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"Οταν οί παρθένοι αόραι της άφυ- 
πνιζομένης άπο τον χειμέριον λή
θαργον φύσεως έρρίπισεν, μίαν πρωί
αν εαρινήν, το λάβαρον, τό όποιον 
ό Παλαιών [Ιατρών Γερμανός καθη- 
γίασεν εις σημαίαν άγώνος υπέρ ε
λευθερίας, μέγα γεγονός, συνετελεΐτο 
εις τόν προκίώνιον κόσμον τοΰ πνεύ
ματος

Τό ιερόν εγερτήριον Εκάλει Εν 
’Έθνος, τό όποιον εις εύτυχεστέρους 
αιώνας έχάρισε πτέρυγας εις τό αν
θρώπινον πνεύμα, να συνέχιση τόν 
μέγαν προορισμόν του. Διότι εις τήν 
χορείαν των Εθνών εκαστονεχει καί 
ίδιον προορισμόν, ίδιον εργον να έπι 
τελέση ύπέρ τής ν ενικής έξυψώσεως 
τοΰ γένους τών ανθρώπων. Έξελισ- 
σόμενον από γενεά εις γενεάν υπό 
τάς αύτάς συνθήκας φυσικοΰ περιβάλ
λοντος, τήν αυτήν εκφρασιν λόγου ό- 
μαδικώς καλλιεργούν, κοινήν έχον 
τήν ιδιοσυγκρασίαν καί τήν ροπήν 
καί όμοιας τάς φυσικάς, ψυχικάς καί 
πνευματικά; ιδιότητας, όπό τήν κα
θοδήγησή τών μάλλον έναρμονίως 
καί δαψιλώς συγκεντρούντων αύτάς 
τέκνων του προσφέρει εις τό ανθρώ
πινον γένος τήν εισφοράν τής άναρ- 
ριπίσεως τοΰ θείου φωτός, τοΰ όποι
ου τόν άρχικον σπινθήρα έκόμισεν 
έκ τοΰ Όλυμπου ό Προμηθεύς. Καί 
ύπήρξεν είς τοΰτο γενναιόδωρο'/ τό 
Ελληνικόν ’Έθνος.

”Αν ύπάρχη τι σήμερον είς τήν 
πεπολιτισμένην ανθρωπότητα δψη- 
λον, εύγενές καί ώραΐον, φέρει ανε
ξίτηλο'/ τήν σφραγίδα τοΰ Έλληνι- 
κοΰ πνεύματος. Ό Ελληνισμός υ
πήρξαν αείποτε 'όρος σημαίνων υψη
λόν βαθμόν πνευματικής άνατάσεως 
Ουδέποτε υπό τών φωτεινών πνευ
μάτων τής ανθρωπότητας έμετρήθη 
είς πλέθρα γής καί μυριάδας κατοί 
κων. Ή Ελλάς είναι ή κοινή Πα- 
τρίς τών άνθρώπων τών άξιων τής 
ανθρωπότητάς.

Α· Άθήναι καί ή Σπάρτη άριθ- 
μοΰσι πολίτας καί σήμερον καί θά 
άριθμοΰν τοιούτους είς τόν αιώνα πα- 
νταχοΰ τής γής μεταξύ τών Εκλε
κτών τέκνων αυτής. Διά τοΰτο, ό
ταν ή Ελλάς ήγέρθη διά νά άπο- 
τινάξη τόν ζυγόν τής βαρβάρου δου
λείας οί άνά τήν Οικουμένην πνευ
ματικοί πολΐται αυτής ήκουσαν τό 
εγερτήριον σάλπισμα τοΰ άγώνος της 
ν’ άντηχή είς τά μύχια τοΰ άνθρω- 
πίνου των είναι.

Ή Ελλάς άνεκάλεσε τήν Ελευ
θερίαν είς τόν πάτριον Εδχφος. Ό 
νιέπων τά πάντα έν τώ κόσμω Λό
γος έκάλει καί πάλιν αύτήν, δπως 
υπό τήν ζωογόνον αύραν τής Ελευ
θερίας συνέχιση τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
πρός τό άνθρώπινον γένος μεγάλου 
Εργου αυτής.

. . . Κάθε έθνος Εχει καί μίαν Με- 
γάλην Ημέραν, πρός τήν όποιαν ύ- 
ψώ ει υπερηφάνως τόν λιχανόν καί

τήν Επιδεικνύει—δώρον καί παράδει
γμα διά τούς ζώντας καί τούς απερ
χομένους στέφανον δόΕης καί ευ
γνωμοσύνης δι’ εκείνους πού άπήλ- 
θον, δι’ Εκείνους πού. τήν ύψωσαν 
Εκεί καί τήν διετήρησαν έκε!

Καί ή 25η Μαρτίου είναι διά τήν 
Ελλάδα ή Μεγάλη Ήμέοα της: Σάν 
σήμερα άνέθορεν «απ’ τά κόκκαλα 
βγαλμένη τών Ελλήνων τά ιερά» 
ή ’Ελευθερία.

Σκοτεινοί καί πολυδαίδαλοι οί δρό
μοι πού άκ-ιλουθεΐ ή Πρόνοια όταν 
βχδίζη πρός τούς σκοπούς της· μυ- 
στιριακή ή φωνή τών συμβόλων 

; πού χρησιμοποιεί 8τ?ν κρυφομιλή διά 
1 τά πεπρωμένα τών άτόμων καί τών 
’Εθνών.

Τήν ήμέρνν καθ’ ή'ν ό Δημιουρ
γός τοΰ Σύμπαντος Εστελλεν είς τήν 
γήν τήν ’Αγαθοποιόν του Θέλησιν 
έν εϊδει άγγέλου, κομίζοντας τό λευ
κόν καί πάναγνον γονομοποιόν άν
θος, διά νά καταστήση τήν Παρθέ
νον Μητέρα τοΰ Έλευθερωτοΰ τής 
άμαρτωλής άνθρωπάτητος, τήν ίδιαν 
ήμέρα-/ Εθραυσεν ή Ελλάς τά δε- 
σμά τής δουλείας καί έχαιρέτησε τήν 
’Ελευθερίαν:—Χαίρε ώ χαΐρε, Έ- 

| λευθεριά!.
| ΓΓ αυτό τήν ήμέραν ταύτην ό ού· 
ϊ ρανάς είναι γλαυκός καί χαρμόσυ
νος, δπως γλαυκή καί χαρμόσυνος 
είναι ή σημαία μας, τήν όποιαν ά- 
νεδίπλωσαν καί έπλατάγισαν τής Ε
λευθερίας οί Ζέφυροι

Ή άνθρωπότης Επί Επτά όλους 
Ενιαυτούς παρίστατο Εκθαμβος πρό 
τοΰ θαύματος τής άναστάσεως ταύ- 
της ’Από τήν γήν, είς τήν όποιαν 
άνέλαψεν είς ύπερτάτην λαμπρότη -α 
τό άνθρώπινο πνεύμα ύψοΰντο αί φλό
γες καί οί καπνοί τής θυσίας. Ένέ- 
αζεν άκτινοβολοΰσα πρό τών έκπλή- 
κτων δμμάτων τοΰ κόσμου ή γηραιά, 
σεπτή Σχλαμίς. Τό γλαυκόν Αίγαΐ- 
ον άντήχει τά νέα κλέη τών Ελλή
νων. ’Από τήν άκρώρειαν τοΰ Ζαλόγ
γου νέαι Σπαρτιάτιδες έδίδασκον 
τά ’Έθνη τήν ύπέρτιμον ιερότητα 
τής ’Ελευθερίας. Τό Μεοσο-'όγγι ά- 
νερχόμ νον είς τούς ουρανούς ώς με
τέωρον φωτεινόν Εμεινε ν Εκεί σελχ- 
γίζον είς τούς*αιώνας καί έμπνέον 
τόν Ερωτα τής άνδρφας άρετής είς 
τάς γενεάς τών Επιγιγνομίνων πά- 
σης γής.

Ή πατρώα αύτή άρετή είναι κλή
ρος τόσον λαμπρός δσον καί βαρύς. 
Καί ή πρός τόν άνθρωπισμόν δφει- 
λή μας είναι μεγάλη, καθότι τά τέ
κνα τής χώρας ταύτης είναι φύλακες 
θείας ύποθήκης.

’Από τάς άναμνήσεις, τάς οποίας 
γεννά ή Ενδοξος Επέτειος τής 25ης 
Μαρτίου, άντλήσωμεν νέαν πίστιν, 
νέαν δύναμιν, κέαν όρμήν άνατάσε
ως πρός τό άειλαμπές πνευματικόν 
φως...

ΕΛΒΕΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Ύπό τοϋ Δρ. ΑΝΑΣΤ. Ν. ΣΠΟΥΡΓΙΤΟΥ

Ό πληθυσμός τής Ελβετίας 
άνι'ιρχετο τήν 1)12) 1920 είς 
3880320 κατοίκους, τό έτος 1930 
είς 4066000 καί ψ επιφάνεια είς 
41295 Χ2. Ή εθνική περιουσία 
υπολογίζεται είς 60—65 δισεκ. 
φράγκα.

Ή Τραπεζιτική ιστορία τής Ελ
βετίας άρχεται πολύ άνγά. Τό 
πρώτον μέγα ίδρυμα είναι ή S. 
A. Leu καί Co, ίδρυθεΐσα τό 1755, 
δπερ όμως ειχεν ως πρώτον προο
ρισμόν τήν παροχήν δανείων είς 
ξένας Κυβερνήσεις καί ξένους ’Η
γεμόνας. Επίσης έλειτοΰργουν 
διάφορα ’Ιδρύματα, ών τό σπου
δαιότερου υπήρξε, τό ιδρυθεί· έν 
Βέρνη τό 1677, δπως παρέχη δά
νεια έκ χρημάτων τοϋ Δημοσίου 
είς Ελβετούς διαμένοντας είς τό 
εξωτερικόν, ί'να μ ή περιπίπτουν 
είς χρέη καί εκθέτουν τό Κράτος. 
"Ετερα ’Ιδρύματα, ών επίσης 
σπουδαιότερου έγένετο τό ίδρυθέν 
έν Βέρνη τό 1709, έγένοντο δπως 
παρέχωσι είς ξένους ’Ηγεμόνας, 
χάριν τοποθετ ήσεως χρημάτων 
τοΰ Καντονιού.

Έν Ελβετία απαντάται μεγί
στη ποικιλία τραπεζιτικών τύπων 
όφειλομένη είς τήν πολιτικήν διαί
ρεση· τοΰ τόπου, ούτως ώστε τά 
διάφορα τραπεζιτικά συστήματα 
παρουσιάζουσι τοπικόν χαρακτή
ρα. Ή άσκησις τραπεζιτικοΰ επαγ
γέλματος έθεωρεΐτο κρατικόν προ
νομίαν είδικώς παραχωρούμενον. 
"Απαξ δμως έδι'δετο ή άδεια διά 
τήν σύστασιν Τραπέζης, αΰτη ήτο 
ελεύθερα ν’ άσκηση πάσαν τρα
πεζιτικήν λειτουργίαν. Συμπερι- 
λαμβάνετο επίσης έκτος ολίγων Ε
ξαιρέσεων καί ή εκδοσις τραπε
ζογραμματίων.

Τά άφορώντα τήν λειτουργίαν 
τών ’Ελβετικών Τραπεζών, τήν 
διοίκησιν, όργάνωσιν, εκδοσιν τρα
πεζογραμματίων, πιστώσεις, σύν
ταξιν ισολογισμού, διανομήν κερ
δών κτλ. δεν δΰνανται νά ύπα- 
χθώσιν είς γενικάς αρχάς, καθ’ 
δσον πρόκειται περί ποικιλίας α
προσδιορίστου παρά ταΐς διαφό- 
ροις Τραπέζαις, καντονιακαΐς, 
κοινοτικαϊς, έμπορικαίς, υποθηκι- 
καίς κλπ. έφ’ δσον λειτουργοΰσιν 
είς διάφορα καντόνια καί ΰπό- 
κεινται είς τήν νομοθεσίαν έκα
στου τούτων. Έν τούτοις τό έτος 
1934 έψηφίσθη ομοσπονδιακός 
νόμος, ρυθμίσας τά πράγματα.

Κατά γενικόν τύπον δυνάμεθα 
νά διακρίνωμεν τάς Τραπέζας είς 
τρεις κατηγορίας δημοσίας, είς 
ας τό κεφάλαιον κατατίθεται ύπό 
τών Καντονίων, μικτάς, είς ας 
μετέχει καί ιδιωτικόν κεφάλαιον 
καί ίδιωτικάς, καθ’ ας ολόκληρον 
τό κεφάλαιον είναι ιδιωτικόν.

Ιδίως αί εγκατεστημένοι είς τά 
διάφορα Καντόνια Τράπεζαι, δη
μόσιοι καί μικταί, φέρουσι καθα- 
ρώς ιδιόρρυθμον τύπον. Ελβετι
κόν. Ή διοίκησις ανατίθεται εις 
πρόσωπα διοριζόμενα κρατικώς. 
Διενεργοΰσι πάσαν τραπεζιτικήν 
λειτουργίαν παθητικήν καί ευερ
γετικήν παρέχουσαν καί ενυπό
θηκα δάνεια καί δανειζόμενα δι’ 
έκδόσεως ομολογιών. Είς τάς γε
ωργικά; επαρχίας προσλαμβά
νεσαι μορφήν καθαρώς υποθηκι- 
κήν Μόνον κερδοσκοπικοί πρά

ξεις απαγορεύονται. Τό Δημόσιον 
ενιαχού αναλαμβάνει τήν ευθύνην 
διά τάς υποχρεώσεις τής Τραπέ
ζης, ενιαχού μόνον διά τά τραπε
ζογραμμάτια Παρέχουσι πιστώ
σεις είς τάς μικράς έπαγγελματι- 
κάς τάξεις καί από τής άπόψεως 
ταύτης δείκνυνται έξόχισς ευεργε
τικά. Μ ή άποβλέποντα είς κέρδη, 
παρέχουν τάς πιστώσεις ύπό ευ
νοϊκούς ορούς. Τά κέρδη αυτών 
χρησιμοποιούνται δι’ έργα κοινω
φελή.

Τά τραπεζογραμμάτια έξεδί- 
δοντο εις τμήματα από 20 φρ. έ'ως 
500. Ούχί σπανίως δμως έξεδί- 
δοντο καί γραμμάτια μέχρι 5 
φρ. Τό είς χρυσόν κάλυμμα ώρί- 
ζετο είς τό 1)3 ή 2)3 καί ένια- 
χοΰ είς τό κάλυμμα ύπήγοντο καί 
αί υποχρεώσεις δψεως.

Τό έτος 1848 υπήρχαν επτά 
τοιαΰται έκδοτικαί Τράπεζαι καί 
ή κυκλοφορία άνήρχετο είς επτά 
έκατ. φρ. Τό 1870 ύπήρχον 24 
έκδοτικαί καί ή κυκλοφορία άνήρ
χετο είς 18 έκατ. φρ. Ή πληθύς 
αύτη τών έκδοτικών Τραπεζών ένε- 
φάνιζε σημαντικά μειονεκτήματα. 
Τά γραμμάτια έστεροΰντο όμοιο- 
μορφίας καί κατά τό ποσόν καί τόν 
τύπον' ή μία Τράπεζα ήρνεΐτο νά 
δέχεται τά γραμμάτια τής άλλης' 
πρό παντός δμως «πέλειπεν ενι
αία κατεύθυνσις έκτοκιστικής πο
λιτικής, ώστε νά ύπάρχη έν προε
ξοφλητικόν επιτόκιο ν, κανονιζό- 
μενον κατά τάς συνθήκας τής 
αγοράς. Χωρίς νά έγκαταλείπεται 
τό σύστημα, είς νόμοςφετους 1875 
έπεδίωξε νά βελτιώση τήν κατά
σταση·. Νεώτερος νόμος από 7)3) 
1881 υπήρξε πληρέστερος καί έπε- 
δίωξεν τήν άρσιν τών ατοπημά
των. Διά τήν ΐδρυσιν εκδοτικής 
Τραπέζης απαιτείται άδεια τοΰ 
’Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. ’Ορί
ζεται κεφάλαιον έλάχιστον 500000 
φρ. Τά. τραπεζογραμμάτια δεν 
πρέπει νά ύπερβαίνωσι τό διπλά
σιου τοΰ κεφαλαίου. ’Επιβάλλεται 
ή αποδοχή παρ’ έκάστης Τραπέ
ζης τών τραπεζογραμματίων τών 
άλλων Τραπεζών. Τό μεταλλικόν 
κάλυμμα ορίζεται είς 40 ο)ο.

Παρ’ δλην τήν έπελθοΰσαν βελ
τίωση·, ή κοινή γνώμη δεν έμενεν 
ικανοποιημένη. Έζητεΐτο ή ϊδρυ- 
σις συγκεντρωτικής εκδοτικής Τρα
πέζης, ώς Ικράτει είς άλλας πλεί-

στας χοίρος. Ή πλειονότης τών 
Τραπεζών δεν έπέτρεπε. ένιαίαν 
ρύθμισιν τής κυκλοφορίας καί τοΰ 
προεξοφλητικού τόκου. Έν τού- 
τοις αί δυσχέρειαι τής ίδρύσεως 
μονοπωλιακής εκδοτικής Τραπέ
ζης καθίσταντο ανυπέρβλητοι. Έ- 
βάρυνε τό ίστορικώς δεδομένον. 
Δεν ήτο βεβαίως ευχερές ν’άφαι- 
ρεθή τό εκδοτικόν δικαίωμα από 
τόσας Τραπέζας, αϊτινες έπί τόσα 
έτη ήσκησαν αυτό' Ήμφισβητεΐτο 
είς ποιαν πόλιν θά ένεκαθίστατο 
ή έ'δρα. Πλεϊσται έ'τεραι διχογνω- 
μίαι, εάν ή Εδρυθησομένη Τρά
πεζα έπρεπε νά είναι δημο
σία ή ιδιωτική, εάν έπρεπε νά τη 
δοθή αποκλειστικόν προνόμιον 
κτλ. προσέθεταν νέας δυσχερείας 
ούτως ώστε μετά πάροδον πολ
λών ετών κατωρθώθη ή ψήφισις 
τοΰ ’Ομοσπονδιακού Νόμου από 
6)10)1:905 περί ίδρύσεως Εθνι
κής Ελβετικής Τραπέζης τεθέντος 
έν ισχύει τήν 8)1)1906.

Ή ’Εκδοτική Τράπεζα, ύπό τήν 
έπωνυμίαν «Εθνική Ελβετική 
Τριίπεζα» τίθεται ύπό τήν συνερ
γασίαν καί τήν έποπτείαν τοΰ 
’Ομοσπονδιακού Κράτους. Είς αυ
τήν παραχωρεΐται έπί μίαν είκο- 
σιπενταετίαν αποκλειστικόν εκδο
τικόν προνόμιον. Ό προορισμός 
τής Τραπέζης είναι νά ρυθμίζη 
τήν κυκλοφορίαν καί τάς χρημα
τικός συναλλαγάς καί ν’ άναλαμ- 
βάνη ανέξοδους τήν ταμιακήν υπη
ρεσίαν τής ’Ομοσπονδίας έφ’ δσον 
τή ανατίθεται. Τά διάφορα διοι
κητικά ό'ργανα ένεκατεστάθησαν 
έν Βέρνη πλήν τοϋ Διευθυντηρίου 
έν Ζυρίχη πρό; ίκανοποίησιν τών 
αξιώσεων τής τελευταίας.

Ή Τράπεζα ήρξατο λειτουργούσα 
τήν 30)6] 1907. Κατά τήν στιγμήν 
ταύτην ύπήρχον έν ένεργεία 36 έκ- 
δοτικαί τράπεζαι μέ κεφάλαιον 122 
έκατ., άποθεματικά 47 έκατ. καί 
κυκλοφορίαν τραπεζογραμματίων 
2.43 1)2 έκατ. φράγκα.

Κεφάλαιον. Τό κεφάλαιον τής 
Τραπέζης ορίζεται είς 50 έκτ. φρ. 
ου τό 1]3 είναι αμέσως καταβλη
τέου, τό ύπόλοιπον κατόπιν προει- 
δοποιήσεως έξ μηνών. Τά 2)5 έπι- 
φυλάσσονται διά τά καντόνια, έν 
αναλογία πρός τόν πληθυσμόν, τό 
1]5 δίδεται είς τάς έκδοτικάς έως 
τότε Τραπέζας έν αναλογία, πρός 
τήν πραγματικήν έκάστης κυκλο-

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ή 25η Μαρτίου, ύπό κ. Ξενοφ. Χατζησαράντου. Ελβετικά! Τρά- 
πεζαι, ύπόΔρ’Αναστ. Σπουργίτου.Ή ’Ελαιοπαραγωγή κατάτό 1937. 
Κατατοπιστική ερευ να. Ή Εκ8εσις τοϋ Διοικητοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης κ. ’Ιωάν. Δροσοπούλου. Αί Διοικητικά! έργα 
σίαι είς μίαν Τράπεζαν, ύπό Δρος Erich Brandstetter. Ειδήσεις 
Εξωτερικού. Τά κυριώτερα Εμπορεύματα. Τά κυριώτερα πο
λιτικά καί οικονομικά γεγονότα.

Είς τό επόμενον ψύλλον ή συνέχεια τοΰ άρθρου: Αί διε
θνείς συναλλαγα! και ή κριτική τών αυτοματισμών.
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I‘ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ, 1
5 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
| Έαωιερικοϋ Δρχ. 60
Ξ ’Εξωτερικού Δολ. 2
Ξ Τιμή φύλλου Δρ. 5

Ειδικής έκδόσεως Δρχ- 10
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19

Τά εμβάσματα έπ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ

Αΐ αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν τοΰ Διαχειρισιοΰ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού.

Ξ Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνδρο- Ξ 
Ξ μηιαί, όπως γνωστοποιώσιν εις Ξ 
= τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν Ξ 
= μεταβολήν τής διευΟύνσεώς των. Ξ

I Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου Ξ 
‘Υπεύθυνος επί τής Ύλης =

ΑΑ· ΧΑΜΨΑΣ Αμερικής 19 |
Ξ Προϊστάμενος Τυπογραφείου Ξ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ |
Πατησίων 4 =

ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |||Ε

φορίαν κατά την 31)12)1904 καί 
τά υπόλοιπα 2)5 τίθενται εις δη
μοσίας έγγραφάς.

’’Εργααίαι. Αΰται έν γενικάίς 
γραμμαΐς είσίν αί συνήθεις των 
Εκδοτικών Τραπεζών καί διά τού
το περιττεύει πάσα εύρυτέρα αυτών 
άνάλυσις.

Τραπεζογραμμάτια. Ταΰτα έκ- 
δίδονται εις τμιήματα 50, 100 5U0 
καί 10000. Κατ’ έξαίρεσιν τη άδεια 
τοΰ Όμοσπονδικοϋ Συμβουλίου 
δύνανται νά έκδοθώσι τμήματα φρ. 
50. Τό εις μεταλλικόν κάλυμμα ο
ρίζεται εις 40 ο]ο. Ή αποδοχή εις 
τάς ιδιωτικός συναλλαγας δεν εί
ναι υποχρεωτική (ήτοι δεν ισχύει 
ή λεγομένη νόμιμος κυκλοφορία 
cours legal) καί μόνον τά δημό
σια Ταμεία είσίν υποχρεωμένα νά 
τά δέχωνται. Εις περιπτώσεις πο
λέμου μόνον δύναται νά έπιβληθή 
αναγκαστική κυκλοφορία. Τά γραμ 
μάτια είσίν έ'ξαργυρώσιμα εις τήν 
έδραν τής Βέρνης καί εις τά Υπο
καταστήματα καί Πρακτορεία, έφ’ 
όσον υπάρχουν διαθέσιμα, μέ τήν 
ΰποχρέωσιν όπως εντός λογικής 
προθεσμίας γίνη ήσχετική προμή
θεια. Αί εκδοτικοί Τράπεζαι ύπο- 
χρεοΰνται ν’ άποσύρωσιν έκ τής 
κυκλοφορίας τά τραπεζογραμμάτιά 
των εντός τριετίας.

Διοίκησις. Το είδος των διοικη
τικών οργάνων ως καί τά καθή
κοντα,δικαιώματα καί ένέργειαι αυ
τών παρά τη Ελβετική Εθνική 
Τραπέζη συμπίπτουσιν έν γενικαΐς

γραμμαΐς πρός τά διά τάς Εκδο
τικός Τραπέζας γενικάιτερον κρα
τούντα καί κατά συνέπειαν θά αρ- 
κέσωσιν όλίγαι λέξεις περί αυτών. 
"Αλλωστε δεν επιτρέπει καί ό χώ
ρος δΤ εύρυτέραν άνάλυσιν.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου ά- 
ποτελεΐται έκ 40 μελών, έξ ών τά 
15 εκλέγονται υπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως καί τά 25 ορί
ζονται υπό τοΰ 'Ομοσπονδιακού 
Συμβουλίου. Ή θητεία είναι τε
τραετής; Εις τό Συμβούλιου ανή
κει ή γενική έποπτεία καί ή πα- 
ρακολούθησις τών εργασιών. ’Επει
δή δέ τό Συμβούλιου συνέρχεται 
κατα τριμηνίαν, 5Γ έγγυτέραν πα
ρακολούθηση' τής διεξαγωγής τών 
εργασιών τάσσεται «Τραπεζιτική 
’Επιτροπή», άποτελουμένη υπό τοΰ 
Προέδρου καί ’Αντιπροέδρου τοΰ 
Συμβουλίου καί πέντε μελών, εκλε
γόμενων διά μίαν τετραετίαν υπό 
τοΰ Συμβουλίου. Έκτος τών ορ
γάνων τούτων υπάρχει τό Διευθυν- 
τήριον, άποτελούμενον έκ τριών 
μελών, έκλεγομένων υπό τοΰ 'Ομο
σπονδιακού Συμβουλίου καί δπερ 
είναι κυρίως τό εκτελεστικόν ορ
γάνου τής Τραπέζης. Εις τα Υ
ποκαταστήματα πρός παρακολού- 
θησιν τών εργασιών τάσσονται τό
πι καί Έπιτροπαί καί αί Διευθύν
σεις, άποτελούμεναι από ένα Διευ
θυντήν καί ένα Ύποόιευθυντήν,ούς 
ορίζει τό 'Ομοσπονδιακόν Συμβού
λιου καί εις οΰς υπάγεται ή διεύ- 
θυνσις καί ή διεξαγωγή τών εργα
σιών τοΰ 'Υποκαταστήματος.

Διανομή τών κερδών. Δέκα 
τοϊς εκατόν εκ τών καθαρών κερ
δών φέρεται εις τό απόθεματικύν 
ούχί όμως πλέον τών 500.000 φρ. 
καί τούτο μέχρις ου άνέλθη εις τό 
30 ο)ο τοΰ κεφαλαίου. Μετά τήν 
κράτησιν τοΰ άποθεματικοΰ, 4 ο)ο 
επί τοΰ καταβεβλημένου κεφα
λαίου δίδεται μέρισμα εις τούς με
τόχους. Κατόπιν καταβάλλονται 
αί ορισθεϊσαι αποζημιώσεις εις 
τά διάφορα Καντόνια διά τήν κα- 
τάργησιν τών παρ’ αύτοΐς Εκδο
τικών Τραπεζών. Έάν τά κέρδη 
είσίν ανεπαρκή διά τήν καταβο- 
βολήν τών άποζημιώσεών, αΰται 
υπό τύπον προκαταβολών παρέ
χονται υπό τής 'Ομοσπονδίας.Έάν 
μετά τήν πληρωμήν τών αποζημιώ
σεων ΰπάρχη έτι υπόλοιπον κερδών, 
κατανέμεται καί τά2)3 δίδονται εις 
τά Καντόνια, έν αναλογία πρός 
τον πληθυσμόν καί τό 1)3 εις τό 
'Ομοσπονδιακόν Κράτος.

Τέλος 1936 τό καταβεβλημένον 
κεφάλαιον παραμένει ώς είχε κατά 
τήν ϊδρυσιν έκ φρ. 25 έκατομ. 
Ή κυκλοφορία τών τραπεζογραμ

ματίων άνήρχετο εις 335 έκατ. 1 ’Απριλίου 1935 2 ο)ο καί κατό- 
φρ. τό έτος 1914 και βαίνει διαρ- ; πιν 2 1)2 ο)ο. Τήν 26 Νοεμβρίου
κως αυξανόμενη τα κατόπιν ετη. 
Τό έτος 1930 φθάνει τό έν δισεκ. 
φρ. καί κατόπιν υπερβαίνει αυτό, 
κυμαινόμενη περί τό 1 1)2 δισεκ. 
καί πλέον. Τέλος 1936 ανέρχεται
1.482.222 τ. φρ. Τό κάλυμμά 
τών τραπεζογραμματίων καί τών 
άλλων υποχρεώσεων όψεως εις 
χρυσόν, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών εις χρυσόν διαθεσιμοτήτων 
εις τό εξωτερικόν, προσεγγίζει τό 
100 ο)ο. Κατά μέσον ετήσιον 
δρον ήτο τό 1934, 93, 91 ο)ο τό
1935, 87. 54 ο)ο, τό 1936, 88, 49 
ο)ο καί τέλος 1936, 95, 29, ο)ο. 
Ήτοι τό κάλυμμα μόνον τών 
τραπεζογραμματίων υπερβαίνει τό 
150 ο)ο.

Συνεπείμ τής ύποτιμήσεως τοΰ 
Ελβετικού φρ. διά Διατάγματος 
από 26)9)1936, όρισθέντος τοΰ 
αρτίου μεταξύ 215 και 190 χιλιό
γραμμα, αντί 390,31 πρότερον καί 
υπέρ αντιστοιχεί εις ύποτίμησιν 
μεταξύ 25,94 καί 34,50 ο)ο ή Ε
θνική Τράπεζα από τής 7)10)1936 
άνετίμησε τήν αξίαν τοΰ χρυσού 
της επί τη βάσει επί πλέον 35, 
33 ο)ο (έν φρ.=215 χιλιοστ. 
γραμμ.) καί ούτως έσχεν υπερα
ξίαν 538 1)2 έκατ. φρ. δΓ ου 
έπροικοδότησε κεφάλαιον έξισοί- 
σεως ττ|ς συναλλαγματικής τιμής.

Ο τόκος υπήρξε πάντοτε χαμη
λός. Μετά τήν ϊδρυσιν τής Τρα
πέζης περιστρέφεται μεταξύ 3 καί 
ο 1)2 εις τάς περιστάσεις εξόδου 
κεφαλαίων. Μέσος δρος 1928 καί 
1929 είναι 3 1)2 ο)ο, 1930, 2,89 
ο)ο, 1931, 2,03, 1932 μέχρι τοΰ

1936, ή ’Εθνική Τράπεζα ύποβι- 
βάδει τον προεξοφλητικόν τόκον 
εις 1 1)2 ο)ο, τον χαιιηλότερον 
τόκον, οστις είχε σημειωθή.

Παρ’ δλον έν τούτοις το υπερ
αρκετόν κάλυμμα εις χρυσόν τών 
τραπεζογραμματίων, τά τελευταία 
έτη, επιθέσεις κατά τον ελβετικού 
φράγκου έγένυντο κατ’ επανάλη
ψη·. 'Υπήρχε τό ενδεχόμενον δ τι 
ύποτίμ,ησις τοΰ γαλλικού φράγ
κου θά ύπεκίνει τήν κερδοσκο
πίαν. Ή Εθνική Τράπεζα ι'πε- 
δεΐκνυε τήν άλληλεξάρτη ιν τής 
οικονομίας πρός τά δημόσια οίκο- 
νομικά. Διά Διατάγματος από 
27)9)1936 έδόθη ή νόμιμος κυκλο
φορία εις τά τραπεζογραμμάτια, 
ήτοι ή υποχρεωτική αυτής παρα.- ι 
δοχή εις τάς ίδιωτίκάς σύναλλαγάς. 
Συγχρόΐ'ως όμως άπηλλάγη ή Τρά
πεζα τής ύποχρεώσεως πρός έξαρ- 
γύρωσιν τών τραπεζογραμματίων 
εις χρυσόν ή εις συνάλλαγμα, χω
ρίς δμως νά παύση ή υποχρέωσες 
τής τηρησεως τοΰ νομίμου καλύμ- 
μα ος.

"Αλλαι Τράπεζαι. Κατά τό 
1936 αί έλβετικαί Τράπεζαι ανέρ
χονται -εις 365 μέ συνολικόν κε- 
φάλαιον (εις έκατ. η ρ.) 1545, άπο- 
θεματικά 610, ξένα χρήματα 15493 
(εις ξένα χρήματα περιλαμβάνον
ται άπασαι. αί ύποχρειόσεις, οί 
δανεισταί οίασδήποτε φύσεως, τά 
ταμιακά γραμμάτια, ομολογιούχα 
δάνεια, βιβλιάρια καταθέσεων καί 
ταμιευτηρίου άνερχόμενα εις 5680 
έκατ. φρ.), δάνεια 3941, ύποθηκικαί 
τοποθετήσεις 8612.

Η 8’ΜίΒ
ΟΙΚΙΚΙΜΙΙΙ ΑΙΙΣΚΕΤΙ!

Τήν 7ην Απριλίου θά συνέλθη 
εις τήν Κωνσταντινούπολη' ή οικο
νομική διάσκεψις τής Βαλκανικής 
Συνεννοήσεως. Τής ελληνικής αντι
προσωπείας θά προεδρεύση ό διευ
θυντής τοΰ συμβατικού τοΰ υπουρ
γείου τών ’Εξωτερικών κ. Άργυοό- 
πουλος, τοΰ κ. Βαρβαρεσου κωλυ 
ομένου λόγφ εξαιρετικής εργασίας 
του εις τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος.

ΙΙΑ ΤΗΝ DSEilEIHH 
ΤΟΥ ΕΑΛΗΝΙΚΟΥ. ΛΙΓΝΙΤΟΥ

ΙΙροτάσει τοΰ κ. υπουργού τών 
| Σιδηροδρόμων, τό ΰπουρ , ικόν συμ
βούλων ένέκρινε δπως εξουσιοδοτη
θώ σιν οί Σιδηρόδρομοι τοΰ Ελλη
νικού Κράτους καί εντός τών ορίων 
πιστώσεως 6.000-000 δραχμών προ- 
βοϋν εις μελέτην καί δργάνωσιν τών 
λιγνιτορυχείων τής χώρας, εκλεγό
μενων ΰπ’ αυτών τών καταλλήλων 
από άπόψεως ποιότητας καί άπο- 
δόσεως. Σχετικώς οί Σ.Ε.Κ. δύναν- 
ται νά μετακαλέσωσι καί ξένους 
ειδικούς.

