τοκ)δια τών διαφόρων 
έξωτερικών έθνικών δανείων.

Ή άπό τίνος χρόνου ίσχύουσα 
έλευθερία εισαγωγής πρώτων ύλών 
έπέφερε τήν άνατροπήν τού εμπορι
κού ισοζυγίου καί τήν έμφάνισιν 
έλλείμματος. ’Ήδη άπεφασίσθη ή έκ 
νέου έφαρμογή τών ποσοτικών πε
ριορισμών εισαγωγής δι’ ώρισμένας 
πρώτας υλας, διά τάς όποιας εΓχον 
άρθή οί περιορισμοί.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Αί άπό έβδομάδων διεξαγόμενοι 

οικονομικοί διαπραγματεύσεις έν 
Λονδίνω έξακολουθοΰσιν, λαβούσαι, 
ώς μάλιστα ήγγέλθη, καί έπίσημον 
μορφήν. Κατά πληροφορίαν, διαψευ- 
δομένην είναι άληθές ύπό τοϋ Τουρ
κικού Πρακτορείου τής ’Ανατολής, 
πρόκειται νά χορηγηθή είς τήν 
Τουρκίαν πίστωσις 10 έκατομμ. ’Αγ
γλικών λιρών, χρησιμοποιηθησομένη 
κατά κύριον λόγον διά τήν κατα
σκευήν λιμένων καί πρός έξασφά- 
λισιν τής έκτελέσεως τού τριετοΰς 
προγράμματος τού άφορώντος τά 
μεταλλεία. Κατά πληροφορίας τού 
Αγγλικού περιοδιψοϋ «Statist οί έν 
Άγκύρα κυβερνητικοί κύκλοι έπί 
μάλλον καί μάλλον Αναγνωρίζουν 
τήν Ανάγκην συνάψεως μακροπροθέ
σμου έξωτερικουδανείου, άφ’ ένός μέν 
πρός ένίσχυ.σιν τής έθνικής άμύνης, 
άφ’ ετέρου δέ πρός διατήρησιν τού 
σημερινού ρυθμού τής βιομηχανο- 
ποιήσεως τής χώρας καί τής άνα- 
πτύξεως τής γεωργίας. Ή οικονομική 
προσέγγισις μετά τής Μεγάλης 
Βρεττανίας δύναται κατόπιν τούτου 
νά θεωρηθή ώς βεβαία.

Ή καπνική κίνησις τής Τουρκίας 
φαίνεται ικανοποιητική Έκ τής 
είς 39,6 έκατομμ. χγρ. άιερχο- 
μένης παραγωγής καπνών τής περιο
χής Αιγαίου, μόνον 4 έκατομμ. χγρ. 
μένουν άπώλητα. Έκ τής παραγωγής 
Εύξείνου, ήτις εΐχεν άνέλθη εις 14, 9 
έκατομμ. χγρ, έπωλήθησαν ήδη 4 έκα
τομμ. χγρ. Ή παραγωγή Προποντίδας 
υπολογίζεται είς 12,2 έκατομμ.χγρ.

"V,limit1,IV,ν,ΗΙΙΙΐν,ν
Θά παρακολουθήσωμεν τάς ά- 

παντωμένας δυσκολίας οΰχί πλέον 
κατά τήν στιγμήν καθ’ ήν έκδη- 
λοΰται ή λογιστικής τάξεως ανι
σορροπία αλλά κατά τάς περιόδους 
καθ’ ά'ς ή ανισορροπία αυτή τεί
νει νά έξαφανισθή. Ή σοβαρότης 
τών προβλημάτων τής αναπροσαρ
μογής δυνατόν νά οφείλεται είς 
μεταβολήν συγκροτήσεως. (συνέ
πεια νέων εφευρέσεων, συνεπεία 
άνίσου ρυθμοί οικονομικής άνα- 
πτυξεως τών χωρών) ή είς τούς 
άνομοίους αντίκτυπους τών μετα
βολών τής οικονομικής έςελίξεως 
άναλόγως τής συγκροτήσεως τών 
διαφόρων έθνικών οικονομιών (χώ
ρα ι παράγουσαι κυρίως πρώτας υ
λας ή βιομηχανικά προϊόντα, είδη 
παραγωγής ή καταναλοϊσεως). Πρό
κειται περί ειδικών ζητημάτων έπί 
τών οποίων δέν έ'χομεν λόγον νά 
επανέλθωμεν. Παραδεχόμεθα δ
μως δτι όντως υπάρχει κατά τάς 
φάσεις μακράς διάρκειας επίμονός 
τις παράγων συνεπεία αιτίων άνα- 
γομένων είς τήν συγκρότησιν.

(Έπεται συνέχεια)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΤΗΣ 7ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1938

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς Χρυσόν
3. "Ετερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια έσωτερικοϋ

I. Έμπορικαί συν)καί καί γραμ
μάτια

II. Γραμμάτια Δημοσίου

6. Πιστώσεις :
I. Πληρωτέοι είς δραχμάς : 
α' "Δημοσίου Δρχ. 3.600.560.364.15 
β' "Ετεραι » 2.000.287.192 23

Αρχ·

335.083.409.05
289.219.890.40

3.615.225.209.23
518.523.139,65

176.900.739.—

624.303.299 45

5.600.847.556.48

II. Πληρωτέοι είς έξωτερικόν συνάλλαγμα — Δρχ. 5.600.847.556.48

7. Χρέος τοϋ Δημοσίου » 3 823.371.300.75
8. Επενδύσεις » 444 252.842.10
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις 209 262.246.40

10. "Ετερα στοιχεία τοϋ ένεργητικοΰ » 1.054.990-430.65

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ’ ΑποΘεματικά :

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

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 400.000.000.—

28.600.187. - 
92 900.000.—

13 Άποθεματικού 
μέρους τής έκ

ειςΤμήμα Τακτικού 
άποσβεννυμένου 
φώνως Ν. 5305

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

1. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρχ. 588.982.480.99 
β' Τραπεζών » 486.647.807.75
γ’ "Ετεροι λο

γαριασμοί * » 5.694,572.126 88

άντίκρυσμα 
ζημίας, συμ-

121.500.187.

3 >.000-0.Κ). - 
6.606.154.7QJ..—

II. Γραμμάτια καί 
ψεως

τραβηκτικαί δ-

6.770.202.415.62

86.034.312.38 » 6.856.236.728.

Δρχ. 16.067.676.763.71

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. άρθρ. 62) Δρχ.

II. "Ετερον έξωτερικόν συνάλ
λαγμα » —

. 18. Έτεραι ύποχρεώσεις »
* Έξ ών Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ. 4.350.081 411.80

197.624.557.60

197.624.557-60 

1.856.160.591.11 
16.067.676 763.71

Έν Άθήναις τή 7ή 'Απριλίου 1938
Προεξοφλητικός τόκος 6 °/0

t/viM. 1 Συ Υ ΔΕΕΙ
Ή παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν τής Τραπέζης, μόνον κατόπιν έγγραφου εντολής αυτής.

Ό Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμηματάρχης του Γεν. Λογιστηρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ
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ΕΛΑΙΟΝ
Κατά τά συγκεντρωθέντα ύτιό τοϋ 

έν Ρώμη Διεθνούς Γεωργικού Ινστι
τούτου επίσημα δεδομένα ή παγκό
σμιος παραγωγή έλαιολάδων τής πε
ριόδου 1937- 38 ύπολο /ίζεται εις 9.7 
έκατομμ. κυυϊντάλια. έξ ον τά 8.3 έ- 
κατομμ. έν 'Αφρική.

Εις τήν Κυβερνητικήν Ισπανίαν ή 
έλαιοπαραγωγήύπολογίζεται νά φθά- 
ση είς 40Q.000 περίπου μετρικούς στα
τήρας, λόγωδμωςτοϋέξσκολουθοϋντος 
εμφυλίου πολέμου, αί προβλέψεις αυ- 
ιαι πιθανόν νά ύποληφθοΰν κατά20° 0.

Είς τήν ‘Εθνικιστικήν Ισπανίαν ή 
παραγωγή ύπολογίζεται νά άνέλθη 
είς 2.346.000 στατήρας.

