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AIEBNHI *11 EUSIIK8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σπανίως μέχρι σήμερον, άπο 

θέσεως τόσον έακσήμου, έγε- 
νετο πλέον εκλαϊκευμένη άνά- 
πτυξις καί έδόθη πλέον σαφής 
των παγκοσμίων οικονομικών 
φαινομένων έξήγησις άπό ε
κείνην την όποιαν έδωσεν ό 
κ- Άλέξ. Κοριζής εις την τε- 
λευταίαν αΰτοΰ έκθεσιν προς 
την Συνέλευσιν των Μετόχων 
τής Εθνικής Τραπέζης.

Θέματα, τά όποια έθεωροΰν- 
το μέχρι τοΰδε ώς άνήκοντα 
είς την αποκλειστικήν κατο
χήν περιωρισμένου άριθμοΰ 
προνομιούχων μυστών τής οι
κονομικής επιστήμης, άνεπτυ- 
χθησαν καί έξετέθησαν είς 
γλώσσαν απλήν καί εύληπτον 
άπό τον Διοικητήν τής Εθνι
κής Τραπέζης καί κατέστησαν 
εύχερώς κτήμα τοΰ μεγάλου 
κοινού.

Μέ τήν πρώτην δημοσίαν 
έμφάνισιν αΰτοΰ ώς Διοικη- 
τοϋ,ό κ. ' Αλ.Κοριζής άπέδειξεν 
δτι δεν είναι μόνον ό έμπει
ρος Τραπεζίτης, είς τήν τεσ
σαροκονταετή σχεδόν πείραν 
τοΰ όποιου είναι έμπεπι- 
στευμένη ή διοίκησις τοΰ με- 
γαλειτέρου Πιστωτικού μας 
Ιδρύματος, άλλα καί ό θεω
ρητικός οικονομολόγος, ό γνω
ρίζω ν, όσον ολίγοι, νά ερευνά 
τά σύγχρονα διεθνή οικονομι
κά προβλήματα καί νά τά έμ- 
φανίζη κατά τρόπον άνάγλυ- 
φον καί νοητόν είς πάντα, καί 
άμύητον έτι.

*
* *

Ή έκθεσις τοΰ κ. Διοικητοΰ, 
είς τό πρώτον αυτής μέρος, κά- 
μνουσα τον άπολογισμόν τών 
εργασιών τής Τραπέζης διά τό 
1939, διαπιστοΐ μεθ’ ίκανοποι- 
ήσεως τήν σταθερότητα μέ 
τήν όποιαν ή Χώρα ήμών άν- 
τεμετώπισε τάς άνωμαλίας άς 
έδημιούργησαν τά γεγονότα τοΰ 
λήξαντος έτους. Αί καταθέσεις 
καί αί έμπορικαί τοποθετήσεις 
τού Ιδρύματος, αί όποΐαι άντι 
κατοπτρίζουν τήν οικονομικήν 
κίνησιν τοΰ τόπου, κατά τό 
τέλος τοΰ Δεκεμβρίου 1939 ή- 
σαν αί μέν πρώται μόλις 2 ο]ο 
περίπου κάτω τοΰ επιπέδου 
τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ προηγου
μένου έτους, αί δε δεύτεραι 
όχι μόνον ί'σαι άλλά καί 175 
έκατομ. άνώτεραι τής άντι- 
στοίχου εποχής τοΰ 1938, ά- 
νελθοΰσαι είς 7.323 έκατομ. Ό 
τελευταίος ούτος άριθμός έρ
χεται νά διαπιστώση διά μίαν 
άκόμη φοράν ότι, ή πρόθυμος 
καί κατά τάς δύσκολους έτι 
περιστάσεις ένίσχυσις τοΰ εμ
πορίου καί τής βιομηχανίας α
ποτελεί διά τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν άρχήν παλαιόν, τήν ό
ποιαν τηρεί μετά θρησκευτι
κής προσηλώσεως.

Τό δεύτερον μέρος, τό όποι
ον θά ήδύνατο νά φθονήση 
καί ό διαπρεπέστερος οίκονο- 
νομολόγος, άποτελεί έμπερι- 
στατωμένην καί έπιστημονι- 
κωτάτην άνάλυσιν τών τάσε
ων αϊτινες έξεδηλώθησαν είς 
τά μεγάλα οικονομικά κέντρα 
τοΰ κόσμου άπό τοΰ τρίτου 
τριμήνου τοΰ παρελθόντος έ
τους καί τών επιδράσεων άς 
έξήσκησαν επί τής διεθνούς 
οικονομίας κατ’ άρχάς αί άλ-

λεπάλληλοι πολιτικοί κρίσεις 
καί τέλος ό έκραγείς τήν 3ην 
Σεπτεμβρίου πόλεμος: Δυσχέ- 
ρειαι είς τήν κίνησιν τοΰ διε
θνούς εμπορίου μέ άποτέλε- 
σμα τήν έπίτασιν τής κυβερ
νητικής παρεμβατικότητος τής 
τεινούσης είς τήν έξασφάλισιν 
τής αύταρκείας. Έπιδείνωσις 
τών δημοσίων οικονομικών 
πλείστων χωρών, εμπολέμων 
καί μή. Φυγή τοΰ ευρωπαϊκού 
κεφαλαίου, ζητοΰντος άσφά- 
λεΐαν, προς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας. Ποιά τις αΰξησις, περί 
τό τέλος τοΰ έτους, τής βιομη 
χανικής δραστηριότητας, αύξη- 
σις όμως ήτις πάν άλλο ή ώς 
οικονομική πρόοδος δύναται 
νά χαρακτηρισθή, δεδομένου 
ότι οφείλεται είς έντασιν τών 
προσπαθειών, σκοπόν έχου- 
σών νά παρασκευάσουν μέσα 
καταστροφής τοΰ ύφισταμέ- 
νου πλούτου. ’ Ανοδος τών δι
εθνών τιμών τών εμπορευμά
των, κυμαινομένη μεταξύ 20ο]ο 
καί 30ο]ο διά τό διάστημα τών 
τεσσάρων τελευταίων μηνών 
τοΰ έτους. Γενικωτέρα διάσπα- 
σις τής οικονομικής άλληλεγ- 
γύης μεταξύ τών εθνών.

"Ολα αύτά τά φαινόμενα 
τής διεθνούς οικονομίας έρευ- 
νώνται καί άναλύονται μέ κα- 
ταπλήσσουσαν σαφήνειαν είς 
τό μέρος τούτο τής έκθέσεως 
τοΰ Διοικητοΰ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Εκείνο όμως τό 
μέρος, τό όποιον καθιστά τήν 
έκθεσιν τούτην άληθινά πολύ
τιμον οδηγόν διά τούς βαρυ- 
νομένους μέ τήν διαχείρισιν 
τών κοινών είναι τό άφιερω- 
μένον είς τήν άντιμετώπισιν 
τοΰ προβλήματος τής έξευρέ- 
σεως τών χρηματικών πόρων 
τών άναγκαιούντων διά τούς 
στρατιωτικούς εφοδιασμούς καί 
ΐήν διεξαγωγήν τών πολεμι
κών έπιχειρήσεων.

** *
Τό τρίτον μέρος τής έκθέ

σεως άσχολείται, κατά τά κα
θιερωμένα, μέ τήν Ελληνικήν 
έθνικήν οικονομίαν. Λεπτομε
ρείς άριθμοί δίδονται διά τήν 
γεωργικήν παραγωγήν, ήτις 
ύπήρξε λίαν ικανοποιητική, ό
πως καί ή κτηνοτροφία. 'Ομοί
ως διά τά έκτελεσθέντα παρα
γωγικά έργα, άτινα ύπολογί- 
ζονται ότι θά άποδώσουν είς 
τήν καλλιέργειαν νέας έκτά- 
σεις 1.163 χιλ. στρεμμάτων. 
Έν συνεχεία εξετάζεται ή βιο
μηχανική παραγωγή καί τά έκ 
τής ναυτιλίας κέρδη, άτινα 
μόνον άπό τοΰ Νοεμβρίου π. 
έ· άρχίζουν νά είναι πράγματι 
άξιόλογα. Είς τό περί νομί
σματος κεφάλαιον άφ* ένός 
σημειοΰται ή πτώσις τής έξω- 
τερικής αξίας τής δραχμής ήτις, 
συνδεδεμένη οΰσα προς τήν 
Άγγλ.λίραν, έδείκνυε τήν 31ην 
Δεκ)βρίου ύποτίμησιν 15.62 ο]ο 
έναντι τοΰ δολλαρίου, διαπι- 
στοΰται όμως άφ’ ετέρου ή έν 
τφ έσωτερικφ έμπιστοσύνη 
προς τό νόμισμα τής χώρας 
καί ή αΰξησις τοΰ είς χρυσόν 
άποθέματος. Έν σχέσει μέ 
τήν ΰψωσιν τήν σημειωθείσαν 
είς τούς τιμαρίθμους χονδρικής 
πωλήσεως, κρίνεται ότι αϋτη 
θά ήτο άσφαλώς μεγαλειτέρα
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Τό γεγονός τής έντός ένός 
καί μόνον ημερολογιακού έτους, 
αύξήσεως τοΰ είς χρυσόν άπο
θέματος μιας καί μόνης Χώρας 
κατά 3500 εκατομμύρια δολλα- 
ρίων, είναι άξιον νά σχολια- 
σθή. Κατά τούς τελευταίους 
δώδεκα μήνας εϊδομεν τό διά
γραμμα τοΰ νομισματικού χρυ 
σου νά ύπερβαίνη διαδοχικώς 
τά 15, τά 16, τά 17 καί τά 18 
δισεκατομ. δολλαρίων καί είς 
κάθε ύπέρβασιν τών άνωτέρω 
ορίων ό Τύπος άνέγραψε τήν 
εϊδησιν ώς νέον μάλλον ή ώς 
δεδομένον στατιστικόν.

Άρχομένου του έτους τό πραγ- 
γμα συνεζητήθη ύπό διαφόρων 
προσωπικοτήτων καί αί έκτε- 
θεΐσαι άπόψεις, ώς έκ τοΰ κύ
ρους τών άσχοληθέντων, έφείλ- 
κυσαν εύρέως ’τήν παγκόσμιον 
προσοχήν.

* *

Είς τό δελτίον τοΰ Ιανουά
ριου τής Federal Reserve έδη- 
μοσιεύθη άρθρον τοΰ κ. Ε. Go- 
enweiser, έν φ διαπιστοΰται 
δτι τό είς χρυσόν άπόθεμα τών 
"Ηνωμένων Πολιτειών ηύξήθη 
άπό τών αρχών τοΟ 1934 κατά 
13,6 δισεκατομμύρια δολλαρί
ων. Έκ τοΰ ποσοΰ τούτου 2,8 
δισεκ. άποτελοΰν τό κέρδος τής 
άνατιμήσεως του προϋφισταμέ- 
νου είς χρυσόν άποθέματος· 0,2 
δισεκατ. άφορουν τάς ευθύς πρό 
τής άνατιμήσεως άγοράς· 0,9 
δισεκ. προέρχονται έκ τής έγ- 
χωρίου παραγωγής καί τής ά
νατιμήσεως τών χρυσών νομι
σμάτων καί τοΰ άκατεργάστου 
χρυσοΰ καί 9,7 δισεκ. όφείλον- 
ται είς τάς μέχρι τέλους τοΰ 
1939 είσαγωγάς. Έκ τών 9,7 
δισεκ. τούτων, 3,1 δισεκ. άνή- 
κουσιν είς νομισματικά άποθέ- 
ματα άλλων Χωρών 6,1 δισεκ. 
είς παραγωγήν χρυσωρυχείων

έάν δέν έλαμβάνοντο έγκαί- 
ρως τά προσήκοντα ύπό τής 
Κυβερνήσεως μέτρα.

Τό μέρος τό άφορών τήν Ε
θνικήν μας Οικονομίαν συμ- 
πληροΰται μέ τό κεφάλαιον 
περί Δημοσίων Οικονομικών, 
έν τφ όποίφ εκτίθενται τά 
ικανοποιητικά άποτελέσματα 
τής χρήσεως 1938 - 1939 καί τά 
τής έπελθούσης μετά τών ξέ
νων ομολογιούχων συμφωνίας. 

*
* * , ηΑί διαπιστώσεις είς άς προ

βαίνει ό κ. Άλ. Κοριζής είς 
τό τέλος τής έκθέσεως αΰτοΰ 
έν σχέσει μέ τήν οικονομικήν 
ϊμοήν τής χώρας κατά τό 1939 
γεννώσι πολλάς έλπίδας διά τό 
άρξάμενον έτος. Ή ζωτικότης 
τής ελληνικής οικονομίας άπε- 
δείχθη διά μίαν άκόμη φοράν ά- 
κατάβλητος. Συνεχίζοντες πάν- 
τες, ώς άτομα ή ώς οργανι
σμοί, τήν προσπάθειάν μας μέ 
έπιμονήν, πειθαρχίαν καί σύ- 
νεσιν, δυνάμεθα νά άτενίζω- 
μεν μετά βεβαιότητας προς μί
αν καλλιτέραν αΰριον.

Είς τήν προσπάθειαν ταύ- 
την τοΰ Ελληνικού συνόλου 
φωτεινός οδηγός, ενθουσιώδης 
σύντροφος, άνιδιοτελής συνερ
γάτης παραστέκει ή ’Εθνική 
Τράπεζα τής Ελλάδος, ήν δι
οικεί άνήρ τών άρετών τοΰ κ. 
Άλ. Κοριζή.

Β. X.

καί 0,5 δισεκ. περίπου είς άκα- 
Θορίστους προελεύσεις, κυριώ- 
τατα Ινδικών περιουσιών. Είς 
τό ποσόν τών 9,7 δισεκ. δέον νά 
προστεθούν : άργυρος ένός δισ
εκατομμυρίου δολλάρίων, άγο- 
ρασθείς έν τώ έξωτερικώ κατά 
τήν τελευταίαν έξαετίαν 2,2 
δισεκ. είς δσα ύπολογίζεται τό 
ένεργητικόν ύπόλοιπον τοΰ έμ- 
πορικοΟ Ισοζυγίου τής ’Αμερι
κής· έκ τών άπομενόντων 8,5 
δισεκ., 5,5 δισεκ. έξηκριβώθη- 
σαν στατιστικώς δτι προέρχον
ται έξ εισαγωγών κεφαλαίων, 
τοΰ δέ άπομένοντος ύπολοίπου 
τών 3 δισεκ. παραμένει άκαθό- 
ριστος ή προέλευσις —«πιθανώ- 
τατα έν τούτοις όφειλομένου 
κατά μέγα μέρος καί τούτου 
είς τήν κίνησιν τών κεφαλαίων». 
Έκ τών έξηκριβωμένων εισα
γωγών κεφαλαίων, 1,7 δισεκ. 
άντιπροσωπεύει έπάνοδον έξω- 
τερικών χρηματογράφων είς τήν 
άγοράν -Ν. "Υόρκης καί 1,2 δισ. 
είς έπενδύσεις άλλοδαπών είς 
’Αμερικανικά χρηματόγραφα. Τό 
ύπόλοιπσν έχρησιμοποιήθη άν- 
αμφιβόλως διά τήν έξασφάλι- 
σιν ισοζυγίου είς δολλάρια.

Συνεπεία τών άνωτέρω ή συμ
μετοχή μας είς τό ορατόν παγ
κόσμιον άπόθεμα χρυσοΰ άνήλ- 
θεν άπό 30ο]ο τώ 1934 είς 60ο]ο 
τώ 1940. Κατά τοΰ γεγονότος 
τούτου πολλά διατυποΰνται ύπό 
τών ξένων παράπονα, άλλ’ έ- 
πειδή ταϋτα συνήθως προέρ
χονται έκ τών πολεμίων τής 
άγοράς πολεμικών ειδών, είναι 

! πιθανόν δτι, άμα τώ πέρατι 
) τοΰ πολέμου, τό είς χρυσόν 
άπόθεμά μας θά είναι μεγαλύ- 
τερον του σημερινού καί αί εν
αντίον του έπικρίσεις τών ξέ
νων μικρότεροι. Είς τό τέλος 
τοΰ στατιστικού τούτου άρθρου 
ύπήρχεν ή άκόλουθος συμπερα
σματική παρατήρησις :

'Απότομος παϋσις τών 'Αμερικα
νικών άγορών χρυσοΰ θέλει δημι
ουργήσει χαώδεις αυνθήκας είς τήν 
συναλλαγματικήν άγοράν μέ σοβα
ρούς άντικτύπους είς τάς τιμάς 
τοΰ εσωτερικού. Ή έπιθυμία τής 
έξασφαλίσεως τής μεγαλυτέρας δυ
νατής σταθερότητας είς τήν διεθνή 
συναλλαγματικήν διάρθρωσιν, έν 
συνδυασμό πρός τήν ρευστήν διε
θνή κατάστασιν, ύπήρξεν ό κύριος 
παράγων τής άγοράς χρυσοΰ ύπό 
τής Χώρας μας.

** *
Συγχρόνως μέ τήν δημοσίευ- 

σιν του προρηθέντος άρθρου, 
ό κ. R. Leffingwell, Γενικός 
Γραμματεύς του "Υπουργείου 
τών Οικονομικών κατά τά έτη 
1917 - 1920, καί εΤτα μέτοχος 
σπουδαιοτάτης Τραπέζης, έκα
με λίαν ένδιαφέρουσαν άνακοί- 
νωσιν ένώπιον τής Προσωρινής 
Οικονομικής Επιτροπής τοΰ ’"Ε
θνους. Ή άνακοίνωσις αΰτη 
προσλαμβάνει μείζονα σημα
σίαν, καθόσον όλίγα πρόσωπα

ται ώς μεγαλύτεροι αΰθεντίαι 
είς τά οικονομικά. Αί παρατη
ρήσεις τοΰ κ. Leffingwell άνή- 
γοντο κατά μέγα μέρος είς τρα
πεζιτικά προβλήματα· άλλά πα
ρεμπιπτόντως ένδιέτριψε καί 
είς τό πρόβλημα τοΰ χρυσοΰ.

"Η κυριωτέρα χρησιμοποίησις τοΰ 
χρυσοΰ είς τήν σύγχρονον εποχήν 
γίνεται διά τήν ίσοσκέλισιν τοΰ διε
θνούς ισοζυγίου καί τήν ένθεν κα- 
κεϊθεν εκτός τών συνόρων τών έ- 
θνών, δίκην παλίρροιας, κίνησιν του. 
Έάν δμως τόν κινοΰμεν μόνον πρός 
μίαν κατεύθυνσιν, τόν άποστεροΰ- 
μεν τής χρησιμότητας του. "Όταν 
περιορίζωμεν τήν πώλησιν ή τόν δα
νεισμόν του είς τό εξωτερικόν, δταν 
προσπαθώμεν νά πωλώμεν πολλά 
καί νά άγοράζωμεν όλίγα, διακινδυ- 
νεΰομεν τήν παγκόσμιον οικονομίαν 
καί Ίσως-ϊσως διασαλεύομεν καί αύ- 
τήν ταύτην τήν χρησιμότητα τοΰ 
χρυσοΰ ώς μέσου πληρωμών...· Σή
μερον ή Αμερική ύπερηκόντισε τάς 
Ινδίας ώς συσσωρεΰτρια χρυσοΰ. 
"Η έμπροσθοδρομικωτέρα Χώρα τής 
Δύσεως αντικατέστησε τάς ’Ινδίας 
ώς δεξαμενή τών πολυτίμων μετάλ
λων. Τρέφομεν τυφλήν πίστιν είς τό 
προστατευτικόν δασμολό /ιον τών 
εισαγωγών μας, διά χρησιμώτατα 
εμπορεύματα, καί δεικνόομεν λαι
μαργίαν διά τόν χρυσόν, τόν όποιον 
δέν δυνάμεθα νά χρησιμοποιήσω μεν 
καί πρέπει να θάψωμεν, Έπιχορη- 
γοΰμεν τάς έξαγωγάς, θεσπίζομεν 
κυρώσεις κατά τών εισαγωγών, άπα- 
γορεύομεν τά δάνεια καί τάς πιστώ
σεις καί συσσωρεόομεν τόν όρυσσό- 
μενον καί τόν άποστελλόμενον ήμΐν 
χρυσόν. Καί οϋτω κάμνομεν πάν τό 
δυνατόν διά νά καταλάβωμεν ήμεΐς 
καί ή Δημοκρατία μας τήν χειροτέ- 
ραν θέσιν έν τω Κόσμω.

Παρ’ δλα δμως τά τρωτά σημεία, 
ατινα άνέπτυξα, δέν είμαι ύπέρ τής 
έκ νέου αλλαγής τής τιμής τοΰ χρυ
σοΰ. Τό νά αύξήσωμεν τήν τιμήν 
τοΰ χρυσοΰ καθ’ ήν στιγμήν πληρώ- 
νομεν τόσα διά τήν άπόκτησίν του. 
καί εχομεν τόσον άπόθεμα έξ αΰτοΰ, 
θά είναι καθαρά παραφροσύνη. Τό 
νά ύποβιβάσωμεν έξ άλλου· 
τήν τιμήν τοΰ χρυσοΰ θά είναι πολι- 
τικώς άδύνατον, μέτρον πληθωρι
σμού, καί καταστρεπτικόν τής δσης 
άπομένει έπί τήν νομισματικήν μας 
σταθερότητα έμπιστοσύνης. Καί τού
το, οΰδόλως δυνάμεθα νά παραδε- 
χθώμεν. Πρέπει άπαραιτήτως νά 
εχωμεν κάτι σταθερόν είς μίαν *Υ- 
φήλιον παραποιούσαν.

