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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Τού κ. Ξ. ΧΑΤΖΗΣΔΡΑΝΤΟΥ
"Οταν αί παρθένοι
αύpat τής αφυπνιζο^-έντ^ς άπο
τον
χειμέριον
λήθαργον
φύαεωί έρρίπισαν,
ρ.εαν
πρωίαν έαρίνήν, το λάδαρον, το όποιον ό ΙΙαλαιών
ΙΙατρών Γερμανός καθηγίαοεν εις σημαίαν
άγώνος
όπερ ελευθερίας, μεγα γε·
γονός συνετελεΐτο εις τον
προαινιον κόσμον του πνεύ
ματος. Το ιερόν εγερτή
ριον έκάλει εν "Εθνος, το
όποιον εις ευτυχέστερους
αιώνας εχάρισε πτέρυγας
εις τό ανθρώπινον πνεύμα,
να συνέχιση τον μέγα προο
ρισμόν του. Λιότι εις την
χορείαν τών’Εθνών έκαστον
"Εθνος έχει καί ίδιον προ
ορισμόν, ίδιον έργον να έπιτελέση υπέρ τής γενικής έξυψώσεως του γένους τών
ανθρώπων. ’Εξελίσσομενον
άπο γενεάς εις γενεάν υπό
τάς αύτάς συνθήκας φυσι
κού' περιβάλλοντος, τήν α,ό
την έκφρασιν λόγου όμαδικώς καλλιεργούν, κοινήν
έχουν τήν ιδιοσυγκρασίαν
καί τήν ροπήν καί ομοίας
τάς φυσικάς, "ψυχικάς και
πνευματικάς ιδιότητας, ΰπό
τήν καθοδήγησιν τών μάλ
λον έναρμονίως καί δαψιλώς συγκεντρουντων αύτάς
τέκνων του προσφέρει εις τό
ανθρώπινον γένος τήν είσφο
ράν τής άναρριπίσεως τού
θείου φωτός, τού όποιου
τον άρχικόν σπινθήρα έκόμισεν έκ τού ’ Ολυμπου ό
Προμηθεύς. Μ,αί ύπήρςεν
εις τούτο γενναιόδωρον τό
Ελληνικόν "Εθνος.
”Λν ύπάρχη τι σήμερον
εις τήν πεπολιτισμένην αν
θρωπότητα υψηλόν, εύγενές καί ώραίον, φέρει άνεςίτηλον τήν σφραγίδα τού
"Ελληνικού πνεύματος. Ό
'Ελληνισμός ύπήρξεν άείποτε όρος σημαίνων ύψηλόν βαθμόν πνευματικής
άνατάσεως. Ουδέποτε ύπό
τών φωτεινών πνευμάτων
τής άνθρωπότητος έμετρήθη εις πλέθρα γής καί μυρι
άδας κατοίκων. Ίΐ Ελλάς
είνε
κοινή
πατρίς
τών
άξιων τής
άνθρωπότητος.
Λί Άθήναι καί ή Χπάρτη
άριβμοΰσι καί σήμερον καί
θά άριθμούν τοιούτους εις
τον αιώνα πανταχού τής
γής μεταξύ τών εκλεκτών
τέκνων αυτής.
.
Αιά τούτο όταν ή Ελλάς
ήγέρθη διά νά άποτινάξη τον ζυγόν τής βαρβά
ρου δουλείας οί άνά τήν
Οικουμένην
πνευματικοί

πολίται αυτής ήκουσαν τό
εγερτήριον σάλπισμα τού
άγώνος της νά άντηχή εις
τά μύχια τού άνθρωπίνου
των είναι. Ή "Ελλάς άνεκάλεσε τήν ελευθερίαν εις
τό πάτριον έδαφος. Ό διέπων τά πάντα έν τώ κόσμω
Λ.όγθς έκάλει καί πάλιν αύ
τήν, όπως ύπό τήν ζωογό
νον αύραν τής ελευθερίας
συνέχιση τήν έκπλήρωσιν
τού προς τό άνθρώπινον γέ
νος μεγάλου έργου αυτής.
Κάθε "Εθνος
έχει καί
μίαν Μεγάλων
ημέραν,
προς τήν όποιαν υψώνει ύπε
ρηφάνως τον λιχανόν καί
τήν επιδεικνύει δώρον καί
παράδειγμα διά τούς ζώντας καί τούς έπερχομένους,
στέφανον δόξης καί ευγνω
μοσύνης δι’ εκείνους πού
άπήλβον, δι’ εκείνους πού
τήν ύψωσαν εκεί καί τήν διετήρησαν εκεί.Καί ή ίί ί»η
Μαρτίου είναι διά
τήν
’Ελλάδα η Μεγάλη ημέ
ρα της. Χάν σήμερα άνέθορεν «άπ’
τά
κόκκαλα
βγαλμένη τών Ελλήνων τά
ιερά» ή ’Ελευθερία.
Τήν ημέραν πού ό δήμιουρ
γός τού Χύμπαντος έστελλεν εις τήν γήν τήν αγαθο
ποιόν του θέλήσιν έν ειδει
άγγέλου,
κομίζοντος
τό
λευκόν καί πάναγνον γονι
μοποιόν άνθος, διά νά καταστήση τήν ΙΙαρθένον Μη
τέρα
τού
’ ΕλευΘερωτού
τής αμαρτωλής άνθρωπό
τητος, -τήν ιδίαν ημέραν
έθραυσεν ή Ελλάς τά δεσμά τής δουλείας καί έχαιρέτισε τήν ’Ελευθερίαν.
«Χαίρε, ώ χαίρε Έλευθε
ριά». At’ αύτό τήν ημέραν
αύτήν ό ουρανός είναι γλαυ
κός καί χαρμόσυνος, όπιος
γλαυκή καί
χαρμόσυνος
είνε ή Χημαία μας, τήν ό
ποιαν άνεδίπλωσαν καί έπλατάγισαν τής έλευθερίας
οί Ζέφυροι.
Ή άνθρωπότης έπί επτά ό
λους ένιαυτούς παρίστατο
έκθαμβος προ τού θαύμα
τος τής άναστάσεως αύτής.
Άπό τήν γήν εις τήν ό
ποιαν άνέλαμψεν εις ύπερτάτην λαμπρότητα τό
άν
θρώπινον πνεύμα ύψούντο
αί φλόγες καί οι καπνοί τής
θυσίας. Ένέαζεν
άκτινοβολούσα προ τών έκπλήκτων όμμάτων τού κόσμου
ή γηραιά, σεπτή Χαλαμις.
Τό γλαυκόν Αιγαίον άντήχει νέα κλέη τών Ελλή
νων. Άπό τήν άκρώρειαν
τού Ζαλόγγου νέαι Χπαρ-

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΔΥΝΑΤΟ IHTQN
ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΤΟΜΕΥΣ
ΤΟΥ κ. ΑΝΤ. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Ή άνασυγκρότησις τής 'Ελλάδος
συνδέεται άρρήκτως μέ τό ενεργεια
κόν πρόβλημα αυτής και τήν άνάπτυξίν του. Ή ανάγκη τής άνασυγκροτήσεως και αυτή ταύτη ή βία τών
πραγμάτων διά τήν
πραγματοποίησίν της εις τό κατά τό δυνατόν συντομώτερον χρονικώς
διάστημα, έπιβάλλει τήν άντιμετώπισιν
του ένεργειακοΰ προβλήματος κατά τρόπον
άνταποκρινόμενον πρός τάς ύφισταμέ
νας έλληνικάς συνθήκας και κατά
συνέπειαν υπαγορεύει τήν μελέτην
τής άναπτύξεως τού ένεργειακοΰ προ
βλήματος βάσει τών έκ των συνθη
κών αυτών δεδομένων, ώστε νά καταστή δυνατή ή αϋξησις τής ενεργεια
κής δυναμικότητας καί ή διά τής ά·
νασυγκροτήίσεως άπαιτουμένη
χορήγησις ηΰξημένης ένεργείας ύπό τούς
πλέον οικονομικούς όρους. Αί ΰπάρχουσαι έλληνικαί δυνατότητες
άνα
πτύξεως ενεργειακής δυνάμεως
καί
διαθέσεως ταύτης εις τήν κατανάλωσιν ύπό τήν μορφήν ήλεκτρικής ένερ
γείας κατανέμονται είς δύο
κυρίως
τομείς: Τον θερμικόν καί τόν υδατι
κόν. Δηλαδή τήν παραγομένην
ηλε
κτρικήν ένέργειαν διά θερμικών ήλε
κτρικών έργοστασίων καί τήν τοιαύτην διά τής έκμεταλλεύσεως τών υ
δατοπτώσεων πρός κίνησιν ύδροηλεκτρικών έργοστασίων.
Βασική έλληνική
πηγή παροχής
θερμικής ένεργείας πρός παραγωγήν
ήλεκτρικο ΰρεύματος
είναι οί λιγνΐται. Πηγή παροχής
ύδροηλεκτρικής

τιάτιδες έδίδασκον τά "Ε
θνη την ύπέρτιμον ιερότητα
τής έλευθερίας. Τό Με
σολόγγι άνερχόμενον εις
τούς Ουρανούς ώς μετέω
ρον φωτεινόν έμεινεν έκεί
σελαγίζον εις τούς αιώνας
καί έμπνέον τόν έρωτα τής
άνδρώας άρετής εις τάς
γενεάς τών έπιγιγνωμένων
πάσηςγής.
Ή πατρώα αύτή άρετή
είναι κλήρος τόσον λαμ
πρός όσον καί βαρύς. Μ,αί
ή πρός τόν άνθρωπισμόν ο
φειλή μας είναι μεγάλη,
καθότι τά τέκνα τής χώρας
ταύτης είναι φύλακες Θείας
ύποθήκης.
Άπό τάς άναμνήσεις,
τάς όποιας γεννά ή ένδο
ξος έπέτειος
τής *£ίίης
Μαρτίου, ας άντλήσωμεν
νέαν πίστιν, νέαν δύναμιν.
νέαν ορμήν άναστάσ ε ω ς
πρός τό άειλαμπές πνεύμα
τικόν φώς...
ΞΕΝΟΦΩΝ

I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΗΣ
Δικηγόρος

ένεργείας είνε αί άφθονοι υδατοπτώ
σεις τής Ελλάδος, αί όποιαι δύνανται νά διαχωρισθοΰν είς τρία μεγά
λα υδροδυναμικά δίκτυα: Τό ύδροδυναμικόν δίκτυον τής Βορείου
Μακε
δονίας, περιλαμβάνον τόν
ποταμόν
’Αλιάκμονα, τάς υδατοπτώσεις
τον
ποταμού Βόδα είς Βλάδοβον καί Βοδενά,
τόν ποταμόν Άραπίτσα τής
Ναούσης καί τόν ποταμόν Τριπόταμον τής Βερροίας. Τό δίκτυον τής
Στερεός Ελλάδος περιλαμβάνον τόν
’Αχελώον μέ τάς υδατοπτώσεις Κ ρε
μεστά, Πρεβέντσα καί Κριεκοΰκι, καί
τούς ποταμούς Φίδαρην καί
Μόρνον
ώς κυρίους παράγοντας αύτοϋ καί τό
δίκτυον Πελοπόννησου περιλαμβάνον
ώς
σημαντικωτέρας
υδροδυναμικός
μονάδας τούς ποταμούς Λάδωνα, Σελινούντα, Βουραϊκόν καί Κραθιδά καί
τήν λίμνην Στυμφαλίας.
Τό πρόβλημα
τού έξηλεκτρισμοΰ
τής Ελλάδος έμελετήθη ώς πρόβλη
μα
συνδυασμένης
χρησιμοποιήσεως
τών δύο άνωτέρω πηγών παροχής ή
λεκτρικής
ένεργείας. Ώς πλέον
δέ
συγκεκροτημένη έκθεσις έπ’ αύτού θε
ωρείται πρός τό παρόν ή μετά 12 μηνον έπιτόπιος μελέτη ΰπό ’Αμερικα
νών μηχανικών, ύποβληθεΐσα διά τής
Διοικήσεως
Οικονομικής
Συνεργα
σίας είς τήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν,
εκθεσις τής Έμπάσκο περί
ένιαίου
προγράμματος
έξηλεκτρισμοΰ
τής
Ελλάδος. Σχετικώς μέ τήν είς ω
ριαία κιλοβάτ άπόδοσιν τών
κυριωτέρων έλληνικών υδροδυναμικών
πη
γών, αί μέχρι τοΰδε γενόμεναι μελέται παρέχουν τά άκόλουθα στοιχεία:
ΔΙΑΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΔΡ. ΠΗΓΗ
ώριαΐα κιλοβ,
110.000.000
Λίμνη Λίσε
36.000.000
Βόδας I
Βόδας II
54.0000.000
Αραπίτσα
45.000.000
Τριπόταμος
51.000.000
'Αλιάκμων I
246ΌΟΟ.ΟΟΟ
250.000.000
'Αλιάκμων 11
Γοργοπόταμος I
22.820.000
Γοργοπόταμος 11
9.240.000
Καλαμάς
5.000.000
Λούρος
35.000.000
Αχελώος
430.000.000
Φείδαρης
146.000.000
Μόρνος
82.850.000
Σελινοΰς
77.000.000
Βουραϊκός
60.000.000
Κρυόβρυση
5.220.000
Κράθις I καί II
77.280.000
Στυμφαλία
50.000.000
Μέγδοβα
80.000.0001
Σύνολον
1.872.910.000
Ή εκθεσις έξ άλλου τής Έμπάσκο
λαμβάνουσα υπ’ οψιν ότι ή σήμερον
παραγομένη είς 'Ελλάδα ήλεκτρική
ένέργεια άνέρχεται είς 153.000
κι
λοβάτ,
προτείνει ένα ένιαϊον πρόιγραμμα θερμικών καί υδροδυναμικών
έγκαταστάσεων διά τόν έξηλεκτρι-

σμόν
τής
‘Ελλάδος,
τό
όποιον
θά έξασφαλίση ένέργειαν ήλεκτρικήν
496.000 κιλοβάτ.
Τό πρό
γραμμα αυτό, διά τήν έκτέλεσιν τοΰ
οποίου θά απαιτηθούν ώς άναφαίρεται είς τήν έκθεσιν 6 έτών χρονική
διάρκεια καί 212.860.000 δολλαρίων
δαπάνη συνιστά τήν ϊδρυσιν
ένός
θερμικού
ήλεκτρικού
έργοστασίου
καίοντος λιγνίτην καί τεσσάρων νέων
υδροηλεκτρικών έργοστασίων,
τά ό
ποια άλληλεσυνδεόμενα
μέ σύστημα
υποσταθμών καί δικτύου διαβιβάσεως καί ένισχυόμενα διά τών ύπαρχουσών ήδη ήλεκτροπαραγωγικών έγ
καταστάσεων θά αποτελόσουν σύστη
μα δυνάμενον νά έπεκταθή καί νά
τροφοδότηση ολόκληρον τήν
ήπειρωτικήν Ελλάδα. Τά υπό τής έκθέσεως
Έμπάσκο προτεινόμενα πρός ϊδρυσιν
τέσσαρα νέα υδροηλεκτρικά έργοστά
σια είνε 1) Τά ύδροηλεκτρικά έργα
"Αγρα έπί τού ποταμού Βόδα, ι
σχύος 40.000 κιλοβάτ. 2) Τά υδρο
ηλεκτρικά έργα
Λάδωνος ισχύος
50.000.000 κιλοβάτ. 3) Τά
υδροη
λεκτρικά έργα Κρεμαστά έπί τού πο
ταμού ’Αχελώου, ισχύος 180.000 κι
λοβάτ καί 4) Τά ύδροηλεκτρικά έργα
Λούρου, έπί τοΰ πάταμοΰ Λούρου, ι
σχύος 5.000 κιλοβάτ.
Φυσικά
τά
προτεινόμενα πρός ϊδρυσιν 4 υδρο
ηλεκτρικά
έργοστάσια,
άποτελοΰντα μέρος τοΰ ύποβαλλομένου πρώ
του πλάνου τοΰ όλου σχεδίου τοΰ έξηλεκτρισμοΰ τής Ελλάδος, δέν άποτελεΰν καί όριστικήν έπίλυσιν
τοΰ
προβλήματος τούτου.
Τούτο άλλωστε σαφώς
διοττυποΰται καί είς τήν έκθεσιν τής Έμπά
σκο, είς τήν οποίαν άναφέρεται
δτι
τό προτεινόμενον σύστημα εξηλεκτρι
σμού άφορφ τήν άντιμετώπισιν τών
μόνον έτη, ή δέ
άναγκών δι’όλίγα
συμπλήρωσις τού έν λόγω προγράμ
ματος δέν
θά έξασφαλίση είς τήν
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Κατανομή τών δυνατοτήτων διό
τόν έξηλεκτρισμόν.—Ό Γεώργιος
Σταύρου καί ή πολιτική.— Σκέψεις καί κρίσεις.— Ή Οίκονομική αποστολή καί τό έργον της.
—Ή παραγωγή
τού χρυσού.—
Ή έκθεσις
τού Διοικητού τής
’Εθνικής Τραπέξης κ. Γ. Πεσμαξόγλου είς τήν Γεν. Συνέλευσιν
τών Μετόχων έπί τών πεπραγμένων τού 1949.— Τά συνθετικά
νήματα.— Γενικός ισολογισμός
τής Εθνικής Τραπέξης.— Ή άνασυγκρότησις καί
αί τεχνικοί
Σχολαί.— Οικονομικοί ειδήσεις
έξωτερικού.—
Ή συμπλήρωσις
τής άπογραφής 1939 — 40.—
Τά κυριώτερα
έμπορεύματα.—
Τά πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα τού δεκαπενθημέρου
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''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
15ΘΗΜΕΡΟΙ ΕΚΑΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ I
Έσωτερ.: Τρίμηνος δρ. 15.000
>
Έξάμηνος » 30.000
>
Έτησίσ
» 50.000
Τιμή φύλλου Δρχ. 1000

ΜΕΓΑΛΑI ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ

Επίκαιρα σημειώματα

ΑΟΡΰΟΣ ΒΑΦΦΜϋΐ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
10 ΦΤΒΧΟΠΑΙΟΟ ΠΟΥ
ΕΓ1ΗΕ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ
ΣΥΝΑΛΑΑΓΑΙ ΜΕΤΑΞΥ
ΗΝΟΜΕΚΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΟΥΙΚΟΣΛΑΥίΑΣ

ΤοΟ συνεργάτου μας κ. Ν. ΣΓΑΘΑΤΟΥ

Έν σχέσει πρός τάς εμπορικός
συναλλαγάς
μεταξύ Ήν. Πολιτειών
Ό Γεώργιος Στοτύρου δέν έπολι- Ταμείου ’Επιτροπής» καί λίγο άρκαί Γιουγκοσλαβίας έγνώσθησογ
"Ο
Ούΐλλιαμ
Ριτσαρντ
Μόρρις
γότερα
μέλος
τής
έπί
τής
«Οικονο
τεύθηκε ποτέ. Οί άνθρωποι των α
Τά έμβάσματα έπ’ όνόματι
τά Ακόλουθα.·
δικαίως θεωρείται ώς μία άπό τάς ριθμών δέν στέργουν συμβιβασμούς. μίας ‘Επιτροπής».
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
Αί είσαγωγαί
ειδών
τά
ό
μεγαλυτέρας φυσιογνωμίας της βι Πολύ περισσότερον όταν άντικρύ"Η τελευταία έπί τής «Οικονομί
Γιουγκοσλαβία
ομηχανίας τοΰ 20ού αίώνος. Πα'δί ζουν τήν ζωήν στή θετικώτερη μορ ας Επιτροπή» σύμφωνα μέ τό διά ποια θά λάβη ή
Αί Αποδείξεις δέον νά φέρωσι
πτωχών γονέων ό Μόρρις — έγεν- φή της. Κι’ Ενας τέτοιος ακριβώς ταγμα τής 13-2-1828 ήτο αύτό τοΰ- έξ Ήνωμ. Πολιτειών βάσει, τών δ
τήν ύπογ ραφήν τοΰ Διαχειριτού
νέου
δανείου
έκ
νήθη τό 1877 εις τό Γουέστερ τής άνθρωπος ύπήρξε ό Γεώργιος Σταύ το τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών ρω»
στοϋ και τήν σφραγίδα τής
’Αγγλίας — ύπεχρεώθη νά έργασθή ρου.
ώστε τό άντίστοιχον άξίωμα τοΰ 20.000.000 : ιδολλαρίων τής Τρα
έφημερίδος.
Εισαγωγών — Εξαγωγών
άπό τήν παιδική του ηλικία προ”Αν δμως ό μεγαλόπνοος ιδρυ Γεωργίου Σταύρου άν δέν ήτο "Υ πέζης
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνθά
πραγματοποιηίθοΰν
«πολύ τα
σληφθείς
εις
ένα
ουνεργεΐον
έπιπουργικόν
ήτο
τουλάχιστον
Ύφυτής τής ’Εθνικής Τραπέζη,ς δέν έδρομηταί, δπως γνωστοποιούν
σκευής ποδηλάτων. Προικισμένος σκέφθηκε ποτέ νά πολιτευθή, δέν έ- πουρό/Ίκόν. Τήν πολιτικήν αύτήν θέ- χέως» συμφώνως πρός δηλώσεις
*ς τά γραφεία τής έφημερί
μέ Επινοητικό εμπορικό καί τεχνι ακέφθηκε έπίσης ποτέ νά στέρηση σιν διετή ρήσε ό Γεώργιος Σταύρου τοΰ κ. Χέρμπερτ Γκάστον, προέ
δος πάσαν μεταβολήν τής δικό δαιμόνιον ό Μόρρις, ήνοιζε μετά -καί τήν Πατρίδα του άπό κάθε πο καί μετά τήν άνάδισργάνωσιν τών δρου τής έν λόγω Τραπέζης. —
ευθύνσεώς των.
Έν συνεχείμ ό κ. Γκάστον έδήπαρέλευσιν όλίγων έτών ίδικήν του λύτιμη υπηρεσία του. "Οπου τόν έ- Δημοσίων "Υπηρεσιών (Σεπτέμβρι
Διαχειριστής:
επιχείρησαν καί στον ένεφανίσθηοοο·' καλοϋσε, έδινε ποοπα τό προθυμό- ος 1829), καθώς έπίσης καί μετά λωσεν δτι έδόθησαν ήδη
ώρισμέΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
διά πρώτην φοράν αί μηχαναί έσω- τερο«παρών». Σεμνός καί ταπεινός, τήν κατάργη,σιν τοΰ Πανελληνίου ναι έπείγουσαν παραγγελίατν.
Τά
Ακαδημίας 60
τερικής καύσεως έπεδόθη εις τή.ν άπλός καί Απέριττος δπως σ’ όλες δτε μάλιστα έξελέγη καί Γερουσι νέον δάνειον είναι τό ιδεύτερσν τό
προσεκτικήν μελέτην των. Ούτω τό τις έκίδηλώσεις τής ζωής του έπρό- αστής. Ή θέσις αύτή τοΰ μέλους όποιον δίδεται είς τήν Γιουγκο
Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρ1900 έσχέδιασε εναν έντελώς ίδι- σφερε τόν έαυτό του στην υπηρε τής έπί τής «Οικονομίας ’Επιτρο σλαβίαν. Τό Αρχικόν δάνειον άνερθρω 6 § 1 τού Α.Ν.1092) 1938
ικόν του τύπον μοτοσυκλέττας.
εΐίς 20.000.000
σία τής Πατρίδας
χωρίς σκέψεις πής» ήτο μία θέσις σοδαρωτάπη πού χάμενον έπίσης
Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
Ή έπιτυχία του αύτή ένεθάρρυνε ίδιοτελεΐς ή Εγωκεντρικές ιέξάρσεις απαιτούσε Ακεραιότητα καί εύσυν- δολλάρια, έχορηγήιθηι τόν παρελ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ ΝΛΑΣ
τόν Μόρρις, καί τό 1912 κατεακεύ- μεγαλομοτνίας. Άναφέρεται πώς κά ειδησίαν, πρό πάντων δέ μέσα σέ θόντα Σεπτέμβριον ύπό τής Τρα
Άδύδου 53—Τηλ. 72-690
ασε τόν πρώτον τύπον τοΰ αυτοκι ποτέ ή Κυβερνησις τόν έρώτησε άν κείνη τήν σύγκρουσι τών πολιτι πέζης. Δεδομένου δτι
ούδέν
έκ
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
νήτου Μόρρις—"Οξψορτ.
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
του άρεσε ή θέσις πού τοΰ Εδινε. Ό κών παθών καί Αντεγκλήσεων α τών -ειδών τά όποια θά άποσταΤό έν λόγω αύτακίνητον ύπήρξε Γεώργιος Σταύρου έδωσε μία ά- καμψία καί
άνεπηρέαστον χαρα λοϋν είς Γιουγκοσλαβίαν προορί
Κολοκοτρώνη 116
ή δεύτερα μεγάλη έπιτυχία τοΰ πάντησι, πού δέν είναι -καθόλου υ κτήρας.
ζεται δΓ έξοπλιαμούς, έξήγηρεν ό
ΉΐΙΙ"111 .........................
■
'
Μόρρις καί χάριν είς αύτήν ήγό- περβολή άν πώ δτι δέν έδόθηκε καμ
Αύτά δέ Ακριβώς τά προσόντα Ε •κ. Γκάστον, αί άδειαι Εξαγωγής
"Ελλάδα
σύστημα
ηλεκτροπαραγω ρασε τήν περιοχήν Κάουλεϋ.
δειξε ό Γεώργιος Σταύρου περισ (έξ Ηνωμένων Πολιτειών θά δο
μιά άλλη φορά:
γής διά μόνιμον άντιμετώπισιν
τού
’Εκεί έκτισε ένα μέγα έργοστά— «Δέν άπόκειται εις έμέ, είπε, σότερο άπό τούς άλλους δυό συν- θούν άμέσως.
ζητήματος.
Διά τούτο,
συνεχίζει, σιον κατασκευής
αυτοκινήτων τύ νά προσδιορίσω τήν κατάλλη-λον θέ εργάτες του, τόν Γ. ΚουντουριώΜεταξύ τών ειδών, τά όποια πρό
φαίνεται ώς πιθανόν οτι τελικώς θά που Μόρρις — Κάουλεϋ καταστάν
σιν, ιάλλ’ εΐς τήν Κυβέρνησιν- εις έ τη-ν καί Α. Κοντοσταΰλον, ώστε τί κειται νά πραμηθευθή ή Γιουγκογίνουν υδροηλεκτρικοί σταθμοί και περίφημου. Τό έτος 1925 τά Εργο
μέ Επιβάλλεται μόνον τό καθήκον ποτα νά μή τόν άπομακρύνη άπό σλάδία, είναι καί τά έξης: Φορ
εις αρκετούς άλλους ποταμούς τής στάσια Μόρρις
τό "Υπούργημα πού τοΰ είχε έμπι- τηγά αυτοκίνητα καί Ανταλλακτι
κατεσκεύαζον 50. νά υπηρετήσω τήν πατρίδα.»
Ελλάδος.
000 αύτοκινητά έτησίως καί μετά
‘Ακριβώς δέ ή συναίσθησις τοΰ στευθή ή μόλις άναγεννηθεΐσα Πα κά, έλαστικά καί Αεροθάλαμοι
Ώς έκ τούτου σαφής προδάλλει ή παρέλευσιν δωδεκαετίας ή παραγω
καθήκοντος αύτοΰ είναι έκεΐνο πού τρίδα. Στή θέσι αύτή παρέμεινε ά- αυτοκινήτων, τρακτέρ κοά έξαρ>
άνάγκη τής περαιτέρω
δυνατότητας γή των Εφθασε τά 150.000 έτησίως.
Εξηγεί τήν «αναγκαστικήν» πολιτι ικάμη καί μετά τόν θάνατο τοΰ Κα τήματα αυτών, σιδηροδρομικά όχήμαωφελίμου έκμεταλλεύσεως
καί
των
Εις τόν Ούΐλλιαμ Μόρρις άπενε- κήν σταδιοδρομίαν
τοΰ Γεωργίου ποδΐστρια (26 Σεπτεμβρίου 1831). τα, τροχοί καί Εξαρτήματα σιδηροτρουπολοίπων υδροδυναμικών πηγών τής μήθη ό τίτλος τοΰ δαρωνέτου τό
Σταύρου. Καί άπό τό 1825 μέχρι Παρέμεινεν δμως μόνο έπί Ενα έξά- χιαίΑιπαντικά, φύλλα Αλουμινίου, σάκχώρας καί τής καταρτίσεως γενικω- 1929, καί ό τίτλος τοΰ δαρώνου τό
τό 1842 τό Ενα πολιτικό άξίωμα δι μηνον, μέχρι τοΰ Μαρτίου 1832, δ κοι, ειδικός χάττρς, μετασχηματισταί.
τέρας υδατικής πολιτικής δοτό
μέ 1934 -καί δ τίτλος τοΰ ύποκαμητος
αδέχεται τό άλλο.
τε καί άπεσύρθηκε άπό τήν πολιτι (Ενσφαιροι τριβείς
καί ύγιει-ονο
ρους τού "Ελληνικού Κράτους, μέρος
τό
1938,
έγινε
δηλαδή
υποκόμης
κή. Ο θάνατος τοΰ
Καποδίστρια μικόν υλικόν. Οί Ενσφαιροι τριβείς,
"Η
"Ελληνική
Έπανάστασις
τόν
τής οποίας θά είνε ή, έν συνδυασμώ
βρήκε έκτος τής "Ελλάδος, στην τόν έ γέμισε θλίψι. "Οπως δλοι οί Απαιτούνται
διά
-άντικατάστασιν
μέ τήν λοιπήν έκμετάλλευσιν προς Νάψφηλντ τοΰ Νάφφηλντ.
‘Ο
υποκόμης
Νάφφηλντ
δέν
έχρη
Ελληνες, άλλο τόσο έίφθαρμένων τοιούτων είς διάφορα
Βιέννη καί στην Πίσα. ’Αμέσως φωτισμένοι
άλλους τομείς τών υδατίνων
μαζών,
έκμετάλλευσις
τών
υδροδυναμικών σ>μοποίη|σε τόν άποκτώμενον πλού σπεύδει νά βοηθήση τό άγωνιζόμε- καί ό Γεώργιος Σταύρου άπό τήν μηχανήματα, τό πλεΐστον τών ό
δυνατοτήτων των προς παραγωγήν τον μόνον διά τήν αΟξησιν καί έπέ- νο ΊΕθνος καί φθάνει στην "Ελλάδα. ’Εθνικήν αύτή τραγωδία έδιδάχθη- ποιων προέριχεται ιάπό έ φάδια τής
ηλεκτρικού
ρεύματος διά τήν αυξη- κτασιν τών έπιχειρήσεών του. Δια- Ή Κυβερνησις τόν Επιστρατεύει ά- κε πολλά καί περί τοΰ λαοΰ, καί ΟΥΝίΡΡΑ.
σιν τής παροχής του καί υποδοήθη- πνεόμενος άπό τόν πόθον νά φανή μέίσως καί τό 1825 τόν διορίζει Γε περί τών κομμάτων καί περί τών
Παρ’ δτι ή Γιουγκοσλαβία
Ε
σιν τής έκδιομηχανοποιήσεως καί Ε ακόμη χρησιμότερος όχι μόνον πρός νικό Ταμία. Τό κυριώτερο δμως πο πολιτευόμενων καί περί τών Κυδερ χει άνάγικηγ δάμδακος δέν άπεφατήν πατρίδα του, άλλά καί πρός 8- λιτίίκό άξίωμα τοΰ προσφέρθηκε με νώντων. Άπό τότε δέν άνε,μίχθηκε σίσθη είσέτι έάν θά καταστή
ξηλεκτρισμού τής χώρας.
δυνα
Ή άνάγκη τής ένάρξεως τών έρ λον τόν κόσμον προσέφερε τάς δα- τά δύο έτη. Ή φήμη του τόν είχε άλλο στήν πολιτική. Γιά τήν ίστορι τόν νά προμηθευθή τό είδος αυτό
γων πραγματσποιήσεως τού εξηλε πάνας διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουρ Επιβάλει στην "Ελληνική καί ιδίως κή άκρίδεια πρέπει νά προσθέσω- έξ Ηνωμένων Πολιτειών ή έξ άλ
Νάφφηλντ στήν ’-Ηπειρωτική συνείδησι ώστε οί με^ πώς στις δημοτικές έκλογές
κτρισμού τής χώρας προβάλλει έπι- γίαν τοΰ ’Ινστιτούτου
λων χωριών.
τακτική καί ήδη έπεδόθησαν τήν 17 τής ’Οξφόρδης 60 ίατρ'κάς έρεύ- -συμπατριώτες του Ήπειρώτες νά τοΰ 1850 έξελέγη Δημοτικός Σώμ
Είς έρώτησιν έάν θά πρέπει αί
Φεβρουάριου εις τήν έν ,Έλλάδι Α νας.
τόν έκλέξουν άντιπρόσωπό τους δούλος καί λίγο Αργότερα άμόφω- ύπό τής Γιουγκοσλαβίας άγοραί
μερικανικήν
’Αποστολήν
Οικονομι
Ό Νάφφηλντ τήν Εποχήν έκείνην στις Εθνικές μας Συνελεύσεις κα νο τό Δημοτικό Συμβούλιο τοΰ Δή νά γίνουν άποκλειστικώς είς Η
κής Συνεργασίας αί όριστικαί προ είχεν ήδη κάιμει δωρεάν άνω τών τά τή διάρκεια τής ΈθνεΙγερσίας. μου Αθηναίων τόν έξέλεξε Πρόε
νωμένας Πολιτείας, ό κ. Γκάστον
τάσεις τής "Ελληνικής Κυβερνήσεως 7.500.000 στερλινών, δΓ έρευνας Τό 1827 τόν έστειλαν πληρεξούσιο δρό του. Στο Δημοτικό αύτό άξίω
είπεν δτι βά ιύπάρξουν «μερνκαί έδιά τόν εξηλεκτρισμόν τής
χώρας. είς νοσοκομεία,
ώς καί άνω τών <ττή Γ". Εθνική Συνέλευσι τής Έρ- μα Εμεινε μέχρι, τόν Αύγουστο τοΰ ξαιρέσεις, άναλόγως
τών Αναγ
Διά τών προτάσεων αυτών
προτεί- 1000 «σιδηρών πνευμόνων» διά τά μιόνης καί τό 1831 στήν Ε". "Εθνι 1851, δτε παρητήθηκε καί άπό Σόμ
κών είς εϊδικάς περιπτώσεις».
νεται πρόγραμμα συνολικής
δαπά νοσοκομεία καί ιδρύματα τών χω κή Συνέλευσι τοΰ “Αργους.
δούλος καί άπό Πρόεδρος.
Κατά τό τρέχον Ετος ή Γιοσγκο
νης 66.60 έκοττοιμμυρίωίν δολλαρίων ρών τής Κοινοπολιτείας.
Γιά τή δημοσία ζωή τοΰ ΓεωργίΆλλά καί μετά τήν έπιτυχή έκΚατά τό
σλαδία υπολογίζει νά αύξηση τάςκαί 792.70 δισεκατομμυρίων
δραχ 1942 άπενεμήθη εις τόν Λόρδον βασι τοΰ μεγάλου Αγώνος καί τήν συ
ταύρου και πρό πόστων γιά τή
έξαγωγάς της πρός τάς Ηνωμέ
μών. Έκ τών ποσών τούτων διά υ Νάφφηλντ τιμητικόν μετάλλιον τοΰ κάθοδο τοΰ Καποδίστρια, ό Γεώρ δράσι του κατά τήν τελευταία Κανας Πολιτείας μέχρι 30—35 έκατομμ,
δροηλεκτρικά
έργοστάσια
διατί Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών γιος Σταύρου δέν ήσυχάζει. Μέ ποδιστριακή περίοδο είναι χαρα
δολλαρίων.
δενται τά ακόλουθα κονδύλια:
"Υ 6‘ά τάς ύπηρεσίας πού πρεοέφερεν τήν ΐδρυσι
τής «Χρηματιστικής κτηριστικά τά δσα γράφει ό Δ. Λ
HIIIIIIIUIIlliHlllllll
δροηλεκτρικόν
έργοοτάσιον
Βόδα εις τήν ίοσρικήν έπιστήμην. Τό ά- Τραπέζης» διορίζεται άμέσως μέ Ζώγιράφος:
λον τό διάστημα τοΰ Αλληλοσπα
3.28 έκατ. δολλάρια καί 73.50
δι πονεμηθέν μετάλλιον ή το τό 19ον λος «τής έπί τής Διευθύνσεως τοΰ
_
Γεώργιος Σταύρου, λόγο)
ραγμού άπεσύρθη: ίδιωτεύων καί μή
σεκατομμύρια
δραχμών.
Λάδωνος άπό τής έποχής τής ίδ ρύσεως τοΰ
τής άκεραιότητος τοΰ χαρακτήρας
5.52 έκατ. δολλάρια
καί 154.20 (Κολλεγίου πρό 140 έτών. Τό 1943 γον αυτόν ή υδροηλεκτρική ένέργεια του, οδτε τούς περί τόν Κυβερνή Αναμιγνυόμενος καί μόνον άπεδοκί
μαζε τάς παρεκτροπάς τών μέν,
δ-οεκοττ.
δραχμαί.
Λούρου 16.13
ό Λόρδος Νάφφηλντ, Εκαμε δωρε- τότε μόνον δύναται νά συνσγωνισθή την εϋρισκεν δλους άξιους τής ύ- συνεβούλευε τούς δέ καί έξήρε πάν
έκατ δολλάρια καί
103 35 δισεκ
τήν
θερμικήν
τοιαΰτην
όταν
ό
συν
πολήψεώς
του,
ούτε
έξ
άλλου
άπεάν 10 Εκατομμυρίων λιρών διά τήν
τότε τό ύπέιρ τής πατρίδας αίσθη
δραχμαί. Η·, οι
δι’
υδροηλεκτρικά
καταναλώ- δοκίμαζεν άπάσας τάς πράξεις τών μα».
σνέγερσιν τού ιδρύματος Νάφφηλντ τελεστής τής ωφελίμου
έργοστάσια διατίθενται τά 37,50 %
σεως της εΐνε
έπαρκώς
μεγάλος. αντιπολ ιτευομένων τόν επιφανή άνΑλλά γι’ αυτήν τήν ευθύτητα,
περίπου τών εις
δολλάρια
κονδυ- Διά τήν ΐδρυσιν τοΰ Κολλεγίου Νάφ
Εις τό σημεΐον δμως αύτό δέν δύναται δρα. Ως έκ τούτου άμφότερα τά
φηλντ
διά
χειρουργικάς
έρεύνας
ό
τήν άκΕ,ραιότη,τα και τήν άκαμψίαν
λίων καί τά 32,3% περίπου τών
κόμματα τόν Εψεγον καί οί μέν Κυ
Λόρδος Νάφφηλντ διέθεσε τό ποσόν ή "Ελλάς νά ΐσχυρισθή τοιοϋτον τι
τοΰ Γεωργίου Σταύρου, είναι άκόεις δραχμάς.
Τούτο λαμβάνει ύπ’ δψιν καί ή εκ- βερνητικοί διά τήν πολλήν του συμ
τών 200.000 λιρών.
Ή δΓ υδροηλεκτρικών
έργοσταθεσις τής Έμπάσκο, ή όποια
τήν πάθειαν ύπέρ τών Κουντουριωταί- μη χαρακτηριστικά δσα Εγραψε
καί ή έφημερίδα «Νέα ’Ημέρα» τής
σίων άντιμετώπισις
τοΰ
ένεργειαπραγματοποίησιν
τού
προτεινομέων, τοΰ Μαυροκορδάτου, τοΰ Κολέτ
σεως καί ή κατά πολύ πολυδάπανος
Τεργέστης καπά τόν θότνατόν του
κού προβλήματος δέν είνε εις
κάθε
προγράμματος έ- τη καί άλλων· οδτοι δέ άντιθέτως
μεταφορά τού ρεύματος εις τους τό νου παρά τούτης
περίπτωσιν ή έπωφελεστέρα
λύσις,
βασίζει
έπί σειράς Εψεγον αυτόν διά τήν άκραν πρός (31 Μαΐου 1869): «Υπήρξαν στιγπους κατσναλώσεως πρέπει νά συν ξ ηλεκτρισμού
καθόσον αύτή διά νά άποβή
έπωενα
τών
όποιων τόν Κυβερνήτην άφοσίωσίν του. Με μαί, καθ &ς Εστησε τόν θρόνον του
δυάζεται μέ μεγάλη»
καί έξησφαλι- συμπερασμάτων,
φελής, λόγω τών
τριών
μεγάλων
κυριωτέρων
είνε ταξύ τών τριών δι απληκτιζομένων όπεράνω τών Κυβερνήσεων. Συνέσμένην κατανάλοσιν. Τούτο προϋπο- καί μάλιστα τών
μειονεκτημάτων
πού
παρουσιάζει, θτέει συνδυασμόν
5φρΰς ό
Κος Σταύρου
θά μερίδων εις οΰδεμίαν άποκλειστι. σπ®
τών υδροηλεκτρι δτι αί όπάρχουσαι βιομηχανίαι
τά
πολυδάπανο»
τών έγκατααττά- κών
Εργοστασίων
μέ
σειράν Ερ έπεκταθοΰν καί νέαι βιομηχανίαι θά κώς άνήκεν. "Οπως ήτο άφωσιωμέ- καί ώχρίων οί "Υπουργοί. Ή βιο
σεων, αί μεγάλοι άπώλειαι
αί
ό γοστασίων καί βιομημανικών
Εγκα Ιδριθούν, απαραίτητοι καί προοιδιά- νος εΐς τόν Κυβερνήτην, τόσον έσέ- γραφία του Εστω περισπούδαστου
ποιοι έμφσνίζονται κατά τήν δύσκο ταστάσεων
πού
θά
έξασφαλίζουν ζουσαι εις τήν
οικονομίαν τής ‘Ελ βετο τάς άρετάς, τάς θυσίας καί Ανάγνωσμα διά τούς μελετώντας έλο» προσαρμογήν των εις τάς δια κατσνάλωσιν
μεγάλων
ποσοτήτων λάδος.
τόν πατριωτισμόν τών έπιψανεστέ- πισταμένως τήν νεωτέραν "Ελληνι
κυμάνσεις τής ώφελίμου
καταναλώ- ρεύματος. "Ακριβώς δ« ξι*, τόν
Α. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΑΟΣ
λό I
ρων έκ τών άντιπόίλων του. Καθ’ δ- κήν Ιστορίαν.»
Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

!