Είς τάς ύπολοίπους χώρας ή πα
ραγωγή είναι ίση πρός τήν του τε
λευταίου έτους Γενικώς ή παραγωγή 
του 1937—38 ήτο ηύξημένη. Κατόπιν 
τούτου, τό έμπόριον τοΟ έλαίου θ' 
άντιμετωπίση πλεόνασμα σοβαρώτσ- 
τον κατά τό 1938. Λόγω τής τοιαύ- 
της εκδοχής καί τής μεγάλης προ
σφοράς αί τιμαί ήρχισαν καμπτόμε
νοι. Είς τοϋτο συντείνει καί ή άνά- 
πτυξις τής βιομηχανίας τοΰ σπορέ
λαιου, διότι ή τιμή κόστους τοΰ σπο
ρέλαιου είναι πολύ κατώτερα τής 
τού έλαίου,

Οϋχ’ ήττον τήν έξαγωγήν ελληνι
κών έλαιολάδων ένισχύουν οί έν Ι
σπανία ύπάρχουσαι δυσχέρειαι έξα- 
γωγής τοιούτων καίέλπίζ εται δτιάρ- 
κετή ποσότης έλαίου θέλει έξαχθή 
εφέτος εις τό έξωτερικόν είς καλάς 
σχετικώς τιμάς πλήν δμως ή έπανα- 
φορά έν ίσχύϊ 
τοϋ

λυθή, ύπήρχε δέ τοιουτρόπως κίν
δυνος ζημιών έξ ένδεχομένων σφο
δρών άνεμων. Είς τήν Αυστραλίαν 
έσημειώθη έλλειψις βροχών. Έν Εύ- 
ρώπη, ή κατάστασις τών έσοδειών 
Γαλλίας καί Γερμανίας έμφανίζεται 
ικανοποιητική, ή 'Ιταλική έσοδεία 
υποφέρει έκ ξηρασίας, ή δέ Ρωσική 
έσοδεία χειμερινού σίτου έξελίσσε- 
ται ίκανοποιητικώς. Κατά τό διά
στημα 19 Μαρτίου - 8 ’Απριλίου ή 
παγκόσμιος σιταγορά ήτο μάλλον 
χαλαρά. Συγκεκριμένως,

τήν άγοράν Winipes παρετηρήθη 
ύποχώρησις άπό 120 1 οέντς τήν 
18)3, είς 117 τήν 25)3, άλλά κατά τό 
επόμενον δεκαπενθήμερον 26)3 - 8)4 
ό σίτος έν Winnipeg άνετιμήθη είς 
121 V8 τήν 1)1 καί είς 126 7/8 τήν 
8)4. Είς τήν άγοράν Λίβερπουλ κατά 
τό δεκαπενθήμερον 19)3 - 1)4 ό σίτος 
ύπεχώρησεν άπό σελ. 11 5/g τάς 100 
λίβδρας τήν 18)3, είς σελ. 6)9 */* την 
25)3 καί είς σελ. 6)8 Τ'8 τήν 1)4.
Καιά τήν εβδομάδα 2)4 - 8)4 ό οϊ- 

εΐς τήν ά- , τθς £ν Λίβερπουλ άνετιμήθη κλείσας 
γοράν Σικάγου ό σίτος προθεσμίας 1 εις τά σελ. 6)9 5 ν

Κατά στατιστικήν τοϋ Διεθνοϋς 
Γεωργικοϋ 'Ινστιτούτου αί παγκό
σμιοι διαθεσιμότητες καί άνάγκαι 
εις σίτον είνε έφέτος αί έξής :

ύπεχώρησε διαδοχικώς άπό 88 σέντς 
τό bushel τήν 18 Μαρτίου, είς 86 1 8 
τήν 25)3, εις 85 8/,,σέντς τήν Ιην 'Α
πριλίου καί είς 85 τήν 8)4. Είς

1) Ανάγκαι τών εισαγωγικών χωρών : 151 έκατομ. μετρικών στατήρων
(έξ ών Εύρώπη : 110 έκατομμ.;

2) Παγκόσμιοι διαθεσιμότητες πρός έξαγωγήν :
υπόλοιπον έσοδείας 1926 24 έκατ. μετρ, στρέμ.
πλεόνασμα έσοδείας 1937 176 » » »

Σύνολον 200

ΚΑΜΒΑΣ

Έν τώ έσωτερικώ παρετηρήθη 
σχετική ζωηρότης είς'τήν Αγοραστι
κήν κίνησιν. Είς τάς Σέρρας έξην- 
τλήθησαν τά είς χείρας τών παρα-

_ ____ _ νωγών άποθέματσ, άγορασθέντα
.. _. ._Λ_. τής’φορολογίας“έπί | ύπό τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων. 
έξαγομένου έλαίου εκμηδενίζει I ΤΠν αγοράν τοϋ Πειραιώς παρα-

σμένων καπνών κίνησιν έξηκολού- , 
θησε καί κατά τόν διαρρεύσαντα 
μήνα, κατά τήν διάρκειαν τοΰ όποιου 
μικροί συνήφθησαν πράξεις.

"Αξιόλογον διά τάς εργασίας τού 
έλευθέρου καπνεμπορίου ήτο τό γε
γονός δτι ό είς Ελλάδα κατελθών 
έκπρόσωπος τοϋ μεγάλου καπνο- 
βιομηχανικοϋ ’Ομίλου τής Γερμα
νίας Roemitsma» κ. Κούρτ Βέγχελ, 
μετά τόν διακανονισμόν ώρισμένων 
λεπτομερειών σχετιζομένων πρός 
τόν μηχανισμόν τής λ.ειτουργίας τοΰ 
έλληνογερμανικοΰ κλήριγκ, έπεσκέ- 
φθη τήν Καβάλλαν, δπου καί προέ- 
βη είς τήν όριστικοποίησιν τών έν- 
τολών, αί όποΐαι έδόθησαν είς δια
φόρους καπνεμπόρους, άντιπροσω- 
πεύουσαι τά ποσόν τών 10 περίπου 
εκατομμυρίων χιλ]μων.
Ή έπί χωρικών καπνών έσοδείας 
1937 κίνησις συνεχίσθη καί κατά τόν 
μήνα Μάρτιον όχι όμως μέ τόσην

ΜΕΤΑΛΛΑ
Κατά , τήν περίοδον 11 Μαρτίου — 8 ’Απριλίου ή ’Αγγλική άγορά 

μετάλων παρουσίασε τήν κάτωθι κίνησιν είς λίρας, σελλίνια καί πέννας 
κατα τοννον.

ζωηρότητα είς δλας τάς καπνικάς 
περιφερείας.

Είς τήν Άν. Μακεδονίαν καί Θρά
κην υπολογίζεται δτι διετέθησαν τά 
2)3 τής συνολικής παραγωγής. Τόν 
τόνον είς τήν Αγοραστικήν ταύτην 
κίνησιν έδωκεν ή παρέμβασις τών 
μεγάλων καταναλωτών τών καπνών 
μας καί συγκεκριμένως τών Αμερι
κανικών εταιρειών καί τών διά 
λ)σμόν τών γερμανικών έργοστασίον 
έ νεργούντων.

Αί τιμαί τών καλών ποιοτήτων 
καπνού ήκολούθησαν τάσιν ύψωτι- 
κήν, ύπερβασαι τά έπίπεδα τών Αν
τιστοίχων περυσινών. Διά τά κατω- 
τέρας ποιότητας καπνά αί τιμαί διε- 
τηρήθησαν είς τά έπίπεδα τών περυ- 
σινών. Κατά τό άπό τής ένάρξεως 
τής νέας καπνικής περιόδου χρονι
κόν διάστημα μέχρι τής 31ης λήξαν- 
τος έπωλήθησαν 27.681.056 οκάδες 
καπνών έσοδείας 1937.

10/3 18/3 25/3 1/4 8/4

τήν διαφοράν μεταξύ τιμών έσωτε- 
ρικοϋ καί έξωτερικοΰ καί οϋτω καθί
σταται δυσχερής ή προώθησις τής 
εξαγωγής.

Έν τώ έσωτερικώ είς τάς περισ- 
αοτέρας περιφερείας αί τιμαί δει
κνύουν τάσιν χαλαρώσεοος. Εις τήν 
άγοράν τοΰ Πειραιώς ή τιμή κατήλ- 
θεν άπό δρχ. 42 τόν Φεβρουάριού είς 
ορχ, 34,50 τόν Μάρτιον.

ΣΙΤΟΣ
Κατά Μάρτιον καί ’Απρίλιον εύνοϊ- 

κός καιρός έπεκράτησεν εις τήν πε
ριοχήν καλλιέργειας χειμερινού σίτου 
τώνΉνωμένων Πολιτειών. Τήν 11ην 
Απριλίου άνεκοινώθη ή έπίσημος κυ

βερνητική έκτίμησις τής εσοδείας 
χειμερινού σίτου ύπολογίζουσα ταύ
την είς 725.707.000 bushels έναντι 
685.102.000 bushels περυσινής άπο- 
δόσεως. Κατ’ ιδιωτικός άφ’ έτέρου 
εκτιμήσεις, ή εύνοϊκώς ήδη έξελισ- 
σομένη έσοδεία έαρινοϋ σίτου θά 
άνέλθη είς 225 έκατομ. bushels περί
που, οπότε ή συνολική έσοδεία τών 
Ηνωμένων Πολιτειών θά φθάση τά 

950 έκατομ. bushels, μέγα όντως πο
σόν, δπερ θά άναγκάση πιθανώς τήν 
Αμερικανικήν κυβέρνησιν νά έπιβάλη 
ποσοτικούς περιοοισμούς είς τήν σι- 
ταγοράν. Είς τόν Καναδαν έπεχρά- 
τουν κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ ’Α
πριλίου δυσμενείς καιρικοί συνθή- 
και. Είς τό νότιον Saskatchewan καί 
Πς τήν νοτίαν Alberta τό έκ χιόνων 
προστατευτικόν κάλυμμα είχε δια-

ι τηρείται συγκέντρωσις άρκετών Απο
θεμάτων ή δέ παραχώρησις ύπό τοϋ 
υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας καί 
Οικονομικών έξαγωγικής Prime 
έκ δρχ. 13 κατ’ όκαν ούδεμίαν εύνοϊ- 
κήν έπίδρασιν έσχεν έπί τών τιμών, 
λόγω τής πτώσεως τούτων καί έν 
τω έξωτερικω.