** *
Είς τήν έτησίαν γενικήν συ- 

νέλευσιν τής Chase Bank, ό 
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ της 
Συμβουλίου κ. W. Aldrich, έφε
ρε τόν λόγον καί έπί τοΰ ζη
τήματος τοΰ χρυσοΰ. "Ο ομιλη
τής, έχων τήν έγκυρωτέραν τρα
πεζιτικήν γνώμην έν ’Αμερική, 
άπηρίθμησε τέσσαρας προτά
σεις «μεγαλοφυών άνθρώπων», 
κατά τάς όποιας «θέλει άμ- 
βλυνθή ό κίνδυνος έκ τοΰ διαρ
κώς αύξανομένου άποθέματος 
τοΰ χρυσοΰ». 1) Παΰσις τής ά
γορας χρυσοΰ. 2) "Υποβιβασμός 
τής τιμής του. 3) Σύστημα δύο 
τιμών, διά καθιερώσεως δασμο
λογίου τοΰ είσαγομένου χρυ
σοΰ καί prime είς τόν εξαγό
μενον τοιοΰτον καί 4) "Ύψωσις 
τής τιμής του. Αί τρεις πρώται 
άπεκλείσθησαν διά τόν λόγονέχουν τό δικαίωμα νά θεωρών
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2. Σκέψεις κοά Κρίσεις —Ή έκθεσις τοΰ Διοικητοΰ τήί 

Εθνική? Τραπέζης κ. Άλεξ. Κοριζή
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I “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,!
I ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
| Εσωτερικού Δρχ. 60
Ξ ’Εξωτερικού Δολ. 2

Διευθυντής
ΔΗΜ. I. SΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Διαδόχου Παύλου 10 
Φιλοθέη—Τηλ. 77—505 

Δυνάμει τοϋ περί Τύπου Νόμου 
'Υπεύθυνος έπΐ της "Υλης
Β. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Σοφο κλέους 10 
Τηλ. 21-398

Διαχειριστής
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ

Σοφοζλέους 10

Τά εμβάσματα έπ’ όνόματι 
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Ξ Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι Ξ 
Ξ τήν υπογραφήν τοϋ Διαχειριστοϋ | 
Ξ καί τήν σφραγίδα τοϋ Περιοδικού Ε

Ξ ΙΙαρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο- Ξ 
Ξ μηταί, δπως γνωστοποιούν etg τά Ξ 
Ξ γραφεία τοϋ Περιοδικού πάσαν Ξ 
Ξ μεταβολήν τής διευθΰνσεώς των. Ξ

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Δ. Β. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗΣ |

Μάγερ 21 Ξ
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δτι θά διετάρασσον τάς σχέσεις 
τών τιμών καί των συναλλα
γών, είδικώτερον δέ ή τρίτη 
διότι θά έττέψερε ζημίαν είς τό 
θησαυροφυλάκιον. "Οσον διά 
τήν τετάρτην:

.... ή μεταβολή τής αξίας τοϋ ’Ε

θνικού Νομίσματος πρός έπίτευξιν 
έμπορικών ώφελημάτων, έπάγεται 
μειονεκτήματα πολιτικά σοβαρώτα- 
τα, πρό τών όποιων ώχριοΰν τά 
πρόσκαιρα κέρδη. Άντιθέτως φρονώ 
δτι πρέπει νά λάβωμεν μέτρα στα
θερά, κατοχυρώνοντα έν τε τω έσω- 
τερικώ καί τω έξωτερικω σταθερόν 
νομισματικήν άξίαν τοϋ χρυσού.

Ή όρθή πρός τούτο μέθοδος νο
μίζω δτι είναι ή Ακόλουθος : Πρέπει 
τό δυνατόν ταχύτερου νά αρωμεν 
τάς ύφισταμένας Απαγορεύσεις καί 
περιορισμούς είς τήν παρ’ ατόμων 
κατοχήν χρυσού. Πρέπει νά τονώ- 
σωμεν τήν είς χρήμα πληρωμήν, νο- 
μισματοποιοΰντες χρυσόν καί θέτον- 
τες αύτόν έν κυκλοφορία. Ταυτο- 
χρδνως θά έκτυπώσωμεν «πιστοποι
ητικά χρυσού» δι’ δσους δέν επιθυ
μούν νά φέρουν μεθ’ έαυτών διά 
τάς συναλλαγάς των χρυσόν. Αί 
νέαι είσαγωγαί δέον νά πληρώνον
ται είς χρυσά νομίσματα ή είς δια
πραγματεύσιμα πιστοποιητικά χρυ
σού καί νά ένισχυθή ή κυκλοφορία 
τούτων. Δέν ισχυρίζομαι βεβαίως 
δτι. τό μέτρον τούτο θά λύση τό πρό
βλημα τού Χρυσού έν τω συνόλω 
του· άλλά μή λησμονώμεν «δτι έϊμε- 
θα καί θά εϊμεθα έπί μακρόν οί θε- 
ματοφύλακες τού παγκοσμίου νομι
σματικού συστήματος. Δι’ αυτό, καί 
διά λόγους έσωτερικής φύσεως, πρέ
πει νά ένεργήσωμεν σθεναρώς διά 
νά προασπίσωμεν τόν νομισματικόν 
χαρακτήρα τού χρυσού.

*
* *

Ό κ. W. R. Burgess, Άντι-

j πρόεδρος τοΟ Δ. Συμβουλίου 
! τής National City Bk. καί τέως 
Υποδιοικητής τής Federal Re
serve Bk. of N. York, όμιλών 
είς συγκέντρωσιν τών Τραπεζι
τών τής Connecticut έμνήσθη 
τών τριών προαναφερθεισών ά- 
πόψεων. Άπηρίθμησε τάς δυσ
κολίας τοϋ «,ομισματικοΟ χει
ρισμού», καταλήξας είς τό συμ- 

ί πέροσμα δτι «τά άποτελέσματα 
αύτοΰ δέν ύπήρξαν ίκανοποιη- 

' τικά». Έν τούτοις,
δυσκόλως δύναται νά έπινοηθή 

μέθοδος χειρισμού τού σημερινού 
: πελωρίου χρυσού βάρους μας καί 
j τών όγκωδών κινήσεων τού χρυσού 
| άνευ τής συνδρομής ενός πραγματι
κού αύτομάτου μηχανισμού... Δέν 
δυνάμεθα, καί άν τό θελήσωμεν, νά 
έπανέλθωμεν είς τό άπλοΰν νομισμα- 

ί τικόν σύστημα τού παρελθόντος...· 
’Ίσως πρέπει νά έκμεταλλευθώμεν 
τάς δυνατότητας δυνάμει τών όποι
ων τό έν ίσχύϊ σύστημα θά διατη- 
ρηθή καί θά τονωθή.

Δοθέντος δτι τοϋτο εδράζε
ι ται έπί του χρυσού, είσηγήθη 
τήν άναδρομήν είς τήν παλαιάν 
νομοθεσίαν, διά τής έκδόσεως 
greenbacks *) καί τόν διαμεταλ- 
λισμόν. Άλλά

: ...τείνω νά συμφωνήσω, είπε, μέ
I τόν κ. Aldrich—-παρά τήν σημει- 
ουμένην ανωμαλίαν είς τά παγκό
σμια οικονομικά—δσον άφορά τήν

θέσιν τού χρυσού έν κυκλοφορίος 
ήτις θά άνανεώση τήν κλονισθεΐσαν 
έπί τό νόμισμα έμπιστοσύνην καί θά 
παρεμποδίση μελλοντικάς μεταβο- 
λάς τής άξίας του... Είς τάς περιο- 
χάς τής Γής, δπου τό έμπόριον έξα- 
κολουθεϊ νά κινήται είσέτι, θά εΰρε- 
θώμεν είς ίσχυροτέραν θέσιν προπα- 
γανδίζοντες καί ένισχύοντες τήν συ
ναλλαγματικήν σταθερότητα, Απα
ραίτητον είς τήν διεξαγωγήν τού 
εμπορίου. Ή τοιαύτη ένέργεια Απο
τελεί βασικόν τμήμα παντός, προ
γράμματος πρός κατάρριψιν τών
φραγμών τοϋ έμπορίου.** *

Επιθυμώ νά τονίσω έν κατα 
κλειδί, δτι αί τέσσαρες αύταί 
γνώμαι, άνεξαρτήτως ή μία τής 
άλλης, έκφερθεΐσαι παρά προ
σώπων έκφραζόντων διαφορε
τικός άπόψεις, άποτελοΟν τήν 
έκδήλωσιν τοΟ άντικτύπου τού 
σπουδαιοτέρου φαινομένου τοϋ 
άρξαμένου έτους. Τό «πρόβλη
μα τοΟ χρυσού» άπετέλεσεν έπί 
μακρόν χρόνον θέμα συζητή
σεων τών ’Ακαδημαϊκών οίκο
νομολόγων τής Αμερικανικής 
Συμπολιτείας. ’Ήδη, λόγω τών 
προσωπικοτήτων τών σχολια
στών του, τής σαφήνειας τών 
παρατηρήσεών των καί τής κα
τηγορηματικότητας τής διατυ- 
πώσεως τών σχεδόν παρεμφε 
ρών έκφράσεών των, τό μέγα

I τούτο ζήτημα άρχίζει νά συζη- 
I τήται καί εύρύτερον άπό τό 
Κοινόν.

1. Greenbacks—Άτοκα χρηματικά 
πιστοποιητικά (χαρτονομίσματα), έχον- 
τα τυπωμένην τήν άξίαν των είς τό 
οπίσθιόν των μέρος διά πράσινης με
λάνης. Έξεδόθησαν έν ’Αμερική τφ 
1862 καί μετ’ ολίγον λόγφ ανυπαρξίας 
καλύμματος ή αξία των εφθασε τά 
35 ο]ο τής έκδόσεώς των, άλλ’ άφ’ ής 
άπό τοϋ 1879 καθιερώθη δι’ αυτά 
κάλυμμα έκ χρυσοϋ καί ή έκ τέου είς 
νόμισμα πληρωμή, τά πιστοποιητικά 
ταϋτα κυκλοφορούν εις τήν τιμήν τοϋ 
άρτιου των.

Σημ. τοϋ Μ.

βιενεζικον

Ν. ΚΑΤΣΟΥΦΡΗΣ & V*
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4 ΤΗΛΕΦ. 52-664

β
Πρός τά αξιότιμα μέλη τής Ύσταλληλ, 

ΙΙρομη'&εντικής Ένώαεως.
Κύριοι,

Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά γνωρί- 
σωμεν "Υμΐν ότι έν τή έν.Θυμία μας 
δπως άποκτήσωμεν ώς πελάτας μας 
τούς κ. κ. 'Υπαλλήλους τών Τραπε
ζών "Ελλάδος, ’Εθνικής Κτηματικής 
καί είδικώτερον τά μέλη τής Ένώ- 
σεώς σας καθωρίσαμεν πολύ χαμη
λός τιμάς ραπτικών, παρέχοντες καί 
τήν εύχέρειαν πληρωμής αύτών είς 
τρεις ϊοας μηνιαίας δόσεις.

1) Ραπτικά ενδυμασίας δρχ. 950.
2) Ραπτικά παλτών δρχ. 800.
Ή άρτια συγκρότησίς μας καί ή 

πολυετής πείρά μας έγγυώνται τήν 
πλήρη έξυπηρέτησιν πελατείας έκ- 
λεκτής ώς τής Ένώσεώς σας.

Μετά πάσης τιμής 
Ν. ΚΑΊ ΣΟΥΦΡΗΣ καί Σα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ A. Ε.
ΕΤΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939

593.357

47.971 19 0ι 2

8.431 0 6 Vs

1.319 3 9

8.816 16 3

38.923 10 9

178.394 1 4

92.609 18 9
14.076 14
72.274 11 ι Vs

2.743 17 2 Vs
44.028 7 2

1.102.946 19 ιι Vs

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
’Ακίνητα καί έγκαταστάσεις :

Άξια πρώτης άγορας είς έγκαταστάσεις κλπ. £ . 223.171. 8. I
’Έργα συμβάσεως........................................................» . 604.5l9.l2. 5 Vs
Έργα έπεκτάσεως................................................................ 35.573.16. I £

'Έργα έν έκτελέσει.............................    »
’Αποθήκη ύλικών, έντύπων καί γραφικής Ολης....................................................... »
Χρεώγραφα έγγυήσεων....................................................................................................... »
Χρεωστικοί λογαριασμοί................................................................................................... »
Δημόσιον, συμφώνως τω άρθρω 53, § δ τής συμβάσεως................................. »
Διαφορά έκδόσεως Δανείου (£ 200.000) ύπόλοιπον.............................................. »
Χρεώγραφα διάφορα............................................................................................................»
’Ασφάλιστρα.............................................................................................................................»
Καταθέσεις παρά Τραπέζαις........................................................................................... »
Ταμεϊον............................................................ ................................................................... »

£

αναλυςις: μερ

X Ρ Ε Ω Σ I Σ
Εξοδα διοικήσεως καί εκμεταλλεύσεως Σιδηρ. Α. Π., Τροχιοδρόμου πα

ραλίας, κτιρίων, κτήσεων καί Γραμ. Πειραιώς—Περάματος 
(Γενικά έξοδα, άντίτιμον ήλεκτρικοΰ ρεύματος, μισθοί προσωπικού, 
ύλικά, είσφοραί είς ταμεία συντάξεων καί Αλληλοβοήθειας, έκτακτα 
βοηθήματα, δαπάναι έκμεταλλεύσεως κτιρίων, κτήσεων Φαλήρου κλ.)£

•Υπηρεσία δανείων.................................................... ................ Γ . . . »
’Ασφάλιστρα............................................................................. " ’ " . . »
Κρατήσεις, ήτοι :

ΔΓ άποθεματικόν άποσβέσεως A ............................ £ 5 046.16.107a
» » » Β ................................ » 1.022. 7.10
» » συμφώνως τω άρθρω 23 τής Συμβάσεως » 425. 9. 4 »

» 1 » Νόμω 2190 πρός 6 % - . » 3.416.15. 6
8 » * » άρθρω 23 τής Συμβάσεως » 425. 9. 4 »

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΧ. 29.207.247,25
Μέρισμα έπί τού μετοχικού Κεφαλαίου.................................. £ 43.153. 4. 9
Ποσοστόν Διοικητικού Σουμβουλίου ....................................... » 875. 2. 5

,, Ω » 44.028. 7. 2
Αποθεματικόν συμφώνως τη άρθρω 22 τής Συμβάσεως * 9.075.13. 0 »

£

II υπ ciqiO. 14 μερισματαπόδειξή εκ δρχ, 40 δΓ έκάστην

863.264

137
37.455

1.408
6.538
9.282

980
10.191

471
173.147

70

1.102.946 19

7 Vs
7
7 Vs

10
6
41/,

2 V, 0-/8 
9 Vs 
5 Vs

ll-/s

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον.............................................................
Άποθεματικόν, Νόμος 2190 υπόλοιπον.......................... ....

» » » κράτησις 1939 ......................
» άποσβέσ. Α ύπόλοιπον μετά τών τόκων .
» » » κράτησις 1939 ......................

άναληφθέντα δΓ έργα συμβάσεως καί έπεκτάσεως
Άποθεματικόν άποσβέσ. Β ύπόλ. μετά τών τόκων . .

» » » κράτησις 1939 ......................

άναληφθέντα δι’ έργα έπεκτάσεως...............................
Άποθεματικόν συμφώνως τω άρθρ. 23 τής σμμβάσεως

ύπόλοιπον μετά τών τόκων...............................
» συμφώνως τω άρθρω 23 τής Συμβάσεως, κρά- 

τησις 1939 .............................. ..............................

» συμφών. τω άρθρ. 22 τής Συμβάσεως, ύπόλ.
* 3 » » » » Συμβ. κράτ. 1939

Χρεωλυτικά Δάνεια·:
Δρχ. 1.478.000 ‘Υπόλοιπον Δρχ. 164.200 

» 790.800 » » 118.000
£ 200.000 «Α» » £ 96.500

Άναληφθέντα έκ τών άποθ. Α & Β δι' έργα συμβά
σεως & έπεκτάσεως............................................

Αποσβέσεις χρεωλυτικών Δανείων ..................................................................
Υπόλοιπα κληρωθ. όμολογ. τόκων δανείων καί μερισμ. μήπω ζητηθέντων
Πιστωτικοί λογαριασμοί..........................................................................
’Εγγυήσεις προσωπικού καί μισθωτών................................... " ' |
Κέρδη καί Ζημίαι................................................................. |

£ 44.555. 3. 6 Vs 
» 3.416.15. 6 »
» 80.010.14.11
» 5.046,16.10 Vs

85.057.11. 9 Vs
76.626.11. 3 »

> 5.051. 4. 1
» 1.022. 7.10

6.073.11.11
» 4.754. 8. 2 »

» 7.965.17. 7

» 850.18. 8 »

» 29.847.17. 9
» 9.075.13. 0 »

298.10.11 Vs
» 214.10.11 Vi
» 96.500.—.—

» 81.380.19. 5 »

Δ Ο Σ

128.192 9 5
19.223 0 9

254 14 1

6.494 14 0'/s

3.842 4 10

53.104 0 2

211.111 3 3 Vs

_______________________ £

“ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,

Π I Σ Τ Ω Σ I Σ
Εισπράξεις :

Σιδηροδρόμου, Τροχιοδρόμου παραλίας, κτιρίων, κτήσεων καί Γραμ.
Πειραιώς Περάματος .................................................... r r" ο

Δημόσιον, συμφώνως τω άρθρω 53, § δ τής" Συμβάσεως
Εισπράξεις διάφοροι...........................................
Τόκοι ....................................................
Συναλλαγματικοί διάφοροί ............. .............................................. »

207.461
1.794

481
1.229

143

211.111

5
4 Vs 

11 
4 
3

3 Vs

, , , , μετοχήν, πληρωθήσεται άμα τή εγκρίσει τοϋ Ισολογισμού παρά τής Γενικής Συνελεΰσεως τών Μετόχων
εις ημέραν προσδιορισθησομένην παρά τοϋ Δ. Συμβουλίου εν τφ Κεντρικοί Κατ]ματι τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος (άρ. θυρ. 47)

Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικοί) Σμμβουλίου 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΡΙΖΗΣ

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1940.

Ό Διευόυντής 
ΑΛΕΞ. Κ. ΒΛΑΓΚΑΛΗΣ

μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1940.

Ο έπϊ τοΰ Λογιστικού 
Κ. Ξ. ΤΖΟΥΜΕΡΚΑΣ
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■Η απονομή τοϋ τίτλου χον 
'Επιτίμου Προέδρου τής ‘Ελ
ληνικής °Εταιρείας 'Επιστημο
νικής Όργανώοεως τής ‘Εργα
σίας εις τόν κ. Πρόεδρον τής 
Κυβερνήσεως δεν είναι μόνον 
τιμή όφειλομένη προς δρααιν, 
τοαούτφ σύμφωνον προς τους 
σκοπούς τής τιμώαης Όργανώ- 
αεως, άλλά καί διαπίατωσις τής 
προόδου μιας ιδέας, ή όποια 
εφϋ'ααε νά εχη έργάτην της 
αυτόν τόν ρυθμιστήν τής πολι
τικής τοϋ Κράτους.

Δεν είναι δυστυχώς μακράν 
τό παρελϋ'όν, κατά τό όποιον 
ιθύνουσα γραμμή τής δράσεως 
ήτο ή προχειρολογία καί ό αϋ- 
τοαχεδιασμός, οι πιστοί δε τής 
ιδέας τής έπιατημονικής όργα
νώοεως τής έργααίας εδιώκοντο 
ώς άνόητοι καί ούτοπιαταί νεω- 
τεριαταί.

Καί όμως ή επιστημονική 
όργάνωαις τής εργασίας, πάσης 
έργααίας, είναι τό άλας αύτής. 
’Εάν δε τό άλας μωρανϋ'ή, εν 
τινι άλισ-δήσεται ;

Εϊναι παρήγορον, δ τι σήμε
ρον ή Ελλάς δεν εχει μόνον 
όνειροπόλους Ότασώτας τής έ- 
πίαιημονικής όργανώοεως τής 
έργααίας, άλλά καί ύπευ&ύνους 
καί άνωτάτους λειτουργούς, 
συμπυκνωτήρας ένεργεί ας, οί 
όποιοι έφαρμόζουν τά διδά
γματα της.

Ή διαπίατωσις αυτή παρέχει 
τήν καλλιτέραν έλπίδα, δτι καί 
οί ύπολειπόμενοι θά άκολου- 
ϋ'ήαουν, διότι έάν είναι άλη- 
ϋ·ές, δτι «τούς προεξανισταμέ- 
νους έν τοΐς άγώσι ραπίζουοιν, 
είναι έπίαης άληϋ'ές, δτι «καί 
τούς ύπολειπο μένους οϋ ατε- 
φανοϋσι».

ΠΡ0ΤΠ0Α0ΓΙΣΜ0Σ
Είσηγοΰμενος ό κ. Υπουργός 

των Οικονομικών τήν κύρωσιν 
τοϋ προϋπολογισμού χρήσεως 
1939 - 1940 καί μετά διεξοδι
κήν άνάπτυξιν τής έκτελέσεως 
αύτοΟ κατέληξε μέ τήν σύστα- 
σιν, «δπως άποφεύγηται πάσα 
δαπάνη είτε του κράτους, εϊτε 
των ιδιωτών, έάν δσον άφορα 
τό κράτος δέν τείνη εις τήν 
όργάνωσιν καί τελειοποίησιν 
τοϋ άμυντικοϋ οπλισμού καί 
τών καταφανώς παραγωγικών 
του έργων, δσον άφορα δέ τόν 
ιδιωτικόν πλούτον εις τήν έ- 
πούλωσιν μή πολυτελών άναγ- 
κών».

Αυτή είναι πράγματι ή ορθή 
τοποθέτησι.ς τών ζητημάτων τής 
δημοσίας καί Ιδιωτικής οικονο
μίας μεταπολεμικώς.

Είδικώτερον δσον άφορα τήν 
ιδιωτικήν οικονομίαν δέον νά 
γίνη παρά πάντων άντιληπτόν, 
δτι αυτή δέν άποτελεΐ τι τό 
οίκονομικώς αυτόνομον καί δτι 
θά παραστή άνάγκη νά ύπο- 
στώμεν πάντες Θυσίας, έάν θέ- 
λωμεν νά συμβάλωμεν είς τήν 
συνετήν διαχείρισιν τών δημο
σίων οικονομικών, έν δψει έκ- 
τάκτων άναγκών καί έάν θέλω 
μεν νά προφυλαχθώμεν ημείς 
οί ίδιοι άπό τά δεινά τής συ
νήθους είς έποχάς πολεμικής 
έξεγέρσεως οικονομικής έξα- 
ιθλιώσεως.