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

ί

Η ΣΥΗΕΛΕΥΖΙΖ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σημαντικόν γεγονός τής οικονο
Εις άλλας σελίδας δημοσιεύομεν
μικής μας ζωής ύττήρξεν ή Γενική τήν Εκθεσιν αυτήν, ή όποια άφοΰ
Συνέλευσις των Μετόχων τής
Έ άποτίει τόν έπιβαλλόμειον
φόρον
βνικής Τραπέζης ή λαβοϋσα χώραν τιμής εις τήν μνήμην τών ήρωϊκών
τό Σ άββατον 18 τρέχοντος. Ή κατ’ νεκρών τοΰ προσφάτου Έθνικοΰ άαυτήν άναννωσθεΐσα ΰττά τοϋ Διοι- γώνος, άναλύει λεπτομερώς τήν σηκητοϋ κ. Γ. Πεσμαζόγλου έξ όνό- μειωθεΐσαν έφ’ δλων τών τομέων
ματος τοϋ Γενικού Συμβουλίου έκ- τής οίκ. ζωής τής Χώρας δρδσιν.
θεσις επί των πεπραγμένων τοΰ Ε Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν τής έκτους 1949 είναι λίαν διαφωτιστική θέσεως αύτής, ώς σημαντικοΰ στοι
έπί τής άναπτυχθείσης ύπό τοϋ πρώ χείου διά τήγ έκτίμησιν τής σημερι
του πιστωτικού "Ιδρύματος τής Χώ νής οικονομικής κ,χταστάσεως τής
ρας οίκ. δράστηριότητος.
πολύπαθους 'Ελληνικής Πατρίδας.
ΟΡΘΟΤΑΤΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ
"Η τελευταία Επιτυχής έπίδειξις
’Ορθή, όρθοτάτη καί άπολύτως
τής
ελληνικής μόδας γεννά ρεγά
δικαιολογημένη ή δήλω,σις τοΰ Υ
πουργού Έφοδιασσμοΰ κ. Παπακυ- λας Ελπίδας διά τήν άνάπτυξιν ένός
ριακοπούλου δτι ή Υπηρεσιακή Κυ- κλάδου τής έθνικής οικονομίας, παβέρνησις δεν δύναται νά προβή εις •ραλλήλως πρός τήν αισθητικήν βελ
ούδεμίαν αυξησιν των τιμών. "Ο ρό τίωσιν τής Ελληνικής βιομηχανίας
λος μιός 'Υπηρεσιακής Κυβερνήσε- καί βιοτεχνίας.
Είναι γνωστόν δτι υπάρχουν χώως, περιωρισσμένος εις τήγ απλήν
ραι στη,ρίζουσαι Ενα μέγα ποσοστόν
δίΕκπεραίωσιν των τρεχουσών κρα- τοΰ Εξωτεριίκοΰ των Εμπορίου
εις
τιικών υποθέσεων, δέν δύναται νά έτήν μόδαν. Νομίζομεν, λοιπόν, δτι
πεκταθή και εις ζητήματα τόσον
καί ή Ελλάς 'δύναται, ΕφΤ δσον μά
θεμελιώδους σημασίας, δπως τό των λιστα τό απέδειξε, νά πραγματοποί
τιμών τών διαφόρων ειδών.
ηση ένα παρόμοιον έ'σοδον.
ίΠαρομοία ενέργεια είναι δυνατή
Έπί τοΰ προκειιμένου εναπόκει
μόνον άπά μίαν Κυβέρνησιν τής έγ- ται εις τούς αρμόδιους δπως χρη
κρίσεως τής Βουλής, εις τήν όποι σιμοποιήσουν καταλλήλως καί Ε
αν θά πρέπει κατ’ φάγκην νά διε- πωφελώς τά πολύτιμα στοιχεία τά
ξαχθή διεξοδική συζήτηρις.
όποια προσφέρει ή Χώρα

ΜΙΑ ΑΝΑΓΝΟΡΙΙΙΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΚΑΙ

ΤΟ

ΕΡΓΟΝ

ΤΗΣ

Ύπό τού κ. Σ. ΑΕΠΟΥΝΤΗ
Εις τό παρόν άρθρον μας δέν
πρόκειται ν’ άναφέρωμεν άριθμούς,
διότι αυτοί είναι ζήτημα Στατιστι
κής. Θά περιορισθώμεν ν’ άναφέρω
μεν έν γενικαΐς γραμμαΐς, τί όφείλομεν εις τήν έν Έλλάδι Οικονομι
κήν ’Αποστολήν.
"Οταν μετά τρία καί ήμισυ έτη
φοβέρας κατοχής άπηλευθερώθημεν, ή Οικονομία μας δέν ήτο πα
ρά ένα πραγματικόν έρείπιον.
"Οπως κατά τό διάστημα τής
κατοχής ό ‘Ελληνικός Λαός, διά
ποικίλων τρόπων άντέστη εις τόν
κατακτητήν, μέ τόν ίδιο τρόπον έ
πρεπε νά
ξαναδώση
τήν μάχην
τής Οικονομικής του άνορθώσεως.
Δυστυχώς δμως λόγφ τών πολ
λών καταστροφών, τάς όποιας ύπέστημεν είς δλους τούς τομείς τής
οικονομίας μας,
δέν ήτο δυνατόν
μόνος του ό ’Ελληνικός Λαός νά
ξαναφτιάξη τήν γκρεμισμένην του
Οικονομίαν, δταν είχε διπλό μέτωπον, πρώτον τό μέτωπον Εναντίον
τής
ξενοκίνητου ανταρσίας καί
δεύτερον τό μέτο3πον τής Οίκονομι
κής άνορθώσεως τής χώρας.
Καί δπως πάντα είς τάς δύσκο
λους στιγμάς του, ό "Ελλην, βρή
κε τόν προστάτην του, έτσι καί
είς τήν σημερινήν περίοδον ή Με
γάλη
’Αμερικανική
Συμπολιτεία
έσπευσε πρός ένίσχυσίν μας.
‘Η περίπτωσις αυτή δέν είναι ή
πρώτη άπό τήν εποχήν τής άπελευ
θερώσεώς μας. Τότε ό Μονρόε καί
ό Οΰέμστερ διά τών περίφημων
διαγγελμάτων των τό 1823 καί
1824, τώρα τό δόγμα Τρούμαν καί
το σχέδιον Μάρσαλ.
"Οπως τότε, έτσι καί τώρα, ήλ
θαν αρωγοί βλέποντας μόνον καί
μόνον τήν θέλησιν ένός Λαοΰ ό ό
ποιος άγωνίζεται καί υποφέρει, ε
πειδή θέλει νά ζήση Ελεύθερος.

,

Είναι αλήθεια οτι ή Οικονομική
Αποστολή είχε νά βαδίση άνώμα
λον καί άνηφορικόν δρόμον.
"Ο
ταν δμως ύπάρχη
καλή θέλησις
καί διάθεσις, δλα τά Εμπόδια δύνανται νά ΰπερπηδηθοΰν.
Πολλά τά αιτήματα, άλλα μικρά
η ενίσχυσις. ΔΓ αυτόν δμως
τόν
λόγον ό ‘Ελληνικός Λαός δέν στά
θηκε αμέτοχος. Τό άπέδειξε προσφέροντας διά τόν άγώνα έπιβιώσε°χι μόνον τήν άξιοθαύμαστον
έργατικότητά του, άλλα καί έκ τοΰ
ύστερήματός του, πέντε τρισεκα
τομμύρια δραχμών.
’Ασφαλώς δέ, θά εΐχε έπέλθει ή
δη τό προσδοκώμενον άποτέλεσμα,
έάν δέν υπήρχε ή Επάρατος ανταρ
σία, ή οποία τόσας καταστροφάς
καί θύματα
έπεσώρευσεν εις τόν
τόπον μας.
’Ενώπιον δλων αυτών τώ; δυσκο
λ ιών, ή Οικονομική ’Αποστολή ε
πέτυχε πραγματικόν άθλον.
Δέν
είναι μόνον άθλος τά δτι έξεδιώχθη
σαν μακράν τών συνόρων μας οΐ
ληστοσυμμορίται, άλλα καί τό δτι
κατωρθώσαμε νά κρατήσω μεν δλο
τό βάρος τών πολλαπλών δαπανών
καί νά φέρωμεν είς αίσιον πέρας
και τήν δεύτερον, σπουοαιοτέραν,
μάχην. Τήν μάχην
τής Οικονομι
κής μας άναβιώσεως.
Υπάρχουν άκόμη
πολλά κενά
καί υπολείπεται
πολύ
εργασία.
"Ας ελπίσουμε δτι ή
Οικονομική
’Αποστολή, μετά τήν καταστολήν
τής ανταρσίας, θά άφιερώση δλας
της τάς προσπάθειας είς τήν άντιμετώπισιν τών Οικονομικών προβλη
μάτων, διά νά δυνηθή ούτως ή χώ
ρα μας νά φθάση καί νά περάση
τό προπολεμικόν της βιοτικόν Επί
πεδον.
Σ.ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

Ο ΡΥΟΜΙΙΤΗΙ ΤΟΥ ΧΡΥΙΟΥ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ
"Δρθρον του κ. Λ0Υ*Ι* ΓΚΩΒΕΡ
‘Ο χρυσός είναι έπί τής Επιφάνει
ας τής γής τό πλέον διεσκορπισμένον μέταλλυν και δΓ αυτόν τόν λόγον
είναι καί τό πλέον
σπάνιον. Ιδού
εις συλλογισμός, 6 όποιος φαίνεται
παράδοξος και έν τούτοις αντανακλά
άκριβώς τήν πραγματικότητα.
‘Η αιτία τής χαμηλής τιμής ένός
μετάλλου, έγκειται πράγματι είς τήν
συγκέντρωσίν του. Ό σίδηρος ή τό
μαγνήσιον π.χ., είναι μέταλλα μικροτέρας τιμής, διότι άνευρίσκονται συγ
κεντρωμένα καί κατά μεγάλος ποσό
τητας. Διά τών άνωτέρω καταφαίνε
ται οτι ό σίδηρος και τό μαγνήσιον
εύρίσκονται έπί τής έπιφανείας τής
γής εις ζώνας, τών όποιων ή έκτασις
είναι σχετικώς πολύ μικρά, οπού Ο
μως αντιπροσωπεύουν τό 30, 40, ή
60% τοΰ μεταλλεύματος. Τουναντίον
ό χρυσός εϋρίσκεται παντού καί ολί
γος καί πάντοτε άπολύτως διασκορ
πισμένος. Αυτή είνσι ή αιτία τής με
γάλης του τιμής
δεδομένου δτι είς
έναν τόννον χρυσοφόρων αλάτων, δέν
περιέχονται
ένίοτε παρά Ελάχιστα
γραμμάρια έκ τού πολυτίμου μετάλ
λου.
Σχετικώς μέ τόν χρυσόν λέγεται,
δτι ή άνόρυξίς του είναι τόσον δυ
σχερής όσον ή περισυλλογή φορτίου
ξαχάρεως είς κόνιν πού έχύθη έξ έ
νός αυτοκινήτου κατά μήκος μιάς άμ
μώδους Ερήμου. Εννοείται οτι αν άνεκαλύπτετο κάπου ένα μεταλλεΐον μέ
συγκεντρωμένα
καί πλούσια κοιτάν
σματα χρυσού, ή τιμή τοΰ χρυσού θά
έπιπτε σημαντικώς.
Κάτι παρόμοιο συνέβη μέ τόν άρ
γυρον κατά τόν παρελθόντα αιώνα, ο
ταν έγινεν ή άνακάλυψις των μεταλ
Καλλιφορνιας.
Δια τον
j λείων τής
χρυσόν έν τούτοις, οχι μονον δεν κατωρθώθη ή άνακάλυψις πραγματικού
μεταλλείου άλλα άκόμη υπάρχουν σο
βαρά! φυσικοί αίτίαι διά νά σκεφθή
κανείς οτι δέν
δύναται νά ύπαρξη
κάτι παρόμοιο καί ό χρυσός θά θεωτ
ρήται αιωνίως ώς ένα «άκριβόν» μέτάλλον. 01 λόγοι ούτοι προέρχονται
καί άπό τό γεγονός ότι ό χρυσός δέν
υποβάλλεται
είς
χημικούς συνδυα
σμούς κατά τόν
τρόπον των άλλων
μετάλλων. Είς τήν συνήθη θερμοκρα
σίαν δέν έχει παρά έλαχίστας συγγε
νείας. Έκ τούτου προκύπτει οτι άντί
νά συναντώμεν, όπως είναι αί συνή
θεις περιπτώσεις, άλατα τοΰ μετάλ
λου τούτου,
συναντώμεν συχνότερον
τόν χρυσόν όχι συνδεδυασμενσν. Πάν
τως ό χρυσός οΰτος είναι διαλελυμένος είς τήν γηΤνην μάζαν καί συνε
πώς είναι έξσιρετικώς φυσιολογικόν
νά τόν βλέπωμεν σήμερον ευρέως διασκάρπισμένον είς δλον
τόν πλανή
την. "Ας σημειώσωμεν έπί πλέον ότι
ό χρυσός έχει σημείον τήξεως σχετι
κώς χαμηλόν (1064 βαθμών) καί ότι
πρόκειται περί
μετάλλου μαλακού.
Ή συμπύκνωσίς του καί ή στερεόποίησίς του κατά τήν ψϋξιν τοϋ γήι
νου φλοιού έγένετο πολύ άργα.
Τούτου λεχθέντος, τίποτε δέν έμπο
δίζει, άπό τοΰ νά εύρεθή μ’ δλα ταΰτα ό χρυσός συγκεντρωμένος είς τό
πους προνομιούχους. Οΰτω τό ύδωρ,
ό δυνατός οΰτος παράγων δστις κα
τά τήν διαδρομήν
τών γεωλογικών
Εποχών διεμόρφωσε τήν δψιν τού πλα
νήτου μας, έπαιξε έπί τού προκειμένου σπουδαΐον ρόλον. Παραδείγματος
χάριν οί ποταμοί, οί όποιοι διέσχι
ζαν τάς χρυσοφόρους περιοχας άπέσπον έδώ καί Εκεί ψήγματα, τά ό
ποια μετέφερον κατά καιρούς. Τοιου
τοτρόπως Εξηγείται
τελείως δτι αί
κοίται ώρισμένων ποταμών ή ή πέ-

ριξ των περιοχή δύνανται νά περιέ λύ τό 50%, διότι κατά τόν πόλεμον
χουν ψήγματα χρυσού. Τούτα άνομά- αί Εργατικοί χεϊρες άπησχολήθησαν
είς παραγωγήν
πολεμοεφοδίων καί
ζονται άγγλικά «placer»·
Ή άνακάλυψις ένός «πλάκσερ» εί διότι οί διάφοροι Εμπόλεμοι δέν έναι πάντοτε μέγα γεγονός καί προ- φρόντιζαν νά αυξήσουν τόν στατικόν
καλεί αυτομάτως
έξόρμησιν χρυσο- πλούτον ον άντιπροσωπεύει ένα άπόΘηρών, πρός τήν περιοχήν είς τήν ό θεμα χρυσού. Περιττόν νά προσδιοριποιαν Ελπίζουν νά άνσκαλύψουν μυ σθή δτι, σήμερον οί δροι έκ νέου άνθώδη πλούτη.
Συνήθως δμως είναι τεστράφησαν καί δτι ό χρυσός έγινεν
μία άπογοήτευσις. Βεβαίως δι’ ολί έκ νέου τά ύπ’ άριβ. 1 νόμισμα, τοΰ
γον χρονικόν διάστημα μεγάλαι πε όποιου τίποτε δέν κάμνει ν* προβλέριούσιοι δύνανται
νά
άποκτηθοΰν, πεται ή παρακμή.
‘Η συνολική παραγωγή χρυσού άδιότι ή Εξαγωγή
τοΰ χρυσού άπό
τάς χρυσοφόρους άμμους είναι πολύ νά τόν κόσμον άνήρχετο τό 1940 εις
1.260 τόννους. ’Ιδού ποιοι ήσαν οί
απλή.
Έξ αιτίας τής
μεγάλης του πυ κυριώτεροι παραγωγοί.
1929 1940 1943 1947
κνότητες ό χρυσός
μένει έπί τόπου
εις τόννους
Ενώ τά ξένα σώματα άποβάλλονται.
354 455 462 363
Έπί πλέον πρέπει
νά γνωρίζη κα Ν. ’Αφρική
92
80 162
90
νείς δτι συμβαίνει
νά εύρίσκωνται Καναδάς
42
68 183
60
δγκοι χρυσού σημαντικού βάρους, με Ήν.ΠοΧιτείαι
17
18
50
28
ρικοί τών οποίων έχουν βάρος 2 κι Αυστραλία
11
18
35
23
Φιλιτπτϊναι
λών ή καί περισσότερον.
"Οσον άφορά τήν Σοβιετικήν ΈνοΕίς τό Περού, άναφέρουν οί Ισπα
άξίζει αίπη ιδιαιτέρας μνείας.
νοί εύρον κάπάτε
δγκον χρυσού 16 σιν,
κιλών καί τό ρεκόρ άπεκτήθη άπό έ Είναι σήμερον μία τών μεγαλύτερων
ναν δγκον 30 κιλών, άνακαλυφθέντα παραγωγών καί Scv δέν τήν συμπεριείς τά μεταλλεία τοΰ
Καλλίμπορο ελάβομεν είς τόν άνωτέρω πίνακα, εί
(Αυστραλίας). Τριάκοντα κιλά χρυ ναι διότι κανείς Επίσημος αριθμός
δέν άνεκΜνώθη
σού μέ τήν τρέχουσαν τιμήν τών 510 τής παραγωγής της
Γαλλικών φράγκων κατά γραμμάριον, ποτέ. Είναι γνωστόν δτι τά 1913 ή
ΐσοδυναμεί
μέ
άξί'αν περισσοτέραν Ρωσία παρήγαγε 39 τόννους χρυσού
έτησίως. Ή παραγωγή αϋτη έμειώθη
τών 15 Εκατομμυρίων φράγκων.
’Αλλά, οπωσδήποτε, τό «πλάκσερ» κατά τά Επόμενα έτη διά νά γίνη δι
τό 1920. Άλλ’
άπό τό
Εξαντλείσαι πάντοτε γρήγορα καί ή σήμαντος
τρελλή Ελπίς νά άνακαλυφθή είς τόν 1926, τά Σοβιέτ Επωφελούμενα τών
pcuv ένα μεταλλεΐον χρυσού συνήθως σημαντικών κοιτασμάτων τών Ούραλίδιαψεύδεται καί
γνωρίζομεν ήδη τό ων και τής Σιβηρίας ήσχολήθησαν νά
αυξήσουν κατά πολύ τήν Εξαγωγήν
διατί.
χρυσού.
Είχον έπί πλέον έπείγουσαν
Οΰτω τά κοιτάσματα χρυσού είναι
Εκείνα τά όποια
δημιουργούν είς δ άνάγκην διά νά πληρώσουν τάς ξένας
λον τόν κόσμον
τήν διαρκή πηγήν, είσαγωγάς, τάς όποιας δέν ήθελον νά
έκ τής όποιας δύναται τις νά έλπί- κανονίσουν μέ αντιστοίχους έξαγωγάς.
ση δτι Θά έξαγάγη συνεχώς τό πολύ Εκτός τής έκ τών μεταλλείων εξαγω
τιμον μέταλλον. Τά κοιτάσματα ταύ- γής δέν ήμέλησαν κανένα μέσον, τής
τα μόλις άξίζουν νά λέγωντται κοιτά άποκτήσεως καί τών Ελάχιστων ποσο
σματα. Τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα τήτων χρυσού, τελειοποιοΰντες σημαν
νά εΐπωμεν είναι δτι έδώ ό χρυσός τικώς τήν τεχνικήν τών πόλεων τοΰ
είναι όλιγώτερον διεσπαρμένος άπό χρυσού είς τήν Σιβηρίαν. ’Αλλά τά
άλλου,
δηλαδή ή έκμετάλλευσίς του αποτελέσματα έστεψαν δΓ Επιτυχίας
τάς προσπάθειας των, άφοΰ τό 1931
είναι εύκολωτέρα.
καθώς γενικώς πιστεύεται ή παραγω
Τά περίφημα
κοιτάσματα Τράνγή των έφθασε τούς 43 τόννους, έξασβααλ καί τά τοΰ Β. Καναδά είναι
σφαλίζουσα είς τήν Ρωσίαν τήν Τε
διάσημα. Δέν πρέπει νά λησμονήτε
τάρτην θέσιν. Κατά τών άρχών τοΰ
δτι περιέχουν κατά
μέγιστον δριον
τρίτου πενταετούς σχεδίου (1948)
μερικάς δεκάδας γραμμαρίων χρυσού
είχε καταλάβει τήν δευτέραν θέσιν καί
κατά τόννον καί δτι ό χρυσός, σώμα
τά 1940 λέγεται δτι ή παραγωγή της
λίαν διαλελυμένον εϋρίσκεται σχεδόν
εφθασε τούς 200 τόννους. Σημειωτέον
είς δλα τά Εδάφη καί θά τόν συναν
δτι τό μεγαλύτερου μέρος τής χρυσοτήσετε είς τούς παγετώνας τών πό
φόρου της παραγωγής έκρατεΐτο πάν
λων καί είς τά δάση τής Βραζιλίας
τοτε από τό Κράτος, διά νά πραγμαή είς τό μέσον τών πλέον αφιλοξενών
τσποιήση τούτο, ένα άπόθεμα χρυσού
έρημων ή είς τόν κήπον σας.
τού οποίcu το σύνολον πάντοτε έκρα
τεΐτο έπιμελώς μυστικόν ’Από αξιό
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ
πιστα δεδόμενα κατά τό 1939, ή έANA ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
κτίμησις
άνήρχετο είς τόν μυθικόν
αριθμόν τών 735 τόννων (ή- 3 δισε
’Αντιλαμβάνεται τις διατί ή Εξα κατομμύρια χρυσά φράγκα).
γωγή τού χρυσού δέν δύναται νά έπι--------- · --------ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
χειρηθή άποτελεσματικώς παρά μόνο
είς προνομιούχους
περιπτώσεις ώς
.ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ
έπί παραδείγματι ή περίπτωσις τοΰ
Τράνσβααλ. Είς τήν πραγματικότητα
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας
ή Νοτιοαφρικανική "Ενοχης έρχεται και Εφοδιασμού κ. Παττακυριακόέπί κεφαλής τών παραγωγών τού κό ττουλος ανεκοίνωσεν δτι ττρδς ένίσχυ
σμου. Είς τάς παραμονάς τοΰ πολέ σιν τής Ελληνικής Εμπορικής Nocuμου παρήγαγε 450 τόννους έτησίως τιλίας, εδωσεν έντολήν είς τάς αρ
έκ τοΰ κίτρινου μετάλλου, παραγωγή μόδιας υπηρεσίας τών 'Υπουργείων
ήτις ηύξήθη είς τό άνώτατον δριον τό τής δικαιοδοσίας του δπως του λοι
1943 (462 τόννοι) και ή όποια έμει- πού αί μεταψοραί τών είσαγομένων
ώθη κατόπιν σημαντικώς καί άνήλθεν ύπό τοΰ Κράτους εφοδίων
διενερόλίγσν, άφοΰ ό πόλεμος έτελείωσεν. γοΰνται δι’ 'Ελληνικών πλοίων.
Αί διακυμόινσεις
αΰται ύπήρξαν έξ
Είς εφαρμογήν τής ώς άνω έντοάλλου γενικαί. Παντού παρήγαγον ό- λής τοΰ κ. Υπουργού είς τήν προλιγώτερίν χρυσόν κατά τό 1946 πα κηρυχθεΐσαν δημοπρασίαν διά τήν
ρά κατα τό 1940. Είς πολλάς περι προμήθειαν όρύζης έτέθη ό δρος
πτώσεις ή πτώσις ύπερέβη κατά πο «φόμπ».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. Γ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 1949
ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΟΞΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ
(Κατά τήν συγκροτηβείσαν την 18 Μαρτίου έτησίαν τακτικήν ου τουτου διεθνούς πλέγματος συν
Γεν. Συνέλευσιν τών Μετόχων τής Έθν. Τραπέζης, ό Διοικητής κ. Γ. εργ-ασίας
καί ανταλλαγών. ’ΑντίΠεσμαζόγλου άνέγνωσεν έξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου τήν ά- θέτως οφείλει αϋτη, διά νέων ϊσωι
κόλουθον εκ&εσιν έπ'ι τών πεπραγμένων τού έτους 1949:)
δοκιμασιών καί τραχυτήτων προσ
παθειών καί έν όνόματι τών διακημιουργίαν τών προϋποθέσεων καί
Κύριοι Μέτοχοι,
ρυσσομένων αρχών, νά άναπτυχθή
Ή Διοίκησις τοΰ 'Ιδρύματος, δυνατοτήτων, αίτινες θά φέρουν τήν
καί νά διεκδίκηση τήν θέσιν μιαι
προσερχομένη ένώπιον τής παρούσης Χώραν εις τό προσκήνιον τών μεγά Δυνάμεως, ή όποια δικαιωματικώι
Συνελεύσεως διά νά προβή εις τόν λω.ν εύκαιριών: τών ευκαιριών τής -τής ανήκει λόγω τών ύπη-ρεσιών καί
απολογισμόν τών πεπραγμένων τοΰ ομαλής εισόδου τής έλληνικής οι τών θυσιών της εις- τόν κοινόν υπέρ
έτους 1949, θεωρεί πρώτον αύτής κονομίας είς τόν κύκλον τής διε 'τοΰ πολιτισμού άγώνα.
χρέος ν’ απότισή εύλαδώς φόρον τι θνούς οικονομικής κοινότητας. Διό
’Ήδη, πριν είδικώτερον προβώμής πρός τούς ήρωϊκούς νεκρούς τι σήμερον, περισσότερον παρά πο ιμεν είς τήν έπισκόπησιν τής κατά
τοΰ στεφθέντος ύπό τής Νίκης ά- τέ, διά τής εισόδου ταύτης θά ά- τό 1949 έξελίξεως τής εθνικής οι
γώνος διά τήν άνεξαρτησίαν, άκε- νοιχθοΰν εύρέά στάδια καρποφόρου κονομίας καί τής έν αύτή άναπτυραιότητα καί έλευθερίαν τής Πα ατομικής προσπάθειας, μοναδικής χθείσης δράσεως τοΰ Ιδρύματος
τρίδας μας. "Αψθιτος θά είναι ή δό ■έγγυήσεως διά τήν τελικήν έπιβίω- τούτου καί ύποβάλωμεν ύπό τήν
ξα των. Καί αιώνια ή πρός αύτούς σιν τής φυλής.
ικρίσιν Υμών, συμφώνως τώ ΚόταΜέ τήν ζωογόνον πνοήν τής ’Αμε
εύγνωμοσύνη ημών καί τών έπερστατικω, τον ’Ισολογισμόν τής χρήχομένων γενεών. ’ Ε κψράζων αίσθη ρικανικής Βοήθειας καί τήν άνορσεως 1949. νομίζομεν απαραίτητον,
μα δμόθυμον τής παρούσης Συνε θωτιικήν τής Μεγάλης Δημοκρατίας Κύριοι Μέτοχοι, όπως διατρέξωμεν
λεύσεως παρακαλώ, δπως εις μνή καθσδήγη,σιν, προσπάθεια καταβάλ είς άδράς γραμμάς τήν διεθνή, ίδίο
λεται ώστε ο χώρος τών έλευθέρων δέ τήν ευρωπαϊκήν οικονομικήν καμην των τηρηθή ένός λεπττοΰ σιγή.
Οί νωποί τάφοι τών ήρωΐκών νε κρατών νά άναπτυχθή εις έν άλλη- τάστασιν, ώς αυτή έξειλίχθη κατά
κρών μας, ή άπέραντος λιτανεία λσσυμπληροάμενον σύνολον, τεΐνον τό 1949. Διότι είπερ ποτέ άλλοτε
τών αναπήρων, τών όρφανών καί έν τή εξελίξει του νά άπαλλάξη η οικονομία τής "Ελλάδος καί ή
τών άστέγων, ή τρομακτική συσσώ- τούς άνθρώπους άπό τήν ένδειαν
προσπάθεια διά τήν άνόρθωσίν της
ρευσις ερειπίων, σημειώνει τό τέρ καί τόν τρόμον. Δέν πρέπει νά φει- είναι συνδεδεμέναι μέ τήν καθόλου
μα μιδς κρίσιμου περιόδου τής έ- σθή οίασδήποτε προσπάθειας, ή διεθνή, ιδιαίτατα δέ τήν ευρωπαϊ
"Ελλάς, όπως είσέλθη έντός τοΰ νέ
θνικής μας ιστορίας.
κήν οικονομικήν κατάστασιν.
Άλλ’ ακριβώς αί βαρύτατοι θυσίαι τής τελευταίας δεκαετίας επι
τρέπουν εις τήν Χώραν μας σήμε
ρον νά είσέλθη καί πάλιν εις τήν
ειρηνικήν περίοδον τοΰ έλεύθέρου
πολίτικου βίου καί τής αναδημιουρ
1 σ^ερλ^ναΓ σΐζ ^ λ 1 Ρ α ς I Ρικών σχέσεων καί έκ τούτου άμ
γικής έριγασίας.
'
s
βλυν-σιν τής στενότητας τοΰ δολλα
Τό έτος δμως, τό όποιον διατρέΤό έντυπωσιακώτερον άναμφιβό- i
“τή^ /νιπ-^ * ε^\εΐ-Ψίς δολλαριοι
χομεν, θά κρίνη τών άπεράντων
τούτων θυσιών τήν δικαίωσιν. Καί λως
-ος οικονομικόν
οίκονοαι,κόν γεγονός
νενονόο κατά
κ^ά τό
Ευρώπην τουλαχ
είναι καθήκον όλων ημών, άπό τής ύπό άνασκόπησιν έτος ύπήρξεν ή ύ- στον, υπήρξε κατά σημαντικόν μέ
πολιτικής ηγεσίας μέχρι καί τοΰ ποτίμησις τοΰ Αγγλικού νομίσμα ρος αποτέλεσμα καί τής προηγου
τελευταίου πολίτου, δπως συμβά- τος. Τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1949. μένης υψηλής έπισήμου ίσοτιμίαι
λωμεν δι’ δλων τών δυνάμεών μας έν συνεχεία τών ’Αγγλο - αμερικα τών ευρωπαϊκών νομισμάτων έναν
εις τήν άζιοποίησιν αύτών. Ύφί- νικών οικονομικών -συνομιλιών, αί Τι τοΰ δολλαρίου. Ή υψηλή αΰττ
στανται δέ αί πρός τοΰτο βασικαί τινες έλαβον χώραν έν Ούάσιγ- νομισματική σχέσις άπετέλει έπρόσθετον πρόσκομμα διά τάς έξι
προϋποθέσεις: ή άκάματος έργατιικτων, ή
Βρεταννιική
Κυβέρνησις,
γωγάς πρός τήν περιοχήν τοΰ δολ
κότης τής φυλής μας" ή πολύτιμος
κατόπιν πολλών δισταγμών, έγκαήθική καί υλική συμπαράστασις τέλειψε τήν μέχρι τής ήμέρας έκεί- λαρίου καί τήν εύρυτέραν είς δολ
τών ελευθέρων λαών τοΰ κόσμου- νης ϊσχύσασαν έπίση,μον ισοτιμίαν λάρια άξιοποίησιν τών λοιπών πό
πρό παντός όμως, ή γενναιόφρων λίρας στερλίνας — δολλαρίου, διά ρων τών ευρωπαϊκών χωρών.
καί άμέριστος βοήθεια τοΰ μεγά τοΰ ύποβιβασμοΰ τής τιμής τής λί
2. ’Έντασις τής
λου άμερικανικοΰ λαοΰ.
κρίσεω
ρας άπό $ 4,03 κατά στερλίναν είς
δολλαρίου.
Δέν υπολείπεται συνεπώς είμή ή $ 2,80. Επίπεδον δηλαδή κατά τι
ύγιής κεντρική οικονομική σκέψι-ς, ή χαμηλότερον τής πραγματικής κα
Πράγματι, παρ’ όλην τήν ένίσχ
συνετή διαχείρισις τής έξωθεν βοηθεί τά τήν ημέραν εκείνην Ισοτιμίας, ήας καί ή ένότης τών ένεργειών, διά τιφ περιεστρέφετο περί τά 3 δολ’λά- σιν τής παραγωγικής δυναμικότη
τος, ην έπέτυχον αί άνορθωτικο
νά Αντιμετωπ-σθούν έπιτυχώς τά προ
ρια κατά λίραν στερλίναν.
βλήματα, τά όποια πιέζουν άιασχε
τοΰ
σχέδιο
Ή ύποτίμηοις τής άγγλικής λί πραγματοποιήσεις
ΜΑ Ρ Σ ΑΛΛ. τό έξωτερικόν έμπόρι
τικώς τήν πρόοδον τής έλληνικής οι
ρας άπετελεσε τό συι-θηιμα τής ύκονομίας. Τά προβλήματα ταΰτα ά- ποτιμήσεως τών περισσοτέρων νο ον_και το πρόβλημα τής σπάνιο
τοΰ δολλαρίου παρέμεινεν ή κρίσι
ναφέρονται κυρίως εις τήν δυσμενή
μισμάτων. Ούτως ύπετιμήθησαν έ
μος πλευρά τής ευρωπαϊκής οίκο
κατάστασιν τών δημοσίων οικονο
ναντι τοΰ δολλαρίου όλα σχεδόν τά
νομίας μέ σοβαρωτέραν έκδήλωσι
μικών, καί τήν πτωχείαν τών εύρυνομίσματα τής Δυτικής Ευρώπης
είς τήν Αγγλικήν οικονομίαν. Ύπι
τέρων τάξεων τοΰ λαοΰ μας, αΐτιτής Νοτίου Αμερικής καί τών Χω
νες διαμορφώνουν μίαν έπικίνδυνον ρών της Βρεταννικής Κοινοπολιτεί τήν χρονιάν ταύτην έλλειψιν δολλα
ρίων καί τήν αδυναμίαν μετατρο
οικονομικήν, νομισματικήν καί κοι
ας. κατά ποσοστόν κυμαινόμενοινωνικήν αστάθειαν.
πής τών εθνικών συναλλαγμάτω
πέριξ τών 30,5%, τό όποιον Αιτοτετών εύρωπαϊκών χωρών, ύποδηλοΰ
Μετά μίαν τόσον λαμπράν νίκην,
λεΐ τό ποσοστόν τής ύποτιμήσεως
τήν δπίαν έπέτυχε δι' δλον τόν ποται ή, συιεπεία τών δύο καταστρε
τής λίρας στερλίνας έναντι τοΰ α
λιτισμένον κόσμον ή Ελλάς, έχοπτικών ^παγκοσμίων πολέμων, έξά|
μερικανικού δολλαρίου.
μεν τήν βεβαιότητα ότι ή οικονομι
Τησις τής Ευρώπης περισσότερο
Η άπόφαττις τής Μεγάλης Βρεκή Τ719 ήγϊσία θά δημιουργήση τήν
καρ όποτεδήποτε άλλοτε άπό τι
ταννίας δπως υποτίμηση τό έθνικόν
έφόδια, άτινα χορηγεί ή ΒόρειοΑτμόσφαιραν τής άποτελεσμοπικής
της νόμισμα πιστεύεται, παρά τήν
Αμερική. Ή ίδια, άλλωστε, πόλε
προσηλώσεως εις μίαν ύπερτάτην
Αναστάτωσιν ήν έπέφερεν, ότι συνμική περίοδος ήνάγκασε τήν’ Βόρει
δημιουργικήν έθνικήν προσπάθειαν.
έβαλεν -εις τήν διαμόρφωσιν καταλ
Η προσπάθεια αυτή άποτελεΐ τήν
ον Αμερικήν νά καταστη σχεδό
λήλων συνθηκών πρός δημιουργιΑποκλειστικήν έγγύησιν διά τήν δη
αυτάρκης, γεωργικώς καί βιομη
κωτέραν έξέλιξιν τών διεθνών έμπο
χανικώς, και νά αύξήση τήν παρα

Α' Ή έξέλιξις
τής Διεδνοΰς_Οίκονομίας
J

[ χωγικότητα αυτής ώστε νά μή έχη
I ανάγκην οίασδήποτε σχεδόν προμή
θειας έκ τοΰ -έξωτερικοΰ.
Είναι, πράγματι, χαρα-κτηριστικώς ενδεικτικόν τής τοιαύτης έζαρτήσεως, ότι τό έλλειμμα τοΰ γενι
κού ισοζυγίου πληρωμών τής μετεχούσης τοΰ σχεδίου MAP ΣΑΛΑ
Ευρώπης έναντι τοΰ ύπολοίπου κό
σμου άνέρχεται άκόμη εις τό ύπέρογκον ποσόν τών 4 καί πλέον δι
σεκατομμυρίων δολλαρίων. Τό έλ
λειμμα τοΰτο οφείλεται έξ ολοκλή
ρου είς τήν παθητικότητα τών με
τά τής περιοχής τοΰ δολλαρίου καί
ίδίφ τών 'Ηνωμένων Πολιτειών συν
αλλαγών.
Ή κρίσις
δολλαρίου καθίστατο
ιδιαιτέρως εμφανής είς τήν αγγλι
κήν οικονομίαν έκ τοΰ ρυθμού, μέ
τόν όποιον ήρχισαν νά έξαντλοΰνται
άπό τοΰ β'. τριμήνου τοΰ 1949 τά
είς δολλάρια καί χρυσόν αποθέμα
τα τής Μεγάλης Βρεταννίας καί
τών χωρών τής περιοχής τής στερ
λίνας. Τά αποθέματα ταΰτα άνερχό
-μένα είς 457 έκατομμ. τήν 31 ην
Δεκεμβρίου 1948, έμειώθησαν είς
406 τήν 30ή,ν ’Ιουνίου 1949, ΐνα κατέλθουν έτι περαιτέρω είς 330 έκα
τομμ. τήν 18η-ν Σ)βρίου, ή μέραν
-καθ’ ήν άνεκοινώθη ή ύποτίμηοις
τής άγγλικής λίρας. Έ'κτοτε άνεκόπη ή συνεχής αϋτη μείωσις καί
:κατά τό δ', τρίμηνον του διαρρεύσαντος έτους έσηιμειώθη μάλιστα
αΰξησις τών είς χρυσόν καί δολλά
ρια άποθεματικών τής Μεγάλης
Β ρεταννίας καί τών χωρών τής πε
ριοχής τής στερλίνας κατά 94 έκα
τομμ, (μέ τήν νέαν ισοτιμίαν λίρας
— δολλαρίου).
Ή συνέχισις τής έλλειμματικότητος τών ισοζυγίων τών εξωτερικών
πληρωμών, -καθ’ δν χρόνον είς τήν
‘Αγγλίαν καί τάς πλείστας τών ευ
ρωπαϊκών χωρών ή μέν γεωργική
παραγωγή -έφθασεν εί ςτό π ροπολε
μικόν περίπου έπίπεδον (95—100%
άιαλόνως της χώρας), ή δέ βιομη
χανική τό ύπερέβη (.118% κατά τό
πρώτον έξάμη,νον, ώς ή
έκθεσις
τής E.C.A.) άποτελεΐ έφεξής τό α
σθενές ση,μεΐον τής εύρωπαχ-κής οι
κονομίας.
Καί τοΰτο, διότι, ένώ έπετεύχθη
ή σημαντικωτόιτη προώθησις τών
4/τωτερικών προβλημάτων έκάστης
χώρας, δέν κοσορθοΰται ή άξιοποίησις καί έκμετάλλευσις τών έπιτ«υ
χθέντων Αποτελεσμάτων. Διότι οί
περιορισμοί καί τά έμπόδια είς τήν
διεξαγωγήν τών διεθνών ανταλλα
γών, έκπηγάζοντα κυρίως έκ τής ύ
φισταμένης διαφοράς κόστους πα
ραγωγής είϊς τάς διαφόρους χώρας
φυσικόν ήτο νά παρεμποδίζουν τήν
διεξαγωγήν διεθνών άνταλλαγών
καί τήν διεύρυνσιν τής διεθνούς οι
κονομίας, έντός τών πλαισίων τής
όποιας μόνον ήτο δυνοττή ή όριατ κή σταθεροποίησις τών οικονομιών
τών διαφόρων κρατών, ή άνύψωσις
τοΰ βιοτικού έπιπέδου, ή Ανάπτυξις
τής βιομηχανικής καί γεωργικής
παραγωγής έκάστης χώρας, έπί τή
βάσει τών φυσικών δυνατοτήτων
της καί ή μαζική παροτγωγή, κυ
ρίως ή
βιομηχανική. Ή άποτελδ-

σματικωτέρα καί ή έν ανάγκη κοι
νή έκμετάλλευσις όλων τών πόρων
τής Δύσεως όρθώς άνεγνωρίσθη ώς
τό προσφορώτερον, ύπό τόος παρού
σας συνθήκας, μέσον διά νά ΰπερνικηθή ή ύφισταμένη σήμερον τερά
στια τεχνική δυσαναλογία όρων πα
ρ αγωγής μεταξύ Ήωμ. Πολιτειών
καί τοΰ λοιποϋ κόσμου. Ή έκτασις.
Αλλά καί ή έντασις τής δυσοο/αλογίας ταύτης,
καθίσταται φανερά
εάν ληφθή ύπ’ όψιν ότι ή έπένδυσις
κεφαλαίων κατά τήν τελευταίαν έκ
θεσιν τής Δ.Ο.Σ, είς τήν Ευρώπην
άνήρχετο τό 1948 είς 12$ κατ’ ότομον έναντι 65$ κατ’ άτομον είς
τάς Ηνωμένας πολιτείας.
Βεβαίως καί ύπό τάς Ανωτέρω
προϋποθέσεις τό σχέδιον ΜΑΡΣΑΛ,
Από τής πρώτης Ακόμη φάσεως τής
εφαρμογής του, κατέτεινε πρός τήν
βαθμιαίαν δημιουργίαν προϋποθέ
σεων διά τήν στενήν κατ’ άρχάς με
ταξύ τών ευρωπαϊκών χωρών συν
εργασίαν, έξελ ισασμένην είς τήν ύ
πό τούς
σταθερωτέρους δυνατούς
οικονομικούς καί νομισματικούς ό
ρους άνάπτυξιν τής διεθνούς σίκονο
μικής καί εμπορικής έλευθέρας έπικοινωνίας.
3. Άνάτομία τής κρίσεως
δολλαρίου.
Βεβαίως, ώς άπέδειξεν ή μετα
πολεμική έξέλιξις, ή συνένωσις τώ»ν
τμηιμόττων έκείνων τοΰ κόσμου τά
όποια δέν εύρίσκονται ύπό τήν ρω
σικήν κηδεμονίαν, είς όσον τά δυ
νατόν εύρυτέραν κλίμακα καί ή οι
κονομική καί έμπορική συνεργασία
δέν είναι καί τόσον ευχερής ύπόθεσις. Επάνοδος είς μίαν τάξιν πραγ
μάτων, ώς ιέκείνη, ήτις ύπό Αγγλι
κήν έμπνευσιν είχε δημιουργη,θή κα
τά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 19ου αίώνος καί ήτις έπέτρεπεν είς τά Α
γαθά νά κυκλοφορούν- έλευθέρως ά
νά τόν κόσμον καί είς τά νομίσμα
τα νά ανταλλάσσωνται άνευ τιεριορισμοΰ μεταξύ των δέν είναι έπιδίωξις εύκολος. ’Εάν έπέτυχε κατά
τόν 19ον αιώνα ή όργάνωσις ένός
τοιούτου συστήματος, τοΰτο όφείλεται εις τό .γεγονός ότι ή ’Αγγλία,
οικονομική τότε ήγέτης τοΰ κό
σμου, προσέψιερεν εις τό έρογν τοΰ
το μίαν σημαντικωτάτην συμβολήν
— τήν θυσίαν όλοκλήρου σχεδόν
τής γεωργίας της. Ούτω μόνον εία
ήλθεν ή τεράστια τότε βρεταννική
παραγωγική μηχαν-ή είς τόν (φυσι
κόν έκεΐνον κύκλον, έντός τοΰ όποι
ου κατόρθωνε νά έξάγη είς τόν λοι
πόν κόσμον τά βιομηχανικά της προ
(όντα καί τάς τεράστιος έκτάσεως
υπηρεσίας ^ της, χωρίς νά διαταράσ
σεται τό ίσοζύγιον πληρωμών τών
χωρών μεθ ών συνηλλάσσετο. Καί
τοΰτο, χάρις είς τήν εύρυτάτην άπορρόφησιν τής γεωργικής ιδία πα
Ραγωγής των.
4) Ή θεραπεία τής κρίσε
ως δολλαρίου
ύπό τών
Ηνωμένων Πολιτειών.
,Αι Ηνωμένοι Πολιτείας σχεδόν
αυτάρκεις βιομηχανικός καί γεωργικως, επιδιώκουν νά διατηρήσουν

σήμερον την οικονομικήν τάξιν εις
τόν κόσμον δι' άναλόγου έκτάσεως,
διαφόρου όμως
(ρύσεως, προσφο
ράς: διά τής χαριστικής διαθέσεως
των πλεονασμάτων του εθνικού των
πλούτου υπέρ τής Εύρώπης. 'Επι
διώκουν δέ νά Επιτύχουν τήν θερα
πείαν του εις δολλάρια ευρωπαϊ
κού έλλείμμοαος, δχι μόνον διά τής
βάσει τής 'Αμερικανικής Βοήθειας
λύσεως των προβλημάτων, αύξήσεως τής παραγωγικότητας καί άποκαπαστάσεως τής οικονομικής στα
θερότητας έκάστης χώρας χωριστά,
άλλά καί έν συσχετίσει πρός τήν άνάπτυξιν των οικονομιών των άλ
λων χωρών, κυρίως διά τής άναπτύξεως τών μεταξύ των οικονομικών
σχέσεων.
Ή υπό τών Ηνωμένων Πολιτει
ών άναληφθεΐσα πρωτοβουλία οδη
γεί άναγκαίως καί τά λοιπά κρά
τη εις τήν άνάπτυξιν τής οικονομί
ας των ΰπό τό πνεύμα τούτο, έάν
θέλουν νά άπολαύσουν τά πλεονε
κτήματα τής νέας ταύτης έξελίξεως. Τά τεράστια άλλωστε ποσά του
αμερικανικού χρήματος έχουν σκο
πόν νά προστατεύσουν τήν μετάβασιν άπό τής οικονομικής διαιρίσεως εις τήν οικονομικήν ευρωπαϊκήν
ενότητα. Καί έκεΐθεν εις τήν διεθνή
οικονομικήν συνεργασίαν,

μιών, δσον καί μέ τό δυσχερέστατον ζήτημα τής εις όσον τό δυνατόν
σταθερωτέροιν άναλογίοον, μετατρεψιμότητος τών εθνικών νομισμάτων,
έπί τοΰ όποιου ΰφίστανται όξύταται
α ίδιαφοραί άντιλήψεων μεταξύ τής
Μεγάλης Βρεταννίας κοα τοΰ Βελ
γίου. Διά τήν διευκόλυναιν τής έπι
λύσεως τοΰ προβλήματος τούτου
διεμορίφώθη ή σκέψις ίδρύσεως εΰ·
ρωπαϊκοΰ νομισματικού ταμείου,
τροφοδοτούμενου διά ποσοστών, προ
ερχομένων έκ τής βοήθειας ΜΑΡ
Σ ΑΛΛ καί τής συμβολής τών κυριωτέρων πιστωτριών ευρωπαϊκών χω
ρών, ίδια δέ τοΰ Βελγίου. Πρός τήν
άποψιν ταύτην συνδέεται καί ό σχη
ματισμός άποθεματικοΰ έκ $ 150
έκαταμμ., δημιουργηθέντος δι’ εισ
φορών τών συμμετεχουσών χωρών
έκ τής ’Αμερικανικής βοήθειας τοΰ
τρέχοντος έτους καί προοριζομένου
νά συμψηφίζη τά έκ τής εφαρμογής
τοΰ συστήματος τής μερικής έλευθε
ρίας τών εισαγωγών μέλλοντα νά
προκόψουν Ελλείμματα.
7) Ή έ λ ε υ θ ε ρ ί α τ ώ ν ε i σα ν ω γ ώ ν.