Ή ’Αμερικανική Βουλή έψήφισε 
τό νομοσχέδιον έλέγχου τής γεωργι
κής παραγωγής έπί τοϋ βάμβακος.
Ο έλεγχος τής έσοδείας θά είναι 

έλαστικός καί θά ρυθμίζεται άναλό- 
γως τής πορείας τών τιμών. Ή σκέ-

ψις τής κυβερνήσεως είναι νά περιο" 
ρισθή έφέτος ή σπορά βάμβακος είς 
26 έκατομμύρια έκτάρια, οϋτως ώ
στε ή προσεχής, έσοδεία να μήν ύ- 
περβαίνη τά 11 έκατομμύρια δέματα.
Η τελική έκκόκισις Αμερικανικού I 

βάμβακος άνήλθεν είς 18.242.000 δέ- ' 
ματα. Πρός ύποστήριξιν τών τιμών 
τοϋ βάμβακος ή Αμερικανική κυβέρ- 
νησις παρέτεινε τόν χρόνον παροχής 
δανείων μέχρι τοϋ ’Ιουλίου. Συμφώ- ' 
νως πρός τό Δελτίον όργανισμοϋ 
βάμβακος τής 31ης Μαρτίου έκκο- 
κίσθησαν μέχρι τοϋδε 36.608.715 όκά- 
δας βάμβακος, αϊτινες Απέδωσαν 
11.882.176 όκ. έκκοκισμένου τοιούτου. 
Ή τιμή τοΰ βαμβακοσπόρου είναι 
χαλαρά. Έσημειώθησαν πράξεις γύ
ρω τών δρχ. 4,80—5.
ΚΑΠΝΟΣ

Χαλκός
Κασσίτερος
Μόλυβδος
Ψευδάργυρος

39/6/3 
182/-/- 
15/7/6 
14 1/3

40/8/1·/, 39/10/— 
184/5/- 184/5/—
16/18/9 16/3/9
14/18/1γ9 14/5/ -

38/12/6— 38/15/— 
172/17/6 171/2/6

15/13 9 15/10—
13/15/— 12/15/—

Ή άπό τίνος ύφισταμένη χαλαρό- 
της είς τήν έπί έτοιμων έπεξεργα

.................................................. ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι...................................................

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7 -3-1938 ΚΑΙ 7 - 4 - 1938
Kutix τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν αί κάτωθι 

αλλοιώσεις τών περουσιακών στοιχείων τής Τραπέζης τής Έλλάδο-.

KOAvnoi
ΚΡΕΜΑ ΐνΡΙΣΜΔΤΟΣ

Ρ

ΐ^ΤκαΙοβΙόμεΙρον κρέμας 
ζυρίβμαίος koavnoz ^ 

6C hpDQlivO 6oupl6Qkl 

αρκεί οι* cvq εύχαριβίο ■
ξύριβμα.

Λογαριασμοί :

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

Δημόσιον
Τραπ)τια έν κυκλοφορία 
Έτεραι υποχρ. δψεως είς δραχ. 
Υποχρεώσεις εις έξωτ. συν)μα 

καί χρυσόν
Εμπορικαί συν)γαί καί γρ)τια 
Έτεραι πιστώσεις είς δραχ. 
Επενδύσεις
Έτερα στοιχεία ενεργητικού 

“Ετεραι υποχρεώσεις

7-3-38 7 - 4 - 38
Είς Εκατομμύρια 
3.584.6 3.615.2 Δρχ,

Διαφορά
-ή- ή — 
4- 30.6

3.390.4 
6 399.9 
6.582.2

212.2 
320.2

1.918.5 
445.4 
835.7

1.799.8

3.600.6
6.606.2
6.856.2

197.6 
335.1 

2.000.0 
444.3 

1.055.0
1.856.2

-4- 210.2 
4- 206.3 
4- 274.0

4-
+

+

14.6
14.9
81.5

1.1
219.3

56.4
Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι!

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΤΙΝΑΞ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 
1111 ΚΪΡΙΟΓΕΡΟΗ ΛΟΓΑΡΙΐϊΜΑΗ 10# ΜΕ1ΑΛ0Η ΑΕΙΜΙΕΠΙΜΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ *ΙΙ0Υ ΑΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1937 E2S ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1938
1€\Έ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΔΡΑΧΛ\ον)

Τονώνει κ 
απαλύνει Ιό 

δέρμα ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΕ ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ

ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 3. ΑΘΗΝΑΙ

ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΜΕΤΟΧ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΑΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1IUA. Υ11ΛΑΔΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ

1937 1938 1937 1938 1937 1938
Φεβρ. Φεβρ. Φεβρ. Φεβρ. Φεβρ. Φεβρ.

Διαθέσιμα

29.306 27.110 15.392 23.424 42.638 52.849
’Ακίνητα

96.010 104.571 165.097 167.465 , 84.771 85.500
Τοποθετήσεις

1- Χορηγήσεις
Α' Δαν. Διάφορα
Β' Δάν. Οίκοδ. καί

217.392 244.515 349.829 369.444 1.471 17.497
ενυπόθηκα 204.483 206.875 15.821 23.436 203.905 191.338

f' 11. Χρεώγραφα 
Σύνολον τοποθετήσεων

186.828
608.703

172.274
630.664

104.277
469.927

98.140
491.020

60.914
266.290

62.080
270.915

Καταθέσεις <
49.215 25.845 • 165.984 157.047 23.465 12.857

Τραπεζα Αθηνών
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

115 Καταστήματα έν ‘Ελλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν ‘Αγγλία 

Αίγνπτω και Κύπρω).

Οργανισμός ίδρυθείς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

THE BANK OF ATHENS TPUST COMPANY 

205 West 33-d Street—NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!



Ή έκθεσις του έφετεινοϋ προϋ
πολογισμού άποτελεΐ ξηράν καί ά- 
πέριττον, άλλ’ ειλικρινή καί σαφή 
άνάλυσιν των διαφόρων κεφαλαίων 
και άρθρων τού προϋπολογισμού, έ- 
κτυπουμένη δέ εις έπαρκή άριθμόν 
άντιτύπων είνε, ώς άλλως τε καί 
τό κείμενον τού προϋπολογισμού 
προσιτή εις πάντας. Έν πάσή δμως 
περιπτώσει τά χαρακτηριστικά τού 
νέου προϋπολογισμού δύνανται νά 
συνοψισθούν εις τά έξής σημεία:

Πρώτον: Βεβαίως, δτι ούτος κα- 
τετέθη έγκαίρως, πράγμα τό όποιον 
άποδεικνύει πλήρη ένημέρωσιν των 
αρμοδίων υπηρεσιών καί τής κυ- 
βερνήσεως εις δ,τι αφορά την οι
κονομικήν, την νομισματικήν καί 
τήν δημοσιονομικήν κίνησιν τής 
χώρας.

Δεύτερον: "Οτι τό ύψος τού νέου 
προϋπολογισμού ευρισκεται εϊς κα
τώτερον έπίπεδον τού ύψους τού 
προϋπολογισμού 1937—38. Ό νέος 
προϋπολογισμός, συγκρινόμενος πρός 
τον περυσινόν έχει ώς έξής:

1938—39 1937-38
’Έσοδα: 14.519.1 έκ. 13.486,5 έκ. 
Έξοδα : 15.106.3 έκ. 16.883.5 έκ.

Προεβλέψαμεν δηλαδή,έκ πνεύμα
τος συντηρητισμού καί οικονομιών 
τόσον τήν μείωσιν τών έσόδων δσον 
καί έλάττωσιν τών έξόδων.

Τρίτον: Δύναται ένταΰθα νά πα- 
ρατηρηθή δτι ούδεμία νέα φορολο
γία έμμέσως ή καί άμέσως έπεβλήθη 
εις τόν λαόν, άλλά τούναντίον προ- 
έβημεν καί εις έλαφράς τινας, άνα- 
λόγως φυσικά πρός τάς υπαρχού- 
σας δυνατότητας, καταργήσεως φο
ρολογιών.

Τέταρτον: δτι τό άναγραφόμενον 
εν τώ προϋπολογισμώ ποσόν τών ε
σόδων, τό όποιον άνέρχεται εις 14. 
519.1 έκατομμύρια δέν είσπράττε- 
ται ολόκληρον έκ φορολογιών, ώς έ- 
πανειλημμένως έγένετο άπόπειρα νά 
παρασταθή. Διά τά τρέχον οικονο
μικόν έτος προβλέπονται τακτικά έ
σοδα α' κατηγορίας, ήτοι έκ τών 
διαφόρων φορολογιών 12.029.4 έκα
τομμύρια.