Αί Τράπεζαι κατανέμοντάι ώς ακολούθως :

m

ΤραπεζαΑθηνών
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡίΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

114 Καταστήματα έν °Ελλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω καί Κύπρω).

Καντονι.ακαΙ 27 Ιίεφάλ.
Μεγάλαι Τράπεζαι 7 »
Τοπικά! Μέσαι Μικρά! 216 
Δανειστικά Ταμεία 2 
Ταμιευτήρια 11ο

ο) Banque Populaire Suisse
4) Credit Suisse
5) S. A. Leu καί Co
6) Societe de Banque Suisse
7) Union de Banque Suisse

* ΜειωΟέν άπό 75 έκ.
** » » 192 »

581
593

Άποθεμ. 231 Ξένα Χρήματα 7091 
» 149 ' » . ' » 3630

56 0 » 124 » » 3052
5 » 14 » » 356β » 93 >> 1364

Τράπεζαι εισιν επτά:
ίδρυθεΐσα τό 1862 Ιίεφάλαισν 75 έκατ. φρ.

» » 1863 » 33 »■
» » 1869 » 95. » » *
» » 1856 » 15J » » **
> » 1755 » 40 » >,

» » 1872 » 160 »
» 1912 » 40 » »

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

’Οργανισμός ίδρυθείς υπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
TIIL BANK OF ATHENS TPUST COMPANY 

205 West 33rd Street—NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ

Ή Τραπεζιτική κρίσις ήτις ένέ- 
σκηψε τά τελευταία έτη εις πάσας 
σχεδόν τάς χώρας, εί καί έν Ελ
βετία, ύ αντίκτυπος δεν ήτο ισχυ
ρός προύκάλεσε τήν ιδέαν έπιβο- 
λής στενωτέρας έποπτείας καί ε
λέγχου επί τών Τραπεζών καί έψη- 
φίσθη ό 'Ομοσπονδιακός νόμος 
άπό 8J11J1934 περί Τραπεζών καί 
Ταμιευτηρίων. Τό 'Ομοσπονδια
κόν Συμβούλων τάσσει Τραπεζιτι 
κήν ’Επιτροπήν, ήτις έτησίως υπο
βάλλει αύτφ έκθεσιν περί τών 
τραπεζιτικών ζητημάτων. Ύποτήν 
έγκρισιν τής Τραπεζιτικής Επι
τροπής υποβάλλονται τό συμβό- 
λαιον ίδρύσεως, τό Καταστατικόν, 
οί ’Οργανισμοί πάσης προκειμένου 
νά ίδρυθή 4’ραπέζης, ώς καί με- 
τατρεπομένης εις Τραπεζιτικόν 
’Οργανισμόν άλλης έπιχειρήσεως. 
Εγκρίνει τήν Επιτροπήν ελεγκ
τών, δλως ανεξάρτητον τής Διοι- 
κήσεως τής Τραπέζης. Διά τοΰ νό
μου διακανονίζονται αί σχέσεις με
ταξύ κεφαλαίου καί ρευστότητας, 
τών λοιπών Τραπεζών μετά τής 
Εθνικής Τραπέζης, λαμβάνονται 

| μέτρα διά τήν μείωσιν τού κεφα- 
ί λα ίου, τάς περιπτώσεις άποσιολής 
| πληρωμών ή πτωχεΰσεως μιάς Τρα- 
ί πέζης. Διά τά χρήματα ταμιευτη
ρίου παρέχεται προνόμιον δι’ ώρι- 

i σμ,ένον ποσοστόν έν περιπτώσει 
πτωχεΰσεως τής Τραπέζης.

Τελικώς δύναται νά λεχθή δτι 
τό ελβετικόν τραπεζιτικόν σύστημα 
έχει στερεάς βάσεις καί έδειξε δύ· 
ναμιν άντιστάσεως καί αντοχής 
κατά τούς αλλεπαλλήλους κλονι
σμούς τών Τραπεζών εις άλλας χώ- 

' ρας. Ενέχει δέ καί τό ιδιόρρυθμον 
ότι δλαΐ αί Τράπεζαι, οίασδήποτε I 
φυσεως, εμπορικοί, καντονιακαί 
κτλ" καί πρότερον καί αΰται αί 
εκδοτικοί, μετέρχονται ύποθηκι- 
κάς εργασίας, παρέχουσαι προκα- 
ταβολάς επί υποθήκη ακινήτων 
καί έκδίδονται δμολογίαι ώς άλ
λωστε παρατηρεΐται καί έν Σκω- 
τίφ. I

Μέ τόν χαρακτηριστικόν τίτλον 
«Πριν καί μετά τόν γάμον» (Σεξουα
λισμός, Υγεία, Μητρότης) ό διακε
κριμένος γυναικολόγος— μαιευτήρ κ. 
Ν. Γύρας έξέδωσε gvoc πολύ ένδια- 
φέρον καί πραγματικώς χρήσιμον 
έργον 160 σελίδων.

'Υπό τύπον επιστολών πρός νεο- 
νύμφους και μέ ύφος λογοτεχνικόν 
εύχάριστον καί άπλοϋν ό κ. Γύρας 
όμιλε! δχι μόνον ώς επιστήμων άλλα 
καί ώς κοινωνιολόγος δΓ δλα τά 
ζητήματα τά σχετικά μέ τόν γάμον 
μέ τόν σεξουαλισμόν, τάς ερωτι
κός καί ψυχικάς σχέσεις τών 
συζύγων, τάς γυναικολογικάς παθή
σεις καί τά συμπτώματά των, τήν 
εγκυμοσύνην, τόν τοκετόν, τήν μη
τρότητα, τήν Ιδανική ανατροφή τών 
παιδιών, τό θήλασμα, τό έμβόλιο 
τοΰ Καλμέτ κατά τής φυματιώσεως 
κλπ. κλπ.

Πωλείται εις τά βιβλιοπωλεία άντί 
! δρχ. 50.

Ε8ΗΙΚΗ ΤΡίΠΕΖί ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΙ
1

ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΤΩ 1841

Κεφάλχιον Μετοχικόν και Απο

θεωτικόν .......................... Αρχ. 1.203.000.000

Καταθέβεις.........................> 10 014 000.000

Κεντρικόν Κατάστημα έν Άθήναις 
Υποκαταστήματα κ at Πρακτορεία είς δλην 

τήν Ελλάδα
Υποκατάστημα έν Α ί γύ πτιρ ; ’Αλεξάνδρεια 
Ανταποκριταί είς δλας τάς χώρας τοΰ εξωτερικού

Η Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ πάσης φυσεως 
τραπεζικός εργασίας είς τό εσωτερικόν καί τό εξωτερι
κόν υπό έξαιρετικώς συμφέροντας όρους. Δέχεται δέ 
καταθέσεις (είς πρώτην ζήτηοιν, έπί προθεσμία και τα
μιευτηρίου) μέ λίαν ευνοϊκά έπιτόκια.

Είδικαί εΙΥκολίαι καί συγκαταβατικοί όροι διά τάς 
καταθέσεις, τά έμβάσματα καί τάς έργασίας έν γένει τών 
έν Αμερική Ελλήνων. Ή ’Εθνική Τράπεζα διατηρεί 
πλήρες δίκτυον ανταποκριτών είς δλας τάς Πολιτείας 
τής Βορείου Αμερικής καί τοΰ Καναδά, είναι δέ αντα
ποκριτής έν Έλλάδι τών μεγαλύτερων ’Αμερικανικών 
τραπεζών.

ΠΙΕΙΤΕ BANK TRUST ΕΟΜΡΜΥ, 111 ΥΟΒΊ: 51 ΙΜίΕ» UBE
Ίδρυθεΐσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλά

δος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας τής Νέας 
Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών έν ’Αμερική 'Ελλήνων.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοσχερώς καταβεβλημένα........ $ 1.350.000
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Είς τήν εκ&εοίν του προ I αύταρκείας, διά την όποιαν λέ 
της ετήσιας γενικής Σννελεύ- γει επί λέξει ό κ. Δροαόπουλος :

I.

βεως τών Μετόχων ό κ. Διοι 
κητής της Έ&νικής Τραπέζης 
άνέταμε την διεδ'νή καί την 
'Ελληνικήν οικονομικήν κατά- j« 
οταβιν, παρέϋ'εβε πειστικούς | » 
άριύλμούς, άπέδοοκε την ακριβή I » 
συμπτωματολογίαν τών μεγά- » 
λων οικονομικών εκδηλώσεων » 
τοϋ παρόντος καί αυνήγαγε με »

σ'"Η πολιτική τής πλήρους αύ 
ταρκείας προκαλεΐ μεν τέχνη 
τήν καί πρόακαιρον αϋξησιν 
τής οικονομικής δραστηριό
τητας καί δύναται νά κατα- 
στήαη τάς έπιδιωκούσας αυ
τήν χώρας μερικώς άνεξαρτή- 
τους τής άλλοδαπής, άγει ό
μως εις άπομόνωαιν τήν οι
κονομίαν αυτών, παρεμποδί-

ΑΠΟ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΜΗΝΑ

H ΕλΑΙΟΠΑΡΑΓΙΙΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937

άκαταμάχητον άκριβολογ.ίαν τά » 
εκ τούτων διά το μέλλον συ μ- » ξει τήν αυνεννόηοιν καί τήν 
περάσματα.

Είναι πολύ

Ή παραγωγή ελαιόλαδου τοΰ 
έτους 1937 κατά τάς μέχρι τοΰδε 
πληροφορίας αν ήλθε ν εις 140.000 
τόννους ήτοι εις ποσότητα ύπερ- 
διπλασίαν τοΰ παρελθόντος έτους 
1936 καθ’ ο ύπέστη αΰτη μεγί- 
στην μείωσιν λόγφ τών συνεχών 
βροχών κατά τον μήνα Μάΐον, ε
ποχήν τής άνθήσεως εις τά κυριώ-

συνεργασίαν τοϋ κόσμου, εξ- \ τέρα έλαιοφόρα κέντρα. 
ογκώνει τάς δημοσίας δαπά- ! CH παραγωγή βρωσίμων έλαιών 
νας, αναβιβάζει το κόστος g τοΰ 1937 υπολογίζεται εις 37.500

τόννους έναντι 13,388 τόννων τοϋ 
1936.

Εις τήν συγκομιδήν τοΰ ελαιο-
έξάρωμεν ημείς ένταϋ&α τήν » βιβάζει τήν στά&μην τής ζω- καρπού έσηιιειώθη εφέτος ποια τις
αξίαν καί τήν σημασίαν τή; ν ής των λαών». καθυστέρησις, λόγφ τών δυσμε-
έκνέαεως. ±ι ira ελεγον οί άπολογηταί _ _ (Λ«π , _ _ , ; νων καιρικών συνθηκο)ν αιτινεςΕν εν τουτοις αημειον τής του καινοφανούς συστήματοςjs Κ
έκϋ'έσεως τοϋ κ. Διοικητοϋ τής προ τοΰ καταπέλτου τούτου, ί επεκρατησαν εις τινας περιφέρειας,
"Εθνικής Τραπέζης είναι ά- j εις τον όποιον προσδίδει μέγι-; άλλα καί λόγω έπιβραδΰνσεως τής

γνώριμος άλ
λωστε εις πάντας τούς άσχο- 
λουμένους με τά οικονομικά ή 
έγκυρότης τής ετήσιας άνασκο- 
πήσεως τοϋ κ. Δροσοπούλου, 
ώστε νά μή είναι ανάγκη νά

))
»
>ί
» τής παραγωγής, χειροτερεύει 
» τήν ποιότητα τών καταναλι-
» σκομένων ειδών, αυξάνει τήν 

ακρίβειαν τοϋ βίου καί κατα-

Ή κατανομή τής παραγωγής ε
λαίου καί έλαιών εμφαίνεται εις 
τον κατωτέρω πίνακα εις όν γίνε
ται σΰγκρισις προς τήν μεγαλυτέ- 
ρσ.ν παραγωγήν τής τελευταίας δε
καετίας ήτοι τήν τοΰ έτους 1932.

Παραγωγή ελαίου εις τόννους

Γεωγραφικά
διαμερίσματα

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Παραγωγή βρωσίμ. έλαιών είς τόννους 

1932 1936

1932 1936

νάγκη νά μελετηϋ'ή Ιδιαιτέρως '· °τον κϋρος^ δχι μόνον ή δ'έσις,
καί νά αταματήαη με προσοχήν , όποιας ήκούαϋ'η το

, , , " , κατα της αυταρκειας σκατηγο-παντα μελετητήν των οικονο- ι ~ = 3 ·, - . , ί1 _ ί ρω», αλλα και ή μεγίστη πείρα
βικών προβλημάτων : είναι ό j τοϋ κ. Διοικητοϋ τής Έ&νικής 
άνάγλυφος χαρακτηρισμός τής Τραπέζης;

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗ- 
ΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή έμβριθής καί εμπεριστα
τωμένη έκθεσις του κ. Διοικη- 
τοΟ τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
σημειώνει άξιόλογον άνάτασιν 
τής οικονομικής δραστηριότη
τας τής χώρας κατά τό 1937 
καί άποκαλύπτει μέ άριθμοΰς 
τήν καταβαλλομένην ύπό τής 
Κυβερνήσεως προσπάθειαν διά 
τήν άνόρθωσιν τής καθόλου οι
κονομίας μας

Ή παρατήρησις αυτή έν σχέ- 
σει μέ τήν βελτίωσιν τής οικο
νομίας μας προσλαμβάνει ιδι
αιτέραν άξίαν, όταν άναλογι- 
σθή τις, δτι τό λήξαν έτος 
ύπήρξεν έτος ανωμάλων οίκο- 
νομικώνέξελίξεωνείς τό διεθνές 
πεδίον μέ έμφανή τήν έπίδρα-

Πλήν τοΰτου ή γραφειοκρατία 
είναι πρόχωμα τής αδρανούς σκέ- 
ψεως καί οχύρωμα διά τους δει- 
λιώντας προ τής πρωτοβουλίας.

Ό «ναληφθείς δθεν ύπό τοΰ! 
κ. Υπουργού τών Οικονομικών ά -1 
γοόν είναι συν τοΐς αλλοις καί βα
θύτατα οικονομικός καί αξίζει νά 
απασχόληση δχι μόνον τό κράτος 
άλλα καί τάς επιχειρήσεις έν γέ- 
νει αί δποΐαι ολίγον ή πολύ έχουν 
μολυνθή άπό τό μικρόβιον τής 
γραφειοκρατίας.

Δέν είναι δυνατόν μία μικρά 
επιφάνεια χάρτου νά φονεύη τήν 
γοργήν δράσιν καί τήν διανοημέ- 
νην πρωτοβουλίαν, ούτε ό άνθρω
πος— έμψυχωτής νά άποβαίνη δού
λος τής ρουτίνας. m

Είς τόνσυναγερμόν κατάτήςγρα- 
φειοκρατίας ή «Τραπεζιτική» συν- 
τάσσεται μέ ενθουσιασμόν, έν τή.

ώριμάνσεως, δφειλομένης είς τό 
γεγονός δτι δ καρπός ήτο εξαιρετι
κούς υγιής.

Κατά τήν επίσημον στατιστι
κήν ή παραγωγή προϊόντων ε
λαίας άπό τοΰ 1926 είχε, τήν ά 
κόλουθον εξέ/ιξιν:

Μακεδονία 1.331
’Ήπειρος 4.313
Νήσοι Αιγαίου 30.395
Κρήτη 39.400
Θεσσαλία 2.670
Ίύνιοι νήσοι 7.502
Ινυκλαδ νήσοι 1.102
Σ.Έλλάς-Εύβοια 15.107
Πελοπόννησος 32.252
Θράκη 248

1.894 
5.024 

14.954 
12.707 

451 
9.256 

263 
4.989 

22.939 
. 92

Μακεδονία 638 802
’Ήπειρος 2.891 653
Νήσοι Αιγαίου 1.789 1.624
Κρήτη 2.323 3-074
Θεσσαλία 13.811 859
Ίόνιοι νήσοι 146 209
Κυκλάδες νήσοι 132 87
Σ. Έλλάς-Εϋβοια 12.082 6.003
ΠελοποΛ'νησο^ 1.973 1.886
Θράκη 307 191

36.092 13.388

Έξαγωγή ελαιόλαδου καί βρωσίμων
έλαιών

Συνεπεία τής μειώσεως τής πα~
ραγωγής καί ή εξαγωγή έλαιολά-

134.320 72.569

δων καί βρωσίμων έλαιών κατά 
τό 1937 έμειώθη έν συγκρίσει 
πρός τό προηγούμενου έτος.

’Από τοΰ 1933 ή έξαγωγή είχε 
ως έξης :

Παραγωγή 
ελαιόλαδου 

’Έτη είς τόννους 
Μ.0.1926-31 85.734

1932
1933
1934
1935
1936

ΙΙρόβλεψις
1937

134.320
105.355
122.579

88.186
72.569

Παραγωγή
βρωσίμ. έλ. 
είς τόννους 

28.396 
36.092 

■ 24.486 
35.834 
33.357 
13.388

37.500

σιν έκ τής ρευστότητας τής πο-, βαθύτατη πεποιθήσει, δτι τά 
λιτικής καταστάσεως καί τουI αγαθά, τά οποία θά προκόψουν
πρωτοφανούς έξοπλιστικοϋ πυ
ρετού.

Ή άντοχή, τήν όποιαν παρά 
ταΰτα έπέδειξεν ή Ελληνική 
οικονομία, οικονομία έξηρτη- 
μένη έν πολλοΐς άπό τήν διε-1 κον°θικών αποτελεσμάτων

απο την επιτυχίαν του αγωνος 
είναι ή έξΰψωσις τής άποδόσεως 
τοΰ ανθρωπίνου παράγοντος καί 
ή πραγματοποίησις απτών καί 
άξιολόγων έν τώ συνόλφ τιυν οί-

140.000

Ή αξία τών προϊόντων ’Ελαίας 
άνήλθε κατά τήν στατιστικήν : 

1932 Δρ. 2,130.396.000 
-1933 » 2.032.360.000
1934 » 2.878.740.000
1935 » 2.147.797.000
1936 » 2.050.634.000

Καθ’ υπολογισμόν
1937 » υπέρ τά 3.500.000.000

’'πτη
Έξαγωγή

ελαιόλαδων 
είς τόννους

’Αξία είς δρχ.
Εξαγωγή 

βρωσίμων έ- 
λαιώνείςτόν.

’Αξία είς δρχ.

1933 23.198 456.407.000 14.374 124.458.000
1934 6.87 0 176.983.000 13.804 218.945.000
1935 11.148 304.670.000 15.185 290.950.000 ’
1936 8.029 275.241.000 15.195 286.930.000
1937 6.730 241.210.000 12.806 262.715.000

’Ήτοι έκτης παραγωγής ελαιόλα
δων μικρόν ποσοστόν εξάγεται είς 
τό εξωτερικό··, ενώ έκ τής παρα
γωγής βρωσίμων έλαιών εξάγεται 
τό σΰνολον σχεδόν τών καλών 
ποιοτήτων.

Κατά χώρας προορισμού ή έ
ξαγωγή έλαιολάδων τοΰ 193.7 έμ~ 
φανίζεται είς τον επόμενον πίνα
κα έν συγκρίσει πρός τά δύο προ
ηγούμενα έτη:

Χώραι προορισμού

Θνή κατάστασιν καταδεικνύει 
τήν άξίαν του ψυχολογικού πα
ράγοντος είς τά οικονομικά.

Διότι πράγματι ή χώρα μας 
έχει τό μέγα ευεργέτημα τής πο
λιτικής σταθερότητας, ή όποια 
δέν άφήνει μόνον άκώλυτον τήν 
άνάπτυξιν τής 
άλλα καί άποτελεΐ τήν καταλ 
λητέραν καί άποτελεϋματικω- 

. τέραν πρός τούτο δίαιταν, συν- 
τρεχόντων βεβαίως καί τών άλ
λων οικονομικών συντελεστών 
οί όποιοι υπήρξαν ευνοϊκοί 
κατά τό 1937 καί Θά εξακολου
θήσουν νά είναι ευνοϊκοί καί 
είς τό μέλλον χάρις είς τήν προ
σοχήν, τήν όποιαν Αποδίδει ή 
κυβέρνησις εις τά πολύπλοκα 
καί κατ’ έξοχήν ευπαθή οικο
νομικά ζητήματα.
ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ

Παρακολουθοΰμεν καί ημείς μέ 
ζωηρόν ενδιαφέρον τον αγώνα 
κατά τής γραφειοκρατίας, τον 
όποιον διεξάγει μέ έμπνευσιν καί 
επιμονήν ό κ. 'Υπουργός τών Οί

την σημερινήν της τεχνικήν συγκρο- 
τησια ύπεραπορροφά τήν εγχώριον 
παραγωγήν βάμβσκος καί ή όποια 
έχει επίσης εύρύ στάδιον άναπτό- 
ξεως.

"Ολοι λοιπόν οί συντελεσταί είναι 
ευνοϊκοί διά τήν αΰξησιν καί τήν 
ποιοτικήν βελτίωσιν τής Ελληνικής 
βαμβακοπαραγωγής καί είναι διά

Ο ΕΝΑΛΙΟΣ 
Π Λ Ο Υ Τ ΟΙΣ , |-ιυΛμΐ|-ιν<Γχν_/ιιι_Λ.ι_ννι. χνυ y 11 c, γμλι ci vui uica

Εύστοχωτάτη αληθώς ενέργεια ή I τούτο άξια ιδιαιτέρου . επαίνου ή 
παραπομπή τοϋ όλου αλιευτικού μας I ύπέρ τοΰ πολυτίμου Ελληνικού 
προβλήματος είς τήν ολομέλειαν τοΰ προϊόντος μέριμνα τού Υπουργείου 
Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου. ' ,Γ εωργιας.

Είς τήν σειράν τών λαμβανομένων 
μέτρων Θα ήτο εύκταϊον νά περιλη- 
φθή καί ή τυποποίησις τοΰ Ελληνι
κού βάμβακος, οπερ θά εξύψωνε τό 
βαμβακεμπόριον καί θά διηυκόλυνε 
τήν εξαγωγήν τών πλεονασμάτων 
τής βαμβακοπαραγωγής.

Ούδεμίαν έχομεν αμφιβολίαν, δτι 
καί τό ζήτημα τούτο θά άπασχολήση 
ώς αξίζει, τούς άρμοδιους κρατι
κούς κύκλους, επί μεγίστη ώφελεία 
τού όλου ζητήματος.

Είναι τόσα τά δείγματα τής βαθείας
___ ^ _ ... ερεΰνης καί τής επιστημονικής άναλύ-

, , I σεως είς τήν όποιαν υποβάλλει τό ’Α-
9 Γ’ νώτατον Οικονομικόν Συμβούλισν τά 

πρό αΰ ιού φερόμενα οικονομικά ζητή
ματα, (όστε δύναται μετά πεποιθΐ|- 
σεως νά προσδοκάται καί έν προκέι- 
μένφ τό άριστον άποτέλεομα.

Ή μελέτη τοϋ Α.Ο.Σ. έπί τού αλι
ευτικού μας ζητήματος θά κατάδειξη 
ασφαλώς τάς δυνατότητας οικονομι
κής έκμεταλλεΰσεως τοΰ σπουδαιότα
του πλουτοπαραγωγικοΰ κλάδου τής 
αλιείας καί θά σημάνη τήν άπαρχϊ|ν 
τής έπιλΰσεως τοϋ όλου ζητήματος.

Ή «Τραπεζιτική», τονίσασα πάν
τοτε τί|ν μεγάλην οικονομικήν σημα
σίαν τής αλιείας, σημειοϊνει μέ ιδιαι
τέραν χαράν τήν προσοχήν τών αρμο
δίων κύκλων διά μίαν ύπόθεσιν, ή ο
ποία είναι αυτόχρημα εθνική, λόγφ 
τής . οικονομικής ιδιοσυστασίας τής 
χώρας μας.
Η ΒΑΜΒΑΚΟΠΑ- 
ΡΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

Νέα πάλιν μέτρα του ‘Υπουργείου 
Γεωργίας άνηγγέλθησαν διά τήν

κονομικών, μέ μεγάλην δε προσο- j βελτίωσή τής Ελληνικής βαμβακο-
Αήν διεξηλθομεν τον λόγον του j τελευταίας έξαετίας,
εις την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν, ι άναψέρουν τελευταιαι στατιστι-
είς τον όποιον ένεφάνισε μέ καί, έπταπλασιάσθη τό ποσόν τού
δξεΐαν παρατηρητικότητα δλα τά ί παραγομένου βάμβακος καί έδεκα-
δεινά τΰ- ωοβεοάσ αάστινος 1 πλασιάσθη τό έξ αύτοΰ εισόδημα,
οεινα της φορερας μάστιγος. ν , Οί αριθμοί οδτοι δσον καί έάν εϊ-

Εις την σημερινήν ζωήν με τας I vccl ικανοποιητικοί δέν έξαντλούν τάς 
καταπληκτικός απαιτήσεις καί τόν δυνατότητας καί περαιτέρω έξελί- 
ύπερταχύν ρυθμόν, ή γραφειοκρα-1 ξεως τής βαμβακοπαραγωγής, διά 
τία δέν είναι μόνον μία πέδη,' Τ4π°ίαν ε1νο“ έξαψέτως εύνοϊκαί

άλλα και μία ά κατανοητός σπα- j Έξ άλλου έχομεν μίαν άνθουσαν 
τάλη ένεργείας, πλούτου επομένως. 1 βαμβακοβιομηχανίαν, ή όποια ύπό οδτος

Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ 
κ- ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Αίγυπτος 
Αργεντινή 
Βουλγαρία 
Βραζιλία 
Γαλλία 
Γερμανία 
Γιουγκοσλαυΐα 
ΕΣΣΔ (Ρωσία) 
Μεγ. Βρεττανία 
Ήν.Πολ.Άμερικ. 
’Ιαπωνία 
’Ιταλία 
Ίτ.νήσοι Αιγαίου 
Λιβύη 
Ούραγουάη 
Παλαιστίνη 
Ρουμανία 
Λοιπαί χώραι

Ή εξαγωγή βρωσίμων έλαιών
κατα χωράς 
μεται:

28 
230 

6730

προορισμού κατανέ-

Ό συνάδελφος κ. Λοβέρδος, δστις 
πρό μηνών άνεχώρησεν δΓ άνωτέρας 
οικονομικός σπουδάς είς ’Αμερικήν 
χάρις είς τήν υποτροφίαν τοΰ ιδρύ
ματος Rockefeller έπέτυχεν νά συγ- 
καταλεγή ύπό τοΰ έν Cambridge 
Mass Πανεπιστημίου Harvard μεταξύ 
τών ερευνητών οικονομολόγων (re
search student).

Ή νέα αυτή τιμητική διάκρισις 
τού συναδέλφου ύπό τοΰ παγκο
σμίου φήμης πανεπιστημίου άποδει- 
κνύει τήν διαρκή πρόοδον καί έξέλι- 
ξιν αΰτού είς τόν κλάδον 
τής έπιστήμης, είς τόν όποιον μετά 
τόσου ζήλου άπό μακροΰ έπεδόθη

Χώραι
Είς τόννους

19 3 5 19 3 6 19 3 7

Αίγυπτος 2471 2584 2045
Άλγέριον 79 50 23
Αργεντινή 992 1153 1074
Βουλγαρία 667 861 785
Βραζιλία 397 684 373
Γ αλλία 520 695 489
Γ ιουγκοσλαυΐα 324 556 328
Μεγ. Βρεττανία 108 60 104
Έν. Ιίολιτεϊαι 2297 2119 2502
’Ιταλία 104 48 203
Καναδάς — — 77
Κύπρος 28 49 109
Παλαιστίνη 362 323 267
Ρουμανία 6345 5384 3921
Συρία 148 46 73
Τύνις 67 37 23
Λοιπαί χώραι 276 £46 410

15185 15195 12806
Κατά τήν έναρξιν τής εσοδείας νιον 1936 πέριξ τών δρ. 35 κατ

1937 υπήρχαν αποθέματα βρωσί- όκαν, cif Πειραιά διά τά όξύτητος
μων έλαιών περί τά 15:—16 έκα- 5ο)ο είς έλαϊκόν οξύ. Άπό τοΰ
τομ. οκάδων έξ ών δκ. 7, 5 έκατ. δευτέρου εξαμήνου τοΰ .1936 έπί
είς τήν περιφέρειαν Πηλίου, 5—5,5 τή προβλέψει έλλειποΰς εσοδείας
είς τήν περιφέρειαν Άμφίσσης, καί διότι παρετείνετο δ πόλεμος
όΟΟ.ΟΟΟ δκ. είς'Ιστία ία ν καί 2—2,5 τής Ισπανίας έσημειώθησαν τι-
έκατ. είς Στυλίδα μαί άνώτεραι τών διεθνών. Ένε-

ΤΙΜΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΩΝ κ« τούτου διά 
βλήθησαν έν τφ

διατιμήσεως έπε- 
εσωτερικω τι μαί

Αίτιμαί ελαιόλαδων ρυθμίζομε- μικρότεραι τών διεθνών καί έπε-
ναι είς τό παρελθόν άπό τάς διεθ- τράπη ή εισαγωγή σπορέλαιων.
νεΐς έκυμαίνοντο κατά τόν Ίου- Τό μέτρον όμως συνετέλεσε ώστε



ν’ άποκρυβώσι έν μέρει αί διαθέ
σιμοι ποσότητες ελαιόλαδου.

Ή σπάνις έξηκολούθη καί μετά 
την εναρξιν τής εσοδείας 1936 λό- 
γφ τής διατιμήσεως αύτοΰ εις τό 
εσωτερικόν εις επίπεδα κατώτερα 
τών διεθνών. Προς άρσιν τής α- 
άνωμαλίας ταΰτης ήρθη ή άπαγό- 
ρευσις εξαγωγής, ύπεχρεώθησαν 
δμως οι έξαγωγεις νά διαθέτωσι 
διά τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν 
ποσότητα ΐσην προς τό 1)3 τής 
έκάστοτε εξαγόμενης, συγχρόνως 
διερρυθμίσθη επί τό εύνοϊκώτε- 
ρον ή φορολογία του ελαίου.

Διά των μέτρων τούτων επι- 
τεΰχθη σχετική επάρκεια αι δε 
τιμαί πατά τό 1937 διεκυμάνθη- 
σαν ώς εξής δΤ έλαια πεντά- 
βαθμα:

’Ιανουάριος 1937 
Φεβρουάριος »
Μάρτιος »
’Απρίλιος »
Μάιος 
’Ιούνιος 
’Ιούλιος 
Σ)βριος 
’Οκτώβριος 
Ν)βριος 
Δ)βριος

Ή από τοϋ Μαΐου έναρξις τής 
υποτιμήσεως οφείλεται εις τό ο τι 
άπεδείχθησαν τ’ αποθέματα τ’ ά- 
ποκεκρυμμένα λόγφ τής διατιμή- 
σεως μεγαλύτερα τών προϋπολο- 
γισθέντων καί εις τήν εναρξιν τών 
προβλέψεων περί τής προσεχούς 
εσοδείας.

Έφ’ δσον αί πιθανότητες περί 
αύθόνου παραγωγής 1937 καθί
σταντο βασιμώτεραι αί τιμαί ύπο- 
χώρουν σταθερώς καί κατά τον 
Δεκέμβριον έπεκράτει τάσις χαλα- 
ρώσεως.
Εις τάς άρχάς τοϋ 1938 εξεδηλώ- 
θη ζήτησις εκ μέρους τοϋ εμπορίου- 
καί ύψωτική τάσις ήτις αποδίδε
ται εις τάς δημιουργηθείσας ελπί
δας εξαγωγής, δεδομένου ότι ή 
παραγωγή τής Κυβερνητικής 'Ι
σπανίας, ήτις κατέχει πλέον τού 
ήμίσεως τών έλαιοπαραγωγικών 
περιφερειών, θά παραγάγη ώς υπο
λογίζεται τά 60°/0 καλής εσο
δείας.

»
»
»
»
»
»

»

Κατ’ όκδν δρχ.
48 —50
48 —50
48 —50
57 —58
55 —56
537. —44
52 — 53
517* —52
44 -50
38 —39
33 — 35

ΑΙ IFOti ΔΡΑΧΜΑΙ Tim ΕλΑΗΚΟΝ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΪ
Προκειμένου ν’ άρχίση εντός τών 

προσεχών μηνών ή έλευσις τών εξ 
Αίγυπτου Ελλήνων καί Αιγυπτίων 
επισκεπτών τής Ελλάδος, εύρισκό- 
μεθα ζ εις τήν εύχάριστον θέσιν 
νά πληροφορήσωμεν αυτούς εξ υπευ
θύνου πηγής, οτι ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος θέλει παράσχει εις αυτούς 
άνευ οίασδήποτε καθυστερήσεως τά 
δσα ποσά εκ τών έν Έλλάδι «μπλο 
κέ» δραχμών των ήθελον ζητήσει, 
άμα τή ενταύθα άφίξει των, διά νά 
τά καταναλώσουν έν τή χώρα μας.

Τό μέτρον τοϋτο, δμοϋ μέ τήν 
δλην προσπάθειαν, τήν οποίαν κα
ταβάλλει τό Ύφυπουργεϊον Τύπου 
καί Τουρισμού, εξασφαλίζει εις τούς 
έξ Αίγυπτου αναμενομένους επισκέ- 
πτας μας περιστάσεις, αί δποΐαι θά 
καταστήσουν τήν εδώ διαμονήν των 
υπέρ ποτέ άλλοτε άνετον καί εύ
χάριστον.