'Η άπόφασις περί άποκαταστάσεως μερικής έλευθε ρίας εις τάς είσ
αγωγάς μεταξύ τών ευρωπαϊκών
κρατών, ληφθεΐσα έν συνεχεία τών
5) Ή πρώτη φάσιςτοΰ σχέ δασμολογικών αποφάσεων τοΰ' AN
διο υ MAP ΣΑΛΑ,
NECY, εύρίσκεται εις τό έπίικεντρον
τών προσπαθειών πρός έξασφάλισιν
Τό πρώτον έτος τής Εφαρμογής τής έπιδιωικομένης άρσεως τών
τοΰ σχεδίου MAP ΣΑΛΑ προσέψερε φραγμών τοΰ ευρωπαϊκού έμπο
τήν άναγκαίοα/ άνακούφισιν κοά τά ρίου καί πρός οικονομικήν προσέΙγπρός άνόρθωσιν μέσα. Κατά έν μέ
γισιν τών χωρών τής Εύρώπης. Τό
ρος Επίσης ή Αμερικανική Βοήθεια
ζήτημα τής ελευθερίας τών εισάγω
προσέλαβε τήν μορφήν διευρωπαϊκής βοήθειας, στηροζομένης, ,έπί τδν γών, τεθέν άπό τής 4η,ς ’Ιουλίου
1949, έξειλίχθη ταχέως. Τά ευρω
διμερών συμφώνων καί τοΰ γνωστού
συστήματος τών τραβηικτικών δικοα παϊκά κράτη άνέλαβον νά υποβά
ώιμάτων. *Η τοιαύτη, Εφαρμογή τού λουν κατάλογον τών προϊόντων
σχεδίου MAP Σ ΑΛΑ ύπεδείκνυεν δ- των, τά όποΓα, έιτός τών πλαισίων
μως άψ’ ένός, ότι τά εύρωπαϊκά
κράτη έχοντα ύπ’ δψιν τό χρονικόν
δριον τοΰ 1952 προσεπάθουν νά κα
ταρτίσουν έκαστον ίδιον σχέδιον θ*.
ραπείας τοΰ έλλείμματος διά τής
έπιτεύξεως
οικονομικής αύταρκεί- Τ) Ή μερική άτοκα τάστα.
ας· άφ' έτέρου, δτι τά διμερή σύμ
σις τής Ελευθερίας
φωνα κατέληγον εις μίαν μορφήν
τών εισαγωγών,
προγραμματισμένου έμπορίου, πε
ρί κλε ίοντο ς τόν κίνδυνον διαιωνίσεΠρός τήν ληψθεΐσαν άπόψασιν
ως τής άνισορροπίας τών εις τά περί μερικής άπελευθερώσεως τοΰ
διάφορα κράτη σχηματιζομένων τι ένδοευρωπαϊκοΰ έμπορίου πρώτη
μών, λόγω τής έλλείψεως τοΰ με έσπευσε νά συμμορφωθή ή Ελλάς,
ταξύ των συναγωνισμού.
θέσασα ήδη τό μέτρον έν έφαρμο
γή, ώς άπαρχήν τής έντάξεώς της
6) Ο ί νέοι τύποι συνεργα έν τή διεθνεΐ οϊικονομία. Ή έλευθέσίας.
ρα εισαγωγή ειδών έν Έλλάδι άνα
φέρεται εις είσαγωγάς έκ τών εύ'Η χάρις εις τήν ’Αμερικανικήν pcjiroc’ijKov χορών προβ λετταμένης άβοήθειαν καί πρωτοβουλίαν άνάλη- ξίας κατά τό έτος 1949)1950 $
ψις εύρυτέρων οικονομικών προσ 69,6 έκατομμ. περίπου έπί συνόλου
παθειών, προορισμένων νά -έκ καθα εισαγωγών, σύμφωνος ττρός τό
ρίσουν τάς συνέπειας τής πρώτης πρόγραμμα, $ 319,8 έκατομμ., ή
αύτής περιόδου
καί άποκαταοτή- τοι: $ 19 έκατομμ. διά τρόφιμα,
σουν μεγαλυτέραν Ελευθερίαν εις $ 26,5 έκατομμ. διά πρώτας ΰλας
τάς συναλλαγάς,
κυριώτατα
δέ καί $ 24,1 έκατομμ. διά βιομηχα
μεγαλυτέραν μετατρεψιμότητα τών νικά προϊόντα.
Εθνικών νομισμάτων ώδήγησαν: α)
Η σπουδή! τής Ελλάδος, δπως
έΐς τήν καθιέρωσιν δυνάμει τής συμ πρώτη αυτή, παρά τάς έκ τοΰ πο
(φωνίας τής 16.10.1948 τοΰ συστή λέμου καί τοΰ συμμοριτισμού Ανα
ματος τών πληρωμών καί συμψη στατώσεις τής οικονομίας της, άφισμών. Διά τής συμφωνίας ταύτης πσδεχθή τήν έλευθέραν εισαγωγήν
ικαθωρίσθη δτι αί έξ Εμπορικών Αν προϊόντων
ευρωπαϊκής παραγω
ταλλαγών πηγάζουσαι πληρωμαί γής, δίδει τό μέτρον τής έπιθυμίας
μεταξύ τών μετεχουσών χωρών θά της διά τήν άβίαστον άποκατάστσ
διακανσνίζωνται συμψηφιαπικώς καί σιν τών ένδοευρωπαϊ κών συνοΛλαμάλιστα διά συστήματος πολυμε γών. Ή έκ τής πολεμικής κρίσεως,
ρών συμψηφισμών. Ή έν Βασιλείς άλλωστε, παρακμή τής ευρωπαϊκής
Τράπεζα Διεθνών Διακοινονισμών άγοράς, ή όποια προπολεμικώς έέκρίθη ή καταλληλότερα διά τή,ν κάλυπτε τό μεγαλύτερον μέρος τον
εφαρμογήν τής
συμφωνίας
τής Εξωτερικού έμπορίου τής χώρας, έ16.10.1948. S) εις τάς συμφω πέτεινεν, ώς είναι γνωστόν, τήν όξύ
νίας τής Ο. Ε . Ο. Σ. τής 2.11. τητα τοΰ προβλήματος τής άναβιώ1949 περί μερικής (κατά 50%)
σεως τής έλληνικής οικονομικής
ποσοτικής άπαλλαγής τών εισαγω δράστη ριότητος. Μεγαλύτερα συνε
γών άπό τών ίσχυόντων περιορι
πώς Ανάπτυξις τών εύρωπαΐκών συν
σμών. Η πραγμοττοποίησις δέ τοΰ αλλαγών, εις τάς όποιας φύσει καί
μέτρου τούτου συνεδέθη τόσον μέ θέσει άνήκει ή "Ελλάς, καί στενωτήν άναφερθεϊσαν ήδη Αναπροσαρ τέρα οικονομική συνεργασία έπί
μογήν τών συναλλαγματικών ισοτι σταθερωτέρων οικονομικών όρων

τών συμφωνηθέντων έν τή Ο.Ε.Ο.Σ.
τήν 2αν Νοεμβρίου 1949, θά άπηλλάσσοντο εφεξής πάσης δεσμεύσεως εισαγωγής ώς καί έξαγωγής.
Τά άπελευθερούμενα προϊόντα Α
νέρχονται, κατά τάς αποφάσεις, εις
τά 50% τών μεταξύ τών ευρωπαϊ
κών χωρών συναλλαγών.
"Η καθιέρωσις έλευθε ρίας εις
τήν κίνη,σιν τοΰ ένδοευρωπαϊκοΰ έμ
πορίου, μαζί μέ τήν έπιτελεσθεΐσαν
άναπροσαρμογήν τών συναλλαγμά
των τών ευρωπαϊκών χωρών, έλπίζεται δτι θά συντελέση εις τήν διαμόρφωσιν τής τιμής τών άγαθών
καί τής παραγωγής, βάσει τής α
δεσμεύτου
λειτουργίας τοΰ νόμου
προσφοράς καί ζητήσεως. Είναι δέ
άναμφίβολον δτι θά συνεπιφέρη τήν
άνοβίωσιν τών συνοΛλαγών καί τήν
πτώσιν τών τιμών, λόγω τοΰ συν
άγωνισμοΰ, δ στις θά άιχχπτυχθή με
ταξύ τών έξαγωγικών χωρών .καί
τής δ'.αφοροποιήσεως καί τής τονώσεως τών παραγωγικών προσπαθει
ών. Καί συνεπεία όλων τούτων ή έλευθερία τοΰ έμπορίου θά συντελέ
ση εις τήν άλληλοσυμπλή ρωσιν τών
οικονομιών τών εύρωπαΐκών κρα
τών, βάσει ίφυσιολογικωτέρου γενι
κώς σϊκονομικοΰ περιβάλλοντος, ώς
και εις τήν άμβλυνσιν τής σημερι
νής σπάνιος τοΰ δολλαρίου. Ή τοιαύτηι Επιδίωξις άηοτελέΐ άσφαλώς
τό ιδανικόν, πρός τό όποιον πρέπει
νά Αποβλέπουν τά ευρωπαϊκά κρά
τη·. Πρός αύτήν δέ τήν ικατεύθυνσιν
πρέπει πλέον νά προσαρμόζωνται
συστηιματιίκώς καί .κατά τρόπον συν
αρτησιακόν καί όλα τά παρ’ αυτών
λαμβανόμενα μέτρα οικονομικής πο
λικής: τά παραγωγικά, τά νόμισμα
τΐκά, τά έμπορικά κ.ο.ικ. Εις τρό
πον ώστε ή άνασύνταξις τής ευρω
παϊκής οικονομίας νά έπιτελήται μέ
κατευθυντηρίους γραμμάς κοινάς
δι’ ολόκληρον τήν ευρωπαϊκήν ήπει
ρον.

Β’ Ή προσπάθεια έντάξεως τής έλ
λη νίκης έν τή Λιεδνεΐ Οίκονομίμ
καί έπί τή βάσει τών φτυσικών δυνα
τοτήτων έκάστης χώρας, θά έπαυξήση τάς προϋποθέσεις ομαλής γεωργικής καί βιομηχανικής άναπτύξεως τοΰ τόπου, θά διευκολύνη δέ
ούτως έτι περαιτέρω τήν είσοδον
τής έλληνικής οικονομίας ιείς τόν
κύκλον τής διαμορφιουμένης εύρυτέρας κινήσεως καί τήν έπαψήν της,
τέλος, μέ τήν κυκλόφορίοον τών διε
θνών ρευστών κεφαλαίων.
2)

Αί προκύπτουσαι
δυσχέρειαι διά τήν
άποκατάστασιν.

Η καθιέρωσις όμως έλευθερίας
εις τάς είσαγωγάς, υπό τάς σημερινάς συνθήκας, άς
κατέλιπεν εις
τήν χώραν δεκαετής όλη πολεμική
περίοδος καταστροφών, εκτός τοΰ
ότι είναι άπολύτως συνυψασμένη, μέ
τήν δυνοπτότητα πληρωμών της Έλ
λάδος εις συνάλλαγμα, δέν είναι
άπηλλαγμένη
κινδύνων διά τούς
παραγωγικούς κλάδους τής οίκονο
μίας της. Διότι δέν πρέπει νά λησμονήται ότι ή παραγωγική μηχα''ή ^9 χώρας , έν μέσω προβλημά
των φορολογικών, πιστωτικών, νοfiio^iccTi'Kcov Kcxi άλλων, τά ότιοΓοί
διά τάς άλλας χώρας έχουν παυσει
■πρό πολλοΰ νά ΰφίστανται, εύρίσκε
ται άκόμη εις τό στάδιον τής ένάρξεως τής άναπροσαρμοστικής προ
σπάθειας της.
Η μεταπηδησις, ώς έκ τούτου,
άπό τό στάδιον τής ίσχυράς δασμο
λογικής ^προστασίας, ήν έπιβάλλει
η κρατούσα οικονομική κατάστασις, εις τό στάδιον τής διεθνούς δο
κιμασίας, πριν ή μεταβληθοΰν αί
βασικαί, διεθνείς καί
έσωτερικαί,
προϋποθέσεις θά έκλόνιζε τήν ήδη
έπισφαλή οικονομικήν τής χώρας

'ισορροπίαν, ήτις έπιτυγχάνεται σή
μερον τεχνητώς διά τής ’Αμερικα
νικής Βοήθειας. Καί τούτο, διότι οί
παραγωγικοί
κλάδοι τής χώρας
συμβάλλουν, ΰπό τάς παρούσας
συνθήκας, οΰσιωδώς εις τή,ν διατήρη,σιν τής ισορροπίας ταύτης: Αμ
βλύνουν τήν υφισταμένη,ν στενότητα
προσφε ρομένω ν άγαθών, συγκρατοΰν τό βιοτικόν επίπεδον καί χα
λιναγωγούν τήν νομισματικήν (Ατα
ξίαν. Περιορίζουν,
ώς έκ τούτου,
τήν ανάγκην εισαγωγών, ένω άναδιοργανούμενοι
κατευθύνουν πρός
τόν πολλαπλασιασμόν τών πτωχών
συναλλαγματικών πηγών, αιτινες
δημιουργοΰνται έκ τών ιδίων τής
χώρας δυνάμεων. Πρόωρος συνεπώς
κλονισμός αυτών θά έπέφερε σημαντικωτατον πλέον έλλειμμα εις
τάς άνάγκας τής "Ελλάδος καί επι
κίνδυνον εις τήν όλην αύτής οικο
νομίαν ρωγμήν.
3) Α ί προϋποθέσεις :
ο)
μακροχρόνιον
πρό
γραμμα. β) οικονομι
κή πολιτική.
_Η εφαρμογή, τοΰ μέτρου άποτε
λούσα, ως πρέπει νά άποτελή, μί
αν σαφή προειδοποίησιν πρός τούς
παραγωγικους κλάδους, ιδιαίτατα
δε προς τας ωρισμένας βιομηχανικάς παραγωγικάς μονάδας μέ
τό
υψηλόν κόστος καί τήν πενιχροτάτην απόδοσιν, προϋποθέτει τουλά
χιστον τήν άνάκτησιν τής άλλοτε
ζωηρότητας τής παραγωγής
και
τήν δημιουργίαν φυσιολογικωτέρας
κάπως αναλογίας δρων
παραγω
γής καί καταναλώσεως μεταξύ τής
Ελλάδος καί τών δυτικών ευρωπα
ϊκών χωρών.
Καί έν συναρτήσει
πρός ταΰτα προαπαιτεί τήν άμβλυν
σιν τής ΰψισταμένης σήμερον άφοΡήτου στενότητας τών ιδίων τής χώ
ρας συναλλαγματικών πηγών στε
νότητας τήν όποιαν προσκαίρως θε
ραπεύει ή Αμερικανική βοήθεια.
Η βελτίωσις τών συναλλαγματι
ήτο
κών συνθηκών τής χώρας θά
δυνατόν νά προέλθη έκ τής προθυ
μίας τών δυτικών ευρωπαϊκών χω
ρών, όπως, κατά τήν επιδίωξιν τής
άναπτύξεως τοΰ ένδοευρωπαϊκοΰ έμ
πορίου, διευκολύνουν καί τήν επά
νοδον των ελληνικών προϊόντων εις
τήν θέσιν, ήν προπολεμικώς κατεϊχον ταΰτα έν τή ευρωπαϊκή άγορφ
και δημιουργήσουν οΰτω πρόσθετα
συναλλαγματικά εισοδήματα,
τήν
ανάγκην τών όποιων προϋποθέτει ή
αποκατάστασις μερικής έλευθερίας
εις τάς είσαγωγάς. Δυστυχώς 6Ρ^ς μέχρι σήμερον φαίνεται, δτι
ουδ αύταί αί υπό τής "Ελλάδος πα
ραχωρήσεις διά τήν έλευθέραν εισα
γωγήν ευρωπαϊκών ειδών αντισταθ
μίζονται
έν πνεύματι ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης. Τούτο άλλωστε άπεδείχθη καί έκ τής εφαρμογής τού συ
στήματος εμμέσου βοήθειας, τό ό
ποιον δέν απέδωσε διά τήν χώραν
μας ό,τι συμφώνως πρός τάς γενι
κός του επιδιώξεις άνεμένετο. Διό
τι, παρά τάς από τής πλευράς τής
Ελλάδος προσπάθειας κατά
τήν
διαπραγμάτευσιν
τών
εμπορικών
συμφωνιών, ή άνάπτυξις τών μετά
τών πιστωτριών χωρών συναλλαγών
έπετευχθη τόσον ολίγον, ώστε εις
τάς περισσοτέρας περιπτώσεις τά

τραβηκτικά δικαιώματα δέν έχρησιμοποιήθησαν, ώς προεβΛέπετο, ώς
διαθέσιμα καλύψεως τοΰ εις βάρος
τής "Ελλάδος ανοίγματος τών μετ’
αύτών εμπορικών συναλλαγών, άλ
λά μόνον ώς πρός τήν άνάλωσιν πο
σά. Έκ τής απροθυμίας
συνεπώς
κατά τό μέγιστον μέρος τών πιστωτριών χωρών προέκυψεν ή αποτυχία
τής^ διά τής εμμέσου βοήθειας προωθήσεως τής τοποθετήσεως ελληνι
κών προϊόντων εις τάς εύρωπαϊκάς
άγοράς καί ή χρησιμοποίησις τής
έμμέσου βοήθειας ώς αμέσου κατα
ναλωτικής βοήθειας.
Πρέπει έν τούτοις νά όμολογησή,
ότι τό ζήτημα τής αυξήσεως
τών
συναλλαγματικών πόρων τής
χώ
ρας εύρίσκεται, κατά πολύ μεγαλυ
τέραν έκτασιν, εις' ουνάρτησιν πρός
τήν καθύστερη μένην μορφήν τής ελ
ληνικής ^ οικονομίας
καί τήν ικανό
τητα αύτής, όπως έπωφεληθή τών
νέων συνθηκών καί άιτοκτήση
τήν
εύχέρειαν τής τοποθετήσεως τών
προϊόντων της εις τάς εύρωπαϊκάς
αγοράς. Οπως, μέ άλλους λόγους,
έπιτύχη τήν πρός τό διεθνές επίπε
δον προσαρμογήν τοΰ κόστους πα
ραγωγής της, τό ύψος τοΰ οποίου άναφέρεται ώς βασικόν έμπόδιον διά
την έπίτευξιν τής έντάξεως τής Ελ
λάδος εντός τής διεθνούς οικονομίας.
Εντάξεως τήν οποίαν, ώς έλέχθη,
επιβάλλει ή επιτακτική ανάγκη τής
εξασψαλίσεως τοΰ οικονομικού μέλ
λοντος τής χώρας.
Δύο είναι οί γενικοί συντελεσταί
οιτινες δύνανται νά προσδιορίσουν
τήν εντασιν ταύτην : ό μακρο
χρόνιος, ό αναγόμενος δηλα
δή ε·ς τούς παράγοντας εκείνους,
ο'τινες άποβλέπουν είς τόν δι’ όργά
νικών καί διαρθρωτικών μέτρων πε
ριορισμόν τοΰ κόστους παραγωγής
διά τοΰ έργου τής άνασυγκροτήσεως, έργου στηριζομένου κατά κύριον
λόγον^έπί τής γενναιόφρονος Άμερι
κανικής Βοήθειας- καί ό βραχύχρ ό ν ι ο ς, όστις συνδέεται μέ
τήν εφαρμογήν υγιούς καί σύστημα
τικής οικονομικής πολιτικής. Πολιτι
κής δηλαδή, ήτις κατευθύνεται είς
τήν δημιουργίαν φυσιολογικής συ
ναλλαγματικής τάξεως,
σταθερός
νομισματικής καταστάσεως, κατ’ έπίφασιν μόνον κατά τό έπισκοπούμενον έτος έπιτευχθείσης ,λυσιτε
λούς καί συνεχούς πιστωτικής
πο
λιτικής, ευνοϊκών παραγωγικών ό
ρων, οστΌτελεσματικοΰ συστήματος
ελέγχων, αμέσων καί εμμέσων άπο
βλεπόντων εις άμβλυνσιν τής δυσαναλογίας μεταξύ προσφοράς καί ζη
τήσεως. "Ο βραχυχρόνιος οΰτος συν
τελεστής είναι, άν όχι σημαντικώτερος, έξ ίσου σημαντικός μέ τήν ανα
δημιουργικήν προσπάθειαν τοΰ μσΙξράς πνοής έργου τής άνασυγκροτήσεως. Καί τούτο, διότι ορθολογι
στική όργάνωσις καί λειτουργία τού
οικονομικού μηχανισμού όχι μόνον
αποτελεί τήν θετικωτέραν ύποθεμελίωσιν τοΰ έργου άνασυγκροτήσεως, καθιστώσα δυνατήν τήν έπίτευξιν τού ύπ’ αύτής έπιδιοκωμένου
σκοπού, άλλά καί επιτυγχάνει διά
βραχυπροθέσμων μεθόδων τόν αυτόν
περίπου σκοπόν: τόν περιορισμόν
τού κόστους παραγωγής, τήν άνάπτυξιν τού εξωτερικού έμπορίου καί
τήν άνύψωσιν τοΰ βιο^'κοΰ επιπέ
δου.

Γ’ Ή κατά τό 1949 έφαρμοσβείσα
οικονομική πολιτική
') Τά γενικά χαρακτηριστικά.
Είναι, ασφαλώς, μάταιον νά έλπίζωμεν ότι χωρίς οργανικά μέτρα
θά έπιτύχωμεν τήν είσοδον τήςΈλλάδος εις την ευρωπαϊκήν οικονομι
κήν κοινότητα. Ή ελληνική νόσος,
άπλή μεγέθυνσις τών προπολεμικών
προβλημάτων, είναι βαρύτατης μορ
φής. Δι ό καί δέν δύναται,
άνευ
διαρθρωτικής μεταβολής τής οίκονο
μιας ,να έξευρεθή μια στοιχειώδης
μορφή μονίμου, οπωσδήποτε, ισορ

ροπίας , καί νά έξασφαλισθή ή έπιζητουμένη συναγωνιστική αυτής ίκανότης εντός τοΰ αναπτυσσόμενοι;
διεθνούς οικονομικόν ά'.τοΓ'ων------'■
Δια τών έκπονηθέντων μακροχρονί
ων προγραμμάτων προδιοτχράφεται,
ώς^ άναφέρεται είς τό τέλος τής πα
ρούσης έκθέσεως, ή προβλεπομένη,
ϊνα συντελεσθή μέχρι τού 1952, δι
αρθρωτική λύσις
τού οικονομικού
προβλήματος τής χώρας. Παρ’ όλον
οτι τό ένδεχόμενον, λόγφ τών ίδια-

ζουσών συνθηκών έν Έλλάδι, τά σχέ
διά ταύτα νά μή άντοπτοκρίνωνται
πλήρως εις τάς προσδοκίας, αΐτινες
έστηρίχθησαν έπ’ αυτών, οΰχ’ ήττον
πρέπει νά όμολογηθή δτι αποτελεί
εϋχάριστον σύμπτωμα τό γεγονός
δτι τό πρόβλημα τής άνασυγκροτήσεως γίνεται άντικείμενον μελετης
καί αντιμετωπίζεται διά μακροχρο
νίων σχεδίων. Τοσούτω μάλλον, καθ'
όσον ΰφίσταται βάσιμος ελπίς δτι
εις τό μέλλον τά σχέδια ταΰτα άνα
θεωρούμενα θά συντάσσωνται πληρέστερον καί κατά τρόπον συμφωνότερον πρός την έλληνικήν πραγμα
τικότητα. Και τούτο, έψ’ δσον λαμβάνεται ύπ’ ξψιν δτι έκ τών σχεδί
ων τούτων έξαρτάται μελλοντικώς
ή όλη τού Έθνους οικονομική ύπόστασις.
Πάντως, ένφ, ώς έλέχθη, τό μα
κροχρόνιον πρόβλημα τής διά διαρ
θρωτικών μεταβολών αναδημιουργί
ας τής έλληνικής οικονομίας έγένετο άντικείμενον συστηματικής,
ο
πωσδήποτε, άπασχολήσεως καί έρεύνης, δέν φαίνεται νά κατεβλήθη,
ώς έπεξηγοΰμεν καϊ κατωτέρω, κα
τά τό ΰπό άνασκόπησιν έτος άνάλο
γος συστηματική προσπάθεια,
Or
πως διά συντονισμένης βραχυχρο
νίου οικονομικής πολιτικής δημιουρ
γηθοΰν καί αί πρόσφοροι έκειναι
συνθήκαι,
αΐτινες θά διηυκόλυνον
τήν πρόοδον εις την εφαρμογήν τοΰ
έν λόγφ προγράμματος άνασυγκροτήσεως καί τήν άποτελεσματικωτέραν άξιοποίησιν τής 'Αμερικανικής
βοήθειας.
Βεβαίως, καθ’ δλον σχεδόν το
1949, αί γενικώτεραι συνθήκαι τής
χώρας έξηκολούθησαν ώς έκ
τής
συμμοριακής δράσεως καί τών α
ναστατώσεων καί τής συνεχούς συσ
σωρεύσεως καταστροφών, άς αΰτη
συνεπήγετο, νά έξελίσσωνται τ,ολλοίκις τόσον άπροόπτως καί τόσον
δυσμενώς, ώστε νά καθίσταται προ
βληματική οικονομική δοάσις έδρα
ζομένη έπί αύστηρώς
καθοριζομένου καί άπαρεγκλήτως έφαρμοζομέ
νου οικονομικού προγράμματος Α
ποτελεί δέ ήράκλειον,
ποάγματι,
δθλον τό γεγονός δτι, παρά τούς
συνυφασμένους μέ τον σκληρότατον
ά") ώνα τής Ελλάδος άνασχετικούς
πρός τήν πρόοδον παράγοντας, έττετελέσθη σημαντικωτάτη πρόοδος
πρός τήν εΰρυθμοτέραν λειτουργίαν
τής οικονομικής, ιδιαίτατα δέ τής
παραγωγικής μηχανής,
χάρις εις
τήν έντονον θέλησιν τού έλληνικού
λαού πρός εργασίαν καί πρός διατήρησιν τής έλευθερίσς του.
Ύφίσταντο, έν τούτοις, πολλά τά
στοιχεία τά έκπηγάζοντα έκ τών ι
δίων ήμών δυνάμεων, τά όποια, έ
ως δτου ισορρόπηση όργανικώς ή
δλη τής χώρας οικονομία διά τής
έκτελέσεως τοΰ σχεδίου θά μάς έπέτρεπον, καθιστάμενα ένεργά δια
καταλλήλου καί συνθετικής έπισήμου οικονομικής πολιτικής, να επιτύχωμεν μεγαλυτέραν κινητοποίησιν
τού δυναμικού τής οικονομίας, έπαϋ
ξησιν τών έγχωρίων πόρων καί καλυτέραν αυτών χρήσιν. Γενικώτερον
δέ τήν σταθερότητα καί περαιτέρω
βελτίωσιν τού οικονομικού ήμών μη
χανισμοϋ, έπί τού οποίου θά στηριχθή καί τό εργον τής άνασυγκροτήσεως. Διότι άνευ σταθερών καί
πρακτικών έρεισμότων οίαδήποτε
σχέδια αποτελούν έπιβάρυνσιν μάλ
λον ή ώφέλειαν διά την οικονομίαν
τού τόπου
Προσεκτική,
πράγματι, άνάλνσις
τον τρόπου καθ’ όν έλειτούργησεν ό
οικονομικός
μηχανισμός τής χώρας
αποκαλύπτει δτι δέν έγένετο ή δέου
σα έκμετάλλευσις τών
οικονομικών
αυτής δυνατοτήτων. Αύται, ώς έπί τό
πλείστον, άντεμετωπίζοντο διά κριτη
ρίων κυρίως νομισματικών ή ταμιευ
τικών δημοσιονομικών. Καί τούτο ελ
λείψει (ολοκληρωμένου καί καλώς μελε
τημένου γενικού προγράμματος, καλό
πτοντος δλας τάς έκδηλώσεις τού οι
κονομικού μας προβλήματος. Παραγω
γικόν, φέο’ είπεϊν,
πρόγραμμα απο

βλέπουν εις τήν καλυτέραν έκμετάλλευσιν τών υφισταμένων
παραγωγι
κών δυνάμεων τής χώρας καί άξιοποίησιν τών αποδόσεων αυτής σχεδόν
δέν ΰφίστατο. *Η πιστωτική πολιτική
δέν έγένετο άντικείμενον συνεπούς έφαρμογής.
Έλευθεριώτερον κατ' άρχάς άσκηθεΐσα μέ εΰεργετικώτατα διά
τήν οικονομίαν τού τόπου άποτελέσματα, περιωρίσθη
άσταθμήτως εις
περίοδον άναπτύξεως τής οικονομίας
μέ αποτέλεσμα τήν άνάσχεσιν τής
παραγωγής καί διακινήσεως τών άγα
θών καί τούτο διά λόγους, ώς θά έξηγηθή, δημοσιονομικούς. "Η εισαγω
γική, έξ άλλου πολιτική, ελλείψει ρυθ
μού εις τάς είσαγωγάς
καί τάξεως
εις τάς κοστολογήσεις,
προεκάλεσε
τήν ασύμμετραν ίκανοποίησιν τών α
ναγκών τής χώρας μας μέ πολλαπλασιαστικάς τάς δυσμενείς έπιδράσεις
έπί τών τιμών. Πολιτική, τέλος, έλέγ
χων, αμέσων καί έμμέσων, καί γενι
κόν δελτίον διανομών, έξ ου θά πρσέκυπτεν εύρυθμία εις τήν κατανάλωσιν, έξουδετέρωσις
τών κερδοσκοπι
κών κερδών καί σχετική ομοιομορφία
εις τήν διαμόρφωσιν τών εισοδημάτων
δέν έφηρμ-σθη. Έπιβεβαίωσιν άλλω
στε τής έλλείψεως τής καταλλήλου ε
κείνης πολιτικής, ήτις 8ά προήγε τό
εργον τής άνασυγκροτήσεως, προσφέ
ρει τό γεγονός δτι κατά τά άνακοινωθέντα στοιχεία ατινα άναλυτικώτερον αναπτύσσονται εις άλλο κεφάλαιον τής παρούσης έκθέσεως, κατά τά
ημερολογιακά έτη 1948 καί 1949 έδαπανήθησαν πρός άνασυγκροτησιν
τά 20% μόνον τών πρός τούτο προβλεπομένων κεφαλαίων τής βοήθειας
εις δολλάρια καί τά 59% τών προβλεφθέντων εις δραχμάς. Συνεπώς ή μή
είσέτι
άποκατάστασις
καταλλήλων
οικονομικών συνθηκών,
δημοσιονομι
κών έν προκειμένη κυρίως συνθηκών,
δέν υπονομεύει μόνον τήν
εις δραχ
μάς άνασυγκροτησιν,
αλλά καθιστα
κατά πολύ ακόμη μεγαλυτέραν άναλο
γίαν αδύνατον
τήν χρησιμοποίησιν
τών εις δολλάρια διαθεσίμων διά τήν
προμήθειαν υλικών άνασυγκροτήσεως,
ατινα θά συνετέλουν εις τήν δημιουρ
γίαν
οικονομικού έξοπλισμοΰ αναβι
βάζοντας τό δυναμικόν τού έλληνικοιι
λαού.
Πρέπει, ώς έκ τούτου, νά γίνη πα
ραδεκτόν οτι αΐ βασικοί προϋποθέσεις
διά τήν έπιτυχίαν όμαλωτέρου διά τήν
χώραν οικονομικού βίου άτελώς μόνο,
έπραγματοποιήθησαν.
’Εάν μάλιστα
εις τόν έν πολλοΐς άπρόσφορον οικο
νομικόν χειρισμόν τών προβλημάτων
τής χώρας προστεθή καί ή τ”σις του
κράτους νά άφίσταται συχνά τών ύπ
(χυτού θεσπιζόμενων διατάξεων _ είναι
ευκολον νά γίνουν άντιληπτοί οι συντελεσταί τής δημιουργίας τής σημε
ρινής δυσπραγίας, ήτις, έπιβαρυνει
μέ μή ανεκτά βάρη τό κόστος, παρα
γωγής καί μειώνει τήν ατομικήν άποδοτικότητα, ήν ακριβώς επιδιώκομεν
νά έπαυξήσωμεν. Εΐναι έπίσης ευκο
λον νά γίνουν νοητά τά αϊτια τής,εν
τόνου δυσπιστίας, ήτις άπομακρύνει
τής χώρας καί τα ίδια αυτής ολίγα
κεφάλαια και ήτις ιδιαίτατα χαρακτη
ρίζει τήν περίοδον αυτήν. Δυσπιστίας
ήτις έν συνδυασμώ με τΠν άβεβαιοτητα ευρύνει τήν έννοιαν
τής κρίσεως
καί καθιστά βαθύτερα. καί διαρκέστε
ρα τά αποτελέσματα αύτής.
Ή παρά τά ανωτέρω έπίτευξις σχε
τικής νομισματικής σταθερότητας κα
τά τό 1949 καί γενικώς έξισορροπήσεως τής οικονομίας είναι άποτέλεσμα συνδυασμού τριών παραγόντων:
τής άκαταβλήτου παραγωγικής ήροσπαθείας τού έλληνικού λαού, τής σημειωθείσης σημαντικωτάτης πτώσεως
εις τάς διεθνείς τιμάς καί κυοιώτατα
τής χρησιμοποιήοεως διά καταναλω
τικούς, ώς έπί τό πλείστον, καί δη
μοσιονομικούς σκοπούς τής Αμερικα
νικής Βοήθειας.
Έν τούτοις καί παρά τήν τοιαύτην χρησιμοποίησιν τής ’Αμερικανι
κής Βοήθειας, παρά τήν έπιτυχή πα
ραγωγικήν προσπάθειαν τοΰ έλληνικοΰ λαού, παρά τήν εις βάρος του καταθλιπτικωτάτην φορολογίαν καί πα
ρά τόν υποβιβασμόν τού βιοτικού του
έπιπέδου, ή δλη οικονομική, νομισμα
τική, καί δημοσιονομική κατάστασις.
ώς άποτέλεσμα
τής έψαρμοσθείσης
πολιτικής, κάθε άλλο ή δείγματα στα
θερας εύνοϊκής
έξελίξεως ήρχισε νά
παρουσιάζη. Τά άποτέλεσμα τής συγκρούσεως μεταξύ τών πληθωοιστικών
καί άντιπληθωριεπικών συντελεστών δέν

φαίνεται ν’ άποβαίνη
εύνοϊκόν διά
τήν χώραν. Διότι ή έσωτερική άξια
τού νομίσματος, διά τεχνητών συγκρα
τουμένη μέσων, δεικνύει καί πάλιν α
πό τού παρελθόντος 'Ιανουάριου τά
σεις διολισθήσεως εις βάρος τής βιο
τικής στάθμης τών εύρυτάτων στρωμμάτων τοΰ πληθυσμού καί τής προ
σπάθειας άνασυγκροτήσεως.

συμπέρασμα, δτι
δέν έπέτυχεν αΰτη μος πραγματική τιμή τοΰ δολλαρίου άτόν έπιδιωκόμενον σκοπόν. Ούτε τό σύ- νήλθεν άπό 10.000 είς 15.000 δραχ
στημα τών Μπόνς, τό όποιον είχε κα- μάς καί ή έπίσημος πραγματική τιμή
θιερωθή άπό
τής 14ης ’Οκτωβρίου τής χάρτινης λίρας
άπό 32.000 εις
1947, κατώρθωσε νά ένισχύση τάς έ-, 42.000. Αΐ ώς άνω μεταβολαί έτέθηξαγωγάς, οϋτε ή πλασματική συναλ- σαν είς έφαρμογήν διά τής ύπ’ άριθ
λαγματική ισοτιμία ήδυνήθη να συγ 804 τής 21.9.49 άποφάσεως τοΰ ‘Υ
κροσήση τάς τιμάς. Καί τοΰτο συνε πουργικού Συμβουλίου κυρωθείσης διά
πείς αφορμών σχετιζομένων μέ τήν ά- τοΰ ϋπ’ άριθ. 1159 τής 5ης ’Οκτω
2) Σ’υναλλαγματική πο
κολουσηθεΐσαν, ώς έλέχθη, οικονομικήν βρίου 1 949 Νομοθετικού Διατάγματος
λιτική.
πολιτικήν: πολιτικήν έπί τών εισάγω- !
Ή ρύθμισις
τής συναλλαγματικής
Ή πρώτη συστηματική προσπάθεια γών, ήτις δέν έπέτυχεν είς τόν ομαλόν πολιτικής άπέδωσεν έν αρχή είς τόν έδιά τήν ορθολογιστικήν
άνασύνδεσιν έφεδιασμόν τής χώρας- πολιτικήν έπί ξωτερικόν τομέα τής οικονομίας ευνοϊ
τής έλληνικής οικονομίας μετά τής λοι τής παραγωγής πρός έπαύξησιν τής κά αποτελέσματα. Στηριχθεΐσα έπί βά
πής Ευρώπης κατεβλήθη διά τής συ εκ τών ίδιων τής χώρας πηγών προσφο- σεων πραγματικών καί όχι πλέον έπί
ναλλαγματικής αναπροσαρμογής τής ράς αγαθών πολιτικήν έλέγχων, ήτις πλασματικών δεδομένων διεμόρφωσε
δραχμής τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1949, ήστόχησεν είς τήν μείωσιν τών έκ τής τάς προϋποθέσεις αποδοτικής έξελίξϊσυμψώνως πρός τό σχέδιον Διομήδους. κερδοσκοπίας επιδράσεων έπί τών τι- to?· Διά τής άναγνωρίσεως τής αΰτομάΈναντι τής έλλείψεως προκαθωρισμέ- μών τών άγαθών κ.ο.κ. Είς τρόπον ώ- τως σχηματισθείσης τιμής τών ξένων
νου, ώς έλέχθη, βραχυπροθέσμου έπισή στε τό κόστος τής ζωής διεμορφοΰτο νομισμάτων ήνοίγοντο αί δυνατότητες
μου προγράμματος διά τήν έλληνικήν. έπί τή βάσει τών τιμών συναλλάγματος συγκεντρώσεως τών πόρων εκείνων, ώς
οικονομίαν ύπήρχεν ή σαφής γραμμή, τής έλευθέρας αγοράς, πολλάκις δέ καί τό υεταναστευτικόν συνάλλαγμα, οΐτιή άπό μακρού χαραχθεΐσα ΰπό τοΰ κ. άνωτέρων αυτών. Έπί πλέον όμως ό νες θά έπλούτιζον τό άπόθεμα τής Τρα
Διομήδους. Ο κ. Διομήδης έθεσεν ώς προκληθείς έκ τής άκολουθηθείσης πο-· πέζης τής 'Ελλάδος. Παρέλυεν ή πο
αφετηρίαν τοΰ προγράμματος του τήν, λιτικής διαφορισμός μεταξύ τής έπισή-' ράνομος
άγορά συναλλάγματος καί
βραχυπρόθεσμον δυνατότητα τής ένι- ί μου καί τής έλευθέρας τιμής ουναλλάγ- : προσήγγιζεν ή συναλλαγματική τιμή
σχύσεως τών ιδίων ήμών πόρων, διά ματος, έπέφερε πολλαπλός ζημίας, ώς τήν ισοτιμίαν τών αγοραστικών δυνάτής δημιουργίας φυσιολογικωτερας κά άναλυτικώς άνεπτύξαμεν είς ειδικήν έ- μεων. Τά έξαγωγικόν έμπόριον, προ,
πως ισορροπίας, τόσον εις τόν τομέα πί τοΰ νομισματικού θέματος μελέτην στατευόμενον μέ τάς νέας είς δραχμάς
τής έξωτερικής, δσον καί είς τόν τής μας. Έμφανέστεραι δέ συνέπειαι τού- τιμάς τοΰ δολλαρίου καί τής λίρας, έέσωτερικής οικονομίας τής χώρας. Έ- του ήσαν ή άποστέρησις τής χώρας νισχΰετο είς τόν συναγωνισμόν είς τάε
πεδίωξε δέ νά έπηρεάση, πρός τόν τής άδηλων αυτής
συναλλαγματικών ξένας αγοράς, άνευ πλέον άνάγκης
σκοπόν τούτον, τά βασικά μεγέθη τής πόρων καί ή δυσχέρανσις τών έξα- προσφυγής είς τό τόσον έπαχθές διά
οικονομίας, διά τοΰ καταλλήλου χειρι γωγων.
τήν εσωτερικήν κατανάλωσιν σύστημα
σμού: α) τής τιμής τοΰ συναλλάγμα
Ή Ελληνική οικονομία δέν ήτο δυνα τών ιδιωτικών άνταλλαγών, ώς καί είς
τος, καί 6) τής πιστωτικής μηχανής. τόν νά συνεχίζη τήν ϋπαρξιν καί τήν λει. τό μέτρον τής διά τοΰ προϋπολογισμού
Δηλαδή διά μέτρων, τά όποια έθεώρει τουργίαν της έπί τοιούτων έπικινδύνων έπιδοτήσεως.
δτι εύρίσκονται έντός τών αμέσων δυ βάσεων. Ίσοστάθμισις τής έπισήμου έ- |
Διά τοΰ συναλλαγματικού δμως μένατοτήτων τής κρατικής έπιρροής. Καί ξωτερικής αξίας τής δραχμής πρός τήν ΎΡου τουτου, οσον και αν εΐνε κατά
διά μέν τής νομισματικής αναπροσαρ διαμορφωθεϊσαν έκ τών πραγμάτων συ- βάσιν επιτυχές, η προσπάθεια δέν τ&
μογής έπεζήτει τήν ταχυτέραν αυτοδύ ναλλαγματικήν άξίαν, μέ παράλληλον λειώνει. Απλώς μόνον αρχίζει. Η κα
ναμου άναζωογόνησιν τών συναλλαγ προσπάθειαν συγκρατήσεως τοΰ γένι- βιέρωσις τής νέας ισοτιμίας άπετέλει
ματικών πηγών τής Ελλάδος. Διά δέ κοΰ έπιπέδου τών τιμών, ήτο τό πρώ- Τθν προίπόθεσιν διά τήν έπιδίωξιν ώρι
τής ρυθμίσεως τής πίστεως άπέβλεπεν τον βήμα πρός άπομάκρυνσιν άπό τάς σ(αένων αναπροσαρμογών είς τήν έθνι
είς τήν
διεύρυνσιν τής παραγωγικής λ,.,
— .1-.:— αΐτινες
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ακαμψίας,
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βάσεως τής χώρας, τήν διευκόλυνσιν ληνικήν οικονομίαν είς αδιέξοδον.
μιάς βραχυχρονίου, καταλλήλου πρός
των συναλλαγών καί τελικώς, βραχύ"Η επικουρία τών διεθνών συνθηκών, τάς ελληνικός συνθήκας πολιτικής πράο
χρονίως, τήν μείωσιν τοΰ κόστους πα ώς αΰται έδημιουργήθησαν τήν 18ην αύτοεξέλιξιν και άξιοποίησιν τών. ευ
ραγωγής
Σεπτεμβρίου, κατόπιν τοΰ υποβιβασμού νοϊκών δρων τής δημιουργηθείοηο νέας
"Εν έκ τών
κυριωτέρων, κατά τό τής τιμής τής στερλίνας καί τής έκ τοΰ συναλλαγματικής τάξεως. Είς τρόπον
1949 καί μέχρι τής αναπροσαρμογής σύνεγγυς παρακολουθήσεως αυτής, ύπό ωστε νά δημιουργηθοΰν καλύτερο
εμποδίων εις μίαν θετικήν προσπέλασιν τών περισσοτέρων νομισμάτων, διηυκό- ροι ισορροπίας είς τήν έξωτερικήν ρί
τοΰ έλληνικοΰ προβλήματος ήτο ή χε- ; λυνε τήν
πραγματοποίησιν τών ύπό κονομίαν τοΰ τόπου.
χνητή μεταχείρισις τοΰ συναλλάγματος. 1 τοΰ σχεδίου Διομήδους ταχθέντων σκο
Διότι, ή ανωμαλία είς τήν τιμήν τοΰ
Ή συναλλαγματική πολιτική κατά τό πών. Δέν. έπρόκειτο περί έστλής παρα- I συναλλάγματος ειχεν έν τελευταίςι άέπισκοπούμενον έτος καί μέχρι τής συ κολουθήσεως τής ύποτιμήσεως τής ναλύσει οργανικά τά αίτια: τήν χαμηναλλαγματικής αναπροσαρμογής προσ ατερλίνας, διότι έν τοιαύτη περιπτώ- λήν άποδοτικότητα καί την παρασιτιδιωρίζετο κατά βάσιν: άφ’ ένός άπό σει ή σχέσις τής δραχμής πρός τήν κότητα
τής οικονομίας, αΐτινες άντιτήν λειτουργίαν τοΰ συστήματος τών στερλίναν θά παρέμενεν ή αύτή σχε | στρατεύονται τό
έπιδιωκόμενον ύψος
αποδεικτικών συναλλάγματος' άφ’ έτέ δόν, δηλαδή δρχ. 32.000 πρός μίαν! τοΰ πραγματικού εισοδήματος καί μειρου άπό τήν εφαρμογήν προγράμματος λίραν, ένώ ή τιμή τοΰ δολλαρίου θά' ώνουν τήν άνταγωνιστικήν της ίκανότηεισαγωγών. Καί διά μέν τών αποδει ηύξάνετο άπό δρχ. 10.000 είς 12.000 τα. Συνεπώς δι’ οργανικών μέτρων έκτικών συναλλάγματος έπεδιώκετο κυ συμφοόνως πρός τήν νέαν διεθνή σχέσιν δει, εν συνεχείςτ, καί νά άντιμετωπιρίως ή πρ.μοδότησις τών έξαγωγ'ών, διά λίρας-δολλαρίου (1 $ = 2,80). Έ- σθοΰν τά μετ αύτής συνηρτημένα κυδέ τής ρυθμίσεως τών εισαγωγών ή προ. ! ποόκειτο περί καθιερώσεως νέας ίσοτι- ριωτερα
προβλήματα.
Έπεβάλλετο
γραμματική ΐκανοποίησις τών τεραστί μίας τής δραχμής είς 42.000 δραχμάς δηλαδή, προσπάθεια τονώσεως τής άων αναγκών τής χώρας διά τών περι- πρός τήν στερλίναν καί 15.000 δραχ) πσδοτικότητος τής
οικονομίας
διά
ωρισμένων εις τήν διάθεσιν αυτής πό- | μάς πρός τό δολλάριον. Ή καθιέρωσις. προσφορών
παραγωγικών, έμπορικών
ρων.
τής νέας αύτής ισοτιμίας άπεδείκνυεν, και *δία πιστωτικών μέτρων καί άποΉ διατήρησις τής τιμής τοΰ ξένου οτι κατεβάλλετο ποοσπάθεια τοποθετή καταστασεως ουτω μεγαλυτέρας ισορ
συναλλάγματος εις χαμηλόν επίπεδον σεως τής δλης έλληνικής οικονομικής ροπίας είς τό ίσοζύγιον πληρωμών δι*"
δλως άσχετον πρός τήν ισοτιμίαν τών πολιτικής έντός τών πλαισίων τών δι αϋξήσεως τής παραγωγής καί μειώσεως τοΰ κόστους της είς έπίπεδον προαγοραστικών
δυνάμεων, ώφείλετο είς εθνών οικονομικών φαινομένων.
επιδιώξεις
έσωτερικής
νομισματικής
Ή νομισματική αναπροσαρμογή έ σεγγϊζον τό των άλλων χωρών" προσ
σταθερότητος. ’Ελλείψει αποτελεσματι λαβε χώραν κατόπιν αίτήσεως τής Έλ πάθεια άπομακρύνσεως τής άνωμάλου
τοΰ
κού έλέγχου τιμών, συστήματος διά λην.κής
Κυβερνήσεως,
συμφωνούσης μέχρι σήμερον χρησιμοποιήσεως
δελτίου διανομών καί λελογισμένης φο καί τής Νομισματικής ’Επιτροπής καί νομισματικού μηχανισμού πρός ΐκανορολογικής καί πιστωτικής πολιτικής, ή τής
έν Ελλάδι ’Αμερικανικής Άπο· ποιησιν δημοσιονομικών αναγκών καί
ρύθμισις τής έπισήμου τιμής συναλ στολής, πρός τό Διεθνές Νομισματικόν ΤΠζ έκ τούτου προκυπτούσης νομισμαέπιφέρει τήν
λάγματος άπετέλει τόν προχειρότερον Ταμεΐον, τό οποίον καί ένέκρινεν όπως τ:,κΠζ έξοιδήσεως, ήτις
ύπό τόν έλεγχον τοΰ κράτους μηχανι ή Ελλάς καθορίση νέαν ισοτιμίαν πρός άλλοίωσιν τής έσωτερικής βάσεως τοΰ
σμόν διά τήν αποτροπήν άποτόμων τό δολλάριον τών ‘Ηνωμένων Πολιτει-j νομίσματος καί δημιουργεί τά μεγαλύκλυδωνισμών είς τάς τιμάς τών άγαθών ών καί τήν λίραν στερλίναν, έν άναλο- τέρα προσκόμματα είς τό έργον τής
και
άνασυγκροτήσεωςκαί τών ύπηρεσιών καί διά τήν δια- γίςι δέ καί πρός τά λοιπά νομίσματα, άνορθώσεως
σφάλισιν ούτως ένός σταθερού βιοτικού
Άπό τυπικής άπόψεως έξεταζομένη προσπάθεια, τέλος, όλοκληρώσεως τής
νομισματική αΰτη
άναπροσαρμογή οικονομικής πολιτικής διά τής έφαρέπιπέδου. Διά τάς έπιδιώξεις ταύτας
συστήματος έλέγ1ή έν λόγω πολιτική έστηρίζετο κυρίως | συνίσταται είς μεταβολήν τών τιμών μογης προσφόρου
έπί τοΰ άποτελεσματνκωτάτου παρό- [ τών αποδεικτικών συναλλάγματος, ά- χων.
γοντος τής ’Αμερικανικής Βοήθειας, ή τινα διετηρήθησαν έν ίσχύϊ Ουτω πα
Αντ’ αυτών δμως ή αναπροσαρμογή
όποια έκάλιπτε
τό άνοιγμα μεταξύ ρέμεινε μέν ώς είχε καθορισθή διά τοΰ ήρχισε μέ τήν καθιέρωσιν τοΰ συστή
τών ιδίων διαθεσίμων τής χώρας πό-_ Νόμου 879)1946 ή τιμή τοΰ δολλα. ματος τής έπιδοτήσεως τών είσαγομέ·
ρων καί τών αναγκών τών εΰρυτέρων ρίου είς δρχ. 5.C00 καί ή τιμή τής νων ειδών πρώτης άνάγκης, διά τοΰ
τάξεων τοΰ έλληνικού λαού, άπεμάκρυ- άγγλικής λίρας είς δρχ. 20.000, κα καθορισμού τιμής συναλλάγματος μι
υε δέ τόν κίνδυνον εισόδου τής χώρας θωρίσθησαν δέ αί τιμαί τών άποδεικτι κρότερος τής καθιερωθείσης έκ δραχ
είς κύκλον έφιαλτικών δοκιμασιών.
κών συναλλάγματος είς δραχ. 10.000 15.000 κατά δολλάριον καί 42.000
'Αντικειμενική έπισκόπησις τών άπο- διά τό δολλάριον καί είς δρχ. 22.000 κατά λίραν στερλίναν. Συτσήματος, τά
τελεσμάτων τής άκολουθηθείσης συναλ διά τήν λίραν. Ητοι ούσιαστικώς, άπό όποιον έδημιούργησε
πολλαπλός τι
λαγματικής πολιτικής καταλήγει είς τό τής 21ης Σεπτεμβρίου 1949 ή έπίση- μάς συναλλάγματος, καί έπέθεσεν έπί