ΙΙέμπτον : "Οτι κατά τό τρέχον 
έτος έδανείσθημεν παρά τών διαφό
ρων Νομικών Προσώπων ποσόν 
257.9 έκατομμυρίων προοριζόμενον 
διά τήν χρηματοδότησιν τών παρα
γωγικών Εργων. Έπί τή ευκαιρία Ε
παναλαμβάνω δτι τό προϊόν τού δα
νεισμού διά συμβάσεων μετά τών δια
φόρων Νομικών Προσώπων κατανα- 
λίσκεται έξ ολοκλήρου διά τήν χρη
ματοδότησή τών παραγωγικών έργων 
άντί,ώςέγένετο κατάτό παρελθόν νά 
δαπανάταιείςέπισφαλεΐςτοποθετήσεις 
καί ιδία εις άνεργέσεις κτιρίων, άνε- 
γέρσείς, αι όποΐαι ζημίαν παρά όφε
λος προσέφερον εις τήν δλην Εθνι
κήν οικονομίαν διά τής κινητοποιή- 
σεως σημαντικών κεφαλαίων τήν ό
ποιαν συνεπήγοντο. ’Επίσης δέον νά 
παρατηρηθή δτι αί συμβάσεις τού 
δανεισμού μετά τών Νομικών Προ
σώπων έγένοντο μετά προηγουμένην 
έξέτασιν τής Άνωτάτης Επιτροπής 
τής Οικονομικής Άμύνης.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο ΜάρκαςΡιιΙ- 
lmann έν Δρίστη κατσστάσει, 
μέ μεταλλίνην πλάκα, καί μέ 
μεγάλας εύκολίας πληρωμής. 
Πληροφορίαι παρά τη ’Εθνική 
Τραπέζη Παγκρατίου.

ώς πρός τά έσοδα αυτού.
ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Ώς πρός τό σκέλος τών έξόδων, 
γενικώς μέν δύναται νά παρατη
ρηθή δτι κατεβλήθη σταθερά προ
σπάθεια περικοπής, πασών τών μή 
απαραιτήτων καί άποδοτικών δαπα
νών, δεύτερον, ώς πρός τό δημό
σιον χρέος, 6 προϋπολογισμός 1938 
—39 προβλέπει τάς άπαιτουμένας 
πιστώσεις διά τήν πληρωμήν ποσο
στού 40 % τού τόκου τών παγίων 
εις ξένον νόμισμα δανείων, ώς καί 
τάς άπαιτουμένας πιστώσεις διά τήν 
έξυπηρέτησιν τού κυμαινομένου χρέ
ους. Τρίτον, καθόσον αφορά τά πα
ραγωγικά έργα, καί τάς δαπάνας 
διά τόν πολεμικόν ανεφοδιασμόν τή; 
χώρας, αύται θέλουσι γίνει έπί τή 
βάσει τών γνωστών προγραμμάτων. 
Τέταρτον, διά τήν κοινωνικήν πρό
νοιαν διετέθησαν πλήν τών τακτι
κών δαπανών τού υπουργείου Πρό
νοιας καί 300 έκατομμύρια έπί 
πλέον. Πέμπτον, ώς πρός τήν έπι- 
βάρυνσιν τού προϋπολογισμού λόγιρ 
διορισμών δημοσίων υπαλλήλων Επι
βάλλεται νά λεχθή δτι ή κυβέρνη- 
σις άπό 1ης ’Απριλίου 1937—31 
Μαρτίου 1938 ένήργησε 4,382 διο
ρισμούς. ΟΕ 2.730 δμως έκ τών διο
ρισμών τούτων έγιναν πρός πλήρω- 
σιν κενών δημιουργηθέντων Εντός 
τού έτους 1937—38 συνεπεία θα
νάτων, άπολύσεων. ή παραιτήοεων 
δημοσίων υπαλλήλων. Συνεπώς έδη- 
μιουργήθη έπιβάρυνσις τών δημο
σίων οικονομικών έκ τού διορισμού 
1652 μονίμων ύπαλλήλων Ώς πρός 
τούς Εκτάκτους ό άριθμός των έμει- 
ώθη κατά 40.

Σημειωτέον δμως δτι διωρίσθη- 
σαν 1775 Εκπαιδευτικοί, 713 οικο
νομικοί υπάλληλοι, 549 χωροφύλα
κες, 241 γεωργικοί υπάλληλοι διά 
τήν ύπαιθρον χώραν κλπ.

’Ιδιαιτέρως δσον άφορα τούς γε
νομένους διορισμούς εις τάς οίκονο- 
μικάς υπηρεσίας, τονίζεται δτι ούτοι 
υπηγορεύθησαν άπό τήν άναμφισβή- 
τητον άνάγκην τής συμπληρώσεως 
τών κενών εις τάς οίκονομικάς Εφο
ρίας, ταμεία, τελωνεία καί καπνερ
γοστάσια, έξ ής έξαρτάται ή βελ- 
τίωσις τής άποδόσεως τών δημο
σίων έσόδων, καί ή βαθμιαία έξα- 
φάνισις τών καθυστερημάτων τών 
δημοσίων εισπράξεων. Διά τούτο καί 
ή πλήρωσις τών κενών θέσεων έγέ
νετο διά προσλήψεως προσώπων 
κεκτημένων Επιστημονικά προσόντα 
άνωτάτων σχολών, ώστε καί άπό 
τής άπόψεως ταύτης νά τονωθώσι 
καί έξυγιανθώσιν αΕ οίκονομικαί τού 
Κράτους ύπηρεσίαι. Τέλος σημειοΰ- 
ται δτι τάς κενάς θέσεις τελωνοφυ
λάκων κατέλαβαν έφεδροι αξιωμα
τικοί έχοντες απολυτήριον γυμνα
σίου, Ενώ μέχρι τοΰδε δέν άπεδί- 
δετο ή άπαιτουμένη σημασία εις 
τήν ποιοτικήν κατάστασιν τών κα- 
ταλαμβανόντων τάς θέσεις ταύτας.

Πάντως δέν θά ήτο άσκοπον νά 
παρατηρηθή δτι έκ τών 713 διορι
σμών οί 302 έγιναν πρός πλήρωσιν 
κενών δημιουργηθέντων συνεπείφ 
θανάτων, άπολύσεων ή παραιτήσεων 
ύπαλλήλων καί κατ’ άκολουθίαν 
μόνον οΕ 401 οικονομικοί ύπάλληλοι 
Επιβαρύνουν τόν προϋπολογισμόν.

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Νύν, καθ’ δσον άφορά τήν κυκλο
φορίαν τών κεφαλαίων έν τή χώρα

Μαρτίου 1936
Ή σημειουμένη έπί πλέον μικρά 

διαφορά τής κυκλοφορίας ού μόνον 
δέν αποτελεί πληθωρισμόν, άλλ’ 
άνέκυψεν άφ’ έαυτής ώς ανάγκη 
λόγω τής ζωηρότητος τών συναλ
λαγών, έν πάση δέ περιπτώσει ού- 
δεμίαν έχει σχέσιν μέ τάς άνάγκας 
τού δημοσίου.

Τό δημόσιον έκ τών κανονικών ει
σπράξεων του, τών άναφερομένων 
εις τόν προϋπολογισμόν τών έσόδων 
έπήρκεσεν εις δλας αύτοΰ τάς άνάγ
κας, μεταξύ τών οποίων καί τό έκτος 
τού προϋπολογισμού χορηγηθέν άτο
κον δάνειον εις τούς δημοσίους ύπαλ- 
λήλους. Ό παρά τή Τραπέζη τής 
Ελλάδος λογαριασμός τού δημοσίου 
«Εισπράξεις—ΓΙληρωμαί» παρουσία
ζε τήν 3ΐην Μαρτίου πιστωτικόν 
υπόλοιπον έκ δραχμών 797 έκατομ
μυρίων, χωρίς νά ύπολογίζωνται 
καί τά ύπό διαφόρους άλλους λογα
ριασμούς παρά τή Τραπέζη τής 
Ελλάδος ύπέρ τού δημοσίου ποσά.

Η ικανοποιητική αΰτη κατάστα- 
σις τού δημοσίου ταμείου έπέτρεψε 
νά μή γίνη χρήσις τής ύπό τού πρω
τοκόλλου τής Γενεύης προβλεπο- 
μένης προκαταβολής τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος πρός τό δημόσιον έκ 
400 έκατομμυρίων διά δαπάνας τού 
Ετησίου προϋπολογισμού, ούτε καί 
έκδοσις Εντόκων γραμματίων τού δη
μοσίου καθ’ ύπέρβασιν τοϋ ύπό τού 
αυτού πρωτοκόλλου προβλεπομένου 
όρίου τών 400 έκατομμυρίων δραχ
μών διά τήν πληρωμήν διαφόρων 
προμηθειών έν τφ έσωτερικφ, τά 
πρός τόν σκοπόν τούτον έκδοθέντα 
ή έκδαθησόμενα τραπεζογραμμάτια 
μέχρι τέλους τού τρέχοντος έτους 
θέλουσιν άνέλθη εις 377 έκατομ
μύρια δραχμών.

ΤΟ ΕΑΛΕΙΜΑ
Άνακεφαλαιοΰντες τ’ άνωτέρω θά 

έπρεπε νά εϊπωμεν τά έξής;
Έν πρώτοις δτι ό έκτελεσθείς προ

ϋπολογισμός τής χρήσεως 1937 - 38 
ό όποιος κατά τήν κύρωσιν αύτοΰ 
έσημείωσεν έλλειμμα 175 έκατομμυ
ρίων, σημειώνει τώρα έλλειμμα 125 
έκατομμυρίων. Έλπίζομεν δέ δτι καί 
τά έλλειμμα τούτο άπολαγιστικώς θά 
μειωθή έτι περαιτέρω.