§.®νΛοΝ

II

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ

Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 18 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΙΣΤΗ 
ΥΛΙΚΑ ΑΓΝΑ 

ΦΡΟΥΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1937

Ενεργητικόν Δραχμαί Π αθητικόν Δ ρ α χ μ α ί

διάφορα Χρεόγραφα
Δάνεια ενυπόθηκα

Κτηματική περιουσία
Ταμεΐον
Τράπεζαι, Καταθέσεις έν δψει

Εις Δραχμάς Δρχ. 4.485.490.75

Είς ξένα νομίσματα καί συν)μα » 4.369.830.30

Γενικά Πρακτορεία

Έγγυοδοσίαι
Διάφοροι λογαριασμοί
’Έξοδα έγκαταοτάαεως

24.503.786.10
7.514.973.20

81.228.507.60

629.445.70

8.855 321.05

15.037.868.20
127.761.50

2.542.599.80
53.694.40

Μετοχικόν κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένον 
ΆποΌ·εματικόν κατά τό Καταστατικόν

» έκ διαφοράς έκδόσεως -νέων μετοχών
» διά ζημίας εκκρεμείς
» Μαθηματικόν διάκινάύνους έν Ϊσχύϊ
» Προνοίας
» άποσβέσι ως Κτιρίων

Άντααφαλισταί
Έγγυοδόται
Διάφοροι Λογαριασμοί
Μερίσματα παρελθόντων ετών
Μέρισμα τοϋ 1937
Κέρδη καί Ζημίαι. 'Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον

15.000.000.—
18.342.672.-

750.000.—
4.200.000.—

47.000.000.—
7.000.000.—

14.365.000.—
19.002.921.75

327.900.—
6.331.024.85

41.600,—
8.000.000.—

132.839.—
140 493.957.60 140.493.957.60

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 3 1 ΔΕΚΕ ΜΒΡΙΟΥ 1937

"Εσοδα Δραχμαί Έ ξ ο δ α Δραχμαί

Υπόλοιπον τής χρήσεως 1936 373.043.— Προμήϋ·ειαι Πυρασφαλείων, έξοδα Πρακτορείων,

Τοκομερίδια καί τόκοι Δρχ. 2.743.982.95 Φόροι καί Γενικά έξοδα διαχειρίσεως 18.549.107.50

Πρόσοδοι κτημάτων » 3.008.519.80 5.752.502.75 Ζημίαι Πυρασφαλείων πληρωθεΐσαι κατά τήν λή-

Άποϋ'εματικδν κρατηθέν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου ξασαν χρήσιν μετ’ άφαίρεσιν τών είσπραχθεισών από

1936 διά ζημίας εκκρεμείς 5.125.614.— Άντασφαλιστάς 279.048.20
» Μαθηματικόν κρατηθέν κατά τήν Άποϋ'εματικόν διά ζημίας έκκρεμεΐς 4.200.000.—

31 Δεκεμβρίου 1936 διά κινδύνους » Μαθηματικόν διά κινδύνους έν Ϊσχύϊ 47.000.000.—
εν ισχΰϊ 47.000.000 » Προνοίας 7.000.000.—

» Προνοίας 7.000.000 » άποσβέσεως κτιρίων 1.365.000.—

’Ασφάλιστρα καί δικαιώματα ληξάσης χρήσεως 1937 Άπόαβεοις εκ τών εξόδων Έγκαταστάσεως 62.791.70
μετ’ άφαίρεσιν τών άντασφαλίστρων πυρασφα- Εισφορά υπέρ ταμείου Συντάξεως Προσωπικού 500.000.—
λειών 17.330.641.65 Φόροι Δημοσίου 1.823.552.—

Προμήϋειαι είσπραχθεΐσαι από άντασφαλείας ληξά- Άπόσβεοις διαφοράς υποτιμήσεως Χ)φων 322.565.—
σης* χρήσεως 1937 9.668.598.15 Κέρδη καί ζημίαι. Τά διανεμόμενα 12.867.161.—

Συναλλαγματική διαφορά 1.851.664.85 Κέρδη καί ζημίαι. Τ’ άφιέμενα είς νέον 132.839.-

94.102.064.40 94.102.064.40

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧ. 13.000.000
Άποϋ'εματικόν κατά τό Καταστατικόν 10 ο)ο επί Δρχ. 12.627.000.·— Δρχ. 1.262.700. 
Τακτικόν μέρισμα Δρχ. 600.000.—
Πρόσθετον » » 9.282.173.— »

Μεϊον φόρου δημοσίου »

Φόρος μερίσματος 
Ποηοστά Διοικητικού Συμβουλίου

» Διεν&ύνσεως καί Προσωπικού
Κέρδη καί ζημίαι : 'Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον

9.882.173. — »

1.882.173. — » 8.000.000.

» 1.882.173.
» 968.787.·
» 753.501.
» 132.839.

Δρχ. 13.000,000.·

Μέρισμα προς δρχ. 200.—επί μετοχών 40.000 ελεύθερον παντός φόρου Δρχ. 8.000.000.—

Έν Άθήναις τή 11 Φεβρουάριου 1938

Ό Πρόεδρος
τού Διοικητικού Συμβουλίου Ό Γεν. Διευθυντής Ό Τμηματάρχης τού Λογιστηρίου 

Λ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ Ε.Χ.ΔΡΟΣΙΝΗΣ Φ. I. ΙΙΑΤΣΗΣ

Έγκριθένχος τοϋ παρόντος ’Ισολογισμού παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τής 19ης 
Μαρτίου έ. έ. τό μέρισμα πληρώνεται επί τή προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 2 μερισματαπο- 
δείξεως από τής 21ης Μαρτίου 1938 έν Άθήναις παρά τψ Ταμείφ» τής Εταιρίας Σοφο- 
κλέους άριθ. 6 μ. μ.

(Δημοσιευθήτω μόνον κατόπιν έγγραφου εντολής τής Εταιρίας)



ΟΡΟΣ TUN
ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ0Σ0Π0ΥΛ0Υ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΗ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Κύριοι Μέτοχοι, ζης εμφανίζει μείωσιν 28 έκατ.

’Έχομεν την τιμήν νά υποβάλω- ί οφειλομένην εις την πωλησιν δια- 
μεν υπό την κρίσιν Υμών συμφώ- j φόρων ομολογιών και μετοχών 
νως τφ Καταστατικώ τον άπολογι- μεταξύ των οποίων καί «ί μετο- 
σμόν τών κατά τό λήξαν έτος 1937 Ζαι τής ήμετέρας Τραπέζης αί 
έργαηιών τής Τραπεζης ώς καί τον πατά τό προηγονμενον έτος πε- 
Ίσολογισμύν τής 31 Δεκεμβρίου ριε'λθοΰσαι αυτή εκ
1937 μετά τών κατά τό έτος τού 
το προκυψάντων αποτελεσμάτων.

Αί έργασίαι τής Τραπεζης, βοη- 
θουσης τής καλής γεωργικής παρα
γωγής καί τής κρατησάσης ησυχίας 
καί τάξεως, έσημείωσαν σημαντι
κήν βελτίωσιν.

ΚΑΤΑΘΕΤΕ IS
Τό σΰνολον τών κατά την 31 

Δεκεμβρίου 1937 καταθέσεων ά
νήλθεν εις δρχ. 10.271 έκατ. ένα
ντι δρχ. 10.102 έκατ. κατά την 31 
Δεκεμβρίου 193(1, ήτοι ένεφάνισεν 
αύξησιν δρχ. 169 έκατ

Έάν δμω 
κατά τό. ύπο
θησαν εν Αιγιίπτφ καταθέσεις τών 4)1928 καί 20)11)1928 Συμβάσε- 
έκεΐσε καταργηθέντων ύποκατα-! σιν, άνήλθεν εις δρχ. 6.707.041 
στημάτων μας, αξίας ως έγγιστα . 990.24.

της εξαγοράς 
τοϋ χαρτοφυλακίου τής τέως Τρα- 
πέζης τής ’Ανατολής.

Καταβολαίείς δικαιούχους άν- 
ταλλαξίμους πρόσφυγας. Αϊ κατά 
τό λήξαν έτος ένεργηθεΐσαι, συμ
φώ νως τή Συμβάσει από 22)12) 
1933,καταβολαί είςμετρητά καί τί- 
τλουςείςδικαιούχουςάνταλλαξίμους 
πρόσφυγας, εγγεγραμμένους εις τό 
Α' Μητρφον καί τά Παραρτή
ματα αύτοΰ, άνήλθον εις δρχ. 
δ.928.636.δί>.

Το σΰνολον τών καταβληθει-

ήν συνεπάγεται διά την Διοίκησιν άνετέθη από τών μέσων τοΰ έτους

σών άποζημιιόσεων από τής εναρ- 
ξεως τών πληρωμών (3 Νοεμ- 

, βρίου 1926) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
}ς ληφθή ύπ’ δψνν, ότι 1937, συμφώνως ταϊς από 25)10) 
:ό κρίσιν έτος άπεδό- 1926, 4)11)1926, 24)5)1927, 14)

τής Τραπέζης η παρατεινομένή 
στέρησις τής πολυτίμου συνεργα
σίας μετά, τοϋ κ. Κοριζή, αντι
σταθμίζει κατά πολύ έν ήμΐν τό 
αίσθημα τής ίκανοποιήσέως, δπερ 
άποκομίζομεν εκ τοΰ γεγονότος 
ότι την κατ’ εξοχήν κοινωφελή 
τών προσπαθειών της ή Κυβέρνη- 
σις διατηρεί έμπεπιστευμιένην εις 
τάς χεΐρας τοϋ έτέρου τών μελών 
τής ήμετέρας Διοικήσεως. Την εκ 
τούτου ίκανοποίησίν μας επαυξά
νει τό γεγονός ότι καί to ' Υ- 
πουργεΐον Εθνικής Οικονομίας

1937 εις διακεκριμένου λειτουρ
γόν τής ήμετέρας Τραπέζης, τον 
κ. Τωάννην ’Αρβανίτην, Διευθυν
τήν τοϋ Τμήματος Εργασιών επί 
Χρηματογράφων.

Πρόθυμον καί άφοσιωμένον υ
πήρξε καί κατά το έτος 1937 το 
προσωπικόν τής Τραπέζης διά τάς 
καλάς τού οποίου υπηρεσίας κα- 
λοϋμεν υμάς, Κύριοι Μέτοχοι, ινα 
ένούμενοι μιεθ’ ημών απευθΰνητε

χεΐαν και συνεχή ΰψωσιν τών τι
μών, ή τις είχε προκαλέσει μεγά- 
λην αύξησιν τής παραγωγής καί 
δημιουργίαν αποθεμάτων. Προκει- 
μένου μάλιστα περί τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών, ή ύποχώρησις αυ
τή ή το αναπόφευκτος, κατ’ ακο
λουθίαν τής περικοπής τών δημο
σίων δαπανών, διά τών όποιων 
είχε δοθή σπουδαία ώθησις εις 
την οίκονομιικήν δραστηριότητα. 
Παρά ταΰτα όμως ή κυκλική αύτη

ευχαριστίας.

Η ΛΙ€ΘΝΗ2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

δρχ. 400 έκατ., προκύπτει αϋξησις 
τών έν Έλλάδι καταθέσεων κατά 
δραχ. 570 εκατομμύρια περίπου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Α') Έμπορικαί έργασίαι.

Τά εις εμπορικά; εργασίας δια
τεθειμένα κεφάλαια κατά την 31 
Δεκεμβρίου 1937 άνήρχοντο εις δρ. 
6.402 έκατ. έναντι δραχ. 5.570 έ
κατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 1936, 
ήτοι ένεφάνισαν σημαντικωτάτην 
αύξησιν εκ δραχ. 832 έκατ. αντι
στοιχούσαν εις ποσοστόν 14.94ο)ο

Β') Χορηγήσεις εις γεωρ 
γούς, κτηματίας και γεωργικούς 
συνεταιρισμούς. Τά κατά 31 Δε 
κεμβρίου 1937 άπησχολημένα εις 
τοιαύτας χορηγήσεις κεφάλαια 
άνήρχοντο εις δραχ. 61 έκατ. έ 
ναντι δραχ. 94 έκατ. κατά την 
31 Δεκεμβρίου 1936.

Ή μείωσις αύτη είναι συνέ 
πεια, ως κατά τά παρελθόντα 
έτη έλέχθη, τής προϊούσης ρευ 
σΐοποιήσεως τών εις γεωργοκτη 
ματικάς χορηγήσεις διατεθειμέ
νων κεφαλαίων, ή τις καί κατά τό 
λήξαν έτος έξηκολούθησε κοΤνο 
νικώς.

Τ') Δάνεια προς Νομικά πρό 
οωπα καί όμολογίαι Νομικών 
προσώπων. Τά εις τον κλάδον 
τούτον διατεθειμένα κεφάλαια 
άνήρχοντο κατά τήν 31 Δ εκ ε μι 
βρίου 1937 εις δραχ. 1.145 έκατ. 
έν τέλει τοΰ προηγουμιένου έτους 
ήτοι ένεφάνισαν δραχ. 178 έκατ,

Τό μιεγαλείτερον μέρος τής 
μειώσεως ταύτης οφείλεται εις 
τον κατά ' 145 έκατ. περιορισμόν 
τών προς τήν Τράπεζαν οφειλών 
τοΰ Αυτονόμου Σταφιδικού ’Ορ
γανισμού έκ χρηματοδοτήσεως 
αυτού διά τάς τακτικά; του ά- 
νάγκας μέχρι καί τής χρήσεως 
1935)1936, εκ δανείου προς άπο- 
ζημίωσιν τών παγοπλήκτων έτους 
1931 καί έκ χρηματοδοτήσεως δι’ 
αγοράν σταφιδοπάνων.

Χρηματοδότησις διά τήν σταφι
δικήν χρήσιν 1936)1937 έκ μέ
ρους τής Τραπέζης ή τοΰ Συνδι
κάτου, περί οΰ έλέχθη έν τή έκ- 
θέσει ήμιών τοΰ παρελθόντος 
έτους δεν έλαβε χώραν, τοϋ Α. Σ.
Ο. κατορθώσαντος ου μόνον ν’ άν- 
τιμιετωπίση τάς άνάγκας αυτού 
διά τών ιδίων αυτού μέσων αλλά 
καί νά πραγμιατοποιήση περίσ
σευμα δι’ οΰ έμείωσε τήν προς 
τήν Τράπεζαν παλαιάν οφειλήν 
του.
Ή επί τών κινητών πίατις. Τό
εις ομολογίας Εθνικών Δανείων 
καί μετοχάς Τραπεζών καί Εται
ρειών χαρτοφυλάκων τής Τραπέ-

Όμοΐως τό σΰνολον τών κατα- 
βληθεισών εις μιετρητά καί τί
τλους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1937 
αποζημιώσεων, συμφώνως ταϊς 
από 21)12)1932 καί 22)12)1933 
Συμβάσεσιν, άνήλθεν εις δρχ. 
81.686.704,20.

Ή εντός τού έτους 1937 γενο- 
μένη ύπό τοΰ Δημοσίου καταβολή 
προς τήν ήμετέραν Τράπεζαν συμ
φώνως τώ πρωτοκόλλα) τής Γε
νεύης, τοΰ ένός τρίτου τοΰ μετά 
τήν αφαίρεσιν τοΰ τόκου τοϋ 
προς τό Δημόσιον δανείου τής 
ήμετέρας Τραπέζης δραχ. 648 
έκατ. 6 °/„ 1924 άπομείναντος υ
πολοίπου έκ τής εις τά κέρδη τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος τοΰ έτους 
1936 συμμετοχής τοϋ Δημοσίου 
καί έκ τών καταβλητέων παρά 
τής ήμετέρας Τραπέζης εις το Δη
μόσιον καί παρακρατηθέντων φό
ρων καί τελών τοΰ έτους 1936, 
άνήλθεν εις δραχ. 7.011.960.75 
άχθείσας εις πίσταισιν τής οφει
λής τοΰ Ελληνικού Δημοσίου έκ 
καταβολών τοΐς μετρητοί; εις 
πρόσφυγας τοΰ Α' Μητρώου.

Ή ύπό τοϋ αυτού πρωτοκόλ
λου τής Γενεύης βριζόμενη έτη- 
σία άπόσβεσις έκ τών προς τήν 
Τράπεζαν οφειλών τοΰ Δημοσίου 
έχει, οός γνωστόν Ύμΐν άνασταλή 
άπό τοΰ έτους 1932.

Κατά τ-ό παρελθόν έτος ή μέν 
διεθνής πολιτική κατάστασις έπε- 
δεινώθη, ή δέ παγκόσμιος οικονο
μία έξηκολούθησε μετά ζωηρότΐ|

τούς προγράμματος εξοπλισμών 
προβλέποντος δαπάνην ποσού 1500 
εκατομμυρίων λιρών. Ό φόβος 

: σπάνεως βασικών προϊόντων, εις 
τος, διαρκοΰντος τοΰ πρώτου έξα- 1 τον όποιον συνέβαλον, όσον άφο- 
μήνου, τήν άπό τοΰ 1933 άρξαμέ- ρά τάς Ηνωμένας Πολιτείας, καί
νην άνορθωτικήν αυτής κίνησιν 
Άπό τοΰ φθινοπώρου όμως διά
φοροι δυσμενείς συντελεσταί άνέ- 
κοψαν έν τφ συνόλω τήν προς τά 
άνω φοράν, ΰφεσις δέ τών έργα- 
σι.ών παρετηρήθη εις τινας χώρας.

Πλήν τοΰ συνεχιζομένου εμφυ
λίου έν 'Ισπανίρ πολέμου, πρόσ
θετον στοιχεϊον άνωμιαλίας καί α
νησυχιών άπετέλεσε κατά τό λή
ξαν έτος ή Σινο-’Ιαπωνική σύρρα- 
ξις. Άφ’ ετέρου ή ιδεολογική αν
τί θεσις τών μεγάλφν ίδίρ κρατών, 
ένετάθη, αί ά φόρμα ί διενέξεων έ- 
πολλαπλασιάσθησαν ή ’Ιταλία ά- 
πεχώρησεν έκ τής Κοινωνίας τών 
Εθνών, τής οποίας τό κΰρος νέαν 
ύπέστη μείωσιν, ανεπιθύμητοι δι
πλωματικοί ζυμώσεις έλαβον χώ
ραν, οί εξοπλισμοί έπεταχύνθησαν 
αΰξηθέντες καταπληκτικώς, αί δέ 
εσωτερικοί συνθήκαι χωρών τινων 
προσέλαβον πολλάκις δψιν ανη
συχητικήν.

Ύπό τοιούτους όρους αί προς έ- 
ξοιιάλυνσιν τών χωριζουσών τά
Εύρωπαϊκάκράτη διαφορών κατα-1 οτι οί φόβοι περί σπάνεως τών εί-

Ή χρηματοδότησις τής Εται
ρείας Γουλιέλμος Ρήζ καί Σια διά 
τήν ύπ’ αυτής έκτέλεσιν γεωτρυ- 
τικων ερευνών έν τή περιοχή ’Γαύ
ρης καί Θράκης διά τήν άνεύρε- 
σιν πετρελαίων έσυνεχίσθη καί 
κατά τό λήξαν έτος.

Αί διεξαγόμενοι έρευναι άπέ- 
δειξαν τήν ύπαρξιν κατ’ άρχήνπέ- 1
τρελαίου εις τό υπέδαφος, ή δέ 
έξακολούθησις αυτών άποβλέπει 
είς τήν έξακρίβωσιν κατά πόσον 
δυνάμεθα νά έλπίζωμεν είς τήν 
ανευρεσιν σοβαρών ποσοτήτιον 
έμπορικώς έκμεταλλευσίμων.

Γύ ζήτημα τούτο ενέχει τοσαύ- 
την διά τήν Εθνικήν Οικονο
μίαν σημασίαν, ώστε πάσα θυσία 
έκ μέρους τής ήμετέρας Τραπέζης 
νά δύναται νά θεωρηθή άπολύ- 
τως δεδικαιολογημένη.

θώί: 
νόφιλ
νά αμβλύνη τάς οξύτητας καί, ά 
πομακρύνασα έπανειλημμένως τον 
κίνδυνον τοΰ πολέμου, νά κερδίση 
πολύτιμον χρόνον διά νέας συμφι
λιωτικά; προσπάθειας κατά τό πα
ρόν έτος.

Ώς ή το επόμενον, ή τοιαύτη έ- 
ξέλιξις τής πολιτικής καταστάσεως 
επηρέασε τήν οικονομικήν ζωήν 
τοΰ κόσμου. Διότι όχι μόνον πα- 
ρημπόδισε τήν έπίτευξιν τής άπα- 
ραιτι'ιτου διά τήν οικονομικήν έξυ- 
γίανσιν καί πρόοδον συνεργασίας 
τών εθνών, άλλά καί θετικώς συ- 
νέτεινεν είς τήν ανακοπήν τής προς 
άνόρθωσιν τάσεως.

* *

_ ύφεσις τής οικονομίας θά ήτο πι-
αυτφ εγκάρδιον χαιρετισμόν και > θανώς ήπιας μορφής, εάν ή εμπι

στοσύνη δέν έκλονίζετο έκ · νέου 
καί σοβαρώς έν ’Αμερική άρχομέ- 
μένου τοΰ φθινοπώρου.

Πράγματι, παρά τήν πτώσιν τών 
τιμών, ή οικονομική δραστηριότης 
παρέμεινε παντού μέχρι τοΰ Σε
πτεμβρίου είς ικανοποιητικόν έπί- 

ί πεδον," ποιά τις δέ βελτίωσις πα
ρετηρήθη μάλιστα κατ’ ’Ιούλιον 
καί Αύγουστον. Κατόπιν όμως, μ ή 
βλέποντες πραγματοποιουμένας 
τάς προσδοκίας των περί άνανή- 
ψεως τών έργασιών έντός τοΰ φθι
νοπώρου, οί ’Αμερικανοί, ήρχισαν 
διερωτώμενοι μ,ήπως ή πτώσις 
τών τιμών δέν ήτο παροδικόν 
απλώς φαινόμενον προσαρμογής 
άλλά προοίμιον γενικής ύποχοορή- 
σεως τών εργασιών ακαθορίστου 
έκ τών προτέρων έκτάσεως. Τό 
κεφάλαιον δέν έφαίνετο πρόθυμον 
νά ένισχύση τήν οικονομικήν δρα
στηριότητα, είς τούτο δέ φαίνεται 
νά συνέτεινον διάφοροι άντίξοοι 
συντελεσταί, ως ή ταχεία ΰψωσις 
τών εξόδων παραγωγής, αί άτελεύ- 
τητοι έργατικαί άνωμαλίαι, άνη- 
συχίαι περί τής πιστωτικής καί φο
ρολογικής πολιτικής τοΰ κ. Ροΰζ- 
βελτ, καί ή ως έχθρική θεωρούμε
νη στάσις αύτοΰ απέναντι τών ε
πιχειρήσεων γενικώς. Ούτως ή εμ
πιστοσύνη ύπέστηΧέον ίσχυρότα- 
τον κλονισμόν. Αί τιμαί τών άξιών 
καί τών εμπορευμάτων διέγραψαν 
κατά συνέπειαν νέαν πτώσιν, ή 
δέ βιομηχανική καί έν γένει οικονο
μικέ] δραστηριότης ΰπεχώρησε ση- 
μαντικώς, κατ’ άρχάς μέν έν ταϊς 
Ηνωμ. Πολιτείαις, κατόπιν δέ, 

είς δλιγώτερον όμως βαθμόν, έν τή 
Μεγάλη Βρεττανία καί είς διαφό
ρους αλλας χώρας. Ή προς τά 
κάτω φορά έξηκολούθησε μέχρι 
τοΰ τέλους τοΰ έτους, οπότε σπο
ραδικά σημεία ανακοπής αυτής 
ήρχισαν άναφαινόμενα.

αι συχνάι απεργιαι, είχε δημιυυρ- 
γήσεισοβαράν ζήτησιν προς σχημα
τισμόν άποθεμάτων, βοηθοΰσης 
δέ καί τής κερδοσκοπίας, αί τιμαί 
έφθασαν εντός τοΰ Μαρτίου τά 
ανώτατα αυτών" άπό τοΰ 1929 ε
πίπεδα.
Ή δήλωσις αύτη τοΰ κ. Ροΰζβελτ 
—γενομένη έν συνεχεία τών μέχρι 
τότε ληφθέντων άντιπληθωρικών 
μέτρων τοΰ'Ομοσπονδιακού Άπο- 
θεματικοΰ Συμβουλίου—έθεωρή- 
θη ως θέτοΰσα τέρμα είς τήν πλη
θωρικήν πολιτικήν τοΰ προέδρου 
καί. ώς ένδειξις υίοθετήσεως άντι- 
πληθωρικής πολιτικής. Συγχρόνως 
φήμαι έκυκλοφόρησαν περί προσε
χούς ΰπερτιμήσεως τοΰ δολλαρίου 
απέναντι τοΰ χρυσού, φήμαι προ- 
καλεσασαι τον πρώτον πανικόν 
τών άποθησαυριστών χρυσοΰ. ’Α
ποτέλεσμα τής δηλώσεως καί τών 
φημών τούτων ήτο κλονισμός τής 
εμπιστοσύνης καί άποτόμως ϋφε- 
σις τής ζητήσεως υπό τών άγορα- 
στών, άντιληφθέντων προσθέτω;

την
τφ

* * 
*

Μ ή όλοκλιιρωθέντος είσέτι τοΰ 
κρατικοΰ έργου, δπερ άπό τών 
μέσων τοΰ έτους 1936 ό ήμέτε- 
ρος Υποδιοικητής κ. ’Αλέξανδρος 
Κοριζής έκλήθη νά έπιτελέση, 
ούτος καθ’ δλον τό ύπό κρίσιν 
έτος έξηκολούθησε μετέχων τής 
Κυβερνήσεως ως Υπουργός τής 
Κρατικής Υγιεινής καί Άντιλή

Άπό οικονομικής άπόψεως δ,τι 
χαρακτηρίζει τό 1937 ειναΙ ή κρί- 
σις εμπιστοσύνης, ήτις έξεδηλώθη 
κατά πρώτον καί κυρίως έν ταϊς 
ΤΙνωμέναις Πολιτείαις τής Αμε
ρικής, καί τής οποίας τον αντίκτυ
πον ήσθάνθη ολόκληρος σχεδόν ή 
οικονομία τοΰ κόσμου. Αφορμήν 
είς ταύτην έδωσεν ή κατ’ Απρί
λιον δήλωσις τού προέδρου τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, εϊπόντος 
ότι αί τιμαί ήσαν υπέρ τό δέον 
ύψηλαί, καί ότι ή κυβέρνησις θά 
έλάμβανε τά ένδεδειγμένα μέτρα. 
Πράγματι, ή άπό τοΰ 1936 δια- 
γραφεΐσα ταχεία ΰψωσις τών τι
μών τών βασικών ειδών έξηκο
λούθησε ζωηρά κατά τό πρώτον 
τρίμηνον τοΰ παρελθόντος έτους, 
συνεπείρ κυρίως τών διεθνών έξο- 
πλισμών, ιδία μάλιστα μετά τήν 
ύπό τής Μεγάλης Βρεττανίας ανα

μεταξύ ύπερβή τάς άνάγκας τής 
καταναλώσεως, Ούτως επήλθε 
πτώσις των τιμών τών βασικών 
προϊόντων, ώς καί τών άξιών, ιδίως 
έν ^ τοΐς χρηματιστηρίοις Νέας 
Ύόρκης καί ΥΪονδίνου, πτώσις' έν- 
ταθεϊσα βαθμηδόν έκ τής έκκα- 
θαρίσεως τών κερδοσκοπικών αγο
ρών καί τής γενικωτέρας ανωμα
λίας, ήτις έπηκολούθησε.

Είς τήν δυσμενή ταύτην τρο
πήν τών πραγμάτων συνέβαλον ε
πίσης καί αλλα αίτια τών οποίων 
τά κυριωτερα ήσαν ή κατάθεσις 
ενΤή Αγγλική Βουλή νομοσχεδίου 
περί επιβολής εκτάκτου φορολογί
ας επί τών κερδών, ή όξύ- 
της, είς ήν περιήλθεν ή διεθνής 
πολιτική κατάστασις έκ τών έν τή 
Μεσογείω έπανειλημ,ιιένων έπεισο- 
δίων, ^ αί έργατικαί άπεργίαι καί 
καί ή υπερπαραγωγή βάμβακος έν 
ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις, αί 
αλλεπάλληλοί κρίσεις καί ή νέα, 
κατά 26 ο)ο, ύποτίμησις τού νομιί- 
σματος εν Γαλλία,τέλος δέ δ μετα
ξύ ’Ιαπωνίας καί Κίνας πόλεμος, 
όστις προΰξένησε σοβαρά; ζημίας 
εις την Αμερικανικήν οικονομίαν 
καί έπέτεινε τήν πτώσιν τών τι
μών διά τής αποχής τών ’Ιαπώ
νων άπό ώρισμένων έμπορευματα 
γορών.

** *

Ή διεθνής οικονομία ύπέστη 
μοιραίως τον αντίκτυπον τών α
νωτέρω περιληπτικοί; έκτεθέντων 
δυσμενών πολιτικών καί οικονομι
κών συμβάντων τοΰ παρελθόντος 
έτους. Άρχομένου τοΰ 1937 ή πα
γκόσμιος βιομηχανική παραγωγή 
ύπολογίζετο κατά 20 ο)ο μεγαλύ
τερα ΐοΰ μέσου δρου τής παραγω
γής τοΰ 1929. Ό σχετικός δείκτης 
τοΰ Γερμανικού ’Ινστιτούτου ’Ε
ρευνών επί τών Οικονομικών Δια
κυμάνσεων, άφοΰ άνήλθεν άπό 
125,5 τον ’Ιανουάριον είς 130,9 
τον Μάϊον, έδείκνυεν έκτοτε, μέ 
βραχεΐαν διακοπήν κατά τον μήνα 
Αύγουστον, συνεχή πτώσιν, κατελ- 
θών τον Νοέμριον εις 114,2. 'Ο 
δγκος τοΰ παγκοσμίου έμπορίου, 
φθάσας κατά τό δεύτερον τρίμη
νον τον μέσον όρον τοΰ 1929, έ- 
μειώθη κατόπιν, δ δέ σχετικός 
δείκτης κατήλθεν άπό 100 είς 97,1. 
διά τό τρίτον τρίμηνο-· τοΰ 1937. 
Ο τιμάριθμος τοΰ προμνησθέντος 

’Ινστιτούτου διά 20 βασικά προϊ
όντα άνήλθεν άπό 76,7 τον Λε- 

είς 84,0 τονΕίναμάληθές, δ τι μετά πέντε , κέμβριον τοΰ 1936 
σχεδόν ετών συνεχή προοδον τής ,Λ ,, s , „
διεθνούς οικονομίας θά έπρεπε ΑϊΎΐλιον,διαγραψας δε εκτοτε συ
ν’ άναμένηται κυκλική ύποχώρησις I νεΧθ πατά μήνα μείωσιν, μέ μόνην 
αυτής, ιδίως μετά τήν άπό τοΰ έξαίρεσιν τον Αύγουστον, κατήλθεrp \ Λ/ 3 Q χ Q , , ■ - · 1 - -- Α -- ν- v X V I | ♦ νΛ V IUU ν r V υ ιυν, Λ-U.

ψεως. Γην λίαν αισθητήν θυσίαν,' κοινωσιν καταπληκτικού πενταε- δευτέρου εξαμήνου τοΰ 1936 τα- τον παρελθόντα Δεκέμβριον εις
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75,4 ήτοι εις επίπεδον κατοότερον 
τοϋ εις τό τέλος τοϋ 1936.

Έξ άλλου δ ευπαθής εις τάς 
διακυμάνσεις των τιμών δείκτης 
15 βασικών προϊόντων τοϋ γρα
φείου Moody’s ή το κατά Δεκέμ
βριον 149,3 έναντι 207,5, 
προ ενός έτους καί 228,1, ανώτα
του επιπέδου τής 5 ’Απριλίου 1937 
ήτοι ένεφάνιζε πτώσιν έξ 28,4°/0 
καί 34,5 °/0 άντιστοίχως. Όδέ ΰπύ 
τοΰΛονδινίου Οικονομολόγου συν- 
τασσόμενας δείκτης τών ναύλων, 
δστις ήτο 128,2 τον Δεκέμβριον 
τοΰ 1936, ανήλθεν εις 169,8 τον 
Σεπτέμβριον κατελάών δέ κατά 
τούς επομένους μήνας, ύπελογί- 
σθη εις 126,4 διά τον Δεκέμβριον 
τοΰ λήξαντος έτους. Μολονότι δεν 
υπάρχουν παγκόσμιοι δεΐκται τών 
διακυμάνσεων τής ανεργίας καί 
τών χρηματιστηριακών αξιών καθ’ 
δλον τό 1937, ο! κατά χώρας δεί- 
κται εμφανίζουν αυξησιν τής ανερ
γίας είς τό τέλος τοϋ έτους διά 
τάς περισσοτέρας βιομηχανικός 
χώρας καί ύποτίμησιν τών άξιων. 
Σημειωτέον δτι τά παγκόσμια α
ποθέματα πρώτων υλών ειχον ΰ- 
περβή ήδη από τοϋ Νοεμβρίου 
1936 τά αποθέματα τοϋ 1929. Μό
νον δέ από τοΰ Μα ίου τά άποθέ-

ρας χώρας νέα έσημειώθη πρόο- πών χοίρων. Τοΰτο ισχύει ίδιαιτέ- 
δος διαρκοϋντοξ τοΰ 1937. Φθίνο 
ντος δμως τοΰ έτους, ή οικονομι
κή δραστηριότης αυτών ή εύρίσκε- 
το έν ύφέσει ή παρέμενε στάσιμος.
Έκαστη χώρα άντιμετοόπιζεν επί 
πλέον ίδια προβλήματα καί δυσχέ
ρειας (δημοσιονομικά, συναλλαγ
ματικά, πρώτων υλών,ακρίβειας τοΰ 
βίου), τινών τών οποίων ή επί τής 
οικονομίας έπίδρασις ή δεν έκφρά 
ζεται δι’ αριθμών ή δεν ειχεν α
κόμη σαφώς έκδηλωθή μέχρι τέ
λους τοΰ 1937.

Έν πάση περιπτώσει φόβοι σο
βαρός κρίσεως, οΐα ή μετά τό 19- 
29 έκραγεΐσα, δεν φαίνονται επί 
τοΰ παρόντος δικαιολογούμενοι έκ 
τών σημερινών οικονομικών δεδο
μένων. At οικονομικοί συνθήκαι 
τών χωρών, αίτινες παράγουν βα
σικά προϊόντα, παραμένουν καλαί. 
Παρά τήν πτώσιν τών τιμών τών 
πρώτων υλών, ή σχέσις αυτών 
προς τάς τιμάς τών βιομηχανικών 
ειδών διατηρείται ικανοποιητική. 
Αί γεωργικοί τάξεις εΰημεροΰν ως 
εκ τών πλουσίων εσοδειών καί τών 
ευνοϊκών τιμών, εις ας διαθέτουν 
τήν παραγωγήν. Ή κάθοδος τών 
τιμών από τά ΰψη, εις τά όποϊα

ρως διά τάς χώρας παραγωγής βα 
σικών προϊόντων, τών οποίων,άφ’ 
ετέρου ή καλή ή κακή οικονομική 
κατάστασις έχει αντίκτυπον επί 
τής οικονομίας τών βιομηχανικών 
χωρών. Διά τούς λόγους τούτους 
καί υπό τήν προϋπόθεσιν δτι δεν 
θέλει διαταραχθή ή ειρήνη, γενι
κώς πιστεύεται, δτι έκ τής έξελί- 
ξεωςτής οικονομικής καταστάσεως 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις 
κατά τό τρέχον έτος θά έξαρ- 
τηθή έν μεγάλα) μέτρω, εάν 
ή κατά τό παρελθόν έτος έπισυμ- 
βάσα ανακοπή τής οικονομικής 
προόδου, θά είναι προσωρινή, ή 
θέλει άποδειχθή δ πρόλογος μο- 
νιμωτέρας καί γενικωτέρας δπισ- 
θοδρομήσεως τής διεθνούς οικο
νομίας.