Δέν πρόκειται δθεν μόνον 
περί θυσίας ύπέρ του συνόλου 
—καί αύτής άλλως τε επιβε
βλημένης καί επιτακτικής εις 
προηγμένος κοινωνίας—άλλά 
προ πάντων περί προστασίας 
του άτομικοΰ μας πλούτου, περί 
ιέσκεμμένης δηλονότι καί ευερ
γετικής προσαρμογής πρός τάς 
άπαιτήσεις μιας πραγματικότη
τας» τήν όποιαν, άφοΰ δέν δυ· 
νάμεθα νά άποτρέψωμεν, όφεί- 
λομεν τουλάχιστον νά άντιμε- 
τωπίσωμεν.

ΣΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Ό Αμερικανός Υφυπουργός τών 

Εξωτερικών κ. θύελλες έκόμισεν 
είς Ευρώπην σχέδιον οίκονομ κής 
δργανώσεω; τοΟ κόσμου μετά τόν 
πόλεμον.

Έκ πρώτης δψεως φαίνεται πρό
ωρος ή φροντίς τής μεταπολεμικής 
οικονομικής όργανώοεως, όταν 
άκόμη εύρισκώμεθα είς τά πρώτα 
βήματα τής πολεμικής συρράξεως.

Οί ’Αμερικανοί πιστεύουν έν του- 
τοις, δτι οικονομικά είναι τά κίνη
τρα τοΟ σημερι οΰ πολέμου καί δτι 
επί οικονομικής βάσεως δέον νά θε- 
μελιωθή ή ειρήνη, δταν έπανέλθη 
είς τόν κόσμον.

ΙΙεριέλαβον δθεν είς τό σχέδιόν 
των μελλοντικάς ίιποδείξεις, αί 
όποΐαι άποτελοΰν τήν αιτίαν τής 
σημερινής διαταραχής καί δπομι- 
μνήσκουν άπό τήν πρώτην στιγμήν 
μίαν αλήθειαν, τόσον σύμφωνον 
πρός τήν μεγάλην των ειρηνευτικήν 
προσπάθειαν.

Θά ήτο βεβαίως παράτολμον νά 
έλπίση τις, δτι θά άκουσθή ή πέραν 
τοΟ ’Ατλαντικού φωνή είς μίαν

στιγμήν παραζάλης, καθ’ ήν συγ
κλονιστικά πάθη καί κακίαι κατευ
θύνουν τάς ένεργεί ας τοϋ κόσμου.

Ή άκριβής έν τούτοις γνώσις 
τών αιτίων τής συγκρούσεως άσκεΐ 
κατευναστικήν έπίδρασιν καί προ
παγανδίζει τήν ιδέαν τής ειρήνης, 
ύπέρ τής όποιας τόσας καταβάλλει 
προσπάθειας ή μεγάλη Αμερικα
νική Συμπολιτεία.

Άπλοΰν σχέδιον έναντι αιματη
ρά: πραγματικότητας είναι τό κο 
μισθέν ύπό τοϋ κ. Ούέλλες έγγρα
φον, κάτι θά άπομείνη έν τούτοις 
άπό τήν εύγενή σποράν καί είναι 
καί τοϋτο εόπρόσδεκτον, άφοΰ τί
ποτε καλλίτερον δέν είναι δυνατόν 
άκόμη νά γίνη.

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ή Ελλάς διαθέτει μίαν άξιο- 

λογωτάτην καί έν συνεχεΐ εξελί
ξει βαμβακουργικήν βιομηχανίαν, 
τό γεγονός δέ τοΰτο, ώς είναι 
εύλογον, προσδίδει ιδιαιτέραν ση
μασίαν είς τήν βαμβακοκαλλιέρ
γειαν.

Είναι αληθές, δτι ή παραγωγή 
ελληνικού βάμβακος έσημείωσε 
ραγδαίαν έξέλιξιν, άφοΰ άπό 75 
χιλ. στρέμματα μέ παραγωγήν 6 
εκατομ. χιλιόγραμμων βάμβακος 
τφ 1911, άνήλθε τφ 1938 είς 750 
χιλ. στρέμματα μέ παραγωγήν 
47,5 εκατομ. χιλιόγραμμων βάμ
βακος.

ΙΊαρά ταΰτα υπάρχει άκόμη 
ευρύ στάδιον εργασίας, ίδίφ πρός 
τήν κατεύθυνσήν τής εκλογής τών 
καταλλήλων εδαφών, τής επιλο
γής τών μάλλον προσιδίαζαυσών 
ποικιλιών, τής όργανώοεως τής 
συλλογής τού προϊόντος καί τής 
τυποποιήσεως αυτού.

Τά ζητήματα ταΰτα έ'ρχονται 
νά ά ντιμετωπίσουν τά εσχάτως 
άναγγελθέντα κυβερνητικά μέτρα, 
τά όποια πέραν τούτου τείνουν 
είς τήν έξασφάλισιν αύταρκείας 
τής χώρας είς τήν πολύτιμον ταύ- 
την πρώτην ύλην.

Έάν άναλογισθη τις, ότι ή πο
σοτική καί ποιοτική «διάρκεια, 
κατά τήν γνώμην τών ειδικών, 
είναι πραγματοποιήσιμος κατα
νοεί αμέσως, δτι καρπός τών 
λαμβανομένων προστατευτικών 
μέτρων θά είναι ή έξοικονόμησις ! 
μεγάλου ποσού συναλλάγματος, ή : 
περαιτέρω άνάπτυξις τής βαμβα- ! 
κουργικής βιομηχανίας, ό έξευγε-; 
νισμός τών προϊόντων της καί ή 1 
δημιουργία άξιολόγου εξαγωγικής | 
κινήσεως είς βόμβακα καί βιομη
χανικά έκ τής πρώτης τούτης 
ύλης προϊόντα.

Είναι δθεν αξία πάσης έξάρ- 
σεως ή κυβερνητική προσπάθεια 
διά τήν άνάπτυξιν τής βαμβακο
καλλιέργειας καί ευοίωνα τά απο
τελέσματα, τά όποια εξ αύτής 
άναμένονται.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
Μέ ιδιαιτέραν χαράν γίνεται δε

κτή ή άναγγελθεΐσα ύπό τοϋ κ. 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως έναρξις 
τής λειτουργίας τοϋ Ταμείου Άσφα- 
λίσεως Εμπόρων, ιδία μάλιστα 
παρά τής τάξεως τών τραπεζιτικών 
υπαλλήλων, οί όποιοι λόγω τής κα
θημερινής των επαφής καί συνεργα
σίας μέ τό έμπόριον γνωρίζουν νά

Η ΕΚΟΕΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΡΙΖΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1940 ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1939

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχομε ν τήν τιμήν νά ύποβά- 

λωμεν ύπό τήν κρίσιν Υμών 
συμφώνως τφ Καταστατικω τόν 
άπολογισμόν τών κατά τό λήξαν 
έτος 1939 εργασιών τής Τραπέ- 
ζης, ώς καί τόν ’Ισολογισμόν τής 
30 Δεκεμβρίου 1939, μετά τών 
κατά τό έτος τοϋτο προκυψάντων 
άποτελεσμάτων.

Τό διαρρεΰσαν έ'τος υπήρξε ν 
έτος μεγάλων άνησυχιών καί διε
θνούς πολιτικής ανωμαλίας. Ή 
άπό τού έτους 1938 σοβούσα κρί- 
σις έν τή διεθνεΐ καταστάσει, 
ένταθεΐσα περί τά μέσα τοϋ 1939, 
κατέληξε κατά μήνα Σεπτέμ
βριον, παρά τάς καταβληθείσας 
προσπάθειας πρός διάσωσιν τής 
ειρήνης, είς τήν ένοπλον σύρ- 
ραξιν μεταξύ τών κυριωτέρων 
ευρωπαϊκών Δυνάμεων.

Ή Χώρα ημών, καίπερ αίσθαν- 
θεΐσα, ώς ήτο φυσικόν, τόν έκ 
ταύτης αντίκτυπον, έπέτυχε χάρις 
εις τήν σύνεσιν τών Κυβερνών- 
των καί τήν εμπιστοσύνην τού 
λαού έπ’ αύτούς, νά διατηρήση 
τήν ψυχραιμίαν της, παρά τήν 
κατά τάς πρώτας ημέρας τοϋ πο
λέμου έκδηλωθεΐσαν ανησυχίαν 
καί νά εξακολούθηση σχεδόν ομα
λήν τήν οικονομικήν αύτής ζωήν.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης 
έσχον κατά τό λήξαν έ'τος τήν 
ακόλουθον έξέλιξιν : 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τό σύνολον τών καταθέσεων

κατά τήν 30 Δεκεμβρίου 1939 J 
άνήρχετο είς δραχ. 10.541 εκατ. j 
έναντι δραχ. 10.803 εκατ. κατά j 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1938, ήτοι ένε- 
φάνισε μείωσιν δραχ. 262 εκατ.

Ή μείωσις αυτή υπήρξε συνέ
πεια τής περί τά τέλη τοϋ μηνός 
Αύγούστου έκραγείσης διεθνούς 
κρίσεως, άκολούθημα τής όποιας 
ήτο ή κατά τήν περίοδόν άπό 23 
Αύγούστου μέχρις 9 Σεπτεμβρίου 
σημειωθεΐσα άθρόα άνάληψις 
καταθέσεων.

Ή άνάληψις αύτη γενομένη τό 
μέν ύπό Νομικών Προσώπων, τό 
δέ ύπό τού κοινού ώφείλετο καθ’ 
δσον αφορά είς τά πρώτα είς τήν 
ανάγκην τής καί παρ’ αυτών άπο- 
δόσεως έμπεπιστευμένων αύτοΐς 
καταθέσεων, καθ’ δσον δ’ άφορα 
είς τό κοινόν κυρίως είς λόγους 
ψυχολογικούς καί ούχί έλλειψιν 
εμπιστοσύνης. Άπόδειξις τούτου 
είναι, δτι παρελθούσης τής νευ
ρικότητας τών πρώτων ημερών 
τοϋ πολέμου, ήρχισεν ή επάνοδος 
τών άναληφθεισών καταθέσεων, 
έξ ών μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 
ειχεν έπανέλθει τό μεγαλείτερον 
μέρος.

Ή κατά κατηγορίας άνάλυσις 
τών καταθέσεων ειχεν ώς άκο- 
λούθως είς εκατομμύρια δραχμών :

31 Δεκεμβρίου 1938

’Όψεως ......· ...
Ταμιευτηρίου .....................
’Επί προθεσμία καί διαρκείς .

5.605
2.854
2.344

10.803

30 Δεκεμβρίου 1939

5.815 + 210
2.602 — 252
2.124 — 220

10.541 262

Τό σύνολον τών ύπέρ τών κα
ταθετών λογισθέντων τόκων άνήλ- 
θεν είς δραχ. 265.510.482,25 
έναντι δραχ. 273.829.625,84 κατά 
τό προηγούμενον έτος, τό δέ μέ
σον έπιτόκιον ήτο 2,53 ο)ο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
Α*) ' Εμπορικοί έργασίαι.

Τά είς έμπορικάς εργασίας δια
τεθειμένα κεφάλαια κατά τήν 30

31 Δεκεμβρίου 1938

Προεξοφλήσεις καί ανοικτοί λ)σμοί 
επί προσωπική άσφαλείφ . . .

Δάνεια καί άνοικτοί λ)σμοί επί ένε- 
χείρφ χρηματογράφων ....

Δάνεια καί ανοικτοί λ)σμοί επί έ- 
νεχύρφ έμπορευμάτων ....

Δεκεμβρίου 1939 άνήρχοντο είς 
δραχ. 7.323 εκατ. έναντι δραχ. 
7.148 εκατ. κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1938, ήτοι ένεφάνισαν αύ'- 
ξησιν δραχ. 175 εκατ.

Ή κατά κατηγορίας άνάλυσις 
τών τοποθετήσεων τούτων κατά 
30 Δεκεμβρίου 1939 έν συγκρίσει 
πρός τήν 31 Δεκεμβρίου 1938 
ειχεν ώς έξης είς εκατομμύρια 
δραχμών.

30 Δεκεμβρίου 1939

4.045 4.086 4 41

795 704 — 91

2.308 2.533 4- 225
7 148 7.323 4 175

Δέν παραλ,είπομεν νά εΐπωμεν 
Ινταϋθα, δτι ή Τράπεζα καί τά 
κατά τήν περίοδον τής κρίσεως 
καί τής άθρόας άναλήψεως τών 
καταθέσεων, ήτις έπέφερε τόν 
περιορισμόν τών διαθεσίμων της, 
δέν έπαυσε παρέχουσα έν τφ δέ- 
οντι μέτρφ τήν ενίσχυσιν αύτής

εκτιμούν τήν κοινωνικήν δικαιοσύνην, 
ή οποία διέπει τήν ληφθεΐσαν άπό- 
φαοιν.

Πολλάκις μέχρι τοΰδε έπεκράτη- 
σεν ή σφαλερά άντίληψις, δτι ή 
πρόνοια δέν έχει λόγον νά παρακο- 
λουθη τήν έπιχείρησιν, ώς έάν ή τε
λευταία αυτή νά μή άποτελη μεγί- 
στην κοινωνικήν καί εθνικήν λειτουρ
γίαν, άπεργαζομένην σύν τή εΰημε- 
ρία των άτόμων καί τήν προκοπήν 
τοϋ συνόλου.

Δέν ήκούσθη άλλωστε σπανίς 
—καί άπό επίσημα ενίοτε χείλη—δτι 
τό έμπόριον είναι παρασιτικόν καί 
καταδικασμένον έκ τοϋ λόγου τού
του νά ζή είς τό περιθώριον τής 
κρατικής άντιλήψεως.

Εύτυχώς αί άντιλήψεις αδται έγ- 
κατελείφθησαν καί ή σημερινή Κυ- 
βέρνησις επεκτείνει καί είς τούς έμ
πορους τήν διά τής συντάξεως έπι- 
βαλλομένην πρόνοιαν.

Τίθεται ούτως όριστικώς τέρμα 
εις τόν διαφορισμόν τών παραγωγι
κών τάξεων, δπερ θά εχη ώς άπο- 
τέλεσμα τήν άπερίσπαστον άνάπτυ- 
ξιν τής έπιχειρηματικής δράσεως, 
οπουδαϊον συντελεστήν τοϋ έθνικοϋ 
πλούτου καί αύτόχρημα έθνικόν κε- 
φάλαιον.

πρός τό έμπόριον καί τήν βιομη
χανίαν.
Β) Χορηγήσεις είς γεωργούς, 

κτηματίας καί γεωργικούς 
συνεταιρισμούς.

Τό υπόλοιπον τών χορηγήσεων 
τούτων, συνεχώς ρευστοποιουμέ- 
νων, άνήρχετο κατά τήν 30 Δε
κεμβρίου 1939 είς δραχ. 32 εκατ. 
έναντι δραχ. 34 εκατ. κατά τήν 
31 Δεκεμβρίου 1938.
Γ) Δάνεια πρός Νομικά Πρό

σωπα καί όμολογίαι Νομι
κών Προσώπων.

Τά είς τόν κλάδον τούτον άπη- 
σχολημένα κεφάλαια άνήρχοντο 
κατά ιήν 30 Δεκεμβρίου 1939 είς 
δραχ. 932 εκατ. έναντι δραχ. 
1.073 εκατ. κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1938, ήτοι ένεφάνισαν μεί- 
ωσιν δραχ. 141 εκατ.

Ή μείωσις αύτη οφείλεται κυ
ρίως είς τόν καί κατά τό λήξαν I 
έτος περιορισμόν κατά δραχ. 146 
εκατ. τών πρός τήν Τράπεζαν 
οφειλών τοϋ Αύτονόμου Σταφι
δικού ’Οργανισμού έκ χρηματοδο- 
τήσεως αυτού διά τάς τακτικός 
του άνάγκος μέχρι καί τής χρή
σεως 1935)1936 ώς καί δΤ αγο
ράν σταφιδοπάνων. Ώς ύπόλοιπον 
τών έν γένει οφειλών τοϋ οργα
νισμού τούτου, αιτινες έν. τελεί 
1936 εΐχον έξιχθή είς τά ποσόν

τών δραχ. 389 εκατ. έπέμεινε τή 
31 Δεκεμβρίου 1939 ποσόν μόνον 
δραχ. 42 εκατ. άντιπροσωπεϋον 
οφειλήν έξ άγοράς σταφιδοπάνων.

Παρέχομεν ύμΐν κατωτέρω πί
νακα τής έξελίξεως τών είς τάς 
διαφόρους κατηγορίας χορηγήσεων 
διατεθειμένων κεφαλαίων έν τε
λεί εκάστου έτους άπό τής 14 
Μαιου 1928, χρονολογίας άποσχί- 
σεως τού έκδοτικοϋ κλάδου (ϊδε 
είς τήν έπομένην σελίδα σχετικόν 
πίνακα).
Π έπί τών κινητών πίστις.

Τό είς ομολογίας ’Εθνικών Δα
νείων χαρτοφυλάκιον τής Τραπέ
ζης ένεφάνισε τήν 30 Δεκεμβρίου 
1939 μείωσιν δραχ. 44 εκατ. έν 

ί συγκρίσει πρός τήν 31 Δεκεμβρίου 
1938.

Άντιθέτως τό είς μετοχάς Τρα
πεζών καί Εταιρειών χαρτοφυλά
κιον ένεφάνισεν αϋξησιν δραχ. 
18 εκατ.
Διαχείρισις κτημάτων Άνταλ- 

λαγέντων Μουσουλμάνων.
Ώς άνεκοινώθη ύμΐν κατά τήν 

έτησίαν Τακτικήν Συνέλευσιν τού 
παρελθόντος έτους, άπό τής εφαρ
μογής τής μετά τοϋ Δημοσίου 
Συμβάσεως τής 11 ’Οκτωβρίου
1938 «περί συγκεφαλαιώσεως εις 
ένιαΐον τοκοχρεωλυτικόν ομολο
γιακόν δάνειον οφειλών τοϋ Δη
μοσίου πρός τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν τής Ελλάδος» έπαυσεν ή 
έκ μέρους τής Τραπέζης διά λο
γαριασμόν τού Δημοσίου κατα
βολή εις μετρητά είς τούς δικαι
ούχους άνταλλαξίμους πρόσφυγας 
τοϋ ποσοστού 20 ο)ο συνεχισθεί- 
νεχισθείσης ύπό τής Τραπέζης 
τής καταβολής τής άποζημιώσεώς 
των έξ ολοκλήρου δι’ ομολογιών 
τού δανείου ανταλλαξίμων 6 ο)ο 
ώς καί τής έν γένει διαχειρίσεως 
τών κτημάτων τών άνταλλαγέν- 
των Μουσουλμάνων. Κατά μήνα 
Μάϊον δμως 1939 τό Δημόσιον 
έξεδήλωσε τήν πρόθεσιν αυτού 
δπως συνέχιση εφεξής διά τών 
ιδίων αυτού υπηρεσιών τήν δια- 
χείρισιν καί ρευστοποίησιν τών 
κτημάτων καί τήν άποζημίωσιν 
τών δικαιούχων προσφύγων. Ή 
πρόθεσις αύτη έπραγματοποιήθη 
διά τού ’Αναγκαστικού Νόμου 
ύπ’ άριθ. 1909 τής 8ης Αύγού
στου 1939 «περί άναλήψεως ύπό 
τού Κράτους τής διαχειρίσεως 
τών εν Έλλάδι κτημάτων τών 
άνταλλαγέντων Μουσουλμάνων», 
δυνάμει τού οποίου ή έν λόγφ 
διαχείρισις καί δλαι αί συναφείς 
πρός αύτήν έργασίαι θά έξετε- 
λοΰντο άπό τής 11ης Σεπτεμβρίου
1939 ύπ’ αύτοΰ τούτου τοϋ Δη
μοσίου. Διά τοϋ αυτού Νόμου 
ώρίσθη, δτι εντός τριμήνου προ
θεσμίας άπό τής χρονολογίας 
ταύτης, δυναμένης νά παραταθή 
δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού 
τών Οικονομικών μέχρι 18 μη
νών, ή Τράπεζα θά μεταβίβαζε 
παν σχετικόν πρός τάς έν λόγφ 
εργασίας είς τό Δημόσιον, μεθ’ 
οΰ διεκανονίσθη καί τό ζήτημα 
τής ύπ’ αύτοΰ άπασχολήσεως τοϋ 
έκτάκτου προσωπικού, δπερ ή 
Τράπεζα είχε προσλάβει διά τήν 
μέχρι τότε ύπ’ αύτής εκτέλεση' 
τής έν λόγφ διαχειρίσεως, όρισθεί
σης τής συμμετοχής τής Τραπέ
ζης είς τήν άποζημίωσιν ήτις θά 
κατεβάλλετο είς τούς μή άποδε- 
χθησομένους τήν ένταξιν αύτών 
είς τάς δημοσίας υπηρεσίας εκ
τάκτους ύπαλλήλους είς τό πο
σόν τών δραχ. 2.000.000,—.