Ό προϋπολογισμός 1938—39 δεύ 
τερος κατά σειράν προϋπολογισμός 
τής παρούσης κυβερνήσεως, συνεχί
ζει τήν Εφαρμογήν τού κυβερνητι
κού προγράμματος εϊς τε τά σημαν- 
τικώτερα κρατικά ζητήματα, ώς καί 
εις τάς διαφόρους άλλας Εκδηλώσεις 
αυτού.

’Αναγράφει εις τά έξοδα αύτοΰ τάς 
άπαιτουμένας πιστώσεις διά τόν συ- 
νεχιζόμενον μέ ταχύν ρυθμόν στρα
τιωτικόν Εφοδιασμόν καί διά τήν έ- 
κτέλεσιν τού χαραχθέντος προγράμ
ματος τών παραγωγικών έργοιν, ήτοι 
όδοποϊίας, ύδραυλικών, σιδηροδρομι
κών καί λιμενικών τοιούτων, προβλέ- 
πων συνάμα καί τάς άπαιτουμένας 
πιστώσεις διά τήν πληρωμήν τής ύ- 
πηρεσίας καί Εξόφλησιν τών χάριν 
τών άνωτέρω σκοπών συναφθέντων 
δανείων έπιτευχθεισών πιστώσεων. 
Προβλέπει Ικανάς πιστώσεις διά τήν 
άνέγερσιν νέων σχολικών κτιρίων- 
νέων κατοικιών πρός συμπλήρωσιν 
τής άποκαταστάσεως τών προσφύ
γων καί τών σεισμοπαθών τής Χαλ
κιδικής, διά τήν άσκησιν τής κοι-

Ο ΠΡΟ ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ftPHZEQZ 1938-1939 
ΕΠΡΑΓΗΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΜΕΙΟΣΙΣ AAllAHfflH ΕΝΟΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ 
8Α ΕΠΙΔΙΟΧΘΗ ΚΑΙ ΚΑΒΕ ΑΔΑΗ ΔΥΝΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έκτον: "Οτι ό νέος προϋπολογι- δύνανται νά παρατηρηθώσι τά άκό" 
σμάς παρουσιάζει άποθεματικόν 285 λουθα :
έκατομμυρίων έναντι 225 τού πα | Ή κυκλοφορία τών τραπεζικών 
ρελθόντος έτους. | γραμματίων κατά τήν 31ην Μαρ-

Καί ταΰτα μέν ώς πρός τήν γε-1 τίου 1938 άνήρχετο εις τό ποσόν 
νικήν βάσιν τού προϋπολογισμού καί ( τών δραχμών 6,572 έκατομμυρίων,

έναντι 6.368 κατά τήν 31ην Μαρ
τίου 1937 καί 5.670 κατά τήν 31 ην

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Ή Εμπορική Ναυτιλιακή κίνησις 

τής Ελλάδος κατ’ εύθεϊαν μετά τοϋ 
Εξωτερικού κατά τόν μήνα Φεβρουά
ριον 1938.

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ., τού 
Υπουργείου "Εθν. Οικονομίας, ή Ναυ 
τιλιακή κίνησις τής Έλλάρος μετά 
τοϋ Εξωτερικού κατά τόν μήνα Φε
βρουάριον Εχει ώς άκολούθως.
Κατέπλευσαν έν δλω εμφορτα πλοία 

194χωρητ.315.122 κόρων. Άπέπλευσαν 
δέ 164 πλοία εμφορτα χωρητ. 312.058 
κάρων. Κατά τό αότό άντίστοιχον 
χρονικόν διάστημα τοϋ 1937, οί ώς 
άνω άριθμοι μεταβάλλονται ώς άκο
λούθως. Κατέπλευσαν πλοία εμφορτα 
221 χωρητ. κόρων 320.003, άπέπλευ
σαν δέ πλοία εμφορτα 156, χωρητ. 
κόρων 290.115 ήτοι κατά τόν μήνα 
Φεβρουάριον 1938, έν συνκρίσει πρός 
τον τού 1937 παρατηρεΐται μείωσις 
εϊς τούς κατάπλους κατά 27 πλοία 
καί εις χωρητ. κατά 4.881 κό

ρους, εις δέ τούς άπόπλους αΰξησις 
κατά 8 πλοία καί αΰξησις εις χωρ 
κατά 21.943 κόρους.

Κατά τήν περίοδον άπό 1ης Ία 
νοδαρίου μέχρι 28 Φεβρουάριου 1938 
κατέπλευσαν έν δλω εμφορτα 403 
χωρητ. 713.525 κόρων, καί απέπλευ
σαν 316 πλοία χωρητ. 639.070. Κατά 
τό άντίστοιχον χρονικόν διάστημα 
1937 (1 Ιανουάριου 28 Φεβροααρίου 
οί ώς άνω άριθμοι μεταβάλλονται ώς 
άκολούθως:

Κατέπλευσαν πλοία εμφορτα 444 
χωρητ. 661.755 καί άπέπλευσαν πλοία 
εμφορτα 318 χωρητ.. κόρων 606.943. 
"Ητοι κατά τό Ετος 1937 έν συγκρί- 
σει πρός το 1938 παρατηοείται γενική 
εις τούς κατάπλους μείωσις άριθμοΰ 
κατά πλοία καί αΰξησις χωρητ. κατά 
51.770 κόρους εϊς δέ τούς άπόπλους 
μείωσιν είς άριθμόν κατά 2 πλοία 
καί αΰξησις είς χωρητ. κατά 32.127 
κόρους.

........................................................ ..

I ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ 3Ι.3.38 !
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ

ΓβρμκνΙκς 
Ίτ*λΙ*$
Φινλανδία;
Εσθονίας 
Λιθουανίας
ΠΑΘΗ ΙΊΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ.
8ουπδί«$
Τσεχοσλοβακίας 
Βελγίου 
Αύατρίας 
ΈΛβετίας 
Ουγγαρίας 
Γαλλίας 
Νορβηγίας 
Ρωσσία;
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ]σμός Α'. (Έμ)τα)
Λ|σμός Β'. (Τουρισμός κλπ.)
Τουρκίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός Α (Έμ]τα) LTQS 

» Γ (Γαιάνθ.) άν. »
Γιουγκοαλαυΐας:
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός έπ’ όν. ’ΕΘ.Τρ. Γιουγκι 

(TRIPARTITE)

Σόνολον παθητικών ύπολοίπων Δραχ.
» Ενεργητικών » »

Γενικόν ύπόλοιπον ΤΗ 31 )3)38 (Παθητικόν) »___
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STOCK RM 1.187.938 
» Litsl 7596.977.—
» Λ.A. 4.549.—
» Λ. A. 3.658.—
» Λ.A. 2.392.—

ΑΝΟΙΓΜΑ KS 3.705.846.—
» Κ C 13.694.640.—
» FB 13.052.154.—
» DOLL, 2.048.730.—
» F.S. 1.571.930.—
» Δρχ. 92.135.120.—
» F F 31.681.261.—
» Α.Α. 90.776.—
» Δρχ 1.926.410.—

Δρ. 65.284.—
» 30-495.568.—
» 3.389.064.— Δραχ. 33.949.916.—

610.— Δρ. 49.462.—
133.664.—

LTQS 133.054.—

τλαυΐας Δρ. 51.100.026.—

DIN. 20.462.014.—
872.284.332.
404.511.844.—
467.772.488.—

ΣΗΜ. -‘Η Τροπή Ελαβε Χώραν έπί ταΐς μέσαις τιμαΐς τού Δελτίου τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τής 31)3)38.

......................... ...................................... ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίι.ΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ................................................................
νωνικής προνοίας άπό μέρους τού 
κράτους, ήτις πραγματοποιείται σή
μερον εις δν ουδέποτε μέχρι σήμε
ρον βαθμόν έγνώρισεν ή χώρα, διά 
τήν έκτέλεσιν έργων ύπονόμων έν 
τή πρωτευούση κλπ.

Προβλέπει Επίσης ό προϋπολογι 
σμός ηύξημένας πιστώσεις διά τάς 
τακτικάς δαπάνας τών πολεμικών υ
πουργείων, διά τε τήν οικονομικήν 
ένίσχυσιν καί συμπλήρωσιν τών στε
λεχών, ώς καί τά λοιπά τακτικά έ
ξοδα αυτών, διά τόν Εφοδιασμόν τού 
τηλεγραφικού καί τηλεφωνικού δι
κτύου διά νέου ύλικοΰ πρός Επέκτα- 
σιν αύτοΰ, διά τήν ένίσχυσιν τού του
ρισμού, τής Εκπαιδεύσεως, τής δημο
σίας άσφαλείας καί τής λοιπής δι- 
οικήσεως.

Ό προϋπολογισμός τού οικονομι
κού έτους 1938 39 συνταχθείς
μετά πάσης συντηρητ·.κότητος ώς 
πρός τά έσοδα καί μετά λελογισμέ
νης φειδοΰς ώς πρός τά έξοδα, Εμφα
νίζει έλλειμμα 587 έκατομμυρίων.