* *
*

Καί αν δμως βελτιουμένης, ως 
έλπίζεται, τής καταστάσεως έν ’Α
μερική ή παγκόσμιιος οικονομία έ- 
πανευρη τον δρόμον τής προόδου, 
καί πάλιν ή πρόοδος αυτή ούτε 
ανάλογος πρός τάς δυνατότητας 
τοΰ σημερινού πολιτισμού θά εί
ναι οΰτε γενική δι’ δλον τον κό
σμον, ούτε ομοιόμορφος έν έκάστορ 
τόπφ, οΰτε άπηλλαγμένη άποτό-

ματα^ ηρχισαν ^μειουμενα κάτω j ε^χ0ν άνέλθει, καί ή έκκαθάρισις μων διακυμάνσεων καί κλονισμών.
τών έπιπέδων τοΰ 1929, διά να τα 
ύπερβοΰν δμως καί πάλιν τον Νο
έμβριον τοϋ 1937. Ό σχετικός δεί
κτης τοΰ ανωτέρω Γερμανικού 
Ίστιτούτου ακολουθεί τήν εξής 
χαρακτηριστικήν πορείαν 1929= 
100" 1936, Νοέμβριος 102,5 Δεκέμ- 

• βριος 106,8’ 1937, ’Ιανουάριος
104.8 Φεβρουάριος 102,8 Μάρτιος
100.9 ’Απρίλιος 100,6 Μάϊος 93,0 
’Ιούνιος 88,0 Ιούλιος 82,6 Αύγου
στος 83,2 Σεπτέμβριος 89,2 Όκτώ- 
βριος 94,3 Νοέμβριος 101,2.

"Ως έλέχθη ανωτέρω, ή εντός τοΰ 
1937 λαβοΰσα χώραν ανακοπή τής 
προόδου τής διεθνούς οικονομίας, 
έξελιχθεΐσα εις ύποχοόρησιν κατά 
τούς τελευταίους μήνας, έξεδηλώ- 
θη κατά πρώτον καί κυρίως έν 
ταϊς 'Ηνωμέναις Πολιτείαις. 'Η 
πορεία τών άκολούθων δεικτών δί
δει ζωηράν εικόνα τής αποτόμου 
όπισθοδρομήσεως, ή τις έσημειώθη 
έν τή χώρα τούτη κατά τό δεύτε
ρον έξάμηνον, έν άντιθέσει πρός 
τήν αδιάπτωτου πρόοδον καθ’ δ
λον τό 1936.

Βιομηχανική παραγωγή: 1936 
’Ιανουάριος 97, Δεκέμβριος 121. 
1937, Μάιος 118, Αύγουστος 117, 
Δεκέμβριος 84. "Εργαζόμενοι έν 
τή βιομηχανίςι. 1936, ’Ιανουάριος 
89, Δεκέμβριος 99" 1937, ’Ιούλιος 
103, Σεπτέμβριος 101, Δεκέμβριος 
89. "Αδειαι οικοδομών έν γένει:
1936, ’Ιανουάριος 68, Δεκέμβριος 
66’ 1937 ’Ιούλιος 67, ’Οκτώβριος 
52, Δεκέμβριος 66. ’ Αδειαι οίκο- 
δομήσεως κατοικιών; 1936, ’Ια
νουάριος 25, Δεκέμβριος 45' 1937 
’Ιανουάριος 45, Φεβρουάριος 47, 
Αύγουστος 40, Δεκέμβριος 30 Φορ
τώσεις βαγονίων: 1936, ’Ιανουά
ριος 70. Δεκέμβριος 83' 1937, ’Α
πρίλιος 84, ’Ιούλιος 80, Δεκέμβρι
ος 67. Λιανικαί πωλήσεις: 1936, 
Ιανουάριος 81, Δεκέμβριος 92"
1937, Φεβρουάριος 95, Σεπτέμβριος 
94, Δεκέμβριος 89. Τιμαί μετοχι
κών βιομηχανικών τίτλων: 1936 
’Ιανουάριος 133, Δεκέμβριος 164' 
1937, Μάρτιος 172, ’Ιούνιος 155, 
Αύγουστος 168, Δεκέμβριος 114. 
Συνολική οικονομική δράστη 
ριότης: 1936, ’Ιανουάριος 92,3, 
Δεκέμβριος 110,5' 1937 ’Ιανουάρι
ος 104,2, Μάϊος 109, Ιούνιος 107, 
8, Αύγουστος . 111, Σεπτέμβριος 
106,4, ’Οκτώβριος 98,3, Νοέμβριος 
87,7, Δεκέμβριος 80,9' μείωσις α
πό τοϋ Αύγούστου 27 ο)ο.

Ή ύποχώρησις τών εργασιών 
εις τάς λοιπάς χώρας, δπου έση
μειώθη τοιαύτη, ήτο πολύ ήπιωτέ- 
ρας μορφής. Έν ’Αγγλία π. χ., δ 
δείκτης τής οικονομικής δραστηρι
ότητας, δστις έβαινεν αυξανόμενος 
κατά τούς πρώτους οκτώ μήνας 
τοΰ έτους, ομειώθη από 113 1]2 
τον Αύγουστον καί Σεπεμβριον 
μόνον εις 110 1)2 τον Δεκέμβριον. 
Γενικώς είπεΐν είς τάς περισσοτέ-

τών κερδοσκοπικών αγορών,έξυγία 
ναν τάςέμπορευματαγοράς.Γενικώς 
μεγάλα αποθέματα δεν υπάρχουν, 
(οργανωμένος δέ περιορισμός τής 
παραγωγής ευκόλως δύναται ν’ ά- 
ποκαταστήση τήνίσορροπίαν προσ
φοράς καί ζητήσεως. Είς τήν αγο
ράν κεφαλαίων δεν ύφίσταται ή 
νοσηρότης, ή τις παρετηρεΐτο τό 
1929, τό χρήμα είναι εύθηνόν, ζή- 
τησις κεφαλαίων διά παραγωγι
κούς σκοπούς υπάρχει, ή δέ τριμε
ρής νομισματική συμφωνία περιο
ρίζει τάς διακυμάνσεις τών κυριω- 
τέρων έξωτερικών συναλλαγμάτων.

’Ασθενή σημεία αποτελούν άφ’ 
ετέρου, αί κινήσεις τών περιπλα- 
νωμένων κεφαλαίο:»', ή συνεχής αϋ- 
ξησις τών εξοπλισμών μετά τών 
δημοσιονομικών συναλλαγματικών 
καί άλλων κινδύνων, οϋς συνεπά
γεται αΰτη, ή κατά τής τριμερούς 
νομισματικής συμφο>νίας απειλή 
έξ ένδεχομένης έπιδεινώσεως τής 
καταστάσεως έν Γαλλία, οι περιο
ρισμοί τοϋ εμπορίου καί τών κε
φαλαίων, καί ή αβέβαια πολιτική 
κατάστασις έν Ευρώπη καί τή’Άπω 
Ανατολή. Ούχ ήττον ή έπίδρασις 
τών παραγόντων τούτων δεν φαί
νεται τήν στιγμήν αυτήν, έκτος α
προόπτου, δυναμένη νά έγείρη αν
υπέρβλητα προσκόμματα είς τήν 
έπανάληψιν τής διακοπείσης οικο
νομικής προόδου.

Λαμβανομένου ύπ’ όψιν έξ άλ
λου, δτι αί Ήνωμέναι Πολιτεΐαι 
είναι ό κυριώτερος καταναλωτής 
βασικών προϊόντων, καί δτι ή εξέ
λιξες τής οικονομικής ζωής έν αύ- 
ταΐς σπουδαίως επηρεάζει τήν 
παγκόσμιον οικονομία), φυσικόν 
είναι ή επί τά χείρφ ή τά βελτίφ 
μεταβολή τών συνθηκών έν τή 
χώρμ ταύτη νά έπηρεάζη άναλό- 
γως καί τήν οικονομίαν τών λοι-

Τελικώς δέ ό κίνδυνος σοβαράς 
κρίσεως δέν θ’ άποφευχθή, εάν μή 
διευθετηθούν αί χωρίζουσαι τά 
κράτη διαφοραί καί έγκαταλειπο- 
μένων τών παντοειδών πειραματι
σμών καί τής ασυμβιβάστου πρός 
τήν πραγματικότητα τάσεως πρός 
οικονομικήν αύτάρκειαν, επικρα
τήσουν καί πάλιν οί υγιείς τής οι
κονομικής επιστήμης άρχαί. Μέ
θοδοι καί μέτρα, .τών οποίων ή α
νάγκη άντιμετωπίσεως τής μετά 
τό 1929 ένσκηψάοης κρίσεως έδι- 
καιολόγουν είς ωρισμένας περιπτά)- 
σεις τήν έφαρμόγήν, έδημιούργη- 
σαν σύν τφ χρόνηι ισχυρά συμφέ
ροντα καί έξειλίχθησαν είς συστή
ματα τών οποίων επιδιώκεται ήμό- 
νιμος επιβολή επί τή βάσει διάφο
ρο) ν νεωτεριστικών θεωριών. "Ο 
υπερβολικός εθνικισμός άφ’ ενός, 
τά οικονομικά βάρη καί τά κοινω
νικά προβλήματα άφ’ ετέρου, τά 
όποια έκληροδότησεν δ Ευρωπαϊ
κός πόλεμος, παρέσχον ά'λλωστε 
πρόσφορον έδαφος διά τήν άνά- 
πτυξιν τών συστημάτων καί τών 
θεωριών τούτων.

’Αποτέλεσμα δμως τής έξελίξεως 
ταύτης είναι, δτι δέν κατέστη δυ
νατή μέχρι σήμερον ή συνεννόη- 
σις πρός τακτοποίησιν τών έκ τοΰ 
πολέμου καί τής κρίσεως προκυ- 
ψάντων προβλημάτων. Κατά συνέ
πειαν, ή πολιτική τής αύταρκείας 
ενετάθη καί εξοπλισμοί ένεργοΰν- 
ται είς τεραστίαν κλίμακα. Ούτως 
ή διεθνής οικονομία άσφυκτιμέν- 
τός κλοιού συναλλαγματικών πε
ριορισμών καίπάσης φύσεωςφραγ
μών τοΰ εμπορίου, καταθλιπτικαί 
δέ δαπάναι πιέζουν μέχρι συντρι
βής τήν οικονομίαν πλείστων χω
ρών. 'Υπό τοιούτους ορούς τό. δι
εθνές έμπόριον αναλαμβάνει βρα
δέως καί δυσαναλόγως πρός τήν

μετά τήν κρίσιν άναπτυχθεΐσαν έν 
έκάστφ τόπη) οικονομικήν δραστη
ριότητα, τά ελλείμματα τοΰ προϋ
πολογισμού καί τό δημόσιον χρέος 
τών περισσοτέρων κρατών αυξά
νουν, παρά τάς έπιβληθείσας βα
ρείας φορολογίας, ή ιδιωτική αυ
τών οικονομία εξασθενεί, καί ή 
γενική νομισματική αστάθειά ού- 
σιαστικώς εξακολουθεί. Διότιή πο- 
λιτική τής πλήρους αύταρκείας προ- 
καλεΐ μεν τεχνητήν καί πρόσκαι
ρου αυξησιν τής οικονομικής δρα
στηριότητας καί δύναται νά κατα- 
στήση τάς έπιδιωκούσας αυτήν 
χώρας μιερικώς άνεξαρτήτρυς τής 
άλλοδαπής, άγει δμως είς άπομό- 
νωσιν τήν οικονομίαν αυτών, πα
ρεμποδίζει τήν συνεννόησιν καί 
τήν συνεργασίαν τοΰ κόσμου, εξογ
κώνει τάς δημοσίας δαπάνας,ανα
βιβάζει τό κόστος τής παραγωγής, 
χειροτερεύει τήν ποιότητα τών κα- 
ταναλισκομένοιν ειδών, αυξάνει τήν 
άκρίβειαν τοΰ βίου καί καταβιβάζει 
τήν στάθμην τής ζωής τών λαών. 
Μή έπιτρέπουσα είς τό διεθνές έμ
πόριον, έλευθέρως κινούμενου, νά 
φέρη τήν ευημερίαν άνά τον κό
σμον δι’ άναπτύξεως τών συναλ
λαγών καί τής παραγωγής επί υ
γιών βάσεων, ή πολιτική αϋτη δη
μιουργεί ούτως, ολίγον κατ’ ολί
γον συνθήκας ψυχολογικάς καί 
πραγματικός δυναμένας νά οδηγή
σουν τελικώς είς έπιδείνωσιν τής 
καταστάσεως.

* *

Ευτυχώς ή ανάγκη έπανόδου είς 
ύγιεστέρας μεθόδους ήρχισε κατα- 
νοουμένη δσημέραι περισσότερον, 
αναγνωρίζεται δέ καί ύπ’ αυτών 
ακόμη τών υίοθετησάντων τήν πο
λιτικήν τής πλήρους αύταρκείας ως 
προκύπτει έκ δημοσίων αυτών α
νακοινώσεων, καί ώς διεπίστω- 
σενδιακεκριμένοςΒέλγοςπολιτευτής 
καίοίκονομολόγος κ. van Zeeland, 
είς τόόποΐοναίκυβερνήσεις’Αγγλίας 
καί Γαλλίας ανέθεσαν κατ’ ’Απρί
λιον τοϋ παρελθόντος έτους νά 
συντάξη έκθεσιν περί τοΰ δυνα
τού γενικής μειώσεως τών φραγ
μών τοϋ διεθνούς έ μ π ο ρ ί ο υ. 
Είς έκτέλεσιν τής εντολής ταύτης 
ό κ. van Zeeland, έπεσκέφθη δια
φόρους χώρας, καί άντήλλαξε γνώ- 
μας μεθ’ αρμοδίων έν έκάστη έξ 
αυτών προσώπων, υπέβαλε δέ είς 
τάς έν λόγφ δύο κυβερνήσεις εντός 
τοΰ Ιανουάριου τοΰ τρέχοντος έ
τους άξιολογωτάτην έκθεσιν περιέ- 
χουσαν τό πόρισμα τών ερευνών 
του. Τόσον δ κ. van Zeelaiid, δ- 
σον και ή Δημοσιονομική καί Οι
κονομική Επιτροπή τής Κ. Τ. Ε., 
ήτις ένήργησε παρεμιφερή έρευναν- 
διατυπώνουν πρόγραμμα μεθοδι
κής ένεργείας πρός βαθμιαίαν έπά, 
νοδον είς όμαλάς σχέσεις μεταξύ 
τών εθνών, άναβίωσιν τοΰ διεθνούς 
εμπορίου καί έπίτευξιν καθολικής 
ευημερίας. Τό πρόγραμμα τοΰτο 
δύναται νά' χρησιμεύση ώς βάσις 
συνεργασίας- μεταξύ τών κυβερνή
σεων πρός έξασφάλισιν τής ειρήνης 
καί τής προόδου τοΰ κόσμου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΕΤΑΕΙΕ THE ΕΛΛΑΔΟΕ
Άς έξετάσωμεν ήδη έν συντό- 

μφ, ώς συνήθως, τήν κίνησιν τών 
κυριωτέρων κλάδων τής έθνικής η
μών οικονομίας1 ώς καί τήν θέσιν 
τών δημοσίων οικονομικών. Λεπτό 
μερής περιγραφή αυτών θά περιλη- 
φθή έν τή Οικονομική Έπετηρί- 
δι τής Ελλάδος, τήν οποίαν έκδί- 
δομεν κάθε χρόνο.

Γεωργία. Ευμενείς διά τήν πα
ραγωγήν καιρικαί συνθήκαι έπεκρά 
τησαν έν τφ συνόλφ κατά τό γε
ωργικόν έτος 1936—1937. Ή 
άπόδοσις τών κυριωτέρων γεωργι
κών προϊόντων, καί ιδίως τών δη
μητριακών καί τοΰ ελαίου, ήτο, 
κατά συνέπειαν, πλουσιωτέρα τής 
προπερισυνής , πολλών δέ καί ποι
οτικούς άνωτέρα. Έξαίρεσιν άπε- 
τέλεσεν ή σταφίς, τής οποίας ή πα 
ραχθεϊσα ποσότης ήτο κατωτέρα 
τής τού προηγουμένου έτους, λό- 
γφ ασθενειών τών σταφιδαμπέ

λων είς διαφόρους περιφερείας. Ε
πίσης ή παραγωγή τοΰ καπνοΰ ή
το μικροτέρα, συνεπείμ κυρίως πε
ριορισμού τήςκαπνοκαλλιεργείας, ή 
ποιότης δμως θεωρείται καλλιτέρα 
ή κατά τό προηγούμενου έτος. Αί 
τιμαί, πρός τούτοις, ήσαν γενικώς 
ικανοποιητικοί, διά τινα προϊόντα 
μάλιστα ώς δ σίτος, ούσιωδώς υ
ψηλότεροι τών τοΰ 1936. 
Ήπαραγωγή δημητριακών ύπήρξεν 
έξαιρετικώςπλουσία,ύπολογιζομένη 
υπό τοΰ ΎπουργείουΓεωργίας διά 
μέν τον σίτον είς τόννους 880. 000 
περίπου έναντι τόννων 582.000 τοΰ 
έτους 1936, διά δέ τά λοιπά προϊ
όντα είς τόννους 774. 00Ο έναντι 
τόννων 692.000. Αί σπαρεΐσαι έ- 
κτάσεις υπολογίζονται, άφ’ ετέρου, 
διά μέν τον σίτον ούχί σημαντι- 
κώς ηΰξημέναι, διά δέ τά λοιπά 
δημητριακά μειωμέναι έν τφ συ- 
νόλη). Τοιουτοτρόπως ή κατά 380.

000 τόννους ύπεραπόδοσις τής πα
ραγωγής άποδίδεται έν μεγίστη ά 
ναλογία είς αυξησιν τής κατά στρέμ 
μα άποδόσεως όφειλομένην πρωτί- 
στως είς τάν εύνοιαν τών καιρι
κών συνθηκών, κατά δευτερεύον- 
τα δέ λόγον είς τήν έντατικωτέραν 
έφαρμόγήν έπιστημονικών μεθό
δων καλλιέργειας.

Κατόπιν τής αύτηροτέρας εφαρ
μογής τοΰ νόμου περί άπαγορεύσε- 
ως τής καπνοκαλλιέργειας είς ακα
τάλληλα εδάφη καί τοΰ αναγκα
στικού περιορισμού τήςκαλλιεργου- 
μένης έπιφανείας, ήλαττώθη ση- 
μαντικώς ή καλλιέργεια τοΰ κ α- 
π ν ο ΰ. Ό Σύνδεσμος Γραφείων 
Προστασίας Ελληνικού Καπνοΰ 
υπολογίζει τάς μέν καλλιεργηθεί- 
σας κατά τό υπόλογον έτος εκτά
σεις είς στρέμματα 956.804 έναντι 
1.150.921 τοΰ προηγουμένου, τήν 
δέ παραγωγήν είς 68.800 τόννους

περίπου έναντι παραγωγής του 
1936 έκ τόν,ων 82.206.

Ό Αυτόνομος Σταφιδικός ’Ορ
γανισμός αναβιβάζει τήν εσοδείαν 
κορινθιακής σταφίδος είς 250 πε
ρίπου εκατομμύρια Ένετικών λί
τρων έναντι 263.440.000 τοΰ 1936. 
Ή παραγωγή Σουλτανίνας φέρε
ται επίσης μικρότερα, κατά πολύ 
μεγαλυτέραν δέ αναλογίαν. Ποιο
τικοί ς ή εσοδεία τής κορινθιακής 
σταφίδος θεωρείται άνωτέρα τής 
προπερισυνής, ιδίως ή τών κατω
τέρων ποιοτήτων. Άντιθέτως πρός 
τήν σταφίδα ή παραγωγή γ λ ε ύ- 
κ ους καί έπιτραπεζίων σταφυ- 
λών υπολογίζεται ΰπύ τοΰ Α.Σ.Ο. 
άνωτέρα τής προπερισυνής, παρ’ 
ολον δτι αί άμπελοι προσεβλήθη- 
σαν υπό ασθενειών. Συγκεκριμέ
νο) ς υπολογίζεται, δτι παρήχθησαν 
326. 923 τόνοι γλεύκους έναντι 
191.887 τόννων τοΰ προηγουμέ
νου έτους.

Πλουσιωτάτη ήτο ή παραγωγή 
έ λ α ί ο υ έκτιμώμένη υπό τοΰ 
Υπουργείου Γεωργίας είς 140.000 
περίπου τόννους. Τφ 1936εΐχεν ά- 
νέλθει είς μόνον 64.000 τόννους. 
Επίσης ή εσοδεία βρωσίμων έλα ι
ών ήτο μεγαλυτέρα, υπολογιζόμε
νη είς 37.000 περίπου τόννους έ
ναντι 11.000 τοΰ 1936. Ή ποιό
της καί τοΰ έλαίου καί τών έλαι
ών θεωρείται γενικώς καλή, είς ώ- 
ρίσμένας μάλιστα περιφερείας ε
ξαιρετική.

'Η έπικρατήσασα είς πολλάς πε 
ριφερείας κατά μέν τούς θερινούς 
μήνας ξηρασία, κατά δέ τόν ’Ο
κτώβριον καί τον Νοέμβριον υπερ
βολική υγρασία, έπέδρασαν δυσμε
νούς επί τής ποιότητας καί τής 
στρεμματικής άποδόσεως τών βαμ
βακοφυτειών. Χαρακτηριστικόν τής 
περισυνής καλλιέργειας ήτο ή είς 
εύρυτέραν κλίμακα έφαρμογή τής 
κατά γραμμάς σποράς καί ή χρη- 
σιμοποίησις σπόρων βελτιωμένων 
ποικιλιών. Αί καλλιεργηθεΐσαι έ- 
κτάσεις υπολογίζονται είς 820.156 
στρέμματα έναντι 722.753 κατά τό 
1936, ή δέ συγκομιδή είς 63.146 
περίπου τόννους έναντι άρχικώς 
προβλεφθείσης παραγωγής 70.922 
ιόννων καί 50,852 τόννων τοΰ προ
ηγουμένου έτους.

Άνωτέρα ήτο καί ή σ υ κ ο- 
π α ρ α γ ω γ ή, ώς καί ή παραγω 
γή γείυμήλων, όφειλομένη, διά τό 
τελευταίου τοΰτο προϊόν, είς τήν 
μεγαλυτέραν φυτευθείσαν έκτασιν 
καί τήν ικανοποιητικήν κατά στρέ
μ α άπόδοσιν. Άφ’ ετέρου καί ή 
καλλιέργεια τής δρύζης άπέδωκεν 
άριστα αποτελέσματα, χάρις είς 
τά ληφθέντα μέτρα πρός άνά- 
πτυξιν καί βελτίωσιν αυτής. 'Η 
παραγωγή επίσης τών δ π α) ρ ο- 
φόρων δ έ ν δ ρ ω ν, καί ιδίως 
τών εσπεριδοειδών, υπήρξε πλού
σια είς ποσότητα καί καλή είς 
ποιότητα.

Κατά τό υπό άνασκόπησιν έτος 
ή εξαγωγή εις τήν αλλοδαπήν τών 
κυριωτέρων γεωργικών προϊόντων 
ήτο συνολικώς άνωτέρα, έν συγ- 
κρίσει πρός τό 1936. Ειδών τινων 
δμως, ώς τής σταφίδος σουλτανί
νας, τών σταφυλών, τών έλαιών 
καί τοΰ έλαιολάδου, έμειώθη ή 
εξαγωγή. Σημειωτέου, έξ άλλου 
δτι αί μέσαι τιμαί έξαγωγής τών 
περισσοτέρων προϊόντων ήσαν 
ΰψηλότεραι. Άξιύλογον ΰψωσιν 
έπαρουσίασαν αί τιμαί τοΰ σπου- 
δαιοτέρου προϊόντος, τοΰ καπνοΰ, 
τοΰ οποίου ή έξαχθεΐσα ποσότης 
άντιπροσωπεΰει είς άξίαν τό ήμισυ 
περίπου τής αξίας τοΰ συνόλου 
τών εξαγωγών. Άναλυτικώτερον 
ή έξ αγωγή τών κυριωτέρων γεωρ
γικών προϊόντων ειχεν ώς ακο
λούθως :

Καπνός. Έξήχθησαν τόννοι 
42.192 αξίας δρχ. 4.383.935.001 
έναντι τόννων 39.954 αξίας δρχ. 
3.397.870.000 ήνοι επί πλέον κατά 
τό έτος 1937 τόννοι 2.238 καί δρχ. 
986.065.000. Τήν μεγαλυτέραν 
ποσότητα άπερρόφησαν καί πάλιν 
αί άγοραί Γερμανίας καί Αμερι
κής. Ούδεμία δυνατή προσπάθεια 
πρέπει νά παραμεληθή πρός έπέ- 
κτασιν τών αγορών καταναλώσεως
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τοΰ 'Ελληνικού καπνοΰ καί τόνωσιν 
τής εξαγωγής,τοσουτφ μάλλον καθ’ 
■δσον σοβαρά αποθέματα αδιαθέ
των καπνών ήρχισαν σχηματίζο
με να. Παραλλήλιος δέ ένδείκνο
τιά αυστηρά εφαρμογή των περί 
περιορισμοί' τής καπνοκαλλιέρ
γειας αποφάσεων.

Σταφίς. 'Η εξαγωγή τής μέν 
κορινθιακής σταφίδας άνήλθεν εις 
τόννους 89.674 αξίας δρχ, 979, 
236,000 έναντι τόννων 74.975 
αξίας δρχ. 934.481.0C0 τφ 1936, 
τής δέ σουλτανίνας εις τόννους 
23.607 αξίας δρχ. 445.365.000 
έναντι τόννων 26.156 αξίας δ >χ. 
368.950.000. Μολονότι ή εξαγωγή 
κορινθιακής σταφίδας καθ’ δλον 
1937 ήτο ανώτερα τής τοΰ προη
γουμένου έτους, ή έξαγωγική κινη
τής από τοΰ Σεπτεμβρίου μέχρι τέ
λους Δεκεμβρίου φέρεται σημαν- 
τικώς ήλαττωμένη, εν συγκρίσει 
μέ τάς αντιστοίχους περιόδους των 
ετών 1936 καί 1935. 'Η έλάτ- 
τα>σις αΰτη αποδίδεται εις τάς 
υψηλάς αμάς τής κορινθιακής στα
φίδας καί εις μείωσιν τής κατα- 
ναλώσεως έν Άγγλίμ, επίσης δέ 
εις τήν έπιβράδυνσιν τής συνά- 
ψεως τής νέας μετά τής Γερμα
νίας συμφωνίας ανταλλαγής καί 
συμψηφισμού, ώςκαί εις τό έν ταις 
Ήνωμέναις Πολιτείαις ίσχϋον σύ
στημα αυστηρότατου ελέγχου. 
"Οσον αφόρα είς τήν σουλτανί
ναν, ή πτώσις τής εξαγωγής οφεί
λεται κυρίως είς τήν μικροτέραν 
.παραγωγήν τοΰ 1937 καί είς τήν 
ΰπερτίμησιν τοΰ προϊόντος.

Ελαιόλαδα καί Έλαΐαι. Ή 
εξαγωγή των μέν ελαιόλαδων 
άνήλθεν είς 6.731 τόννους αξίας 
δρχ. 241.210,00ο έ'ναντι 8.029 
τόννων αξίας δρχ. 275.241.000 
τοΰ 1936, των δέ ελαίων είς 12, 
806 τόννους αξίας δρχ. 262.716, 
000 έναντι τόννων 15.195 αξίας 
δρχ. 286.930.000. Ή μείωσις δέον 
ν’ άποδοθή τό μέν είς τήν μικράν 
εσοδείαν τοΰ 1936 καί τήν εν
τεύθεν σημαντικήν ΰψωσιν των 
τιμών, τό δέ είς τήν περισυνήν 
πλουσίαν εσοδείαν τών κυριωτέ- 
ρων χωρών παραγωγής ελαίου" έν 
αναμονή θετικών υπολογισμών 
περί τής εσοδείας ταΰτης, τό διε
θνές έμπόριον απείχε τών αγορών.

Οίνοι. Έξήχθησαν τόννοι 43, 
067 αξίας δρχ. 215.598.000 έναντι 
τόννων 39.041 αξίας δρχ. 184, 
075,000, ήτοι επί πλέον τόννοι 
4.026 καί δρχ. 3l.523.000. Ή 
πτωχή εσοδεία τοΰ 1936 έν Γαλ
λία καί Άλγερίφ, καθώς καί ή 
έξακολούθησις τοΰ 'Ισπανικοΰ πο
λέμου, συνετέλεσαν είς ΰφεσιν, 
διαρκοΰντος τοΰ 1937, τής κρί- 
σεως ήν διέρχεται τό Ελληνικόν 
οίνεμπόριον. Αί προβλέψεις δμως 
διά τό τρέχον έτος δεν φαίνονται 
ενθαρρυντικοί, διότι ή παγκό
σμιος παραγωγή γλεΰκους ηυξήθη 
τφ 1937, ή δέ εξαγωγή είς τάς 
δύο κυριωτέρας αγοράς κατανα- 
λώσεως Ελληνικών οίνων, τήν 
Γαλλικήν καί. τήν Γερμανικήν, 
τείνει προς έλάττωσιν. Είς τήν 
Γαλλικήν μάλιστα αγοράν παρα- 
τηρεΐται από τοΰ μηνός Μα ίου 
1937 παντελής απραξία επί ελ
ληνικών οίνων, τόσον λόγω τής 
αυξήσεως τών δασμών εισαγωγής 
δσον καί λόγφ τής πτώσεως τοΰ 
Γαλλικοΰ νομίσματος.

Σταφυλαί. Ή εξαγωγή τοΰ 
προϊόντος τούτου άνελθοΰσα είς 
7.380 τόννους αξίας δρχ. 44.280, 
000 υστέρησε καί πάλιν τής τοΰ 
προηγουμένου έτους. Ή Γερμα
νική καί Αιγυπτιακή αγορά είσή
γαγαν μικροτέρας ποσότητας, άν- 
τιθέτως δέ ηυξήθη ή έξαγαιγή είς 
τήν Βρεττανικήν αγοράν.

Σϋκα. Έξήχθη ολόκληρος σχε
δόν ή παραχθεϊσα ποσότης: Σύ- 
νολον εξαγωγής τόννοι 18.901 
αξίας δρχ. 156.529.000 έναντι 
τόννων 15.476 αξίας δρχ. 148.739, 
000 τφ 1936.

Εσπεριδοειδή. Έξήχθησαν 
τόννοι 14.335 αξίας δρχ. 162.383, 
000 έναντι τόννων 10.218 αξίας 
δρχ. 105.439.000 τφ 1936.

Εντός τοΰ 1937 έτέθησαν αί

βάσεις τής νέας γεωργικής πολι
τικής τοΰ Κράτους άποβλεπούσης 
είς τήν εντατικήν καλλιέργειαν 
τής γης καί καλλίτερα ν προσαρμο
γήν τής γεωργικής παραγωγής πρός 
τας κλιματολογικάς συνθήκας τής 
χώρας, είς βελτίωσιν τών έδαφολο- 
γικών συνθηκών, είς έπωφελεστέ- 
ραν χρησιμοποίηση' τών ύδάτων, 
και γενικώς . είς πληρεστέραν έκ- 
μετάλλευσιν τοΰ έδάφους καί εΰ- 
ρυιέραν προστασίαν τής παραγω
γής. Είς τήν προσπάθειαν πρός 
έπίτευξιν αύταρκείας είς δημη
τριακά καί όσπρια δίδεται νέα 
κατεύθυνσις, σοβαρά δέ λαμβάνε- 
ται μέριμνα δια τόν τεχνικόν εξο
πλισμόν τών γεωργικών έπιχειρή- 
σεων. ΓΙρύς συντονισμόν δλων 
τών διά τήν βελτίιυσιν τής ποιό
τητας καί τήν προστασίαν τοΰ 
καπνοΰ καταβαλλόμενων προσπα
θειών, συνέστη άνωτάτη έπιτρο- 
π ή, επί πλέον δέ έγένετο νέα 
ρύθμισις τής καλλιέργειας. Διά 
τοΰ άναγκαστικοΰ νόμου περί με
ρικής έκριζώσεως σταφιδαμπέλων 
επιδιώκεται ή ριζική λΰσις τοΰ προ
βλήματος, άλλοι δέ νόμοι προβλέ 
πουν έρευναν τών άφορώντωντήν 
αμπελουργίαν ζητημάτων, καί ιδί
ως τήν δημιουργίαν τύπων Ελ
ληνικών οίνων. Μέριμνα έλήφθη 
ομοίως διά τήν άνάπτυξιν τών 
δασών καί τήν έκμετάλλευσιν αυ
τών. Τέλος οι άγρόται έξηκολού- 
θησαν ένισχυόμενοι οίκονομικώς 
έρρυθμίσθη δέ εΰνοΐκώς υπέρ αυ
τών καί τό ζήτημα τών χρεών 
τών.

Κτηνοτροφία. Μολονότι αί 
καιρικοί συνθήκαι ηύνόησαν γενι
κώς τήν κτηνοτροφίαν ή παρα
γωγή γάλακτος, βουτύρου καί τυ
ρού ήτο έν συνόλφ, μικροτέρα τής 
τοΰ 1936. Έξ άλλου ό αριθμός 
τών κρουσμάτων έπιζφοτιών καί 
διαφόρων ασθενειών ήτο λίαν 
περιωρισμένος. Διάφορα μέτρα 
έλήφθησαν καί μελετώνται υπό 
τών αρμοδίων διά τήν βελτίωσιν 
καί τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
κτηνοτροφίας.