του δημοσίου προϋπολογισμού πρόσ-1 αΰτη εμμέσου φορολογίας, ήτο ψανε- σε φόβους αισθητής υψώσεως
του καί ή παρακολοΰθησις τοΰ τρόπου
τών πιστώσεων.
θετόν βάρος 684 δισεκατομμυρ:ων. Τά ( ρόν δτι θά έττέτππτε τελικώς έπΐ τής I έτηττέδου των τιμών
ίκδηλωθέντας χρησιμαποιήσεως
Ιοντο δέ διότι ό έλεγχος τών τιμών
βάρος αστό μαζΰ μέ τό τεράστιον ελ· κοτταναλώσεως. Πρέπει έπίσης να πα-[δι’ έπιταχύνσεως της κυκλοφορίας
Τά έκ τής έφαρμοσθείσης,
επ θά έξησψάλιζε τήν άπαραίτητον οι
λειμμα έκ τής διαχειρίσεως τού σίτου ρστηρηθή, δτι τό μέτρον τής έπιδοτήσταθερότητα, καθ’ δν
έκ δραχ. 250 δισεκατομμυρίων.
έπε- σεως έλήφθη παρά τό γεγονός
δτι ευκαιρίφ τής νομισματικής άναπρσ κονομικήν
δείνωσε τόν παράγοντα εκείνον, δστις συνδρομή ευμενών οικονομικών συνθη- σαρμογής τακτικής έπιτευχθέντα α χρόνον ό πιστωτικός μηχαν.σαός
όποτελεί σήμερον την σημα.τικωτέραν κών έν μέν τώ έξωτερικφ, συνεπείς ποτελέσματα,έσχον ώς άρχικήν μέν θά είχε τήν εύχέρειαν νά αϋξήση
τών διεθνών συνέπειαν τήν άπορρόφησιν ποσού τήν νομισματικήν κυκλοφορίαν εις
απειλή διά τήν δλην οικονομίαν τού τής συνεχούς πτώσεως
τόπου. Καί τούτο μέ τήν πρόθεσιν δ·; τιμών, έν δέ τώ εσωτερική, ώς θά ό S 5,5 έκατομμ. έκ τής αγοράς, έν δσην έκτασιν άπαιτοϋν αί άνάγ και
ουσιώδη της χρηματοδοτήσεως. Συγχρόνως
πως ή έπιδότησις
τών είσαγομένωιι ναπτύξωμεν κατωτέρω, διεπλάσθη κα- συνεχείφ δμως ούδεμίαν
προ'*όντων έπιτύχη τήν σταθεροποίησιν τάστασις διεΐΛ<ολύνουσα τήν άνώδ.υνον βελτίωσιν έπέφερον τόσον είς το ί- αμως ό έλεγχος καί ή παρακολού
εις θησή τών πιστώσεων θά έξησφάλιτής έσωτερικής αξίας τής δραχμής καί; ΰποτίμησιν τής έξωτερικής αξίας τού σοζύγιον πληρωμών, οσον καϊ
τήν έσωτερικήν άξίφν τής δραχμής. ζε τήν μεγαλυτέραν δυνατήν παρα
τήν ανασυγκρότηση/ οϋτω τού βιοτικού νομίσματος.
Διότι ή πληθωριστική Ψυχολογία καί γωγήν άγαθών δι’ δν θά
καλό
επιπέδου τών εύρυτέρων τάξεων.
ί Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ή έπιζήτησις διασφσλίσεως τών δια πτωνται άμεσοι καταναλωτικοί δυ
Ήτο άμφίβολον δμως έάν ή τοιαύτη έπιδότησις θά κατώρθου νά ώφελή·
Πράγματι, τά έντονα πληθωριστι θεσίμων δι’ έπενδύσεως εις χρυσά'ς νατότητες. Ύπό τήν προΟπόθεσιν
ση τάς εΰρυτέρας τάξεις τών κατανα- κά φαινόμενα, άτινα μάς εκληροδό- λίρας ήρχισε καί πάλιν νά άναβιοι, ταύτην, οίαδήποτε ποσότης νομί
λωτώίν, υπέρ τών όποιων καθιερώθη> τησε τό 1948 και τά άποΤα ττροήο- τό δέ καθεστώς τών τιμών νά κινδυ- σματος έξ ϋπαρχούσης ή νεοδημιάφοΰ μάλιστα ή Κυβέρνησις εΐχεν άπο- χοντο άπό έμπορικούς, παραγωγι- νεύη νά διαρραγή. Ερχομένου τοΰ ουρίγηθησομένης
άγοραστικής δυφασίσει πρά τής αναπροσαρμογής τήν κούς καί έν συνεπείςι πρός αύτους έτους 1950 ό δείκτης τών τιμών ά- νάμεως δέν δύναται νά θεωρηθή
χωρίς ή σταθερότης υπέρμετρος, έφ’ δσον καί καθ’ ό
επιβολήν φορολογίας έπΐ τών εισάγω- κερδοσκοπικούς λόγους,
υπαιτίους νακυμαίνεται
γών, διά νά μετριάση τά λόγοι τής τής μειώσεως τής προσφοράς των τής χρυσής λίρας νά δύναται νά τόν σον εξασφαλίζεται ή έντός τών έπιθεωρουμένης τότε ώς χαμηλής τιμής | αγαθών, εΐχον αρχίσει νά περιορί- συγκρατήση. ’Αντί δμως ή πολιτι βαλλομένων χρονικών ορίων έπατοΰ έξωτερικοΰ συναλλάγματος άποκο- ] ζωνται κατά τήν διαδρομήν τοΰ επι- κή τού Κράτους νά άποβλέψη πρός νεισροή του είς τήν έξ ής προήλθε
τήν άπομάκρυνσιν τών αιτίων εκεί πηγήν. Ή εμπρόθεσμος δέ έπάνονων, άτινα, ώς είναι κυρίως ή έπι- 5ος αΰτη θά έπιτευχθη μόνον έφ’
Τιμαριθμική
Τιμάριθμος
Κυκλοφορία
■ κυκλοφορία δείνωσις τών δημοσίων οικονομικών, δσον ή χορήγησις καλύπτεται έξ
τρ)τίων Τραπέζης Ελλάδος
40,4 δισεκατ. προκαλοΰν τήν άνατάραίιν τών τι ολοκλήρου δι’άσφαλειών ρευστο
28.009,3
1.130 δισεχ.
Ίανουάριος 1949
μών, στρέφεται άκριβώς έναντίον έ- ποιήσιμων έντός τής προθεσμίας
—
40,0
»
28.337,8
1.135 »
Φεβρουάριος
κείνων τών παραγόντων, οϊτινες διά λήξεως.
»
28,8
—
29.047
»
1.125
Μάρτιος
τής άναπτύξεως τής οικονομίας θά
43,8
»
28.504,9
Τοιαύτη όμως ρύθμισις προϋποθέ
1.250 »
Απρίλιος
άπετέλουν τήν ανασταλτικήν δΰνα- τει αποτελεσματικόν έλεγχον πίστεως.
42,7
»
—
28537,1
1.219
»
Μάιος
μιν έναντίον τών έκ τής δημοσιονο41,1
»
—
29.574,6
1.217 »
Τούτέστιν έπακριβή παρακολούθησιν
' Ιούνιος
μικής άπειλής διαμορφουμένων
46,5
—
»
27792,5
1.292
>>
έκάστης χορηγήσεως, καθ’ ύλην τήν
’Ιούλιος
σμενών νομισματικών έξελίξεων.
48,6
»
—
27.862,1
1.355 »
Αύγουστος
διαδρομήν τής χρησιμαποιήσεως της
48,8
»
—
28‘557,5
1.403 »
Σεπτέμβριος
Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
μέχρι τής επιστροφής της· παρα
54,3
<>
27.718,2
1.506 »
'Οκτώβριος
κολούθησή έγγυωμένην τήν έκπλήρω54,6
»
Διότι υπάρχει τό δεδομένοι·, ώς
—
28.224,5
1.534 »
Νοέμβριος
σιν τών παραγωγικών καί καταναλω
έλέχθη, άτι ή πραγματοποιηθεΐσα
65,5
»
28.334
=
1.855 »
Δεκέμβριος
τικών έκάστης τών χορηγήσεων προϋ
Έκ τών άνωτέρω άριθμών κατα- μάτι τής έλευθέρας άγοράς, άν καί τώ 1949 αϋξη,σις κατά 1.000 περί
ποθέσεων.
που
δισεκατομμ.
τών
πιστώσεων
δεικνύεται δτι παρά τήν κατά 725 πάντοτε επαχθής, ένεψάνιζε ποιάν
Οφείλομεν έν τούτοις νά παρατηδισεκατομ., ήτοι κατά 64% αΰξησιν τινα τάσιν χαλαρώσεως" ή δραχμή πρός τήν οικονομίαν άπετέλεσε πα ρήσωμεν ότι ό μέχρι τούδε ασκηθείς
ράγοντα
ένισχύσεως
τής
παραγω
άνέκτα
ολίγον
κατ’
ολίγον
τήν
έπιτής κυκλοφορίας τών τραπεζογραμ
’ έλεγχος δέν έπλήρον τάς άνωτέρω
ματίων άπό 1.1.1949 μέχρι 31.12. βολήν της είς τήν συνείδησιν των γής μέ εύμενή τόν αντίκτυπον έπΐ
προϋποθέσεις, καθ’ δσον δέν ήτο άτών
τιμών.
Είναι
έπίσης
αναμφίβο
συναλλασσομένων,
ή
δέ
ταχυτης
1949 ό τιμάριθμος έπέδειξε
μίαν
ί πηλλαγμένος ώρισμένων μειονεκτημάευεργετικήν σταθερότητα. Ή πρό τής κυκλοφορίας ένεψάνιζε σχετικήν λον δτι μέ τήν βελτίωσιν τής γενικωτέρας καταστάσεως -καί τήν έπά ! των άπό άπόψεως όργανώσεως' έάν
σθετος ποσότης μέσων
πληρωμής έπιβράδυνσιν.
Ή τοιαύτη άνεξαρτο-ποίησις των νοδον τής πολιτικής όμαλότητος 1 λοιπόν καί είς τό μέλλον δέν ι,αταστή
διωχετεύετο κατά μέγα μέρος είς
τήν χρηματαγοράν υπό μορφήν πι τιμών άπό τής κυκλοφορίας καί τό κατά τούς προσεχείς μήνας ή οικο ί δυνατή ή άσκησις τοιούτου αποτελε
στώσεων πρός τούς διαφόρους κλά γεγονός, δτι πρά τής άναπροσαρμ-- νομική δραστηριότης θά ένταθή καί σματικού έλέγχου, είναι ένδεχόμενον
δους τής οικονομίας,
άπερροφάτο γής ή τιμή τών είσαγομένων άγα ή παραγωγή θά αντιμετώπιση ηύξη νά άναζητηθοΰν άλλα μέτρα καί τρό
διατηρησεως
δέ άπό τήν αΰξησιν τοΰ όγκου τών θών καθωρίζετο έπΐ τή βάσει τής μένην καταναλωτικήν άγοράν. Ύπό ποι πλέον αυτόματοι,
διαθεσίμων άγαθών καί τήν βελτί- τιμής τής έλευθέρας άνοράς συναλ -τοιαύτας, λοιπόν, συνθήχας καθί τής νομισματικής καί πιστωτικής κυ
ωσιν τής οικονομίας. 01 αυτοί ώς λάγματος ή καί άνωτέρας αύτής, σταται προφανής ή άνάγικη έλευθε- κλοφορίας έντός τών άρίων, άτινα δια
διά ριωτέρας άσκήσεως πιστωτικής πο γράψει άφ’ ένός μέν ή άσψάλεια τού
καί κατά τό 1948 παράγοντες, οί παρείχαν μοναδικήν ευκαιρίαν
υλικοί καί οί ψυχολογικοί, δρώντες τήν θεμελίωσιν οικονομικής πολιτι λιτικής υπό την έννοιαν τή'ς έντονω- νομίσματος καί άφ’ έτέρου αί άνάγδμως κατ’ άντίστροψον λόγον συνέ κής, ή όποια θά άπέβλεπεν είς τήν τέρας ένισχύσεως τής παραγωγής και τής παραγωγής, ώς φέρ* είπεΐν ή
πεια άθρόας χορηγήσεως άδειών εί άπομάκρυνσιν άπό τόν έπικρατουν- τών εισαγωγών καί διευκολύνσεως άντιμετώπισις τοΰ δανεισμού είς νό
σαγωγής κατά Μά’ίον καί Ιούνιον τα διαφορισμόν τών τιμών άγαθών, τοΰ έργου τής άνασυγκροτήσεως.
‘Άλλωστε δεν πρέπει νά λησμονή μισμα άναμφισβητήτου σταθεράς α
πρός κάλυψιν τής άμέσου και έμμέ υπηρεσιών, συναλλαγμάτων κλπ.
Νομίζομεν
δτι
ή
στιγμή
εκείνη
ται
δτι αί τραπεζικαί χορηγήσεις, ξίας. Είς έκτεταμένον, άλλωστε, τομέα
σου βοήθειας καί συνεπεία ηύξημέτής 'Ελληνικής Οικονομίας αί χορηγή
νης παραγωγής βασικών προϊόντων θά ήτο ή κατάλληλος, όπως καθιε..· ιδία αί πρός τό έμπόριον καί τήν
σεις γίνονται, τό μέν νομοτύπως (δά
ρωθή
ένιαία
τιμή
δολλαρίου
δι’
ά
βιομηχανίαν
τοιαΰται
έξακολου
ώς τό έλαιον, ή όρυζα, τά κηπευτι
κά κλπ., μαζί μέ τήν σημειουμένην λας τάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς θοΰν, παρ’ δλην τήν κατά τό 1949 νεια ’Αμερικανικής Βοήθειας), τά δέ
τπώσιν τών βασικών ειδών είς τάς ένιαία, ώς έκ τοάτου, συναλλαγυα- αυξηριν καί παρ’ δλην τήν είς εύ- παρατύπως (δάνεια είς χρυσάς λίρας)
διεθνείς άγοράς, συνέδαλον είς τήν τική πολιτική υποθευελιουμένη διά ρεϊαν εκταοιν λειτουργούσαν δα εις νόμισμα σταθεράς αξίας. Διά τής
μη ούσιώδη μετακίνησιν τών τιμών τών παραλλήλων εκείνων οργανικών νειακήν άγοράν είς χρυσάς λίρας, γενικεύσεως τοΰ είς ισχυρόν νόμισμα
έν νά άποτελοΟν μικρόν ποσοστάν τών δανεισμού θά περιορισθή ή ζήτησις
τών άγαθών. Οΰτω τό νομισματικόν μέτρων, τά όποια άναφέρομεν
πρόβλημα ήρχισε νά μή άντιμετω- τή παρούση εκθέσει, έκτενέστεοον άναγικών, τάς όποιας θά έδικαιολό πιστώσεων.
πίίεται άποκλειστικώς, ώς
μέχρι δε έν τή μελέτη μας περί «Κατευ γει ή έκταοις τής παραγωγικής
Καί μετά δμως
τόν περιορισμόν
οικονομικής πολίτικης». Βραστη,ριότητος εις μίαν άνασυγκαί τών μέσων τοΰ 1949, έντός τών θύνσεων
τούτον
τών
πιστώσεων
θά διατηρηθή,
κροτουμένην οικονομίαν. Τό ύψος
πλαισίων τοΰ «ανοικτού πληθωρι Κατ’ άκολουθίαν τής τοιαύτης πο
έν πόση περιπτώσει, ή ΰφισταμένη
λιτικής
φρονοΰμεν
δτι
θά
έπετυγχά
σμού», διά μέτρων δηλαδή έπιδρών
άλλωστε τοΰ τόκου καί ή καθυστέτων άποκλειστικώς σχεδόν έπΐ τοΰ. νέτο ή δημιουργία^ συντελεστών ενν ρησις τής οικονομικής ζωής τής χώ μεγάλη δυσαναλογία μεταξύ δυνατοτή
σκέλους τών νομισματικών παραγον . αίας καί σταθεράς
νομισματικής ρας καταδεικνύουν τήν έντασιν τής των προσφοράς καί ζητήσεως χρημα
τικών κεφαλαίων, ή όποια θα έκφράζε
των.Διότι καί αυξήσεις τών είσοδη μονάδας καί ευνοϊκών ορών πιστωτι- άνάγκης πιστώσεων.
κής
πολιτικής,
θά
έπετρέπετο
δέ
ή
ται διά τοΰ ύψους τού τόκου. Μία δ
μόττων τών μισθωτών έδόθησαν καί
Δέν παραγνωρίζομεν βεβαίως,
είς μικροτέραν έκτασιν
ήσκήθη ή διά τής έπιρρίψεως τοΰ βάρους τής δτι κατά τήν χρηματοδότησήν τής μως τών προϋποθέσεων τής άποκαταστάσεως κανονικών όρων παραγωγής
διά πωλήσεως χρυσών λιρών αντ/- έπιδοτήσεως έπΐ τοΰ προϋπολογι οικονομίας
έπιβάλλεται
δπως,
πληθωρική πολιτική· κοί άνετώτε- σμού τόνωσις τού παράγοντος άκρι πλήν τών παραγωγικών άναγικών, είναι καί ή συγκράτησις τού τόκου,
ρον έκινήθη ή Εκδοτική Τράπεζα βώς έκείνου, δστις άποτελεΐ σήμε λαμβάνωνται ϋπ’ δψιν καί αί
έ- ώς στοιχείου κόστους, είς χαμηλά έείς τήν ένίσχυσιν καί τήν τόνωσιν ρον τήν πλέον έπικίνδυνον μορφήν κάστοτε ίσχύοοσαι δη,μοσιονομικαί πίπεδα. Πρός τούτο είναι απαραίτη
τών παραγωγικών κλάδων. ’Αρκεί πληθωριστικής απειλής. Την άπει- καί νομισματικά! συνθήκαι, ΐνα οϋ τος ή άσκησις συνειδητής, πρός τήν
νά σημειωθή πρός άπόδειξιν τού γε λήν τούτην έπηύξησεν ή λήγοντος τω
άποφεύγωνται καταστρεπτικοί κατεύθυνσιν ταύτην πολιτικής τοΰ τό
αϋζηοτς
γονότος τούτου, δτι αΐ πρός αΰξη- τού 1949 έπιτελεσθεϊσα
έπΐ
τών
τιμών άντίκτυποι. Ύπό ά- κου. Αότη δέον, μεταξύ άλλων, νά άσιν τής άποδοτικότητος τής οικονο τών έκ τής κυκλοφορίας χορηγού μέ
νωμάλους συνθήκας, ώς αί σημε ποβλέπη είς τήν λήψιν μέτρων οια:
νων
πιστώσεων
είς
τό
Δημόσιον,
υ
μίας άναψερόμεναι κατωτέρω πιστώ
ρινοί, κατά τάς όποιας ό εύαίσθη1) Ό υποβιβασμός τού έπιτοκίου
σεις έκ τής κυκλοψοοίας δέν υστε πέρμετρος δηλαδή δημιουργία δια
τος ψυχολογικός, παράγων άντιδρά τών παρεχομένων ύπό τοΰ ‘Εκδοτικού
θεσίμου
χρήματος
μή
έκπηγα'ζοντος
ρούν τών έκ τής ’Αμερικάνικης βοή
εις κάθε αΰξησιν τής κυκλοφορίας είς τά πιστωτικά ιδρύματα πιστώ
θειας διατεθεισών δραχμών πρός άπό άντίστοίχον αΰξησιν πλούτου
μέ αντίστοιχον ΰψωσιν τοΰ τιμαρί σεων.
ούτε
άπό
πυκνωσιν
τών
συναλλα
αΰξησιν τής παραγωγικότητας αυ
Ή άπότομος αΰτη αΰξησ>ς θμου καί ικαθιστά άπαγορευτικήν . .2) 'Η έλάφρυνσις τοΰ βάρους τό ό
τής. Ευεργετικά δέ ησαν κοί τά εκ γών.
τούτων διά τήν οικονομίαν καί τήν' κατά 300 περίπου δισεκατομμ εν· είς τό Εκδοτικόν "Ίδρυμα τήν χο- ποιον συνεπάγεται διά τά πιστωτικά
του ρήγησιν παραγωγικών πιστώσεων,
άνασυγκρότησιν τοΰ τόπου άποτε- ] τάς τού Β δεκαπενθημέρου
ιδρύματα ή υποχρεωτική
κατάθεσις
λέσματα. Ή εύρυτέρα πιστοδότη- Δεκεμβρίου,
έν συνδυασμώ προς τό μόνον σοβαρόν μέτρον πρός α παρά τή Εκδοτική Τραπέζη υπέρογκου
σις τής οικονομίας ένίσχυε τήν πα- πληροφορίας περί μεγαλυτέρου^ α- ποφυγήν τών έκ τών τοιούτων πι
περιπετει ποσοστού τών καταθέσεων των, δι’ α
ρσγωγικήν δραστηριότητα καί έβελ- νοίγματος τού προϋπολογισμού και στώσεων νομισματικών
παλλαγής τών Τραπεζών έκ τού βά
τίωνε και τάς γενικωτέρας συνθή-. πρός άνατίμησιν ώρ'σμένων ειοων ών θά ήτο: άψ’ ένός ό έλεγχος τών
ρους τού τόκου Αντιστοίχου ποσοστού
τιμών
καί
άφ’
έτέρου
ό
έλεγχος
χσς τής παραγωγής.Ό τόκος πράγ είς τήν διεθνή άγοράν, έδημιουργη-

τών πρός αύτάς χορηγήσεων της.
3) Ή άνακούφισις τών δανειακών
πράξεων άπό τών βαρών έχείνων, τά
όποια έπαυξάνουν έπιφανειακώς
μέν
άνεπαισθήτως, έν τή πραγματικτόητι
δμως έπαχθώς τόν τόκον ώς ψερ’ εί
πεΐν χαρτοσήμου κλπ. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην τής πτωτικής
έπΐ
τού τόκου έπιδράσεως θά συμβάλη καί
ό βαθμιαίος περιορισμός τών εξόδων
λειτουργίας τών πιστωτικών ιδρυμά
των διά τής έψαρμογής έλέγχου έπΐ
τών γενικών δαπανών.
Σήμερον τό κοινωνικώς καί οίκονομικώς άπαράδεκτον ύψος έπιτοκίου,
ύπό τό όποιον αναλαμβάνονται
δά
νεια είς τήν περιοχήν τής έλευθέρας
άγοράς χρήματος αποτελεί μίαν άπό
τάς πλέον νοσηρός έκδηλώσεις τής οι
κονομίας, έκ τούτου δέ καί μίαν έκ
τών σημαντικών άφορμών άποτυχίας
τού υποβιβασμού τού κόστους παρα
γωγής, δν έπιδιώκομεν διά τήν ενταξίν μας έντός τής διεθνούς οικονομί
ας. Τά αϊτια είναι πολλαπλά, αί δέ
έπιδράσεις έπΐ τής νομισματικής στα
θερότητος πολύπλευροι. Εκτός
τής
δυσαναλογίας μεταξύ δυνατοτήτων προ
σφσράς καί ζητήσεως χρηματικών κε
φαλαίων, μία έκ τών άφορμών τοΰ ύ
ψους τού τόκου οφείλεται είς τό γε
γονός ότι ά τόκος τής έλευθέρας άγο
ράς. περιλαμβάνει στοιχεία, τών όποι
ων είναι δυνατόν νά έπιτευχθη
ύπό
ώρισμένας προϋποθέσεις ή έξουδετέρωσις. Καί κυρίως τό άσφαλ'ιστρον
κατά τών κινδύνων έκ τής παρανομίας,
τό όποιον συν ιστό αυτό τούτο τό ύ
ψος τού συμφωνονμένου τόκου. Ένδεχόμεθα άναγνώρισιν τών είς -ταθερόν
νόμισμα συναλλαγών θά έμετρίαζε κα
τά πολύ τό σήμερον υφιστάμενον άσφάλιστρον. Έπέκτασις δέ έπΐ τοΰ
πιστωτικού τομέως τών ήδη έπΐ τεν
πεδίου τής έμπορικής συναλλαγής ά
πό μακροΰ καθιερωμένων λογαριασμών
είς νόμισμα σταθεράς άξίας, έκτος
τοΰ γεγονότος ότι διά τής προσφο
ράς χρυσών λιρών θά έδημιούργει τάς
προϋποθέσεις ένισχύσεως τής θέσεως
τής δραχμής,, θά έπηύξανε, προϊόντος
τού χρόνου, καί τήν πρός τάς Τραπέζας προσφοράν άποταμιεύσεως.
ΙΙϋξημένη, συνεπώς, προσφορά ά
ποταμιεύσεως καί μειωμένη, ώς έ
λέχθη
άνωτέρω,
άνάληψις πιστώ
σεων είς σταθερόν νόμισμα θά συνέβαλλον έξ ίσου είς τήν έπιδιωκομένην
πτώσιν τοΰ τόκου καί τήν όργανικήν
έκ τού λόγου τούτου έξυγίανσιν τής
οικονομίας.
Η βαθμιαία, έξ άλλου, πρός τούς
φυσικούς αγωγούς τής πίστεως προσ
φορά άποθησαυρισμένων καί άγονων
άποταμιεύσεων, αϊτινες κατ’ αύθαιρέτους βεβαίως υπολογισμούς, φαίνε
ται δτι, πλησιάζουν τά 9 έκστομ.
χρυσών λιρών καί α’τινες έπιδεικνύουν σήμερον έντονον τήν προτίμησιν
ρευστότητας είς χρυσόν, θά έπηύξανε,
μετά τήν καθιέρωσιν τών παοά Τραπέ
ζαις λογαριασμών είς σταθερόν νόμι
σμα τήν διά τραπεζικών μέσων ίκανοποίησιν τών αναγκών τής οικονομίας,
τών έκδηλουμένων είς τό ύψος τόκου.Δι
ότι, μέ τήν έλλειψιν έμπιστοσύνης
πρός τήν δραχμήν καί τήν πτωχότητα
τών συνθηκών τής έλληνικής οίκονομί
ας, τά μεγαλΰτερον μέρος τών σχηματιζομένων σήμερον παρά ραπέζαις
διαθεσίμων διά τήν ομαλήν χρηματοδότησιν τής οικονομίας είς όλας τάς
μορφάς της προέρχεται έξ έκείνων,
οϊτινες ύποχρεοΰνται έκ τοΰ νόμου
(Νομικά Πρόσωπα χ.λ.π.) νά καταθέ
τουν παρά Τραπέζαις τά πρόχειρα τα
μισκά των διαθέσιμα, καί κατά δεύ
τερον λόγον έκ τού υστερήματος τών
πενιχρών έλληνικών εισοδημάτων.
Βεβαίως, λόγψ τής βελτιώσεως τών
γενικών συνθηκών, παρατηρεϊται τάσις άναδημιουργίας άποταμιεύσεων
παρά Τραπέζαις μέ έντονον μάλιστα

έξέλιξιν έπΐ τά δελτία. Ούτω την 31. διά τών ΰπ’ αυτών συγκεντρουμένων
12.1949 τό σύνολον των παρά Τρα- αποταμιεύσεων Επιζητεί νά συμπληρώ
ττέζαις καταθέσεων εις δραχμάς άνήρ- ση ή έκ τού εκδοτικού προνομίου χοχετο εις 1.178.345 εκατομμύρια, έκ
ρήγησις πιστώσεων. Ούτως αΐ έκδοτι
των ότιοίων παρά τή ’Εθνική 1 ραπέζη καί δυνατότητες καί αΐ δραόέως, έξ
δραχ. 603.174 έκατομμύρια.Τό ύψος εύνοήτων λόγων, άνερχόμεναι τραπε
δμως τών σημερινών παρά Τραπέζαις ζικοί καταθέσεις άποτελούν τήν κυρί
καταθέσεων, παραδαλλάμενον προς τό αν πηγήν άντλήσεως μέσων πρός άνκατά τό 1939 δεν αντέχει ε'ις σύγκρι- τιμετώπισιν τών Εκτεταμένων πιστω
σιν ούτε ποσοτικώς, άλλ’ ούτε και τικών αναγκών τής οικονομίας. ’Εκ
ποιοτικώς. Και τούτο διότι δαθύταται τής πενιχρός ταύτης, έν συγκρίσει
μεταδολαΐ Εχουν έπέλθει εις τήν σύνπρός τήν προπολεμικήν περίοδον, πι
θεσιν τών παρά Τραπέζαις καταθέσε
στωτικής τής χώρας πηγής προκύ
ων. Τό προθεσμιακόν, φέρ’ είπεΐν χρή
πτουν αποτελέσματα άξια λόγου, ι
μα, τού οποίου κύριος θεμαιοψύλαξ
δία ώς πρός τόν ανεφοδιασμόν αυτής
ήτο ή ’Εθνική Τράπεζα, δεδομένου δτι
είς αγαθά καί τήν γονιμοποίησιν τής
έκ τού συνόλου μακροπροθέσμων κατα
άργούσης έν Έλλάδι έργασίσς, ήτις
θέσεων έκ δρχ. 4.500 περίπου έκατομ.
είς τόσον ανεπαρκή συνδυασμόν εΰρίτήν 31.12.1939
είχε συγκεντρώσει
σκεται μέ τό πραγματικόν καί χρη
τά 2.100 έκατομμ., έκ τών υπολοίπων
ματικόν κεψάλαιον τής χώρας. Αί οϋδέ τά πλεϊστα συνεκέντρωνεν ή Αγρό
τω συνολικώς χορηγηθείσαι πιστώσεις
τική, έπΐ τών όποιων άλλωστε, καί
άνήρχοντο είς
31.12.1949 είς δρχ.
έδάσιζε τήν δημιουργίαν τών μακράς
3.387.966 έκατομμ. αναλυόμενοι ώς
πνοής έργων, έξηφανίσθη κατά μέγα
εξής: πρός τήν γεωργίαν δρχ. 1.211.
μέρος.
374
έκατομμ., πρός τήν βιομηχανίαν
Σήμερον αί παρ’ ήμΐν προθεσμια
κοί καταθέσεις εις δραχμάς ανέρχον δρχ. 363.927 έκατομμ., πρός τό έμται είς δρχ. 76.807 έκατομμ. έπΐ συν πόριον έν γένει δρχ. 1.213.776 έκα
όλου εις δραχμάς καταθέσεων
μας τομμ. (έξ ών 373.448 πρός τό καπνε603. 174 εκατομμυρίων. Αΐ τελευταί μπόριον), πρός διαφόρους άλλους κλά
οι αυται αντιπροσωπεύουν, ώς έπΐ 6ους δρχ. 245.612 έκατομμ., διά τήν
τό πλεΐστον, καταθέσεις έν δψει, έπι- συγκέντρωσιν γεωργικών προϊόντων
δαλλούσας τήρησιν μεγάλης ρευστό δρχ. 353.277 έκατομμύρια.
Είς τόν ακολουθούντο πίνακα πα
τητας, συνεπαγο μένης υψηλόν κόστος
ρατίθενται άναλυτικώτερον οί πρός
τού τραπεζικού χρήματος,
Ύπό τάς παρούσας συνθήκας τήν τήν οικονομίαν πιστώσεις κατ’ είδος
μερικήν άδυναμίαν τών Τραπεζών Ο χορηγήσεως καί κατά πηγήν χορηγήπως χρηματοδοτήσουν τήν οικονομίαν ιεως.
ΚΑΤΑ ΠΗΓΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ

ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ

Δόινεια πρός διομηχα*Η ’Εθνική Τράπεζα έξ
νίας
Δρ. 363,9 δισ.
ιδίων διαθεσίμων. Δρ. 103,4 δισ.
Αί λοιπαί Τράπεζαι έξ
, ιδίων διαθεσίμων. . »
73,9 »
Ή Τράπεζα τής Ελ
λάδος άπ’ ευθείας
καί μέσιρ τών άλλων
9?
Τ ραπεζών
........... » 186,6
"Η ’Εθνική Τράπεζα έξ
ιδίων διαθεσίμων . . » 348,6 »
Αί λοιπαί Τράπεζαι έξ
ιδίων διαθεσίμων . . » 219,0 »
Δάνεια πρός το έμπόριον
> 840,4
"Η Τράπεζα τής "Ελλάδος άπ’ ευθείας καί
μέσίρ
τών
άλλων
Τραπεζών ............. » 272,8
Ή ’Εθνική Τράπεζα έξ
34,9
ιδίων διαθεσίμων . . »
Αί λοιπαί Τράπεζαι έξ
0,2
Δάνεια πρός τά καιδίων διαθεσίμων . · »
πνεμπόριον
» 373,5 » ‘Η Τράπεζα τής "Ελλάδος άπ’ ευθείας καί
μέσιρ τών
άλλων
Τραπεζών
............ » 338,4 >
"Η Τράπεζα τής "ΕλλάΔάνεια πρός τήν γεδος άπ’ ευθείας καί
ωργίαν
(συμπεριμέσω τής Άγροτιλαμδάνονται καί τά
διά τήν συγκέντρωκής
........... .......... » 1.300,3 »
σιν γεωργικών ιτροιόντων)
................ » 1.564,6
"Η ’Αγροτική καί αί
λοιπαί Τράπεζαι έξ
ίδιων διαθεσίμων . . » 264,3 »
Δάνεια διάφορα .... » 245,6 > "Ολοι αί Τράπεζαι . . » 245,6 »
Σύνολον ........... > 3.388,0

>

Ή άνάππυξις τής τραπεζικής πίστεως έν Έλλάδι κατά τό 1949 συγκρινομένη άφ’ ένάς πρός τήν προπολεμι
κήν χρηματοδότησιν τής οικονομίας, άφ’
έτέρου πρός τάς άνάγκας τής Ομαλής
λειτουργίας τής παραγωγικής μηχανής
καί πρός τό εθνικόν εισόδημα Εξακο
λουθεί νά παρουσιάζη μίαν ποσοτικώς
καδυστερημένην μορφήν. Έναντι τοΰτέστι κεχορηγημένων πρά τού πολέμου,
ή άκριδέστερον τήν 31.1 2.1939
έν
συνόλου άνοσττυσσομένης τραπεζιτικής
πίστεως έκ δραχμ. 26.213 έκατομμ.),
τό σύνολον τών σημερινών πιστώσεων
άνέρχεται εις
1 1.957 έκατομμύρια
προπολβμικών δραχμών. (έπΐ τή βάσει

Σύνολον ......... » 3.388,0

Χ>

τού τιμαρίθμου). Έκ τής συγκρίσεως
καταφαίνεται στι αΐ σημερινοί πιστώ
σεις φθάνουν τά 52 ο)ο τών προπολεμι
κών,ένφ ό δείκτης τής κατά τό 1949 πα
ραγωγής εφθασε τά 87 ο)ο περίπου,
τό δέ Εθνικόν εισόδημα τά 81 ο)ο τού
προπολεμικού, συμψώνως πρός τιροκαταρκτικοΰς υπολογισμούς.
Είς ταύτας πρέπει νά προστεθούν αί
πιστοδοτήσεις έκ κεφαλαίων τής "Αμε
ρικανικής βοήθειας, αί όποιαι τήν 31.
12.1949 άνήρχοντο είς δραχ. 10.732
έκατομμ. καί $ 9.504.443,90 έκ τής
δοηθείας Ε. Π. Α. καί δραχ. 23 δι
σεκατομμύρια καί $ 838.851,83 έκ τής
δοηθείας A.M.A.C.