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΓΙΙΣΙΣ

Το προϋπολογιστικόν τούτο έλ
λειμμα θέλει άντιμετωπισθή:

αλ Έκ τής βασίμως προβλεπομέ- 
νης ύπεραποδόσεως τών τακτικών 
έσόδων, όφειλομένης δχι μόνον είς 
τήν συντηριτικότητα τώνπροβλέψεων, 
άλλα καί είς τήν έπιμελεστέραν καί 
άνευ διακρίσεων Επιδίωξιν τής εί- 
σπράξεως τών δημοσίων Εσόδων συ
νεπεία τής οποίας άνεπτύχθη σημαν- 
τικώς ή φορολογική συνείδησις τών 
πολιτών.

βλ Έκ τής άποδόσεως τού κον
δυλίου τών Επιστροφών χρημάτων,

δπερ κατά τήν διάρκειαν τής έκτε- 
λέσεως τού προϋπολογισμού έμφανι- 
ζόμενον υπολογίζεται περί τά 50-60 
έκατομμύρια καί γ'. Έκ τών άδια- 
θέτων ύπολοίπων τών πιστώσεων 
συνεπεία τής οίκονομικωτέρας δια- 
χειρίσεως τού προϋπολογισμού τών 
έξόδων.

Έπ’ εύκαιρία είνε ανάγκη νά 
λεχθή δτι Επαγγελίας περί οικο
νομιών δέν περιέχει ό προϋπολογι
σμός 1938—1939. Ή Κυβέρνησις 
όμως θά καταβάλή πάσαν προσπά
θειαν πρός παρεμπόδισιν άναλήψεως 
νέων βαρών καί θά έπιδιώξη πασχν 
δυνατήν οικονομίαν κατά τήν έγκρι- 
σιν τής διαθέσεως τών πιστώσεων 
διαρκούσης τής έκτελέσεως τού 
προϋπολογισμού.

Τό άποτέλεσμα τής διαχειρίσεως 
τού προηγουμένου προϋπολογισμού 
καταλήξαντος τελικώς εις μικρόν έλ
λειμμα, παρά τάς σημαντικωτάτας 
υποχρεώσεις αύτοΰ, έκ τής έκτελέ
σεως τού πολεμικού προγράμματος 
καί τών λοιπών ώς άνω δαπανών, πα
ρέχει τήν πλέον θετικήν έγγύησιν 
πρός πραγματοποίησιν οικονομιών.

Τήν κατά τόν τρόπον τούτον δια- 
χείρισιν τού προϋπολογισμού θέλει 
έξακολουθήσει ή κυβέρνησις καί 
κατά τό άρξάμενον νέον οικονομικόν 
έτος, προβαίνουσα είς τήν έγκρισιν 
τών δαπανών άναλόγως τής πορείας 
τών εισπράξεων τών δημοσίων Εσόδων 
καί κατά λόγον σημασίας έκάστης 
δαπάνης, ώστε νά μή παραμένη 
ούδεμία άμφιβολία δτι καί δ προϋ
πολογισμός τού 1938—1939 θά κα
τάληξη είς ικανοποιητικόν άποτέ
λεσμα.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—ΤΡΑΠΕΖΑΙ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΛΙλΦΟΡΟΚ ΧΑΡΟΝ

ΧΩΡΑΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)0 I ΙΣΧΥΣ ΛΠ 0
Ελλά;
Αγγλία 
Ά'βανία 
4 να τρία 
Βέλγιον 
Βουλγαρία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Γιουγκοσλαυΐα 
Δανία 
'Ελβετία 
ΈοΟονία 
Έν, ΪΙολιτεϊαι 
’Ιαπωνία 
Ιταλία 
Ισπανία 

Αεττιονία 
Οουανία 

Νορβηγία 
Ουγγαρία 
Ολλανδία 

IIόλων ία 
Πορτογαλλία 
Ρουμανία 
Ρωσοία 
ΣονηΑία 
Τουρκία 
Τοεχοολοβακία 
Φινλανδία

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 
δ
5 1)2
3 1)2
4 
2
4 1)2 
4
4 1)2
4
2 1)2
5 1)2
3
4

4- 1-37 
30- 6-32

1- 4-31
10- 7-33
14- δ-35
15- 8 35 
12-11-37 
22- 0-32

1- 2-35 
79-11-36
25- 11-36
1- 10-35

26- 8-37
11- 3-38 
18- 5-36 
15- 7-35
2- 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 
1- 1-36
3- 12-34

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑ: ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΒΣ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΟΝ TON KYPI0TEPQN ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΝ
1938ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1937 ΕΩΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

(ΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΔΡΑΧΜΩΝ)
ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΟΝΙΚΗ ΛΑ-Ι-ΚΗ

Διαθέσιμα

Εις δρσχμάς
Εις χρυσόν, συ]γμα
καί ξένα τρ]α

Σΰνολον

Χορηγήσεις

Προεξοφλήσεις 
Δάνεια επ’ ένεχύρω 
έμπ)των
Δάνεια έπ’ ένεχύρω 
χρ]φων
Είς γεωργούς καί
κτηματίας
Λοιπαί χορηγήσεις

Σύνολον

Καταθέσεις

Ταμιευτηρίου
’Όψεως
Προθεσμίας
Διάφοροι

Σύνολον

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938
’ήριος Ί[ριος Ί]ριος Ί]ριος Ί]ριος Ί)ριος Ί]ριος Ί]ριος Ίΐριος Ί]ριος

1.236.653 919.264 320.304 254.031

262.182 95.390 104.843 79.851 185.425 167.250 228.153 140.876 196.579 229.458
1.497.835 1.014.654 425.147 333.882 185.425 167.250 228.153 140.876 196.579 229.458

3.040.357 3.691.427 485.135 588.567 226.617 268.482 285.853 317.608 211.033 273.962

1.571.983 1.989.354 256.018 288.104 158.806 214.794 217.866 163.447 454.380 557.164

740.227 824.927 166.366 219.016 36.369 47.701 48.535 36.119 61.166 68.537

90.742 60.765
1.302.573 1.122.028 933.543 1.007.005 177.524 206.891 — — — —
6.745.882 7.688.501 1.841.062 2.102.692 599.316 737.868 552.254 517.174 726.579 899.663

2.762.976 2.796.938 749.192 845.036 438.516 507.046 387.005 396.864
4.960.032 5.083.402 862.706 907.793 372.678 430.064 325.021 318.008 844.576 1.002.561

*2.470.420 2.416.435 439.211 467.644 81.351 78.319
— — 311.873 332.848 65.396 25.215 130.685 139.517 — —

10.193.428 10.296.775 2.362.982 2.553.321 957.941 1.040.644 842.711 854.389 844.576 1.002.561

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ I
έ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΥΒΥΝΣΙΝ *

I Γ. ΣΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ |
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 18 
ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΙΣΤΗ 

ΥΛΙΚΑ ΑΓΝΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΜΗΝΟΝ ΤΟΥ 1938

Εισαγωγή 
Εξαγωγή
’Έλλειμμα εμπορικοί' ισοζυγίου

τοννοι
»

4Γ8.228
178.835

αξίας
»

Δραχ.
»

2.423.834.000
2.346.222.000

77.612.000

Κατά τό αντίστοιχον χρονικόν διάστημα τοϋ 1937 εΐχομεν:
Εισαγωγήν τόννους 421.589 αξίας Δρχ. 2.007.038.000 
Εξαγωγήν 143.398 » » 1.894.531.000
’Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου 112.507.000

Κατ' ακολουθίαν τό έλλειμμα τοϋ εμπορικού ισοζυγίου τοϋ Α'. 
διμήνου 1938 εμφανίζεται μειωμένον κατά δραχ. 35 έκατομμ. 
εν συγκρίσει προς τό τοϋ αντιστοίχου μηνός τοϋ παρελθόντος έτους.

Till HH ΚΑΤΟΠΙ ΧΡΕ9ΓΡΑΦ0Ν Eli ΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΙΤΗΡΙΜ ΛΟΜΙΟΚ (ΕΚ ΤΟΥ ΕΟΙΙΟΜΟΥ1ΕΜΙ0ΥΙΙΙΚ)
ΕΙΔΟΣ

Όνομαστικί 
αξία κατά 

τίτλον
10)3)88 21)3)38 1)4)38 15)4)38

Λ ) ΜΕΤΟΧΑΙ

1. Τραπεζών
Τραπέζης 'Ελλάδος 5.000·— 7.360.- 7.500—- 7.460— 7.540. -
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 1.000.- 68.500.- 66.200— 65.900— 65.900. -
Τραπέζης ’Αθηνών 100.- 273— 266 - 260— 250—

» Έλλ. Έμπορ. I Ιίστεως ίου — 100— 110. - 110— 112—-
Εμπορικής Τραπέζης Γης ‘Ελλάδος 100.— 534— 519— 510— 511 —

Τραπέζης Β. Καραβασίλη 1.000.- 2.150— 2.150— 2.150— 2 15 J.—
Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος 1.000· — 1.165— 1.140— 1.155— 1.155—

Λα ϊ κής Τραπέζης 700.— 5.000— 5.000 - 5.000— 5.000—
Τραπέζης Λακωνίας 500 — 75— 75— 75— 75—
Τραπέζης Πειραιώς 100.— 222.— 222.- 222— 222—
Τραπέζης Χίου 500.— 220. - 220.— 220— 220.