Παραγωγικά έργα. ’Επίτή βά
σει τοΰ καταρτισθέντος υπό τής 
Κυβερνήσεως έν έτει 1936 δεκαε
τούς προγράμματος, καί έν συνε
χεία τών ήδη έκτελεσθέντων πα
ραγωγικών έργων, έδημοσιεύθη 
είς τάς άρχάς τοΰ 1937 αναγκα
στικός νόμος, δΓ οΰ προβλέπεται 
ή έκτέλεσις νέων μεγάλων παρα
γωγικών έργων πρός άξιοποίησιν 
εδαφών καί "έξυγίανσιν τής υπαί
θρου, ή συμπλήρωσις τοΰ όδικοΰ 
καί σιδηροδρομικού δικτύου, ώς 
καί ή έκτέλεσις διαφόρων λιμενι
κών καί άλλων μικρών έργων. Τό 
άπαιτηθησόμενον διά τήν εφαρ
μογήν τοΰ προγράμματος τούτου 
ποσόν υπολογίζεται.έν συνόλφ είς 
7.324 εκατομμύρια δραχμών. Πρός 
κάλυψιν τών άπαιτουμένων δαπα
νών ένεγράφησαν πιστώσεις είς 
τόν προϋπολογισμόν καί συνή- 
φθησαν δάνεια μετά διαφόρων 
νομικών προσώπων ποσού περί
που δρχ. 1.760 εκατομμυρίων, 
τμήμα τών οποίων έπραγματο- 
ποιήθη έντός τοΰ 1937.

Μεταλλεία καί *.Αλνκαί. Ή
ζήτησις μεταλλευμάτων έκ τής 
αλλοδαπής συνεχίσθη ζωηρά καί 
κατά τό 1937. Κατ’ ακολουθίαν 
ή εξαγωγή δεικνύει νέαν αΰξησιν 
άνελθοΰσα είς τόννους 973.126 
άξίαςδρχ. 572.862.000 έναντι τόν
νων 646.913 άξΐας δρχ. 380.558, 
000 τοΰ 1936. Αί άπό τοΰ 1936 
άρξάμεναι. γεωτρυτικαί έρευναι 
πρός άνεύρεσιν πηγών πετρελαίου 
έν Θράκη συνεχίσθησαν έντατι- 
κώς καί κατά τό λήξαν έτος, 
άνευ όμως οριστικών μέχρι τής 
στιγμής αποτελεσμάτων.

Καί ή άπόδοσις τών αλυκών 
κατά τό 1937 ήτο σημαντικώς 
άνωτέρα, υπολογιζόμενη εις 102, 
284 τόννους έναντι 72.684 τω 
1936. Διά τήν έκτέλεσιν έργων 
βελτιώσεως τών αλυκών άπεφα- 
σίσθη έτησία δαπάνη έκ δρχ. 
5.000.000. ’Επίσης προβλέπεται 
ή σύναψις δανείων διά γενικωτέ-

ραν άνακαίνισιν καί άναδιοργά- 
νωσιν τών αλυκών τοΰ Κράτους.

rΑλιεία. Ή άποδοσις τοΰ κλά
δου τούτου δεν ύπερέβη τήν συ
νήθη, ύπολογιζομένην μεταξύ 18. 
0υ0 καί 20.000 τόννων, ΙΊρός συμ- 
πλήρωσιν τών άναγκών τής κατα- 
ναλώσεως (τής οποίας, σημειωτέου 
ή κατ’ άτομον αναλογία είναι σχε- 
τικώς μικρά), ύπολογιζομένης είς 
τόννους 35.000 έως 40.000 έτησίως 
είσήχθη, ό)ς πάντοτε, άνάλογος πο
σότης νωπών καί διατηρημένων ι
χθύων έκ τής άλλοόαπής. To Α. 
Ο. Σ. μελετά τό ζήτημα τής όργα- 
νώσεως τής αλιείας. Έξ άλλου καί 
ή άπόδοσις τής σπογγιαλείας δέν 
ήτο πλουσιωτέρα τής τοΰ έτους 1936. 
Ούχ’ ήττον δ κλάδος οΰτος εξελίσ
σεται άπό τίνος ικανοποιητικούς 
χρησιμοποιουμένων τελειοτέρων 
σπογγαλιευτικών μηχανών. Κατά 
Μάρτιον τοΰ 1937 έδημοσιεύθη ά- 
ναγκαστικός νόμος περί αλιείας 
σπόγγων, περί προστασίας τοΰ 
σπογγαλιευτικού επαγγέλματος καί 
περί οικονομικής ένισχύσεως τών 
άνεργων δυτών.

Βιομηχανία. 'Η βιομηχανική 
δραστηριότης ήτο ζωηρά καθ’ δλον 
τό παρελθόν έτος. Συμφώνως πρός 
τούς υπό τοΰ ’Ανώτατου Οικονο
μικού Συμβουλίου καταρτιζόμενους 
δείκτας ποσότητας, ή βιομηχανική 
παραγωγή ήτο 8,57 0/° άνωτέρα 
τής παραχθείσης ποσότητας κατά 
τό 1936. Ή άξια, άφ’ ετέρου, υ
πολογίζεται δ τι ύπερέβη σημαντι
κώς τήν τοΰ 1936. Πλήν τής με- 
γαλυτέρας ποσότητας, εις τήν αύ- 
ξησιν τής αξίας συνέβαλον άφ’ ενός 
μέν ή ύπερτίμησις τών εκ τής άλ- 
λοδαπής είσαγομένων πρώτωνύλών 
άφ’ ετέρου δέ ή υψωσις τών έν γέ- 
νει έξόδων παραγωγής. 'Ωρισμέναι 
βιομηχανίαι ήγγισαν τό άνώτατον 
δριον τής παραγωγικής των δυνα
μικότητας, έδημιουργήθησαν δμως 
άποθέματα ύπερβαίνοντα τά τοΰ 
προηγουμένου έτους. Τήν μεγαλυ- 
τέραν αΰξησιν παρουσιάζουν κατά 
πρώτον λόγον αί μηχανουργικαί 
βιομηχανίαι, κατά δεύτερον λόγον 
αί ηλεκτρισμού, χάρτου καί χημι- 
καί, κατόπιν δέ αί ειδών διατρο
φής, αί οικοδομικοί, αί κλωστοϋ
φαντουργικοί, αί μεταλλουργικοί 
καί ή βιομηχανία καπνοΰ. Άντι- 
θέτως έμειώθη ή παραγωγή τών 
βιομηχανιών κατεργασίας δέρμα
τος καί ειδών ιματισμού.

Ό Δείκτης εισαγωγής .ετοίμων 
βιομηχανικών ειδών έκ τής άλλο- 
δαπής ηυξήθη ελαφρώς (0,77 °/„) 
κατά τήν αυτήν περίοδον. Έξ άλ
λου σημαντικήν εμφανίζει αΰξη- 
σιν (30,38 °/0) ό δείκτης τής εξα
γωγής Ελληνικών βιομηχανικών 
προϊόντων, ετοίμων ή ήμικατειρ- 
γασμένων. Ελαφρώς ηύξημένος 
(0,78 °/0) ήτο καί ό γενικός δείκτης 
εισαγωγής πρώτων υλών έκ τοΰ ε
ξωτερικού, ή αΰξησις δμως αΰτη 
είναι άναλόγως μικρά, λαμβανομέ- 
νου ύπ’ δψιν, δτι ή βιομηχανική 
παραγωγή ηυξήθη, ώς άνωτέρω έ- 
λέχθη, σχεδόν κατά 9 %. Προφα
νώς ή βιομηχανία έχρησιμοποίησεν 
έν μεγαλειτέρα άναλογία εγχωρί
ους πρώτος ΰλας. Σημειωτέον, άλ
λωστε, δτι είς άπολύτους άριθμούς 
παρατηρεΐται μείωσις τών είσα- 
χθεισών βιομηχανικών πρώτων υ
λών, ή δέ κατά 0,78% αΰξησις 
τοΰ σχετικού γενικού δείκτου, ώς 
άνω,-προκύπτει κυρίως έκ τής 
σταθμίσεως τών διαφόρων μερι
κών συντελεστών.

’Άδειοι ίδρύσεως νέων καί έπε- 
κτάσεως παλαιών βιομηχανιών έ- 
δόθησαν περισσότεροι έντός τοΰ 
1937, έν παραβολή πρός τό 1936. 
Ούχ’ ήττον ή χορήγησις αυτών έ
γένετο μόνον οσάκις έδικαιολογεΐ- 
το πλήρως, τοΰτο δέ πρός άποτρο- 
πήν πληθωρισμού όμοειδών βιο
μηχανιών.

Ναυτιλία. Ή κατά τό 1936 ση
μαντική υψωσις τών ναύλων, συ- 
νεχισθεΐσα κατά τό υπόλογον έτος 
ηύνόησε τήν Ελληνικήν ναυτιλίαν. 
Χάρις είς τά άποκομισθέντα με
γάλα κέρδη ή φορτηγός ημών ναυ
τιλία ήδυνήθη νά βελτιώση έτι 
μάλλον τήν ποιοτικήν σύνθεσιν καί

τήν οικονομικήν κατάστασιν αύ-: 
τής, ώφεληθεΐσα καί έκ τής ύπερ- 
τιμήσεως τών πλοίων. Είς τό τέ
λος τοΰ έτους ή δύναμις τής φορ- 
τηγοΰ άτμήρους ναυτιλίας ύπελο- 
γίζετο είς 602 πλοία, ολικής χω
ρητικότητας 1.874.620 τόννων, έ
ναντι 599 πλοίων, ολικής χωρητι
κότητας 1.797.696 τόννων, έν τέ- 
λει τοΰ 1936. Έπί πλέον εύρίσκο- 
ντο υπό παραλαβήν 2 πλοία, ολι
κής χωρητικότητας 3.609 τόννων, 
συμμετείχαν δέ 'Έλληνες έφοπλι- 
σταί είς 76 πλοία, ολικής χωρη
τικότητας 249.161 τόννων φέρο- 
ντα ξένην σημαίαν. Ή 'Ελληνική 
σημαία έξηκολούθησε κατέχουσα 
τήν ένάτην κατά σειράν θέσιν με
ταξύ τών ξένων εμπορικών στόλων 
ώς πρός τόν ολικόν άριθμόν πλοί
ων τήν τετάρτην δέ κατ’ άναλο- 
γίαν τοΰ πληθυσμού.

Αί άκαθάριστοι εισπράξεις υπο
λογίζονται, δτι ή σαν αίσθητώς ά- 
νιότεραι τών έν έτει 1936, ομοίως 
δέ καί τό είσρεΰσαν είς τήν χώραν 
ποσόν ναυτιλιακού συναλλάγμα
τος. Άντιθέτως πρός τήν φορτη- 
γόν ή έπιβατηγός ναυτιλία δέν ά- 
πετέλεσεν άξίαν λόγου πρόοδον έν
τός τοΰ 1937. Ή θέσις δμως τών 
έν τή ναυτιλία έργαζομένων έβελ- 
τιώθη γενικώς, καί ό άριθμός 
αυτών ηυξήθη.

Έξωτ ρικον έμπόριον. Νέαν 
αΰξησιν ένεφάνισε κατά τό υπό 
κρίσιν έτος ή έμιπορική κίνησις τής 
τής 'Ελλάδος μετά τοΰ εξωτερικού. 
'Ή τε εισαγωγή καί ή εξαγωγή 
ήσαν άνώτεραι καί είς ποσότητα 
καί είς άξίαν τών τοΰ 1936, ώς 
έμφαίνεται έκ τοΰ άκολουθοΰντος 
πίνακας.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
1936 1937

Εισαγωγή
Εξαγωγή

‘Αξίας είς δραχ.

11.962.620.000
7.378.877.000

Ποσότης ’Αξία είς δραχ. 
είς τόννους
2.602.726 15.203.155.000

986.177 9.555.293.000

Ποσότης 
είς τόννους
2.730.052
1.376.664

Πλεόν. είσαγ. 4.583.743.000 1.616.549 5.647.862.000 2.353.388
Έν παραβολή πρός τό 1936, τό 

σύνολον τοΰ εξωτερικού εμπορίου 
ηυξήθη είς βάρος μέν κατά 
14,43 ο)ο, είς άξίαν δέ κατά 28ο)ο 
Ή έπί πλέον άναλογία αυξήσεως 
τής αξίας οφείλεται έν μεγάλφ μέ- 
τρφ, ώς είκός, είς τήν ΰψωσιν τών 
τιμών. Είδικώτερον τό ποσοστόν 
αυξήσεως -ςής μέν εισαγωγής ήτο 
4,88ο)ο ώς πρός τό βάρος καί 27, 
09ο)ο ώς πρός τήν άξίαν, τής δέ 
έξαγωγής 39,60ο)ο διά τό βάρος 
καί 29,49 ο)ο διά τήν άξίαν. Ή 
σχετικώς μεγάλη αΰξησις βάρους 
έν τή εξαγωγή οφείλεται κυριώτα- 
τα είς μείζονα εξαγωγήν μεταλλευ
μάτων, έν συγκρίσει πρός τό 1936. 
Κατ’ άκολουθίαν τών άνωτέρω 
μεταβολών ή άναλογία τής έξα
γωγής πρός τήν εισαγωγήν ηύξή
θη, ώς πρός μέν τήν άξίαν άπό 
61,68 ο)ο είς 62,85 ο)ο, ώς πρός 
δέ τό βάρος άπό 37,87 ο)ο είς 50, 
40 ο)ο. Άφ’ ετέρου τό έλλειμμα 
τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου δεικνύει 
νέαν αΰξησιν έκ δρχ. 1.064.119.000 
αναλογούσαν πρός 23,21 ο)ο.

Σύγκρισις πρός τό 1936 τών 
είσπραχθέντων ειδών, διακρινομέ- 
νων είς 10 κατηγορίας άναλόγως 
τής χρησιμότητας αυτών, άποδει- 
κνύει αΰξησιν τής είσαχθείσης πο- 
σότητος σίτου καί άλεύρων (τόν- 
νοι 506.621 έναντι 472.315). τών 
τροφίμων έν γένει (τόννοι 163.951 
έναντι 162.982), τών »ώς άπαραι- 
τήτων χαρακτηριζόμενων ειδών 
(τόννοι 1.349.945 έναντι 1,262.546) 
τών λοιπών άναγκαίων ειδών (τόν- 
νοι 140.279 έναντι 127.248), τών 
οικοδομικών καί οδοποιίας ειδών 
(τόννοι 324.096 έναντι 305.443) 
καί τών ειδών πολυτελείας (τόν- 
νοι 7.771 έναντι 7.343), μείωσιν 
δέ μόνον τών λοιπών δημητριακών 
(τόννοι 59.927 έναντι 83.752), τών 
πρώτων υλών βιομηχανίας μτόννοι 
154.611 έναντι 157.470) καί τών 
μηχανημάτων καί εξαρτημάτων (τό 
νοι 22.072 έναντι 22.720). 'Όσον 
άφορά είς τόν σίτον, δστις άντιπρο-

σωπεύει τό κυριώτερον είδος εισα
γωγής, έλπίζεται νά έπιτευχθή ση
μαντική μείωσις τής συνολικώς τής 
εισαχθησομένης έντός τοΰ τρέχον
τος έτους ποσότητας, συνεπείφ τής 
πλούσιας περισυνής εσοδείας. "Η
δη άπό τοΰ Σεπτεμβρίου π. έ. ήρ- 
χισε παρατηρουμένη τοιαύτη μεί- 
ωσις, Ή σταθερά άτάπτυξις 
τών έξαγωγών μας άίτοτέλεΐ, έξ δλ 
λου, εύχάριστον φαινόμενου, επι
βάλλεται δμως έντασις τών προ
σπαθειών πρός εύρυτέραν, είς πο
σότητα καί κύκλον άγορών, καί δή 
άγορών έλευθέρου συναλλάγματος, 
διάδοσιν τών Ελληνικών ειδών έ
ξαγωγής, ϊνα, έν συνδυασμώ μέ 
αυστηρότερου περιορισμόν τής ει
σαγωγής μή άπολύτως άναγκαίων 
ειδών, δυνηθώμεν νά μειώσωμεν τό 
μέχρι τοΰδε σιαθερώς δγκούμενον 
παθητικόν ίσοζύγιον τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ ημών έμπορίου καί ένισχύ- 
σωμεν τήν συναλλαγματικήν τής 
χώρας κατάστασιν.

Ή συνεχιζόμενη άνώμαλος κα- 
τάστασις τών διεθνών συναλλαγών 
δέν έπέτρεψεν άτυχώς χαλάρωσιν 
τών περιορισμών τοΰ εξωτερικού 
ημών έμπορίου, επέβαλε δ’ επίσης, 
δπως αί έμπορικαί δοσοληψίαι τής 
χώρας μετά πλείστων κρατών εξα
κολουθήσουν ρυθμιζόμεναι υπό 
συμβάσεων άνταλλαλής καί συμ
ψηφισμού. Αί έμπορικαί ημών σχέ 
σεις μετά τής Γερμανίας, ήτις εί
ναι δ κυριώτερος αγοραστής Ελ
ληνικών προϊόντων, διέπονται άπό 
1ης ’Οκτωβρίου π. έ. διά νέας συμ 
φωνίας βασιζόμενης έπί τής άρχής 
τής έτησίας ίσοζυγίσεως τών μετα
ξύ τών δύο χωρών συναλλαγών.

Συγκοινωνία. Αί διά σιδηρο
δρόμων καί τοΰ άέρος μεταφοραί, 
ώς καί ή μετά-τοΰ έξωτερικοΰ ναυ. 
ηλιακή κίνησις τών Ελληνικών λι
μένων, ήσαν κατά τό υπό άνασκό- 
πησιν έτος πυκνότεραι ή τφ 1936- 
Ή κίνησις τής άκτοπλοιας ήτο, 
άντιστρόφως, μικροτέρα.

I. ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Χρονική Εμπορική Επιβατική Είσπρ. εκμ)λενοεως
περίοδος (τόννοι) άριθμός επιβατών (δραχμαί)

1935— 1936 ................... 1.345.096 4.372,847 365.393.536
1936— 1937 ..... 1.410.362 4.724.338 407.133.284
Αΰξησις έναντι
1935—1936....... 65.266 351.491 41.739.748

II. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
(Σΰνολον έμψόρτων καί άφόρτων πλοίων)

Α' Διεϋ'νής.
Κατάπλοι ’Απόπλοι Σννολον

’Έτος Πλοία Χωρητικό της Πλοία Χωρητικότης Πλοία Χωρητικότης
1936 3.440 5.850.476 3.169 5.871.033 6.609 11.721.509
1937 3.461 5.853.657 3.171 5.881.207 6.632 11.734.684

Β ‘Ακτοπλοΐα.
1936 34.632 9 244.337 34.560 9.277.165 69.192 18.521.502
1937 33.894 9.052.960 33.802 9.035.974 67.796 18.088.934

Έπιβάται Έξωτερικ ο ϋ
1396 . . . . 169.395 1937 . ... 208.493
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III. ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Α' Μετά τον ’Εξωτερικού.
1936 1937

Έπιβάται 9.635 16.321
Εμπορεύματα (εις χιλιόγραμμα) 197.240 223.994
Ταχυδρομεΐον ( >> » ) 467.616 756.136

Β' Ελληνικής 'Εταιρίας ’Εναερίων Συγκοινωνιών. 
Έπιβάται 6.933 6.969
Εμπορεύματα (εις χιλιόγραμμα) 200.172 . 255.805
Ταχυδρομεΐον (

Τό δεκαετές πρόγραμμα παρα
γωγικών καί τεχνικών έργων προ
βλέπει την άποπεράτωσιν τών έ- 
κτελουμένων έργων οδοποιίας καί 
την συμπλήρωσιν τοΰ οδικού δι
κτύου. Επίσης συμπλήρωσιν τού 
σιδηροδρομικού δικτύου καί έκτέ- 

"λεσιν λιμενικών έργων. Ή έφαρ 
μογή τοΰ προγράμματος τούτου 
ήρξατο εντός τοΰ 1937, ρυθμισ- 
θέντος ταυτοχρόνως τοΰ ζητήμα
τος τών δι’ αυτοκινήτων αστικών 
καί υπεραστικών συγκοινωνιών. 
'Οριστική ρύθμισις έγένετο ομοίως 
τών μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τών 
εταιρειών Μεταφορών καί Ηλεκ
τρισμού διαφρρών. ’Ιδιαιτέρα δί
δεται μέριμνα διά την άρτίαν δρ- 
γάνωσιν τών δύο μεγάλων λιμένων 
Θεσσαλονίκης καί Πειραιώς. Εις 
τον τελευταίου τοϋτον ήρχισε τον 
παρελθόντα Μάρτιον ή λειτουργία 
τών νέων σιταποθηκών.

Τουρισμός. Ζωηροτέρα τής τοΰ 
1936 ή το κατά τό παρελθόν έτος ή 
τουριστική κίνησις, τόσον ή έκ τοΰ 
εξωτερικού δσον καί ή τοΰ εσωτε
ρικού. Κατά πληροφορίας τών αρ
μοδίων υπηρεσιών οι άφιχθέντες 
εντός τοΰ πρώτου έννεαμήνου ξέ
νοι περιηγηταί—μή συλπεριλαμβα- 
νομένων τώ ν εκ τοΰ εξωτερικού έλ- 
θόντων ξένης ή Ελληνικής υπη
κοότητας ομογενών—άνήλθον εις 
104.593 έναντι 96.772 περιηγητών 
άφιχθέντων εντός τών πρώτων εν
νέα μηνών καί 115.410 εντός ολο
κλήρου τοΰ 1936. Ό αριθμός τών 
κατά καραβάνια άφιχθέντων καθ’ 
δλον τό 1937 υπολογίζεται εις 31. 
242 έναντι 29.522 τοΰ 1936. Τέλος 
οι έξ Αίγύπτου ξένοι περιηγηταί— 
εις οΰς δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
ομογενείς—υπολογίζονται διά τό 
πρώτον εννεάμηνον τοΰ 1937 εις 
10.064 έναντι 9.625 άφιχθέντων 
εντός τών πρώτων εννέα μηνών 
καί 10.700 εντός ολοκλήρου τοΰ 
1936. Τά έκ τής μετά τοΰ εξωτε
ρικού τουριστικής κινήσεως έσοδα 
υπολογίζονται επίσης, δτι ύπερέ- 
βησαν τά έκ τής αυτής αιτίας έ
σοδα τοΰ 1936.

Αί προσπάθειαι διά την άρτιω- 
τέραν τουριστικήν δργάνωσιν τοΰ 
τόπου καί τήν κατάλληλον διαφή
μιση τών φυσικών αύτοΰ καλλο
νών συνεχίζονται μεθοδικώς καί 
μετά ικανοποιητικών άποτελεσμά- 
των. Παραλλήλους προς τήν μέρι-

13.482 9.482
ποιος έξελίσσεται τελευταίως κατά 
τρόπον λίαν ενθαρρυντικόν, είναι 
δέ υπό πάσαν έποψη οκρέλιμος.

Μεταναατευτ ικά εμβάσματα. 
Τό έκ τών μεταναστευτικών έμβα- 
σμάτων είσελθύν εις τον τόπον 
ξένον συνάλλαγμα ή το σημαντικώς 
υπέρτερον τών δύο προηγουμένων 
ετών. Οΰτω τό σύνολο ν τών μέσφ 
τών τραπεζών γενομένων εμβασμά
των υπολογίζεται υπό τής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος εΐς χρυσά φράγκα 
91.245.000 έναντι χρυσών φράγκων 
55.377.000 τφ 1936,καί 32.331.000 
τώ 1935. Αύξησιν δεικνύουν καί 
τά διά τή ήμετέρας Τραπέζης γε- 
νόμενα εμβάσματα, άνελθόντα εις 
φράγκα χρυσά 26.700.000 έναντι 
φράγκων χρυσών 19.068.820 τφ 
1936 καί 14.022.080 τφ 1935.

'Κρηματιστήριον. Τήν χρηματι
στηριακήν αγοράν έχαρακτήρισαν 
μέχρι τέλους Αύγούστου αΰξουσα 
ζωηρότης κρί σοβαρά ά να τιμητική 
τάσις, δφειλόμεναι άφ’ ενός μέν 
εις τον εν αρχή τοΰ έτους υποβι
βασμόν, κατά μίαν μονάδα, τοΰ ε
πισήμου προεξοφλητικού έπιτοκίου 
άφ’ ετέρου δέ εις πνεύμα αισιο
δοξίας δσον αφορά εις τήν καθό
λου εξέλιξη τής καταστάσεως έν 
τή χώρα. Ή βελτίωσις τών τιμών 
έγένετο έντονωτέρα άπό τοΰ ’Απρι
λίου λόγφ τοΰ χαμηλού επιπέδου 
τών τόκων μεταφοράς, ευνοϊκών 
προβλέψεων περί τής γεωργικής 
έσοδείας καί σοβαράς άγοραστικής 
κινήσεως, ιδίως εις μετοχικούς τί
τλους. ’Από τοΰ Σεπτεμβρίου δμως 
σημαντικαί διακυμάνσεις τιμών έ
λαβαν χώραν μέ τάσεις χαλαρώ- 
σεως συνεπείφ πωλήσεων δφειλο- 
μένων κυρίως εις τήν ύψωσιν τοΰ 
τόκου μεταφοράς, εις πραγματο
ποιήσεις κερδών καί εις τάς σοβα
ράς υποτιμήσεις, αΐτινες έσημειιο- 
θησαν εις τά μεγάλα χρηματιστή
ρια τοΰ εξωτερικού, ιδίως τής Νέ
ας Ύόρκης καί τοΰ Λονδίνου. Ή 
άντίστροφος αύτη κίνησις τής άγο 
ράς κατέστη πλέον έκδηλος άπό 
τοΰ τέλους Νοεμβρίου, συνεπεία 
τής παρατηρηθεί σης στενότητας 
χρήματος, όφειλομένης εις εποχια
κά αίτια. Ούχ ήττον δ τόνος τής 
άγοράς διετηρήθη σταθερός μέχρι 
τέλους τοΰ έτους, τό οποίον έκλει
σε μέ τάς τιμάς γενικώς εις υψη
λότερα επίπεδα απέναντιτοΰ 1936. 

'Η γενική βελτίωσις τών τιμών
μναν προσελκύσεως ξένων περιη- άπεικονίζεται είς τούς κάτωθι δεί- 
γητών έπιδιώκεται καί ή άνάπτυ-1 κτας τοΰ ’Ανωτάτου Οικονομικού 
ξις τοΰ εσωτερικού τουρισμού, δ δ-1 Συμβουλίου.

ΔΕΙΚΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Μηνιαίοι Δ εΐκται 9Ετηοιοι δεΐκται ^

Ά ξ ί α ι Δεκ)βριος 1936-Δεκ)βριος 1937 1936 1937
Σταθεροΰ εισοδήματος 69.44 73.75 65.55 72.30

α) είς χρυσόν 65777 7L36 60.89 70.10
β) είς δραχμάς 73.33 76.20 70.56 74.5ο

Μεταβλητού εισοδήματος 6 549 70,62 51.68 66.70
α) τραπεζικά! 49.78 6Ά80 48.07 58.60
β) άτμοπλοΐκαί 58.60 60.75 62.46 60.30
γ) βιομηχανικοί 83,54 101.30 75.61 95.30
δ) ύφαντουργικαί 52.28 68 47 49.26 66.40
ε) οικοδομικά! 44.44 58.85 47.59 58.10
Τ) οίνοποιητικαί 40.49 52.13 30.86 48.20

Οι άνωτέρω έτήσιοι δεΐκται εμ
φανίζουν αύξησιν, έν αντιπαραβο
λή προς τούς τοΰ 1936, δ μέν τών 
αξιών σταθεροΰ εισοδήματος έκ 
10 °/0, δ δέ τών μεταβλητού εισο
δήματος έξ 29°/0.

Νόμισμα - Πια τις - Τράηεξαι. 
'Ως γνωστόν, άπό τοΰ τέλους Σε
πτεμβρίου 1936 ή δραχμή, συνδε
θεί σα προς τήν ’Αγγλικήν λίραν, 
άκολουθεΐ τάς διακυμάνσεις αυ
τής άπέναντι τών έξωτερικών συ
ναλλαγμάτων καί τοΰ χρυσού. Ευ
χαρίστως δέ παρατηρεί τις, δτι 
καθ’ δλον τό 1937 ή εξωτερική ά
ξια τής δραχμής παρέμεινε στα
θερά, διαγράψασα μάλιστα καί

συναλλαγματικής καταστάσεως, 
παρά τήν ηύξημένην, έν σχέσει 
πρόςτό 1936, παθητικότητα τοΰ 
εμπορικού ισοζυγίου, οφείλεται είς 
αύξησιν τοΰ άποκτηθέντος συναλ 
λάγματος έξ αδήλων πόρων (μετα- 
ναστευτικά εμβάσματα, ναυτιλία,

2.855 έκατομ. άντιστοίχως. Οΰτω 
τό γενικόν σύνολον τών ύποχρεώ- 
τών τραπεζών ηύξήθη, έν ουγκρί- 
σει πρός τον Νοέμβριον τοΰ 1936, 
κατά δρχ. 2.767 έκατομ., καί έν 
συγκρίσει πρός τον Δεκέμβριον τοΰ 
αύτοΰ έτους, κατά δρχ. 2.;)50 έ-

κλπ). Σημειωτέου δμως, δτι τό ύ- \ κατομμύρια. 
πόλοιποντώνλογαριασμώνοΐεοτϊπα 'Η ζωηρότης τών συναλλαγών 
ένφ τήν 31] 12)1936 ή το ένεργητι- άντανακλάται καί είς τήν κίνηση 
κόν κατά φρ. χρ. 129.671, είς τό τών γραφείων συμψηφισμού Άθη- _

-Λ - 1 n‘>r7 5— —..... νών, Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης.
Έν παραβολή πρός τό έτος 1936, 
δ άριθμός τών συμψηφισθεισών έ-

τέλος τοΰ 1937 ήτο τουναντίον 
παθητικό ν κατά φρ. χρ. 18.240.832 
τά οποία άποτελοΰν οφειλήν τής 
χώρας πρός τήν άλλοδαπήν.

Τό ποσόν τών έν κυκλοφορία 
τραπεζικών γραμματίων ηύξήθη 
κατά δρχ. 573.958.000, άνήρχετο 
δέ τή 31η Δεκεμβρίου είς δρχ. 
6.776.494.400. Ούχ ήττον ή άνα- 
λογία τοΰ καλύμματος πρός τήν 
πραγματικήν κυκλοφορίαν έση- 
μείωσεν έλαφράν βελτίωση : 51, 
49 ο)ο έναντι 51, 15 ο)ο τή 31η 
Δεκεμβρίου 1 936.

Άρχομένου τοΰ ’Ιανουάριου τοΰ 
1937 τό επίσημόν προεξοφλητικόν 
έπιτόκιον ύπεβιβάσθη άπό 7 ο]ο 
είς 6 ο]ο, είς τό έπίπεδον δέ τού
τα παρέμεινε καθ’ δλον τό έτος. 
Τό έπιτόκιον προεξοφλήσεως τών 
ιδιωτικών τραπεζών κατήλθεν ε
πίσης διαρκοΰντος τοΰ έτους.

Ζωηρά ήτο ή κίνησις τών τρα
πεζών κατά τό λήξαν έτος. Οΰτω 
τό σύνολον τών χορηγήσεων καί 
τοποθετήσεων αύτών, συμπεριλαμ
βανομένων καί τών συμμετοχών 
είς έπιχειρήσεις, ήτο άνώτερον έν 
τέλει Νοεμβρίου κατά δρχ. 3.808 
εκατομμύρια τοΰ προ έτους συνό
λου. Είδικώτερον αί μέν προεξο
φλήσεις καί λοιπάι βραχυπρόθε
σμοι πιστώσεις άνήρχοντο είς δρχ. 
12.126 έκατομ. έναντι δρχ. 10.329

πιταγών ηύξήθη άπό 381.208 εί 
450.079, τά δέ συμψηφισθέντα πο
σά άπό δρχ. 10.291 εκατομμύρια, 
είς δρχ. 15,713 εκατομμύρια. Ή 
κίνησις δμως ΐ,δρύσεως νέων άνω- 
νύμων εταιρειών δεικνύει ΰφεσιν 
τώ 1937 ίδρύθησαν 127 άνώνυμοι 
έταιρεΐαι, ιιέ συνολικά κεφάλαια 
δρχ. 456.609.500, έναντι 151 ανω
νύμων έιαιρειών μέ συνολικά κε
φάλαια 635.701.000 τφ 1936.

Τιμάριθμοι. Ή κίνησις τοΰ 
Ελληνικού τιμαρίθμου ήτο ανάλο
γος πρός τήν κίνησιν τών ξένων τι 
μαρίθμων. Μετά συνεχή ύψωσιν 
μέχρι τοΰ Μαΐου, οπότε έφθασε τό 
άνώτατον επίπεδον τοΰ έτους (2.- 
328), ό υπό τοΰ ’Ανωτάτου Οικο
νομικού Συμβουλίου συντασσόμε- 
μενος δείκτης τών τιμιών χονδρι
κής πωλήσεως ΰπεχάιρησε τόν Ι
ούνιον (2.291), άνήλθεν δμως έκ 
νέου τόν ’Ιούλιον (2.309), παραμεί- 
νας είς τό αυτό περίπου σημεΐον 
μέχρι τοΰ Νοεμβρίου, ήρχισε δ’ έ- 
κτοτε κατερχόμενος πάλιν καί ήτο 
τόν Δεκέμβριον 2.286 έναντι 2.113 
προ ενός έτους, δεικνύων ούτω τε- 
λικώς αύξησιν έξ 8,ΐ9ο]ο. Ό μέ
σος έτήσιος γενικός τιμάριθιιος ο
λοκλήρου τού 1937 δεικνύει αύξη-

έκατομ. τή 30ή Νοεμβρίου 1936,1 σιν άπέναντι τοΰ μέσου τιμαρίθμου

Δεκέμβριος 1936 Δεκέμβριος 1937 Αΰξησις
Γεωργικά προϊόντα 2.391 2.529 138
Ζωϊκα » 2.031 2.279 248
Βιομηχανικά καί Χημικά 1.981 2.135 154
Καύσιμοι ΰλαι 1.969 2.236 267
Γενικός τιμάριθμος 2.113 2.286 173
Τιμ)θμος άλλοδαπών προϊόν. 2.160 2.379 273

» εγχωρίων » 2.124 2.160 36

έλαφράν υπερτίμηση έναντι τοΰ 
χρυσού.