τικήν συμπάραστασιν τοΰ Κράτους.
Διότι ύπό τάς σημερινής συνθήκας
ή έννοια τής αϋξήσεως τής παρα
γωγής έχει πολύ εύρύτερον περιεχόμενον. Περιλαμβάνει καί έξυπονοεΐ σειράν μέτρων μέ σκοπόν δχι
μόνον τήν δημιουργίαν προσθέτου
Εθνικού πλούτου, άλλά τήν καλύτε
ρον καί πληρεστέραν διαχείρισιν έκείνου τόν όποιον παρότγομεν. Δι
ότι, άλλως, τό πρόβλημα τών έσοδειών μέ τήν αΰξανομένην άπόδοσίν
των καί τήν δυσχέρειαν τής επωφε
βιομηχανία™. Γενικώς αί χορηγήσεις έκ λούς διαθέσεώς των ύπό τών γεωρ
τών διαθεσίμων τής Τραπέζης τής "Ελ γών, αντί νά γίνεται Αφορμή βελτ«.λάδος καί έκ διαθεσίμων τών εμπορικών ώσεως τών οικονομικών δρων τής
χώρας καί μονίμου αϋξήσεως προ
Τρασιεζών κατενέμοντο κατά δασικούς
σφοράς Αγαθών, γίνεται. Αφορμή Α
παραγωγικούς
κλάδους τήν 31.12.
σύμμετρου σχέσεως τών συντελε
1949, ώς άκολούθως είς Εκατοστά Επί στών τής οικονομικής παραγωγής,
τού συνόλου των.
Αποθαρρύνσεως καί, τελικώς, πτώ
Διά τήν γεωργίαν 35,8 ο)ο, διά τήν σεως τοΰ βιοτικοΰ έπιπέδου
καί
συγκέντρωσιν προϊόντων 10,4 ο)ο, διά προκλήσεως νομισματικής Αρρυθμί
τήν βιομηχανίαν 10,7 ο)ο, διά τό έ ας. Κοθ’ δσον διακοπή ύποστηρίξε-'
μπόριον έν γένει πλήν καπνεμπορίου ως τών τιμών τών γεωργικών προϊ
θά συνεπήγετο δχι άπλώς
24,8 ο)ο, διά τό καπνεμπόριον 11 ο)ο, όντων
μείωσιν τής παραγωγής των, ώς καί
διά τούς λοιπούς κλάδους 7,3 ο)ο.
τοΰ εισοδήματος τών Αγροτών, Αλ
Τήν κόπανομήν τού
συνόλου τών λά καί περιορισμόν τών δυνατοτή
πρός τήν οικονομίαν πιστώσεων θά έ- των διαθέσεώς τών προϊόντων τών
πηρεάση καί ή κατόπιν άποφάσεως τής άλλων κλάδων παραγωγής, οΐτινες
Νομισματικής ’Επιτροπής αύξησιν τού ήδη άντιμετωπίζομεν αναιμικήν τήν
ποσοστού τών παρά τή Τραπέζη τής ζήτησιν καί έκ τούτου αυξησιν τοΰ
"Ελλάδος ατόκων υποχρεωτικών κατα κόστους παραγωγής κατά μονάδα.
θέσεων τών Εμπορικών Τραπεζών. Τά Ύποχρέωσις συνεπώς τοΰ παρεμβα
ποσοστά ταΰτα καθωρίσθησαν άπό 1. τικού Κράτους είναι νά προσφέρη
2.1950 είς 25 ο)ο διά τάς παρά ταΐς τήν συμβολήν του πρός τήν κατεύάφ’ ενός μέν βελτιώσεως
■Τραπέζαις καταθέσεις Νομικών Προ θυνσιν
τών γενικών συνθηκών παραγωγής,
σώπων Δημοσίου Δικαίου (Εναντι προ
Αφ’ έτέρου δέ διίευκολύνσεως τής όηγουμένου ποσοστού 22 ο)ο) καί είς λοκληιρώσεως τής παραγωγικής δι
12 ο)ο διά τάς παρ’ αύτα’ς λοιπάς αδικασίας διά τής έπωφελεστέρας
καταθέσεις (Εναντι προηγουμένου 10 διαθέσεώς τών Αγροτικών προϊόν
ο)ο). Πράγματι, άν ληφθή ΰπ’ όψιν των.
Έν τούτοις είς τήν άποψιν ταύότι καί αί έκ τών ιδίων διαθεσίμων
τών εμπορικών Τραπεζών χορηγήσεις τηγ προεβλήθη ή άντίρρηρις δτι ό
ύπόκεινται είς τόν Ελεγχον τής Νο Αποφασισθεις ύπό τής Κυβερνήσεως καθορισμός τιμών συγκεντρώσεμισματικής
’Επιτροπής, τό
μέτρον
ως Αγροτικών προϊόντων, πολλάκις
τούτο δέν άποσκοπεΐ είς τόν Ελεγχον κάτω τοΰ όριακοΰ κόστους παρα
τών πιστώσεων,
άλλά καταλήγει έν γωγής των, έγινεν έπΐ τή βάσει τής
τελευταία αναλύσει είς βάρος τού κό προβλεφθε ίσης, τιμής τω ν έν τή διστους τού χρήματος.
εθνεϊ Αγορά μετ’ Αφαίρεσιν τών έ
ξοδον μεταφοράς καί άλλων. Καί
τοΰτο διά νά διευκαλυνθή ή έν τή
διεθνεΐ Αγορά διάθεσις τών έλλη-νικών προϊόντων.
"Η άσκησις ορθής πιστωτικής πο έργοβσίας
τών Αγροτικών πληθυ
Δέν παραγνωρίζομε™ τήν σημασί
λιτικής, άν καί άπατελή τό έπίκεν- σμών, είναι ε'ς τινα προϊόντα άνώαν τών προσπαθειών, οΐτινες κατα
τρον τής οικονομικής πολιτικής διά τεραι
ακόμη
τών προπολεμικών
βάλλονται πρός τήν κατεύθυνση/
τήν ρύθμισιν τής όλης δρτστηριότη- (παρά τήν Ιέκ -διαφόρων αιτίων κα
τής έπιλύσεος τοΰ ζωτικού καί κεν
τος μιδς χώρας, δέν είναι έν τού- θυστέρηση/ τής άνασυγκροτήσεως).
τρικού διά τήν χώραν ·καί τήν Εξω
τοις Αποκλειστική προϋπόθεση- διά ΟΟτως ή παραγωγή όρύζης έφθά
τερικήν της οίίκονομίαν προβλήμα
τήν Επιδίωξιν τής οικονομικής προ σε τά 431% τής τοΰ 1939, ή γεωμή
τος τοΰ κόστους παραγωγής.
όδου.
Ή παραγωγική διαδικασία λων τά 202%, ή λαχανικών τά 172%,
Ή πολιτική; όμως ήτις φαίνεται
•καί ή συντονισμένη, προσπάθεια των βρωσίμων έλαιών τά 126%, έπιτρασυντελεστών παιραγωγής
διά τήν ζίων αταψυλών τά 122%. γλεόκοος έκ πρώτης σψεως νά ύποβοηθή τήν
αυξησιν τών δΓ Εσωτερικήν καί Ε τά 117%, έλαιολάδου τά 111% καί εξαγωγήν τών έλληνιικών προϊόν
ξωτερικήν κατανάλωσιν αγαθών, α βάμβακος τά 104%. Έξ άλλου ό των διά τοΰ, έν τινι μέτρω, αυθαι
ποτελούν τόν δασικόν πρός τοΰτο γενικός δείκτης τής βιομηχανικής ρέτου καθορισμού τιμών συγκεντρώ
παράγοντα. Τό πτραγωγικον δμως παραγωγής δεικνύει έπίσης συνεχή σεως, είναι Ενδεχόμενον νά μή άποπρόβλημα είναι έν πολίλοΐς πράβλη- άνοδον,
φθάσας κατά Δεκέμβριον δίδη πάντοτε τά προσδοκώμενα έκ
ιμα κοινωνικόν (Εργατικόν), δημο τά 97% (βάσις 1939) καί καθ’ δλό- ταύτης αποτελέσματα, Διότι ύφίστασιονομικόν καί νομισματικόν. Διότι κληρον τό έτος 1949 είς 88% έναντι ται ό κίνδυνος έκ τής πολιτικής ταύ
ή Εργατική, δημοσιονομική* καί νο 73% περίπου τοΰ 1948. Δύναται, δη της νά προκύπτη τελικώς Απσθάρμισματική πολιτική δύναται ν’ Απο- λαδή, κανείς νά όμιλήση περί όρ- ρυνσις καί μείωσις τής παραγωγι
τελέση δύναμιν όδηγοϋσαν ε’ις προ- γανικής άναπτύξεως τής βιομηχανί κής έπιδόσεως, μέ ένδεχόμενον Α
ώθησιν ή Ανάσχεσιν τών αποδοτι ας ώς Αποτελέσματος τής άνασυγ- ποτέλεσμα τόσον τήν έκτόπισιν τών
Ελληνικών προϊόντων έκ τών ξένων
κών προσπαθειών. Κατά τό ύπό α κροτικής προσπάθειας.
Ιδιαίτατα
νασκόπησης ψερ’ ,είπεΐν, έτος ή πα- ηιόξήθη ή παραγωγή τής μετάλλουρ Αγορών, δσον καί τήν Ανάγκην έραγωγική μηχανή προσέφερε δυνα γικής (68,5% έναντι 58% 1948), παυξήσεως τών εισαγωγών λόγω
τότητας,
μέσω ιμεγαλυτέρας προ μηχανολογικής (63% έναντι 54%), μειωμένης προσφοράς Αγαθών. Προ
σφοράς προϊόντων καί τής έκ τού οικοδομικής (82% έναντι 72%) καί αφοράς, ήτις πρέπει νά Αποτελή τήν
του "ικανότητας συναγωνισμού, μιας τής κλωστοϋφαντουργικής βιομηχα πρωταρχικήν μέριμναν της οικονο
πρός τά κάτω πιέσεως τών τιμών. νίας (79% έναντι 70%). Έπίσης καί μικής πολιτικής, έκτος τών άλλων,
Ο’ι "Έλληνες γεωργοί
κατέδειξαν τής βιομηχανίας ειδών διατροφής ώς παράγοντος Επιδρώντος έπΐ τής
δτι δύνανται, πολλάκις γυμνητεϋον- (80,5% έναντι 69%), τής βιομηχανί έξελίξεως τής Αγοραστικής Αξίας
τες καί ύποσ.τ ιζόμένοι, νά αΰξάνουν ας σιγαρέττων (164% έναντι 152%) τοΰ έθνικοΰ μας νομίσματος. Διότι,
ώς κατ’ Επανάληψην έτονίσαμεν, τό
συνεχώς τήν προσπάθειαν των πρός καί
τής εφαρμογής ήλεκτρισμσΰ νόμισμα, μή έχον ιδίαν αυτοτελή κυ
έπίτευξιν ευνοϊκών αποτελεσμάτων. (110% ιέναντι 66%). Πιστεύεται δτι,
Αί καλλιεργηθεΐσαι Εκτάσεις
δχι έφ’ δσον υπάρξουν ευνοϊκοί πιστω κλοφορίαν, είναι δργανον τής πα
μόνον έπλησίασαν. άλλά δι’ ώρισμέ- τικοί συνθήκαι, ή αϋξησις θά είναι ραγωγικής κυκλοφορίας (τών Αγα
θών) καί ή τιμή του Εκ ταύτης κα
να προϊόντα καί ύπερέβη.σαν τάς έτι μεγαλύτερα είς τά μέλλον.
τά τό πλεΐστον καθορίζεται.
προπολεμικός. Ούτως αί 6Γ όρύζης
Αί Αποδόσεις δμως τής παραγω
Αλλωστε ή μείωσις τοΰ κόστους
καλλιεργηθεΐσαι
Εκτάσεις
άνηλθον
γής, ιδιαίτατα δέ τής γεωργικής,
είς τά 304% τών τοΰ 1939, αί διά τών όποιων ή σημασία καθίσταται παραγωγής, ίδια ύπό τάς σημερι
γεωμήλων εις τά 146% καί αί δΓ μεγαλυτέρα Εάν ληφθή ύπ' δψιν δτι νός Ασταθείς συνθήκας, δέν Επιτυγ
άμπέλων
(Επιτραπέζιων
αταψυλών) Επραγματοποιήθησαν ύπό συνθήκας χάνεται. διά τοΰ καθορισμού χαμη
είς τά 136%. At πραγματοποιηθεί- καί δ ρους Αναστέλλοντας τήν πλή λών τιμών Ασφαλείας, άλλά διά μέ
•σαι Αποδόσεις, παρά τήν σκληρότη ρη αυτών έκδήλωσιν, δέν συνήντη- τρων έξυγιάνσεως τής όλης οικονο
Εντός τοΰ Ανωτέρω, καθοριτα τών συνθηκών διαβιώσεως καί σαν τήν έιδεικνυομένην προστατευ μίας
αθέντος πλάισίου οικονομικής πολι-

Φυσική τούτου συνέπεια είνε ότι ή μή
νομοτύπως διά τραπεζικού χρήματος
Ικανοποιούμενη ζήτησις, έκδηλοϋται είς
τήν περιοχήν τής έλευθέρας άγοράς τού
χρήματος καί οδηγεί είς τήν δ αμόρφωσιν τής υψηλής του τιμής. Ή τιμή
αΰτη λαμδάνεται κυρίως ΰπ’ δψιν είς
τόν υπολογισμόν τού κόστους τών αγα
θών, τόσον εσωτερικής παραγωγής, ό
σον καί Εξωτερικής προελευσεως, μέ
όλας τάς έκ τού γεγονότος τούτου δυσμενεστάτας συνέπειας διά τήν θέσιν τής Ελληνικής οικονομίας.
Ούτως ή Ελληνική τραπεζική πίστις
ύπό τήν Εξαντλητικήν πίεσιν τής άντιπληθωρικής πολιτικής Εξακολουθεί νά
στερήται τών δασικών Εκείνων όρων,
οΐτινες θά διευκολύνουν τάς συνθήκας
ομαλής παραγωγικής έξελίξεως καί τα
χείας καί άρμονικής κυκλοφορίας τών
εισοδημάτων. Δυστυχώς δέ μέχρι σή
μερον δέν φαίνεται νά κοττεδλήθη ή δέ
ουσα προσπάθεια είς τήν σύγχρονον
διαρρύθμισιν καί όογάνωσιν τών παρα
γόντων καί τών τεχνικών μέσων, ήτις
προσπάθεια, έμπνεομένη έξ αυτών τών
δυνατοτήτων τής οικονομίας, ώς έλέχθη καί άνωτέρω, θά καπηυθύνετο πρός
άπομάκρυνσιν τών αιτίων τής στενό
τητας τών τραπεζικών καί χρηματικών
διαθεσίμων. Άντιθέτως, μάλιστα, είς
περιόδους πληθωρικής
αϋξήσεως τού
κυκλοφοροΰντος
χαρτονομίσματος, όφειλομένης είς δημοσιονομικούς λόγους,
μέ τήν συνεχιζομένην Εντονον προσήλωσιν είς τήν ποσοτικήν άντίληψιν,άναζητεΐται ό περιορισμός τής ΰπερμέτρως
ένταθείσης νομισματικής κυκλοφορίας,
άποκλειστικώς καί μόνον διά τής πε
ριστολής τού θεμιτώς δημιουργουμένου
τμήματος αυτής, δηλαδή τής διά παρα
γωγικούς σκοπούς έκδιδομένης ποσότητος τραπεζογραμματίων. Ό τρόπος
όμως ούτος επενεργεί έπιδλαδώς έπΐ
τού νομίσματος καί τής οικονομίας,
καθ’ όσον διά τής ούτως έπερχομένης
έπιδραδύνσεως τής παραγωγικής δρα
στηριότητας ευρύνονται τά όρια τής
πληθωρικής έπιδράσεως.

’Αλλά καί ή ποιοτική σύνθεσις τής
άνσπτυσσομένης πίστεως παρουσιάζει
μίαν άξιοσημείωτον μορφήν. Έκ τού
συνολικού ποσού τών έκ τού Εκδοτι
κού προνομίου διοχετευθεισών δρχ. 2.
276.760 έκατομμ. τά 947.025 έκατ.
οστοτελούν γεωργικάς πιστώσεις. Έκ
τού συνολικού δέ ποσού τών έκ τών
ιδίων Τραπεζών διαθεσίμων δ.οχετευθεισών δραχ. 1.111.206 έκατομμ. τό
πλεΐστον αποτελεί πιστώσεις πρός τό
έμπόριον, τό
καπνεμπόριον καί τήν

Η παραγωγική πολιτική

τικής: διά τής τελειοποιήσεως τών
μεθόδων εργασίας· διά τής ρυθμίσεως τής φορολογικής έπιδαρύνσεως έν συναρτήσει πρός τήν στοιχει
ώδη οικονομικήν άντοχήν τής πα
ραγωγικής" διά τής καταργήσεως
τών παντοειδών εισφορών· διά τής
βελτιώσεως τών συνθηκών πιστοδοτήσεως καί τέλος διά τής λογικής
διατιμήσεως τών βιομηχανικών προ
ϊόντων, άτινα άνατ/καιοΰν διά τήν
συντήρησα· τών εργατών καί τήν έκτέλεσιν τής γεωργικής των έργασίας. Ή προχειρότης, άλλωστε, τοΰ
τοιούτου αυθαιρέτου καθορισμού τι
μών ασφαλείας άπτοδεικνόεται άπό
τό γεγονός, ότι αΐ τιμαί ώρισμένων
προϊόντων ύπερέβησαν ήδη κατά
πολύ τάς τιμάς, εις άς συνεκεντρώθη τό προϊόν τοϋτο. Εις τρόπον ώ
στε ή έννοια «τιμή ασφαλείας» νά
μη εχη πλέον περιεχόμενον. Καί ό
χι μόνον δέν ώφελήθη. ή κατανάλω
σές, άλλά -έδημιουρήήθη μία τερά

στια άνωμαλία εις τήν διανομήν τοΰ
έθνικοΰ εισοδήματος εις βάρος τών
αγροτών:
Οί καταρτιζόμενοι ύπό
τής ‘Αγροτικής Τραπέζης σταθμικοί
δεΐκται τών τιμών τών άγροτικών
προϊόντων άφ" ένός καί τών όρων
παραγωγής άφ’ έτέρου έμφανίζουν
άνάγλυφον τήν δυσμενή κατάστασιν
τών όρων τής γεωργικής παραγω
γής:
Σ υμφώνως πρός τούς αριθμούς
τούτους, ένώ ά τιμάριθμος τών ει
δών γεωργικής παραγωγής σημει
ώνει πτώσιν, ό τιμάριθμος τών συν
τελεστών τής γεωργικής παραγω
γής σημειώνει αΰξησιν. Κατ’ ούσίαν ή πολιτική καθιερώσεως χαμη
λών τιμών συγκεντρώσεως σημαί
νει έγκατάλειψιν τής ύπέρ τών γε
ωργικών προϊόντων καί ιδία τοΰ σί
του προστατευτικής πολιτικής, ήτις
ΐσχυσε καί προπολεμικώς καί συνέδαλεν εις τήν έπέκτασιν καί έ'νπασιν
τής καλλιέργειας του,

Ή δημοσιονομική πολιτική
Τό φορολογικόν, γενικώτερον' δέ τοι είναι ηύξημένα κατά 40% περίδημοσιονομικόν, πρόβλημα προβάλ που. Ούτως αί δημοσιονομ ικαί δαλεται καί δικαίως ώς ή περισσότε πάναι χωρίς νά περιλαμβάνουν, ώς
ρον επικίνδυνος καά πολύπλοκος ά- προπολεμυκώς, παραγωγικάς δαπάποψις
τοΰ όλου βραχυπροθέσμου νας
οάδέ ουσιαστικός έκτακτους
οικονομικού προβλήματος. Διότι, στρατιωτικάς
(καλυπτομένας άπό
πρός τό έλλειμμα τοΰ δημοσίου προ τήν Αντίστοιχον στρατιωτικήν βοή
υπολογισμού ύφίσταται τυπική καί θειαν) Απορροφούν πλέον τών 30%
ουσιαστική άλληλεξάρτησις τής πι τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος.
‘Αποθέ
στωτικής πολιτικής, τοΰ προγράμ τουν, δηλαδή, επί της όίκονομίας
ματος άνασυγ κ ροτήσεως καί τέλος βάρη, ατινα δέν θά ή σαν άνεκτό
τής συναγωνιστικής τής έλλη,νικής ούδέ ύπό συνθήκας Απολύτου εύηοικονομίας ίκανότητος, λόγω τοΰ ιμερίας ικαί έλαστικότητος αύτής.
Πάντως, ύπό τοιαύτας συνθήκας,
φόρτου τόν όποιον Επιβάλλει έπί
τοΰ κόστους παραγωγής ή έξαν. τό έθνικόν εισόδημα έπαυσε πλέον
τλητικώς Ασκούμενη
φορολογική νά άποτελή τήν βάσιν διά τήν ρύθμισιν τών δημοσίων δαπανών.
πολιτική.
Τά δημόσια έσοδα, κινούμενα ένΤό Ελληνικόν δημόσιον, παρασυέξαιρετικώς
περιορισμένου
ρόμενον άπό τήν ευχέρειαν προσπο- τός
πλαισίου
έθνικοΰ
εισοδήματος,
έλάρίσεως χρημάτων έκ τοΰ έκδοτκοΟ
προνομίου, τής ’Αμερικανικής Βο χιστα έπαυξηθέντος έναντι τοΰ προ
ήθειας ικαί τής έπιβολής έμμεσων ηγουμένου έτους, περιώρισαν εις τό
έλάχ ιστόν τά ποσοστά, τά όποια
φόρων, έξακολουθεϊ νά ζή μέ τήν
κεκτημένη,ν ταχύτητα τών 'μή λελο έγκαταλείπονται διά τήν δαβίωσιν
τοΰ έλληνικοΰ λαού, έτι δέ περισ
γισμένων έν πολλοΐς δαπανών. "Ε
σότερον τά διά τήν δημιουργίαν άναντι δαπανών 3,945 έκατομμ. κα
ποταμιεύσεως. ‘Επί αύθαιρέτως, βε
τά τό οικονομικόν έτος 1948, τά έβαίως ύπολογ ιζοιμένου είσόδήματος
-ξόδα διά τήν χρήσιν 1949—1950 ά- προσεγγίζοντος τό ποσόν τών δρχ·
νερχονται
καπά τόν κατατεθέντα 19 τρισεκατομμ. περίπου, τά έσοδα
τήν 19ην Νοεμβρίου 1949 προϋπο τοΰ προϋπολογισμού καθωρίσθηισαν
λογισμόν εις 5,747 δισεκοπομμ., ή- ώς κάτωθι:
Έ1 σόδα
1949)19 50
1948)1949
Έπί πλέον
α) Έξ άμεσων φόρων
β) > έμμέοων »

διαφορά
467
364

968
2,602

501
2.238

Σύνολον φόρων 3.570
γ) Λοιπά κρατικά
293

2.739
153

831
140

2-892

971

Εσοδα έξ Ελληνικών πηγών 3.863
Τό τεράστιον χάσμα μεταξύ έσόδων
•καί Εξόδων καλύπτεται είς βάρος τής
μελλούσης έπιβιώσεως τοΰ Ελληνικού
λαού, δηλαδή έκ τής Αμερικανικής 6ο·
ηθείοις. Ή συμμαχική βοήθεια, ή δια1.750 δισεκατομμ., είναι δηλαδή κατά
67ο)ο μεγαλύτερα τής πέρυσινής, ήτις εΤχεν άνέλθει εις δρχ. 1.048 δισε
κατομμύρια. Κατ’ άκολουθίαν τούτου
τά Εσοδα του προϋπολογισμού. ένφ κα
τά την χρήσιν 1948 — 1949 πρσήρχοντο κατά 26,6 ο)ο έκ τής Αμερικα
νικής Βοήθειας και κατά 73% έξ
Εθνικών πόρων, εις τόν νέον προϋ
πολογισμόν προέρχονται κατά 31,
1% άπό τήν ‘Αμερικανικήν Βοήθει
αν καί κατά 68,9% άπό έθνικους
πόρους. Παρ’ όλην την τοιαύτην
διάθεσιν
τοΰ
μεγαλύτερου
μέρους έκ τών εισπράξεων τής
Βοήθειας, ά «ερχόμενης ώς έγγιστα είς
δρχ. 3.000 δισεκατομμ., 6 προϋπολο
γισμός καταλείπει Ελλειμα δρχ. 144
δισεκατομμ., ϊπτολογιζόμενον νά καλυφθή έκ τής μή χρησιμοποιήσεως πι
στώσεων.
Ή ϋοσηρότης αύτη τών δημοσίων
οικονομικών
καθιστά έμφανές δτι ή

βλέπεται. αϋξησις τών άμεσων φόρων
κατά 94 ο)ο Εναντι τών τού προηγου
μένου Ετους, ένφ προβλέπεται αύξησις
μόνον κατά 16 ο)ο διά τούς έμμεσους.
Τό γεγονός τούτο παρέχει βάσιμον τήν
έλπίδα δτι ή σύνθεσις τού προϋπολο
γισμού θά καταστή ύγιεστέρα. Σημαν
τικής πρός τούτο άξίας είνα· τά μέ
τρα έναντίον τής διαφυγής, διότι διά
τής έφαρμογής των θά έπέλθη ή έπι-

τητος τών άναγκών τοΰ δημοσίου προϋ

είς τήν άποκατάστασιν τής βιωσιμάτητος τής έλληνικής οικονομίας, προέβλεπε καί μετά τήν όλοκληρωτικήν
πραγματοποίησίν του Ελλειμμα είς τό
Εμπορικόν ίσοζόγιον περίπου 90 Εκα
τομμύρια δολλαρίων.

πολογισμού έπί μακράν ή ταμιευτική

Ισοζυγίαν

ζητουμένη έξυγίανσις. Είναι
όναμψίβολον όμως ότι ύπό τάς κρατούσας
διοικητικός συνθήκας θά άπαιτηθή μά
κρος πρός τοϋτο χρόνος. Φοδούμεθα
επίσης πολύ δτι λόγφ τής έπιτακτικό-

άποψις θά προέχη καί τής παραγωγι
κής και τής κοινωνικής.

Ή έκτέλεσις τοΰ προγράμματος
άνασυγκροτήσεως
Τέλος αί άνοιγεΐσαι πιστώσεις δι’
Ό τομεΰς εκείνος, δστις ύφίσταται
άμεσώτερον καί όξύτερον τάς Αντανα είσαγωγάς κεφαλαιουχικών άγαθών Ε
κλαστικός συνεπείας τής περγραφεί- ναντι τής βοήθειας τού σχεδίου Μάρσης δυσμενούς καταστάσεως τών δημο σαλ άνήρχοντο τήν 31.12.1949 είς $
σίων οικονομικών, είναι 6 τομεΰς τής 67,3 έκατομμ. ήτοι εις τά 36 ο)ο τών
άνασυγκροτήσεως. Ή ένδεχομένη, ώς έκ $ 188 έκατομμ. άρχικών προγραμ
έλέχθη ανωτέρω, αύξησις τοΰ Ελλείμ μάτων τών έτών 1948—1949 καί
ματος τού προϋπολογισμού δημιουργεί 1949—1950.
Άπό άπόψεως Επιτεύξεων αί είς
κίνδυνον άκινητοποιήσεως ποσού έκ τών
δραχμών τής ‘Αμερικανικής Βοήθειας δραχμάς δαπάναι κατωρθώθη νά πα
τών προοριζομένων διά τήν ανασυγκρό ρουσιάσουν άπόδοσιν είς τους κλάδους
τησή ετι μεγαλύτερου τοΰ ήδη δεσμευ. συγκοινωνίας και τάς κοινωνικός υπη
θέντος. Οϋτω τό άρχικώς καθορισθέν ρεσίας: όδσποιΐαν, σιδηροδρόμους, πο
διά τήν άνασυγκρότησιν ποσόν έκ δρχ. λιτικήν άεροπορίαν, οικισμόν, δημοσίαν
1.030 δισεκατομμ. κινδυνεύει να κα- υγείαν καί παιδείαν. Κλάδους, οίτινες
τέλθη κάτω τού κατά τά 1948 —1949 δέν έχουν άμεσον άπόδοσιν έπί τής πα
ραγωγής.
διατεθέντος.
Έκ τής μελέτης όμως τών στοιχείων
‘Ο περιορισμός οΰτος προσλαμβάνει
τεραστίαν σημασίαν άν ληφθή ΰπ’ δψιν προκύπτει τό κάτωθι συμπέρασμα, δτι
δτι καί τό ποσόν τών δρχ. 1.030 δι- ένφ άρχικώς άντικείμενον τής άνασυγ
σεκοττομμ. είναι άνεπαρκέστατον διά νά κροτήσεως είχε τεθή Εν πρόβλημα συ
έπιτελέση τούς προκαθορισθέντας ύπό νολικής δράσεως μέ ευρύτητα βασικών
τής ’Αμερικανικής Βοήθειας σκοπούς : Αντικειμενικών σκοπών, άνάλογον πρός
νά έπιτύχη, δηλαδή, τά οικονομικά έ- τάς μεγάλας δυνατότητας τής χαριστι
κεϊνα άποτελέσματα καί τάς διαρθρω κής Αρωγής, ή προοπτική αΰιη ύπετικός έκείνας μεταβολάς, αίτινες θά χώρησε βαθμιαίως είς τήν συντελουμέσυμβάλουν εις τήν έξασφάλισιν δρων νην τώρα Εκτροπήν της είς όλίγας κα
βιωσιμότητας διά τήν Ελλάδα μετά τά μέρος Επιχειρήσεις καί είς Εργα,
τήν λήξιν τής Αμερικανικής Βοήθειας. ώς έπί τό πλείστον διατηρήσεως. ’Εκ
Οϋτω δικαιολογείται δ,τι έν άρχή τής τροπή δέ είνε ό Ακριβής δρος, διότι ή
παρούσης έκθέσεως έτονίσαμεν : δη έκτέλεσις διαφόρων μικρών Εργων προ
λαδή δτι άνασνγκ,ρότησις τής χώρας χωρεί εις τήν διάβρωσιν τής συνοχής
προϋποθέτει ώρισμένα βασικά πλαίσια τών μεγάλων ποοβλημάτων τής άναδημοσιονομικά, πιστωτικά, νομισματικά σινγκροτήσεως. ’Εκείνων, δηλαδή, διά
καί παραγωγικά. Οικονομικήν τούτέ- τών όποιων, ώς τά προβλήματα τής Ε
στι πολιτικήν κατάλληλον διά να έπι- νεργειακής οικονομίας, θά έπέλθη ή
τευχθή τό άναγκαΐον μέγεθος τών έπεν- μονιμωτέρα καί βαθυτέρα μεταμόρφωδύσεων, αίτινες δέον νά είναι αύμμορ- σις τής Ελληνικής οικονομίας καί ή έφοι πρός τάς έπιδιώξεις τοΰ προγράμ ξασφάλισις τοιαύτης παραγωγικόιητοε
καί διά τήν βιομηχανίαν καί διά τόν
ματος.
Ή διάθεσις έξ άλλου τής βοήθειας γεωργικόν κλάδον, ώστε νά συνακολου
τού Ετους 1949 — 1950 προβλέπεται θήστε άβιάστως ή είς τήν διεθνή οικο
νομίαν ένταξις τής Εθνικής οικονομίας
οϋτω :
Δι’ είσαγωγάς κεφαλαιουχικών άγα Έκεϊθεν δέ καί ή έξασφάλισις είς τόν
θών $ 89,9 (Εναντι 45 έκατ. προηγ. αύξανόμενον έλληνικόν πληθυσμόν άνε·
κτών σνθηκών διαβιώσεως. ’Εάν είς τό
έτους).
Δι’ είσαγωγάς καταναλωτικών άγα παρελθόν ή πολεμική άτμόσφαιρα καθί.
θών $ 173,7 (Εναντι 173 έκατ. προηγ. στα άδύνατον τόν συντονισμόν τών έκτελεσθεντων Εργων άνασυγκροτήσεως
έτους).
Έκ τής διαθέσεως τών έφοδίων τής καί τήν προσαρμογήν των ποός ένα
βοήθειας προβλέπεται δτι μέχρι τής βασικόν γενικώτερον πρόγραμμα άνα
30.6.1950 θά προκύψουνδραχμαί έκ 3. συγκροτήσεως, τούτο δέν είνε σήμερον
120 δισεκατομμ., ών ή διάθεσις θά 61 καιολογημένον.

διατήρησις ποιάς τίνος νομισματικής
σταθεράτητος, καί ή έξασφάλισις ένός
άνεκτοΰ έπιπέδου
καταναλώσεως
μενον είς τήν έξωθεν παρεχομένην
γίνη ώς κατωτέρω:
βοήθειαν.
Κάλυψις άνοίγματος προϋπολογι
Η σύνθεσις τού προϋπολογισμού,
παρ’ δλας τάς καταβληθείσας ευσυνεί σμού 1948—1950 δρχ. 315 δισεκατ.
δητους κρατικάς προσπάθειας, έξακο- Ένίσχυσις προϋπολογισμού 1949 —
λουθεΐ να τταραμένη άντιοικοιομική καί 1950 δρχ. 1.650 δισεκατομμ., ’Ανα
ώς τοιαύτη δέν εΰνοεϊ τήν άνάπτυξιν συγκρότησή δρχ. 1.000 δισεκατομμ.,
τής οικονομίας α) λόγιρ τής έξ έμμε Άποθεματικόν δρχ. 155 δισεκατομμ.
σων φόρων έπαχθοΰς καί άναχρονιστι- Ιύνολον δρχ. 3.120 δισεκατομμύρια.
κής έπιβαρύνσεως· οΐ φόροι ούτοι συμ
ΑΙ μέχρι τής 31.12.1949 πραγμαβάλλουν μέν είς τήν έπίτευξιν τού έπι- τοποιηθείσαι έπιτεΰξεις Εναντι τού προ.
διωκομένου ισοζυγίου τού δημοσίου γράμματος E.C.A. άνήλθον εις δραχ.
προϋπολογισμού, άλλά
παραλλήλως, 789,0 δισεκατομμ.Εναντι άρχικώς προπλήτοντες μάλιστα τάς άσθενεστέρας βλεφθεισών δρχ. 1.355 δισεκατομμ. ή
οίχονομικάς τάξεις, συμβάλλους καί είς τοι είς τά 59 ο)ο τοΰ προχοάμματος,
τήν άνοδον τών τιμών τών Αγαθών, ή- ένφ κατά τά διάστημα τούτο αί βιατις όδηγεΐ εις τήν άνοττροπήν τής έπι- τεθείσαι δι’ άνασυγκρότησιν πιστώσεις
διωκομένης έξισορροπήσεως- β) λόγφ εΤχον άνέλθει εις δρχ. 857,5 δισεκα
τής παρασιτικής του μορφής ; οί μι τομμύρια.
σθοί καί αί συντάξεις Απορροφούν τά
Τό έκτελεσθέν έξ άλλου εργον είς
60ο)ο τών έκ φόρων έσόδων (Εναντι συμπλήρωσιν τού προγράμματος τής
40 ο)ο προπολεμικώς) καί τά 15 ο)ο A.M.A.G. ήτο άξιου; δρχ. 196,3 δισετοΰ έθνικοΰ είσοδήμοπΌς (Εναντι 7 ο)ο κατομμ. μέχρι τής 31.12.1949 άντιπροπολεμικώς).
προσωπεΰον τά 84 ο) ο τοΰ έκ δραχ.
Βλσϊκόν παράγοντα τοΰ προϋπολο 234 δισεκατομμ. τελικού προγράμ
γισμού άπ·οτελεΐ τό γεγονός δτι προ- ματος.

’Ανεξαρτήτως τών Επιφυλάξεων, άς
διετυπώσαμεν Ανωτέρω, ώς πρός τήν
όρθήν χρησιμοποίησιν τής ’Αμερικανι
κής Βοήθειας ύπό τάς ένδεικ,υομένας
μορφάς καί τών μέτρων άτινα προτείνονται πρός έπίτευξιν τών τεθεί μένω
σκοπών, νομίζομεν δτι δικαιολογούνται
Επιφυλάξεις καί δσον άφορά τήν δυνα
τότητα πραγματοποιήσεώς των. Καί
τούτο λόγφ έλλείψεως συμμόρφου πρός
τό σχέδιον οικονομικής πολιτικής, δι’
ής θά έξασφαλίζωνται τά μέσα τής
χρηματοδοτήσεως καί ό προσανατολι
σμός τής παραγωγικής δραστηριότητος
τής χώρας, τόσον πρός αΰξησιν τής
παραγωγής, δσον καί πρός αΰξησιν
τών πραγματικών κεφαλαίων.
Ήδη, κατ’ Ανακοινώσεις έξ Επισή
μου πηγής γενσμένας μετά τήν 31.12.
1949, τό μακροπρόθεσμον ώς άνωτέρω
πρόγραμμα περιορίζεται είς τά 62ο)ο.
Ό περιορισμός οΰτος προσλαμβάνει
μεγοΛυτέραν σημασίαν διά τήν οικονο
μίαν έαν ληφθή ΰπ’ όψιν δττ καί τό Αρ
χικόν πρόγραμμα, τό όποιον άπέβλεπεν

πληρωμών

Έφ’ όσον είναι Αληθές έκεΐνο τό
όποιον έτονίσθη καθ’ όλην την δια
δρομήν τής παρούσης έκθέσεως :
ότι δηλαδή τό οικονομικόν πρόβλη
μα τής Χώρας προσδιορίζεται κα
τά βάσιν άπό τήν θέσιν ήν αυτή
κατέχει είς τήν διεθνή αγοράν, τά
ίσοζόγιον πληρωμών τής
‘Ελλάδος
καθιστά προφανή τήν όχι καί τόσον
εύχάριστόν κατάστασιν τής έλληνι
κής οικονομίας καί έμφανίζει άνά
γλυφον τόν κίνδυνον, όν αΰτη δια
τρέχει μετά τήν λήξιν τής ’Αμερι
κανικής Βοήθειας. "Αν οί έκ τοΰ τε
ραστίου σήμερον χάσματος τοΰ ι
σοζυγίου
πληρωμών κίνδυνοι
δέν
καθίστανται έμφανεΐς, τοϋτο οφεί
λεται είς τά αμερικανικά
έφάδια,
ατινα παρέχουν την έντύπωσιν τής
έπαρκείας,
ένώ
αί έλπίδες τής
πραγματοποιήσεώς τοΰ
προγράμ
ματος
άνασυγκροτήσεως
άπομακρύνουν τούς φόβους.
Χαρακτηριστικήν Ενδειξιν τής έξελίξεως τοΰ ισοζυγίου πληρωμών
παρέχει ή πορεία τών έξαγωγών,
ή δυνατότης έπαυίήσεως τών όποί
ων, έν συνδυασμώ μέ τήν προσπά
θειαν αύξήσεως τής έγχωρίου πα
ραγωγής, πρός τόν σκοπόν τής ίσοσκελίσεως τοΰ έμπορικοΰ μας ι
σοζυγίου, Αποτελεί τήν τελικήν έπιδίωξιν τοΰ προγράμματος άνασυγ
κροτήσεως.
Πράγματι, αΐ έξαγωγαί, αίτινες
έπρόκειτο νά ένισχύσουν την θέσιν
τής χώρας, διαγράφουν πορείαν ή
κιστα ικανοποιητικήν. Καί τοϋτο πα
ρά τήν λήψιν τών άναφερθέντων συν
αλλαγματικών
μέτρων, άτινα άπέβλεπον εις τήν προσαρμογήν τών
τιμών
τών
Ελληνικών
προϊόντων
πρός έκείνας, τάς όποιας προσ*
φέρουν άλλαι χώραι, καί παρά την
καταβληθεΐσαν παραγωγικήν προσ
πάθειαν τοΰ τόπου. Τούτο άλλωστε
αναγνωρίζεται καί ύπό τού άναθεωρηθέντος προγράμματος άνασυγκρο
τήσεως, τό όποιον προβλέπει έξαγωγάς είς δολλάρια δι’ ολόκληρον
το έτος 91,9 έκατομμ. έναντι 99,5
τού άρχικοϋ προγράμματος.
Ή μειονεκτικότης τών
έφαρμοσθεισών μεθόδων συνέβαλεν είς τού
το. Τό άτελές όμως σύστημα λει
τουργίας τού έξαγωγικου έμπορίου
δέν έξαντλεί τό πρόβλημα τοΰ ισο
ζυγίου τών πληρωμών. Ή οικονομι
κή σύνθεσις τής χώρας έχει βαθύτα
τα άλλοιωθή καί
φέρει Επαχθέστα
τα βάρη ώς άποτέλεσμα μακρών,
ώς έλέχθη, δοκιμασιών καί υπεράν
θρωπου προσπάθειας. Καί ό αντί
κτυπος αυτός, έκδηλούμενος είς το
υψηλόν κόστος τών έλληνικόίιν προϊ
όντων έν σχέσει πρός τά όμοειδή ξέ
να προϊόντα, όδηγεΐ είς τήν συναλ
λαγματικήν άνεπάρκειαν, είς ήν Iχομεν περιαχθή.
Έξ άλλου ή Ελλειψις άίΓορροφητικής ίκανότητος τών χωρών, αίτινες
υπήρξαν ανέκαθεν πελάτιδές μας ή
ή απροθυμία άλλων χωρών, αίτινες
ζητούν κατώτερον,
άλλ’ εύθηνοτέραν
ποιότητα, ώς προκύπτει έκ τής έξαγωγής καπνού έξ ’Αμερικής, καί
ή έλαστικότης τής ζητήσεως
τών
προϊόντων μας προκαλοΰν τό φαινό
μενον άφ’ ένός τών δυσμενών δρων
τοΰ έλληνικοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου,
άφ’ έτέρου τής παρά πάσαν ττρόβλεψιν έξασθενίσεως τής έξοτγωγικής μας ίκανότητος.
Ύπό τάς συνθήκας ταύτας έμφανίζεται ηύξημένον τό έλλειμμα τοΰ
έμπορικοΰ μας ισοζυγίου.
Συμφώ
νως πρός τά ύπό του υπουργείου
τής Εθνικής Οικονομίας παρεχόμενα
στοιχεία τής κινήσεως τού είδκοΟ
έμπορίου τής ‘Ελλάδος μετά των ξέ
νων έπικρστειάν (άτινα βασίζονται

εις την κίνησιν των τελωνείων), αί
κατά τό 1949 πραγματοποιηθε.σαι
έξαγωγαί ύπελείφθησαν των εισα
γωγών κατ’ αξίαν $ 293,5 έκατομ.
ενώ κατά τό 1948 εΐχον ΰπολειφθή
κατά $ 271,5 εκατομμύρια.
Έξ άλλου, τό σύνολον τών υπο
χρεώσεων έξ εισαγωγών καί ναύ
λων κατά τό οικονομικόν έτος 1949
— 1950 υπολογίζεται εις $ 406,8
εκατομμύρια, είναι δε άνώτερον κα
τά $ 9,1 εκατομμύρια τού κατά τό
1948 — 1949
πραγματοποιηθέντος. Διά την κάλυψιν τών κατά τά
ανωτέρω έξωτερικών πληρωμών του
έτους 1949 — 1950 ύπολογίζονταιΐ έξαγωγαί 91,9 έκατομμ.
δολλαρίων (έναντι 89,8 τού 1948 —
1949), καθαραϊ άδηλοι πόροι
17,
9 (έναντι 22,1 τού προηγουμένου έ
τους), ή εξωτερική βοήθεια 263,6
(έναντι 267,8 τού έτους 1948 —
1949), υπόλοιπον τραβηκτικών δι
καιωμάτων έναντι τής Ιταλίας έκ
$ 3,4 έκατομμ. καί 30 έκατομμ.
δολλαρίων επανορθώσεις, ενώ κατά
τό 1948 — 1949 πρός κάληψιν τών
εις συνάλλαγμα υποχρεώσεων έχρησιμοποιηθη καί μέρος τοΰ καλύμμα
τος. Δεδομένου, ώς έλέχθη, δτι, έκ
τών $ 406,8 έκατομμ. τών έξωτερι
κών πληρωμών, προβλέπεται διάθεσις κατά τό οικονομικόν έτος 1949
— 1950 $ 89,9 έκατομμ. διά τήν
εισαγωγήν κεφαλαιουχικών αγαθών
(έναντι 45 έκατομμ. κατά τό προη
γούμενου έτος), διατίθενται διά τήν
κατανάλωσιν $ 302,6 έκατομμ.
έ
ναντι 352,7 έκατομμ. κατά τό έτος
1948 — 1949,
Τά έφαρμοζόμενον σύστημα τών
εισαγωγών εξακολουθεί
νά χαρακτηρίζη αρρυθμία εις τον ανεφοδια
σμόν τής χώρας καί, έκ τούτου, δυσ
μενής έπίδρασις έπί τών τιμών καί τής
άνασυγκροτήσεως.
Τό έλλειμμα τοΰ εμπορικού ισοζυ
γίου κατά τό ημερολογιακόν έτος 1949
τό όποιον κατά κύριον λόγον συγκροτεί
τό έλλειμμα τοΰ ισοζυγίου πληρωμών,
δεν είναι εύκολου νά καθορίσωμεν άριθμητικώς τήν στιγμήν τούτην, έλλείψει
υπευθύνων στοιχείων έπί τών εισαγω
γών καί έξαγωγών συναλλάγματος κα
τά τό 1949. "Αν όμως λάβωμεν ΰπ’ όψιν τόσον τήν εύρυνσιν τοΰ μεταξύ
πραγματοποιειθησών εισαγωγών
καί
εξαγωγών χάσματος, περί ής ήδη &μιλήσαμεν, όσον καί τήν σημειουμένην
αύξησιν της παθητικότητος τών μετά
τών ξένων χωρών κλήριγκ, ή όποια υ
πολογίζεται εις $ 4,5 έκατομμ. περί
που έντός τοΰ έτους 1949, καί τήν με!
ωσιν τοΰ καλύμματος τής δραχμής (μεί
ωσις χρυσοΰ καί εξωτερικού συναλλάγ
J

ματος κοιτά 71,2 δισεκατομμ. δραχ
μών μεταξύ 31.12.1948
καί 15.12.
1949 καί αύξησις τών εις εξωτερικόν
συνάλλαγμα υποχρεώσεων κατά 1 24,5
δισεκατομμ. δραχμών μεταξύ τών ιδίων
ώς άνω ήμερομηνιών)
δυνάμεθα νά
σχηματίσωμεν μίαν εικόνα τής δυσμε
νούς πορείας τού ισοζυγίου τών έξω
τερικών τής χώρας πληρωμών.
Πρός κάλυψιν τοΰ άνοίγματος τού
του διετέθη ή ’Αμερικανική Βοήθεια κα
τά $ 247,8 έκατ. εντός τού ή μέρα ργιακοΰ έτους 1949. ’Εξακολουθεί συνε.
πώς νά προκύπτη ή θλιβερά διαπίστωσις δτι ή χώρα εύρίσκεται πάντοτε έν
πραγματική άδυναμία νά έπιλύση τό
πρόβλημα τής διαβιώσεώς .ης άνευ
τής συμμαχικής έπικουρήσεως, τής ό
ποιας έχει απόλυτον άνάγκην.
Τό έλλειμμα όμως τοΰ συναλλαγμα
τικού μας ισοζυγίου δέν οφείλεται μό
νον είς τήν παθητικότητα τού εμπορι
κού ισοζυγίου, άλλά καί εις τάς ήλαττωμένας εισπράξεις έκ τών άδηλων πό
ρων. Σαφή στοιχεία τής έξελίξεως τών
πόρων τούτων κατά τό ύπό άνασκόπησιν έτος δέν υπάρχουν ακόμη, ένδειξιν
μόνον ταύτης άποτελοΰν τά δσο προλαβόντες έξεθέσαμεν. Οί διά τό τρέχον
οικονομικόν έτος προβλεπόμενοι
ύπό
τοΰ προγράμματος πόροι ύπολγίζονται
είς $ 17,9 έκατομμ. έναντι $ 22,1 έ
κατομμ. κατά τό 1948 — 1949' Διά
τό 1952 — 1953, συμφώνως τρός τό
μακροετές πρόγραμμα, προβλέπονται
οί άδηλοι πόροι είς $ 60 έκατομμ, τρε
χούσης άξίας, ήτοι είς τά 75 ο)ο τών
προπολεμικών, τής μειώσεως όφειλομένης είς αισθητήν ύποχώρησιν τών έκ
μετανάστευε ικών έμβασμάτων εισαγω
γών συναλλάγματος. Τό ναυτιλιακόν
συνάλλαγμα, άντιθέτως, υπολογίζεται
ύπό τοΰ μακροετοΰς προγράμματος είς
τό ίδιον ύψος κατά τό 1952 — 1953
όπως κατά τό 1938, τά δε τουριστικόν
ηύξημένον.