Διά μεταγενεστέρου Βασιλικού 
Διατάγματος άπό 29 Σεπτεμβρίου 
1939 ώρίσθη δτι καί ή πληρωμή 
τών τοκομεριδίων τών δανείων 
ανταλλαξίμων 8 ο)ο καί 6 ο)ο θά 
ένηργεΐτο άπό τής 11 Δεκεμβρίου 
1939 ύπό τών Δημοσίων Ταμείων, 
επετράπη δμως ταύτοχρόνως δπως 
αύτη άνατεθή είς τήν Τράπεζαν



ΧΟΡΗΓΗΣΕ

Προε ξ ο - 
φλήσεις 

καί άνοι- 
κ οί λογά 

ριαομοί

Χορη
γήσεις
γεωρ-

γοκτη-
ματι
καί

Δάνεια
έπι

χρήμα
τογρά-
φων

δάνεια 
έπί έμ- 
πορευ- 
μάτωλ

δάνεια
προ;

νομικά
πρό
σωπα

Σύνο-
λον

Ποσοστόν 
αύξήσεώς 

κατ’ έτος έπί 
τού άρχικοϋ 

ποσοΰ

(Είς εκατομμύρια δραχμών)
Τϋ 14 Μαΐου 1938 1.044 276 311 484 72 2.657 —

Έν τελεί 1928 1.056 878 425 697 92 3.145 18,37 »/ο
» » 1929 1.462 1.258 697 967 124 4.508 51,30 %
» > 1930 1.196 513 318 1.024 350 4.621 4,25 ο/ο
» » 1931 2.250 390 937 922 393 4.892 10,20 ο/ο
» » 1932 2.282 302 1.049 1.079 275 4.987 3,57 »/ο
» > 1933 2.289 235 741 1.141 301 5.307 12,04 °/°
» » 1934 2.771 174 712 1.406 740 5.803 18,67 'V0
» » 1935 3.117 164 838 1.729 1.165 7.013 45,54 °/ο
» » 1936 3.143 94 745 1.682 1.323 9.987 -0,98 %
» » 1937 3.667 Si 826 1.929 1.445 7.608 23,37 %
» » 1938 4.045 34 795 2.308 1.073 8.255 24,35 ο/ο
» » 1939 4.088 32 704 12.535 392

Λ

8 287 1,20 ο/ο 
211,88%

τής Ελλάδος τοϋθ’ δπερ καί έγέ- 
νετο.

Ούτως ή Τράπεζα έπαυσεν από 
τής 11 Σεπτεμβρίου 1939 άσκοΰσα 
την διαχείρισιν καί ρευστοποίησιν 
τής ανταλλαξίμου Μουσουλμανι
κής περιουσίας τοϋ Δημοσίου 
ύποκαταστάντος από τής χρονο
λογίας ταύτης αυτοδικαίως ως 
καθολικού διαδόχου εις πάντα τά 
δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις

ως και τας εν γενει σχεσεις τής 
Εθνικής Τραπέζης τάς δημιουρ- 
γηθείσας Ικ τής άσκήσεως,,ύπ’ 
αυτής των λειτουργιών, αΐτινες 
δυνάμει τών σχετικών συμβάσεων 
τή εΐχον άνατεθή καί δέν άσχο- 
λεΐται ήδη ή εις την παράδοσιν 
τφ Δημοσίψ πάντων τών σχετι
κών μέ την ύπ’ αυτής διαχείρισιν 
στοιχείων.

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΟΕΣΙΣ ΑΥΤΩΝ
Τά άνεκαθάριστα κέρδη τής τραπέζης κατά 

τό λήξαν έτος άνήλθεν εις ........ δρχ. 803.127.121,73
έναννι τών κατά τό έτος 1938 .........................» 731.244.293,85
ήτοι διαφορά επί πλέον κατά τό έτος 1939 . δρχ. 21.882-827,88

όφειλομένη εις την μείζονα κατά την διάρκειαν 
τής υπολόγου χρήσεως διάθεσιν κεφαλαίων.
’Απέναντι τών άνεκκαθαρίστων τοΰ έτους 1939 έκ δρχ. 803.127.121^73

έχομνν τάς ακολούθους δαπάνας καί τόκους:
α) ’Έλοδα διαχειρήσεως.....................................δρχ. 262.436.501,11
β) Ένίσχυσιν Ταμείων Συντάξεων, Υγείας καί

Αυτασφαλείας Προσωπικού.........................» 25.765.083.—
γ) Φόρους καθαρών προσόδων,κΰκλου έργασ. κλπ. » 21.752.321,85
δ) Τόκους.......................................................... » 265.610.482,25

Έν δλω . 575.464.388,21

Τά αυτά έξοδα έν γένει διά τό έτος 1938 ήσαν :
α) ’Έξοδα διαχειρίσεως..................................... δρχ. 250.235.791,23
β) Ένίσχυσις Ταμείων Συντάξεων, 'Υγείας καί

Αυτασφαλείας Προσωπικού................................» 25.450.033,85
γ) Φόροι καθαρών προσόδων, κΰκλου έργασ. κλπ. » 19.470.412,34
δ) Τόκοι................................  .·» 273.829.625,84

Έν δλφ .

'Ήτοι διφορά έπί πλέον κατά νό έτος 1938 .

568.985.863,26

6.478,524,95

Κατόπιν τούτων τά καθαρά 
κέρδη τής Τραπέζης τοΰ έτους 
1939 ανέρχονται εις δραχ. 227,6 
έκατ. έναντι δραχ. 212 έκατ. τοΰ 
προηγουμένου έτους.

Ή έκ δραχ. 15,6 εκατ. αυτή 
επί πλέον διαφορά θά παρείχε 
τήν δυνατότητα αύξήσεώς τίνος 
τοΰ μερίσματος. Τό Συμβουλών 
δμως Υμών έχον ύπ’ δψιν άφ’ 
ενός μέν τήν ανάγκην άποσβέ- 
σεως τών διά τής διαιτητικής 
άποφάσεως, περί ής αμέσως κατω
τέρω, εις βάρος τής Τραπέζης 
κριθεισών διαφορών καί άφ’ ετέ
ρου τό σκόπιμον τής ταχυτέρας 
άποσβέσεως τής ζημίας τής προ- 
κυψάσης έκ τής ρυθμίσεως τοΰ 
ζητήματος τών καλυμμάτων, έκρι- 
νεν άς ένδεικνυομένην τήν χρησι- 
μοποίησιν αυτής προς άπόσβεσιν 
μείζονος ποσοΰ έκ ζημίας τών 
καλυμμάτων καί προς ένίσχυσιν 
τών κρατήσεων δΤ αποσβέσεις.

Προτείνομεν δθεν Ύμΐν, Κύ
ριοι Μέτοχοι, δπως διανεμηθή 
καί διά τό έτος 1939 τό αυτό ως 
καί κατά τό προηγοΰμενον έτος 
μέρισμα έκ δραχ. 3.000,-— κατά 
μετοχήν, δπερ όμοΰ μετά τοΰ έπ’ 
αύτοΰ φόρου αναλυτικής καθα
ρός προσοδου καί τής αμοιβής 
τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί

σει ποσόν δραχ. 81.884.316,50, τό 
δέ υπόλοιπον έκ δραχ. 145.778, 
417,02 χρησίμοποιηθή ώς ακο
λούθως :
α) Δραχ. 40.000.000,—εις άπό- 

σβεσιν έκ τής ζημίας τής προ- 
κυψάσης έκ τής ρυθμίσεως 
τοΰ ζητήματος τών καλυμ
μάτων.

β) Δραχ. 23.200.000,—εις άπόσβε- 
σιν τοΰ δευτέρου δεκάτου τής 
έκ τής δραχμοποιήσεως δια
φοράς, συμφώνως τφ άρθρφ 
7 τής από 11)10)1938 μετά 
τοΰ Δημοσίου Συμβάσεως. 

γ) Δραχ. 5.061.253,20 προς ολο
σχερή άπόσβεσιν τών έξόδων 
έγκαταστάσεως, πλήν δραχμής 
μιας κατά Κατάστημα διά 
τήν λογιστικήν έμφάνισιν, 
κατά τήν κρατήσασαν άρχήν. 

δ) Δραχ. 15.673.376,45 διά τήν 
άπόσβεσιν τών έξόδων συντη- 
ρήσεως καί ποσοστού τών έν 
τοΐς βιβλίοις τιμών τών Κα
ταστημάτων καί Κτημάτων 
τής Τραπέζης.

ε) Δραχ. 60.000.000,—εϊς κράτη- 
σιν δι’ άποσβέσεις καί 

στ') Δραχ. 2.843.787,37 διά με
ταφοράν εις νέον.

Τά έ|οδα διαχειρίσεως εΐχον ως 
άκολοΰθως έν συγκρίσει προς τάw w II * ---------- νν·* V'VV V V VAJ*, ^ V U U J U CV

του ΙΙροσωπικοΰ θέλει άπαιτή- τοΰ προηγουμένου έτους :
1 ά έξοδα διαχειρήσεως εΐχον ώς άκολοΰθως έν συγκρίσει προς 

τά τοΰ προηγουμένου έτους :

Αποσβεσθέν διά τοΰ ΐσολογισμοΰ 
ποσόν

Πλέον τής έκτεθείσεις έκ τών έξό
δων διαχειρήσεως άποζημειώσεως 
έκ μέρους τής ’Αγροτικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος διά τήν παρ’ 
αυτής χρησιμοποίησιν τών υπο
καταστημάτων μας....................

1938 1939

250.235.791,23 262.436,50111

1.068.930,90 460.330,20

251.304.722,13 262.896.831,31

"Ηΐυι κατά τό παρελθόν έτος 
εϊχομεν πραγματικήν αΰξησιν τών 
έξόδων διαχειρίσεως κατά δραχ. 
11.592.109,18 όφειλομένην εις τάς 
ένεργηθείσας προαγωγάς τοΰ προ- 
σωπικοΰ, ε’ις τήν διαρρΰθμισιν 
επί εΰρυτέρας βάσεως τοΰ παρε- 
χομένου είς τό κατώτερον προ
σωπικόν δώρου επί ταΐς έορταΐς 
τοΰ Πάσχα καί τών Χριστουγέν
νων, είς τήν αΰξησιν τών ταχυ
δρομικών καί τηλεγραφικών έξό
δων, είς τήν συμμετοχήν τής Τρα-

Μηνιαΐος μέσος δρος καταθέσεων
’Έξοδα διαχειρίσεως.....................
’Αναλογία ταΐς εκατόν.................

Μετά τήν καί διά τοΰ υπό κρί- 
σιν ’ΐσολογισμοΰ ένεργηθεΐσαν 
άπόσβεσιν δραχ. 40.00.000,—έκ 
τής ζημίας τής προκυψάσης έκ 
τής ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος 
τών καλυμμάτων, τό σΰνολον τοΰ 
άποσβεσθέντος ποσοΰ άνέρχεται 
είς δρ. 278.333.500,—καί άπο- 
μένει οΰτω προς άπόσβεσιν πο
σόν δρ. 281.666.500,—,δπερ, εάν 
ώς έλπίζομεν ύπαρξη καί κατά 
τά επόμενα έτη ή ευχέρεια τής 
έπί τοΰτψ διαθέσεως ποσοΰ δραχ. 
40 εκατομμυρίων έτησίως, θέλει 
άποσβεσθή εντός επταετίας, ήτοι 
μέχρι καί τής χρήσεως 1946.

Έκ τής ζημίας τής προκυψά
σης έκ τής καταβληθείσης είς τό 
Δημόσιον διαφοράς έκ δραχμο
ποιήσεως συμποσουμένης, είς 
δραχ. 222.000.000,—, δι’ ήν πα- 
ρεσ^έθη τή Τραπέζη τό δικαίωμα 
άποσβέσεως είς δέκα ϊσας έτη- 
σίας δόσεις άπεσβέσθη κατά τήν 
λήξασαν χρήσιν τό δεΰτερον δέ- 
κατον καί κατά συνέπειαν απο
μένει προς άπόσβεσιν ποσόν δραχ. 
178 έκατ., δπερ, έφ’ δσον ήθελε 
χρσσιμοποιεΐσθαι κατ’ έτος πο
σόν ούχί άνώτερον τών δραχ. 22 
έκατ., θέλει άποσβεσθή μέχρι καί 
τής χρήσεως 1947.

* * 
*

Κατά τό παρελθόν έτος ε’ΐχο- 
μεν άνακοινώσει Ύμΐν, δτι δι’ 
ύπογραφεντος μετά τοΰ Δημοσίου 
συνυποσχετικοΰ παρεπέμφθησαν 
είς διαιτησίαν ύφιστάμεναι μετ’ 
αύτοΰ άπό μακροΰ χρόνου δια- 
φοραί καί δτι ή άπόφασις τοΰ 
Διαιτητικοΰ Δικαστηρίου, οΰσα 
άνέκλυτος καί ΰποχρεωτική δι’ 
άμφότερα τά μέρη, θά έξεδίδετο 
κατά τήν διά τοΰ συνυποσχετικού 
ταχθεΐσαν προθεσμίαν μέχρι τής 
16 ’Απριλίου 1939.

’Ήδη άνακοινοΰμεν Ύμΐν, δτι 
ή άπόφασις αυτή έξεδόθη υπό 
χρονολογίαν 30 Μαρτίου 1939 μέ 
άποτελέσματα ούχί οία προσεδο- 
κώμεν.

* *
*

Μετά λΰπης άνακοινοΰμεν Ύμΐν 
δτι είς τάς ήδη γνωστάς είς υμάς 
δΰο μεταβολάς τάς κατά τό έτος 
1939 έπελθοΰσας είς τήν σύνθε- 
σιν τοΰ Γενικού Συμβουλίου, ήτοι 
είς τήν μεταβολήν τοΰ προσώπου 
τοΰ άνωτάτου τής Τραπέζης λει
τουργού, κατόπιν τής παραιτή- 
σεως καί τοΰ έπισυμβάντος ολί
γον βραδΰτερον θανάτου τοΰ 
άναλωθέντος έν τή εξυπηρετήσει 
τής Τραπέζης Διοικητοΰ αειμνή
στου Ίωάννου Δροσοποΰλου καί 
είς τήν αντί τοΰ θανόντος Συμ
βούλου Άνδρέου Μαντζοΰνη 
εκλογήν παρά τής τακτικής Γε
νικής Συνελεΰσεως υμών τής 23ης 
Μαρτίου 1939 τοΰ κ. ’Αλεξάνδρου 
Κουκλέλη, προσετέθησαν καί έ'τε- 
ραι δΰο μεταβολαί κατόπιν τοΰ 
θανάτου καί τών Συμβούλων 
Κωνσταντίνου Κυριάκού καί ’Αλε
ξάνδρου Πετρίτζη, άμφοτέρων 
άφωσιωμένων μελών τοΰ Συμβου
λίου τής Τραπέζης, ών θά διατη- 
ρήσωμεν αγαθήν καί ζωηράν άνά- 
μνησιν.

Τό Συμβοΰλιον Υμών ποιοΰμε- 
νον χρήσιν τοΰ έκ τής παραγρά
φου 3 τοΰ άρθρου 22 τοΰ Κατα
στατικού σχετικού δικαιώματος 
του έπλήρωσε προσωρινώς τάς 
οΰτω κενωθείσας έν αύτφ δΰο 
έδρας δΓ εκλογής ώς Συμβούλων 
τών κυρίων Κωνσταντίνου Ζαβι- 
τσιάνου καί Νικολάου Πετρίτζη.

Παρακαλοΰμεν νά καταστήσητε 
οριστικήν τήν κατά ταΰτα εκλο
γήν ώς Συμβούλου τοΰ κυρίου 
Κωνσταντίνου Ζαβιτσιάνου διά 
τό μέχρι τοΰ έτους 1941 ΰπόλοι-

πέζης διά ποσοΰ δρχ. 2.000.000,— 
ώς έλέχθη, είς τήν άποζημίωσιν 
τών έκτάκτων υπαλλήλων τής 
υπηρεσίας διαχειρίσεως Κτημά
των Άνταλλαγέντων Μουσουλμά
νων ώς καί είς τήν διάθεσιν πο
σοΰ δραχ, 2.000.000,—υπέρ τοΰ 
Παναγίου Τάφου.

Ή άνάλογία τών έξόδων δια
χειρίσεως προς τό σΰνολον τών 
καταθέσεων ειχεν ώς εξής κατά 
τό λήξαν έτος συγκρίσει προς τό 
προηγοΰμενον :

1938 1939

10.450 έκ 10.495 έκ 
251,3 » 262,9 »

2,40 % 2,50 % |
πον τής θητείας τοΰ άνθ’ ου έξε- 
λέγη υπό τοΰ Συμβουλίου άειμνή- j 
στου Κωνσταντίνου Κυριάκού. 
Ώς προς τόν κύριον Νικόλαον 
Περίτζην, επειδή τό υπόλοιπον 
τής θητείας τοΰ άνθ’ οΰ έξελέγη 
άειμνήστου ’Αλεξάνδρου Πετρίτζη 
συμπίπτει νά λήγη έφέτος, παρα
καλοΰμεν νά έπανεκλέξητε αυτόν 
Σύμβουλον διά μίαν τετραετίαν,: 
όμοΰ μετά τών ών λήγει έφέτος 
ή θητεία κυρίων Κλεάρχου Μα- 
νέα, Άριστοτέλους Βαλαωρίτη, 
Ίωάννου Τερζάκη καί ’Αθανα
σίου Ρετσίνα, οΐτινες κατά τήν 
παράγραφον 2 τοΰ άρθρου 22 
τοΰ Καταστατικού είσίν έπανε- ; 
κλέξιμοι.

Είς παρελθοΰσας Συνελεύσεις 
εϊχομεν άνακοινώσει Ύμΐν, δτι ή 
ήμετέρα Τράπεζα εΐχε στερηθή 
προσωρινώς τών υπηρεσιών τοΰ 
Διευθυντοΰ τών έπί Χρηματογρά
φων Εργασιών μας κυρίου Ίωάν
νου ’Αρβανίτη λόγφ τοΰ διορι
σμού αύτοΰ ώς Υπουργού τής 
Εθνικής Οικονομίας. Κατά τό 
λήξαν έτος 1939 ή στέρησις τών 
υπηρεσιών τοΰ διακεκριμένου λει
τουργού τούτου τής Τραπέζης μας 
κατέστη οριστική, καθ’ δσον οΰ- 
τος έξελέγη Υποδιοικητής τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί άπε- 
χώρησεν άπό τά στελέχη τής ήμε- 
τέρας Τραπέζης. Τήν λύπην μας 
έπί τούτφ μετριάζει ή ικανοποίη- 
σις έκ τής αύθις πληρώσεως άνω- 
τάτης έδρας τοΰ ’Εκδοτικού Ιδρύ
ματος τής Χώρας διά προσώπου 
σταδιοδρομήσαντος καί άναδει-
χθέντος παρ’ ήμΐν.

* **
Τό προσωπικόν μετ’ άφοσιώ- 

σεως καί έπιμελείας έπιτελέσαν 
καί κατά το διαρρεΰσαν έτος τό 
προς τήν Τράπεζαν καθήκό/ του 
δικαιούται τών ένθέρμων Υμών 
εύχαριστιών. Έπιθυιιοΰμεν νά βε- 
βαιώσωμεν αυτό, δτι οί προς έξυ- 
πηρέτησιν τής Τραπέζης κόποι 
είς οΰς υποβάλλεται καί τά έν 
γένει άφορώντα αύτό ζητήματα 
παρακολουθοΰνται μετά πατρικού 
ένδιαφέροντος καί δτι δέν θά 
παραλείψθ)μεν εύκαιρίαν διά νά 
παράσχωμεν αύτώ καί περαιτέρω, 
έν τώ μέτρφ τοΰ δυνατού, ώς 
έπράξαμεν ήδη, ίκανοποίησιν διά 
τάς καλάς υπηρεσίας καί τήν 
άφοσίωσίν του.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑ-

ΤΑΣΤΑΣΙΣ
Μοίρα κακή εξαπέλυσε καί πά

λιν είς τήν Εύρώπην εντός τοΰ 
λήξαντος έτους τήν φρίκην καί 
τήν καταστροφήν ενός έξολοθρευ- 
τικοΰ πολέμου. Μάταιαι άπέβη 
σαν τελικώς αί μακραί, πολλα
πλοί καί καρτερικοί προσπάθειαι 
ειρηνικής διευθετήσεως τών με
ταξύ ένίων ευρωπαϊκών κρατών 
διαφορών, αί δποΐαι έπί σειράν 
ολόκληρον έτών έκράτησαν τήν 
γηραιάν αυτήν ήπειρον έν άγω- 
νίμ κοί φόβφ, καί φροΰδαι άπε- 
δείχθησαν αί ελπίδες, δτι οί υπεύ
θυνοι κυβερνήται θά έδειλίων 
προ τής φοβεράς εύθύνης, τήν 
οποίαν ή προσφυγή είς τά δπλα 
ήθελε συνεπσγάγει δΓ αυτούς καί 
τούς λαούς των. Μετά τήν θύελ
λαν τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1938, 
ή συμφωνία τοΰ Μονάχου, άνα- 
πτερώσασα προς στιγμήν τάς ελ
πίδας περί φιλικοΰ συμβιβασμού 
τών άντιμαχομένων αντιλήψεων 
καί φιλοδοξιών, έπέφερε προσω
ρινήν ανάπαυλαν είς τήν τρικυ
μίαν, προς τήν οποίαν έπάλαιεν 
ή εύρωπαϊκή ειρήνη. Άλλ’ ή νη
νεμία αυτή ήτο βραχείας, δυστυ- 

ίχώς, διάρκειας.’Από τοΰ Μαρτίου

δ πολιτικός όρίζων θολοΰται έπι- 
κινδΰνως, συγκλονιστικά δέ γεγο
νότα συντελοΰνται, τά όποια μαρ- 
τυροΰντα άδιαλλάκτους τάσεις, 
εξάπτουν τά πάθη, καταπνίγουν 
τήν φωνήν τής λογικής καί τής 
δικαιοσύνης, ματαιώνουν έπανει- 
λημμένα συνδιαλλακτικά διαβή
ματα, φυγαδεύοντα δέ έν τελεί 
όριστικώς τήν εμπιστοσύνην, 
ωθούν μοιραίως άρχομένου τοΰ 
Σεπτεμβρίου, προς τήν τρομεράν 
σύγκρουσιν, τής όποιας τό άπαί- 
σιον φάσμα έσκίαζεν άπό τινων 
έτών τόν ούρανόν τής Ευρώπης, 
παραλΰον τήν άναδημιουργικήν 
ενέργειαν. Τερματίζεται οΰτιος ή 
καταθλίπτική περίοδος τής ενό
πλου ειρήνης, καί άρχίζει τιτά- 
νειος άγων άλληλεξοντώσεως, τά 
άποτελέσματα τοΰ οποίου προ- 
βλέπονται καταστρεπτικά διά τούς 
έμπολέμους νικητάς ή ήττημένους, 
δυσμενή δέ διά τούς ουδετέρους. 