'Ικανοποιητικήν, έξ άλλου, έξέ- 
λιξιν δεικνύει τό είς χρυσόν καί 
έξωτερικόν συνάλλαγμα κάλυμ
μα τής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
αύξηθέν έντός τοΰ έτους κατά χρυ
σά φράγκα 17.981.181 ήτοι άπόχρυ- 
σά φράγκα 90.352.542 έν τέλε ιτοΰ 
1936 είς χρυσά φράγκα 108.333.723 
τή 31 Δεκεμβρίου 1937. Άφαι- 
ρουμένου δέ τοΰ ποσοΰ τών λη- 
ξάντων καί μι ή πληρωθέντων το
κομεριδίων τών έξωτερικών δανεί
ων, άπομένει καθαρά προσθήκη 
εΐς τό κάλυμα έκ χρυσών φράγκων 
9.136.635. Ή βελτίωσις αύτη τής

αί δέ μακροπρόθεσμοι πιστώσεις 
καί συμμέτοχοι είς επιχειρήσεις 
είς δρχ. 10.486 έκατομ. έναντι δρχ 
8.415 εκατομμυρίων. Τό σύνολον, 
έξ άλλου, τών έν γένει υποχρεώσε
ων τών τραπεζών άνήρχετο τή 30ή 
Νοεμβρίου 1937, τών δεν είς δρχ. 
είς 18.688 έκατομ. έναντι 16.932 
έκατομ. τή 30ή Νοεμβρίου καί 17. 
144 έκατομι. τή 31η Δεκεμβρίου 
1936, τών δέ εΐς ξένα νομίσματα 
είς 3.861 έκατομ. (ισότιμον εΐςδραχ 
χμάς), έναντι 2.850 έκατομ. καί

τοΰ 1936 κατά 11,97 ο]ο, καθ’ δ 
συμπεριλαμβάνουν τούς έντός τοΰ 
έτους υψηλότερους δείκτας. Πάσαι 
αί άπαρτίζουσαι τον γενικόν δεί
κτην κατηγορίαι τιμαρίθμων ή σαν 
ηύξημέναι είς τό τέλος τοΰ έτους, 
έν σχέσει πρός τούς τιμαρίθμους 
τοΰ Δεκεμβρίου 1936, άνάλυσις δέ 
τοΰ γενικού δείκτου είς τιμάριθμον 
άλλοδαπών καί τιμάριθμον εγχω
ρίων προϊόντων αποκαλύπτει, δτι 
ή αΰξησις τοΰ πρώτου ήτο πολύ 
μεγαλύτερα τής τοΰ δευτέρου.

Κατ’ ακολουθίαν τής άνόδου τοΰ I τών λοιμωδών καί λοιπών νόσων, 
τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως I δι’ άνεγέρσεως εύθηνών καί ύγιει- 
υψώθησαν καί οι δεΐκται άκριβεί- , νών κατοικιών διά τής προστα- 
ας τής ζωής. 'Ο μέν υπό τής Γε- | σίας τής μητρότητος καί τής ποι
νικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας κα- I δικής ηλικίας, διά τής συστηματι-
ταρτιζόμενος τιμάριθμος 44 πό 
λέων άνήρχετο τόν Δεκέμβριον είς 
2.203,2 έναντι 2.078,5 τόν Δεκέμ
βριον τοΰ 1936, ό δέ τιμάριθμος 
άκριβείας τής ζωής έν Άθήναις, 
δ συντασσόμενος υπό τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, είς 2.539,7 ένα
ντι 2.319,2. Πρός παρεμπόδισιν 
άδικαιολογήτου ύψώσεως τών τι
μών ή Κυβέρνησις συνέστησε μι
κτήν επιτροπήν, έδρεύουσαν παρά 
τφ Ύφυπουργείφ ’Αγορανομίας 
καΰέχουσαν σκοπόν να παρακολου- 
θή τήν άκρίβειαν τής ζωής καί νά 
έρευνα τά αίτια τών μεταβολών 
τιμαρίθμου. Σημειωτέου, δτι οί τι
μάριθμοι άκριβείας τοΰ βίου ηύ- 
ξήθησαν έντός τοΰ 1937 γενικώς 
εΐς τήν άλλοδαπήν.

Κοινωνική Πρόνοια καί ’Ερ
γατική Πολιτική. Ή επί επιστη
μονικών βάσεων όργάνωσις, άνά- 
πτυξις καί άσκησις τής κοινωνι
κής προνοίας γενικώς συνεχίσθη 
δραστηρίως κατά τό παρελθόν έ
τος. Τό μέγα πρόβλημα βελτιοδσε- 
ως τής υγείας τοΰ λαοΰ καί άνα- 
κουφίσεως τών δυστυχούντων άν- 
τιμετωπίζεται διά τής συστηματο- 
ποιήσεως τοΰ άντιφυματικοΰ, άντι- 
τραχωματικοΰ, άντιαφροδισιακοϋ 
καί άντικαρκινικοϋ άγώνος, διά τής 
καταπολεμήσεως τής έλονοσίας,

κής λειτουργίας λαϊκών καί μαθη
τικών συσσιτίων, καί δια τής οι
κονομικής ένισχύσεως διαφόρων 
εύαγών ιδρυμάτων καί κοινωφελών 
σωματείων. Ταυτοχρόνως ιδρύονται 
νέα νοσοκομεία καί σανατόρια, αύ 
ξάνεται ό άριθμός κλινών είς τά 
ήδη υφιστάμενα γίνεται δέ συστη
ματική έκπαΐδευσις τών είς τήν 
κοινωνικήν υγιεινήν καί πρόνοιαν 
άσχολουμένων. Ό συντονισμός τής 
δράσεως δλων τών οργανισμών, οΐ 
τινες έργάζονται διά τήν κοινωνι
κήν υγιεινήν καί πρόνοιαν, καί ή 
γενική έποπτεία αύτών, ένεργοΰ- 
νται υπό τοΰ Κράτους διαθέτοντος 
διά τήν προαγωγήν τής κοινωνι
κής υγιεινής καί άντιλήψεως ση
μαντικότατα ποσά έτησίως έκ τοΰ 
δημοσίου προϋπολογισμού.

Έξ άλλου, ή Κυβέρνησις προχω
ρούσα εις τήν εφαρμογήν τής έρ- 
γατικής αυτής πολιτικής — ή τις, έν 
τφ συμφέροντι τής έθνκιής οικο
νομίας καί αύτών τούτων τών έρ- 
γατών, δέον νά προστατεύη αύ- 
τούς χωρίς νά πιέζη τάς έπιχειρή- 
σεις—έθεσεν είς λειτουργίαν έντός 
τοΰ 1937 τόν νόμον τών κοινωνι
κών άσφαλίσεων, διηύρυνε τόν κύ
κλον τών συλλογικών συμβάσεων 
έργασίας, καθόρισε κατώτατον δ- 
ριον ημερομισθίων γενικώς, ΐδρτσε

γραφεία έξευρέσεως, καί καθιέρω
σε τήν δκτάωρον έργασίαν δι’ δλας 
τάς βιομηχανικός καί βιοτεχνικός 
επιχειρήσεις. Κατ’ αυτόν τόν τρό
πον κατεπολεμήθη ή άνεργία καί 
έβελτιώθη σημαντικώς τό βιοτι
κόν έπίπεδον τής ύπαλληκικής καί 
τής εργατικής τάξεως. Οί υπό τοΰ 
’Ανωτάτου Οικονομικού Συμβου
λίου συντασσόμενοι δεΐκται τοΰ 
είς βιομηχανικός επιχειρήσεις α
πασχολούμενου προσωπικού καί 
τών ημερομισθίων άνήλθον, δ μέν 
πρώτος είς 118,7 έναντι 102.3 τώ 
1936 καί 99,7 τφ 1935, δ δέ δεύ
τερος είς 122,91 έναντι 107,5 τφ 
1936 καί 102.97 τφ 1935.

Δημόσια Οικονομικά. Ή κίνη- 
σις τών εισπράξεων τοΰ οικονομι
κού έτους 1937—1938 θεωρείται 
ικανοποιητική. Τά τακτικά έσοδα 
(I κατηγορίας) τών μηνών ’Απρι
λίου—Δεκεμβρίου, άνελθόντα, είς 
δρχ. 8.749 εκατομμύρια, ύπερέβη- 
σαν κατά δρχ. 1.233 έκατομμ. τά 
έσοδα τής άντιστοίχου περιόδου 
τής προηγούμενης χρήσεως. Άφ’ 
ετέρου τά πληρωθέντα κατά τό 
αυτό διάστ ημα έξοδα—τακτικά καί 
έκτακτα—άνήλθον είς δρχ. 9.870 
έκατομμ.έναντιδρχ.7.536 έκατομμ. 
τοΰ προηγουμένου έτους. Ή αΰξη- 
σις τών έξόδων οφείλεται κυρίως 
είς τάς έπιβεβλημένας δαπάνας 
στρατιωτικών παρασκευών, παρα
γωγικών έργων καί κοινωνικής 
προνοίας. 'Όσον άφορά είς τήν 
ύπεραπόδοσιν τών έσόδων, αύτη 
οφείλεται έν μέρει μέν είς τήν με- 
γαλυτέραν κατά τό υπό έξέτασιν 
έτος οικονομικήν δραστηριότητα, 
έν μέρει δέ είς τάς έντός τοΰ έτους 
φορολογικός μεταρρυθμίσεις καί 
τήν έπιμελή καί άμερόληπτον έ- 
φαρμογήν τών φορολογικών νόμων.

Ώς άνεκοινώθη άρμοδίως, δ μέν 
προϋπολογισμός τοΰ 1935—1936 
άφήκε μικρόν πλεόνασμα, δ δέ τοΰ 
1936—1937 έλλειμμα έκ δρχ. 80 
εκατομμυρίων περίπου. Διά τόν 
προϋπολογισμόν τής τρεχούσης 
χρήσεως 1937—38 άναμένεται δτι 
καί αύτός, λόγφ κυρίως τών με
γάλων δαπανών διά τήν πολεμι
κήν παρασκευήν τής χώρας, θά 
κλείση τελικώς μέ έλλειμμα, τό ό
ποιον, παρά τάς μετά τήν κύρωση 
τοΰ προϋπολογισμού χορηγηθείσας 
συμπληρωματικός πιστώσεις, υπο
λογίζεται, δτι δέν θά ύπερβή τά 
250 έκατομ. δραχμών.

Αί μετά τών ξένων ομολογιού
χων διεξαχθεΐσαι έντός τοΰ έτους- 
διαπραγματεύσεις πρός οριστικήν 
ρύθμιση τής υπηρεσίας τών έξω
τερικών δανείων τοΰ Κράτους δέν 
κατέστη δυνατόν, άτυχώς, νά τελε
σφορήσουν. Κατόπιν τούτου, καί 
έν αναμονή έπαναλήψεως τών δια
πραγματεύσεων έν εύθέτω χρόνιο, 
ή Κυβέρνησις άπεφάσισε νά κατα- 
βάλη διά τό τρέχον οικονομικόν 
έτος 40°/„ τής κανονικής υπηρε
σίας τών δανείων, ποσοστόν, τό 
όποιον, συμφωνούντων τών ομο
λογιούχων, εΐχε καταβληθή διά τά 
δύο προηγούμενα έτη.

'Ως προκύπτει έκ τής συντόμου 
έξετάσεως τής οικονομικής ιστο
ρίας τοΰ παρελθόντος έτους, εις ήν 
προέβημεν άνωτέρω, μαρτυρεί δέ 
καί δ υπό τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος συντασσόμενος δείκτης, ή 
οικονομική δραστηριότης τής Ελ
λάδος ήτο άνωτέρα ή τό 1936 καί 
αί οικονομικά! συνθήκαι γενικώς 
καλλίτεροι. Τούτο οφείλεται άναμ- 
φιβόλως είς τήν πλουσίαν εσοδεί
αν τοΰ 1937, είς τήν έργατικότη- 
τα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, είς τό 
αίσθημα ασφαλείας καί τάξεως 
έν τή χώρα δπερ ένέπνευσεν ή Κυ- 
βέρνησις, ως καί είς τήν μεγαλυ- 
τέραν δραστηριότητα τής διεθνού 
οικονομίας. 'Η ΰφεσις τής τελευ
ταίας ταύτης δέν έθιξεν αίσθητώς 
τήν εθνικήν ημών οικονομίαν. ’Ε
άν δέ ή ύποχώρησις αύτη άποδει- 
χθή παροδική, αί καιρικαί συν- 
θήκαι εύνοήσουν καί πάλιν τήν 
γεωργίαν, καί συγκροτηθούν έντός 
λογικών ορίων’ αί τιμαί καί τό κό
στος τής παραγωγής, έπιτρέπεται 
ή έλπίς, δτι ή έθνική οικονομία 
θά έπιτελέση νέαν πρόοδον καί 
κατά τό τρέχον έτος.
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(CH κατωτέρω εργασία, ην παραλαμβά- 
νομεν εκ τον γερμανικόν περιο
δικόν «Die Bank» έβραβεν-θ-η εις 
τον νπό τούτον π ροκηρυχϋ'έντα 
σχετικόν διαγωνισμόν).

Παραλλήλως πρός τήν έκτέλεοιν 
των πιστωτικών εργασιών, τών επί 
χρηματογράφων έργασιών ώς καίτών 
εργασιών καταθέσεων καί κινήσεως 
κεφαλαίων, λαμβάνουν χώραν εις τά 
τραπεζικά ιδρύματα καί άλλαι έρ- 
γασίαι, αί όποϊαι περιλαμβάνονται 
υπό τόν εις τήν πρακτικήν καθιερω- 
θέντα περιληπτικόν δρον: «Διοικη
τικοί έργασίαι»». — Αί έργασίαι αδ- 
ται επί τοσοΰτον γίνονται έμφανεϊς 
δσον μεγαλειτέρα είναι ή έπιχείρη- 
σις, έπομένως δσον μεγαλείτερος 
είναι ό αριθμός τών έργασιών αί 
όποϊαι διεξάγονται εντός ώρισμένου 
χρονικού διαστήματος, άρα δσον 
απαραίτητος είναι ή έκτέλεσις εργα
σίας τίνος. ’Ενώ εις τάς μικροτέρας 
τραπεζικός επιχειρήσεις, είναι δυνα
τόν αί τραπεζικοί έργασίαι καί αί 
διοικητικοί τοιαΟται νά άσκώνται 
ταύτοχρόνως ΰπό τών επικεφαλής 
τής έπιχειρήσεως προσώπων, άντι- 
θέτως είς τάς μέσας καί μεγάλας 
τραπεζικός έπιχειρήσεις λαμβάνει 
χώραν διαχωρισμός τών λειτουργιών 
τούτων διά τής μεταβιβάσεως τών 
διοικητικών έργασιών άποκλειστικώς 
εις ώρισμένα πρόσωπα ή τμήματα 
μέ μεγαλείτερον υπαλληλικόν προ
σωπικόν. Φορείς τών διοικητικών 
τούτων λειτουργιών είναι είς τάς με
γάλας τραπέζας τά τμήματα: Προ
σωπικού), Όργανώσεως καί ’Επιμε
λητείας ή Διαχειρίσεως υλικού. Οί 
έργαζόμενοι είς τά διοικητικά ταΰτα 
τμήματα εύρίσκονται κατά τό μάλ
λον καί ήττον άπώτερον τοΰ κύκλου 
τών τραπεζικών έργασιών, ό σφυγ
μός τής οικονομίας γίνεται παρ’ αύ- 
τών ούχί άμέσως αισθητός, ή ώφε- 
λιμότης τής έργασίας των τίθεται 
άπό τίνος έν άμφιβόλω διότι μόνον 
έξοδα δημιουργούνται, τών όποιων ή 
κάλυψις δέν γίνεται άπό τά ίδια αύ- 
τά τμήματα.

"Ινα δυνηθή νά σταθμίση τις τήν 
άξίαν τών διοικητικών έργασιών εί
ναι σκόπιμον νά καθορίση πρώτον 
τήν έννοιαν τής έπιχειρήσεως. Μία 
τραπεζική επιχείρηαις είναι συναρμο- 
γή (όργανισμός) άνθρώπων καί εγ
καταστάσεων πρός τόν σκοπόν διευ- 
κολύνσεως τής μεταβιβάσεως τής είς 
χρήμα ένσωματουμένης εξουσίας δια- 
θέσεως οικονομικών άγαθών, νής 
συγκεντρώσεως τοΰ συχνά εγκατε
σπαρμένου καί άγονου χρή
ματος καί κεφαλαίων καί τής 
ύπευθύνου κατανομής καίχρησιμοποι- 
ήσεως ,- αυτών διά τήν κοινωνικήν 
οικονομίαν. Ή εύσυνείδητος καί 
επί τή βάσει προγράμματος διεύ- 
θυνσις τών είς τούς άνθρώπους έν- 
σωματουμένων δυνάμεων έν συνδυα
σμοί μέ τήν δημιουργικήν διαμόρφω- 
σιν τών πρός έπιτυχίαν τοΰ σκοπού 
τούτου άπαιτουμένων εγκαταστά
σεων άποτελεΐ τήν Όργάνωαιν έν τή 
εύρεία έννοια.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
καί οί διοικοΰντες αυτό έχουν ώς 
έργον, άκολουθοΰντες τάς ΰπό τής 
Διοικήσεως τής Τραπέζης καθωρι- 
σμένας κατευθύνσεις, δσον άφορα 
τήν πολιτικήν άπέναντι τοΰ προσω
πικού νά κάμνουν έπιλογήν μεταξύ 
τών έργαζομένων καί νά τοποθετούν 
έκαστον τούτων είς τήν θέσιν είς 
δν θά είναι δυνατόν οΰυος νά άπο- 
δώση μεγαλειτέραν διά τό σύνολον 
ώφέλειαν καί νά φροντίζουν προσέτι 
δπως ή άμοιβή είναι άναλόγως πρός 
τήν άπόδοσιν.

Ή έκπλήρωσις τοΰ σκοπού τούτου 
προϋποθέτει εύρεϊαν γνώσιν τών άν
θρώπων καί έπιδεξιότητα χειρισμού 
αύτών ώς καί βαθεΐαν γνώσιν τής 
καθ’ δλου διεξαγωγής τών έργασιών. 
"Ενεκα τούτου είναι άπαραίτητος 
έν πάση περιπτώσει μία στενή συ
νεργασία μετά τού τμήματος Όργα-

νώσεως. Είναι φανερόν δτι λόγω τής 
άνωτέρας έπισκοπήσεωςτήςγενομένης 
ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τού τμήματος. 
Προσωπικού καί τής άνάγκης προ
σωπικού καί τής άνάγκης προσαρ
μογής είς τούς άνωθεν τεθειμένους 
σκοπούς τών έργασιών δέν είναι- 
πάντοτε δυνατόν νά λαμβάνωνται 
ύπ’ δψει αί έπιθυμίαι ενός έκάστου, 
ή δέ παραγνώρισις τών σχέσεων τού
των φέρει είς ύποτίμησιν τής ύπό τής 
Διευθύνσεως Προσωπικού παρεχόμε
νης έργασίας.

’Εκτός τών άνωτέρω είς τόν Διευ
θυντήν τού Προσωπικού άνήκει ή 
φροντίς τής διαπλάσεως μιας άποδο- 
τικής γενεάς νέων ύπαλλήλων. Πε
ραιτέρω ό διευθυντής θά ένδιαφερ- 
θή νάπροαγάγη τήν αυξησιν τής ά- 
ποδόσεως τών παλαιοτέρων ύπαλ
λήλων διά τακτικής έκπαιδεύσεως 
καί ένθαρρύνσεως,όργανώσεως έπαγ- 
γελματικών διαλέξεων έν τω πλαι- 
σίω τοΰ συναδελφικοΰ κύκλου, ώς 
καί νά καταστήση γενικώς δυνατήν 
τήν εδρυνσιν τού οικονομικού ορίζον
τας τών έργαζομένων,διά τής όργανώ 
σεως π. χ. έπισκέψεων έγκαταστά- 
σεων τών έπιχειρήσεων έκείνων, είς 
τάς όποιας παρέχει τήν οικονομικήν 
ύποστήριξιν της ή Τράπεζα, διότι 
οϋτω θά καταστή δυνατόν νά γίνη 
αισθητόν άπό τούς υπαλλήλους ό 
τρόπος καθ' δν ή τράπεζα, διά τής 
παροχής τών ύπηρεσιών της, συμμετέ
χει είς τήν παραγωγήνή τήν κατανομήν 
τών άγαθών. Διότι ή προσοχή καί ή 
έκτίμησις αί όποϊαι ικανοποιούν τό 
ύπαλληλικόν προσωπικόν δέν έξαρ- 
τώνται μόνον άντικειμενικώς έκ τής 
ώφελιμότητος τής έργασίας των, ή 
όποια παρέχεται είς τό κοινωνικόν 
σύνολον, άλλ’ έξαρτώνται καί ύπο- 
κειμενικώς έκ τής πνευματικής κατα- 
στάσεως τών έν τω έπαγγέλματι συν
αδέλφων, έκ τοΰ βαθμού κατά τόν 
όποιον έκαστος έξ αυτών έχει έπί- 
γνωσιν του περιεχομένου τών καθη
κόντων του καί βάσει εΰρέων έπαγ- 
γελματικών καί οικονομικών γνώ
σεων έκτελεϊ ταΰτα.

Ό Διευθυντής δμως τοΰ Προσω
πικού ό όποιος έχει συναίσθησιν τής 
άποστολής του δέν είναι δυνατόν 
σήμερον νά ίκανοποιήτσι μόνον μέ 
τήν τήρησιν τών βασικών τούτων 
άρχών, αί όποϊαι άνταποκρίνονται 
είς τάς επιχειρηματικός άναγκαιό- 
τητας. Ή προσπάθειά του κατευθύ- 
νεται έτι μάλλον είς τήν έν συνερ
γασία μέ τό άρμόδιον συμβούλιον 
τής έπιχειρήσεως ΐδρυσιν κατά τό 
μέτρον τοΰ δυνατού, ειδικών έγκα- 
ταστάσεων πρός έξυπηρέτησιν τής 
συνσδελφικής οικογένειας (π. χ. ώ- 
ραίων αιθουσών άναψυχής ή Λέ
σχης, Βιβλιοθηκών έπαγγελματικοΰ 
ή ψυχαγωγικού περιεχομένου, Φιλά
θλων "Ενώσεων, έπαγγελματικής 
έφημερίδος, συναδελφικών συγ
κεντρώσεων κλπ.) ή ύποστήριξιν 
τούτων, καί τήν κατά τόν τρόπον 
τούτον στερέωσιν καί έμβάθυσιν τής 
συναδελφικής ένότητος διά τής ύπέρ 
αύτής φροντίδας κατά τόν μετά τήν 
λήψιν τής καθημερινής έργασίας 
χρόνον.

Έκ μέρους τού έν τω τμήματι 
Προσωπικού έργαζομένων άπαιτεΐται 
διά τήν κατάρτισιν τού προγράμμα
τος καί τήν έκτέλεοιν δλων τών ά
νωτέρω σκοπών, οί όποιοι ώς έλέχθη 
καταλήγουν είς ό’φελος τού συνόλου, 
πολυμερής έργασία. Παραλλήλως 
πρός αυτήν είναι άπαραίτητος πλη- 
θής άλλων έργασιών, αί όποϊαι ώφε- 
λούν άμέσως τό προσωπικόν τής τρα
πέζης. ’Αρκεί μόνον ένταΰθα νά κά- 
μωμεν μνείαν τών ύπηρεσιών διά τήν 
πληρωμήν τών μισθών καί συντά
ξεων, διά τάς κρατήσεις λόγω φόρων, 
διά τάς εισφοράς είς Ταμεία ύγείας 
καί κοινωνικών άσφαλίσεων, ώς καί 
διά τήν διαχείρισιν τών κεφαλαίων 
τών ταμείων τούτων.

"Η οικονομική άπόδοσις τοΰ δεδο
μένου υπαλληλικού παράγοντος, έ-

ξαρταται μεταξύ άλλων καί άπό τήν 
τάξιν ή όποια έπικρατεϊ έν τή διεξα
γωγή τής έργασίας καί άπό τήν ϋ- 
παρξιν άτόμων καί καταλλήλου ύ- 
παλληλικού προσωπικού,

Όργάνωαιν (έν τή στενωτέρα έν
νοια) καλοΰμεν τήν διαμόρφωσιν καί 
ϋπαρξιν τών άνωτέρω παραγόντων, 
τών όποιων ή έπεξεργασία ανάγεται 
είς τήν αρμοδιότητα τοΰ τμήματος 
Όργανώσεως.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 
έχει νά φροντίση άφ’ ενός μέν διά 
τόν, έν προσαρμογή πρός τήν έκά- 
στοτε έκτασιν τών έργασιών, κατα
μερισμόν τών διά τήν έκτέλεοιν έρ
γασίας τίνος άπαραιτήτων έργασιών 
καί έφοδιασμόν μιάς έκάστης ύπη- 
ρεσίας μέ τό δι’ αΰτήν κατάλληλον ΰ- 
παλληλικόνπροσωπικόν,άφ’έτέρου δέ 
διά τόν σύνδεσμον όμοιων ή συναφών 
έργασιών τών τμημάτων, καθορισμόν 
τής άρμοδιότητός των καί τής άρμο- 
νικής συνεργασίας των. Ποσότης έρ
γασίας, προαπαιτούμενα τών χώρων 
είς τούς όποιους αύται διεξάγονται, 
Χρονική έξάρτησις, στοιχεία προό
δου τών μέσων όργανώσεως είναι 
αί είς διαρκή μεταβολήν ΰποκείμενοι 
συντελεσταί έκ τών όποιων ό όργα- 
νωτής δέον νά δημιουργήση έκά- 
στοτε τάς προϋποθέσεις ενός μεγί
στου δρου άποδόσεως άναφερουμέ- 
νου είς άσφάλειαν τής έπιχειρήσεως, 
ταχύτητα καί ίκανοποίησιν τής πε
λατείας.

Ή κίνησις καί ή διαχείρισις μεγά
λης ποσότητας άξιών, ή μεγάλη εύ- 
θύνη έναντι τών καταθετών καί τής 
Οικονομίας έν συνόλω επιβάλλουν 
τήν ϋπαρξιν είς τάς τραπεζιτικός έ- 
πιχειρήσεις πολυαρίθμων ύπηρεσιών 
έλέγχου, τών όποίών ή δημιουργία 
καί έποπτεία συγ’χρόνως άνήκει είς 
τά καθήκοντα τού τμήματος Όργα- 
νώσεως. ‘Ένεκα τού λόγου τούτου 
είναι συνήθως προσηρτημένον είς αυ
τό καί τό τμήμα έπιθεωρήσεως τού 
όποιου οί συνεργάται είναι, λόγω τής 
πείρας των, ιδιαιτέρως ένδεδειγμέ- 
νοι νά υποβάλλουν προτάσεις βελτι
ώσεων τής όργανώσεως.

Λαμβανομένου ύπ’ δψει τού γεγο
νότος δτι είς τήν ταχύτητα έξυπηρε- 
τήσεως καί τήν ίκανοποίησιν τής πε
λατείας έπιδρά συχνά ούσιωδώς ή 
χρήσις τών καταλλήλων μέσων όρ
γανώσεως, τό τμήμα Όργανώσεως 
πληροφορείται διαρκώς διά συστη
ματικής μελέτης σχετικών περιοδικών 
περί τών έν τω κεφαλαίω τούτω νεω
τερισμών, φροντίζει διά τήν ύπό τών 
άντιπροσώπων τής βιομηχανίας μέ
σων όργανώσεως έπίδειξιν είς αυτό 
π.χ. νέων λογιστικών, ύπολογιστι- 
κών (άριθμητικών) μηχανών, γραφο
μηχανών, συστημάτων καρτελλών, 
συστημάτων γραφής είς πολλά άντί- 
τυπα κλπ. πρός τόν σκοπόν έκλογής 
τού πράγματι καλλυτέρου διά τήν 
έπιχείρησιν, έπίσης ζητεί, δΓ άνταλ- 
λαγής σκέψεων μετ’ άλλων φιλικών 
όργανισμών, νά πληροφορηθή τά ά- 
ποτελέσματα τής πείρας των έκ τής 
έφαρμογής ώρισμένων μεθόδων έργα
σίας ή καί νά καταστήση ώφέλιμον 
καί είς αυτά τήν ιδίαν πείραν. Είναι 
φανερόν δτι π.χ. ή εισαγωγή ενός 
νέου συστήματος λογιστικών έγγρα- 
φών, ή συγκέντρωσις ή ή άποκέντρω- 
σις τών έπιχειρήσεων, ή συγχώνευσις 
μετ’ άλλης έπιχειρήσεως κλπ. άφο- 
ροΰν τήν έξέλιξιν τής έργασίας σχε
δόν έκάστου τμήματος. "Ενεκα τού
του πρέπει, πρό τής εισαγωγής μετα
βολών τοΰ συστήματος νά έξελέγχων- 
ται αί έπιδράσεις διά συνεννοήσεων 
μετά τών διευθυνόντων τά τμήματα 
καί τών είς αύτά έργαζομένων, νά 
σταθμίζωνται τά πλεονεκτήματα καί 
τά μειονεκτήματα καί νά άποσοβών- 
ται αί άντιθέσεις.

Τέλος είς τήν άρμοδιότητα τού 
τμήματος Όργανώσεως άνήκει ή έκ- 
πόνησις καί συνεχής διόρθωσις τών 
έντύπων. ’Ενταύθα πρόκειται περί 
τής ταξινομήσεως τών κειμένων τά

όποια έρχονται είς δημοσιότητα, καί 
προσαρμογής αύτών είς τάς είς διαρ
κή άναθεώρησιν ύποκειμένας συνθή- 
κας τής έπιχειρήσεως καί τών έργα
σιών.

Ή χρήσις έπιμελώς έκπονηθέντων 
έντύπων συντελεί είς τόν διά κατα
βολής έλαχίστης σκέψεως καί γραφι
κής έργασίας περιορισμόν τών λα
θών καί έχει ίδιάζουσαν σημασίαν 
διά τάς μεθόδους έκδόσεως πολλών 
άντιγράφων [Fanfold), καθ’ άς διά 
μιάς έργασίας ετοιμάζονται τά στοι
χεία διά περισσοτέρας έγγραφός ή 
τμήματα. Καλά έντυπα είναι δυνα
τόν νά διευκολύνουν ούσιωδώς τήν 
συναλλαγήν μέ τήν πελατείαν άφ’ 
ένός πρός τό συμφέρον αύτής ταύτης, 
καθόσον αϋτη πληροφορείται περί 
τών διαφόρων περιπτώσεων τών έρ
γασιών ύπό μορφήν εΰκολον, 
άπλήν καί πλήρη άφ' ετέρου 
δέ καί πρός τό συμφέρον τής τραπέ
ζης, δταν διά τών έντύπων τούτων 
έπιτυγχάνεται ή έξυπηρέτησις τών 
έντολών τής πελατείας, έντύπων τά 
όποια ύποχρεώνουν είς τήρησιχ μεγί
στης ομοιομορφίας καί καθιστούν δυ
νατήν τήν διευθέτησιν δλων τών δε
δομένων έργασίας τίνος διά άναλό- 
γου διαρρυθμίσεως τοΰ κειμένου. Είς 
τήν έκτασιν δμως τής χρήσεως τών 
έντύπων είναι τεθειμένα δρια πρός 
τόν σκοπόν άτομικής έξυπηρετήσεως 
τής πελατείας ώς καί πρός τόν σκο
πόν άνωτέρας έποπτείας καί οικονο
μικού άποτελέσματος τής τραπεζικής 
έπιχειρήσεως, καθόσον ή ϋπαρξις 
μιάς πληθώρας έντύπων δυσχεραί
νει τήν έντός τής έπιχειρήσεως 
άλλαγήν τοΰ προσωπικού καί 
συνεπάγεται δαπάνας έναποθη- 
κεύσεως. Ή έπίτευξις λοιπόν 
συμφωνίας τών διαφόρων συμφερόν
των έξαρτάται και είς Τήν περίπτω- 
σιν ταύτην τών άποφάσεων τοΰ Όρ- 
γανωτού.

Είς στενόν σύνδεσμον πρός τό έργον 
τού τμήμανος όργανώσεως εΰρίσκον- 
ται αί υπό τών ύπαλλήλων τού τμή. 
ματος Διαχειρίσεως ύλικου ένεργού- 
μεναι έργασίαι. Περιλαμβάνουν αΰ- 
ται τήν έπέκτασιν καί έν καλή κατα- 
στάσει διατήρησιν τών άπαραιτήτων 
μέσων όργανώσεως, ιδιαιτέρως δέ 
τών πολυτίμων μηχανών τοΰ γρα
φείου, περαιτέρω τήν προμήθειαν τοΰ 
συνεχώς άπαιτουμένου ύλικού, τών 
έντύπων κλπ. Βεβαίως καί ή έργα
σία αϋτη δημιουργεί δαπάνας μόνον, 
αδται δμως είναι δυνατόν νά καλυ
φθούν κατά τό μάλλον καί ήττον διά 
τής έξοικονομήσεως ή όποια λαμβά
νει χώραν λόγω ιδιαιτέρας έπιμελείας 
δσον άφορα τήν κατανομήν τών 
παραγγελιών ώς καί διά τής έντατι- 
κής έκμεταλλεύσεως έγκαταστάσεων 
τής έπιχειρήσεως, ώς π.χ. ίδιου τυπο
γραφείου ή βιβλιοδετείου.

Τά τελευταία ταΰτα καθήκοντα ά- 
νάγονται κατά μεγαλείτερον μέτρον 
είς τήν άρμοδιότητα τοΰ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ. 
Είς αύτό είναι έμπεπιστευμένη ή έκ- 
τέλεσις τών μετά τής ιδιοκτησίας συν- 
δεομένων έργασιών. Παραλλήλως 
πρός τήν τακτικήν πληρωμήν τών 
μισθωμάτων τών οικιών καί οικοπέ
δων, τών δικαιωμάιων τών δημοσίων 
έπιχειρήσεων κοινής ώφελείας κλπ. 
είς τήν άρμοδιότητα τού τμήματος 
τούτου ύπάγεται ή όργάνωσις καί ή 
έποπτεία τών έργατών οί όποιοι χρη
σιμοποιούνται διά τό κατάστημα 
τών θερμαστών ώς καί τών έργατών 
διά τήν καθαριότητα, ή κατανομή τών 
έντολών τών άφορωσώντήν άνανέω- 
σιν τών διαφόρων χώρων τού οική
ματος, ή κατάστρωσις σχεδίων καί ή 
γνωμοδότησις έπί ζητημάτων οικοδο
μικών έπεκτάσεων καί άλλα άκόμη.

Ή άνωτέρω βάσει τοΰ συνδυασμού 
άρμοδιοτήτων γενομένη έκθεσις τών 
διοικητικών έργασιών άνταποκρίνεται 
πρός τήν πολυμορφίαν αύτών καί 
έχει τήν άξίαν της δΓ αύτήν ταύτην 
τήν έπιχείρησιν ώς καί διά τήν έκ-

πλήρωοιν τών σκοπών τών έπιχειρή 
σεων έν τω πλαιοίω τής δλης οικο
νομίας, περαιτέρω δέ καθιστά έμφα- 
νή τήν άλληλεξάρτηοιν έκάστης τών 
ύπηρεσιών. ’Εκτός τής παραλλήλου 
ταύτης σχέσεως τών διοικητικών έρ
γασιών ύπάρχει καί περαιτέρω έξάρ- 
τησις αύτών έν τή συνολική όργανώ- 
σει. Αϋτη βασίζεται έπί τών άρχών 
τής διευθύνσεως καί ιεραρχίας, έπί 
τής άναγκσιότητος μιάς εύσυνειδή- 
του συνεργασίας μεταξύ τών έν τή 
διευθύνσει τών έργασιών άρμοδίων 
άφ’ ένός και τών ύπό τάς διαταγάς 
αύτών εύρισκομένων προϊσταμένων 
ώς καί τοΰ λοιπού προσωπικού άφ’ 
έτέρου.