έζημίιοσαν τήν έλληνικήν ναυτιλίαν καί
πόσον ή άσκηθεΐσα κρατική πολιτική
έφυγάδευσε τό ναυτιλιακόν κεφάλαιον.
Είναι λίαν αξιοσημείωτων τό γεγονός,
δτι, ένώ ή ύπό έλλη / κή/ υημαίαν ναυ
τιλία έρχεται ένάτη είς τά παγκόσμ'θν
τοννάζ μέ 1.385.000 τόννους, έναντι
1. 892.000 κατά τήν αρχήν τού πολέ
μου, ή έλληνική πλοιοκτησία έρχεται
τρίτη, μέ πλοία συνολικής χωρητικότη
τας ύπερβαινούσης τά 5 εκατομμύρια
τόννων γκρός.
Κύριοι Μέτοχοι,
Τοιαΰται είναι αί συιθήκαι ύφ’ άς
τό ίδρυμα τούτο άνέπτυξε τήν γόνιμον
δράσιν του κατά τό ύπό άνασκόπησιν
έτος. Ή άπεικόνισις αυτών δέν δύναται, βεβαίως νά θεωρηθή ώς έξαιρετικώς ευχάριστος. Οϋδένα διαφεύγει ή
σοβαρότης τής καταστάσεως τοΰ ισο
ζυγίου τών πληρωμών, είς τό εφιαλτι
κόν άνοιγμα τοΰ όποιου καθρεφτίζον
ται τά προβλήματα, άτι να θά προκό
ψουν εκδηλα κυρίως μετά τήν λήξιν τής
’Αμερικανικής Βοήθειας Σήμερον δμως
αναμφισβήτητους ή δημοσιονομική όψις
τού ελληνικού προβλήματος ένέχει τήν
μεγαλυτέραν σημασίαν. Διότι εξ αυτής
προκύπτει καί τοΰ νομίσματος ή θέσις
καί τής άνασυγκροτήσεως ή πορεία
καί ή διά τής πιστωτικής πολιτικής
παραγωγική άναζωογόνησις τού τόπου.
"Αν δμως δέν είναι έξαιρετικώς ευ
χάριστοι αί διαπιστώσεις έπί τών οι
κονομικών συνθηκών, αϊτινες έπεκράτησαν κατά τό ύπό άνασκόπησιν έτος,
δέν πρέπει νά λησμονήται δτι αί συνθήκαι αύται προέκυψαν έκ γεγονότων,
άτι να μάς έπεβλήθησαν έξωθεν καί σχε
τίζονται μέ τον θανάσιμον καί άνευ
προηγουμένου άγώνα, δν διεξήγαγε
καθ’ δλον σχεδόν τό 1949 τό μικρότετερον τούτο, είς υλικήν δυνααικότητα,
Έθνος τής Εΰρώπης.

Οΰδέν συνεπώς, τό έκπληκτικόν, δτι
ή Ελλάς, ύψισταμένη τάς όλεθοίας ύΚαί διά μέν τάς δαπάνας τών ξέ
λικάς καί ψυχολογικός έκ τοΰ άγώνος
νων έν Έλλάδι δικαιούται τις νά έλπίτούτου επιδράσεις καί τόν αντίκτυπον
ζη δτι, διά τής βελτιώσεως τών μέσων
τών προκυπτουσών ασταθών οικονομι
συγκοινωνίας καί τών δρων διαμονής,
κών συνθηκών, δέν ήδυνήθη ά όρθώση
θά αυξηθούν σύν τώ χρόνιο. Δεν δύνα- πρόγραμμα ικανόν διά τήν καταστολήν
ται όμως νά είναι έξ ίσου αισιόδοξος τής οξείας κρίσεως, άπό τήν όποιαν
καί διά τά ναυτιλιακά έμβάσματα, τά έξηκολούθησε νά διέρχεται καί καθ’ δ
όποια έν τούτοις θά ήτο δυνατόν νά ά λον τό 1949.
ποτελοΰν σημαντικώτατον παράγοντα
"Ο,τι, άντιθέτως, πρέπει νά έξαρθή
διά τήν βελτίωσιν τού ισοζυγίου τών είναι τό έπιτελεσθέν έργον. ίδίςι είς
έξωτερικών πληρωμών τής χώρας, ’Ι τόν παραγωγικόν καί δή τόν άγροτιδίως άν άναλογισθή τις πόσον ή κρα κόν τομέα τής οικονομίας. Διότι ένή) ό
τούσα ναυτιλιακή κρίσις καί 6 άπο- εθνικός στρατός έμάχετο προσφέρων
κλεισμός τής έλληνικής σημαίας άπό δλον τόν ηρωισμόν καί τήν αυτοθυσίαν
τάς μεταφοράς τών έφοδίων τού Ε'.Π.Α. του διά νά άποτινάξη όριστικώς τόν
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έφιάλτην τής κομμουνιστικής καταστρο
φικής μανίας, ήτις εΐχεν άπλωθή εις ο
λόκληρον τήν 'Ελλάδα, οί παραγωγικοί
πληθυσμοί πλήρεις καρτερίας κσι αΰταπαρνήσεως έπετύγχανον είς τόν δη
μιουργικόν τομέα τά ένθαρρυντικά ε
κείνα αποτελέσματα, άτι να ήδη περιεγράψαμεν.
Τά αποτελέσματα ταύτα έν πολλοίς
άνάλογα πρός εκείνα, άτι να έπετεύχθη
σαν είς τήν έν πλήρει γαλήνη άναρρω νάουσαν Δυτικήν Ευρώπην, αποτε
λούν μίαν άπό τάς ώραιοτέρας καί σημαντικωτέρας έκδηλώσεις τής ζωτικότητος τοΰ Εθνους καί τής άποφάσεως
αυτού, δπως φέρη είς πέρας τό έργον
τής οικονομικής μας άναβιώσεως καί
άναδημιουργίας τοΰ οικονομικού βίου.
Αποτελούν έπίσης θετικούς συντελεστάς διά τήν αίσιόδοξον άντιμετώπισιν δλων τών δυσχερειών, αίτινες ήθε
λαν ενδεχομένως παρεμβληθή είς τήν
μελλοντικήν έξέλιξιν τής οικονομίας
μας. ’Ιδία δταν άναλογισθώμεν,
δτι
έχόμεν είς τήν τοιαύτην άντιμετώπισιν
άνεκτίμητον στήριγμα, τήν
γενναιόφρονα αρωγήν τής Μεγάλης Άμερικανι
κής Δημοκρατίας.
Παραγωγική δμως προσπάθεια καί
’Αμερικανική Βοήθεια
είναι άνάγκη,
καί δέν θά κουρασθώμεν νά έπανερχώμεθα συνεχούς έπ’ αυτού, νά συνεπικουροΰνται ύπό επισήμου οικονομικού
προγράμματος, μέ σαφείς και σταθε
ρός κατευθύνσεις νομισματικής, εμπο
ρικής, πιστωτικής καί ιδία δημοσιονο
μικής πολιτικής.

ξίχθησαν έν τέλει 1949 είς 640.593
έκατομμύρια δραχμών, ή'τοι ένεφάνισαν αύξησιν 234.856 εκατομμυρίων,
αντιστοιχούσαν είς ποσοστόν 58 πε
ρίπου ταϊς έκατόν. Έκ τού ποσού τού
του 603.174 έκατομμύρια ήσαν κατα
θέσεις είς δραχμάς. Έάν ληφθή ύπ’
όψιν ότι το σύνολον τών παρά τοΐς
λοιποΐς πιστωτικοίς όργανισμοϊς κο
κ αταθέσεων είς δραχμάς άνήρχετο τή
31η Δεκεμβρίου 1949 είς δραχμάς
575.171
έκατομμύρια, αί παρά τή
ήμετέρμ Τραπέζη
καταθέσεις
κατά
τήν χρονολογίαν ταύτην άντεπροσώπευον τά 51,19% τού συνόλου τών
καταθέσεων
έσωτερικοΰ. Τό σύνολον
τούτο τών έν Έλλάδι καταθέσεων, συγ
κρινόμενον πρός τα ύψος κυκλοφορίας
τραπεζικών γραμματίων, εξακολουθεί
νά υπολείπεται είσέτι κατά πολύ τής
προπολεμικής μεταξύ τών δύο τούτων
σχέσεως. Διότι, ένώ προπολεμικώς τό
ποσόν τών καταθέσεων ΰπερέβαινε τό
διπλάσιαν τής
κυκλοφορίας, σήμερον
αποτελεί μόνον τά 75 έκατοστά πε
ρίπου αυτής, Άλλά καί έκ τών υφι
σταμένων σήμερον παρά Τραπέζαις κα
ταθέσεων τό μεγαλύτερον μέρος έξακολουθεϊ ν’ άντιπροσωπεύπ καταθέσεις
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαί
ου. Η ιδιωτική άποταμίευσις δέν έλα
βεν ακόμη τήν φυσιολογικήν της άνάπτυξιν λόγω τών δυσχερών περιστάσε
ων ας διέρχεται είσέτι ή οικονομία τής
χώρας μας. Ή δ’ έμφανιζομένη παρά
Τραπέζαις ιδιωτική άποταμίευσις εί
ναι έκτάκτως περιωρισμένη, διότι λόγφ τής κρατοϋσης δυσπιστίας πρός
τήν δραχμήν καί ώρισμένων νομοθετι
κών μέτρων έπενδύεται είς χρυσός λί
ρας, μέρος δέ μόνον ταύτης χρησι
μοποιείται πρός χρηματοδότησιν τής
παραγωγής διά τής ανεπισήμου αγο
ράς, ύπό έκτάκτως έπαχθεΐς όρους,
Έλπίζομεν, ότι ένισχυομένης τής κατσ
βαλλεμένης προσπάθειας διά τήν άνασυγκρότησιν τής χώρας καί βελτιουμένων τών γενικωτέρων συνθηκών,
ύφ’ ας τελοΰμεν σήμερον, ή ιδιωτική
άποταμίευσις δχι μόνον θ’ αύξηθή, άλ
λά καί θά διοχετευθή διά τών πιστω
τικών ιδρυμάτων πρός ένίσχυσιν τών
παραγωγικών κλάδων τής οικονομίας
μας.

Ένδείκνυται εΐπερ ποτέ άλλοτε υπο
δειγματική τάξις είς τήν δημοσίαν δια.
χείρισιν. "Οπως ένδείκνυται προ πό
σης έμφανίσεως μεγαλόπνοων σχεδίων,
προ πάσης άναζητήσεως πόρων
έκ
τοΰ έξωτερικοΰ, σύντονος έργασία έν
τώ έσωτερικώ καί προσπάθεια: πρός
δλας τάς κατευθύνσεις τής παραγωγι
κής δράσεως, ώστε νά πολλαπλασιασθοΰν τά μέσα καλύψεως τών έκ τών
εισαγωγών μας υποχρεώσεων, νά πεί
ριορισθή τό μεταξύ τών δύο σκελών
τού έμπορικοΰ ισοζυγίου τεράστιον ά
νοιγμα, νά αύξηθή ό πλούτος τής χώ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ρας. Διότι δι’ αύτοΰ θά άποδοθή είς
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
τό νόμισμα ή πραγματική του λειτουρ
για. Δι’ αύτοΰ θά κατορθωθή τό έργον
Καί κατά τό -λήξαν έτος, παραλλήτής άνασυγκροτήσεως.
λως πρός τά έκ καταθέσεων πορισθέντα κεφάλαια ή Τράπεζά μας έχρηματο
δοτήθη καί ΰπό τής Τραπέζης τής Έλ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.
λάδός πρός
ένίσχυσιν τοΰ έμπορίου
τοΰ υπολοίπου
Αύται άνερχόμεναι
έν τελεί 1948 καί τής βιομηχανίας,
είς 405.737 έκατομμύρια δραχμών έ- τής χρημοτοδοτήσεως άνελθόντος
τή
31
Δεκεμβρίου 1949 είς 386.491
-r
έκατομμύρια, έναντι 234.969 εκατομ
μυρίων έν τέλει τού προηγουμένου έ
τους. Έπίσης έχορηγήθησαν ήμΐν ΰ
πό τής Τραπέζης τής Ελλάδος
καί
προσωρινά δάνεια είς εξωτερικόν συν
άλλαγμα δι’ έργασίας εισαγωγικού
έμπορίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ EAAAAOZ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1841

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.
Α'. Εμπορικά ί
α ι.

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

Ή αύξησις τών καταθέσεων
μας
κυρίως καί ή έκ μέρους τής Τραπέζης
τής Ελλάδος χρημοτοδότησις έπέτρεψαν είς ήμάς νά αΰξήσωμεν έντός τοΰ
λήξαντος έτους σημαντικώς τάς πρός
τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν χορη
γήσεις μας, αί όποΐαι κατά τήν 31ην
Δεκεμβρίου 1949 άνήρχοντο είς δρχ,
1.053.087 έκατομμύρια έναντι
δραχ,
723.071
εκατομμυρίων έν τέλει τού
προηγουμένου έτους, έμφανίσασαι αϋξησιν δραχ. 330:016 έκατομμυρίων.

Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Δρχ. 1.323.376.350.582
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Άλλά καί ή σημειωθεΐσα σημαν
τική αύξησις τών πρός τήν βιομηχα
νίαν καί τό έμπόριον χορηγήσεων
μας δέν ικανοποίησε τάς πραγματι
κός παραγωγικός άνάγκας της πε
λατείας μας, λόγφ της γενικώς α
κολουθούμενης πιστωτικής πολιτι-.

κής. ’Αντί νά ρυθμίζωνται τά παρε
πόμενα πρός την οικονομίαν πιστω
τικά μέοα ούτως ώστε νά ίκανοποοΰν πάσαν άνάγικην παραγωγής ά-γαθών, δι’ ών καλύπτονται άμεσοι
καταναλωτικοί δυνατότητες, αί πάρε
■χάμεναι πρός τήν οικονομίαν διά
των Τραπεζών πιστώσεις περιστέλ
λονται άβασανίστως. Σημαντικόν οϋ
τω μέρος των αναγκών τοΰ έμπορίου καί της βιομηχανίας καλύπτεται
διό δανεισμού έκ τής έλευθέρας ά\ οράς, τοϋ χρήματος έπιδαρυνομένου ιιέ τό γνωστόν δυσθεώρητον ύ
ψος τόκου. Βάσει δέ τούτου καθορί
ζονται αί τιμαί τοϋ μεγίστου
μέ
ρους τών παραγομένων άήαθών καί
καλύπτονται τά έξοδα τοϋ εμπορίου
ούτως, ώστε ή κατανάλωσις ούδόλως επωφελείται τών σχετικώς χα
μηλών Επιτοκίων μέ τά όποια παρέ
χονται αί τραπεζικαί πιστώσεις.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σ ΕΩΣ

ΤΗΣ

ΧΡΗ-

Αί άνεκκαθάριστοι ώφέλειαι τής
Τραπέζης κατά τό λήξαν έτος ά'ήλ
9οί εις δραχ. 162.037.072.185.—
Τό ποσόν τών άνεκκαθαρ[ο:ων ω
φελειών θά ήδύνατο ν’ αύξηθή . οημαντι.κώς καί κατά συνίπεια’- καί
τά καθαρά κέοδη τής Τραπέζης, έάν
ήθέλαμεν άποστή τής μακράς παρα
δόσεως τοϋ ιδρύματος, ήτις έπιβάλλει κατ άπρώτιστον λόγον τήν έξυπηρέτησιν τών παραγωγικών αναγ
κών τής οικονομίας μας. Δεν ένομίσαμεν δτι έπρεπε νά τό πράξωμεν.
Οϋτω αί χορηγηθεΐσαι ύπό τής Τρα
-πέζης πιστώσεις όχι μόνον δέν ύπερέβησαν τό καθορισθέν ύπό τής Νο
Τά Εξοδα καί οΐ εις βάρος
-τάκοι άνήλθον εις .........

μισματικής Επιτροπής δριον τοϋ 12
% ή 16 %, εις δσας περιπτώσεις έπιτρέπεται ή λήψις προμήθειας, αλ
λά ό μέσος όρος το ΰέπιτοκίου καί
τών προμηθειών τάς όποιας είσεπρά
ξαμεν άνήλθεν εις χαμηλότερα έπίπεδα λόγω τών εύνοΐκωτέρων δρων
δανεισμού πρός συνεταιρισμούς, ύπαλλήλους, επιχειρήσεις κοινής ώφελείας καί εύαγη ιδρύματα.
Τό κόστος έξ άλλου τοϋ χρήματος
τό όποιον άντλοϋν αί τράπεζαν έκ
τών καταθέσεων, καθίσταται όσημέραι ύψηλότερον λόγφ τοΰ υφισταμέ
νου μεταξύ των συναγωνισμού, τόν
όποιον εντείνει ή διαρκώς αύξανομέ
νη ζήτησις χρήματος έκ τής έκταθείσης παραγωγικής δραστηριότη
τας, κατ’ άκολουθίαν τοϋ τερματι
σμού τοΰ κατά τοΰ συμμοριτισμού
πολέμου καί τοΰ έπαυξηθέντος καί
έπιταχυνθέντος ρυθμοϋ τών εισαγω
γών.
Μολονότι μέχρι
τούδε
άπέστημεν
τοΰ τοιούτου συναγωνισμού, έλπίζοντες δτι θά έπικρατήσουν νηφαλιώτεραι
απόψεις, τά καταβαλλόμενα εις τους
καταθέτας έπιτόκια καθίστανται διαρ
κώς υψηλότερα καί έπιβαρύνονται τού
λάχιστον μέ 35% συνεπείς* τής ατόκου
υποχρεωτικής μας
καταθέσεως παρά
τιρ έκδοτικω ίδρύματι καί τής ανάγ
κης τηρήσεως έπαρκών ταμιακών δια
θεσίμων. Έάν ληψθή ένδεικτικώς ύπ’
οψει τά άνώτατον δριον τοΰ νομίμως
καταβαλλομένου έπιτοκίου εις τάς κα
ταθέσεις Νομικών Προσώπων Δημοσί
ου Δικαίου, τό κόστος τών έκ τούτων
άντλουμένων χρημάτων άνέρχεται εις
6,75% χωρίς νά ύπολογισθή οΰδεμία
έπιβάρυνσις λόγω άδρανείας.
τής

Τραπέζης
δρ. 138.846.976.768,

Έξ ών:
’Έξοδα
Τόκοι

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

δρ. 108.938.949.618,» 29.908.027.150,-

"Τά έξοδα άναλύονται ώς άκολούθως:
Έξοδα Διαχειρίσεως
..................
δρ. 102.379.130.907,Έκ τών οποίων:
Άποδοχαί Προσωπικού.... δρ. 73.402.1 16.432,—
Εισφορά εις τά Ταμεία Συν
τάξεων, ’Υγείας, Αύτασφαλείας, ’Επικουρικόν Προσω
πικού καί Παιδική Μέριμνα » 18.268.475.777,__
"Εξοδα
γραφείου
(υλικόν
.
γραφείου, φωτισμός, θέρμανσις, ταχ)κά, τηλ)κά κλπ).. » 8.365.161.738,—
’Αποζημιώσεις εις συνταξιφ, ,
ούχους καί άπολυθέντας υ
παλλήλους................................ » 1.434.734.235,—
’Έρανοι καί άγαθοεργίαι . . »
908.642.725,—
Φόροι (καθαρών προσόδων, κύκλου Εργασιών κλπ.) »
6.559.818.71 1,·
Ό μ ο ύ... δρ. 108.938.949.618,
Ώς παρατηρείτε,
Κύριοι Μέτοχοι,
τά εις βάρος τής Τραπέζης Εξοδα καί
τόκοι ύπερέβησαν κατά πολύ τά τής
παρελθούσης χρήσεως. Ώς δμως
θά
-διαπιστώσητε έκ τών κατωτέρω παρα
τηρήσεων μας, έπράξαμεν 6,τι έξηρτσ
το άπό ημάς διά νά τά περιορίσωμεν. Καί δσον άφορή τούς τόκους, ή
παρατηρουμένη αϋξησις οφείλεται
τό
μέν εις τήν
αϋξησιν τών κεφαλαίων
τά όποια ήρύσθημεν πρός τοποθέτησιν,
τό δέ εις τό αύξηθέν -εις 5% καθ’ δλον
τό διάστημα τού Ετους έπιτόκιον τό
όποιον, Εξαιρέσει ειδικών περιπτώσε
ων, μάς καταλογίζει τό Εκδοτικόν ί
δρυμα διά τά παρ’ αύτοΰ αντλούμενα
κεφάλαια πρός
τοποθέτησιν, Ενώ ή
παρ’ αύτώ υποχρεωτική μας κατάθεσις, άνελθοΰσα εις 90 περίπου δισεκα
τομμύρια κατά μέσον δρον, παραμέ
νει άτοκος, τέλος δέ εις τό αύξηθέν
έπιτόκιον τών καταθέσεων δι’ οΰς λό
γους έξεθέσαμεν άνωτέρω. Διά τούς
αύτούς λόγους
προβλέπομεν αϋξησιν
τών καταβληθησομένων τόκων καί διά
τήν έπομένην χρήσιν. "Οσον άφορςι τά
γενικά μας" Εξοδα, θά παρατηρήσητε
βεβαίως δτι τά παρ’ ήμών Ελεγχόμε
να,—άποζημιώσεις συνταξιούχων καί

άπολυθέντων υπαλλήλων. Ερανοι καί ά
γαθοεργίαι, ώς καί
τά λοιπά Εξοδα
•—- περιωρίσθησαν εις τό Επακρον μο
λονότι ή Τράπεζα διέθεσεν άξιόλογα
ποσά διά τούς ίπτέρ Εθνικών σκοπών
διενεργηθέντας Εράνους. Ταύτα. άπό
56 Εκατομμύρια τώ 1939 έξίχθησαν
εις 10.708 Εκατομμύρια τώ 1949. Άν
τιθέτως αί άποδοχαί τοΰ προσωπικού,
άνερχόμεναι τώ 1939 εις 206 έκατομμ
ηύξήθησαν εις 73.402 έκατομμ. διά
τό λήξαν Ετος. Ή πέραν τής σχετι
κής μέ τήν ΰποτίμησιν τού νομίσμα
τος αϋξησις οφείλεται εις τούς πολ
λούς άνωτέρους υπαλλήλους τής Τρα
πέζης Εν σχέσει μέ τούς κατωτέρους'
εις τό δτι ή Κυβέρνησις έκήρυξεν έκτε
λεστήν τήν άπόφασιν τής διαιτησίας
έπί τής αύξήσεως τών άποδοχών τών
Εργαζομένων, δι’ ής ηύξήθησαν αΰται
άναδρομικώς άπό 1 ’Οκτωβρίου 1948
καί κατά 20 % περίπου καί κατά συν
έπειαν ή παρούσα χρήσις Επιβαρύνε
ται μέ 4 δισεκατομμύρια, τά όποια
j άφοροΰν τήν χρήσιν 1948 τέλος δέ
εις τήν αϋξησιν τοϋ προσωπικού κατά
] 202 υπαλλήλους. Ή αϋξησις τοΰ ά' ριθμοΰ τοΰ προσωπικού άψείλεται εις
τάς έπιβληθείσας άσκοπους έν πολ-

λοΐς γραφειοκρατικός
μεθόδους,
εις
τήν έπιστράτευσιν, εις τήν νομοθεσί
αν, ή όποια Επιβάλλει τήν υποχρεωτι
κήν πρόσληψιν (ορισμένου άριθμοΰ υ
παλλήλων έκ τών στρατευθέντων, εις
τάς υποχρεωτικός αποσπάσεις υπαλ
λήλων εϊς κρατικός υπηρεσίας καί εις
τήν αϋξησιν τοϋ άριθμοΰ τών κατα
στημάτων μας κατά 13. .’
Αί εισφορά! εις τά Ταμεία προσω
πικού ηύξήθησαν έν σχέσει μέ τάς προ
πολεμικός (1939 : 26 έκατ. 1949 ;
18.269 έκατ.) λόγψ τής αύξήσεως τών
άποδοχών έφ’ δσον αΰται αποτελούν
συνάρτημα τών εισφορών, λόγω τής
αύξήσεως τών ποσοστών εισφοράς τής
Τραπέζης καί λόγω τής δημιουργίας
τοΰ ’Επικουρικού Ταμείου, ή υπέρ τού
οποίου εισφορά τής Τραπέζης άνήλθεν
εϊς 3.700 Εκατομμύρια.
Δέν δυνάμεθα νά παραγνωρίσωμεν δ.
τι τό τοιαΰτα βάρη είναι Επαχθή διάτό
Ιδρυμα καί γενικώτερον διά τήν πι
στωτικήν μας οικονομίαν. Δέν 6ά ήτο
δμως νοητή διάφορος ρύθμισις τών ά
ποδοχών τών υπαλλήλων, έφ’ όοον αύται άφίστανται εϊσέτι τοΰ τιμαρίθμου
ή περιορισμός τών διατιθέμενων ποσών
διά τήν άνάπτυξιν τής υπέρ αύτών προ
νοίας, διότι έκ τής εΰημερίας καί τής
έξασφαλίσεως τού προσωπικού της έξαρτάται ή πρόοδος καί τό μέλλον τής
Τραπέζης. Διά τούτο, σύν τή μερίμνη
τής άναπτύξεως τών Εργασιών τής Τρα
πέζης, έστρέψαμεν τάς προσπάθειας
μας καί πρός άλλην κατεύθυνσιν. Έφροντίσαμεν νά όργανωθώμεν από τοΰδε όρθολογιστικώς, εις τρόπον ώστε ή
έπαύξησις τών Εργασιών μας νά μή
έπιφέρη καί άνάλογον αϋξησιν τών γε
νικών μας Εξόδων.
Εις τούτο αποβλέπει άφ' Ενός μέν
ό κτιριακός καί οργανικός χωρισμός
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος άπό τήν
Διοίκησιν, ό όποιος ήρχισε συντελούμενος άπό τών άρχών τού 1950, άφ’
Ετέρου δέ ή μηχανοποίησις καί συ/κέντρωσις τών λογιστικών μας υπηρεσιών,
τάς όποιας Εχομεν ύπό μελέτην. Διά
τής όρθολογιστικωτέρας μας όργανώ-

σεως καί διά τής φυσικής άναπτύξεως | μεΐον προικοδοτήσεως τών θηλέων τέτών Εργασιών μας, άνευ μειώσεως τού κνων τών υπαλλήλων, άδαπάνως διά
προσωπικού καί τών πρός αΰ'ο παρο τήν Τρόστεζαν, καί Εχομεν ύπό μελέ
χών, θά αϋξήσωμεν τήν άπόδοσιν τών την τό ζήτημα τής στεγάσεως τό ό
Εργασιών μας έπ" άγαθώ τού ιδρύμα ποιον Εμφανίζεται όξύ, ιδία διά τούς
τος καί τής χώρας.
στερούμενους στέγης καί μή πρσσταΈκ παρ<χλλήλου καταβάλλομεν τάς τευομένους υπό τοΰ ένοικ οστασίου υ
άπαιτουμένας προσπάθειας όπως συμ- παλλήλους μας.
πληρωθη ή υπέρ τού προσωπικού Επι
Ένηργήθησαν αί Εξής αποσβέσεις
βαλλόμενη μέριμνα. Οντως άπό πέρυσι καί κρατήσεις δι’ απαιτήσεις Επισφα
ηρχισε λειτουργούν ίκανσποιητικώς Τα λείς:
α) άπόσβεσις τών δαπανών συντηρήσε
ως καί ποσοστού τής έν τοίς 6ιf
βλίοις αξίας τών καταστημάτων καί
κτημάτων τής Τραπέζης................................... Δραχμαί 3.915.755.593.—
6) άπόσβεσις τών δαπανών συντηρήςεως καί έκ τής έν τοίς βιβλίοις . .
αξίας τών ειδών έγκαταστάσεως
»
4.542.927.840.—
γ) κράτησις δι’ απαιτήσεις Επισφαλείς................
>
2.000.000.000.—
Όμού
»
10.458.6S3.433.—
Αί γινόμενοι αποσβέσεις έ.< τής έν
τοίς βιβλίοις άξίας τών καταστημάτων
καί κτημάτων καί τών ειδών έγκατα
στάσεως εύρίσκονται έν αναλογία πρός
τά ύπό τών σχετικών διατάξεων νόμου
καθοριζόμενα ποσοστά.
Ή γινομένη

κράτησις δι’ απαιτήσεις επισφαλείς έκρίθη επαρκής

λαμβανομένων

ΰπ’ ό-

ψει καί τών προγενεστέρων κροπήσεων
ώς καί τής άσφαλείας τών τποθετήσεών μας.

"Εναντι δθεν άνεκκαθαρίστων ωφελειών
τού έτους 1949 έκ.......................... .. Δραχμαί
έχομεν σύνολον Εξόδων, τόκων καί α
ποσβέσεων τού αυτού έτους έχ................
>
ήτοι διαφοράν έτέΐ πλέον τών Εσόδων
άπό τών Εξόδων ..........................................
*
Έκπιπτομένης έκ τού ποσού τούτου
τής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1948 ζη
μίας έκ................................... .. - ·
· « · ■·
>
άπομένει καθαρά ώφέλεια .............................
»

162.037.072.185.149.305.660.201.—
12.731.411.984.—

5.933.128.075.—
6.798.283.909—

Τό ποσόν τούτο προτείνομεν όπως κατορθώση ν άνταποκριθή είς τήν α
χρησιμοποιηθή πρός διανομήν μέρισμα ποστολήν του.
Ός δραχ. 200.000 κατά μετοχήν, όΈλησμονήθη δτι ή ύπαρξις τής ’Ε
περ όμού μετά τοΰ έπ’ αυτού φόοδυ θνικής Τραπέζης είναι άρρήκτως συναναλυτικής καθαρός προσόδου καί τής δεδεμένη μέ τήν νεωτέραν ιστορίαν τής
έπ’ αυτού πολεμικής εισφοράς θέλει α Χώρας έλησμονήθη δτι εις αυτήν όπαίτηση ποσόν δρχ. 6.660.997.251, φείλεται ή όργάνωσις καί ή άνάπτι>
άφιεμένου εϊς νέον ποσού δραχ. 137 ξις τής κτηματικής καί τής αγροτικής
286.658 —.
πίστεως, ή άνάτττυξις τοΰ έμπορίου
Οΰτω ή Τράπεζα παρ’ δλα τά διαρ καί ή ύτταρξις τής βιομηχανίας έν Έλκώς αυξανόμενα βάρη Εκ γενικών Εξό λάδι'έλησμονήθη δτι έκ τών σπλάχνων
δων, τά όποια ύπεχρεώθη ν’ άντιμε- της καί κατά μέγιστον μέρος έκ τών με.
τωπίση, τά μέν τρία πρώτα μετά τήν τοχικών της κεφαλαίων, ΐδρύδησαν ή
άπελευθέρωο ιν έτη
έπραγματοποίησε Εκδοτική, ή Κτηματική καί ή Άγρο-,
ζημίας μή ϋπερβαινούσας τά 6 δισε τική Τράπεζα· έλησμονήθη δτ· είς κε
κατομμύρια δραχμών, τώ 1949 έκάλυψε φάλαια τής ’Εθνικής Τραπέζης όφείλεΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
τάς δαπάνας της, ήδη δέ κατορθώνει τσι ή κατά μέγα μέρος χρηματοδότη^
“Η ΑΜΟ ΒΑίΑ,,
ν’ άποσβέση τάς μέχρι σήμερον ζημίας σις τών άπελευθερωτνκών μας άγώνων
της καί ν’ άποκομίση καθαρόν ώφέ- έλησμονήθησαν αί υπηρεσία, τάς ό
'Οδός Πατησίων 7
λειαν
έπιτρέπουσαν τήν διανομήν μι- ποιας προσέψερε καί μετά τήν απώ
1ος ’Όροφος, Τηλέφ. 51.004
κοοΰ μερίσματος.
λειαν τού Εκδοτικού προνομίου, όσάκις
Η Διοίκησις τής Τραπέζης αισθά ή Κυβέρνησις μή δυναμένη νά καταφυ
Πρός έξυπηρέτησιν τών υπαλλή νεται έαυτήν ευτυχή διότι μειά Επτά
γή είς τήν Τοάπεζαν τής ‘Ελλάδος άλων τής ’Εθνικής Τραπέζης πωλεί ολόκληρα έτη, καθ’ ά ή κάμψις τής πετάθη πρός αυτήν. Έλησμονήθη δτι
οικονομίας τής Χώρας έστέρησε τόν μέ ή Εθνική Τράπεζα δέν άποτελεί ιδιω
άπαντα τά είδη της, ήτοι ΜΑΛΛΙ
τοχον τής Τραπέζης πόσης προσόδου τικήν έπιχείρησιν, άφοΰ τό μέγιστον
ΝΑ — ΜΕΤΑΞΩΤΑ - ΚΑΣΜΗ- Εγκαινιάζει καί πάλιν περίοδον ίκανομέρος τών μετοχικών της κεφαλαίων
ΡΙΑ — ΠΟΠΛΙΝΕΣ - ΕΙΔΗ ποιήσεως αυτού, έστω και είς περιω- άνηκει είς κληροδοτήματα, ασφαλιστι
κά ταμεία, φιλανθρωπικά καί λοιπά εϋ
ΠΡΟΙΚΟΣ κ.λ.π. καί μέ πίστωσα •οισμένην κλίμακα.
Γά έπιτευχθέντα έν τούτος ικανο αγή ιδρύματα. Έλησμονήθησαν πάντα
μέ τιμάς ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ εις δέκα
ποιητικά ταύτα άποτελέσματα δέν νο- ταύτα καί τό Κρόπος όχι μόνον, ώς
(10) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟ μίζοιιεν δτι πρέπει νά μάς έμποδίσουν ώφειλε, δέν περιέβαλε διά τής στορ
ΣΕΙΣ άνευ ούδεμιάς ΠΡΟΚΑΤΑ νά έκδηλώσωμεν διά μίαν ετι φοράν τήν γής του τήν Τ|Λχπεζαν, άλλ* αψήκε να
βαθυτάτην πικοίαν άπό τήν όποιαν συν καταπατηθώσι κεκτημένα δικαιώματα
ΒΟΛΗΣ καί ούδεμιάς έπιβαρύνεχόμεθα δ.ά τήν αδιαφορίαν ιού Κρά τηςσεως λόγω τής χορηγουμένης πι- τους είς τάς προσπάθειας τάς όποιας
Συχνά, γίνεται λόγος περί τού προ
κατέβαλε τό Ίδρυμα τούτο διά νά
στωσεως.
νομίου τών καταθέσεων τών Νομικών
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllHIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllfllUlllllllllllllUllillllUiaililiaillt
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τό ό
ποιον δήθεν νέμεται ή Τράπεζσ είς 6ά
ρος αύτών. Έν τούτοις δέν πρόκειται
Ίτερί προνομίου, άλλά περί λειτουργί
ας άνατεθείσης είς τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν
μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1950
ΜΕ Α ΟΧΕΙΧ
έτη τή άναλήφϊι έκ μέρους της ουσια
ΛΧΕ1· ΠΡΟΚΛΤΛΒΟΛΙΙΧ
στικών υποχρεώσεων. Κατά ταύτα τό
ΑΙΑ ΤΟΙ'Χ ΤΡΛΠΕΖΙΤΙΚΟΓΧ
1927 έκρίθη ύπό τής Δημοσιονομικής
ΕΞΟΦΛΙΙΤΕΛ ΕΙΧ 1 Ο
1ΕΚΛΙΙΕΛΘΙΕΙΙΕ"Επιτροπής τής K.T.E. δτι τά άποταΡΟΙ'Χ ΛΟΧΕΙΧ
μιευόμενα κεφάλαια διά κοινωνικούς λό
γους έπρεπε νά συγκεντρώντσι είς Εν
πιστωτικόν ίδρυμα, τό όποιον θ’ άνελάμβανε τήν ύποχρέωσιν νά διοχετεΰη
Όδός ΚΡΑΤΙΝΟΥ 1 1 (παρ σπλεύρως Δημαρχείου)
ταύτα ύπό ευνοϊκούς δρους πρός ένίΤηλέψωνον: 20-510

ΥΦΑΙΜΤΕΗΠΟΡΙΚΟΗ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ
& ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΩΤ. ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΠΟΥΛΟΓ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ

ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ, Ο ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ

ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
’Em πολλά Ετη ό συναγωνισμός ι
.μεταξύ των νημάτων υφαντουργίας I
εις τάς Ήν. Πολιτείας δνεξήχθη κυ
ρίως μεταξύ τοΰ βάμβακος καί τοϋ
ραιγιόν (τεχνητής μετάξης).
’Αμέσως μετά τόν πρώτον παγ
κόσμιον πόλεμον τό ραιγιόν έσημεί
ωσεν σταθερόν πρόοδον, όχι μόνον
είς βάρος τοϋ βάμβακος άλλά καί
βϊς βάρος τοΰ έρίου καί της μετά

ξης.
Σήμερον είς τόν έμπορυκάν στί
βον είσηλθεν ένας νέος άνταγωνιντής, ό όποιος προχωρεί μέ μεγά
λα βήματα είς βάρος άμφοτέρων,
καί των φυσικών ννών καί του ραιίγιόν. Ό νέος αυτός άντίπαλος, εί
ναι ή όμάς τών χηιμυκών συνθετι
κών νημάτων (Νάϋλον, Όρλόν, Βίνυον, Σάρον κλπ·).
"Η συνολική παραγωγή τών συν
θετικών (πλήν τοΰ ραιγιόν) νημά
των είς τήν ’Αμερικήν είναι, έν συγ
ικρίσει πρός τό ραιγιόν, μικρά —
74.000.000 λίβραι fvovrL 1.100.000
σχυσιν τής παραγωγικής προσπάθειας
τής Χώρας καί πρός έκτέλεσιν έργων
κοινής ώφελείας. Καί ώς τοιοΟτον ί
δρυμα προεκρίθη ή ’Εθνική Τράπεζα,
ή οποία ύπεχρεώθη νά καταβάλλη είς
τό Κράτος τό 25 ο) ο παντός επί πλέρν του μέσου όρου του μερίσματος
τής πρηγουμένης δεκαετίας διανεμομένου μερίσματος καί τό 25 ο)ο ιών άπό
τής έποχής εκείνης σχηματιζομένα
ποθεματικών.
Υφιστάμενης είσέτι τής τοιο
άμφοτεροβαροΰς ύποχρεώσεως ή

Υπάρχει όμως βασική διαφορά
000. λιβρών ραιγιόν (1948). Ή πα
ραγωγή όμως αυξάνει καί αί ίναι μεταξύ του ραιγιόν καί τών άλλων
Τό μέν ραιγιόν
αύταί υπόσχονται
νά γίνουν λίαν συνθετικών ίνών.
έκ
της φυσικής
προσεχώς
σημαντικός
παράγων κατασκευάζεται
φυτικής
κυτταρίνης, ένφ τά νέα
της υφαντουργίας.
"Υπολογίζεται ότι ή κατανάλω- συνθετικά νήματα κατασκευάζονται
σις τοϋ ραιγιόν θά κατέλθη περί έκ χημικών ουσιών προερχόμενων
τάς 200.000.000 λίβρας, ένώ ή χρη έκ πρώτων υλών, ώς τό κάρβουνο
σιμοποίησις τών άλλων συνθετικών καί τό πετρέλαιον.
Ό κυριώτερος λόγος διά τή,ν
νημάτων αναμένεται ότι θά άνέλθη
αϋξησιν τής
καταναλώσεως τών
κατά 7.000.000 λίβρας.

ΚΑΙ ΕΡΙΟΥ

συνθετικών νημάτων,
Εγκειται είς
τό ότι συνδυάζουν ιδιότητας, τόκ;
όποιας δέν Εχουν τά φυσικά νήμα
τα. Τό νάϋλον — τό πρώτον έκ τών
συνθετικών νημάτων — έδημιουργή
θη ύπό τής Εταιρίας Ντυπόν, είχε
6έ άμεσον Επιτυχίαν καθ’ ότι είχεν
τάς ιδιότητας τής μετάξης καί συγ
χρόνως ήτο ισχυρόν, δέν έφθείρετο εύκολα καί ήτο άπρόσβλητον ά
πό τόν σκώρον, τήν μούχλαν καί

τάς χημιικάς ούσίας.
Μετά τήν Επιτυχίαν τοΰ νάϋλον
παρήχθη τά σάρον. Τά νήμοπα τοϋ
σάρον έξάγονται έκ τής -ΠΛΑΣΤΙ
ΚΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ
ΒΙΝΥΛΙΔΙΝΗΣ, είναι δέ έξαιρετικώς άνθεκτιικά καί δέν φθείρονται εύκολα.
Χρησιμοποιούνται διά τή,ν κατα
σκευήν ύφασμάτων ταπετσαρίας ώς
καί φίλτρων.
’Εκ τών πλαστικών
φυτικών παρήχθη έπίσης καί τό

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ A. Ε.
"Ετος 108ον

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1949
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗι

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1949
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαια;

Διαθέσιμα;
1) Είς δραχμάς έν τψ Ταμείιρ καί παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος
Δρχ. 193.573.954.240—
2) Είς χρυσόν, συνάλλαγμα καϊ ξένα τρα-

1) Κεφάλαιον μετοχι
κόν
Δρ. 80,000.000.000.—
Αΰξησ. 10 % Ν. Δ.
2021)1942 Δρχ.
8.060.000.000.— Δρ.

Δρχ

τ>

210.991.985.404 —

Όμολογίαι Εθνικών Δανείων και Εντοκα γραά μμάτια Έλλ. Δήμοσίου
»
Δάνειον πρός τό ‘Ελληνικόν Δημόσιον
Προεξοφλήσεις καί άνοικτοί λογαριασμοί έπί προσωπική άσφαλείφ »
Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοί έπ’ ένεχυρφ χρηματογράφων
2
Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοί έπ* ένεχύρφ έμπορ ευμάτων
Δάνεια πρός Νομικά Πρόσωπα καί όμολογίαι Νομικών Προσώπων >
»
Δάνεια άνασυγκροτήσεως διά λ)σμόν Έλλην. Δημοσίου
Μετοχαί Τραπεζών καί Εταιρειών
Καταστήματα καί κτήματα Τραπέζης
"Εξοδα έγκαταστάσεως

3.737.941.712—
17.330.921.109(1)
434.246.689.893(1)
4.635.185.419(1)
614.205.559.562 —
278.354.291.—
372.425.050.—
76.271.641.098.—
97.753.459.483 —
11.840.155.670 —

πεζικά γραμμάτια

>

17.418.031.164.—

2) Κεφάλαια άποθεματικά ;
α) Τακτικόν Δρ. 44.000.000,000.—
6)~ "Εκτακτον Δρ. 70.752.094.698.—
Καταθέσεις:
1) "Οψεως
2) Ταμιευτηρίου
3) Έπί προθεσμίφ και διαρκείς

3

88.000.000.000.—

114.752.094.698.— Δρ. 202.752.094.698.—

Δρ. 540.246.491.151.—
>
17.407.662.603.—
3
82.939.108.988.— 3

Ελληνικόν Δημόσιον Κ.Ε.Δ. λ)σμός μακροπροθέσμων δανείων άνασυγκροτήσεως
Πιστωτικοί τρέχοντες λογαριασμοί
.
Εκκρεμείς λογαριασμοί
Μέρισμα, ελεύθερον Φ.Κ.Π. έτους 1949
Υπόλοιπον κερδών έτους 1949 είς νέον

Δρχ. 1.471.664.318.691 —

σωπα Δημοσίου
,Δ,Κ
καταβάλλη είς αυτά,

άντί

(1) Έκ τού συνόλου τούτων ήσαν Ύπ)μάτων Αίγύπτου Δρ. 27.448.679.927.—
(λίρ. Αίγ. 1.338.111,43 πρός Δρχ. 20,513)

3
3
3
3

3

640.593.262.742(2)
374.543.850.-*
412.333.158.916.—
211.073.971.827.—
4.400.000.000.—
137.286.658.—

Δρχ. 1.471.664.318.691.—
(2) Έξ ών Ύπ) μάτων Αίγυπτου Δρχ. 29.885. 272.844.—
(λίρ, Αίγ. 1.456.894,30 προς Δρχ. 20,513)

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ
Νομισματικής ’Επιτροπής καί
της
Τραπέζης τής 'Ελλάδος έπιτόκιοντών
ΠΙΣΤΩΣΙΣ
ΧΡΕΩΣΙΣ
Άπο τόκους τοποθετήσεων, Μερίσματα προμ ηθείας,
5 %. Παρά τούτα, παρά πάντα νόμον Εις Κέρδη καί Ζημίας, υπόλοιπον χρήσεος 19 48
Δρχ.
5.933,128.075 —
φύλακτρα χρηματογράφων, προσόδους κτημ άτων,
καί άνοχή τής έποπτευούσης ’Αρχής,
Έξοδα:
συναλλαγματικήν διαφοράν καί διάφορα άλλα κέρδη
άπεστερήθημεν καταθέσεων 150 δισε Είς έξοδα διαχειρίσεως
Δρχ. 162.037.072.185.·
Αρ. 84.110.655.130.—
κατομμυρίων δραχμών περίπου,
τάς
» φόρους (καθαρών προσόδων κύκλου
οποίας θά ήδυνάμεθα νά διαθέσωμεν
έργασιών κ.λ.π.)
S
6.559,818.711.—
ύπό τούς συνήθεις ευνοϊκούς όρους είς
» Ταμεία Συντάξεων, ‘Αλληλοβοήθειας
τήν παραγωγήν.
»
18.268.475.777.— »
108.938.949.618 —
καί Αΰτασφαλείας Προσωπικού
’Εν τούτοις, όταν άξιοϋται παρά
τής ’Εθνικής Τραπέζης νά προσφέρη
Τόκοι:
τάς υπηρεσίας της ή νά είσφέρη δι
Είς τόκους καταθέσεων οψεως, ταμιευτη
■>'
18.017.830.893—
οΐονδήποτε σκοπόν, θπομιμνήσκονται
ρίου, έπί προθεσμία καί διαρκών
αυτή πόιντοτε αί βαρύτατοι ήθικαί Είς τόκους πιστωτικών τρεχόντων λογα
$ 11.890.196.257.— »
της υποχρεώσεις.
29.908.027.150—
ριασμών
Οΰτω ή Διοίκησις τοϋ 'Ιδρύματος,
‘Αποσβέσεις:
αντί ν’ άψεθή απερίσπαστος είς τήν
3.915.755.593—
προσπάθειαν δημιουργίας νέων παρα Είς καταστήματα καί κτήματα Τραπέζης »
4.542.927.840—
» έξοδα έγκαταστάσεως
»
γωγικών έργασιών έπ’ αγαθό τής οι
2.000.000.000—
10.458.683.433 —
» Κρατήσεις δι’ άποσβέσεις
»
κονομίας τής χώρας καί τής Τραπέ
ζης, απασχολείται μέ τό ν’ άποσείη
6.798.283.909—
κινδύνους καί βαρύτατος κατά τοΰ 'Ι Καθαρά κέρδη
δρύματος συκοφαντίας.
Δρχ. 162.037.072.185 —
Τήν δικαιολογημένην τούτην πικρί
Δρχ. 162.037.072.185 —
αν μας, τήν όποιαν γνωρίζομεν δτι
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 6.798.283. 909.—
συμμερίζεσθε καί σείς, μετριάζει
τά
Kc-θαρά κέρδη
Δρχ. 6.798.283.909.—
συναίσθημα τό οποίον έχει δημιουργη
θή είς τό πολύ κοινόν, δτι είς τήν ευ
Είς μέρισμα
..............
6.660.997.251 —
εργετικήν παρέμβασιν τοΰ ιδρύματος
» μεταφοράν είς νέον
137.286.658 —
μας οφείλεται έν πολλοίς ή σημερινή
άνόηττυξις τοΰ έμπορίου καί τής βιο
ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΟΥΣ 1949
μηχανίας, έπίσης δέ ή έλπίς δτι τό
συναίσθημα τούτο θά συμμερισθώσιν
Μέρισμα ....................................................................... Δρχ. 6.660.997.251 —
έστω καί αργά καί οί κυβερνώντες.
Μεϊον τού άναλυτικού φόρου καθαρός προσόδου
Κύριοι Μέτοχοι,
καί τής έπ’ αύτοΰ πολεμικής εισφοράς................
»
’Εάν κρίνετε ικανοποιητικά τά άπο
2.260.997.251 —
τελέσματα τά όποία θέτομεν ύπ’ δψιν
σας, νομίζομεν δτι οφείλεται εκφραΜέρισμα, έλεύθερον τοΰ άναλυτικού φό ρου καθαρός προσό
,σις πλήρους εύαρεσκείας
πρός τό
δου καί τής
έπ’ αυτού πολεμικής εισφοράς
προσωπικόν, τό όποιον έχον
πλήρη
πρός δρχ. 200.000.— ιέφ’ έκάστης μετοχής
Δρχ. 4.400.000.000.—
συναίσθησιν τών θυσιών είς τάς οποί
ας ΰποβάλλεσθε χάριν αύτοΰ, μετά φι Τό έκ Δρ. 200.000.
μέρισμα κατά μετοχήν είναι καταβλητέον μετά τήν έχκρισιν τού παρόντος ’Ισολογισμού νπό τής έτησίας Τακτικής Γενικής
λοπονίας, ζήλου καί άφοσιώσεως είρ,
Συνελεύσεως τών Μετόχων, είς ή μέραν όρισθησομέ νην ύπό τούτης.
γάσθη είς τό πλευράν τής Διοικήσεως
Εντολή τοΰ Γενικού Συμβουλίου
Έν Άθήναις τή 23 Φεβρουάριου 1950
φά τήν πραγματοποίησιν τών σημε
Ο Σύμβουλος
Ό Διοι κητής
Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστικού
ρινών αποτελεσμάτων.
Κ. Δ. ΤΡ ΙΑΝΤΑΦΥΛΑΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. I. ΠΕΣΜΑ ΖΟΓΛΟΥ
Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Βίνυον — νήμα όμοιάζον πρός τά
νή μα τής μετάξης,
δυνάμενον νά
συ1, αγωνισθή έν πολλοΐς τό νάΟλον.
"Αλλο συνθετικόν νήμα, παραχθέν
υπό τής εταιρίας
Ντυπόν έπίσης,
είναι τό όρλον>
τό όποιον είναι
προικισμένον μέ δλας τάς Ιδιότη
τας τοΰ νάΟλον, υπερτερεί δμως
αύτοΰ κατά τό δτι παρουσιάζει έξαιρετικήν αντοχήν έναντι τής θερμότητος καί των
όξέων. Έπίσης,
παρουσιάζει άνθεκτικότητα Ικανοπο.ητικήν εις τάς καιρικός έπιδράσεις οσάκις εόρίσκεται έκτεθειμένον είς τό ύπαιθρον. Γενικώς κάθε
συνθετικόν νήμα χαρακτηρίζεται α
Συμφώνως πρός τήν ϋπ' άριθμ. 16.
πό διαφορετικόν συνδυασμόν ίδιο.τήτων, αί όποΐαι τό καθιστούν ει 035)1948 άπόφασιν τοΰ Προέδρου
δικόν καί κοττάλληλον δΓ ώρισμέ- τής Κυβερνήσεως καί τοΰ υπουργού
νας έφαρμοχάς.
Συντονισμού, συνεστήθη 'Υπηρεσία Ά‘ ‘ΤΑ ΕΞ ΥΑΛΟΥ
νασυγκροτήσεως τής Επαγγελματικής
Ή Αμερικανική βιομηχανία προ
Έκπαιδεύσεως, ή όποια ευθύς άμέσως
■σεπάθησεν έπί σειράν' έτών νά παέτέθη έπί τό εργον.
ραοκευάση νήμα έξ ύαλου, καθ’ δΤήν νεοσύστατον αύτήν υπηρεσίαν
τι έπιστεύετο δτι ένα τοιοΰτον νή
άπησχόλησαν
κατά τό παρελθόν έτος
μα θά παρουσίαζε μεχάλην άνθε
δύο
βασικά
θέματα.
κτικότητα, ύπό δσον δήποτε δυσμε

Πρός άξιοποίησίΥ της Αμερικάνικης βοήθειας

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ! ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
Διατίθενται 1150 έκ. δρ. καί 1.085.899 δολ. και μηχανήματα 2.08 0έκ.δρ.