2. Τών κυριωτέρων 'Εταιριών
Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων £ 1-)- 786— 757— 809— 833.
Έταιρ. Χημ. Προϊόντων καί Λιπασμάτων 100.— 1.675. 1.685— 1.705— 1.730—
Έταιρ. Έλλην. Πυριτιδοποιείου καί Καλικοποιείου 100. 4.195— 4.040— 4,090— 3.960,
Έταιρ. Χρωματουργείων Πειραιώς 10 885— 890— 893— 885—
Εταιρ. «’Ελληνικής ’Εριουργίας» 250.— 365.— 354— 358— 350—
Αν. Έταιρ. «ΙΙειραϊκή—Πατραϊκή» Βιομηχ. Βάμβακος 500.— 1.340— 1.300. 1.300— 1.310—

Μεταξοϋφαντουργική «ή Χρυσαλλίς» Στ. Παπαδοπονλου 100.— 134— 126— 122— 126,
Αν. Γεν. Έταιρ. Τσιμέντων «Ηρακλής» 100— 1.480— 1.140— 1.455 - 1.450. -
Αν. Γεν. Έταιρ. Τσιμέντων «ό Τιτάν» 100— 1.545— 1-545— 1.545— 1.545—

Έλλ. Έταιρ. Οίνων καί Οινοπνευμάτων 100— 1.195.— 1.100 - 1.065— 1.050—
Άν. Οίκονομικοτεχ. Έταιρ. «ΓΙρομηθεύς» 375— 445 — 412— 415— 422—

Β) ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ

1. Εις χρυσόν
Εθνικόν Δάνειον 120 000.000 5ο)ο 1881 1>. Χρ. 500— 3.545— 3.445— 3.400— 3.400—

» » 500.000.000 5ο)ο 1914 Τ>. Χρ. 500 — 3.815— 3.750— 3.750— 3.730—
* » ΙΙροσφυγικ- 7ο)ο 1924 £ 20—)- 5.265. 5.150— 5.Ο90— 5.070 —
»■ » Σταθεροπ. 6ο)ο 1928 20—)— 4.550. - 4.500— 4.500— 4.500—
:> » Παραγιόν. 6ο)ο 1928 » 20—)-»- 4.400— 4.400. 4.250.— 4.250—

» » 6ο)ο 1931

2. Εις Τραπεζογραμμάτια
» 20.—)— 5.575 — 5.460— 5.460— 5.460.-

’Εθνικόν Δάνειον 750.000,000 Έντόκ. Γραμ. 8ο)ο 1926 100— 70.50 70.50 65.50 67.25
> 800.000.000 Έλλ. * Υ πηκ. 8ο)ο 1927 500— 354— 255.50 338.50 345—
» 6.000.U00.000 Άνταλλαξ. 8ο)ο 1926 1.000— 753. - 751 — 759.50 706—

> » 1.650.000.000 Άνταλλάξ. 6ο)ο 1928 1.000. 750— 750— 751. - 766—
» 300.000.000 5ο)ο 1920 20(1— 136.50 126.50 129.50 130—

» 1.570.000.000 Α' Άναγκ. 6 1)2ο)ο 1922 100— 69 50 70— 70.25 70.25
* 1.230.000.000 Β' ’Αναγκ. 6ο)ο 1926 100__ 59.75 59.50 60.25 60-75

Εθν. Κτημ. Τρ. 200.000.000 7ο)ο 1925 250 — 327— 325— 322— 324—
Εθν. Κτημ. Γρ. 200.000.000 7ο)ο 1926 250— 324— 321—1 318— 323—

Κατά τον μήνα ’Ιανουάριον εΐχομεν :
Εισαγωγήν τόννους 195.984 αξίας
’Εξαγωγήν » 97.389 »

’Έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Κατά τόν ’Ιανουάριον του 1937 εΐχομεν : 
Εισαγωγήν τόννους 233.784
’Εξαγωγήν » 60,115

"Ελλειμμα.εμπορικού ισοζυγίου

αξίας

Δρχ-

Δρχ.

Δρχ.
»

Δρχ.

1.180.853.000
1.151.888.000

28.965.000

1.071.966.000
1.060.617.000

11.349.000

Κατ’ Ακολουθίαν τό έλλειμμα του έμπορικοϋ ισοζυγίου του ’Ιανουά
ριου 1938 εμφανίζεται ηύξημένον κατά δρχ. 17.616.000 δρχ. έν συγ- 
κρίσει πρός τό του άντιστοίχου μηνός του παρελθόντος έτους.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

Μεφάλχιον Μετοχικόν κχί Άπο-
θεμ,ατικόν......................... Αοχ. 1.3 Ο a .000.000

Καταθέσεις . . . . > 10 014000.000

Κεντρικόν Κατάστημα έν ’Αθήναις 
’Υποκαταστήματα καί Πρακτορεία εις δλην 

την Ελλάδα
Υποκατάστημα έν Αίγύπτφ ; 'Αλεξάνδρεια 
Άνταποκριταί είς δλας τάς χώρας τοΰ έξωτερικοΰ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φυσεως 
τραπεζικός εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό εξωτερι
κόν υπό έξαιρετικώς συμφε'ροντας δρους. Δέχεται δε 
καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία καί τα
μιευτηρίου) μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

Είδικαί εύκολίαι καί συγκαταβατικοί δροι διά τάς 
καταθέσεις, τά εμβάσματα καί τάς εργασίας έν γένει τών 
έν "Αμερική Ελλήνων. Ή ’Εθνική Τράπεζα διατηρεί 
πλήρες δίκτυον άνταποκριτών είς δλας τάς Πολιτείας 
τής Βορείου Αμερικής καί τοΰ Καναδά, είναι δε άντα- 
ποκριτής έν Έλλάδι τών μεγαλυτέρων 'Αμερικανικών 
τραπεζών.

HEUEHIE 811 TRUST HIM, HEW VIM: 51 MAIDfH HUE
Ίδρυθεΐσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος, συμφώνους μέ τους νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερώς καταβεβλημένα.........$ 1.350.000
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:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
21 Μάρτιον

'Υπογραφή συλλογικής συμβά- 
σκως εργασίας διά' τούς εργάτας 
τής Τηλεφωνικής Εταιρίας
25 Μαρτίου

Μετά πόσης μεγαλοπρεπείας καί 
επισημότητας έπανηγυρίσθη καθ’ 
δλον το Κρότος ή Εθνική εορτή
26 Μαρτίου

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς εγκαινιά
ζουν τον ραδιοφωνικόν σταθμόν 
’Αθηνών άπηύθυνε διάγγελμα αυ
τού προς τον Ελληνικόν Λαόν.
27 Μαρτίου

Ενταφιασμός εις ’Ολυμπίαν με
τά πόσης επισημότητας τής καρ
διάς τού άναβιωτοΰ τών ’Ολυμπια
κών αγώνων Βαρώνου Ντε Κου- 
μπερτέν

28 Μαρτίου
Ή ολομέλεια τ ΰ ανώτατου οι

κονομικού Συμβουλίου άπεφόσισε 
τήν λήψιν σειράς μέτρων προς αύ- 
ξησιν τής άποδοτικότητος τής α
λιείας.
29 Μαρτίου

Θάνατος τού πρώην Πρωθυπουρ
γού Άνδρέα Μιχαλακοπούλου.

30 Μαρτίου

Ό κ. Πρωθυπουργός προέβη εις 
βαρυσημάντους δηλώσεις σχετικώς 
μέ τήν επί νέαιν βάσεων όργάνω- 
σιν τών γεωργικών συνεταιρισμών 
τής Χώρας.

2 Απριλίου

Κατ’άνακοίνωσιν τού κ. "Υπουρ
γού τών Οικονομικών ή Κυβέρ- 
νησις άπεφόσισε νά διαθέση διά 
τήνέξυπηρέτησιν τοΰ’ΕξωτερικοΰΔη- 
μοσίουΧρέουςποσοστόν40ο)οΙπίτής 
νομίμου αξίας τών τοκομεριδίων.

3 ’Απριλίου

Τέλεσις τών εγκαινίων τών υπό 
τής Διοικήσεως ΓΙρωτευούσης δη- 
μιουργηθέντων κέντρων παιδικής 
χαράς
5 ’Απριλίου

Τέλεσις τών εγκαινίων τού νέου 
μεγάρου Τραπέζης τής Ελλάδος.
6 ’Απριλίου

Άναγνώρισις τής ’Ιταλικής Αυ
τοκρατορίας υπό τής Ελλάδος
7 ’Απριλίου

Δι’ αναγκαστικού νόμου άπηγο- 
ρεΰθη τό δικαίωμα τού συνεταιρί- 
ζεσθαιείς τούςδημοσίουςύπαλλήλους.