*
* *

Ώς ήτο επόμενον, αί «αλλεπάλ
ληλοι κρίσεις τοΰ παρελθόντος 
έτους, ή προϊοΰσα έντασις τών 
πολεμικών παρασκευών καί ή 
διαρκής απειλή τοΰ πολέμου, έκρα- 
γέντος τελειωτικούς τήν 3ην Σε
πτεμβρίου, έξήσκησαν δυσμενή έπί- 
δρασιν επί τής διεθνούς οικονο
μίας, τής όποιας ή πρός άνόρθω- 
σιν έφεσις καί προσπάθεια μεγά- 
λως εΐχον, άλλλωστε, παρακωλυθή 
άπό τήν άνώμαλον καί έπισφαλή 
πολιτικήν κ ιτάστασιν τών τελευ
ταίων χρόνων. Ή ρυθμιστική 
δμως τών κυβερνήσεων παρέμβα
σις, αί δημόσιαι επιχορηγήσεις 
καί δαπάναι, ιδίως δέ ή έπιτά- 
χυνσις τών εις τεραστίαν κλίμακα 
πολλαχοΰ ένεργουμένων έξοπλι- 
σμών, άμβλύνουν ή καί συγκαλύ
πτουν τό άνασταλτικόν έπί τής 
παγκοσμίου οικονομικής δραστη- 
ριότηνος άντίκτυπον τών πολιτι
κών γεγονότων. Ούχ ήτταν ή ψυ
χολογική έπίδρασις αυτών διαφαί- 
νεται πλήρως. Τό κεφάλαιον επι
ζητούν τήν άσφάλειαν, εξακολου
θεί τήν πρός τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας εκροήν του καί άποφεύγει 
νά δεσμευθή είς μακροπροθέσμους 
παραγωγικός τοποθετήσεις. Κατ’ 
άκολουθίαν, τά εύρωπαϊκά συναλ
λάγματα, μολονότι σθεναρώς ύπο- 
στηριζόμενα υπό τών κυβερνή
σεων, ύποτιμώνται έν σχέσει πρός 
τόν χρυσόν καί τό δολλάριον. 
Άφ’ έτέρου, αί τιμαί τών χρημα
τιστηριακών αξιών γενικώς πί
πτουν.

Ή έναρξις τών έχθροπραξιών 
προκαλεΐ σοβαράν διαταραχήν, 
παραλύουσα πρός στιγμήν, τήν 
οικονομικήν ζωήν, τής οποίας 
οί δεΐκται διαγράφουν άπότομον 
πτώσιν. Δέν σημειοΰνται δμως 
ούτε αί καταστροφαί, ούτε οί πα
νικοί, τούς οποίους θά ήδύνατο νά 
άναμένη τις, έχων ΰπ’ δψει του τό 
προηγοΰμενον τοΰ τελευταίου πο
λέμου. ’Απεναντίας ή μετάβασις 
τών έθνικών οικονομιών άπό τής 
ειρηνικής είς τήν εμπόλεμον κα- 
τάστασιν συνιελεΐται μετ’ άξιο- 
σημειώτου όμαλότητος, χάρις είς 
τά έγκαίρως ληφθέντα προληπτι
κά μέτρα έπί τή προόψει ενδεχο
μένου πολέμου. Τά εμπόλεμα κρά
τη θέτουν ευθύς υπό τόν πλήρη 
τών κυβερνήσεών των έλεγχον τήν 
εθνικήν οικονομίαν είς πάσας αυ
τής τάς έκδηλώσεις. Παρεμφερή 
μέτρα, είς μικροτέραν δμως κλί
μακα, λαμβάνονται ύπό τών ου
δετέρων.

Παρελθούσης τής πρώτης έν- 
τυπώσεως, ή νέα κατάστασις άν- 
τιμετωπίαεται μετά μεγαλυτέρας 
έμπιστοσύνης ή κατά τήν προ τής 
ρήξεως άγωνιώδη περίοδον τοΰ 
«πολέμου τών νεύρων». Πράγματι, 
έντός τών τελευταίων τεσσάρων 
μηνών τοΰ διαρρεύσαντος έτους, 
αί τάσεις τών τιμών είς τά χρη
ματιστήρια αξιών καθίστανται 
σταθερωτεραι καί τά έπιτόκια 
επανέρχονται είς κανονικά επί
πεδα. Άφ’ έτέρου, αί προσπάθειαι 
τών περισσοτέρων κρατών, εμπο
λέμων καί μή, δπως εξασφαλίσουν 
τόν παντός είδους άνεφοδιασμόν 
των, συγκρατοΰν σχεδόν παντού 
τήν βιομηχανικήν παραγωγήν εις 
υψηλά έπίπεδα" εις τίνας μάλιστα 
χώρας, ώς αί Ήνωμέναι Πολι- 
τεΐαι, ή παραγωγή αυξάνει μετά 
μεγάλης γοργότητος. Πρός τούτοις,



αί διεθνείς τιμαί τών εμπόρευμά- μής εκείνης ληφθέντα προληπτικά λιξιν έσημείωσαν, εξαιρέσει τοϋ 
των κινούνται ζωηρώς προς τά μέτρα, επέβαλον πλήρη έλεγχον! σινικού δολλαρίου, τό οποίον ύπέ- 
άνω. Δυσ με νεότερα ν ομω; εικόνα ; επί τής κινήσεως τών κεφαλαίων : στη σοβαράν ΰποτίμήσιν, 
εμφανίζει το διεθνές εμπόρων, καί τών εξωτερικών συνάλλαγμά- " *
συνεπείφ εντάσεως τών περιορι- των, έκάλεσαν τούς κατόνους ' » * , * * _ ,,,
στικών τής εισαγωγής καί εξάγω- χρυσού καί ξένων νομισμάτων να I ,- π° τινω^ μ||νων, π0 't x®,u 
γής μέτρων καί λόγφ τών μετά-! παραδώσουν' αυτά είς τήν Τρά-! *V“V δ^οσιευονΐα< εν 
φορικών δυσχερειών, σοβαρά δέ πεζαν τής ’Αγγλίας, προέβησαν ι '* ε' μ,66εΐ: 
έπιδείνωσις παρατηρεΐται είς τά δέ είς καταγραφήν πάντων τών

υπό "Αγγλων κατεχομένων χρη
ματογράφων είς άρισμένα ξένα

δημόσια οικονομικά πλείστων χω 
ρών, κυρίως ενεκα τών τέρα
στίων δαπανών, τάς όποιας απαι-, νομίσματα 
τεΐ αλλού μέν ή διεξαγωγή τού | Εύνοϊκωτέρα καί λίαν χαρακτη- 
πολέμου, αλλού δέ ή ένίσχυσις τής : ρνστιζή τής ευεργετι,κής έπιδρά- 
έθνικής άμυνης. | σεως τής εμπιστοσύνης ήτο ή έξέ-

λιξις τών νομισματικών συνθη-*
Καθ’ δλον τό 1939 αί ευρω

παϊκοί άγοραί χρήματος καί έξω
κών έν Γαλλί 
στάθεια καί

, Ή πολιτική εϋ- 
τά, είσηγήσει τοϋ

τερικών συναλλαγμάτων διετέλε- | υπουργου των οικονομικών
σαν υπό τήν αποκλειστικήν κυ
ριαρχίαν τών πολιτικών συντελε
στών. Ό φόβος τού πολέμου έφυ- 
γάδευε προς τήν ’Αμερικήν τά κε
φάλαια, τών οποίων τό ρεύμα 
εξόδου ώγκοΰτο ιδίως όοάκις ή 
πολιτική κατάστασις εϊσήρχετο 
είς περίοδον οξείας κρίσεως. Είς 
455 εκατομμύρια λιρών άνήλθεν 6

Reynaud, ληφθέντα μέτρα έξυ- 
γιάνσεω; τών δημοσίων οικονομι
κών καί ένισχύσεως τής εθνικής 
οικονομίας, άποκαταστήσαντα 
τήν εμπιστοσύνην, εΐχον ως απο
τέλεσμα τήν άνόρθωσιν τής πί- 
στεως καί τήν άθρόαν παλιννό- 
στησιν τών γαλλικών κεφαλαίων, 
παρά τάς διεθνείς ανωμαλίας.

έκ της ’Αγγλίας μόνον εξαχθείς | Είς 60 δισεκατομμύρια φράγκα 
χρυσός μέχρι τής 31ης Αυγού- περίπου υπολογίζονται τά από τού 
στου, οπότε άνεστάλη ή περαι-1 Νοεμβρίοσ 1938 μέχρι τοϋ παρελ- 
τέρω δημοσίευσις σχετικών στα- ί θόντος Δεκεμβρίου έπανακάμ- ____ ^___
τιστικων εις 3 δε και πλέον δι- ψα ντα κεφαλαία, εκ των οποίων μόνον δεν δημιουργούν νέον πλοϋ- "^ου πολέμου, περιωρισθησαν ση 
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στατιστικά στοιχεία 
περί τής έξελίξεως τής οικονομι
κής ζωής των, καί οΰτω δέν κατέ
στη δυνατόν νά συνεχισθή ή σύν
ταξις τών διεθνών δεικτών, οΐτι- 
νες έδιδον μέχρι προ ολίγου και
ρού συνθετικήν εικόνα τών οικο
νομικών διακυμάνσεων έν τφ κό- 
σμψ. Πάντως δμως δύναται νά 
λεχθή, δ τι τό 1939 δέν ύπήρξεν 
έ'τος οικονομικής προόδου διά τήν 
ανθρωπότητα. Είναι βεβαίως α
ληθές, δτι τήν μικράν ΰφεσιν, ή- 
τις έσημειώθη κατά τούς πρώ
τους μήνας, διεδέχθη αΰξησις τής 
δραστηριότητας, κυρίως τής βιο
μηχανικής, αΰξησις ένταθεΐσα ε
νιαχού μετά προσωρινήν διαταρα
χήν, προκληθεΐσαν έκ τής έκρή- 
ξεως τού πολέμου. Άλλ’ δταν λη- 
φθή ύπ’ δψιν, διι δ βιομηχανικός 
ούτος οργασμός καί ή εξ αυτού 
προκύπτουσα δρασχηριότης οφεί
λονται κυριώτατα, αν μή αποκλει
στικούς, είς τάς πυρετώδεις πολε-

ένφ, άντιστρόφως, ή παραγωγή αίτια: πρώτον, τήν ΰπαρξιν μεγά- 
άλλων βιομηχανιών έμειώθη ση- λων αποθεμάτων βιομηχανικών 
μαντικώς. ’Ιδιαιτέρας χρήζει ! πρώτων υλών, κατ’ ακολουθίαν 
μνείας, δεδομένης τής σημασίας, | τής ΰφέσεως τής παγκοσμίου οί- 
ήν ένέχει δια τήν παγκόσμιον οι- j κονομικής δραστηριότητας κατά’ ** Λ “ ' ΊΠΟΟ S ' ν r χτο 1938 δεύτερον, την υπέρ παρα

γωγήν ώρισμένων βασικών γεωργι
κών προϊόντων—σίτου καί βάμβα- 
κος—καί, τρίτον, τήν χαλάρωσιν

κονομίαν, ή ραγδαία αΰξησις τής 
βιομηχανικής παραγωγής είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμε
ρικής· δ σχετικός δείκτης άνεβι-
βάσθη από 92 τον Μάϊον είς 128 τών έργασιών έν ταΐς Ήνωμέναις 
τον Δεκέμβριον. Συναφώς πρέπει Πολιτείαις τής ’Αμερικής κατά τό 
ούχ ήττον νά ύπομνησθή, δτι οί; πρώτον έξάμηνον τού 1939. ’Από 
έν λόγφ δεΐκται αφορούν τό σύ τού Σεπτεμβρίου δμως ύ πόλεμος,
νολον τής βιομηχανικής δραστη
ριότητας έκάστης χώρας. Είδικω- 
τέρα δμως έξέτασις τών άπαρτι- 
ζόντων αυτούς μερικών δεικτών 
θά άπεκάλυπτε μείωσιν τής πα
ραγωγής, ένίοτε σοβαράν, δι’ ώρι- 
σμένας κατηγορίας βιομηχανιών.

Διάφορος ήτο ή πορεία τής 
παγκοσμίου ανεργίας. Καίτοι ό 
αριθμός τών ανέργων ήτο, έν τφ 
συνόλφ, μικρότερος, έν συγκρίσει 
προς τό 1938, έν τούτοις είς τάς 
περισσοτέρας χώρας σημειοΰται 
κατά τούς τελευταίους μήνα τούς 
1939 αΰξησις τής ανεργίας. Ή 
διαφορά αΰτη είς τήν έξέλιξιν βιο
μηχανικής δραστηριότητος καί 
ανεργίας δέον νά άποδοθή είς τό

σεκατομμύρια δολλαρίων συνεπο 
σώθησαν αί είσαγωγαί χρυσού 
ολοκλήρου τού έτους είς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας, τών οποί
ων τά είς χρυσόν νομισματικά 
αποθέματα άνεβιβάσθησαν μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου είς 17.643 έκα

μενη κινησις των εργασιών όταν 
σκεφθή, ιδίως, τήν γενικήν κοι
νωνικήν, οικονομικήν, νομισματι-

τα 31 δισεκατομμύρια εντός του 
μετά τήν έναρξιν τοϋ πολέμου 
πρώτου τριμήνου, είς τό διάστημα 
τοϋ οποίου άπεφασίσθη ή υπο
χρεωτική δήλωσις τών είς τό εξω
τερικόν διαθεσίμων ιδιωτικών κε- 
φρλαίων. Τά οΰτω κινοποιηθέντα

τομμύρια δολλαρίων. Αί μεγάλαι κεφάλαια καί ή έμπνευσθεΐσα έμ- . ..... | ____ ^...... | _
αΰτσι μετακινήσεις κεφαλαίων πιστό συν η κατωχυρωσαν τιη ν θε- κήν καί δημοσιονομικήν έξαθλίω- 
ησκησαν, φυσικφ τφ λογφ, σφο- σιν τού φράγκου, διατήρησαντος σιν, τήν οποίαν απεργάζεται δ 
δρσν υποτιμητικήν πίεσιν έπι τών αμετάβλητον περί το επίπεδον πόλεμος, ασφαλώς δέν δύναται νά 
ελευθέρων ευρωπαϊκών συναλλαγ- τών φρ. 176,50 τήν σχέσιν του χαρακτηρίση ώς οικονομικήν πρό- 
ματων. Η ενεργός όμως κρατική πρυς την στερλίναν, τής οποίας οδον τήν υπό τοιαύτας συνθήκας 
ύποστήριξις τών συναλλαγμάτων τήν απέναντι τού δολλαρίου ύπο- συντελουμένην αΰξησιν τής δρα- 
τούτων περιώρισε τάς διακυμάν- τίμησιν οίκειοθελώς ήκολούθησεν ■ στηριότητος.
σεις τών τιμών εντός στενών σχε- . αρχικώς είς ενδειξιν αλληλεγγύης, ί Άλλ’ δς Ιξετάσωμεν ήδη, έκτος 
τικως ορίων. Αξιοσημείωτος αν- : απο τού Δεκεμβρίου δέ είς έφαρ- τών νομισματικών, καί τάς λοι- 
^nv, επεοειξαν ομοίως και, αι μογήν τής μεταξύ τών δύο συμ- π()ς χαρακτηοιστικωτέρας εκδη- 
αγοραι χρήματος, εις. τας οποίας, μαχών, άπαφασισθείσης στενής: λώσεις τής οικονομικής ζωής κατά 
παρα τας ανώμαλους συνθήκας καί έπι τού οικονομικού πεδίου 1 υπόλογον έτος. ’Αρχίζοντες 
καί τήν ζήτησιν χρήματος υπό συνεργασίας. Άφ’ ετέρου, τά κε- 
τών θησαυροφυλακίων, τά έπιτό- \ φάλαια ταϋτα έβελτίωσαν είς 
κια συνεκρατήθησαν είς χαμηλά τοσοΰτον βαθμόν τάς συνθήκα 
άναλόγως επίπεδα.

ή έν τφ μεταξύ έπελθοϋσα βελ- 
τίωσις τής στατιστικής καταστά- 
σεως τών εμπορευμάτων καί ή 
από τού ’Ιουνίου άρξαμένη άνά- 
νιμίπς τών έργασιών έν ’Αμερική 
δίδουν ζωηράν ύψωτικήν ώθησιν 
είς τάς τιμάς. Είς τούτο συντε
λούν, έν μέρει, καί αί δυσχέρειαι 
τών θαλασσίων μεταφορών, ή 
απότομος ΰχ[>ωσις τών ναύλων καί 
τών ασφαλίστρων, ως καί αί νο
μισματικοί υποτιμήσεις. ’() δεί
κτης τιμών 15 βασικών προϊόν
των, τον οποίον καταρτίζει ή 
Τράπεζα τής ’Αγγλίας, ΰψούται 
απο τών μέσων Αύγούστου μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου κατά 19,5 ο]ο 
διά τάς Ηνωμένας Πολιτείας τής 
’Αμερικής καί 28,4 ο]ο διά τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν. Ό δέ προ-

τον, αλλά καί τού υφισταμένου 1 μαντικώς αί έργασίαι είς τάς βιο- μνησθείς δείκτης τής Γερμανικής 
προετοιμάζουν τήν καταστροφήν" J μηχανίας· ειδών πολυτελείας καί,: Στατιστικής Αρχής αναβιβαζεται 
δταν άναλογισθή τις πόσον μερι-1 γενικώς, προϊόντων μη θεωρούμε-. απο 64,1 τον Αύγουστον εις 81,9 
κή καί ανομοιόμορφος είναι ή έκ ί νων ως απαραίτητων. Επίσης | τόν Δεκέμβριον.
τής αιτίας ταύτης δημιουργού- , , , .

ιδίως χώρας, αί έργασίαι τών ξε
νοδοχειακών, τουριστικών καί

μιικάς παρασκευάς, αί δποΐαι ου | γεγονός, on, απο τής ένάρξεως

Τό αγγλικόν συνάλλαγμα ύπέ-

απο την βιομηχανίαν, παρατηρου- 
μεν, δτι ή παγκόσμιος παραγωγή, 

_ ήτις τόν Δεκέμβριον τού 1938
της γαλλικής χρηματαγοράς, ,ωστε ύπελογίζετο άνωτέρα κατά 1,6ο)ο 
καί, αί είς μεγάλην κλίμακα τή- μήσης παραγωγής τού 1929, 

στη τήν μεγαλυτέραν πίεσιν, ως ; αναγκαι τοϋ θησαυροφυλακίου vy ξμει,ώθη τόν ’Ιανουάριον καί Φε- 
εκ του διπλού ρεύματος μετανα- καλυφουν, και οι τοκοι να δια- βρουάριον, ηύξήθη τόν ΔΙάρτιον

τηρηθούν είς χαμηλότερα , ή τφ αλλ’ έμειώθη έκ νέου τόν Άπρί- 
1938 ^επίπεδα, ^καί^ ή μετάβασις ! χιον> δεικνείουσα πτώσιν 1,3 ο)ο, 
απο τής ειρηνικής είς τήν πολεμι- §ν παραβολή προς τόν Δεκέμβριον 
κήν, οικονομίαν νά_ συντελεσθή 1938. ’Επακολουθεί δμως αίσθη- 
μετα^ χαρακτηριστικής ομαλοτη- : τή αΰξησις, καί δ σχετικός δείκτης 
τος. Ακολουθούσα τό αγγλικόν υπερβαίνει τόν ’Ιούνιον τήν στά- 
παραδειγμα, ή γαλλική,κυβέρνησις | Αμην toi 1929 κατά 3,4 ο)ο. Κατά 
επέβαλε και αυτή τήν 9ην Σε τοής επομένους μήνας καί μέχρι

στεύσεως τών ξένων ιδίως κεφα 
λα ίων, άφ’ ενός μέν τρεπομένων 
προς τήν ’Αμερικήν, άφ’ ετέρου 
δέ παλιννοστούντων προς τήν 
Γαλλίαν. Χάρις δμως είς τήν κυ
βερνητικήν ύποστήριξιν ή τιμή 
τής λίρας, παραμένουσα σταθερά, 
εστρέφετο περί τά δολλ. 4,68 
καθ’ δλον σχεδόν τό διάστημα 
από τού ’Ιανουάριου μέχρι τού 
Αύγούστου. ’Εντός τού τρίτου δε
καημέρου τού τελευταίου τούτου 
μηνός, άπολεσθείσης πάσης έλπί- 
δος περί άποσοβήσεως τού πολέ
μου, ή μέν Τράπεζα τής ’Αγγλίας 
ύψωσε τό έπιτόκιον προεξοφλή
σεων από 2 ο)ο είς 4 ο)ο τό δέ 
ρυθμιστικόν τού συναλλάγματος 
ταμεΐον έπαυσεν υποστηρίζον τήν

εν
γένει ψυχαγωγικών έπιχειρήσεων. 
Τήν είς τάς βιομηχανίας καί τάς 
έπιχειρήσεις ταύτας μείωσιν τού 
αριθμού τών έργαζομένων έξου- 
δετέρωσεν έν μέρει ή μεγαλυτέρα 
άπασχόλησις έργατικών χειρών 
υπό τών μέ ηύξημένην δραστη
ριότητα λειτουργουσών πολεμικών 
καί τών συναφών προ; αύτάς 
βιομηχανιών, ως καί ή υπό τά 
δπλα προσέλευσις μέρους τοϋ πλη
θυσμού.