Ή συγκέντρωσις άνθρώπων καί 
μέσων έργασίας είς τά τμήματα τών 
έργασιών τής Τραπέζης συνεπάγεται 
τήν άνάγκην δπως οί διευθύνοντες 
τά τμήματα παραλλήλως πρός τήν 
διά τήν έργασίαν δραστηριότητα αυ
τών άναπτύσσουν συγχρόνως καί ώ- 
ρισμένας διοικητικός άρμοδιότητας. 
Αί άρμοδιότητες αδται έπεκτείνονται 
έπί τής καταλλήλου χρησιμοποιήσε- 
ως τών συνεργατών, τοΰ καθορισμού 
τοΰ τρόπου έκτελέσεως τής έργασίας 
καί τής χρήσεως μέσων όργανώσεως 
έντός τού ένδοτέρου κύκλου τής έρ
γασίας, είναι δέ αύτονόητον δτι έπί 
σπουδαίων περιπτώσεων τά σχετικά 
μέτρα δέον νά λαμβάνωνται μόνον 
έν συνεννοήσει μετά τών διευθυντών 
τών διοικητικών τμημάτων. Πέραν 
τούτου δμως δύναται έκαστος ύπάλ- 
ληλος άνευ ιδιαιτέρας καθοδηγήσε- 
ως νά άσκήση εύνοϊκήν έπίδρασιν έν 
τή έννοια τής οικονομικής άποδόσε
ως διά τής χρησιμοποιήσεως δυνά- 
μεως καί μέσων.

Διότι ή έπιχείρησις είναι, ώς ε’ϊδο
δομεν, ούχί νεκρόν κατασκεύασμα, 
άλλά ζών οργανισμός καί ένεκα τού
του πρέπει καί αί μορφαί τής όργα- 
νώσεως νά ύπόκεινται είς βαθμιαίαν 
μεταβολήν έάν θέλωμεν νά μήν προ- 
κύψη μία κατάστασις άποναρκώσε- 
ως. Ή παραίωσις καί τό άσύμφορον 
ώρισμένων ύπηρεσιών είναι δυνατόν 
νά καταστούν αισθητά διά συντόνου 
καί έγκαιρου παρακολουθήσεως έπί 
τού πεδίου τής πρακτικής καθημερι
νής έργασίας. Έπί τοιούτων περι
πτώσεων οί περί ών πρόκειται συνερ- 
γάται έχουν καθήκον τόσον νά ύπο- 
δεικνύουν τάς έλλείψεις δσον καί νά 
προτείνουν βελτιώσεις αί όποϊαι λό
γω τού γενικού ένδιαφέροντος αύτών 
δέον νά έρχωνται είς τήν εύρυτέραν 
δημοσιότητα π.χ διά·τής καταχωρήσε- 
ως είς τάς στήλας ένός τραπεζικού 
περιοδικού. Καθήκον τών ώς ε’ίρηται 
συνεργατών καί τών διοικητικών τμη 
μάτων είναι νά έξελέγχουν τό σκό
πιμον τών προτάσεων τούτων καί 
πρός τόν σκοπόν διατηρήσεως μιας 
διαρκούς διαθέσεως συνεργασίας νά 
έπιλαμβάνωνται τής έρεύνης τή συμ
μετοχή τού προτείνοντος.

Τέλος δύναται νά λεχθή δτι διά 
τής συμπράξεως τών διαφόρων κλά
δων τής διοικήσεως θά οίκοδομηθή 
ό σκελετός έπί τοΰ όποιου θά όργα- 
νωθοΰν αί τραπεζικοί έργασίαι καί 
θά δημιουργηθοϋν πρός τήν έξωτε- 
ρικήν κατεύθυνσιν τά ύπό τής πελα
τείας όρατά πλαίσια τά όποια κα
θορίζουν καί αύτά πολύ συχνά ού
σιωδώς τήν ιδεώδη άξίαν μιάς τρα
πεζικής έπιχειρήσεως. Έπομένως 
ή ρυθμιστική διοικητική δράσις 
συνδέεται άναποσπάστως μέ τήν 
κυρίως τραπεζικήν έργασίαν. Είς έ- 
κείνους δμως οί όποιοι παρά ταΰτα 
άντιτίθενται πρός τήν διοικητικήν 
έργασίαν ώς δήθεν έργασίαν άνευ 
γνώσεως τής πραγματικότητας, ή οί 
όποιοι άποδίδουν είς τούς άσχολου- 
μένους έν τή διοικήσει ποιάν τινά 
ξηρότητα έργασίας, είναι δυνατόν 
ν' άπαντήση τις μέ τήν εξής φράσιν 
τοΰ Moltke: «Έκάστη έργασία δσον 
καί άν φαίνεται άσήμαντος, δσο καί 
άν άρέση ή δέν άρέση, είτε χρησι
μοποιεί σκέψιν ή χεϊρα, δέον νά θε- 
ωρήται ώς ήθικόν καθήκον καί 
ώς προϋπόθεσις άληθοΰς εύτυχίας 
τής ζωής καί νά τιμάται».
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ΓΜΑΙΑ
Μετά βελτίωσιν κατά τό παρελθόν 

φθινόπωρον ή οικονομική κίνησις τής 
χώρας παραμένει πάλιν στάσιμος. 
Ό επίσημος δείκτης τής βιομηχανι
κής παραγωγής (βάσις 1928=100) 
διετηρήθη άμετάβλητος κατά Ν]β.ριον 
καί Δ]βριον 1937 εις 91 έναντι 90 
κατά Δ]βριον 1936. Μεταξύ τών μη
νών Ν)βρίου καί Δ]βρίοο παρετη- 
ρήθη ελαφρά βελτίωσις εις τάς βιο
μηχανίας, χημικών προϊόντων, υφαν
τουργίας, μηχανών καί αυτοκινήτων. 
Άντιθέτως παρετηρήθη ϋφεσι,ς εις 
τήν παραγωγήν τής σιδηροβιομηχα
νίας καί τής χαλυβουργίας ώς καί 
είς τήν παραγωγήν τών μεταλλείων. 
Ή οικοδομική δραστηριότης παρα
μένει είς λίαν χαμηλόν επίπεδον μέ 
δείκτην 56 κατά Δ]βριον 1937 έναντι 
70 κατά Δ]βριον 1936." Ό αριθμός 
τών έπιδοτουμένων άνέργων ηόξήθη 
μεταξύ τέλους Δ]βρίου καί άρχών 
’Ιανουάριου 1938 άπό 365.452 είς 
403.813. Κατά ’Ιανουάριον 1938 οδ- 
τοι άνήρχοντο είς 426.000. Αί τιμαί 
χονδρικής πωλήσεως παρουσίασαν 
τάσιν ύποχωρήσεως κατά τάς τελευ
ταίας εβδομάδας, πράγματι δέ ό 
έπίσημος δείκτης αυτών (βάσις 1914 
=100) έπεσεν άπό 615 κατά τήν 15 
’Ιανουάριου 1938 είς 607 τήν 12 Φε
βρουάριου. 'Υπάρχουν ενδείξεις περί 
βελτιώσεως τών σχέσεων μεταξύ έρ- 
γοδοτών καί έργατών, πάντως όμως 
ή γενική δψις του ζητήματος παρα
μένει άκόμη άβεβαία. Ή εμπορική 
κίνησις μετά του έξωτερικοϋ έση- 
μειώθη ώς εξής κατά τούς δύο πρώ
τους μήνας τοΰ 1938 : ’Αξία εισαγω
γών : 8.180 έκατομμ. φράγκων. ’Αξία 
έξαγωγών : 4.770 έκατομμ. φράγκων. 
Λόγω τοϋ δτι τό Κράτος θά ΰπο- 
χρεωθή νά έξεόρη κατά τό 1938 20 
δισεκατομμ. φράγκων περίπου διά 
τάς άνάγκας τής έθνικής άμύνης, 
άπεφασίσθη ή ϊδρυσις ειδικού αυτο
νόμου Ταμείου πρός έκδοσιν δανείων 
έθνικής άμύνης καί διαχείρισιν τών 
οϋτω άποκτηθέντων πόρων διά τάς 
δαπάνας τών έξοπλισμών. Τά διά
φορα χρηματιστήρια επηρεαζόμενα 
τόσον έκ τής άνωμάλου κυβερνητι
κής καταστάσεως δσον καί έκ τοΰ 
ζοφερού διεθνούς ορίζοντας, παρου- 
σιάζουσι χαρακτηριστικήν άδρά- 
νειαν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Κατόπιν τής άθρόας χρηματοδοτή- 

σεως τών διαφόρων βιομηχανιών 
πρός πολεμικόν έξοπλισμόν τής χώ
ρας, ή βιομηχανική δραστηρϊότηςδια- 
τηρεϊται είς υψηλόν έπίπεδον. Ό ά
ριθμός τών άνέργων ηύξήθη κατά ’Ια
νουάριον μόνον κατά 57.000 είς 1.052 
030, έν συγκρίσει πρός άντίστοιχον 
περυσινήν αϋξηοιν 374.000. Ή έμπο- 
ρική κίνησις μετά τού εξωτερικού εμ
φανίζεται έπίσης ηύξημένη. Οϋτω αί 
είσαγωγαί ηύξήθησαν άπό 367.1 έκατ. 
Reichsmarks κατά Δεκέμβριον 1936. 
είς531.2έκ.κατόΔ)βριον 1937,έκπαραλ- 
λήλου δέ καί αί έξαγω χαίάπό 457.2 
έκατ. είς 552,3 έκ. Reichsmarks. Ή 
εαρινή πανήγυρις τής Λειψίας προμη- 
νύεται λίαν έπιτυχής. Τά εγκαίνια 
αυτής έγιναν παρουσία τού νέου υ
πουργού Έθνικής Οικονομίας δόκτο- 
ρος Funk, δστις λίαν αίσιοδόξως ώ- 
μίλησε περί της οικονομικής καταστά
σεως τού Reich, ώς καί περί τής ά- 
πολύτου άνάγκης νά έπιστραφώσιν 
είς τήν Γερμανίαν αί άποικίαι της.

βιομηχανικής παραγωγής (βάσις 1929 
=100) ύψώθη άπό 77,7 τόν Δ)βριον 
1936 είς 88.6 τόν Δ)βριον 1937. Ό ά- 
ριθμός τών άνέργων ήλαττώθη έν 
τούτοις κατ’ έλάχιστον, άπό 339.000 
τόν Ν)βριον 1936 είς 336.030 τόν 
Ν)βριον 1937. "Η κίνησις τοΰ έξωτερι- 
κού εμπορίου παρουσιάζει ικανοποιη
τικήν βελτίωσιν. Οϋτω αί είσαγωγαί 
ηύξήθησαν άπό 91 έκατομμ. ζλότυ 
κατά Δ)βριον 1936 είς 110.7 έκατομμ. 
ζλότυ κατά Δεκέμβριον 1937. Κατά 
την αύτήν περίοδον αί έξαγωγαί ηϋ- 
ξήθησαν άπό 96.4 έκατομμ. ζλότυ είς 
108.6 έκατομμ. Τόσον αί τιμαί χον
δρικής πωλήσεως δσον καί ό τιμά
ριθμος άκριβείας τής ζωής μι
κρόν μεταβολήν έδειξαν κατά τούς 
τελευταίους μήνας.

έμφανίζονται λίαν ικανοποιητικά. I έκατομμ. τό 1936, αί δέ είσαγωγα

χω-

Άπό τού παρελθόντος έτους ή βιο
μηχανική δραστηριότης τής χώρας 
έπεσεν, τού δείκτου παραγωγής (βά- 
σις 1929=100), ύποχωρήσαντος άπό 
102.5 κατά ’Ιούλιον είς 85,8 κατά Δ): 
βριον 1037. Ό άριθμός τών άνέργων 
δμως μόνον κατά 30.000 ηύξήθη κατά 
τό άνω διάστημα (άπό 123.000 είς153. 
000). Τό εξωτερικόν έμπόριον τής χώ
ρας παρουσίασεν αΰξησιν εισαγωγών 
(άπό 105.5 έκατομμ. gulden κατά ’Ια
νουάριον 1937 είς 148.5 έκατομμ. κατά 
’Οκτώβριον 1937) καί έξαγωγών (άπό 
72.7 έκατομμ. gulden κατά ’Ιανουά
ριον 1937 είς 113.2 έκατομμ. gulden 
κατά Σεπ)βρι.ον 1937, πλήν κατά τόν 
Ίαν]ριον 1938 αί είσαγωγαί έπεσαν 
είς 119 έκατομμ. gulden καί αί έξα
γωγαί είς 82 έκατομμ. Αί τιμαί χον
δρικής πωλήσεως ένεφάνισαν μικρόν 
χαλάρωσιν κατά τούς τελευταίους 
μήνας, άλλ’ ό τιμάριθμος άκριβείας 
τής ζωής παρέμεινε κατ’ ουσίαν άμε
τάβλητος.

ΠΟΑΟΝΙΑ

ΣΠΗΛΙΑ
Ή οικονομική κατάστασις τής 

ρας παραμένει σχεδόν άμετάβλητος. 
Ή βιομηχανική παραγωγή διατηρείται 
είς υψηλόν έπίπεδον καί ό άριθμός 
τών έργαζομένων κατά Δ)βριον 1937 
ήτο ικανοποιητικός παρά τήν δέ έπο- 

ι χιακούς λόγους αΰξησιν τής άνερ- 
γίας/Η άγορά τής ξυλείας ήτο μάλ
λον άδρανής κατά τόν διαρρεύσαντα 
χειμώνα, άφ’ ενός μέν λόγω τού δτι 
τά πλοία δέν ήδύναντο νά' προσεγ
γίσουν έξ αιτίας τών πάγων είς τούς 
βορείους λιμένας τής χώρας, κυρίως 
όμως άφ’ έτέρου λόγω τής συσσω- 
ρεύσεως μεγάλων άποθεμάτων ξυ
λείας έν Μεγάλη Βρεττανία- λήγον- 
τος τού 1937 αί πωλήσεις έπί προ
θεσμία διά τήν έρχομένην νέαν πε
ρίοδον άνήλθον μόνον είς 100.000 
standards ξυλείας έναντι 325. q00 
standards τών άντιστοίχων περυσι- 
νών πωλήσεων. Έπί πλέον παρετη
ρήθη αισθητή μείωσις παραγγελιών 
σιδήρου καί χάλυβος διά τήν έγχω-

Οϋτω αί έξαγωγαί άνήλθον είς 6272 
έκατομμ. δηναρίων, καί αί είσαγω
γαί είς 5.234 έκατομμ. δηναρίων. Τό 
εμπορικόν ίσοζύγιον παρουσιάζει 6- 
θεν ύπόλοιπον ένεργητικόν έκ 1.038 
έκατ.δηναρίων.Έν συγκρίσει πρός τήν 

i κίνησιν τού 1936, αί μέν έξαγωγαί 
παρουσιάζουν αΰξησιν 1896 έκατομ. 
δηναρίων, (αναλογία 43,3 ο)ο) αί δέ 
είσαγωγαί αΰξησιν 1157 έκατομμ. 
δηναρίων (άναλογία 28,4 ο)ο). Ή ση
μαντική βελτίωσις τής οικονομικής 
καταστάσεως τής χώρας έσχεν ώς 
συνέπειαν αΰξησιν τής άγοραστικής 
ίκανότητος τοΰ πληθυσμού. Ή άνερ- 
γία ήλαττώθη είς τήν βιομηχανίαν 
καί τό έμπόριον, τά δέ ημερομίσθια 
ηύξήθησαν. Έξ άλλου παρουσιάζε
ται μείωσις τής έκ χρεών έπιβαρύν- 
σεως τών άγροτών, παρατηρούμενης 
αύξήσεως τής ζητήσεως γεωργικών 
προϊόντων. Διά νομοσχεδίου κατα- 
τεθέντος έσχάτως πρός ψήφισιν εις J 
τήν Βουλήν έξουσιοδοτείται ή κυ- 
βέρνησις δπως προβή είς τήν έκδοσιν 
πολυετούς έσωτερικοΰ δανείου πο
σού 4 δισεκατομμ.δηναρί'ων μέ έπιτό-. 
κιον 6 ο)ο. Τό προϊόν τοϋ ώς άνω 
δανείου θά χρησιμοποιηθή διά με
γάλα δημόσια έργα καί διά τούς 
έξοπλισμούς. Ή έκδοσις τοΰ δανείου 
θά γίνη κλημακηδόν εντός εξαετίας 
καί άναλόγως τής προόδου τοΰ συν- 
ταχθέντος προγράμματος έργων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά τό 1937 ή οικονομική κατά- 

στασις τής χώρας άνεπτύχθη στα- 
θερώς. "Οσον άφορα τήν γεωργίαν, 
ή έσοδεία σίτου άνελθοΰσα είς 
370.140 βαγόνια ύπήρξεν ή μεγαλύ
τερα τής τελευταίας δεκαετίας, άλλ’ 
αί έσοδεϊαι τών λοιπών δημητριακών 
ήσαν γενικώς κατώτεροι τών τού 
1936 κατά ποσοστά ποικίλλοντα με
ταξύ 7 ο)ο καί 55 ο)ο. Ούχ ήτταν 
λόγω τών άφθονων

εις 17.896 έκατομμ. λέϊ. Ιό έμπορι- 
κόν ίσοζύγιον παρουσιάζει οϋτω 
πλεόνασμα 13.069 έκατομμ. έναντι 
8.156 έκατομμ. περυσινοϋ πλεονά
σματος. Τό πλεόνασμα τούτο είναι 
τό άνώτερον σημειωθέν άπό τοΰ 
1925, δέον δμως νά σημειωθή δτι άν 
ή άξια τών έξαγωγών εμφανίζει αΰ- 
ξησιν τούτο οφείλεται είς τήν ϋψω- 
σιν τών τιμών άποκλειστικώς, διότι 
άντιθέτως ό όγκος τών έξαγωγών 
πραγματικώς ήλαττώθη άπό 105.5 
έκατομμ στατήρων τό 1936 είς 96,5 
έκατομμ. τό 1937. Ή κατ’ όγκον έ- 
λάττωσις όφείλεται είς τά προϊόντα 
τοΰ πετρελαίου άιινα όμοΰ μετά 
τών δημητριακών αντιπροσωπεύουν 
τά 2J3 καί πλέον τών εξαγωγών. Τά 
έξαχθέντα προϊόντα προωρίζοντο 
κατ' αναλογίαν 42 ο,ο (έναντι 50 ο]ο 
τό 1936) διά χώρας άνευ συναλλαγ
ματικών περιορισμών, ένω αί έκ 
τοιούτων είσαγωγαί άνήλθον είς 
άναλογίαν 36 ο]ο (έναντι 27 ojo τώ 
1936) προέκυψεν άρα μείωσις τής ά- 
ναλογίας εισαγωγής έλευθέρων καί 
ισχυρών συναλλαγμάτων.

ρίαν κατανάλωσιν. Έξ άλλου 'με-1 τΏν ά<Ρθόνων έσοδειών του
ταξύ Ν)βρίου καί Δ)βρίου 1937 αί 1 50 κοα
μέν είσαγωγαί έπεσαν άπό 193.2 
έκατομμ. κορωνών είς 183,6, αί δέ 
έξαγωγαί ηύξήθησαν άπό 184.7 έκα
τομμ. είς 198,3. Κατά Δ)βριον 1936 ή 
άξια τών εισαγωγών άνήρχετο είς 
1500 έκατομμ. κορωνών καί ή άξια 
τών έξαγωγών είς 143,9 έκατομμ. 
κορωνών.

Ή οικονομική δραστηριότης παρου
σίασε βαθμιαίαν συνεχή αΰξησιν μέ
χρι τού τέλους τοΰ 1937. Ό δείκτης

ΝΟΤΙΟΣΛΑ ΥΤΑ

Τά άποτελέσματα τής κινήοεως τοΰ 
εξωτερικού εμπορίου κατά τό 1937

τής ύψώσεως τών τιμών, 
αί έξαγωγαί δημητριακών τω 1937 
άνήλθον είς 22.4 έκατομμ. στατήρων 
άξίας 10,2 δισεκατ. λέϊ, έναντι έξα
γωγών τοΰ 1936 20,8 έκατομμ. στα
τήρων άξίας 6,8 δισεκατομμ. λέϊ. 
Παρατηρείται αΰξησις τής βιομηχα- 
πικής δραστηριότητας γενικώς, έξαι- 
ρέσει τής πετρελαιοπαραγωγής, τής 
όποιας δμως ή έλάττωσις άντεσταθ- 
μίσθη διά τής ύψώσεως τιμών έξα- 
γωγήε. "Οσον άφορα τήν κίνησιν 
τοΰ εξωτερικού έμπορίου κατά τό 
1937 αί μέν έξαγωγαί άνήλθον είς 
30.965 έκατομμ. λέϊ έναντι 21 703'

ΤΟΥΡΚΙΑ
Αί διαπραγματεύσεις τής Τουρκι

κής οικονομικής άποστολής έν Λον- 
δίνω συνεχίζονται.Κύριος σκοπός ταύ- 
της είναι ή δημιουργία σχέσεων μετά 
τών ’Αγγλικών Τραπεζών καί οϊκων 
πρός συμμετοχήν τού 'Αγγλικού κε
φαλαίου είς τά μεγάλα σχέδια τής 

1 ουρκίας περί άναπτύξεως τής βιο
μηχανίας, τής οικονομίας τών μεταλ
λείων καί περί κατασκευής λιμενικών 
έργων. Διεδόθη έπίσης ή πρόωρος 
πάντως φήμη δτι πρόκειται να χορη- 
γηθη ΰπό τών "Αγγλων κεφαλαιού
χων πίστωσις 50 έκατομ. ’Αγγλικών 
λιρών. Ήγγέλθη έπισήμως δτι πρός 
άτάπτυξιν τής εμπορικής ναυτιλίας 
άπεφασίσθη ή παραγγελία είς τά ’Αγ
γλικά ναυπηγεία δέκα φορτηγών 
πλοίων χωρητικότητας 2—3 χιλ, τόν- 
νων συνολικής άξίας 330.000 ’Αγγλι
κών λιρών.

Ό κρατικός προϋπολογισμός 1938- 
1939 άνέρχεται είς 248 έκατομμ. Τουρ
κικών λιρών, έναντι 212.7 έκατομμ. 
τής παρελθούσης χρήσεως. Παρά την 
άνάγκην δμως έξευρέσεως σημαντι
κών συμπληρωματικών πόρων υπο
λογιζόμενων είς 17 έκατομμ. Τουρκι
κών λιρών, περίπου, ό ύπουργός Οι
κονομικών δέν προτίθεται, ώς έδήλω- 
σεν, νά αόξήση τήν φορολογίαν, άν
τιθέτως μάλιστα ελπίζει νά δυνηθή 
νά μειώση τούς έπιβληθέντας έπί τών 
ήμερομισθίων ειδικούς φόρους κρί- 
σεως.
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ΣΤΑΦΙΔΕΣ
Ή άγοραστική κίνησις έπί τής μαύ

ρης κορινθιακής σταφίδος ύπήρξε 
περιορισμένη, αί δέ τιμαί ήσαν χα
λαροί. Έσημειώθησαν μικραί πρά
ξεις είς τήν τιμήν τών δρχ. 3,400. Διά 
τήν σουλτανίνανώς μόνος άγοραστής 
παρουσιάζεται ή Γερμανία.
Κορινθιακού.

Είς τήν άγοράν τού Λονδίνου πα- 
ρατηρεΐται έλαφρά βελτίωσις, σημει- 
ωθείσης σοβαράς κινήοεως, ιδία έπί 
τών καλών ποιοτήτων είς τιμάς δ
μως σχετικώς χαμηλάς. Οϋτω αί τι- 
μαί εΐχον ώς κάτωθι:

Πύργου γουλά 30]—, Ζακύνθου 30]6 
Πατρών γουλά 34]6, σκιάς 35]—36]—— 
Αίγιου σκιάς μέτρια 41]— Αύστρα- 
λιαναί 25)6—28.

Σουλτανίναι.
Αύστραλιαναί 38]—39—42—46]6. 

Κρητικοί 62]— καί 63]-, Σμύρνης 42]- 
καί 43]—.

ΚΑΠΝΟΣ
Ζωηρά άγοραστική κίνησις ήρχι- 

σεν έπί τών χωρικών καπνών εις δ- 
λας σχεδόν τάς καπνικός περιφερείας 
κατά τόν παρελθόντα μήνα.

Τόν ρυθμόν καί τήν ζωηρότητα τής 
δλης κινήοεως έτόνωσε ή συμμετοχή 
τών μεγάλων άγοραστών τών καπνών 
μας καί συγκεκριμένος τών άμερικα- 
νικών έταιρειών καί τών διά λογαρια
σμόν γερμανικών εργοστασίων ένερ- 
γούντων άντιπροσώπων αύτών ή έν- 
τολοδόχων.

Αί τιμαί κυμαίνονται είς έπίπεδα 
κατά τό πλεΐστον άνώτερα τών πε- 
ρυσινών. Αί μεγαλύτεροι άγοραί (6. 
190.924 όκ.) έγένοντο έν ’Ανατολική 
Μακεδονία, δπου λόγω βραδυτέρας 
άποπερατώσεως τής χωρικής συσκευ- 
ασίας, καθυστέρησιν καί δπου ήδη

μέ τάς πραγματοποιηθείσας τελευ
ταίως πράξεις άπερροφήθη τό 1)3 πε
ρίπου τής δλης παραγωγής. Είς δλας 
τάς καπνικάς περιφερείας ήγοράσθη- 
σαν έν συνόλω 8.596.302 όκ. ποσόν 
δπερ προστιθέμενον είς τάς μέχρι 
25J1J38 αγοράς άναβιβάζει τό σύνο- 
λον τών μέχρι 25 Φ]ρίου έ.έ. άγορών 
είς 17.148.109 όκ.

Άντιθέτως έπί τών έμπορικώς έπε- 
ξειργασμένων καπνών περιωρίσθη- 
σαν έτι μάλλον αί συναλλαγαί κατά 
τόν παρελθόντα μήνα μή συναφθει- 
σών άξιολόγων πράξεων, διότι τό εν
διαφέρον τών μεγάλων καπνεμπορι
κών έπιχειρήσεων έστράφη έξ ολο
κλήρου είς τήν έπί χωρικών καπνών 
άγοραστικήν κίνησιν.

Σημαντικώτερον δμως γεγονός διά 
τάς εργασίας τού καπνεμπορίου ήτο 
ή άφιξις τοΰ έκπροσώπου τοϋ μεγά
λου καπνοβιομηχανικού ομίλου τής 
Γερμανίας Beemtsma κ. Kurd Wen- 
kel μέ πρόγραμμα τήν άνάθεσιν είς 
εύρύτερον κύκλον καπνεμπόρων τών 
παραγγελιών τοΰ έν λόγω ομίλου.
Β ΛΑΙΟΝ

Ή ύψωτική τάσις είς τάς τιμάς 
τού έλαίου έχαλαρώθη εϊς τινας πε
ριφέρειας, δπως είς τήν Ζάκυνθον 
καί Χαλάμας Είς τάς όπολοίπους 
περιφερείας αί τιμαί έξακολουθούν 
νά παραμένουν σταθεραί, έντούτοις 
οί παραγωγοί είναι έπιφυλακτικοί 
είς τάς πωλήσεις των, έν άναμονή 
καλυτέρων τιμών. Είς τάς κυριωτέ- 
ρας πόλεις αί τιμαί διακυμάνθησαν 
ώς κάτωθι:

Ρεθύμνη δρ. 28 | 30,50 κατ’ όκάν, 
Σπάρτη δρ. 33, Πρέβεζα δρ. 35, Κα- 
λάμαι δρ. 39—40, 'Ηράκλειον δρ. 27, 
Κύμη δρ. 30, Παξοί δρ. 22—24 Κέρ
κυρα δρ. 30-33, Ζάκυνθος δρ. 29 
Σάμος δρ. 27—28, Χανιά 28-30.

Είς τό έξωτερικόν παρατηρείται 
τάσις βελτιώσεως τών τιμών. Είς 
τήν ’Ιταλικήν άγοράν αί τιμαί ση-

μειοΰνται διά παράδοσιν τρέχοντος 
μηνός είς Λ A 58—60 καί διά πεν- 
τάβαθμα 53—54.

Είς τήν άγοράν Πειραιώς ή τιμή 
τοΰ έλαιολάδου μετά προσωρινήν 
ϋψωσιν μέχρι δρ.45—46 κατ’όκάν,ύπε- 
χώρησεν είς τάς δρ. 42 κατόπιν τής 
μή χορηγήσεως παρά τού Ύπσυργ. 
Έθν. Οίκον, άδειών έξαγωγήςείς ’Ι
ταλίαν.Ζήτησις έλαιολάδωνήρχι.σε νά 
έκδηλούται καί έκ μέρους τής Γαλ
λίας ήτις δμως έστράφη πρός τήν 
Τουρκικήν άγοράν διά τήν ίκανοποίη- 
σιν τών άναγκών της.

ΣΙΤΟΣ
Νέα έπίσημος έκτίμησις τής Αρ

γεντινής εσοδείας εμφανίζει ταύτην 
μειωμένην είς 184 έκατομ. bushels έ
ναντι 192 έκατομ bushels τής άρχικής 
έκτιμήσεως, καί 240 έκατομμ. bushels 
περίπου τής περυσινής άποδόσεως. 
Κατά δευτέραν επίσημον έκτίμησιν 
μέσων Φεβρουάριου ή αύστραλιανή 
έσοδεία υπολογίζεται είς 170 έκατομ. 
bushels έναντήτών 162έκατομμ.bushels 
τής πρώτης έκτιμήσεως καί 150,5 έ
κατομμ. τής περυσινής εσοδείας. Κατ’ 
ιδιωτικός έκτιμήσεις ή έσοδεία ύπο- 
λογίζεται είς 175 έκατομμ. bushels ώς 
έγγιστα. Είς τάς 'Ηνωμένας Πολι
τείας ή κατάστασις τής χειμερινής 
έσοδείας έμφανίζεται λίαν βελτιωμέ
νη κατόπιν τών εύεργετικών βροχών 
αϊτινες έπεσαν είς τάς ΰποφερούσας 
έκ ξηρασίας Πολιτείας Kansas Okla- 
hona, Texas ώς καί είς τήν κοιλάδα 
τού Ohio. Αναμένεται δθεν έσοδεία 
σίτου μεγάλη, ύπολογιζομένη, κατά 
προώρους πάντως έκτιμήσεις είς 660 
έκατομμ. μποΰσελς περίπου. Είς τήν 
’Ηπειρωτικήν Εύρώπην αί έσοδεϊαι 
σίτου Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας 
ώς καί τών παραδουναβείων χωρών, 
έξελίσσονται εύνοϊκώς.

Είς τήν Ρωσίαν ό καιρός διατηρεϊ- 
ταιψυχρόςπαρεμποδίζων τήν έξέλιξιν 
τών έαρινών σπορών· λόγω τών γένι- 1

κώς καλών ώς άνω προβλέψεων καί 
παρά τήν άγοραστικήν τάσιν ήν έξε- 
δήλωσαν άφ’ ένός μέν ή Ρωσία ήτις 
ήγόρασε15φορτίαπερίπου αύστραλια- 
νού σίτου προοριζόμενα διά τόν λι
μένα Βλαδιβοστόκ, άφ’ έτέρου δέ ή 
’Ερυθρά 'Ισπανία ήτις έπρομηθεύθη 
20.000 τόνννους ρωσικού σίτου ώς καί 
τι να φορτία αυστραλιανού,ό σίτος είς 
δλας τάς άγοράς γενικώς έσημείωσε 
ΰποτίμηοιν κατά τό διάστημα 4 Φε
βρουάριου μέχρι 11 Μαρτίου 1938. 
Οϋτω έν Chicago άπό 95 1]4 cents τό 
bushel, ό σίτος ύπεχώρησεν διαδο- 
χικώς είς 94 3]4 καί είς 92 5]8 cents. 
Άνατιμηθείς κατόπιν προσωρινώς είς 
94 1]4 cents, ΰπετιμήθη πάλιν είς 90 
1 ]2 καί είς 88 5]8 cents. Είς τήν άγο
ράν Winnipeg άπό 128 5]8 cents ό σί
τος ΰπετιμήθη είσ 120 1]2 cents. Είς 
τήν άγοράν Liberpool ό σίτος ύπετι- 
μήθη άπό σελ. 7] 8 1]2 τό cental είς 
σελ. 7] 1 3]8.

ΜΕΤΑΛΛΑ
.Κατά τήν περίοδον 5 Φεβρουάριου

Φεβρ]ρίου παρετηρήθη γενική ύποτί- 
μησις τοΰ μολύβδου καί ψευδαργύ
ρου ΰποχωρησάντων είς τάς χαμη-' 
λωαέρας σημειωθείσας τιμάς άπό 
τοΰ 1936, καί τοΰ χαλκού πεσόντος 
αρκετά κάτω τής στάθμης τών 39 
Αγγλικών λιρών κατά τόννον. Ή ύ- 

ποτίμησις αϋτη άπεδόθη είς τήν αυ- 
ξησιν τών άποθεμάτων, χαλκού καί 
ψευδαργύρου έν Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις, ένθα ή στατιστική κατάστασις 
τών μετάλλων γενικώςούδέν σημεϊον 
βελτιώσεως εμφανίζει. Κατά τό δε
καπενθήμερον 12—25 Φεβρουάριου 
άπαντα τά μέταλλα άνετιμήθησαν 
κατόπιν ληφθείσης άποφάσεως περι
κοπής τής παραγωγής τού κασσιτέ
ρου κανά ποσοστόν 15 °/0 καί τής 
παρατηρηθείσης έλαφράς αύξήσεως 
δραστηριότητας τών Αμερικανικών 
έργοστασίων λευκοσιδήρου είς τά 50 
0 0 τής άποδοτικότητός των. Κατά τό 
δεκαπενθήμερον τέλος 26 Φεβρ]ρίου— 
11 Μαρτίου, άπαντα τά μέταλλα γε
νικώς ύπετιμήθησαν πάλιν λόγω έλ- 
λείψεως κερδοσκοπικού ένδιαφέρο ντος 

Ό κάτωθι πίναξ παρουσιάζει τάς
—11 Μαρτίου 1938, τά μέταλλα έση- 
μείωσαν διακυμάνσεις άντιθέτου φο
ράς. Οϋτω κατά τήν εβδομάδα 5—11

διακυμάνσεις τής Αγγλικής άγοράς 
μετάλλων κατά τό ύπό άνασκόπησιν 
χρονικόν διάστημα:

Χαλκός Κασσίτερος Μόλυβδος Ψευδάργυρ.