νείς συνθή'κας καί
άν εύρίσκετο.
Σήμερον τά υφάσματα άπό δαλον
είναι έξαιρετικά διαδεδομένα καί
χρησιμοποιούνται τόσον δΓ οικια
κούς δσον καί διά βιομηχανικούς
σκοπούς.
Είς τό πείδίον των συνθετικών ίνών ύπάρχουν τρεις νεήλυιδες. Ή
μία είναι τό πολυ-εθυλένιον, έξαγόμενον άπό τήν πλαστικήν ύλην πολυεθυλένιον, παρουσιάζει δέ τό πλε
-ονέκτημα δτι έκ μιας λίβρας τής
•ύλης αύτής παράχονται πολύ πε
ρισσότερα μέτρα νήματος παρά ά-πό τήν αύτήν ποσότητα άλλης πλα
στικής ύλης.
Έπίσης πολλά ιψαίνεται νά ύπόσχεται μιά άλλη- ϊς παραχομένη ά
πό πρωτεΐνην άραδοσίτου, τό άζλον. Τό πλέξον είναι ή τρίτη ϊς, εί
δος ύβριδίου, τό όποιον συνίσταται
έκ συνθετικών
βαμβακερών λυών
καί άλλων ίνών, έπενίδεδυμένων διά
διαφόρων πλαστικών ρητινών, χρη
σιμοποιείται δέ είς τήν παρασκευ
ήν ύφασμάτων ταπετσαρίας.
Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ
Αί νέαι συνθετικά! ϊναι διαφέ
ρουν κατά πολύ ώς πρός τήν άνποχήν των έναντι τής θερμότητος.
Τό σάραν μαλακώνει καί «μπαίνει»
μόνον είς τούς Π5 — 137,5 Κ., τό
ναύλον καί τό δρλον είς τούς 232
Κ., τό βίνυον Ν., τοΰ όποιου ύπάρ■χουν δύο τύποι, είς τούς 70 Κ. καί
είς τούς 135 Κ. Ή "Ις Β ή τερυλίνη, μία νέα συνθετική ϊς, ή όποια
εόρίσκεται ακόμη είς τό πειραμα
τικόν στάδιον, δύναται νά άνθέξη
καί είς θερμοκρασίαν 255 Κ. Τήν
μικροτέραν άντοχήν είς θερμότητα
παρουσιάζει τό νήμα πολυεθυλένιον
(165 Φ.), άνεκαλύφθη δμως μέθο
δος, διά τής όποιας κατωρθώθη νά
σιΰξηθή ή αντοχή του.
"Ολα τά συνθετικά νήματα δέν
□υνήντησαν τήν
ίδιαν ενθουσιώδη
ύποδοχήν πού Εχινεν είς τό νάϋλον.
'Οπωσδήποτε τάς μεχαλυτέρας πι
θανότητας εύρείας χρησιμιποιήσεως
έχουν τό δρλον καί τό βίνυον Ν.
Τού τελευταίου αύτού ήρχισεν ήδη
ή είς μεχάλην κλίμακα παραχωχή
είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας, ένφ
ή είς εύρεϊαν κλίμακα παραχωχή
τού νήματος δρλον θ' άρχίση κατά
τό δεύτερον ήμισυ τού 1950.
Μέ έτησίαν παραχωχήν ένός δι
σεκατομμυρίου λιβρών, μέ τάς χαμηλάς τιμάς των, τήν μεχάλην των
ποικιλίαν καί τάς έξα'ρετικάς των
ιδιότητας, αί συνθετικαί ΐνες άποτε
λοϋν σοβαρώτατον έχθρόν διά τόν
βάμδακα καί τό έριον. Έκ παραλ
λήλου δμως πρός τάς έρεύνας είς
τό πεδίον τών συνθετικών ίνών, διεξάνονται συστηματικαί έρευναι είς
τά διάφορα κατά τόπους έρχαστή•ρια τού ύπουρχείου Γεωρχίας1 τών
’Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν 6ελ-

α) Ή ταχύτερα έναρξις τής λειτουρ
γίας τών επαγγελματικών έκείνων σχο
λών πού θά έκρίνετο άναγκαίον νά ένισχυθοΰν άπό τό σχέδιον Μάρσαλ καί
αΐ όποΐαι συνεπείςι τοΰ πολέμου έπαυ
σαν νά λειτουργούν καί 6) ή κατάρτισις ένός μακροχρονίου προγράμματος
έπαγγελματικής καί τεχνικής έκπαιδεύσεως, είς τό όποιον θά καθωρίζοντο
άφ’ ένός μέν τό σύστημα τής τεχνικής
έκπαιδεύσεως καί άφ' έτέρου οί φορείς
είς τούς όποιους θά έπρεπε νά άνατεθή ή έκτέλεσις τού προγράμματος.
Τελικώς άπεφασίσθη νά ένισχυθούν
αί σχολά! κατωτέρας
έκπα δεύσεως,
πού αφορούν κλάδους τής Οικονομίας
πού χαρακτηρίζονται ώς απαραίτητοι
διά τήν ώνασνγκρότησιν τής χώρας
(μηχανουργοΐ, ήλεκτροτεχνΐται, ξυλουρ
γοΐ καί οικοδόμοι). Τά μεγάλα όρφανοτροφεϊα πού έκπαιδεύουν τεχνικώς
τούς τροφίμους των καί τά αναμορφω
τικά ιδρύματα τού υπουργείου Δικαιο
σύνης.
Τό σχολικόν επαγγελματικόν σύστη
μα, πού πρόκειται έφεξής νά καθιερωθή είς τήν 'Ελλάδα, διαλαμβάνει τήν
έξεύρεσιν καταλλήλων νέων έγκαταστά
σεων, τήν έπισκευήν και άποκατάστασιν υφισταμένων, τήν προμήθειαν έργο^
λείων, υλικών έξοπλισμοΰ καί οργάνων
έργασίας, τήν άναθεώρησιν κοί καθο
ρισμόν τής διδακτέας ύλης κλπ.
Άρχικώς είς τό πρόγραμμα πού ένεκρίθη προεβλέποντο πιστώσεις 400.
000 δολλαρίων διά τόν τεχνικόν έξοπλι
σμόν τών Σχολών καί 900.000.000 δρ.
έγινε δμως δυνατόν αί πιστώσεις αϋτσί νά αυξηθούν καί νά άνέλθουν τε
λικώς μέχρι τέλους Δεκεμβρίου είς τά
κάτωθι ποσά:
Άπό τήν
’Αμερικανικήν Βοήθειαν
1.035.829 δολλ. καί
1 δισεκατομμ.
δραχμών. Έκ μέρους τής ΊΩληνικής
Κυβερνήσεως
2.080.000.000 δρ. εις
μηχανήματα τοΰ ΟΔΙΣΥ καί 400 έκατομμύρια δραχμών άντιπροσωπεύοντα
μηχανικόν έξοπλισμόν είς αυτοκίνητα,
ασυρμάτους κλπ.
τίωσιν τοΰ βάμδακος καί τοΰ έρίου
’Ήδη παρήχθησαν νέαι ποιότητες,
ώς λ. χ. έρια τά όποια ‘δεν «μπαί
νουν» καί βαμβακερά ύφάσματα
πού δέν «τσαλακώνουν».
Έπίσης
έπετεύχθησαν καί αδιάβροχοι ποιό
τητες.
Έν τώ μεταξύ όμως έξακολουθοΰν νά έμφανίζωνται διαρκώς νέαι
συνθετικαί ϊνες.
προικ'σμέναι μέ
τάς πλέον ικανοποιητικός ιδιότητας
καί ό άγών μεταξύ βάμβακος καί
έρίου άφ' ένός καί συνθετικών νη
μάτων άφ’ έτέρου διαρκώς έντείντεται.

0 Διευθυντής τοΰ "Ήφαίοτου,, κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ προς τήν "Τραπεζικήν,,
Τά ποσό δολλαρίων καί δραχμών
κατενεμήθησαν ώς εξής:
Είς τήν Σιβιτανίδειον έχορηγήθησαν
100 έκατομμύρια δραχμών καί 349.
968 δολλαρίων. Συμπληρωματικώς τής
έδόθησαν άπό τόν ΟΔΙΣΥ μηχανήματα
αξίας 1.200 έκατ. δραχμών
Είς τήν Σεβαστοπούλειον έδόθησαν
100 έκατ. δραχμών 40.039 δολλάρια
καί μηχανήματα άξίας 240 έκατομμ.
Είς τήν Βαλλιάνειον Ληξουρίου 100
έκατομμ. δραχμών, 60.051 δολλ. καί
μηχανήματα άξίας 340 έκατομμ.
Είς τόν Άρχιμήδην Πειραιώς 200
έκατομμ. δραχμών 19.306 δολλ. καί
μηχανήματα άξίας 100 έκατομμ. είς
τόν ΙΙειραίκόν Σύνδεσμον 200 έχατομ.
18.880 δολλάρια καί μηχανήματα 100
έκατομμ. είς τήν Διπλάρειον (Βιοτεχνι
κήν) 200 έκατομμ., 20.098 δολλάρια
καί μηχανήματα άξίας 100 έκατομμ.
καί τέλος είς τόν «Εΰκλείδην» (Θεσσα
λονίκης) 100 έκατομμ. καί 527.484
δολλαρίων.
Έν συνεχείςι τήν 8ην παρελθόντος
Φεβρουάριου
μεταξύ τής Ελληνικής
Κυβερνήσεως καί τής ’Ανώτατης Διοικήσεως ’Οργανισμού Βοήθειας ύπεγράφη σύμβασις, διά τής όποιας έχορηγοϋντο έκ τού ειδικού λογαριασμού τής
Οικονομικής Βοήθειας (Σχεδίου Μάρ
σαλ) τά ποσά τών 150.000 000 δρχ.
καί 50 χιλ. δολλαρίων διά τήν άνάπτυξιν τής Επαγγελματικής Σχολής τών
’Αθηνών «Ήφαιστος», ή όποια στεγά
ζεται σήμερον είς πεπαλαιωμένον κτίριον έπί τής όδοΰ Μιχαήλ Βόδα 8 καί
είς δύο νυκτερινά σχολεία παρ’ δλον
δτι συγκεντρώνει 2 καί πλέον χιλιάδες
μαθητών.
Διά τών κονδυλίων πού άνεφέραμεν
αί Τεχνικά! ή Εκπαιδευτικοί Σχολαί
άνέλαβον τήν ϋποχρέωσιν νά έπιδιορθώ
σουν καί επεκτείνουν τάς κτιριακάς των
έγκαταστάσεις, νά προμηθευθώσιν συγ
χρόνους μηχανικούς έξοπλισμούς καί
νά δημιουργήσουν έκτος τών νυκτερι
νών τμημάτων καί ημερήσια τοιαύτα,
είς τά οποία θά έφοιτοΰσαν νέοι 4 κα
τηγοριών.
α) Όσοι δέν ακολουθούν άνωτέρας
σπουδάς κα! προορίζονται δΓ έποτγγέλ
ματα καί τέχνας, άπό τάς όποιας έξαρτάται ή άνάπτυξις τών συγχρόνων
βιομηχανικών κοινωνιών.

τήν άνασυγκρότησίν των.
Ό « Ηφαιστος» έπί τού παρόντος
συντηρεί τάς Σχολάς:
1) ραδιοτεχνιτών 2) ραδιοτηλεγραφητών καί γ) μηχανικών αί όποΐαι αριθ
μούν 2.160 μαθητάς έργαζομένους είς
παρεμφερή έργαστήρια καί ίργοστάσια. Αΐ κεντρικοί του νυκτερινά! σχο
λά! είναι έπί τής όδοΰ Μιχαήλ Βόδα 8
μέ παραρτήματα είς τό Ζ' Δημοτικόν
Αθηνών (Ταρσού καί
Άλκαμένους)
καί εις τό 2 άρρένων Παγκρατίου.
Έπί τού παρόντος συντηρείται διά
τών διδάκτρων τών μαθητών (30 χιλ.
δρχ. μηνιαίως) καί τελεί ύπό τήν αιγί
δα τών υπουργείων ’Εθνικής Οικονομί
ας καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας. Ό έτήσιος προϋπολογισμός του
ανέρχεται
είς 300 έκατομμ. δραχμών καί ή έτησία έπιχορήγησις τού υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας είς 2 έκατομμ.! Τό
άπίστευτον έν προκειμένη είναι δτι τό
ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας διέθε
σε κατά τό τρέχον οικονομικόν Ετος
60 έκατομμ. διά 30 τεχνικάς σχολάς
τής χώρας! Ό «Ήφαιστος» συντηρεί
σήμερον 20 τμήματα μηχανικών, συνο
λικής δυνάμεως 2.000 μαθητών Εναντι
1800 τού «II ρομηθέως» καί 2"200
τών σχολών «Άρχιμήδους».
Ό Διευθυντής τής σχολής κ. Σ. Λαδόπουλος μάς ανέλυσε λεπτομερώς τό
πρόγραμμα άξιοποιήσεως τών πιστώ
σεων πού έχορηγήθησαν είς τόν «Ή
φαιστον».
— Είς τό τέρμα τής όδοΰ Πατησί
ων — μάς είπε — άνηγέρθη ό πρώτος
όροφος τών νέων Σχολών μας δαπάνσις τού Συνδέσμου καί θά άκολουθήση ή άνέγερσις δευτέρου καί τρίτου όρόφου διά τοΰ κονδυλίου τής βοήθειας
είς δραχμάς. Διά τού ποσού τών 50
χιλ. δολλ. παρηγγέλθησαν είς τήν ’Αγ
γλίαν καί έκομίσθησαν ήδη Ενα πλήρες
ξυλουργικόν έργοστάσιον,
ένα μηχανουργικόν συγκρότημα μετά τών σχε
τικών ήλεκτρολογικών μηχανημάτων
καί ποικίλα άλλα έργαλεία καί Εξαρ
τήματα. Μερίμνη τοΰ υπουργείου Έθνι
κής Οικονομίας θά προωθηθούν τά μη
χανήματα αυτά είς
τόν προορισμόν

των καί θά έγκατασταθούν είς τόν Α'
όροφον τών έττϊ τής οδού Πατησίων
κτιρίου δεδομένου ότι ό 2ος καί 3ος ό
ροφος θα χρησιμοποιηθούν δ:ά τήν θε
6) ’Εκείνοι οί όποιοι έργασθέντες κα
ωρητικήν διδασκαλίαν. Διά τής συμβάτά τό παρελθόν άνέπτυξαν ειδικός ι
σεως όμως άνελάβομεν τήν ϋποχρέωσιν
κανότητας καί μπορούν νά προοδεύ
νά όργανώσωμεν καί ήμερήσια τμήμα
σουν είς τό κεφάλαιον τής ειδικότητάς
τα οικοδομικών καί ξυλουργικών τε
των.
χνών,
μεταλλοτεχνίας καί ήλεκτροτεγ) Οί νέοι πού έχουν άνάγκην έπανεκχνίας, είς τά όποια θά φοιτούν ποικί
παιδεύσεως καί
δ) Οΐ άνεργοι πού δέν ήδυνήθησαν νά λοι κατηγορίαι νέων μή έργαζομένων.
έργασθοΰν ίκανοποιητικώς καί έκεΐνοι Ή διδασκαλία τών τμημάτων αυτών
πού θέλουν νά βελτιώσουν τάς ικανό θά είναι θεωρητική καί πρακτική έν
άντιθέσει πρός τήν διδασκαλίαν τών
τητάς των.
Είς τό σημερινόν μας φύλλον θά ά- φοιτούντων είς τά νυκτερινά μας τμή
σχοληθώμεν έν συντομία μέ την τεχνι
κήν Σχολήν «Ήφαιστος» προτιθέμενοι
νά ένδιαφερθώμεν καί διά τάς λοιπάς
τεχνικάς Σχολάς άναφορικώς μέ τήν
προσπάθειαν άξιοποιήσεως τών πιστοδοτήσεων πού τούς έχορηγήθησαν διά

ματα, ή όποια είναι μόνον θεωρητική
έλλείψει μηχανημάτων. Βεβαίως καί οί
νυκτερινοί μαθηταΐ θά συμπληρώνουν
τάς γνώσεις των έποπτικώς έπί τών
νέων μηχανημάτων καί θά καταρτίζωνται τελειότερον. Ή ψοίτησις είς τήν

Σχολήν είναι καί θά είναι έξαετής μέ
προκαταρκτικήν τάξιν. Είς τάς τρεις
πρώτας τάξεις ή διδασκαλία είναι θε
ωρητική διά νά μπορή ό μαθητής ει
σερχόμενος είς τήν τετάρτην τάξιν νά
παρακολουθή εϋχερώς τά ειδικά καί
μηχανολογικά μαθήματα.
Π. ΚΡ.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η ΕΚΤΑΣΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΣΕ ΩΣ
ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ,
Μάρτιος, (Ίδ.
άνταπόκρισις).
Σ υμφώνως πρός
έκθεσιν τού Υπουργείου
’Εμπο
ρίου, ή Κυβέρνηοιΐ τών Ήν. Πολι
τειών έχρη,μοττοδότησε κατά Τό δι
άστημα τών τριών μεταπολεμικών
έτών 1946—48 τό Εν τρίτον τού συ
νόλου τών άμερικοαίικών έξαγωγών.
Ή άξια τών αμερικανικών έξαγωγών -καπά τήν τριετίαν άνηλθεν
είς 51.500.000.000 δολλάρια. Τά
ξένα ικράτη ήδυνήθησαν νά κατα
βάλουν έξ Ιδίων 33.400.000.000
δολλάρια (65%) έκ τοΰ συνολικού
ποσού, έν οίς 26.100.000.000 δολ
λάρια ύπό μορφήν εισαγωγών είς
τάς "Ηνωμένας Πολιτείας. Τά ύπόλοιπα 7.300.000.000
δολλάρια
ικατεβλήθησαν είτε διά ρευστοποιήσεως χρυσού ή πιστωτικών υπο
λοίπων είς δολλάρια.
Καπά τήν αύτήν περίοδον 1946
—48 ή Κυβέρνησις τών "Ην. Πολι
τειών έχρηματοδότησε
έξαγωγάς
άξίας 15.400.000.000 δολλαρίων,
δηλαδή τό 30% τοΰ συνόλου τών
’Αμερικανικών έξαγωγών. Οί ’Α
μερικανοί κεφαλαιούχοι έχρηματοδότησεν έξαγωγάς άξίας 2.100 έκατομμυρίων δολλαρίων, αί ύπό
τών ιδιωτών δέ δωρεαί καί τά έμβάσμαπα έκάλυψαν ποσόν
1.800
έκατομμυρίων δολλαρίων.
"Υπάρχουν τρείς
κυρίως λόγοι,
διά τούς όποιους πρέπε-L αί ευρω
παϊκοί χώροι νά αυξήσουν τάς έ
ξαγωγάς των άνω τών προπολεμι
κών έπιπέδων.
1. Κατά τό 1948 τά καθαρά Ε
σοδα τών ευρωπαϊκών χωρών άπό
Επενδύσεις είς τύ Εξωτερικόν ήσαν
κατά 700 έκατομμύρια δολλάρια
άλιγώτερα έν συγκρίσ_. ιιέ τά τοΰ
1338. Εκτός τοΰ ότι ή ζημία αϋτη
θά πρέπει τά καλυφθή διά τής αύξήσεως τού όγκου τών έξαγωγών,
ή Ευρώπη πρέπει νά Εξασφάλιση
300 έκατοιιμύρια δο-'.άρια
έπί
πλέον διά νά δυνηθή νά καταβολή
τούς τόκους καί τά χρεολύσια τών
Νχνείων της.
2. Αί έπελθοΰσαι μεταβολαί τών
τιμών καπά τόν πόλεμον ώς καί
κατ όπιν ηύνόηταν τάς χώρας αί ό
ποιοι Εξάγουν τρόφιμα και έπέδραοαν δυσμενώς έπί τών χωρώ/ άχτι
νες εισάγουν τά είδη αύτά. Κατά
τό 1948 ή άξια τών έτοιμων προϊ
όντων ήτο μόλις κατά 221 % μεγαλυ
τέρα έν συγκρίσει μέ τό 1938, ένώ
τών τροφίμων ήτο καπά 328%. At
(Συνέχεια είς τή* 15ην σελ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ — ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Α.Π.
Κατά τό προσεχές οικονομικόν Ετος
οί φόροι έπί τών κερδών τών όργανι
σμών υπολογίζεται δτι θά φθάσουν
τά 10, 100,000,000 δολλάρια, δηλα
δή τά 27 % τοΰ συνόλου τών κρατικών
έσόδων. Οΰτω τά 74 % τών έσόδων
τής ,Αμερικανικής Κυβερνήσεως βασι
ζονται εις την φορολογίαν τοΰ άτομι
κοΰ εισοδήματος και τών κερδών τών
οργανισμών.
Ή φορολογία έπί τών κερδών τών
οργανισμών γίνεται βάσει προοδευτι
κής κλίμακας όταν τά κέρδη δέν ΰπερ
βαίνουν τάς 50.000 δολλαρίων έτησίως. Διά τά πρώτα 5.000 δολλάρια
τό ποσοστόν είναι 21 %, διά τά έπό
μένα 15.000 δολλάρια 23 % καί διά
τά επόμενα 5.000 δολλάρια 25 %.Διά
τά πέραν τών 25.000 δολλαρίων κέρ
δη καί μέχρι τοΰ ποσοΰ τών 50.000
δολλαρίων τό ποσοστόν είναι 53 %
"Οταν τά κέρδη τών οργανισμών ΰπερ
Αί έξαγωγαϊ άνήλθον περίπου εις
βαίνουν τά ποσόν τών 50.000 δολλα
5.800.000 στερλίνας. Οΰτω αί είσα
ρίων τότε τό ποσοστόν
φορολογίας
γωγαΐ ύπερέβαλον το σύνολον τών έείναι 38 % έφ’ ολοκλήρου τοΰ ποσοΰ.
ξαγωγών κατά 19.600.000 στερλίνας
δηλ. είναι 16.200.000 στερλίνας
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
45 % κατώτεροι τοΰ μηνιαίου μέσου
Άνηγγέλθη έκ Ρίου Ίανεΐρου 6όρου τοΰ 1949.
φάσισε όπως άπό 1ης Μαρτίου ό
Κατά την άνασκόπησιν τών μετά λοι οί ναύλοι δι’ εμπορεύματα είσα
βολών τών άναγομένων εις τό έλλειμ γόμενα εις την Βραζιλίαν υπολογί
μα ισοζυγίου τοΰ έμπορίου, πρέπει νά ζων*χι εις κρουζέϊρος (τοπικόν νό
ληψθή ΰπ’ οψιν ότι, ένώ αί έξαγωγαϊ μισμα). Τούτο σημαίνει ότι άπό
υπολογίζονται φόμπ, αί εΐσαγωγαί ύ τής ώς άνω ήμερημηνίας οί ναύλοι
πολογίζονται τσιφ, δηλαδή διαφορά
θά πληρώνωνται πρώτον εις κρουζέ
άντιστοιχοΟσα πρός 12 Vi % έπϊ τοΰ ϊρος καί κατόπιν θά μετατρέπωνσυνόλου, ΰπολογιζομένη υπό τάς συ
ται εις τό συνάλλοτγμα τής χώρας,
νήθεις συνθήκας. Οϋτω έάν τό ποσο- τής όποιας την σημαίαν φέρει τό
στον αυτό άφαιρεθή άπό τον αριθμό πλοΐον.
εισαγωγών τοΰ ’ Ιανουάριου, τό άντί
Έπ’ ευκαιρία άνηγγέλθη ότι οί
στοίχον υπόλοιπον τοΰ μηνός είναι εΰ
ναύλοι τών φορτηγών σκαφών τών
νο'ίκόν (1.760.000) στερλίναις εισάγω,
κινούμενων έκ τών λιμένων τών 'Η
γών έναντ[ 181.000.000 στεολ έξαγω- νωμένων Πολιτειών δι’ Ινδίας έμειγών).
ώθησαν κατά 51 %.
'Ως πληροφορούμεθα έκ Λονδίνου, αΐ
έξαγωγαϊ τής Μ. Βρεταννίας κατά τον
‘Ιανουάριον τού 1950 άνήλθον εις
175.800.000 στερλίνας ποσόν άνώτερον πόσης προβλέψεως. Αί έξαγωγαϊ
του ’Ιανουάριου ΰπερέβησαν τάς έξα
γωγάς τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1949 κατά
15.500.000 στερλίνας, είναι 5έ κατά
27.000.000 στερλίνας άνώτεραι
του
μέσου μηνιαίου δρου τοΰ 1949. Γένι
κώς το ποσόν των εξαγωγών τοΰ Ία
νοναρίου 1950 είναι περίπου 11 % ά
νώτερον τοΰ Νοεμβρίου και Δεκεμβρί
ου τοΰ 1949.
Άφ’ έτέρου αί εΐσαγωγαί τής Μεγ
Βρεταννίας κατά τον ’Ιανουάριον τοΰ
1950 άνήλθον εις 201.200.000 στερ
λίνας. Οϋτω παρουσιάζουν έλάττωσιν
500.000 στερλινών έναντι τού μεγί
στου όγκου των εισαγωγών τοΰ Ίουνί
ου
1949.

ΗΝΩΜΕΝΑI ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Κατά τό οικονομικόν έτος, τό όποΐ
ον άρχεται την 30ήν ’Ιουνίου 1950
περίπου 40.00.000 ’Αμερικανών
θά
καταβάλουν περί τά 17.300.000.000
δολλάρια ώς φόρον εισοδήματος, ήτοι
τά 47 ο)ο τών υπολογιζόμενων διά τό
έτος τοΰτο έσόδων. Τό 1930, 2.000
000 ’Αμερικανών κατέβαλον όλιγώτερα
τών 500. 000.000 δολλαρίων. Ή ση
μειωθείσα κατά τάς δύο τελευταίας δ
καετίας μεγάλη αυτή διαφορά εΐνα
άποτέλεσμα τής έπελθούσης αΰξήσεω
τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος καί τής εΰ
ρείας κατανομής του μεταξύ του πλη
θυσμοό.
Τό παρόν σύστημα φορολογίας το
εισοδήματος ήρχισεν
έφαρμοζόμενον
τό 1913. Τά ποσοστά φορολογίας έκυμαίνοντο άναλόγως τών οίκονομικώ
συνθηκών καί τών κρατικών άναγκών
Σήμερον ούδείς ΰπεχρεοΰται εις κατα
βολήν φόρου έπί τοΰ εσοδήματος έφ
όσον τούτο δέν υπερβαίνει έτησίως τ
675 δολλάρια διά τούς αγάμους, τά
1325 δολλάρια διά τούς εγγάμους άνευ τέκνων, τά 2000 δολλάρια δι
τούς εγγάμους μετά ένός τέκνου, τά
2675 δολλάρια διά τούς εγγάμους μ
τά δύο τέκνων. Τά Εξαιρούμενα τή
φορολογίας τοΰ εισοδήματος ποσά Ε
ξακολουθούν νά αυξάνουν
άναλόγως
τοΰ άριθμοΰ τών τέκνων ή τών προστα
τευομένων μελών.
Ή φορολογική κλίμαξ άνέρχεται ά
ποτό μ ως όταν τό Ετήσιον εισόδημα ΰπερβή τάς 5.000 δολλαρίων, δυναμέ
νη νά φθάση μέχρι ποσοστού 77 %
"Οταν τό εισόδημα τοΰ άγάμου ΰπερ
6ή τάς 500.000 δολλαρίων, τοΰ δέ
Εγγάμου τό 1.000.000 δολλαρίων, τό
τε ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις εΐσπρστ
τει τά 77 % τοΰ ποσοΰ τούτου.

ΡΩΣΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Πληροφορίαι έκ Μόσχας αναφέ
ρουν ότι μεταξύ Ρωσίας και Ρου
μανίας συνήφθη έμπορική συμφωνία
διά τό 1950, ή οποία προβλέπει
την αΰξησιν τού συνόλου τών έμπο
ρικών συναλλαγών τών δύο χωρών
κατά 30 % Εναντι τοΰ 1949. Ή
Ρωσία θά προμηθευθή εις την Ρου
μανίαν βάμβακα, μέταλλα, σίδηρο
μεταλλεύματα,
βιομηχανικά είδη,
αυτοκίνητα οχήματα, γεωργικά έρ
γαλεΐα κλπ.
ΤΟΥΡΚΙΑ
’Αγγέλλεται έξ Άγκύρας ότι κα
τόπιν έγκρίσεως τού τουρκικού .υ
πουργείου ’Εμπορίου καί Εθνικής
Οικονομίας έπετράπη ή έξαγωγή
έκ Τουρκίας 50.000 ζευγών υποδη
μάτων καί 150.000 ζευγών γαλοτσών.
ΓΑΛΛΙΑ
Ώς άνηγγέλθη έκ Παρ ίσιων, ή
Γαλλική Κυβέρνησις έπέβαλε τελω
νειακούς δασμούς έπί τού ακατέρ
γαστου ζίγκου κατά 15% έπί τής
αξίας του. Οί δασμοί έπϊ τοΰ με
ταλλεύματος τούτου εΐχον
καταργηθή άπό τής λήξεως τοΰ πολέ
μου. Παρά την βελτίωσιν τής πα
ραγωγής ζίγκου εις Γαλλίαν (60.
597 τόννοι τό 1949 Εναντι τών 56.
067 τού 1948) ή βιομηχανία τής
έν λόγω χώρας έξαρτάται
ακόμη
έκ τοΰ έξωτερικού.
Αΐ εΐσαγωγαί
ζίγκου κατά τό 1 949 — κυρίως έκ
Βελγίου καί Ήνωμ. Πολιτειών —
εΐχε φθάσει τούς 48.383 τόννους.

τσΐον αρθρον των τονίζουν δτι
αί αμερικανικών εισαγωγών, κατά τό τε τεραιότης εις τό μακροχρόνιον καί Ε
Ευρωπαϊκοί χώραι
έχουν έπιτελέσει λευταίου θέρος έξηκολούθησε ή μείω- πίπονον εργον τής έπιτεύξεως περιο
αρκετήν πρόοδον. «‘Η βιομηχανική πα σις τοΰ Ελλείμματος εις δολλάρια.
ρισμένων καί δύσκολων άντικειμενικών
ραγωγή, τονίζει ή μεγάλη αγγλική έ
Τό αρθρον τών «Τάϊμς» λέγει έν συ σκοπών. ’Αλλά κατά τό παρελθόν ε
φημερίς. Εχει αΰξηθή μέ ταχύν
καί νεχείςι, δτι «οί ’Αμερικανοί άνέμενον τος, όπόταν ή βασική παραγωγή καί
σταθερόν ρυθμόν καί υπολογίζεται δτι κάτι περισσότερον άπό μίαν
απλήν τό έμπόριον άνέλαβον σημαντικώς,καί
υπερέβη σημαντικώς τά καλύτερα προ άνάρρωσιν. Ηλπιζαν ότι θά ώλοκλη- τά εΰρωπαϊκά κράτη μέ μεγάλην φι
πολεμικά Επίπεδα». Μέ μεγαλυτέραν ροΰτο ή οικονομική άνάρρωσις
τής λοδοξίαν Εστρεψαν την προσοχήν των
βεβαιότητα υπολογίζεται δτι ή βιομη Ευρώπης καί δτι αυτή θά μετετρέπετο πρός νέους αντικειμενικούς σκοπούς,
χανική παραγωγή έχει αΰξηθή κατά συντόμως εις μίαν περιοχήν Ελευθέρου όπου καί έσημείωσαν σημαντικήν πρό
25 % άπό τής ένάρξεως τοΰ Σχεδίου έμπορίου, "Ηλπιζαν άκόμη δτι
θά οδον. Μέχρι τής στιγμής έχουν λη
Μάρσαλ. Ή γεωργική παραγωγή έχει προήγετο ή Ελευθερία άνταλλαγών μέ
φθή τά σπουδαιότερα μέτρα διά νά
έπεκταθή σημαντικώς άν καί δέν ε αλλας χώρας».
παρακαμφθοΰν οί πολλοί εισαγωγικοί
φθασε τον ρυθμόν τής βιομηχανικής
Εις άπάντησιν, τονίζουν οί «Τάϊμς»:
τοιαύτης. Παρ’ δλας τάς δυσχερείας «Ή άνάρρωσις έπρεπε ν’ άρχίση έκ περιορισμοί μεταξύ τών Εΰρωπαΐκών
πού έπέφερεν ή μεγάλη περικοπή τών τοΰ μηδενός καί έπρεπε νά δοθή προ- χωρών».

ΖΥΜΠΛΗΡΩΖΙΖ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 1939-40
Ή άπογραφή τοΰ πληθυσμού τής
Ελλάδος τοΰ 1939 —| 40, διακοπεΐσα λόγω τοΰ πολέμου καί τής έπακολουθησάσης κατοχής, θά καταστή δυ
νατόν νά συμπληρωθή, ώς άνεκοινώθη
αρμοδίως, διά τής χρησιμοποιήσεως
συγχρονισμένων
στατιστικών μηχα
νών είσαχθεισών έξ Ηνωμένων Πολι
τειών βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ.
Ή κανονική συμπλήρωσις τής άποΥΡαφής τοΰ 1939 — 40 διά τής πα
λαιός μεθόδου καί διά τής μή χρησιμοποιήσεως άριθμομηχανών
είναι
πρακτικώς άδύνατος,
Τό εργον τής
ταξινομήσεως τών στοιχείων καί τής
τοπαθετήσεως
τών
άπογραφομένων
εις τήν ορθήν κατηγορίαν, είναι λίαν
δυσχερές, ιδίως όταν ή άπογραφή άσχολήται μέ εκατομμύρια περιπτώ
σεων.
Κατά τάς άρχάς τοΰ 1949, περί
που 250 υπάλληλοι
είργάζοντο διά
τήν
συμπλήρωσιν τής άπογραφής
1939 — 40, χρησι μοποι οΰντες πεπα
λαιωμένος μεθόδους. ‘Η Εργασία αίίτη άνεστάλη όταν ήγοράσθησαν αί
συγχρονισμένοι μηχαναί. Μέ τάς νέας
αΰτάς μηχανάς ή Εργασία διά τήν
συμπλήρωσιν, τής όποιας θά έχρειάζοντο διαφορετικά πολλά Ετη, δύναται
τώρα νά άποπερατωθή Εντός ολίγων
μηνών.
Ή άπογραφή 1939 — 40 δέν είναι
δυνατόν νά άποδώση παρά Ενα κατά
προσέγγισιν υπολογισμόν τοΰ πληθυ
σμού. Τά υπάρχοντα
στοιχεία είναι
τελείως συγκεχυμένα. Πολλά τού
των
άπωλέσθησαν ή κατεστράφησαν
κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου καί
τής κατοχής. Πολλάι πληροφορίαι άπαραίτητοι διά μίαν σύγχρονον άποΥραφήν, οΰδέποτε συνελέγησαν ϋπό
τών άπογραφέων.
Παρ δλον δτι τά άποτελέσματα
τής άπογραφής 1939 — 40 δυνατόν
νά είναι άμφιβόλου χρησιμότητας, έν
τούτοι ς ή Ελλάς Εχει τώρα τήν δυνα
τότητα νά συντάξη διά πρώτην φοράν
μίαν νέαν άκριβή καί λεπτομερή άπογραφήν, χάρις εις τάς νέας μηχανάς.
Διά τών αΰτών μηχανών είναι Επίσης
δυνατόν νά ταξινομηθούν καί νά συσχετισθοΰν πολλά
στατιστικά στοι
χεία τών διαφόρων "Υπουργείων καί
‘Υπηρεσιών τής χώρας.
Ή ταξινόμησις τών διαθεσίμων
στοιχείων τής άπογραφής 1939 —40
θά δώση τήν εΰκαιρίαν νά έξασκηθοΰν
καταλλήλως οί χειρισταί τών μηχα
νών, καθώς καί τό οίλλο προσωπικόν,
τό όποιον απαιτείται διά τήν σύντα
ξιν τής νέας άπογραφής. Ή Εργασία
έπί τής παλαιός άπογραφής πιστεύ
εται οτι θά Εχη> συμπληρωθή μέχρι
τοΰ ’Οκτωβρίου 1950 δτε, έάν πραγ
ματοποιηθούν τά σημερινά σχέδια, θά
άρχίση ή Εργασία έπί τής νέας άπο-

γραφης.
ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Αί μηχαναί, τό κόστος τών όποιων
άνήλθε περίπου εις 300.000 δολλάρια
εΐσήχθησαν έν Έλλάδι κατόπιν κοινής
συμφωνίας τών υπουργείων ’Εθνικής
Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΝΙΚΩΣ
Οικονομίας, Συντονισμού καί Οικονο
μικών άφ’ ένός καί τής Διοικήσεως
Οί «Τάϊμς τοΰ Λονδίνου» εις τελευ Οικονομικής Συνεργασίας άφ’ έτέρου,

ήτις διαχειρίζεται τήν βάσει τοΰ Σχε
δ ίου Μάρσαλ παρεχομένην πρός τήν
'Ελλάδα βοήθειαν. *Η συμφωνία ορί
ζει δτι ή ’Ελληνική Κυβέρνησις θά δι
εξαγάγη κατά τό 1950 μίαν νέαν άπογραφήν,
θά
άναδιοργανώση τάς
στατιστικάς υπηρεσίας δλων τών Υ
πουργείων καί θά ίδρυση μίαν Κεντρί
κήν Στατιστικήν 'Υπηρεσίαν
Αί παραληφθεΐσαι
μηχαναί άνέρχονται εις 83 μεταξύ τών όποιων πο
λύπλοκοι διατρητικαί μηχαναί, μηχα
ναί έπαληθεύσεως, μηχαναί άναλύσεως δεδομένων στοιχείων, μηχαναί ταξινομήσεως δελτίων, καταρτίσεως πι
νάκων καί διάφοροι αλλαι ύπολογιστι
καί μηχαναί. Πολλαί έκ τών μηχανών
αυτών χρησιμοποιούνται διά πρώτην
φοράν εις τήν Ελλάδα.
Παρ’ δλον
τόΰτσ, τάς μηχανάς χειρίζεται έξ ο
λοκλήρου ‘Ελληνικόν προσωπικόν.
Κατά πρώτον έξεπαιδευθη εις τον
χειρισμόν τών μηχανών μία όμάς έκ
δέκα γυναικών. Αυται ή'δη Εκπαιδεύ
ουν μίαν δευτέραν ομάδα έκ 30 γυναι
κών εις τον χειρισμόν τών μηχανών.
Ευθύς ώς περατωθή
ή Εκπαίδευσις
καί τής δευτέρας αυτής όμάδος θά έπακολουθήση ή έκπαίδευσις καί άλ
λων μέχρις δτου συμπληρωθή ό άριθμός τών 220. Ό άπαιτούμενος μέσος
χρόνος έκπαιδεύσεως είναι εξ έβδογ
μάδες μετά τό πέρας! τής οποίας οί
χειρισταί
θά
γνωρίζουν καλώς τό
«τυφλόν» σύστημα δακτυλογραφίας
Διά κάθε Εναν χειριστήν διατρη^
τικής μηχανής πού θά Εργάζεται εις
τήν νέαν άπογραφήν άναλογοΰν Ετε
ροι τέσσαρες διά τήν ταξινόμησιν,
"Ετερον
προσωπικόν
άπαιτεΐται
διά τον κατάλληλον χειρισμόν άλλων
άκόμη μηχανών καί διά τήν τακτοποίησιν διαφόρων στοιχείων ότι να συνά
γονται άπό πολύπλοκους υπολογιστι
κός μηχανάς. Υπολογίζεται δτι όταν
ή Εργασία τής
ταξινομήσεως τών
στοιχείων τής άπογραφής θά, εύρίσκε
ται εις τό κατακόρυφον θά άπαιτηθοΰν 1500, άτομα Εργαζόμενα εις τετραωρίας Εναλλάξ καθ’ δλον τό 24ωρον.
Η ΕΝΑΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
Ή νέοι άπογραφή θά διεξσχθή μερίμνη τού υπουργείου ’Εθνικής Οικο
νομίας. Συμφώνως πρός τό σχέδιον ή
νέα άπογραφή δέον νά εχη συμπληρω
θή τον ’Οκτώβριον τοΰ 1951 εις τρό
πον ώστε τά άποτελέσματα της νά
εΐναι Ετοιμα
πρός
χρησιμοποίησιν
προ τοΰ πέρατος τής λειτουργίας τής
Δ.Ο.Σ., τό 1952.
Κατά τήν άπογραφήν αΰτήν θά καταχωρηθοΰν έκτος
τοΰ άριθμοΰ τών
κατοίκων, τό φΰλον, ή ήλικία, ή ένασχόλησις καί τό εισόδημα εκάστου άτόμου κάθε πόλεως
καί χωρίου τήζ
Ελλάδος.
’Επίσης θά ληφθοΰν καί
άλλα στατιστικά
στοιχεία όπως ή
ίπποδύναμις τών ύπαρχόντων κινητή
ρων, ή άξία τών άποθεμάτων έκάστου
καταστήματος καί πολλά άλλα στοι
χεία.
Τοιαύτη λεπτομερής άπογραφή θά
ήτο αδύνατον νά γίνη άνευ τής βοή

θειας τών νεωστί άφιχθέντων μηχανών
Τά στοιχεία τά όποια συλλέγουν οί
άπογραφείς
μετατρέπονται εις άριθιμούς. Οί άριθμοί οΰτοι συμβολίζον
ται δι’ οπών, αϊτινες άνοίγονται εις
τά άπογραφικά δελτία κατά τοιοΰτον
τρόπον, ώστε νά εΐναι δυνατή ή άνάγνωσις τών δελτίων ήλεκτρικώς.
Αί όπαί ανοίγονται άπό μίαν πολύπλοκον καί συνθέτου
λειτουργίας
διατρητικήν μηχανήν
λειτουργούσαν
«ατά τά σύστημα τής «τυφλής» δα
κτυλογραφίας.
ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ
Η πρώτη στήλη τοΰ άπογραφικοΰ
δελτίου διά τοΰ άριθμοΰ «1» ή «2»
δεικνύει έάν τό άπογραφόμενον πρόσωπον είναι άρρεν ή θήλυ. Αΐ δύο Ε
πόμενοι στήλαι μέ κάθετον άριθμολόγησιν δεικνύουν άναλόγως τής θέσεως τών όπών, τήν ηλικίαν. Αί όπαί
εις τάς δύο έπομένας στήλας, δεικνύ
ουν τήν Κοινότητα εις ήν κατοικεί.
Εις Εκαστον άπογραψικόν δελτίον ΰπάρχουν έν συνόλιρ 99 στήλαι έκα
στη τών όποιων άφορά μέρος τών
πληροφοριών περί τοΰ άπογραφομένου.
Άφοΰ τά τυπογραφικά δελτία διατρηθοΰν τοποθετούνται εις μηχανήν
ταξινομήσεως, ήτις και τά ταξινομεί
άναλόγως. ‘Η μηχανή τή βοηθείφ μι
κρών ηλεκτρικών
ψηκτρών προκαλεΐ
ηλεκτρικήν Επαφήν
μέσιρ τών όπών
καί οΰτω τά δελτία
ταξινομούνται
εις ρυθμόν 25.000 ώριαίως.
Ή μηχανή δύναται νά προσδιορίση
τόν .τόπον καταγωγής οίουδήποτε άτόμου άναγραφομένου εις άπογραφικόΰ δελτίον. Δύναται Επίσης νά δια
χωρίση δλα τό δελτία τών κατοίκων
σίασδήποτε Ελληνικής πόλεως, δπως
έπί παραδείγματι τής Θεσσαλονίκης.
Κοπά τόν ίδιον τρόπον τό δελτίον δύναται νά ταξινομηθή καί πάλιν καί νά
χρησιμοποιηθή διά τήν έξαχρίβωσιν
π.χ. τοΰ άριθμοΰ τών άρρένων ήλιχίας
πέντε Ετών ή τών θηλέων ηλικίας 16
Ετών τής Θεσσαλονίκης.
Τά δελτία παρέχουν πλήρη στατι
στικά στοιχεία διά κάθε άπογραφόμε
νον "Ελληνα. Εις μίαν στήλην άναγρά
φεται τό εισόδημα. Τό εισόδημα δύναται νά άθροισθή ύπό μ ιός μηχανής
καί άκολούθως υπό
έτέρας μηχανής
διά τοΰ άριθμοΰ τών κατοίκων τής
Ελλάδος, ούτως ώστε νά δύναται νά
έξαχθή ό μέσος δρος τοΰ άτομικοΰ
εισοδήματος τοΰ "Ελληνος. Διά τής
ιδίας μεθόδου δύναται νά έξενρεθή ό
μέσος δρος τοΰ άτομικοΰ εισοδήμα
τος τών κατοίκων κάθε πόλεως ή χω
ρίου.

Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΓΣ
Μία μηχανή έπαληθεύσεως άναζητεί μεταξύ τών ταξινομηθέντων δελτί
ων σφάλματα, τά όποια πιθανόν νά
διεπράχθησαν κατά
τήν διάτρησιν.
Ή μηχανή αΰτη άνευρίσκει κάθε σφόλ
μα κατά τήν διάτρησιν κάθε δελτίου
μέ ρυθμόν 12.000 δελτίων ώριαίως.

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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Μετά μίαν μηνιαίαν περίοδον ά- . ώστε νά άποφευχθη ενδεχόμενος ο 30.000 τ. ζοχάρεως άπό τήν Φορ κατ’ όκ«ν διά τούς εισαγωγείς. "Η δέν έκοστολογήθησαν είσέτι.
ναμονής καί άβεβαιότητος, ουνε- | ξύς συναγωνισμός, ό όποιος θά ω μόζαν. Τήν 15ην Μαρτίου κατέπλευ ύπάρχουσα ποσότης πρός διάθεσιν
Παραγγελίαι είς Τουρκίαν δέν
δ.ότι
αί έκεΐθεν
πεία των εκλογών, καθ’ ήν ή Πει- φελεί μέν προσκαίρως την κατανά σε μέ 9500 τ. τό κινεζικόν φορτηι- υπολογίζεται είς 810 τ., ένφ τό ά- διεβιβάσθησαν,
ρα’ίκή έμποραγορά δεν προέβαινεν λωσα/, θά έσώρευεν, δμως τρομακτι γ-όν «Σαγκάη Βίκτορυ,» μέχρι δέ πόθεμα τών Βραζιλιανών καφφέδων προσφερθεΐσαι τιμαί έκρίθησαν ά46 τόννους σύμφοροι. Πρός τοίς άλλοις έζητεϊείς εύρείας έν τη αλλοδαπή τοπο κός ζημίας είς τό έμπόριον. Κάθε τής 15ης ’Απριλίου άναμένονται νά δέν υπερβαίνει τούς
καταβληθη διά ίκαταπλεύσουν μέ 20.500 τ. ζαχάρε ικατ’ άνώτατον δριον. Οί βάσει δι το ή πληρωμή τής άξιος των είς
θετήσεις
νέων παραγγελιών καί προσπάθεια θέλει
ήρκεΐτο—από της εσωτερικής πλευ τήγ μή διατάραξιν τής αρμονίας με ως τό ύπό σημαίαν ’Ονδούρας ελ μερών συμφωνιών κυ κλοφοροΰντες δολλάρια. Είς Τουρκίαν καί Μέσην
ράς — είς τήν άπλήν κάλυψιν τών ταξύ τών ένδιαφερομένων εισαγω ληνικόν φορτηγόν «’Αριστείδης», τό είς τήν έλευθέραν άγορόα· καψφέ- ’Ανατολήν έδόθησαν σεβαστοί πα.
εκάστοτε προκυπτουσών άναγκών γικών Οίκων, ένώ καί πρός τήν ιταλικόν «Πολύφημον», τό παναμα δες είναι δλίχιστοι καί δέν υπολο ραγγελίαι διά σφάγια καί αυγά
Δ ραγών» καί τό γίζονται.
πρός έξασφάλισιν τής έπαρκείας
τής καταναλώσεως, ήρχισεν ήδη νά πλευράν τής καταναλώσεως θέλει ϊκόν «Άτλάντικ
ΑΛΙΠΑΣΤΑ:
Ύπάρχουν αποθέ διά τήν Πασχαλινήν άγοράν. Πασηιμειώνεται κάποια ζωη,ροτέρα κί- καταβληθή μέριμνα διαθέσεως τών 'κινεζικόν «Τσουγκ Κίγκ Βίκτορυ».
νηαις καί νά εκδηλώνεται ενα εύ- άγαθών είς χαμηλοτέρας τιμάς. Έ Τό κομισθέν διά τοΰ «Σαγκάη Βί ματα βακαλάου έξαρκοΰντα μέχρι ρηγγέλθησαν έπίσης καί 2000 με
ρύτερον ενδιαφέρον δι’ ώρισμένα (χν πρός τόν σκοπόν αυτόν συμβα- κτορυ» ζαχαροφορτίον ήρξατο έκ- τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου, συνυπολο- γάλα κιβώτια αυγών εις τήν "Ολ
είδη φορτίων. Έν τώ μεταξύ ή έ- 6ίση έμπραγμάτως καί ό παράγων φορτωνάμενον καί έκτελωνιζόμενον, γιζομένου καί ένός μικρού έν πλώ λανδίαν, άνηγγέλθη δέ ή έναρξις
κυβερνητικής
κατανοήσεως, πρόικειται δέ αί πρώται ποσότητες φορτίου, καθώς επίσης καί τών έν τής φορτώσεώς των.
ρεκτικότης δέν απέλιπεν από την τής
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ: Τά δσπρια έν ά^
άγοράν, ή όποια τελεί πάντοτε έν δέν αποκλείεται άπό τούς εμπόρους νά δοθούν έντός τών ή μερών είς Πάτραις άποθεμάτων. Μία νέα πα
αγωνιώδη αναμονή, δσον άφορά ή πραγματοποίησις έπί τέλους τοΰ τήν κατανάλωσιν. Παρά τό σκάφος ραγγελία διά 2.000 τ. βακαλάου ζητησία, ένώ καί τά σιτηρά δέν έτάς γενικάς γραμμάς τής άκολου- «ονείρου» περί συμπιέσεως τών τι έπλεύρισαν άρκετά μικρά πετρελαι- νέας έσοδείας πρόκειται νά κλεισθή νείφάνισοα/ ένδιαφέρουσοα/ τινά μετά
Θησομένης οικονομικής ίκαί έμπορι- μών, άπό τήν όποίοη/ πολλά θά ε- οικίνητα, ιάτινα καί παραλαμβάνουν περί τά τέλη Μαρτίου, οπότε καί βολήν. Ζήτησιν εΐχον τά κτήνοτροκής πολιτικής άπό τήν πρώτην με χη νά ώφεληθη — άντανακλαστι- μ ικροποσότητας διά τά έπαρχιακά 'θά λάβη χώραν ή προκηρυχθεΐσα φικά προϊόντα, άλλ* αί τιμαί των
κέντρα.
σχετική μειοδοσία. Τά λοιπά άλί- παρέμειναν άνοίλλοίωτοι, διότι Ο
τεκλογικήν κυβέρνη-σιν. Μέχρι τ:>0 κώς — καί τό Κράτος.
Έτονίζετο άκόμη,. otl ή παροχή
ΚΑΦΦΕιΣ: Ή μή πραγμοαοποίη- παστα (ρέγγες, σαρδέλλες κλπ.) ά πή ρχον εις τήν άγοιράν έπαρκεΐς δι
σχηματισμού ή άγορά θά τελή όπό
την επήρειαν ανησυχιών τινων καί έλευθερίας είς τάς είοαγωίγάς ζα- σις νέας παραγγελίας καί ή μείω- νευ ένδιαφέροντος πρός τό παρόν, αθέσιμοι ποσότητες. Άπό τά μπα
άποθέματος, διότι έχουν έξασφαλιοθή έπαρκή ά- χαρικά ύπήρξεν αισθητή, ή δψωσις
συνεπώς αι συναλλαγαί θά διέπων- χάρεως, καφφέ, όρυζης καί τινων σις τού όπάρχοντος
τοΰ μαύρου πιπέρεος, δπερ ,έίφθασε
ται άπό πνεύμα συντηρητικότηχος. άλλων ειδών, σημαίνει σπουδαίαν προεκάλεσε τή,ν υπερτίμησιν τών ποθέματα.
τάς 180.000 δρ. κατ’ όκάν. παρά
Πάντως άπό τήν νέαν κυβέρνησιν τόνωσιν διά τε τόν λιμένα καί τήν καλής ποιότητος καφφέδων Βραζυ
ΤΥΡΙΑ: "Ηρχισαν κατά τάς τε
οί έμπορικοί κύκλοι άναμένουν, οτι πάλιν τοΰ Πειραιώς, δεδομένου, δ- λίας, ή τιμή τών όποιων κυμαίνε λευταίας ή μέρας
κομιζόμενα τά τό γεγονός δτι έκομίσθησαν πέντε
θά άπομακρυνθή βραδέως μέν, άλ- τι αί σημερινοί πτωχαί ιδιωτικά! ται ήδη. γύρω τών 70.000 δραχ. παραγγελθέντα είς τήν ’Ιταλίαν τυ τόννοι διά παροχής κρατικού συναλ
κατ 0kocv.
Η έλλειψις διαθεσίμου ριά, διά τήν πληρωμήν τών οποίων λάγματος. Λόγω τής κινεζικής πε
λά σταθερώς, άπό τήν τακτικήν είσαγωγαί θά αυξηθούν καπά 150.
του κρατικού παρεμβατισμού εις τό 000 τόννους περίπου, Σημαίνει τοΰ συναλλάγματος είς δολλάρια πάρε υπολογίζεται τό δολλάριον πρός ριπέτειας, σημειοϋται (άνατίμηίσις
έμπόριον καί δτι τό «Κράτος — το, δτι τό ένδιαψέρον θά στ ραφή μποδίζει αίσθητώς, άν μή καί μα 111/2 Χιλ· δραχμών, μέ πώλησιν 26. είς τά μπαχαρικά καί είς δλας τάς
μπακάλης» θά δώση τήν θέσιν του καί πάλιν πρός τόν Πειραιά, ώς τό ταιώνει τήν τοποθέτησιν νέας πα- 000 δρ. διά τό χονδρεμπόριον καί ποιότητας τεΐου.
ΤΑ ΚΑΥΣ1ΜΑ: Ούδέν τό άξιοείς τούς φυσικούς φορείς τών άγα- κέντρον τοΰ ανεφοδιασμού των. θά ράγγελίας ε)ίς τήν Βραζιλιανήν ά- 29 30 χιλ. δρ.
διά τήν λιανικήν
σημείωτον,
πέραν τής άψίξεως ικα
φέρη
τούτο
μέγα
όφελος
είς
τήν
γοράν.
Έν
τφ
μεταξύ
ό
έξ
Άνατ.
θών. Εις τούς καλώς πληιροφορημέ
κατανάλωσιν. ’Από τήν 'Ολλανδίαν
νών ποσοτήτων πετρελαίου καί βεν
νους έμπορικούς κύκλους έπικρα- πόλιν καί τον λιμένα τού Πειραιώς ’Αφρικής καφψές έκοστολογήθη πα έκσμίσθησαν 80 τόννοι καί άπό τήν
15.000 τ.
γερμανικών
ρά τοΰ υπουργείου είς 36.850 δρχ. Δανίαν έτεροι 30 τ., οΐτινες δμως ζίνης καί
τεΐ ή βάσιμος
έντύπωσις,
δτι ό πρός τόν όποιον θά στρέψη τάς άγαιανθράκων.
καψφές, ή ζάχαρις, ή δρυζα καί τι- φετηρίας του τότε θαλάσσιον, δσον
να άλλα είδη, πρώτης άνάγκης θά καί τό χερσαΐον συγκοινωνιακόν
άφεθοΰν εις χεΐρας τών Ιδιωτών ει δίκτυον.
Έν τώ μεταξύ ευεργετικός άνασαγωγέων καί δτι τό μέτρον τού
6 ΜΑΡΤΙΟΥ.----- "Ηρχισεν ή άνατο θά άποτελέση τήν άπαρχήν μεί- μένεται ό αντίκτυπος καί άπό τήν
— ΟΙ συντηρητικοί έκέρδισαν τήν
χεται τούς κ.κ. Πλαστήραν και Πεοπ
τού κοίνωσις τών ,αποτελεσμάτων τών έκζονος έλευθερίας είς τάς Ιδιωτικός σιδηροδρομικήν άνασύιδεσιν
άναπληρωματικήν
έκλογήν τοΰ Μάι·- δρέου.
είσαγωγάς καί θά θεμελιώση τήν Πειραιώς μέ τήν Ευρώπην μέσω τής λογών.
τσεστερ.
Γιουγκοαλαυΐας. θά ώφελήση ‘ κυρί
0 κ. Ατσέσόν προβαίνει ε
— Τά μικρά κόμματα έμφανίζονεπάνοδον τοΰ έαπορίου είς τόν γνώ
11 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Κατά τά συγκεν-.
βαρυσημάντους δηλώσεις διά τάς σχ
ριμον προπολεμικόν ρυθμόν τής έρ- ως ή τοιαύτη έπανασόνδεσις τό δι- toci owrpι βόμενοτ.
τρωθέντα άποτελέσματα ένισχύεται ή
αμετακομιστικόν
έμπόριον,
δπερ
εσεις μέ τήν Ρωσσίαν.
— Οϊ Λαϊκοί, οί φιλελεύθεροι, ή
γασίας του. Έτονίζετο σχ-ετικώς, δΎπήρχον ΕΠΕΚ καί τό κόμμα τοΰ κ. Παπαν- θέσις τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος, άλλα ήό17 ΜΑΡΤΙΟΥ— ‘Ο Βασιλεύς δι
τι ή επάνοδος είς τήν έμπορικήν χει άπό έτών νεκρωθή.
πληροφορίας
δτι,
Ιέπί
τη
προόψει δρέου συγκεντρώνουν σημαντικόν άριθ- γψ τής στάσεως τών Κομμάτων τοΰ χεται τούς κ. κ. Τσουδερόν καί Τσ
Ελευθερίαν καί ή περαιτέρω στήριΚέντρου, δέν
καθίσταται έφικτή ή
ριμώκον.
ξις τής έργασίας είς τήν άρχήν τής τού προσεχούς αυτού εύτυχούς γε μόν έδρών.
συμμετοχή του είς Κνθέρνησιν.
γονότος,
άρκεταί
ξέναι
ναυτικοί
έ’Επίσης έξελέγησαν και βουλευ,—
Βασιλεύς Λεοπόλδος άφήνι
προσφοράς καί τής ζητήσεως, θά
Νέαι έμφανίσεις ιπταμένων δί
τήν λήψιν τής τελικής άποφάσεως εί
σηιμάνη μίαν ίκανοποιητικήν καί λί ταιριαι άπεψάσισαν νά περιλάβουν ται ,τινες τής Δημοκρατικής Παρατά- σκων.
τήν Βελγικήν Βουλήν.
αν εύπρόσδεκτον άπό τόν λαόν ύ- τόν Πειραιά είς τόν κύκλον προσεγ ξεως.
— Ό κ. Γκραίηντυ επιστρέφει είς
18 ΜΑΡΤΙΟΥ.— ‘Ο Βασιλεύς δέ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Η πολιτική κατά- Αθήνας.
πσχώρησιν τών τιμών είς επίπεδα γίσεως τών σκαφών των.
Ένδιαφέρονται κυρίως διά τόν
χεται τούς κλ. Μανιαδάκην και Γρη
πολύ χαμηλότερα τών σημερινών.
στασις παρατείνεται
άδιαμόρψωτος,
12 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Οί κ. κ. Πλαστήγοριάδην — Χατζήμπεην.
Εννοείται, δτι μία τοιαύτη. στρο (Πειραιά αί γραμμαί "Απω ’Ανατο λ°ΥΦ τής συνεχιζόμενης
συγκεντρώρας, Βενιζέλος, Παπανδρέου καί Τσουλής, 'Ινδιών, Αυστραλίας καί ’Ανα
Είς τό Βέλγιον έκρήγνυνται ά
σεως τών άποτελεσμάτων.
φή προς τήν μείωσιν τών τιμών,
δερός, καταλήξαντες
εις συμφωνίαν,
τολικής ’Αμερικής. Έτονίζετο σχεπεργίαι.
προϋποθέτει άρσιν πολλών έκ τών
— Ό κ. Πρωθυπουργός δηλοί οτι
άπηύθυναν έπιστολήν πρός τήν Α. Μ.
19 ΜΑΡΤΙΟΥ.—
Βαίνομεν πρόι
βαρών, άτινα σωρεύονται είς τάς τικώς, δτι θά ένίσχυεν είς σημαντι τό πολύπλοκσν τής αναλογικής άπαιτόν Βασιλέα άναγγέλοντες δτι είναι
κόν
βαθμόν
τήν
προσέλκυση/
τοιαύείσαίγωγάς καί τών όποιων τό προ
σχηματισμόν
Κυδερνήσεως τοΰ Κέν
τεί ημέρας τινάς
διά τήν όριστικήν
πρόθυμοι νά σχηματίσουν Κυδέρνησιν
τρου.
ϊόν διατίθεται
είς ένίσχυσιν τοΰ της κινήσεως ή μείωσις τοΰ υψηλού διαλογήν.
έφ' δσον διαθέτουν τήν πλειοψηφίαν.
κόστους φορτοεκφορτώσεων είς τόν
β
Η Βελγική Κυβέρνησις παραικρατικού προϋπολογισμού.
— Αί 'Ελληνικοί έκλογαΐ σχολιά
Πειραϊκόν λιμένα.
Είς τό Βέλγιον διεξάγεται δη τεΐται.
Μέ τήν προοπτικήν αύτήν τής πα
ζονται Ιδιαιτέρως είς τό έξωτερικόν,
μοψήφισμα διά τήν έπάνοδον τοΰ Βα’Ιδού τώρα καί ή αναλυτική έπι20 ΜΑΡΤΙΟΥ— 'Ο Βασιλεύς δέ
Ραχής μείζονος έλευθερίας είς τάς
δπου μετά τάς
πρώτος έντυπώσεις
σκόπησις τοΰ δεκαπενθημέρου τής
σιλέως Λεοπόλδου.
Ιδιωτικός είσαγωγάς, ήρχισαν ήδη
χεται τούς κ. κ. Κανελλόπουλον καί
διαπιστοϋται οτι δέν υπάρχει ιδιαι
Πειραΐκής έμπο.ραγσράς διά τά κυ13 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Ή Α. Μ. ό Βα
οί ένδιαψερόμενοι Πειραιεΐς έμπο
Τουρκοβασίλην.
τέρα τις αυξησις τών άριστερών ψή
ριώτερα είδη φορτίων:
σιλεύς άπαντά διά τού πολιτικού του
ροι νά άνασυνδέουν τάς σχέσεις
φων.
Γραφείου δτι άπό τής Τετάρτης άρΖΑΧΑΡΕΙ Σ : Νέαι παραγγελίαι
των μέ τούς έμπορικούς οίκους τοΰ
8 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Γίνεται λόγος (περί χίζει τάς άκροάσεις
δέν έπραγματοποιήθησαν άπό μέ
τών πολιτικών
Εξωτερικού καί νά πυκνώνουν τό
ρους τοΰ κράτους, ένώ καί οί ένδι- σνγκροτήσεως Κνθερνήσεως τοΰ Κέν ήγετών διά τόν σχηματισμόν Κυδερ(Συνέχεια έκ τής 13ης ρελ.)
δίκτυον τών έν τώ έξωτερικώ άιτιαφερόμενοι εισαγωγείς άναμένουν τρου διά τής ονμπράξεως τών κ.κ. νήσεως.
προσωπιών των.
Πλαστήρα,
Βενιζέλου,
Παπανδρέου
βιομηχοτννκαί
χώραι τής Εύρώτπ
τήν έμπράγματον έκδήλωσιν
τών
— ° κ. Γκραίηντυ άναδάλλει τήν
Ηδη διεξάγουν πυρετωδώς τήν
έθίγηοατ· ιδιαιτέρως έκ τής έπεί
πληροφοριών των περί έλευθερίας καί Τσουδεροΰ.
άισ.χώρησίν του διά Γενεύην.
απαραίτητον έκείνην προεργασίαν,
— Συνεχίζεται
ή
συγκέντρωσις
είς τό ζαχαρεμπόριον, προ κειμένου
— Είς τό Βέλγιον τά 57,6% έψή- θούσης τούτης μεταβολής τών τ
ήτις θά τούς έπιτρέψη έν καιρώ νά
έπέρχονται δέ φισαν ΰπέρ τής έπανόδου τοΰ Βασι- μών. Συνεπώς θά παραστή άιάγ*
νά προβοΰν είς παραγγελίας διά τών άποτελεσμάτων,
διαδεχθούν τόν άποσυρόμενον άπό
παρουσιάζει τό νήμρ πολυεθυλίνιί
είς τήν δυναμιν λέως Λεοπόλδου.
λογαριασμόν. Πάντως,
ύπάρχουν πολλά ι άλλοιωσεις
τή,ν έργασίαν των κρατικόν παρά000 Χιβρέόν ραιγιόν· (Ι94Θ). Ή π
πρσσφοραί είς χεΐρας τών ιδιωτών τών κομμόττων.
14 ΜΑΡΤΙΟΥ.—
Ή Κυδέονησ,ς
yortcc.' Γνωστός εΐσαγωγεΰς τής
Υπολογίζεται
ή καττυάλε
—
Ό
κ.
ΊΑτλυ
έλαθεν
ψήφον
έμπιεισαγωγέων δι’ ίκανάς ποσότητας
δηλοϊ δτι θά παραιτηθή μετά τήν ουγΠειραϊκής άγορδς μάς έτόνισεν είς
το εύκολα καί ήτο άιτρόβλητον c
ζαχάρεως Κούβας καί Τσεχοσλοβα στοσύνης είς τήν ’Αγγλικήν Βουλήν.
κέντρωσιν τών τελικών
άποτελεσμά
σχετικήν συνομιλίαν, δτι ή διαδοΒινυον — νήμη- άμοιάζον πρός Τ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ Ηρχισαν αί πρώται των.
κίας καί διά
μ ικροποσότητας έκ
χή τής έργασίοις άπό τό κράτος
λυεθ-ίλέιων, παρουσιάζει δέ τό πλ
Τουρκίας.
συνεννοήσεις διά τόν καταρτισμόν Κυ—
Ή
κατάστασις
είς
τό
Βέλγιον
είς τό ιδιωτικόν έμπόριον δέν πρό
δοςυβριδίου, τό όποιον συνίστοττ<
Έτονίζετο, δτι αί ύφιστάμενοη συ βερνήσεως τοΰ Κέντρου.
περιπλέκεται λόγψ τής μικρός πλειοκειται νά έπιφέρη καμμίαν δατα- ναλλαγματικαί δυσχέρειαι δέν είναι
δπως αί εύρωπαϊκαί έξαγωγαί α
— Έκ τών μέχρι τοΰδε άποτελε Φηφίας υπέρ τοΰ Βασιλέος.
ραχήν^ είς ^ τάς είσαγωγάς. θά είξηθουν κατα 10% διά νά δυνηθοΰ
άνυπέρβλητοι,
μή άποτελοϋ σ α ι σμάτων προηγείται τό Λαϊκόν κόμμα,
15 ΜΑΡΤΙΟΥ.— Ό Βασιλεύς δέ
Λαι αυτή ομαλή καί συστηματοττοι- Φραγμόν είς τάς έκ τών δύο τελευ Επονται οί Φιλελεύθεροι και άκολουαί χώραι αυτοί νά εισάγουν τή
χεται τους κ.κ. Τσαλδάρην καί Βενιημένη κατά τρόπον έ'γγυώμενσν, δαύτήν ποσότητα ειδών δπως κάτι
ταίων χωρών εισαγωγών. "Οσον ά- θει ή ΕΠΕΚ,
Τέταρτον Ερχεται τό ζέλον.
χι_ μόνον τήν έπάρικειαν 'τής άγοτό 1938.
φορά τάς προαφερομένας τιμάς, έ- Κόμμα τοΰ κ. Παπανδρέου.
—- Ό κ. Γκρσίηντυ άναχωρεϊ διά
ρας, άλλά_ καί τήν πραγματοποίη3. Πρός διευκόλυνσιν τής άπο
τηρεΐτο δι' εύνοήτους λόγους μυ— ‘Ιπτάμενοι δίσκοι έμψσνίζονται Γενεύην, άψοΰ
συνωμίλησε
μέ τόν
σιν έπαρκών άποθεμάτων.
καταστάσεως τών πολυμερών έμ
στικότης, άνεφέρετο δμως δτ,ι αδτοα είς τό Μεξικόν.
Ανακτα.
Τό σύστημα τής συνεργασίας δέν είναι ίκανοποιητι καί.
πορικών συναλλαγών, πρέπει ώρ«
10 ΜΑΡΤΙΟΥ.— 01 πολιτικοί ή— Ό Πρωθυπουργός τοΰ Βελγίου
πρόκειται νά έξουδετερωθή. Αί <Έ
Ομέναι χώραι νά δημιουργήσου
Έν τώ μεταξύ ήρχισε κομιζομέ- γέται τοΰ Κέντρου
καταλήγουν
είς
έπισκέπτετβι τόν Βασιλέα Αεοπολδον
νώσεις» εισαγωγέων θά ϋφίστοτνται
ιαΛ πάλιν άποθέμεκα είς χρυσό
νη εις Πειραιά ή παραγγελία τών συμφωνίαν.
16 ΜΑΡΤΙΟΥ— Ό Βασιλεύς δέ

1 ΑίΙΑΣΜΠίΙΣΙΙ THU ΠΟΑΙΤΙΜΙΙ ΚΑΙ 0IR0H0HIMH ΓΕΓΟΗΟΤΜ

ΑΙ ΑΝΕΡΙΚΑΜΑΑΙ [;ΑΓϋΠ

καί ξένον ευνάλλαγμβ

Άθήναι 15-31 Μαρτίου 1950
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Τελευταίοι Ειδήσεις

ΔΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΟΝΙΔΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΕΜΟΝΟΓΡΑΦΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗΝ
ΑΙ ΕΙΖΑΓΩΓΑΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΑΝΑΠΑΛΙΝ
Την παρεΧθούσαν
εβδομάδα έπέ-1
στρεψεν έξ Αυστρίας ή "Ελληνική Ε
μπορική αντιπροσωπεία, ήτις είχε μεταβή εις Βιέννην καί συνήψε την νέαν
έμπορικήν συμφωνίαν μεταξύ Ελλάδος
καί Αυστρίας,
Τό ύψος τής μονογραφηθείσης συμ
φωνίας ανέρχεται εις οκτώ εκατομμύ
ρια δολλάρια, χρηματοδοτείται δέ α
πό έλληνικής πλευράς διά τών έναντι
τής Αυστρίας τραβηχτικών δικαιωμά
των μας.

Νήματα έξ ερίων βάμβακος
καί ,κανάβεως

Πυρίμαχοι πλίνθοι καί
ετερα πυρίμ α χ α
προϊόντα

40.000

Γ ραφίτης

5.000

Μίκα καί ε’ϊδη έκ μίκας

5.000

10.000

Πλάκες έρακλίτ
Ξυλεία πριοστή

2.700.000
300.000

Ξυλεία κιδωτοποιίας
Δοΰγες

30.000

βαρελοποιίας

Καπλαμάδες καί φύλλα μονώσεως έκ ξυλομάζης
50.000

γομαρισμένος, χάρτης μεταξωτός, δι

ατρικός, χημικάς
χρήσεις

άφοροι ειδικοί χάρται καί διάφορα εΐ

πλάκες έξ έλατού χάλυβος διά κουζί

δη έκ χάρτου

νας, πριόνια παντός είδους, έλάσμα-

στρίψ, ,ένψ διά τής μέχρι τοΰδε ίσχυ-

Ύαλος κυτίου άδιαφ. καί
μακορίτ

ξαγωγαί μόνον καπνού, άπό

αΰστρια

κής δέ περιορισμένος αριθμός ειδών.
ΟΟτω άνασυνδέονται

και

έπεκτείνον-

ται οί εμπορικοί δεσμοί τών δύο χω
ρών, ίδίςι δέ

διά τήν χώραν μας δη-

μιουργείται ευνοϊκή προοπτική διά τήν
τσποθέτησιν

ώρισμένων

παθητικών

"Ετοιμα προϊόντα έκ σιδήρου ή χά
λυβας τουτέστιν σιδηρόφυλλα παντός
είδους;, κατασκευαϊ έκ χάλυβος, κυλίν
δρων έκ χυτοσιδήρου, εξαρτήματα κυ
λίνδρων, μεζυώτου, ειδικός χυτοσίδη
ρος, σύρματα έκ σιδήρου μη έπενδεδυμένα, γαλβιήνισμένα, έλκυστά,ή έ

Είδη έξ ύάλου οικιακής χρήσεως καί
διά συγκοινωνίας είδη έξ ύάλου δι’ ι

Λυόμεναι οίκίαι θΰραι καί
παράθυρα έκ ξυλομάζης
ύπ’ δψιν
Διάφορα προϊόντα έκ ξύλου
ώς καρφιά έκ ξύλου] κλπ.
10.000

ποντο άπό έλληνικής μέν πλευράς έ-

Πιλήματα (κετσέδες) διά τήν χαρτο
βιομηχανίαν
καί
έτέρας τεχνικός
χρήσεις
10.000
"Υφάσματα έξ έρίων βάμβακος καί
τεχνητών ίνών
80.000
"Ετερα υφάσματα περιλαμβανόμενων
κηρωτών
20.000
Είδηί έκ δέρματος διά τήν βιομηχανί
αν καί ετερα προϊόντα έκ δέρ. 40.000

Δρέπανα
60.000
Χάλυψ κατειργασμένος1 έν θερμώ (δασ
μολ. κλ. 62 α, 6, γ, δ) Ελληνικών
350.000
δασμολ.

λατά, σύρματα δι’ ηλεκτρικήν Αντί
στασιν, υφάσματα μεταλλικά, κόσκι
να διά χαρτοποιητικάς μηχανάς, υφά
σματα ,καί δικτυωτά έκ σιδήρου, βερ
νικωμένα
καί I έπιψευδαργυρωμένα,
σύρματα αγκαθωτά,
διάφορες βίδες,
ήλοι πλατυκέφαλοι, κλειδαριές βυρών
καί έπίπλων, λουκέττοέ κλειδιά καί
εϊδη κλειθροποιΐας,
χρηματοκιβώτια,

Ή εν λόγψ νέα συμφωνία αφορά έξαγωγάς εις Αυστρίαν των κυριωτέρων
‘Ελληνικών, προϊόντων καί άντιστοίχως
είσαγωγάς ειδών παραγομένων έν Αύούσης εμπορικής συμφωνίας προεδλέ-

90.000

"Ετερα εϊδη χάρτου, ώς χάρτης έκτυπώσεως, χάρτης ανευ ρινισμάτων ξύ

10.000

καί φαρμακευτικός
10.000

Ύαλος δι’ όμματοϋάλια

Χημική χαρτόμαζα
150.000
Δημοσιογραφικός χάρτης
200.000
Σιγαρόχαρτον εις φύλλα καί εις ρολλά
75.000

5.000

λου,

χάρτης περιτυλίγματος, χάρτης

Διάφορα χαρτόνια
Χυτοσίδηρος

160.000
20.000
τόνν. 4.000

τα

μηχανών παντός είδους, διάφορα

φορητά έργαλεΐα,

λάμπες συγκολλή-

Είδη ϋγιεινής έκ ψαμολίθου, μονωτή
ρες έκ πορσελάνης διά τηλέφωνα καί
ετερα είδη κεραμευτικής
10.000

Χάλυψ ακατέργαστος καί ήμικατεργα-

σεως, άλυσσεις παντός είδους, κουτα-

σμένος (δασμ. κλ. 61 καί 63 δις α,

λομαχαιροπήρουνα,

Κώδωνες δι* ήλεκτρ. λαμπτήρας 5.000

6, γ,)

λεΐα, κλπ.

Έλλην. δασμολογίου 250.000

γεωργικά έργα
700.000

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ
ΙΜΗΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

'Υπό
τής Διοικήσεως ’Εξωτερικού
’Εμπορίου κατηρτίσθη λεπτομερής εκθεσις άναφερομένη εις τάς γενομένας
έξαγωγάς, Ελληνικών προϊόντων κατά
τό Α’ έξάμηνον τού παρελθόντος οι
κονομικού έτους (’Ιούλιος — Δεκέμ
βριος (1949.).
Έν αυτή άναφέρεται οτι κατά τό
έξάμηνον ’Ιουλίου—Δεκεμβρίου 1949
έπραγ ματοπο ι ήθησαν έξαγωγαί αξίας
32.354.000 δολλαρίων, ποσόν τό ό
ποιον
άντιστοιχεί εις τά 85% τών
πραγματοποιηθεισών έξαγωγών κατά
τό άντίστοιχον έξάμηνον (Ιούλιος—·
Δεκέμβριος) τού 1948,
καλύπτει δέ
μόλις τά 25% τών προβλέψεων διά τό
οικονομικόν έτος 1949 — 50 διά τό
όποιον είχεν ύπολογισθή οτι αί έξα
γωγαί θά άνήρχοντο εις 91.500.000
δολλάρια.
Έν τή έν λόγω εκθέσει άναφέρεται
επίσης οτι ένψ ή έξαγωγική κίνησις
τών 'Ελληνικών προϊόντων κατά τό υ
πό κρίσιν έξάμηνον έσημείωσεν 6ραδύν ρυθμόν, κατά τούς τελευταίους δύο
μήνας (Νοέμβριον —Δεκέμβριον) αί
εισπράξεις έξ
έξαγωγών ηΰξήθησαν
εις τρόπον ώστε τό συνολικόν ποσόν
τών έξαγωγών νά φθάσουν τά 85%
τών έξαγωγών τού άντιστοίχου έξαμήνου τού 1948.

προϊόντων μας.
Τό σύνολον τών έλληνικών έξαγωγών άνέρχεται εις 7.300.000 δολλά
ρια περίπου, τών δέ Αυστριακών εις

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

8.100.000 δολλάρια καλυπτόμενου τού

Άπό τών πρώτων ήδη ήμερων
τοΰ λήξαντος 1 δθημέρου (2—17)
3)50) ή αγορά χρεογράφων έδειξε
καιωμάτων μας.
τάς ύποτιμητικάς διαθέσεις
της,
Διά τής νπογραφείσης συμφωνίας
καθ’ δσον παρετηρήθη μία προσφο
παραχωρεΐται άμοιβαίως ή ρήτρα τού
ρά ελαφρά έν άρχή, καθιστάμενη
μάλλον εόνοουμένου κράτους όσον άφο- όλονέν ζωηρότερα καί έπεκτεινομένη
ρά τήν δασμολογικήν μεταχείρησιν τών εις δλας σχεδόν τάς άξίας, κρα
είσαγομένων έκατέρωθεν βάσει
τής τικός καί έταιρικάς, αϊτινες τελισυμφωνίας Αυστριακών
καί Ελληνι κώς έκλεισαν εις επίπεδα κατά πο
λύ χαμηλότερα εκείνων τοΰ προη
κών εμπορευμάτων,
γουμένου ί δθημέρου.
Ή συμφωνία ισχύει άπό τής
1ης
’Αρκετοί οΰχ ήττον είναι αί άτρέχοντος καί περιλαμβάνει τά κάτωξιαι, αϊτινες, έξ ειδικών δι’ οκάστην
δημιουργηθησομένου έλλείμματος

τού υπολοίπου

διά

τών τραβηχτικών δι

6ι είδη:
Έξαγωγαί "Ελλάδος προς Αύστρίαν:
-

Προϊόντα

Ποσότης άξια είς$
εις τόν.

Ελαιόλαδον βρώσ, , 3.000
Πυρηνέλαιον
100
Νωπαί σταφυλαϊ
400
Σταφίδ.(σουλτ.-κορ) 2.500
’Εσπεριδοειδή
1.000
’Αμύγδαλα
ύπ’ δψιν
Μετάλλευμα χρωμ.
5.000
Πυρίτης Κασσαούρ. 20.000
Ύπολλείμ. πυρίτου 30.000
Κολοφώνιου
1.500
Τερεβυνθέλαιον
500
Βαλανίδια
500
'Εκχυλίσματα βαλαν. 150
Σπόγγοι

100.000

Δέρματα άκατέργαστα
άμνών, προβάτων, αι
250
γών ......................
Αίγότριχες

15.000

Καπνά

3.000.000

- Σμύρις Νάξου

100

Έντερα προβάτων

100.000

Βωξίτης ύπ’ οψιν
Διάφορα

'.

200.000

Έξαγωγαί Αυστρίας προς τήν
Ελλάδα:
Προϊόντα
"Ιπποι άναπαραγωγής

’Αξία εις
ύπ’ δψι

λόγων, ή διετηρήθησαν σταθεραί ή Εριουργίας
53.000
καί έλαψρώς άνετιμήθησαν, έν συγ- Πειραϊκή - Πατραϊκή
225.000
κρίσει προς τό προηγούμενον κλεί ΕΤΜΑ
130.000
σιμο».
Χρυσαλλις
86.000
Αί συναφθεϊσαι κατά τό 15θήμε- Εργοληπτική
2.000
ρον τούτο τοΐς μετρητοΐς συναλλα- Κέκροψ
82.000
γαί ήσαν ολίγον περιωρισμέναι είς "Ατλας
26.000
δγκον, συγκρινόμεναι προς έκείνας Ηρακλής
185.000
τοΰ προηγουμένου 1 δθημέρου, διεκυ Τιτάν
100.000
μ άνθησαν δέ ώς άκολούθως, κατά Τσιμ. Χαλκίδας
39.000
Βασιλειάδης
κατηγορίας τίτλων:
700.000
35.500
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τού Χαλυβδοφύλλων
27.000
των άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έ Ο ί νοπνευ ματοπο ιΐας
54.000
ξης, διακυμανθέντα ώς άκολούθως: Οίνων
Άλατίνη
70.000
Κατωτάτη
ΆνωταΥη
Κλείσιμον
ΖΑΑΕ
64.000
1881 — 1884
46.000
51.500
46.000
Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας 48.000
Μονοπωλίων — Παγίου
42.000
49.000
44.000
Φιξ
112.000
37.000
1910 110 έκατομ.
44.000
37.000
"Εθνος
38.000
1914 500 έκατομ.
54.000
63.000
57.500
Ηλεκτρικής
19.000
Προσφυγικοΰ
60.000
68.500
62.000
Χαρτοποιίας
135.000
Ύδρεύσεως
4.440.000
5.120.000
5.100.000
ΒΙΟ
38.000
Παραγωγικού 1931
57.000
59.500
57.000
Γεωργικής Βιομηχ.
25.000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Δάνεια. Έκ τού
160.000
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞΙ ΑΙ. Έκ τού- Δ. Υ. Προσόδων
των μόνον τών ’Ανταλλαξίμων 8 %
’Ιπποδρομιών
48.000
των άπησχόλησαν τούς συναλλασκαί 6 % έκινήθησαν, διακυμανθέντα
Λάμψα
330.000
μεταξύ κατωτάτης 2.700 καί άνω σομενους αι εςης. οιακυμανΒεισσι
ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
τάτης 3.000, μέ κλείσιμον 2.700. ώς άκολούθως:
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
’Ανώτατη
Κλείσιμον
Κατωτάτη
1.495.000
1.410.000
1.300.000
Ελλάδος
Κατά τό άπό 2—17)3)50 χρο
69.500
68.000
62.500
’Αθηνών
νικόν διάστημα έγένοντο άρκεταί
13.400.000
12.290.000
11.600.000
Εθνικής
99.000
96.000 πράξεις έπι τών «άποδεικτικών συ
86.000
Εμπορικής
820.000 ναλλάγματος» πέριξ τών δραχμών
320.000
300.000
Κτηματικής
22.000, διά τά είς λίρας στερλί
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΚΛΠ. ΑΞΙΑΙ. χον αί έξης, διακυμανθεΐσσι
ώς
νας
«μπόν» καί δραχμών 10.000,
Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων
άκολούθως:
διά
τά
είς δολλάρια ΗΠΑ τοιαΰτα,
άξιών τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐάξίας
πολλών
δισεκατομμυρίων
Άνωτάτη
Κλείσιμον
Κατωτάτη
δραχμών.
133.500
136.000
-117.500
’Ηλεκτρικών Σ ιδηροδρ.
22.000
25.000
22.000
ΣΠΑΠ
Η ΑΓΟΡΑ
330.000
300.000
258.000
Λιπασμάτων
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ
280.000
290.000
270.000
Πυριτιδοποιείου
Έν τόρ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών
20.000
20.000
19.000
Χημικής Βιομηχανίας
365.000 έγένοντο συναλλαγαί, κατά τό ά
380.000
305.000
Χρωματουργείων

62.000
250.000
159.000
92.000
4.000
85.000
29.000
223.000
105.000
45.000
900.000
37.000
28.000
63.000
100.000
67.000
60.000
140.000
42.000
27.000
154.000
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πό 2—17)3)50 χρονικόν διάσ
μα, μεταξύ κατωτάτης τιμής 2
500 καί άνωτάτης 226.500,
κλείσιμον 225.500,
δι’ έκάσ
χρυσήν λίραν ’Αγγλίας.
Έν τή έλευθέρςε άγορρ διεκυ]
θη αΰτη μεταξύ κατωτα’της τι
225.500 καί άνωτάτης 226.80C
κλείσιμον 225.900 δι’ έκοΐσ
χρυσήν λίραν.
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Οί ημερήσιοι μεταφορικοί τόκοι
κατά τό άπό 2—17)3)50 χρονικοί
διάστημα, διεκυμάνθησαν, έν τή έ·
λευθέρςι άγαμό, μεταξύ δραχμώχ
0,11—0,13 %.