Τό διεθνές έμπόριον, έξ άλλου, 
ήκολούθησε κατά περιόδους μό
νον καί ούχί πλήρως τήν κίνησιν 
τής βιομηχανικής παραγωγής. 
Πράγματι, δ δείκτης τής εις χρυ
σόν αξίας τοϋ ειδικού έμπορίου 
76 χωρών (1929=100) κατήλθεν 
από τό επίπεδον τών 41,0, είς 8 
εύρίσκετο τό τελευταίου τρίμηνον 
τού 1938, είς 38,6 τό πρώτον τρί
μηνον τού 1939, παρά δέ τήν βελ- 
τίωσιν, ήν έσημείωσε κατά τό δεύ
τερον τρίμηνον, δέν ήδυνήθη νά 
ΰπερβή τό επίπεδον τών 40,3. Τόν 
’Ιούλιον δ δείκτης μειοΰται έκ 
νέου εις 39,8. Έκτοτε δέν έδη-

*
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κι-
. μενού, επι δέκα χωρών (Βέλγιον, νθσι? δμως τοΰ^έξωτερικοΰ έμπο-

Έκ τών λοιπών έλευθέρο>ν νο- Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Δα 
μισμάτων τής Ευρώπης, ίσχυράν νία, Εσθονία, Ήνωμέναι Πολι 
ύποτιμητικήν πίεσιν ύπέστησαν : τεΐαι, Λεττονία, Νορβηγία, Σουη· 
τό δλλανδικόν φλορίνιον, τό βέλ- δία), διά τάς οποίας εδημοσιεύ- 
γα καί τό ελβετικόν φράγκον. Τά θησαν δεΐκται, ή παραγωγή μιας 
νομίσματα όμως ταϋτα, παρά τάς έξ αυτών, τών Ηνωμένων Πολι- 
διακυμάνσεις, άς διέγραψαν, ήδυ- τειών, αυξάνει σταθερώς, τών δέ! εξαγωγών ώρισμένων κρατών φέ- 
νήηθσαν, μέ θυσίαν μέρους τού υπολοίπων διαγράφει αύξομειώ- θεται ηύξημένη, συνεπεία προφα

ρϊου μέχρι τού “Οκτωβρίου, είς 
οσας χώρας άνεκοινώθησαν στοι
χεία, φαίνεται έν τφ συνόλφ, 
έλαττωθεΐσα. Άντιθέτως, έντός 
τών τριών τελευταίων μηνών τοϋ 
έ'τους ή αξία τών εισαγωγών καί

. καλύμματος των, νά διατηρήσουν σεις, αλλά διατηρείται έν τφ συν- 
λίραν, ήτις, άφεθεΐσα μόνη, ύπε-1 τελικώς αμετάβλητον σχεδόν τήν όλφ είς υψηλότερου επίπεδον έξαι- 
τιμηθη εντός τριών ημερών κατά προς το δολλαρίου σχέσιν των. ρέσει τής Δανίας, ένθα ή παρα- 
60 σχεδόν εκατοστά τού δολλα
ρίου. Ευθύς κατόπιν αΰτη βελτι-

νώς τής ζωηράς ύπερτιμήσεως τών 
εμπορευμάτων ή καί δι’ άλλους 
ειδικούς λόγους.

Οΰτω τό φλορίνιον άπώλεσε 2ο)ο γωγή σημειοΐ έλαφράν ΰφεσιν, "Οσον αφορά, τέλος, τάς διε- 
περίπου τής αξίας του έναντι τοϋ καί, έν μέρει, τής Βουλγαρίας, τής ί θνεΐς τιμάς τών εμπορευμάτων, 

οϋται, αλλ υποχωρεί καί πάλιν | δολλαρίου, τό ελβετικόν φράγκον δποίας δ δείκτης δεικνύει κατά, μολονόνι τό 1939 ήτο μέχρι τού
μέχρι τής 5ης Σεπτεμβρίου, οπότε 
ή Τράπεζα τής ’Αγγλίας καθο
ρίζει τήν τιμήν αυτής είς δολ- 
λάρια 4,03, επίπεδον είς τό 
όποιον συγκρατεΐται έως τό τέ
λος τού έτους. Έξ ά'λλυυ, είς τήν 
Νέαν Ύόρκην, ή λίρα, αφού κα
τήλθε προς στιγμήν είς 3,74, 
έκλεισεν είς τό τέλος Δεκεμβρίου, 
βελτιωμένη, είς τά 3,96, άποτελε- 
σασα οΰτως έντός τού έτους έν 
μέν τή αγγλική αγορά 13,15 ο)ο, 
έν δέ τή αμερικανική 14,65 ο)ο 
τής είς δολλάρια αξίας της. Έκ 
παραλλήλου προς τήν βελτίωσιν 
ταύτην, καί ά'μα ώς ή κατάστα- 
σις τών αγορών έγένετο όμαλω- 
τέρα, τό έπιεόκιον προεξοφλή
σεων τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας 
ύπεβιβάσθη κακά πρώτον μέν είς 
3 ο)ο, κατόπιν δέ είς 2 ο)ο, ήτοι 
είς ο επίπεδον είχε παραμείνει 
άνευ διακοπής από τού τέλους 
’Ιουνίου τού 1932. Όφείλομεν νά

0,όο)ο καί τό βέλγα 0,3 ο)ο. Έξ ; πρώτον σημαντικήν ΰψωσιν, άλλ’, Σεπτεμβρίου έτος πολιτικής κρι 
άλλου, τήν στερλίναν δέν ήκολού- αρχίζει πίπτων από τού Όκτω- σιμότητος καί εντατικών έξοπλι- 
θησαν εις τήν έναντι τού δολλα- βρίου καί κατέρχεται τόν Νοέμ- , σμών, αύται δέν διέγραψαν, ώς 
ρίου υποτίμησίν της ολα τά είς βριον είς χαμηλότερον ή τόν θά έπρεπε κανονικώς νά συμβή, 
τήν ομάδα αυτής άνήκοντα νομί- ’Ιούνιον έπίπεδον. Ηύξημένη ήτο μεγάλην ΰψωτικήν κίντισιν. Οΰτως, 
σματα. Γινά έξ αυτών, ώς τό ία- έ π ίσης έντός τού τρίτου τριμή ό δείκτης τών είς δολλάρια διε- 
πωνικόν γιεν, τό άργεντινόν πέ-, νου ή παραγωγή τής Ούγγα- θνών τιμών, δ συντασσόμενος 
σος, τό νοτιοσλαυϊκόν δηνάριον ρίας, διά τήν οποίαν νεώτερα στοι- υπό τού περιοδικού «Οικονομία 
καί τό πορτογαλικόν έσκούδον, ά- χεΐα δέν άνεκοινώθησαν είσέτι. καί Στατιστική» (Wirtschaf tund 
πεσπάσθησαν τής λίρας προσδε-, "Οσον αφορά τόν Δεκέμβριον, Statistik), τού έκδιδομένου υπό 
θέντα είς τό δολλάριον, άλλα δέ, τριών μόνον κρατών έδημοσιε Ιθη- ί τής Γερμανικής Στατιστικής Ύ- 
ως αί σκανδιναυϊκαί κορώναι, δι- σαν οί δεΐκται: τών ’Ηνωμένων ι πηρεσίας, μικράν μόνον έμφανί- 
εκοι|ιαν τόν μετ αυτής σύνδεσμόν Πολιτειών, έμφανίζων νέαν ΰψω- ζει διαφοράν προς τά άνω μεταξύ 
των, χωρίς δμως νά προσδεθοϋν ι σιν, τής Δανίας, ύποχωρήσας κατά τού Δεκεμβρίου 1938 (63,2) καί 
εις τό δολλάριον, εν σχέσει προς : μίαν ακόμη μονάδα, έκ τής Έσθο- τοϋ Αύγούστου 1939 (64,1). Αί 
τό '

τό δολλάριον, έν σχέσει προς 1 μίαν ακόμη μονάδα, έκ τής Έσθο 
όποιον εμφανίζουν μικράν: νίας, διαγράψας απότομον πτώ- 

πτώσιν. Άφ’ ετέρου, τό καναδι j σιν. Δεΐκται τής βιομηχανικής 
κόν δολλάριοχ', έγκαταλεΐψαν τό δραστηριότητος,_ κατά τό δεύτερον 
αμερικανικόν, προσεδέθη είς τήν έξάμηνον, τής Μεγάλης Βρεττα- 
λίραν. "Οσον αφορά τό γερμανι-1 νίας, τής Γαλλίας, τής Γερμανίας 
κόν μάρκον καί τήν ιταλικήν λι-1 καί τής ’Ιταλίας δέν έδημοσιεύθη- 
ρέτταν, τά νομίσματα ταϋτα αύ-jσαν. Είς τάς χώρας ταύτας ή 
στηρώς, ώς γνωστόν, έλεγχόμενα, στάθμη τής παραγωγής ώρισμένων 
μικράν παρουσιάζουν μεταβολήν κλάδων, ιδία τών αμέσως ή έμμέ- 

προσθέσωμεν, δτι μετά τήν κήρυ- άπέναντι τοϋ δολλαρίου. Τά λοι- σως μέ τάς πολεμικός παρασκευάς 
ξιν τού πολέμου, αί άρχαί, όλο- πά διεθνή συναλλάγματα ουδέ- σχετιζομένων, διετηρήθη υψηλή 
κληρώνουσαι τά μέχρι τής στιγ- μίαν μεγάλου ένδιαφέροντος έξέ- ή καί ΰψώθη έτι περισσότερον,

τιμαί, πράγματι, ύπεχώρησαν έντός 
τού πρώτου τριμήνου, ήρχισαν δέ 
βραδέως άναλαμβάνουσαι από τόν 
’Απρίλιον, ήτοι άφ’ ής ή διάλυ 
σις τής Τσεχοσλοβακίας, άφ’ ενός 
μέν έπολλαπλασίασε τάς πιθανό
τητας γενικωτέρας συρράξεως, άφ’ 
ετέρου δέ συνεπήγαγεν έπιτάχυν- 
σιν τού ρυθμού τών εξοπλισμών.
Ή τοιαύτη, περίεργος έκ πρώτης
ό'ψεως, πορεία τών τιμών δύναται j φορολογίαν, αποκρούεται κατ’ αρ- 
νά άποδοθή είς τοία κυρίως χήν υπό πάντων, λόγφ τών άδι-

Δύο είναι από οικονομικής άπό- 
ψεως τά χαρακτηρίζοντα τό έτος 
1939 κύρια γεγονότα : ή εύρυτέρα 
διάσπασις τής οικονομικής αλ
ληλεγγύης μεταξύ τών εθνών καί 
ή υίοθέτησις εύρυτάτης παρεμβα
τικής οικονομικής πολιτικής υπό 
κρατών, ή Μεγάλη Βρεττανία καί 
ή Γαλλία, άποτελούντων, μέχρι 
προ ολίγων ακόμη μηνών, προ
πύργια τής φιλελευθέρας οικονο
μίας. Καί τό έν καί τό άλλο, δ
μως, είναι συνέπειαι τού όλοκλη- 
ρωτικού πολέμου. Ύπό τό κράτος 
αυτού, οί μέν έμπόλεμοι, υποχρε
ωμένοι νά κάμουν αύστηροτάτας 
οικονομίας εις έξωτερικάς δαπά
να ς προς συγκράτησιν τής αξίας 
τοϋ νομίσματος των καί, είδικώ- 
τερον, ινα οί συναλλαγματικοί 
αυτών πόροι διατεθούν, έν δσφ 
τό δυνατόν μεγαλυτέραν κλίμακα, 
προς αγοράν τών διά τήν διεξα
γωγήν τοϋ πολέμου άναγκαιούν- 
των ειδών, οί δέ ουδέτεροι, έκ 
τοϋ φόβου μελλοντικής έπεκτά- 
σεως τού κακού μέχρις αυτών, 
υιοθετούν μέτρα, περισσότερον ή 
δλιγώτερον δραστικά, άναλόγως 
τών ιδιαιτέρων συνθηκών έκά- 
στου, άποβλέποντα είς τήν. μεγί- 
στην δυνατήν μείωσιν τής έκ τού 
λοιπού κόσμου έξαρτήσεώς των. 
Επιβάλλεται οΰτω περιορισμός 
τών έκ τής άλλοδαπής εισαγω
γών, άπαγόρευσις τής έξαγωγής 
κεφαλαίων, συγκέντρωσις τών είς 
χρυσόν καί εξωτερικά συναλλάγ
ματα διαθεσίμων έκάστου τόπου 
κεφαλαίων, οικονομία, ύπό τε τού 
κράτους καί τών ιδιωτών, είς τήν 
κατανάλωσιν διαφόρων ειδών, έν
τονος προσπάθεια αύξήσεως τής 
εγχωρίου παραγωγής καί, γενικώς, 
έπιτασις τής πολιτικής τής αύ- 
ταρκείας. Άλλ’ ή άνάγκη τής 
εθνικής σωτηρίας άγει τά κράτη 
εις εύρυτέραν άκόμη παρέμβασιν 
είς τό οικονομικόν πεδίον, τοιου
τοτρόπως δέ ή δλη οικονομία καί 
ή ζωή τών άτόμων, εις τάς εμπο
λέμους κυριώτατα χώρας, τίθεν
ται ολίγον κατ’ ολίγον ύπό τόν 
έλεγχον τού κράτους καί προσ
λαμβάνουν βαθμηδόν δψιν Σπαρ
τιατικήν.

Δεδομένου δμως, δτι ή διεξα
γωγή τών πολεμικών έπιχειρήσε
ων καί δ στρατιωτικός έφοδια- 
σμός απαιτούν, μέ τήν σημερινήν 
μορφήν τοϋ πολέμου, άφαντάστους 
εις μέγεθος δαπάνας, τό κατεπεί- 
γον πρόβλημα τής έξευρέσεως τών 
προς τούτο άναγκαιούντων χρη
ματικών πόρων δρθοϋται αμέσως 
τραχύ, έπιτακτικόν καί δυσεπίλυ- 
τον. Τρεις πρόκεινται προς άντι- 
μετώπισιν τού προβλήματος τού
του μέθοδοι: πληθωρισμός, δα
νεισμός, φορολογία. Ή πρώτη, 
αποτελούσα ούσιαστικώς έμμεσον



κιών και των καταστρεπτικών 
διά την εθνικήν οικονομίαν συνε
πειών, αί δποϊαι συνοδεΰουν τον 
ΰπ’ αυτής δημιουργοΰμενυν φαΰ- 
λον κύκλον ύψώσεως των τιμών 
και τών ημερομισθίων. Ή κάλυ 
χ(πς τών δαπανών άποκλειστικώς 
διά μακροπροθέσμου δανεισμού 
δεν θεωρείται, έξ άλλου, οΰτε δυ
νατή, οΰτε δικαία διά τούς έπι- 
γιγνομένους, ούτε φρόνιμος διά 
την σημερινήν γενεάν, ήτις, εν 
μεσφ τοΰ δλέθρου μιας ευρωπαϊ
κής πυρκαϊάς, ήθελε παραμείνει 
μέ τήν ψευδαίσθησιν φαινομενι
κής ευπορίας, όδηγοΰσης υπό τοι- 
αΰτας περιστάσεις, άσυναισθήτως 
καί άναποτρέπτως, εις οικονομι
κήν σπατάλην καί ηθικήν εκλυ- 
σιν. ’Αλλά καί ή διά μιόνης τής 
φορολογίας έςεΰρεσις τών άπαι- 
τουμένων πόρων δέν είναι σκό- 
πιμιος, οΰτε, άλλωστε, εφικτή, διό
τι τό άχθος αυτής θά ήτο αφό
ρηταν διά τήν ιδιωτικήν οικονο
μίαν, τό δέ εθνικόν εισόδημα ου
δόλως θά επήρκει διά νά άντλη
ση έξ αυτού τό κράτος, ύπο μορ
φήν φόρων, τά άναγκαιοϋντα 
αύτφ έκτακτα έσοδα.

Προκρίνεται, επομένως, ή συν- 
δεδυασμένη εφαρμογή τών δυο 
τελευταίων μεθόδων, δηλαδή τής 
φορολογίας καί τοΰ δανεισμού. 
Ή φορολογία πρέπει νά είναι 
τοιαΰτη εις χαρακτήρα καί έκτα- 
σιν, ώστε, άφ’ ενός μέν νά έπι- 
τυγχάνηται, εις τον μιέγιστον δυ
νατόν βαθμιόν, ή φορολογική δι
καιοσύνη, άφ’ έτέρου δέ νά άφαι- 
ρήται από τό εισόδημα τών ατό
μων μόνον τό ποσόν, τό ύπερβαΐ- 
νον τάς άνάγκας τής παροΰσης 
συντηρήσεως αυτών καί μιιάς πε- 
ριωρισμένης άποταμιεΰσεως. Βα- 
ρυτέρα θά είναι, φυσικφ τφ λό-1 
γφ, ή φορολογία τών έπιχειρήσε- j 
ων, καί δή τών έκ τού πολέμου 
καί τών εξοπλισμών άποκομιζου 
σών μεγάλα κέρδη, χωρίς δμως 
νά θίγηται ή οικονομική αυτών 
εΰρωστία καί πρόοδος, Ιδία δέ νά 
μή έμποδίζηται ή δημιιουργία τών 
ένδεικνυομένων άποθεμιάτων προς 
επέκταση ή άνανέωσιν τών εγκα
ταστάσεων, άπόσβεσιν επισφαλών 
απαιτήσεων καί άντιμετώπισιν α
προβλέπτων ζημιών. Ό δανεισμός, 
άφ’ έτέρου, δέον νά συντελήται 
κατά τρόπον καί υπό δρους μιή 
προκαλούντας ύπέρμετρον επιβά- 
ρυνσιν τών δημοσίων οικονομι
κών καί μιή στεροΰντας τάς παρα
γωγικός επιχειρήσεις τών άναγκαι- 
ούντων εις αΰιάς κεφαλαίων. Ή ί 
εμπιστοσύνη τού κοινού έπί τήν 
ορθότητα τής οικονομικής πολι
τικής τής κυβερνήσεως εις χώραν 
τινά, εμπιστοσύνη, τήν όποιαν θά 
έμπνεύσουν ή μιεγίστη φειδώ εις 
τάς δαπάνας καί ή διατήρησις 
τής αξίας τοΰ νομίσμιατος δι’ άπο- 
φυγής τοΰ πληθωρισμού, επιτρέ
πει τήν σύναψιν δανείων υπό 
ευνοϊκούς διά τό κράτος δρους.

Διά νά άποφευχθή δμως ό πλη- 
θωρισμιός καί νά συγκρατηθή ή 
αξία τού νομιίσματος, επιβάλλεται 
αποφυγή τής έκ περιτροπής αΰ- 
ξήσεως τής άκριβείας τοΰ βίου 
καί τών δαπανών παραγωγής, δη
λαδή τού φαύλου κύκλου, τύν ό
ποιον δημιουργεί, εις εποχήν ύ- j 
ψοόσεως τών τιμών, ή άνευ χάλι- ί 
νοΰ άφινομένη άλληλεπίδρασις τών ! 
δύο τούτων συντελεστών. Προς 
τούτο θεωρείται έπιβεβλημένον, 
δπως μισθοί καί ημερομίσθια πα
ραμένουν όσφ τά δυνατόν εγγύτε
ρον τών προπολεμικών αυτών επι
πέδων, μή άκολουθοϋντα κατά 
πόδας τήν άναπόφευκτον υπερτί
μηση- τών έμπορευμάτων, τήν ο
ποίαν, άλλωστε, τό κράτος είναι 
εις θέσιν νά περιορίση μέχρι ση
μείου τινός, προσδιορίζον άνώτα- 
τον δριον εμπορικού καί βιομηχα
νικού κέρδους, έπιβάλλον διατι
μήσεις, καί πατάσσον άμειλίκτως 
τήν κερδοσκοπίαν καί τήν αισχρο
κέρδειαν. Πάντες οφείλουν νά 
εννοήσουν, δτι ό πόλεμος, άλλά 
καί ο! εξοπλισμοί—άναγκαΐοι δι’ 
δσους δέν επιθυμούν νά ΐδουν 
τήν πατρίδα των κινδυνεύουσαν 
νά άκρωτηριασθή ή καί νά ύπο- 
δουλωθή—φέρουν πτωχείαν, καί 
δτι, επομένως, δέν είναι δυνάτόν 
νά εξακολουθήσουν ζώντες ώς 
πρότερον, εάν θέλουν νά ανθέξουν 
ως σύνολον μέχρι τέλους είς τήν

σκληράν δοκιμασίαν, τήν οποίαν 
τούς έπεφύλασσεν ή τύχη. Τό βιω- 
τικόν επίπεδον πάντων είναι άνά- 
γκη προσωρινώς νά κατέλθη, αί 
δέ εργαζόμενοι τάξεις, άντιλαμ- 
βανόμεναι τό κοινόν συμφέρον, 
προθύμως θά στέρξουν είς τήν 
θυσίαν ταΰτην, ίδίφ δταν ΐδουν 
τό παράδειγμα διδόμενον έκ τών 
άνω, δταν γνωρίζουν, δτι αί θυ- 
σίαι θά είναι κοιναί καί δικαίως 
έπιμερισμέναι, καί δταν βεβαιω
θούν, δτι είς οΰδένα θά έπιτραπή 
νά καρπωθή άνομα κέρδη έκ τής 
σημερινής περιπετείας.

’Αλλά τά μέτρα ταϋτα θά 
έχουν καί τό εΰπρόσδεκτον απο
τέλεσμα τοΰ νά καταστήσουν δια
θέσιμα ικανά κεφάλαια, μέ τά 
όποια τό κράτος θά δυνηθή νά 
χρηματοδότηση όπωσοΰν εύχερώς 
τάς εκτάκτους καί διαρκώς αύ- 
ξανομένας άνάγκας του, κεφάλαια 
τά όποια άλλως θά ήτο αδύνατον 
νά έξευρεθοΰν, άνευ προσφυγής 
είς τό καταστρεπτικόν μέτρον 
τοΰ πληθωρισμού. Καί έν φ μέν 
μέτρφ τά κεφάλαια ταΰτα αντι
προσωπεύουν προϊόν φορολογίας 
καί οικονομίας είς τήν διοίκησιν 
θά περιέρχωνται αμέσως είς τά 
δημόσια ταμεία προς χρησιμοποί
ηση υπό τών κυβερνήσεων. Έφ’

δσον δμως αποτελούν τό καθα
ρόν πλεόνασμα προσόδων τοΰ κοι
νού, μετ’ άφαίρεσιν τών δαπανών 
καί φορολογικών βαρών, θά δε- 
ήση νά δοθούν ύπ’ αυτού προς 
τό κράτος υπό τύπον δανείων, 
τών οποίων, ώς έλέχθη προηγου
μένως, οί δροι θά είναι τοσούτφ 
μάλλον ευνοϊκοί διά τάς κυβερνή
σεις, δσον μεγαλυτέραν θέλει εμ
πνέει εμπιστοσύνην ή οικονομική 
αυτών πολιτική.