9 ’Απριλίου
"Τδρυσιςί διά διατάγματος, Γενι

κής Εταιρίας Φυλακών
11 ’Απριλίου

ΙΙανηγυρική έναρ'Εις τού πανελ
ληνίου συνεδρίου χημικών παρου
σία τής Α Μ. τού Βασίλειος.
12 ’Απριλίου

Κατά παρασχεθείσας άρμοδίως 
πληροφορίας συνεχίζεται κανονι
κούς ή έκτέλεσις τών παραγωγικών 
έργων
13 ’Απριλίου

Δημοσίευσις νόμου διά τήν συσ
τηματοποίησα τών εκθέσεων καί 
τήν όργάνωσιν τών λουτροπόλεων
15 ’Απριλίου

"Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
κ. Μεταξάς έδήλωσεν ότι διά νέου 
νόμου εφαρμόζεται εύρυτάτη Δι
οικητική άποσυγκέντρωσις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

25 Μαρτίου

Ό Πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας 
I κ. Τσάμπερλαιν έδήλωσεν δτι ή Μ.
[ Βρεταννία ούδεμίαν αναλαμβάνει 
ύποχρέωσιν διά τήν έγγΰησιν τής 
άκεραιότητος τής Τσεχοσλοβακίας

26 Μαρτίου

Οί ’Ιάπωνες καταδιωκόμενοι από 
τούς Κινέζους αρχίζουν νά ύπο· 
χωρούν εις δλα τά μέτωπα

30 Μαρτίου

Μετά τήν αποδοχήν τού Πολω
νικού τελεσιγράφου άπεκατεστάθη- 
σαν πλήρως αί σχέσεις Πολωνίας 
καί Λιθουανίας.
1 ’Απριλίου

Αί Αιγυπτιακοί εκλογαί απέδω
σαν σημαντικήν πλειοψηφίαν είςτήν 
Κυβέρνησιν.

2 ’Απριλίου
Τά στρατεύματα τού στρατηγού 

Φράνκο καταλαβόντα τήν Λερίντα 
προχωρούσα προς τήν Μεσόγειον.
4 ’Απριλίου

Αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Α
μερικής άποφασίζουσι νά έπιταχΰ- 
νωσι τον ρυθμόν τού εξοπλισμού 
των.
5 ’Απριλίου

"Η’Αγγλική Κυβέρνησις άνεγνώ 
ρισε τήν.προσάρτησιν τής Αυστρίας 
υπό τής Γερμανίας.

6 ’Απριλίου
Ζωηραί προστριβαί Βατικανού 

καί Γερμανίας σχετικώς μέ τήν στά
σιν τών καθολικών Ιπισκόπων τής 
Αυστρίας.
7 ’Απριλίου

’Έναρξις εν Κιυνσταντινουπόλει 
τών εργασιών τής Βαλκανικής δια 

, σκέψεως τού Τύπου.
9 ’Απριλίου

Έ Κυβέρνησις Μπλούμ καταψη- 
φισθεΐσα έν τή Γερουσία υπέβαλε 
τήν παραίτησίν της.
10 ’Απριλίου

Σχηματισμός τής νέας Γαλλικής 
Κυβερνήσεως υπό τον κ. Daladier.
11 ’Απριλίου

Τό δημοψήφισμα διά τήν προ- 
σάρτησιν τής Αυστρίας εις τό Ράιχ 
απέδωσε 99.75 ο)ο εις τό «ναί».
13 ’Απριλίου

Ή Μεξικανική Κυβέρνησις άπέρ- 
ριψεν τό ’Αγγλικόν διάβημα σχετι
κώς μέ τήν εθνικοποίησα τών πε
τρελαιοπηγών τής Εταιρίας «’Αε
τός».
16 Απριλίου

"Υπογραφή έν Ρώμη τής Αγ- 
γλοϊταλικής Συμφωνίας.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ί:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937-ΕΤΟΣ 12«ν

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ταμείον και Τράπεζαι £ 3.309, 5,11 Δραχ. 1.820.113.90 Κεφ. Μετοχικόν καταβ. £ 5.000.0.0 Δρ. 2.750-000.— •
Χρεώγραφα ιδιοκτησίας μας » 23.12. 9 » 13.000 — Κεφάλαιον Άποθεματικόν Τακτικόν » 2.610.766.10
’Έπιπλα, εγκαταστάσεις καί αυτοκίνητα Γραφείου » 8.431.18. 2 » 1.887.550.— Κεφάλαιον’ΑποθεματικόνΈκτακτον » 9.500.000· —
Ακίνητα » 3.531. 0 2 » 1-912.055.— . Προβλέψεις δΓ έπισφαλ. απαιτήσεις » 2.500.000.—
Γραμμάτια εισπρακτέα » 11.348 12. 2 » 6.241.735.— Κέρδη καί ζημίαι άφιέμεναι είς νέον » 99.972.60 £ 31.746.15.11 Δραχ. 17.460.738.70
Εμπορεύματα έν Άποθήκαις » 202.107. 3. 4 » 111.158.942,60 Πιστωτικοί Λογαριασμοί : Καταθέσεις Μετόχων » 46.590.10. 8 » , 25 624.793.70
Λογαριασμοί Πελατών ήγγυημένοι » 725 15. 7 » 399.179— Γραμμάτια Πληρωτέα » 3.636. 7. 3 » 2.000.000.—
Πελάται διάφοροι » 9.431. 0. δ » 5.187.062,10 Τράπεζαι : Προκαταβολαί έπί άξιων » 132.354.12. 8 » 72.795.048.£0
Τρέχοντες χρεωστικοί λογαριασμοί » 6.402. 1. 8 » 3.521.146.70 Λογαριασμοί Πλοιοκτητών » 15.818. 5. 5 » 8.700.051.10
Λογαριασμοί Τάξεως » 10.263. 0. 0 » 5.644.650.— Λογαριασμοί υπό έκκαθάρισιν )) 3.268.18. 2 » 1.797.900.10

Τρέχοντες Πιστωτικοί Λογαριασμοί 4.323 18. 5 » 2.378.155.90
Μέρισμα χρήσεως 1937 » 1.500. 0. 0 » 825.000.—
Φόρος μερίσματος καί αδιανέμητων κερδών 1937 » 1.071. 1. 8 » 589.096.—
Λογαριασμοί Τάξεως 10.263. 0. 0 » 5.644.650—

£ 250.573.10. 2 Δραχ. 137.815.434.30 £ 250.573.10. 2 Δραχ. 137.815.434.30

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ Ι„

ΧΡΕΩΣΙΣ

"Εξοδα διαχειρίσεως, Μισθοδοσίαι Διευθύνσεως καί
Προσωπ., Φόροι,Ενοίκια, Τόκοι, Γεν. "Εξοδα κλπ. £ 12.159. 9. 1 Δραχ. 6.687.700.80 

’Αποσβέσεις έπί αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων καί 
διαφόρων λογαριασμών » 481.12. 2 ■» 264.883-70

Υπόλοιπον κερδών πρός διανομήν 6.089. 0 6 » 3.348.965.1ο

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

. Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως £ 106. 6. 5 Δραχ. o8.476.20
Κέρδη έκ πρακτορεύσεως ατμόπλοιων, έξ εμπορι

κών έπιχειρήσεων καί διάφορα άλλα κέρδη » 18.623.15. 4 » 10.243-073.40

£ 18.730. 1. 9 Δραχ. 10.301.549.60 £ 18-730. 1. 9 Δραχ. 10.301.649.60

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΧ. 3.348.965.10

Κράτησις 10 ο)ο διά Ινεφάλαιον Τακτικόν Άποθεματικόν. συμφώνως τώ άρθριο 37 τοΰ Καταστατικού
Μέρισμα Τακτικόν 6 ο)ο ήτοι σελλίνια 6 κατά μετοχήν ελεύθερον φόρου £ 300.0.0.Χ550
Μέρισμα ’Έκτακτον 24 ο)ο ήτοι σελλίνια 24 κατά μετοχήν ελεύθερον φόρου £ 1.200.0.0· Χ550
Φόρος Δημοσίου επί Τακτικού καί Έκτακτου μερίσματος πρός 19.30 ο)ο
Φόρος Δημοσίου επί αδιανέμητων κερδών έκ Δρχ. 2.268.914.90 πρός 17.30 ο)ο
Κράτησις διά Κεφάλαιον Άποθεματικόν 'Έκτακτον
Κέρδη άφιέμενα εις νέον

Δραχ. 334.896.50
165.000.— 
660.000.— 

» 196.574.—
392.522— 

» 1.500 000—
» 99.972.60

Δραχ. 3.348.965.10

Τό έκ σελλινίων 
έγκρισιν τού παρόντος 
κητικοΰ Συμβουλίου.

τριάκοντα (30) τακτικόν καί έκτακτον μέρισμα κατά Μετοχήν, ελεύθερον φόρου, πληρωθήσεται μετά τήν 
Ισολογισμού υπο τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων καί έν ημέρα καθορισθησομένη υπό τοΰ Λιοι-

Έν Πειραιεΐ, τή 22 Μαρτίου 1938.

Ό Πρόεδρος τού Δ. Συμβουλίου Ό Διευθύνων Σύμβουλος Ό Προϊστάμενος τοΰ Λογιστηρίου

ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΙΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΡΑΤΣΟΣ

ΣΗΜ.—Ή τιμή τής λίρας ύπελογίσΟη πρός Δρχ. 550- —
■