4 Φεβρουάριου 1937 
11» »
18 » »
25 » »
4 Μαρτίου »
11» »

Λ.38.ι6/3 
» 38. »/- 
» 40. β/4 V.
» 40.‘Ve
» 40. 74 */, 
» 39. 6/3

Λ. 180. V- 
» 179. iV6 
» 185. Υ6 
» 187. 2/6 
» 185. ι7/6 
» 182. -/-

Λ. 15. ,0]- 
» 14. 16]-
»ίο. ‘%η2
» 15. l0J- 
» 15- 7]g 
» 15. Τ

Λ. 14. 10]- 
» 13. lS]9 
» 14- %
» 14. 15]-
» 13.
» 14. *]3
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—ΤΡΑΠΕΖΑΙ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣ1Σ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1938

Bssimmmimmiiimii sum mmiiiimmiiB

mmm

ii iROFfli ΙΟΥ ΙΑΜΒΙΚΟ! ΤΙΘΕΤΑΙ
γιο ION mm toy κράτους

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Συμψηφισθεισαι

έπιταγαι Συμψηφισθέντα ποσά

Χρέωσις Πίστωσις Χρέωσις Πίστωσις

ΕΛΛΑΔΟΣ 280 370 62.321.254.35 71 831.569.90
ΕΘΝΙΚΗ 2118 3224 94.722.612.85 95.368.858.30
ΙΟΝΙΚΗ 1217 987 26.12 Π 33.85 45.929.269.65
ΑΘΗΝΩΝ 3630 1434 97.360.780.35 74.808.498 10
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 3580 2081 79.492.662.20 40.682.047.55
ΛΑ Ι ΚΗ 659 1448 16.113.697.60 30.251.795.05
AMERICAN 311 103 6.150.546.65 741.734.10
BPETTANJKH 584 1980 17.747.635.40 35.333.072.—
ΙΤΑΛ]ΚΗ 415 1218 12.882.376.75 29.087.561.85
ΠΙΣΤΕΩΣ 612 189 13.515.996.85 1.719.391.45
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 183 - 242 3.074 451.75 3.383.430.—
ΑΤΤΙΚΗΣ 554 855 11.509.664.30 11.875.084.95

14131 14131 441.012.812.90 441.012.812.90

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Έτος 1933 Ήμ.έργ]μοι 293 Συ μ] σαιέπ]γαί 63242 Δρ

» 1934 » » 292 » >> 120837 »
» 1935 " » » 293 » » 149075 »
» 1936 » » 294 » » 139916 »
» 1937 » » 299 » 162348 »

Έτος 1938

2.848.934.946.37
4.005.006.677.65
3.5037818.669.20
4.973.765.804.23

Ίανουάρ ίοςΉμ.έργ]μοι 23 Συμ]σαιέπ]γαί 14131 Δρ. 441.012.812.90

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ 1938
Επιταγών Ποσών

’Ιανουάριος 614 19.174.471
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1938

Ποσόν
συμψηφισθεισών

επιταγών

Ποσά
παρουσιασίΐέντα προς 

συμψηφισμόν
Χρέωσις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ 202

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 650 
ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕ

ΖΑ Λτδ 259
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 1089 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ

ΠΕΖΑ
ΛΑ ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ 
ΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΜΑΡ

ΙΙίστωσις

238
576

202
175

Χρέωσις Πίστωσις

18.427.707.85 42.792.021.41 
46.626.143.70 17.080.998.55

6.381.146.75 6.010.976.95 
13.098.065.60 13.674.146.05

304 494 4.717.332.10 3.674.101.25
. 234 1 5.896.747.30 1.000

33 896 4.790.223.70 14.793.630.20
22 211 2.182.463.10 4.092.955.70

2.793 2.793 162.119.830.10 102.119.830.10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1938

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Ποσόν

Παρουσιασθ. έπ)γών
Ποσά

Παρουσ. προς συμψηφ.

Χρεωστ.
626

4.130
571

2.418
4.475

Γράπεζα τής "Ελλάδος 
Εθν. 1 ράπ, τής "Ελλάδος 

» » Ύπ)μα Άθην.
Ιονική Τράπεζα Ltd 
Γράπεζα ’Αθηνών 
Εμπορ. Τραπ. τής Ελλάδος 3.899 
λαϊκή Τράπεζα 1.568
Γράπεζα Χίου 470
American Express Co Imc. 564 
Βρεττανογαλλική Τρ. Προεξ. 751 
ίταλοελληνική Έμπ. Τραπ. 533 
Γράπ. Έλλ. Έμπ. Πίστεως 661 
Γράπεζα Λακωνίας 1.124
Γράπεζα Πειραιώς 123
Γράπεζα Καραβασίλη 505

22.418

Πιστωτ Χρεωστικά
1.037 151.588.551.95
2.445 287.435.296.75
1.237 29.700.655 10
1.893 34.545.094.30
3.826 88.328.706.85
3.865 74.520.451.45
1.376 20.870 882.05

855 9.263.646.10
509 10.505.035.07

1.260 40.664.760.95
1.678 27.525,856.10
1.101 7.684.622.72

829 12 943 590.10
166 8.183.905.—
341 4.868.797.3ο

22.418 808.629.861.79

ΓΙιστωτ.
220.548.

73.301.
29.974,
30.008.
85.696,
66.239,
40.198,
11.309.
12.158.
50.538,

133.470
29.734
10.138
4.720

10.592

.426.15

.982.13

.570.05

.326.50

.012.26

.264.—

.373.90
,094.45
289.50
.883.05
.874.10
■•012.80
686.30
.141.85
1924.75

808.629 861.79

ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
’Έτος 1929 ήμ. έργ. 276 Συμ)σαι έπ)γαί 101.013.—

» 1930 » » 296 » » 133.708.—
1931 >> » 296 » » 171.614.-

» 1932 » » 298 » » 156.890.—
1933 » » 295 » » 149,616.—

» 1934 » » 293 » » 169.949.—
» 1935 » » 293 » » 202.069:—
» 1936 » » 294 » » 222.491.--
» 1937 » » 300 » » 263.155.—

ΕΤΟΣ 1938
’Ιανουάριος .» » 23 » » 22.418.—

— Δρχ.

I κι

Καθ' αρμόδιας ανακοινώσεις ή 
Κυβέρνησις έλαβε την άπόφασιν 
δπιος, εν συι εχεία τών μέτρων προς 
άνάπτυξιν τής βαμβακοπαραγωγής, 
μεριμνήση διά την έξασφάλισιν κα
λής ποιότητας σπόρων, θέτουσα την 
εμπορίαν τοΰ βαμβακοσπόρου υπό 
τον έλεγχον τοΰ κράτους και τοΰ 
«’Οργανισμού Βάμβακος». Ό έ
λεγχος ουτος αποβλέπει εις την βελ- 
τίωσιν τής παραγωγής τού βάμβα
κος, ή οποία παρουσιάζει ικανοποι
ητικήν πρόοδον, φθάσασα εντός ε
ξαετίας από τρία εκατομμύρια κιλών 
έκκοκκισμένου βάμβακος εις είκοσι 
εκατομμύρια, αξίας 820 εκατομμυ
ρίων δραχμών.

Ή Κυβέρνησις δλως ιδιαιτέρως 
παρακολουθούσα την παραγωγήν, 
τύ έμπόριον και τήν βιομηχανίαν 
τοΰ βάμβακος διά τοΰ οργανισμού 
βάμβακος, θεωρεί ώς τό σπουδαι
ότεροι' μέσον διά τήν βελτίωσιν τής 
παραγωγής, τον καλόν σπόρον. Διά 
τήν επίτευξιν καλών σπόρων έχειλη- 
φθή σειρά μέτρων, μεταξύ τών οποί
ων και τό τελευταίως θεσπισθέν πε
ρί ίδρύσεως κέντρων σποροπαρα
γωγής αμιγών ποικιλιών βάμβακος.
Τοιαΰτα κέντρα έχουν ίδρυθή εις 
’Άργος, Λήμνον, περιφέρειαν Μώ· 
λου ’Αταλάντης, Φθιωτιδοφωκίδυς 
και Παλαμά τής Καρδίτσης. Εις τά 
κέντρα ταΰτα θά καλλιεργηθώσι 
σπόροι τής αμιγούς γνωστής ποικι
λίας Άκαλα, οΰς θά χορηγήση ό 
οργανισμός βάμβακος. Εις τάς πε
ριφέρειας ταύτας απαγορεύεται διά 
νόμου ή ΰπαρξις οπωσδήποτε βαμ
βακοσπόρου άλλης ποικιλίας πλήν 
εκείνης τήν οποίαν χορηγεί ό ορ
γανισμός, δι’αύστηροτάτων δέ ποι
νών τιμωρούνται οι παραβαίνοντες 
τον νόμον.

Ή εμπορία τοΰ σπόρου προς σπο
ράν, τίθεται ήδη συμφώνως τώ νό- 
μφ υπό τον έλεγχον τοΰ κράτους 
καί τοΰ οργανισμού βάμβακος. Κα
τά τον σχετικόν νόμον, οΰδείς δύ- Αύο ?ρί* ί 
ναται νά πώληση βαμβακόσπορον ι Ελβετία; 
προς σποράν, έφ’ όσον δεν είναι 
έφωδιασμένος διά σχετικής άδειας 
προερχομένης υπό τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας. Αί υποχρεώσεις τών εμ
πόρων βαμβακόσπορου πρός σπο
ράν, είναι αί εξής:

’Οφείλουν νά πωλήσωσι τον σπό
ρον μόνον εντός σάκκων έσφραγι- 
σμένων διά τής σφραγιδος των. ’Ε
πί τών σάκκων ή επί πινακίδας ά- 
νηρτημένης έπ’ αυτών, δέον νά ά- 
ναγράφωσι εύκρινώς, 1) τήν προ- 
έλευσιν τού σπόρου, 2) τό βάρος 
τοΰ περιεχομένου σπόρου, 3) τήν 
βλαστικότητα αυτού καί 4) τό έτος 
παραγωγής τοΰ σπόρου. Οί σπόροι 
δέον νά είναι άπολυμασμένοιδιά τοΰ 
οργανισμού βάμβακος, δστις έφ’ έ- 
κάστου σάκκου θέτει τήν σφραγίδα 
τής άπολυμάνσεως.
Αυστηρότατοι ποιναί προβλέπονται 
υπό τοΰ νόμου εναντίον παντός 
παραβάτου τών ανωτέρω δια
τάξεων.

Διά τών ανωτέρω μέτρων έλπί- 
ζεται δτι, ή ποιότης τού Ελληνι
κού βάμβακος θέλει έτι περισσότε
ρον βελτιωθή, πρός μεγίστην ωφέ
λειαν τών παραγωγών καί τής εθνι
κής οικονομίας τής χώρας έν γένει.

ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-2-1938 ΚΑΙ 7-3-1938
Κατά τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα εσημειωθησαν αί κάτωθι 

αλλοιώσεις τών περουσιακών στοιχείων τής Γραπέζης τής Ελλάδος· 
Λογαριασμοί : 7-2-38 7 - 3 - 38 ΔιάφοράΛογαριασμοί

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

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

καί χρυσόν
Έμπορικαί συν)γαί καί γρ)τια 
'Έτεραι πιστώσεις εις δραχ. 
’Επενδύσεις
'Έτερα στοιχεία ενεργητικού 
“Ετεραι υποχρεώσεις

Είς Εκατομμύρια 4- ή —
3.600.2 3.584.6 — 15.6

3.277.9 3.390.4 + 112.5
3 361.4 6.399.9 + 38.5
6.389.5 6.582.2 · + 192.7

160.9 212.2 4- 51.3
335.0 320.2 — 14.8

1,850-2 1.918.5 4 68.3
445.4 445.4 — —
895.7 835.7 -- 60.0

1.871.5 1.799.8 — 71.7

Ε ΜΙ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ 1938

Εισαγωγή τόννοι 195.984 αξίας Δρχ.
’Εξαγωγή » 97.389 » »
’Έλλειμμα Εμπορικού ισοζυγίου Δρχ.

Κατά τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1937 εϊχομεν : 
Εισαγωγήν τόννους 233.784 αξίας Δρχ-
Εξαγωγήν » 60,115 » »
'Έλλειμμα Εμπορικού ισοζυγίου Δρχ.

1.180.853.000
1.151.888.000

28.965.000

1.071.966.000
1.060.617,000

11.349.000

Κατ’ άκολουθίαν τό Ελλειμμα τοΰ εμπορικού ισοζυγίου τού Ιανουά
ριου 1938 Εμφανίζεται ηύξημένον κατά δρχ. 17.616.000 δρχ. έν συγ- 
κρίσει πρός τό τοΰ αντιστοίχου μηνός τού παρελθόντος Ετους.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΪΙΙΙΙΙΙ. . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inning

1 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ 28.2.38 I
ΪΪΠΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ

Γερμανία;
’Ιταλία;
Φινλανδία;
Εσθονία;
Λιθουανία;
ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ.

Σουηδία;
Τσεχοσλοβακία;
Βελγίου

8.137.633.137.41 
9.073.722.114.72 
7.275.519.558.77 
4.050.491.156,30 
4-848.6u9.686,16 
5,461.721.969.63 
6.644.540.231.11 
6.304.768.839.57 
9.860.079.164.07

808.629.861.79

H EM18MI ΒΙΥ.ΙΑ Α.ίΗ ΚΙΝΗίΙί
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ. Σ. Υ. 

τού 'Υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας, ή Ναυτιλιακή κίνησις τής Ελ
λάδος μετά τού εξωτερικού, κατά 
τον μήνα ’Ιανουάριον 1938, έχει 
ως ακολούθως; Κατέπλευσαν εν δλψ 
πλοία έμφορτα 209 χωρ. 398.403 
κόρων, έξ ών υπό ελληνικήν σημαί 
αν ήσαν 67 πλοία, 66545 κόρων, 
τά δέ υπόλοιπα ήσαν ύπό ξένας

Ούγγαρία;
Γαλλία;
Νορβηγία;
Ρωσσία;
Ρουμανία;
Sons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 65.284.— 
Λ]σμός Α'. (Έμ)τα) » 40.520.433.—
Λ|σμός Β'. (Τουρ, έξ οίκ. άνάγκ.)» 4.846.220.—

Τουρκία;
Bons de Caisse έν κυκλοφορία
Λ)σμός Α (Έμ]τα) LTQS. 25.819.—

» Γ (Γαιάνθρακες) » 133.664.—

ΓιουγκοαλαυΤα;:
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός έπ’ όν. ΈΘ.Τβ. Γιουγκοσλαυΐας 

(TRIPARTITE)

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

STOCK RM 12.846.644 — 
» Lits 3.356.422—
» Λ.A. 18.405 —
» Λ.A. 3.658.—
» A.A. 1.045.—

ΑΝΟΙΓΜΑ KS 4.612.880 — 
» K C 24.641.319.—
» FB 14.401.745.—
» DOLL 2.120.676.—
» F.S. 1.749.338.—
» Δρχ. 97.213.305.—
» F F 32.552.817.—
» £ 89.609.—
» Δρχ. 7.822.648.—

r

Δραχ. 45.431.937.—

Δρ. 49.462.—

LTQS 107.845.—

Δρ. 56.666.982.—

DIN. 21.047.912.—

Δρ ΜΩΡ1Σ ΓΙΟΕΛ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 

ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τ. Επιμελητής τών Νοσοκομείων

LI!MOGESs&„4RAIIMER τής Βιέννης .J 

Συνεογαζόμενος μετά τοΰ Ταμείου Υγείας Ε.Τ.Ε.
—— ι— II—KW mill rrr Min—Tin |Γ—r—r . - ^

10 -12 και 4—6 ΚκρκνεώρΥη τή; Σερβία; 3 Τηλ. 21-469Δέχεται

σημαίας. ’Απέπλευσαν δέ 152 πλοία 
έμφορτα, 327.012 κόρων, εξ ών υ
πό Ελληνικήν ήσαν 28 πλοία, χωρ, 
32.441 κόρων, τά δέ υπόλοιπα ή
σαν ύπό ξένας σημαίας.

Κατά τό αυτό αντίστοιχον χρο
νικόν διάστημα τοΰ 1937, οι ως 
άνω αριθμοί μεταβάλλονται ως α
κολούθως: Κατέπλευσαν πλοία έμ
φορτα 223, χωρ. κόρων 311.752, 
έξ ών ύπό Ελληνικήν ήσαν 89, χωρ. 
73.334 κόρων .άπέπλευσαν δέ πλοία

έμφορτα 162, χωρητ. κόρων 316.- 
828, έξ ών ύπό Ελληνικήν ήσαν 
52, χωρ. 34,948. ήτοι κατά τόν μή
να ’Ιανουάριον 1938, ήσαν εν συγ- 
κρίσει πρόςτόν τού 1937, παρατη- 
ρεΐται μείωσις εις τούς κατάπλους 
αριθμού κατά 14 πλοία καί αΰξη- 
σις εις χωρητ, κατά 56.651 κόρους, 
είς δέ τούς απόπλους μείωσις αρι
θμού κατά 10 πλοία καί αΰξησις 
εις χωρ. κατά 10.184 κόρους.



ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
28 Φεβρουάριου

Δι3 εγκυκλίου τοϋ Υπουργείου 
Γεωργίας ένετάλησαν αί ύπηρε- 
σίαι τής υπαίθρου δπως οργανώ
σουν συντύμως αποστραγγιστικά 
έργα.
1 Μαρτίου

’Άφιξις τής A. Β. τής Πριγ- 
κηπίσσης Μαίρης τής ’Αγγλίας.
2 Μαρτίου

Ό Πρωθυπουργός κ. Μεταξας 
επανερχόμενος εκ τοΰ έν Άγκύρφ 
ταξειδίου του γίνεται άντικείμε- 
νον θερμιοτάτων εκδηλώσεων είς 
τάς Μακεδονικός πόλεις.
3 Μαρτίου

Δι’ άποφάσεως τής Κυβερνή- 
σεως παρετάθη επί. δίμηνον ή 
Ελληνο—γιουγκοσλαυϊκή εμπο

ρική σΰμβασις.
4 Μαρτίου

'Άφιξις είς ’Αθήνας τοϋ περί
φημου ηθοποιού τοΰ Κινηματο- \ Σύνταγμα 
γράφου Πιο λ Μιοΰνι.
6 Μαρτίου

Επάνοδος εκ τής αλλοδαπής 
τοΰ Διαδοχικού ζεύγους τής Ελ
λάδος.
8 Μαρτίου

Τό Στρατοδιπεΐον κατεδίκασε 
την Έλλην Ροδοκανάκη επί, κα- 
τασκοπείμ είς 5 ετών φυλάκισιν.
Q Μαρτίου

Διά διατάγματος τοϋ Υπουρ
γείου Προνοίας ιδρύονται γενικά 
νοσοκομεία είς Νάουσαν, Σάμον,
Λαμίαν καί Ξάνθην.
11 Μαρτίου

Θάνατος τοϋ Διευθυντοΰ τοϋ 
«’Έθνους» Σπύρου Νικολοπού-

λου καί τοΰ αδελφού του Πρε- 
σβευτοΰ Δ η μι. Νικολοπούλου.
12 Μαρτίου

Δι* ανακοινωθέντος τοΰ Υπουρ
γείου Οίκονομιικών διασαφηνίζεται 
δτι ή Κυβέρνησις έλαβε μέριμναν 
διά τήν επωφελή χρησιμοποίηση' 
των σχολαζόντων κληροδοτημά
των.
13 Μαρτίου

Ό Υφυπουργός Τύπου καί 
I ουρισμοϋ κ. Νικολούδης έφθα- 
σεν είς Λειψίαν προς έπίσκεψιν 
τής εκθέσεως.
15 Μαρτίου

Ή Κυβέρνησις έλαβεν δλα τά 
ένδεδειγμένα μέτρα προς περίθαλ- 
ψιν των σεισμοπαθών ΙΙρεβέζης 
καί Λευκάδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

21 επιφανών Μπολσεβίκων κατη
γορουμένων επί συνωμοσία κατά 
τοΰ καθεστώτος.

25 Φεβρουάριου
Τό Ρουμανικόν δημοψήφισμα 

έπεκύρωσε διά παμιψηφίας τό νέον

τής
Άγ-

26 Φεβρουάριου

Ό Λόρδος Χάλιφαξ διωρίσθη 
Υπουργός των Εξωτερικών είς 

αντικατάσταση' τοΰ κ. ΤΗντεν.
27 Φεβρουάριου

Έναρξις τών εργασιών 
Βαλκανικής Διασκέψεως έν 
κύρα.

2 Μαρτίου
Θάνατος τοΰ Γαβριήλ ντ° Άν- 

νούτσιο.
4 Μαρτίου

Καθέλκυσις έν Γλασκώβη τοΰ 
Έλληνικοΰ άντιτορπιλλικοΰ Βα
σιλεύς Γεώργιος Λ'.
6 Μαρτίου

Εναρξις εις Μόσχαν τής δίκης

8 Μαρτίου
Καταβύθισις κατόπιν ναυμαχίας 

τοΰ επαναστατικού καταδρομικού 
«Βαλεαρίδες» υπό τοΰ Κυβερνη
τικού ισπανικού στόλου.
9 Μαρτίου

Άναγνώρισις τής ’Ιταλικής Αυ
τοκρατορίας υπό τής Πολωνίας.
10 Μαρτίου

Ανασχηματισμός τής Ουγγρικής 
Κυβερνήσεως ύπό τον Πρωθυ
πουργόν Νταρανύϊ.
11 Μαρτίου

ΓΙαραίτησις τής Κυβερνήσεως 
Σωτάν έν Γαλλία.
12 Μαρτίου

Τά στρατεύματα τοΰ Ράιχ εί- 
σβαλόντα είς τήν Αυστρίαν κατέ
λαβαν αυτήν καί ό νέος καγκελά
ριος "Ινκβαρτ μιετά τήν παραίτη
ση' τοΰ Σοΰσνιγκ, κηρύσσει έπι- 
σήμως τήν έ'νωσιν.
13 Μαρτίου

Καταρτισμός τής νέας Γαλλικής 
Κυβερνήσεως ύπό τον κ. Μπλούμ 
μέ 'Υπουργόν τών Εξωτερικών 
τον κ. Μπονκούρ.
14 Μαρτίου

Ή Γαλλική Κυβέρνησις διά κα
τηγορηματικής δηλώσεώς της έγ- 
γυάται τήν άνεξαρττσίαν τής Τσε
χοσλοβακίας.
15 Μαρτίου

Ό κ. Τσάμπερλαιν δΓ άγορεύ- 
σεώς του έν τή βουλή άπεδοκί- 
μασε τάς Γερμανικός ένεργείας 
είς βάρος τής Αυστρίας.
17 Μαρτίου

Δριμεια επίθεσις τΰτ άντυτο! ι -

τεύσεως έν τή ’Αγγλική Βουλή 
κατά τής υπό τής Κυβερνήσεως 
ακολουθούμενης έξωτερικής πολι
τικής.
18 Μαρτίου

Συγκαλείται εκτάκτως τό Ράϊχ- 
σταγ καί δ Χίτλερ εξιστορεί τά 
γεγονότα τής ένώσεως τής Αυ
στρίας μετά τοΰ Ράιχ.
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ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜ ΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

18 Μαρτίου
'Η Πολωνία αποστέλλει τελεσί- 

γραφον είς τήν Λιθουανικήν Κυ- 
βέρνησιν διά τήν διευθέτηση' τών 
δημιουργηθέντων επεισοδίων είς. 
τά σύνορα τών δύο χωρών.
18 Μαρτίου

Νέον ’Αγγλικόν σκάφος τορπιλ- 
λίζεται είς τά 'Ισπανικά ΰδατα.

■ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ι ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
Τόν έρχόμενον μήνα Θά ένεργη- 

ΘοΟν αί κάτωθι κληρώσεις:

1) Τήν 11ην ’Απριλίου. Ή 209η κλή-
ρωσις ομολογιών μετά λαχνοΰ 
πληρωτέων τή 11)5)1938 τοΰ Έ-
ϋ'νικού Δανείου δρ. 30.000 000 
1885 (’Ατοκον-Πατριωτικόν).

2) Τήν 14ην ’Απριλίου. Ή κλήρωσις
όμολανιών, πληρωτέων τή 
14)5)38, τοΰ Δανείου 1Εταιρίας 
Σιδηροδρόμων Άίληνών-Πειραιώς

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒ

4) Τήν Την ’Απριλίου. Τοκομερίδιον
άριθ. 22 δρχ. 15 τοΰ ΈΑνικού
Δάνειου δρχ. 800.000.000 8 ο)ο
1927 (‘Ελλήνων ‘Υπηκόων).

5) Τήν 1 ην ’Απριλίου. Τοκομεοίδιον
άριθ. 17 δρχ. 2,25 του ΈΌ·νικού 
Δανείου δρχ. 800.000.000 6 ο)ο 
1929 ( Αποξημιώοεως πολεμοπα- 
β'ών).

6) Τήν 13.iv ’Απριλίου. Τοκομερίδιον
οίριθ. j>7 δρχ. 3 του Έ'&ν lkov Δα
νείου δρχ. 75.000.000 8 ο)ο
1919 ( Άτζαλλοτ ρ ιώσ εοος).

δρ. 1.500.000 5 1)2 ο)ο 1892. 7) Τήν 13ην ’Απριλίου. Τοκομερίδιον 
3) Τήν 14ην ’Απριλίου. Ή κλήρωσις άριθ. 25 δρχ. 3 τοΰ Έ&νικού Δ ο

σμολογιών, πληρωτέων τή 14)5)38 νείου δρχ. 200.000.000 8 ο)ο
του Δανείου ‘Εταιρίας Σίδηρο- 1 1925 ( Απαλλοτριώσεως).
δρόμων Άέληνών Πειραιώς δαχ. 8) Τήν 13ην ’Απριλίου. Τοκομερίδιον 
800.000 5 ο)ο 1895. ι άριθ. 25 δρχ. 3 τοϋ ’Εθνικόν Δα-

I νείον δρχ· 200.000.000 8 ο)ο
I 1929 (’Απαλλοτριώσεως).
9) Τήν 13ην Απριλίου. Τοκομερίδιον 

αριθ. 12 δρχ. 3. του Έ·&νικού Δα
νείου δρχ. 150.000.000 8 ο)ο

II ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ
Κατά τόν ερχόμενον μήνα πληρώ

νονται τά κάτωθι τοκομερίδια.
1) Τήν 1 ην ’Απριλίου. Τοκομερίδιον

£ Τ.5.0 φρ. χρ. 31,25 τοΰ Έ-θ-νι- 
κοϋ Δανείου φρ. 170-000.000 
2 1)2 ο)ο 1898 (Ήγγυημένον).
Πληρώνεται είς τό άκέραιον μή 
όπαγόμενον είς τά περιοριστικά 
μέτρα.

2) Τήν 1 ην ’Απριλίου. Τοκομερίδια 
άριθ. 26 $ 20 του ’ΕΌ·νικοΰ Δα
νείου $ 10.000.000 4 ο)ο 1925 
(‘Υδρρεΰαεως-Ουλε ν). Πληρώνε
ται είς τό άκέραιον είς τούς ο
μολογιούχους τούς άποδεχθέν- 
τας τήν οριστικήν ρύθμισιν.

3) Τήν 1 ην ’Απριλίου. Τοκομερίδιον 
άριθ. 11 δρχ. 6 τοΰ Έϋ-νικού 
Αναγκαστικόν Δανείου δραχμών 
750.000.000 8 ο)ο 1926 (‘Εν-

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑ ΣΤΑΣΙΣ
(τής 7ης Μαρτίου 1938)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός καί έξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Λάνεια Δημοσίου είς χρυσόν 
8. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα 
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
I. Συ ναλλαγματικαί καί γραμμάτια εσωτερικού :

I. ’Εμπορικοί συν)καί καί
γραμμάτια Δρχ. 319.207.677 25

II. Γραμμάτια Δημοσίου » 282 606.494.40
6. Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς : 
α' Δημοσίου*Δρ. 3.390.380.726.89 

β' Έτεροι » 1.918 518.865.43

Δρ. 3.584,661.153.73
515.321.522.65

173.989.417.—

601.814.171.65

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. Άποθεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ.άρά. 71 Κατ Δρ. 28 600.187.— 
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 92.900.000- —

Δρ. 400.00Τ 000.—

121.5C 0.187 —

5.308.899.592.32
II. Πληρωτέοι είς εξωτερι

κόν συνάλλαγμα »
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9. ^Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

1θ Έτερα στοιχεία τοϋ ενεργητικού

5.308.899.592.32 
3.871 976 738 — 

445.403.677.60 
207 865.122.55 

. 835 705.351.36

13. Τμήμα τακτικού Άποθεμ. είς άντί- 
κρυσμ® άποσβεννυμένου μέρους
τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν 5305 >

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία >
15. Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α Δημοσίου Δρ. 593.921.114.45 
β' Τραπεζών > 476.652.904.04
V' Έτ.Λ)σμοι* » 5.427.363.5 15.61 Δο. 6 497 937.524 10

30.000.000.- 
6.399.913.401 -

Ελλ.ΙΔημόσισν. Λ)σμός Συγκεντρ. Εσόδων καί πληρωμών

Δραχ. 15.545.536.746.86

II. Γραμμάτ. καί τραβηκτ. δψεως

16. Καταθέσ. είς δραχ. ύπό προθεσμίαν :
I. Δημοσίου »

II. Τραπεζών ,
III. Έτεροι Λογαριασμοί »

17. ’Υποχρεώσεις είς εξωτερικόν συν)μα 
καί χρυσόν:

I. Έξ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ.
ττ ·τπ“9θ°' . , Δρ. 212 247.064.05
II. έτερον εξωτερικόν συνάλλαγμα » _

18. Έτεραι υποχρεώσεις -------------

84.164.191.62 Δρ.6 582 101.715 72

’Εξ ών Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Δρχ 4.022.266.190.40

* 212 247.064.05
» 1.799.774 380.09 

Δρχ. 15 545.536.746.86

Προεξοφλητικές τόκος 6 ο)ο
II παρούσα δημοσίευσις γίνεται μόνον 
κατόπιν εγγράφου εντολής τής Τρατιέ- 
της διά λογαριασμόν αυτής.

Έν Άθήναις τή 7η Μαρτίου 1938.

Ό Διοικητής
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμημ)χης Γ05 Γεν Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

1931 ( Απαλλοτριώσεως).
10) Τήν 14ην Απριλίου. Τοκομερίδιον 

άριθ. 40 δρχ. 2.25 του Έ&νικού 
Δανείου δρχ. 100.000.000 6 ο)ο 
1917 (‘Επιτάξεις.).

11) Τήν 14ην Απριλίου. Τοκομερίδιον
άριθ. 16 δρχ. 4,875 τοΰ Έ&νικοϋ 
’Αναγκαστικόν Λαχειοφόρου Δα
νείου δρχ. 1.570.000.000 6ο)ο 
1922. '

Σημ. Είς τήν ανωτέρω στήλην δεν 
αναφερονται τά ληγοΛ'τα κατ’ ’ Απρί- 
λιολ’ τοκομερίδια τοίν είς χρυσόν ’JE- 
θνικών Δανείων καθότι ή πληρωμή 
των .ανήκες είς τήν χρΰσιν 1938—1939, 
δι ήν δέν^ έλήφθη άπόφασις περί τοΰ 
καταβλητέου ποσοστού.
III ΟΜΟΛΟΠΑΙ.

Τόν ερχόμενον μήνα άρχεται ή έξο- 
φλησις τών κάτωθι κληρωθκισών, είς 
προηγουμένας κληρώσεις, ομολογιών:
1) Τήν 1 ην ‘Απριλίου τών κληρωθει-

σών κατά τήν κλήρωσιν τής 16] 
3]38 ομολογιών του ‘Ε&νικού Δα- 
νείου $ 10.000.000 4 ο)ο 1925 
( Υδρεύαεως Οΰλεν). Γίνεται πλη
ρωμή μόνον είς τούς ομολογιού
χους τούς άποδεχθέντας τήν ορι
στικήν ρύθμισιν καί έν περιπτώ- 
σει μή έξαγορας ομολογιών διά 
τήν άπόσβεσιν τοϋ δανείου.

2) Τήν 5ην Απριλίου τών κληρωθεί
ς10)' κατά τήν κλήρωσιν τής 5]3]
38 ομολογιών μετά λάχνου του Ε- 
ϋ-νικου Αναγκαστικού Λαχειοφό
ρου Δανείου δρχ. 157.000.000 6 
1)2 ο)ο 1922.

■3) Τήν ΙΟην ’Απριλίου τών κληρωθει- 
σών κατά τήν κλήρωσιν τής 10] 
3]38 ομολογιών μετά λαχνού τοΰ 
Ε&νικού Λαχειοφόρου Δανείου 

δρχ. 300.000.000 5 ο)ο 1920.

IV ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ.
α) ’ Ηρξατο ή πληρωμή τοϋ μερί

σματος χρησεως 1937 τών κάτωθι 
Τραπεζών καί Εταιρειών.
1) Τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος άπό 2]

3]38 έκ δρχ. 400.
2) Τής ‘Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελ

λάδος άπό 18J3J31 έκ δρχ. 3.000
3) Τής ’Εμπορικής Τραπέζης τής ‘Ελ

λάδος άπό 8]3]38 έκ δρχ. 33.
4) Τής Τραπέζης Χίου άπό 18B138 έκ

δρχ. 20,175, 1
5) TT? Α.Ε. ’Ελληνικών ’Ηλεκτρικών 

Σιδ)δρόμων άπό 14)3)38 έκ .δρχ. 
38.50 (άριθμ. μερισματαποδ. 12).~/

6) Της ’ Ιταλό ελληνικής Εμπορικής. 
Τραπέζης άπό 18J3J38 έκ δρχ. 35

β) Ηρξατο ή πληρωμή τοϋ μερί
σματος χρήσεως 1936 τών κάτωθι 
Εταιριών.

1) Γης Άνων. Βιομηχ. ’Εταιρίας «‘Α
νατολή» (ΑΒΕλ) άπό 9)3)38 έκ 
ορχ. 10 (άριθ. μερισματαποδ. 11).

2) Της Άν. ‘Ελληνικής ‘Ηλεκτρικής
Εταιρίας άπό 21)3)38 έκ δρχ. 15 

(άριθ. μερισματαποδ. 6).