Έκ παραλλήλου προς τάς ανω
τέρω προσπάθειας επιδιώκεται ώς 
έλέχθη ήδη, μείωσις είς τό έλάχι- 
στον τών έκ τής αλλοδαπής εισα
γωγών καί, γενικώτερον έπίτευξις 
αύταρκείας. Καί ενφ ή πολιτική 
πλείστων κυβερνήσεων τείνει κατ’ 
αυτόν τον τρόπον νά διαρρήξη 
πλήρως τήν οικονομικήν αλληλεγ
γύην μεταξύ τών έθνών, έπιζη- 
τεΐται άντιθέτως ΰφ’ δλων ή αΰ- 
ξησις τοΰ έξαγωγικοΰ των εμπο
ρίου, ΐνα μέ τό προϊόν τών εξα
γωγών καταβάλλουν τήν αξίαν 
τών μή παραγομένων έν τφ τόπω 
καί άναγκαστικώς έκ τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ είσαγομένων απαραιτήτων 
ειδών, καί καλύπτουν τάς λοιπάς 
έν τή αλλοδαπή δαπάνας των, 
Εύνόητον είναι πόσον καθίσταται 
δύσκολος ή γενική εφαρμογή τοι-

αύτης άντινόμου πολιτικής, όσον- 
δήποτε καί αν φαίνεται επιβεβλη
μένη υπό τάς παρούσας συνθήκας. 
Χαρακτηριστικόν επίσης τής πα- 
ρούσης καταστάσεως είναι ή άλ- 
λοΰ μέν πλήρης, άλλοΰ δέ προϊ- 
οΰσα έπέμβασις τοΰ κράτους είς 
τά έργα τής ιδιωτικής οικονομίας, 
έπέμβασις γνωστή υπό τήν ονο
μασίαν «διευίίυνομένη οικονομία». 
Ούδεμία αμφιβολία, δτι ή κατά- 
στάσις τού πολέμου ή καί ή 
απειλή τούτου δικαιολογούν τήν 
προσωρινήν έν μεγάλφ μέτρφ 
έπέμβασιν τούτην Άλλά καί είς 
τήν περίπτωσιν αυτήν ακόμη 
υπάρχει ευρύ περιθώριον άσκή- 
σεως τή; χρησίμου ιδιωτικής πρω
τοβουλίας, υπό τήν έποπτείαν τοΰ 
κράτους, καί έδαφος γονίμου με
ταξύ τών δύο συνεργασίας, προς 
καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τοΰ έθνι- 
κοΰ συμφέροντος.

* *
*

Μέ τά δυσχερή ταΰτα προβλή
ματα, άπότοκα τοΰ πολέμου, 
απασχολούνται σήμερον τόσον οί 
εμπόλεμοι, δσον καί οι ουδέτεροι, 
ιδία έν Ευρώπη. ΓΙάσαι αί έθνι- 
καί δυνάμεις, ύλικαί καί έμψυχοι, 
κινητοποιούνται, είτε διά τήν τε
λεσφόρον διεξαγωγήν τοΰ πολέ
μου, εΐ'τε διά τήν αντιμετώπιση

τών ζητημάτων, τά όποια θέτει 
οΰτος. Άφοϋ είκοσιπέντε μόλις 
έτη από τοΰ 1914 έπέπρωτο ή 
Ευρώπη νά μεταβληθή καί πάλιν 
είς κοιλάδα φρίκης καί δακρύων, 
ας άτενίζωμεν τό δράμα μετά 
ψυχραιμίας, ήνωμένοι καί πειθαρ- 
χούντες, παραδειγματιζόμενοι από 
τήν καρτερίαν, μέ τήν οποίαν 
οί αμέσως ενδιαφερόμενοι λαοί 
αντιμετωπίζουν τον ατυχίαν. Έπί 
τοΰ οικονομικού δέ πεδίου, εργα
ζόμενοι καί οίκονομοΰντες, ας 
προσπαθήσωμεν νά αίσιοδοξώμεν, 
βλέποντες, δτι τά διδάγματα τοΰ 
τελευταίου πολέμου έκαρποφόρη- 
σαν, καί δτι, χάρις είς τήν μεθο
δικήν καί έγκαιρον λήψιν τών έν- 
δεικνυομένων μέτρων, περιωρίσθη 
είς τό έλάχισνον δυνατόν ό έκ 
τής συρράξεως κλονισμός τής οικο
νομίας τών εμπολέμων καί γενι
κώτερον τής διεθνούς οικονομίας. 
Ή μέχρι τοϋδε έπιδειχθείσα νη- 
φαλιότης καί σωφροσύνη εις τε 
τάς εμπολέμους καί τάς ούδετέρας 
χώρας, καί ή άγρυπνος παρακο
λούθησή τών οικονομικών ζητη
μάτων υπό τών έκασταχοΰ αρμο
δίων, έπιτρέπουν τήν έλπίδα, δτι 
δέν θά ίδωμεν τήν φοράν αυτήν 
επαναλαμβανόμενα τά οικονο
μικά, καί ιδία τά νομισματικά,
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1.496.100.10
296.416.70

’Εξαγοραί........................................................
"Εξοδα παραγωγής ..................................
Γενικά έ'ξοδα...............................................
‘Υπόλοιπον είς Μαθηματικόν άπΰθεμα

ΧΡΕΩΣΙΣ
Μαθηματικόν απόθεμα διά μή λήξ. κινδύνους 
Μεΐον Μαθημ. άποθέμ. Άντασφαλιστών . . .

Πληρωθεΐσαι καί έκκρεμεΐς αποζημιώσεις 
Μεΐον άναλογ. Άντασφαλιστών . ...

Γενικά "Εξοδα................................................
‘Υπόλοιπον είς Κέρδη καί Ζημίας . . .

66.994.120.—

2.750.000.—

1.199.683.40

1.127.535.10 
5.344.930.98
1.835.478.28 
3 900.000.—

83.151.747.76

23.378.434.40
2.452.575.68

Ασφάλιστρα..........................................................
Μεΐον άντασφαλίστρων....................................

Μαθηματικόν απόθεμα 1938 ............................... 61.054.474.60
Μεΐον μαθημ. άποθέμ. Άντασφαλιστών 1938 8.309.682.09

Μαθηματικόν απόθεμα ’Ατυχημάτων 1938 .
Τόκοι, εισοδήματα, προμήθειαι καί διάφορα κέρδη

ΠΙΣΤΩΣ1Σ 

20.925.858.72

54.744.792.59

2.250.000.— 
5.231.096.45

ΚΛΑΔΟΣ “ΠΥΡΟΣ,,

10.821.765.95
6.351.407.71

1.682.571.75
1.249.649.95

‘ 4.470.358.24

832.921.80

1.835.478.29 
5.199.730.78

11 838.489.11

Ασφάλιστρα...........................................................
Μεΐον άντασφαλίστρων............................................

Μαθηματικόν απόθεμα διά μή λήξ. κινδ. 1938 
Μεΐον Μαθημ. άποθέμ. Άντασφαλιστών 1938

Τόκοι, εισοδήματα, προμήθ. καί διάφ. κέρδη

13.527.207.15
7.937.491.88

10.168.16S.48 
6.265 172.43

83.151.747.76

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

5.589.715.27

3.002.996.05 

2.315.777.79

11.838.489.11

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ

ΧΡΕΩΣΙΣ
Άπόσβεσι; ακινήτου .............................. .... 578.262.44
’Αποσβέσεις καί προβλέψεις....................................... 461.132.15

'Υπόλοιπον πρός διανομήν.......................................

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,

1.038.394.59

4.861.943.31

5.900.338.—

’Υπόλοιπον έκ παλαιού..................
Μεταφερόμενα έκ Κλάδου Πυρός

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
700.6U7.22

5.199.730.78

5.900.338.—

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΑ Ω. Ν

Τακτικόν Άποθεματικόν 30 ο]ο............................................................ 1.248.4 ,0.85
Τακτικόν μέρισμα 5 ο]ο.......................................................................... 500.000._
Φόρος Τακτικού μερίσματος................................................................. 119.135.80
Ποσοστά καί αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου.............................. 329.879.95
Διάθεσι; υπέρ τών μετά συμμετοχή; είς τά κέρδη άσφαλιστηρ. 100.000.—
"Εκτακτον μέρισμα 15 ο]ο................................. ...............................ή 1.500.000.—
Φόρος έκτακτου μ'ερίσματος................................................................. 357.407.40
'Υπόλοιπον είς Νέον................................................................................ 717.619.41

4.861.943-41

Εις Σύμβουλος 
ΛΕΩΝ. Ν. ΖΑΡΙΦΗΣ

’Εν Άθήναις, τή 21η Φεβρουάριου 1940. 

‘Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΓ. I. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Εις ‘Υποδιευθυντής 
ΑΝΤ. Γ. ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ



σφάλματα τής περιόδου 1914-1918.1 ραγομένων ποικιλιών, καί έδημο- 
ΓΙρωτίστως όμως ας εΰχηθώμεν, σιεύθη αναγκαστικός νόμος, προ-
δπως τό άνατεΐλαν έτος έπανα- 
φέρη την ειρήνην εις τον κόσμον.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 

ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά τα καθιερωμένα εισερχό

μενα ήδη εις σύντομον έξέτασιν 
τών κυριωτέρων τής εθνικής ημών 
οικονομίας κλάδων, παραθέτοντες 
καί τούς μέχρι τής στιγμή; υπάρ
χοντας αριθμούς αποτελεσμάτων. 
Τούς οριστικούς δΓ έκαστον κλά- 
δον αριθμούς θά περιέχη ή υπό 
τής ήμετέρας Τραπέζης έκδιδομένη 
Οικονομική Έπετηρίς τής Ελ
λάδος.

Γεωργία. Αι· ατμοσφαιρικά! 
συνθήκαι τοϋ γεωργικού έτους 
1938-1939 ήσαν ανώμαλοι. Ευ
νοϊκός καιρός έπεκράτησε κατά 
τούς πρώτου; μήνας, έπιτρέψας 
την ομαλήν ενέργειαν τής σποράς 
τών πρωίμων προϊόντων, την ικα
νοποιητικήν έναρξιν τών καλλιερ
γητικών εργασιών γενικώς, καί 
την κανονικήν βλάοτησιν τών φυ
τών. Τον Μάρτιον δμως έπεσαν 
καταρρακτώδεις βροχαί καί έση- 
μειώθησαν απότομοι μεταπτώσεις 
τής θερμοκρασίας, από δέ τοϋ 
τρίτου δεκαημέρου τού Μαΐου 
μέχρι τέλους ’Ιουλίου έπεκρά- 
τησαν άστατοι καί ασυνήθεις 
διά τήν χώραν μετεωρολογικοί 
συνθήκαι. 'Γαΰτα πάντα προύξένη- 
σαν" σημαντικήν βλάβην εις τήν 
παραγωγήν, ιδία τού σίτου, τής 
δρύζης, τών όπωρών καί τών προ
ϊόντων τής αμπέλου. Ό καιρός 
εβελτιώθη κατόπιν καί ή συγκο
μιδή συνετελέσθη δμαλώς κατά 
τό πλεϊστον. Παρά τάς ατμοσφαι
ρικός ανωμαλίας, ή συνολική πα
ραγωγή τοϋ λήξαντος έτους θεω
ρείται, ούχ ήττον, λίαν ικανοποι
ητική.

Ή πλούσια γεωργική παραγω
γή κατέστησε δυνατήν τήν περαι
τέρω μείωσιν τής εισαγωγής γε 
ωργικών προϊόντων εκ τή; άλλο 
δαπής, καί ίδίφ τής εισαγωγής 
σίτου. Άφ’ ετέρου δμως καί ή 
εξαγωγή ελληνικών προϊόντων τής 
γής ήλαττώθη, όλιγώτερον είς 
ποσότητα καί, άναλόγως, περισ
σότερον εις αξίαν. Ή μέση έτη 
σία τιμή εξαγωγής ήτο μεγαλυ- 
τέρα τής τοϋ 1938 διά τινά προϊ
όντα, μικροτέρα δμως διά τά λοι
πά, έν οίς καί τό κυριώτερον εξα 
γωγικόν ημών προϊόν, δ καπνός. 
Είς τήν μείωσιν ταΰτην τών εξα
γωγών συνέβαλον, αναμφιβόλους, 
ή ανώμαλος πολιτική κατάστασις 
έν Εχόρώπη’καί ή έκ τοϋ πολέμου 
προκληθεΐσα διαταραχή είς τάς 
διεθνείς συναλλαγάς.

Γενικώτερον τό πρόγραμμα τής 
έπεκτάσεως καί βελτιώσεως τών 
φυτών μεγάλης καλλιέργειας, καί 
ιδίφ τοϋ σίτου, εφηρμόσθη έντα- 
τικώτερον διαρκοΰσης τής υπό έξέ- 
τασιν περιόδου, διά τής παραγω
γής καί διαθέσεως έκλεκτών σπό
ρων βελτιωμένων ποικιλιών σιτη
ρών, τής έπεκτάσεως τής γραμμι
κής καί σκαλιστικής καλλιέργειας, I 
καί συμπληρώσει»; τοϋ δικτύου j 
τών πειραματικών καί άποδεικτι

βλέπων τήν διενέργειαν πειραμα
τικών καλλιεργειών καπνοϋ ποι
κιλίας «Βιρτζίνια». ’Αντικείμενου 
στοργικής μερίμνης άπετέλεσαν 
ωσαύτως ή προαγωγή καί ή προ
στασία τής βαμβακοπαραγωγής, ή 
βελτίωσις τής καλλιέργειας τής 
καννάβεως καί τοϋ λίνου, ώς καί 
ή πρόοδος τής μελισσοκομίας καί 
τής σηροτροφίας. Έξ άλλου, νέα 
έλήφθησαν μέτρα διά τήν βελ- 
τίωσιν καί τήν προστασίαν τής 
ελαιοπαραγωγής, τής αμπελουρ
γίας καί τής παραγωγής οίνων 
καί σύκων, έρρυθμίσθη δέ επί 
πλέον διά \ όμου 6 τρόπος έπεκτά- 
σεω; εις τό μέλλον τών δενδρω- 
δών καλλιεργειών. Διά τής συμ- 
πληρώσεως έπίσης τής κείμενης 
νομοθεσίας έπεδιώχθη ή άποτελε- 
σματικωτέρα άσκησις τής υπέρ 
τής σταφίδας προστατευτικής πο
λιτικής.

Διαρκοϋντος τοϋ 1939 έτέθη 
ίς εφαρμογήν καί τό πρόγραμμα 

εής άξιοποιήσεως καί έκμεταλλεύ- 
σεως τών ελληνικών δασών, ίδρυ- 
θέντων προς τοΰτο κρατικών ερ
γοστασίων διά τήν παραγωγήν 
στρωτήρων, ξυλείας καί λοιπών 
δασικών προϊόντων. Όμοίως έθε- 
σπίσθησαν νομοθετικά μέτρα, 
αποβλέπονται είς τήν εντατικήν 
γεωργοοικονομικήν έκμετάλλευσιν 
τών έν Μακεδονία άποκαλυφθει 
σών γαιών υπό τών είς αύτάς

άποκαθισταμένων γεωργών. Γένι-I νέτο είς ικανοποιητικά; διά τούς
κώτερον δέ έτέθησαν αί βάσεις 
καί ήρξατο έντονος προσπάθεια, 
ιδία μετά τήν έκρηξιν τοϋ πολέ
μου, διά τήν δργάνωσιν καί εφαρ
μογήν ενιαίου προγράμματος γε
ωργικής παραγωγής, αποβλέπον
τας είς τήν έπίτευξιν αύταρκείας, 
τήν βελτίωσιν τής ποιότητας τών 
προϊόντων καί τήν μείωσιν τοϋ 
κόστους, τής παραγωγής. Έπί 
τών ένδεικνυομένων κατευθύν
σεων προς έπίλυσιν τοϋ γεωργι
κού προβλήματος έξεδόθη είς τας 
άρχάς τοϋ έτους γνωμοδότησις 
τοϋ Ανώτατου Οικονομικού Συμ 
βουλίου, είς άπάντησιν σχετικού 
ερωτήματος τεθέντος αύτφ υπό 
τής Κυβερνήσεως. Τέλος, ή από 
τοϋ έτους 1939 άρξαμένη προσπά
θεια άναδιοργανώσεως τών γεωρ
γικών συνεταιρισμών διά τής 
ίδρύσειος τής Εθνικής Συνομο
σπονδίας Γεωργικών Συνεταιρι
σμών τής Ελλάδος, ώλοκληρώθη 
πέρυσι διά τής συστάσεως τοϋ 
Υφυπουργείου Συνεταιρισμών.

Κτηνοτροφία. Ή κτηνοτρο
φία ηύνοήθη υπό τοϋ καιρού καθ’ 
όλον σχεδόν τό έτος. Ή καλή δια- 
χείμασις τών ποιμνίων καί ή ά
φθονο; βλάστησις κτηνοτροφικής 
χλωρίδας συνετέλεσαν είς τήν ικα
νοποιητικήν αναπαραγωγήν παί 
τήν σημαντικήν έπαύξησίν τής 
γαλακτοπαραγωγής, τής οποίας ή 
διάθεσις, καθώς και τών λοιπών 
γαλακτοκομικών προϊόντων, έγέ-

παραγωγους τιμάς, 
τών προς βελτίωσιν

Έν συνεχείς
Κρήτης, τά όποια δέν έπερατώ- 
θησαν ακόμη. Τό σύνολον τών

ξιν τής κτηνοτροφίας καταβλη 
θεισών ήδη προσπαθειών, έλή
φθησαν έντός τοϋ έτους συμπλη
ρωματικά μέτρα, αφορών-τα τήν 
άποκατάστασιν κτηνοτροφών, καί 
άποσκοποϋντα εις τον βαθμιαΐον 
περιορισμόν τής νομαδικής καί 
τήν δημιουργίαν χωρικής καί οί
κοσίτου κτηνοτροφίας. Έκ πα
ραλλήλου δέ έπεδιώχθη ή άνά- 
πτυξις τής πτηνοτροφίας, τής κο
νικλοτροφίας καί τής χοιροτρο
φίας. Ή τεχνική έρευνα διά τήν 
ρύθμισιν τής καλλιέργειας τών 
κτηνοτροφικών φυτών συνεχίσθη, 
κατηρτίσθη δέ, προσέτι, καί έτέ
θη είς έφαρμογήν πρόγραμμα βελ
τιώσεως τής παραγωγικότητας 
τών βοσκών. ’Αντικείμενων τής 
κυβερνητικής μερίμνης άπετέλε
σαν έπίσης ή βελτίωσις τών έγ- 
χωρίων γενεών, διά τεχνητής γο- 
νιμοποιήσεως, ή πρόοδος τής γα
λακτοκομίας καί τής τυροκομίας, 
ώς καί ή καταπολέμησις τών α
σθενειών τών ζφων. Γενικώς δέ 
έμελετήθη ή υίοθέτησις ριζικω- 
τέρων μέτρων, άποβλεπόντων εις 
τήν προστασίαν τοϋ κτηνοτροφι- 
κού τής χώρας πλούτου καί τήν 
έπαύξησίν τής άποδόσεως αύτοϋ.

Παραγωγικά έργα· Διαρκοΰν- 
τος τοϋ έτους έξηκολούθησεν ή

και αναπτυ- · νέων εκτάσεων, αι οποιαι απε-
δόθησαν ή θά αποδοθούν εις τήν 
καλλιέργειαν διά τών τερματι- 
σθέντων ήδη μεγάλων υδραυλι
κών έργων τών πεδιάδων Θεσοα
λονίκης καί Σερρών-Δράμας, καί 
τών έκτελουμένων ε’ισέτι νέων 
έργων, ύπολογίζεται είς 1.163.443 
στρέμματα. Έπί πλέον, μετά τήν 
άποπεράτωσιν δλων τών έργων, 
θά έχο.υν έξυγιανθή, βελτιωθή καί 
έξασφαλισθή κατά τών πλημμυ
ρών συνολικαί έκτάσεις 1.698.200 
στρεμμάτων, καί θά έχουν κατα- 
στή άρδεύσιμα 2.060.660 στρέμ
ματα γάιών. Παραλλήλως προς 
τήν έκτέλεσιν τών προμνησθέν- 
των έργων έπεδιώχθη ή ταχυτέρα 
άποπεράτωσις τής άξιοποιήσεως 
τών έν Μακεδονία άποκαλυφθει- 
σών γαιών, συνεχίσθη ή άξιοποί- 
ησις τών έν Ήπείρφ άποκαλυ- 
πτομένων γαιών, έξηκολούθησαν 
δέ έκτελούμενα είς πλείστας περι
φέρειας τής χώρας μεγάλα ή μι
κρότερα έργα έγγειων βελτιώσε
ων, καί έπεξετάθησαν α! μεθο- 
δικώς προ πολλοΰ γινόμεναι έρ- 
γασίαι διευθετήσει»; χειμάρρων, 
έπί τή βάσει προγράμματος άξιο
ποιήσεως τών δρεινών έν γένει 
έδαφών καί έκτελέσεως έργων 
κοινής ωφελείας εις τήν ύπαιθρον. 

Μεταλλεία καί Άλυκαί. ’Από
έκτέλεσις τών- νέων υδραυλικών κοινού μετά τών λοιπών έλληνι- 
έργων Θεσσαλίας, ’Ηπείρου καί κών έξαγωγικών ειδών, ή έξαγω-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ A. Ε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Διαθέσιμα:
Μετρητά έν τφ Ταμείφ καί παρά Τραπέζαις 

ένταΰθα καί Έξωτερικφ..........................
Εμπορικόν Συν)μα πρός εϊσπραξιν παρ’ άν- 

ταποκριταΐς.....................................................
Άνταπβκριταί:
Λ]σμός περιθωρίων Ένεγγΰων Πισ ιώσεων .
Κατάστημα Τραπέζης:
’Ακίνητον γωνίας οδών Σταδίου καί Πεσμα- 

τζόγλου .............................................................
Χρεώγραφα:
Χρεώγραφα ’Ιδιοκτησίας Τραπέζης.................
Χορηγήσεις διάφοροι:

23.059.822.19

2.039.050.35 25.098.872.54

5.439.856.50

15.650.000—

17.318.410.20

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Προεξοφλήσεις ’Εμπορικών Γραμματίων . . . 
’Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί Χρεώσται .... 
Δάνεια καί ’Ανοικτοί Αογ]σμοί έπί ένεχύρω

Χρεωγράφων ....................................................
Δάνεια καί ήγγυημένυι Λ]σμοί έπί υποθήκη 

’Ακινήτων καί Διαφόρων ’Εγγυήσεων , . 
Δάντία καί Προκαταβολαί έπί Φορτωτικών

καί ’Εμπορευμάτων.......................................
Χρεώσται Ένεγγύων Πιστώσεων......................

66.998.635.80
12.273.109.97

43.806.449.2 ί

18.975.637.10

11.685.404.45
15.501.562— 169.240.798.57

’Ακίνητα καί εγκαταστάσεις :
Κτήματα Τραπέζης έξ άναγκαστ. εκποιήσεων 
’Αξία έπίπλων, Χρηματοκιβωτίων κλπ, Κεν

τρικού καί ‘Υποκαταστημάτων ..................

1.156.811.55

800.000— 1.959.311.55

234.703.249 36
Λογαριασμοί ιάξεως................................................. 413.846.949.75

648.551.199.11

Κεφάλαια
Κεφάλαιον Μετοχικόν............................................ 15.000.000—

» Άποθεματικόν Τακτικόν καί Έκ
τακτον .............................................................. 14-200.(100—

Κέρδη καί Ζημίαι, ΐιπόλοιπον είς Νέον . . . 102.905.46

Προβλέψεις
Προβλέψεις δι’ ένδεχομένας ζημίας έξ ύποτι- 

μήσεως Χρεωγράφων...................................
Υποχρεώσεις έκ Καταθέσεων καί Πιστω

τικών Λογαριασμών
Καταθέσεις έν ’Όψει καί ’Αλληλόχρεοι Λογα

ριασμοί .............................................................. 79.835.729.85
Ταμιευτήριον.............................................................. 42.723.170.65
Καταθέσεις έπί Προθεσμία καί είς Έγγύησιν 82.319.794.05

Άναπροεξοφλήσεις Έμπορικ. Γραμματίων 
Τρέχοντες Λογαριασμοί Πιστωτικοί . . .
Υποχρεώσεις Διάφοροι
Έπιταγαί καί Έντολαί Πληρωτέοι...................... 1.164.546.40
Μερίσματα Πληρωτέα................................................ 918.931.—
Ένέγγυοι Πιστώσεις.................................................  15.369 770.65
Περιθώρια Ένεγγΰων Πιστώσεων ...... 4.417.641.20
'Υποκαταστήματα, έγγραφα! καθ’ οδόν .... 1.553.620.25

Λογαριασμοί

26.302.905.46

1.700.000.-

154.878.694.55

7.909.521.85
21.078.618—

23.424.509.50

234.704.249.26
413.816.949.75

648.551.199.11

ΑΝΑΛΥΣΙΣ Μ Ε Ρ I Δ Ο Σ “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,

X Ρ Ε Ω Σ I Σ

Γενικά ’Έξοδα. Έξοδα διαχειρίσεως, γραφική {ίλη. ’Ενοίκια 
κών άγρών. Δεδομένης δέ τής ση- ί Φόροι Δημοσίου: Φόρος Επιτηδεύματος. Οικοδομώ,· καί

μασιας,ην ενεχει δια τον επισιη-1 Τόκοι .Υποχ^Ισεωλ,     . . ........................
Εισφορά Τραπέζης ύπέρ Κοινωνικών Ασφαλίσεων .... 
’Αποσβέσεις καί Προβλέψεις
Άπόσβεσις ’Εξόδων Έγκαταστάσεως : . . . . 277.653.—

» έπί αξίας Ινατ)τος Τραπέζης . . . 400-000.—
» " έπί άξ ας Κτημάτων Τραπέζης . . 60.000..—

Κράτησις είς ένίσχυσιν Άποθεματικοΰ Χρεω
γράφων ...................................................................... 100.000.—

’Αποσβέσεις καί Προβλέψεις Διαφόρων Λο
γαριασμών ...................... ........................................... 806.806.10

Υπόλοιπον Κερδών πρός διάθεσιν.......................... .....................

σμον της χωράς ή παραγωγή 
δσπρίων καί γεωμήλων, Ιδιαιτέρα 
κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν 
έπέκτασιν καλλιέργειας αυτών καί 
τήν βελτίωσιν τών στρεμματικών 
άποδόσεών των. Τό αυτό έγένετο 
έπίσης διά τον άραβόσιτον καί 
τήν δρυζαν, έλήφθησαν δέ έπί 
πλέον μέτρα διά τήν προστασίαν 
τών δύο τούτων προϊόντων. ’Αφ’ 
ετέρου, ή προστατευτική πολιτική 
υπέρ τής εγχωρίου σιτοπαραγω
γής, έγενικεύθη, διά τής έπεκτά
σεως τού συστήματος τής συγκεν
τρώσει»; καί είς άλλας περιφερείας.

Έκ παραλλήλου συνεχίσθη ή 
άρξαμένη προσπάθεια διά τήν 
εύρυτέραν διάδοσιν τών είσαχθει- 
σών νέων καλλιεργειών σόγιας καί 
ήλιοσπόρου, ως καί διά τήν προα
γωγήν τής καλλιέργειας τών φαρ- · 
μακευτικών καί άρωματικών φυ
τών. Τό καπνικόν πρόβλημα έπα- 
νεξητάσθη μετά τής δεούσης προ
σοχής, έλήφθησαν δέ συμπληρω
ματικά νομοθετικά μέτρα διά τήν 
ρύθμισιν τής καλλιέργειας καί τήν 
βελτίωσιν τής ποιότητας τών πα-

7.439.781.85

504.055—
8.734.228.50

169.319—

1.614.459.10
2.217.905.46

20.709.748.91

Ύπόλοιτον προηγούμενης Χρήσεως............................................
Τόκοι Χορηγήσεων, Προμήθειαι, Συναλλαγματικοί Διάφο

ροί, Πρόσοδοι Καταστήματος καί διάφορα κέρδη ....

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

106.490.39 

20.603.258.52

20.709.748.91

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΧ. 2.217.905.46
Είς Τακτικόν Άποθεματικόν : Κράτησις συμφώνως τφ άρθρφ 32 τοϋ Καταστατικού Δρ. 200.000.—

» Προβλέψεις : Κράτησις δι’ ’Επισφαλείς ’Απαιτήσεις........................................................ » 500.000.—
» Μέρισμα χρήσεως πρός δρχ. 30.— κατά μετοχήν έπ'ι Μετοχών 30.000 ...................... » 900.000.—
» Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου καί Λιευθΰνσεως........................................................ » 275.000.—
» Φόρους Δημοσίου. Κράτησις διά φόρον Καθ.Προσόδου καί οδοποιίας μερίσματος » 240.000.—
» Κέρδη καί Ζημίας, Υπόλοιπον είς Νέον.............................................................................. » 102.905.46

Δρ. 2.217.905,46

Τό έκ δραχμών 30.— κατά Μετοχήν μέρισμα Χρήσεως 1939 
.Ισολογισμού υπό τής Γενικής Συνελεΰσεως τών Μετόχων.

ελεύθερον φόρου Καθαρας Προσόδου, πληρωθήσεται μετά τήν έ'γκρισιν τοΰ παρόντος 

Εν Άθήναις τή 31η ’Ιανουάριου 1940

Ό Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΥ

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΣΠΥΡΟΣ I. ΚΩΣΤΟΥΟΑΛΟΣ

Ό Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου 
ΣΠΥΡ. Α. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ



γή μεταλλευμάτων ύπελείφθη τής 
τοΰ προηγουμένου έτους: τόννοι 
881.014 αξίας δρχ. 503.758.000 
έναντι τόννων 959.083 αξίας δρχ. 
483.180.000. Αί προσπάθειαι προς 
άξιοποίησιν τοΰ έν τφ ύπεδάφει 
πλούτου ένετάθησαν εντός τοΰ 
υπό πρίσιν έτους. Πλήν τής περί 
τά τέλη τοΰ 1938 κυρωθείσης 
συμβάσεως περί άναζητήσεως καί 
έκμεταλλεΰσεως υδρογονανθράκων 
παντός είδους καί δρυκτοϋ μαγει- 
ρικοΰ άλατος, έκυρώθη σΰμβασις 
περί παραχωρήσεως δικαιώματος 
άναζητήσεως καί έκμεταλλεΰσεως 
λιγνιτών, δι’ ής θέλει καταστή δυ
νατή ή πολλαπλώς ωφέλιμος διά 
την εθνικήν οικονομίαν χρησιμο
ποίησή τοΰ ελληνικού λιγνίτου, 
εϊτε αΰτουσίου. εϊτε βιομηχανο- 
ποιημένου. Σημειωτέον, δτι έκ τών 
γενομένων εν τή Δυτική Μακεδο
νία ερευνών, διεπιστώθη ή ύπαρ- 
ξις κοιτασμάτων λιγνίτου, ύπολο- 
γιζομένων εις 150 καί πλέον εκα
τομμύρια τόννων. Επίσης έξηκο- 
λοΰθησεν ή έρευνα προς άνακά- 
λυψιν χρυσοΰ έν Μακεδονία.

Κατ ακολουθίαν μεγάλης δυσμε- 
νείας τοΰ καιρού, ή παραγωγή τών 
κρατικών αλυκών ήτο κατωτέρα, 
άνελθοΰσα εις τόννους 82.125 έ
ναντι τόννων 102.056 τφ 1938. 
Κατόπιν έπισταμένης μελέτης έκ 
μέρους τών αρμοδίων υπηρεσιών, 
ένεκρίθη υπό τής Κυβερνήσεως ή 
λήψις συμπληρωματικών μέτρων, 
άποβλεπόντων εις τήν άναδιοργά-, 
νωσιν τών αλυκών καί τήν άπο- 
δοτικωτέραν έκμετάλλευσιν αυτών.

'Αλιεία. Έπί τή βάσει νομοπα
ρασκευαστικής εργασίας, ήν έξε- 
πόνησεν ή ύπό τοΰ Υπουργείου 
τής ’Εθνικής Οικονομίας τώ 1938 
συσταθεΐσα ειδική επιτροπή, έ- 
λήφθησαν εντός τοΰ λήξαντος έ
τους νομοθετικά μέτρα, δΤ ών 
ρυθμίζεται ριζικώς τό πρόβλημα 
τής αλιείας εν Έλλάδι" συνιστα- 
ται οργανισμός αλιείας, τοΰ οποί
ου σκοπός είναι ή επιστημονική 
έρευνα καί προστασία τοΰ ίχθυο- 
λογικοΰ πλούτου, γενικώτερον δέ 
ή άνάπτυξις τής παραγωγής ιχθύ
ων καί ή προαγωγή τοΰ άλιευτι- 1 
κοΰ κλάδου.

Διά Βασιλικού Διατάγματος έκυ
ρώθη, έξ άλλου, ό υπό τοΰ 'Υφυ
πουργείου τής Ναυτιλίας καταρ- 
τισθείς κανονισμός τής σπογγα
λιείας. Ό κανονισμός οΰτος αφο
ρά τήν διά σπογγαλιευτικών πλοί
ων διενεργουμένην οπουδήποτε 
τής ανοικτής θαλάσσης ή έντός 
τών χωρικών ύδάτων ξένων έπι- 
κρατειών, καθορίζει δέ, προς τού- 
τοις, διάφορα προφυλακτικά καί 
προστατευτικά τής ύγιείας τών ] 
σπογγαλιέων μέτρα.

Βιομηχανία. Καθ’ δλον τό 
μέχρι τής έκρήξεως τοΰ πολέμου 
διάστημα ή βιομηχανική κίνησις \ 
ήτο ζωηρά, ή δέ παραγωγή τών 
περισσοτέρων κλάδων διετηρεΐτο 
εις επίπεδα ανώτερα τών τής αν
τιστοίχου περιόδου τοΰ προηγου
μένου έτους. ’Από τοΰ Σεπτεμ
βρίου δμως αρχίζει σημειουμένη 
χαλάρωσις τής παραγωγής, οφεί
λομε νη τό μέν εις τήν έλλειψιν 
πρώτων υλών, τό δέ εις τήν γε
νικήν αρρυθμίαν τών συναλλαγών 
καί τήν ΰφεσιν τής ζητήσεως, αί 
όποια1 έπηκολούθησαν τήν έναρ- 
ξιν τ°ΰ πολέμου. Παρά ταΰτα 
δμως ή δραστηριότης ωρισμένων 
βιτμ θχανιών, ένιαι τών οποίων έ- 
ξετέ^-ονν κρατικάς παραγγελίας, 
συνεχίσθη οπωσδήποτε ζωηρά!μέ
χρι τέλους τοΰ έτους. Ή ποσο
τική παραγωγή τών πρώτων έν- 
ν έα μηνών (νεώτερα στοιχεία καί 
έχτ ίμησις τής άξίας τής παραγω- 
γ % δέν υπάρχουν είσέτι) ήτο με
γαλύτερα τής άντιστοίχου παρα
γωγής τοΰ 19 38, συμφώνως προς 
τόν ύπό τοΰ Άνωτάτου Οικονο
μικού Συμβουλίου συντασσόμενον 
σχετικόν δείκτην, ό όποιος παρου- 
σίαζεν αΰξησιν κατά 8,99 ο)ο.

Έξ άλλου ό σταθμικός δείκτης 
τής εισαγωγής τών βιομηχανικών 
πρώτων υλών έκ του εξωτερικού 
ύπερέβαινε καθ’ έκαστον τών ε
πτά πρώτων μηνών τόν άντίστοι- 
χον δείκτην τοΰ 1938. Μετά τόν 
’Ιούλιον δμως δυσχεραίνεται ή 
προμήθεια πρώτων υλών έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ- ό δείκτης διαγράφει 
άπότομον πτώσιν καί κατέρχεται 
άπό 141,71 εις 53,24 τόν Δεκέμ
βριον. Ούτως ό μέσος δρος τοΰ

έτους μειοΰται άπό 120,67 εις 
108,15, ήτοι κατά 10,37 ο)ο.

Ό νέος ευρωπαϊκός πόλεμος 
παρέχει τήν ευκαιρίαν εύρυτέ- 
ρας τοποθετήσεως τών προ
ϊόντων τής ελληνικής βιομηχανί
ας εις τάς γειτονικός χώρας, δέν 
άμφιβάλλομεν δέ, δτι ό βιομηχα
νικός κόσμος θά καταβάλη πάσαν 
προς τούτο προσπάθειαν, επιμε
λούμενος τής ποιότητας καί συγ- 
κρατών εις λογικά έπίπεδα τάς 
τιμάς τών έξαγομένων ειδών.

Ύπό τε τοΰ Κράτους καί τών 
βιομηχάνων δέν έπαυσε καταβαλ
λόμενη προσπάθεια ποιοτικής βελ- 
τιώσεως τής βιομηχανικής παρα
γωγής καί μειώσεως τοΰ κόστους 
τών παραγομένων ειδών. Δυστυ
χώς ή σοβαρά ΰπερτίμησις τών 
έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένων 
πρώτων υλών τής βιομηχανίας ε
πέφερε, κατ’ ανάγκην, άνάλογον 
ύψωσιν εις τάς τιμάς τών βιομη
χανικών προϊόντων. Ή άπό τοΰ 
1938 τεθεΐσα άρχή τής ένισχύσε- 
ως καί προστασίας τών επαρχια
κών βιομηχανιών έτηρήθη αΰστη- 
ρώς, οσάκις, διαρκοΰντος τοΰ λή
ξαντος έτους, έζητεΐτο ή χορήγη- 
σις αδειών διά τήν ϊδρυσιν νέων 
έργοστασ,ων.

Ναυτιλία. Εξαιρέσει τοΰ πρώ
του τριμήνου, ή άργήσασα πέρυσι 
χωρητικότης τής φορτηγού ημών 
ναυτιλίας ήτο κατά πολύ μικρο- 
τέρα, έν συγκρίσει προς τό 1938. 
Έπί πλέον οί ναύλοι ήρχισαν ν
οούμενοι μετά τήν έναρξιν τοΰ 
πολέμου. Παρά ταΰτα δέν δύνα- 
ται νά ύποστηριχθή, δτι κατά τό 
ύπό κρίσιν έτος τά κέρδη τής ναυ
τιλίας ηύξήθησαν. Πλήν τοΰ δτι 
οί ναύλοι ήσαν χαμηλοί μέχρι τοΰ 
Σεπτεμβρίου, δσα πλοία εύρέθη- 
σαν κατά τήν έκρηξιν τοΰ πολέ
μου ναυλωμένα μέ προπολεμικούς 
ναύλους, ήγαγκάσθησαν νά πλη
ρώσουν πολεμικά ασφάλιστρα, ε
πιδόματα, κλπ., ύποστάντα ούτω 
σοβαράς ζημίας. Μετά τόν Νοέμ
βριον μόνον, δύναταί τις είπεΐν, 
αρχίζουν πραγματοποιούμενα άξι- 
όλογα κέρδη.

Ή συνολική δύναμις τής άτμή- 
ρους ημών ναυτιλίας, ήτοι τών 
ύπό ελληνικήν σημαίαν πλοίων, 
ως καί τών ύπό ξένην σημαίαν, 
εις α συμμετέχουν Έληνες έφο- 
πλισταί, έμειώθη έντός τρΰ 1939 
εις 665 πλοία, ολικής χωρητικό
τητας 2.121.177 κόρων, έναντι 
688 πλοίων ολικής χωρητικότητας 
2.165.489 κόρων έν τέλει τοΰ 
1938. "Οσον άφορμ είδικώτερον 
τήν επιβατηγόν ναυτιλίαν, αύτη, 
εν άντιθέσει προς τά προηγού- 
να έτη, έπετέλεσεν άξιόλογον 
πρόοδον έντός τοΰ 1939. Πλήν 
τής προσθήκης μιας άξιολόγου μο
νάδας διά τάς έπεκταθείσας γραμ- 
μάς τής Μεσογείου (μέχρι Μασ
σαλίας), ύπεγράφη καί έτέθη α
μέσως εις εφαρμογήν σΰμβασις 
διά τήν γραμμήν Έλλάδος-Βορ. 
’Αμερικής, έξυπηρετουμένην ήδη 
διά τοΰ ύπερωκεανείου «Νέα Ελ
λάς». Έξ άλλου, διά τής γενομέ- 
νης ρυθμίσεως τοΰ άκτοπλοϊκοΰ 
ζητήματος έπιδιώκεται ή βαθμι
αία βελτίωσις τοΰ πλωτού ύλικοΰ 
τής επιβατηγοΰ ναυτιλίας καί ή 
άρτια εξυπηρέτησες τών εσωτερι
κών θαλασσίων συγκοινωνιών τής 
χώρας. Ή ελληνική σημαία έξα- 
κολουθεΐ κατέχουσα τήν ένάτην 
κατά σειράν θέσιν έν τή διεθνεΐ 
ναυτιλία άπό άπόψεως χηρητικό- 
τητος, τήν πέμπτην δέ κατ’ άνα- 
λογίαν τοΰ πληθυσμού.

Ή φορτηγός ναυτιλία άποκο- 
μίζει σήμερον μεγάλα κέρδη, συ
νεπείς τοΰ πολέμου, σημαντικόν 
μέρος τών οποίων θά είσρεύση 
βαθμηδόν εις τήν χώραν, ένι- 
σχΰον τήν συναλλαγματικήν αυ
τής κατάστασιν. Μόνον τό έκ πο
λεμικών έπιδομάτων προς τά 
πληρώματα άποκτηθησόμενον συ
νάλλαγμα ύπολογίζεται εις λίρας 
’Αγγλίας 2.000.000 περίπου. Έξ 
άλλου, φθίνοντας τοΰ ’Οκτωβρίου 
έπεβλήθη, ως γνωστόν, έκτακτος 
προσωρινή φορολογία έπί τών 
φορτηγών άτμοπλοίων ολικής χω
ρητικότητας άνω τών 500 κόρων, 
τής οποίας ή άπόδοσις ύπολογί- 
ζεται εις 1.000.000 άγγλικών λι
ρών. Συνολικώς, τό έκ τής εμπο
ρικής ναυτιλίας συναλλαγματικόν 
έσοδον τής χώρας κατά τό τρέ- 
χον έτος θά άνέλθη, συμφώνως

προς ύπολογισμούς τών αρμοδίων 
εις λίρας 6.000.000 περίπου, έναντι 
λιρών 2.000,000 περίπου κατά τό 
λήξαν έτος.

’Εξωτερικόν έμπόριον. Τό
ειδικόν έμπόριον τής Ελλάδος 
μετά τών ξένων επικρατειών έπη- 
ρεάσθη, ώς ήτο άναπόφευκτον 
άπό τήν δυσμενή έξέλιξιν τής 
πολιτικής καταστάσεως έν Εύ- 

I ρώπη. Μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου ή 
I μέν άξια έδείκνυε μείωσιν, ή δέ 
: ποσότης εις τόννους αύ'ξησιν. 
Κατά τούς μετέπειτα τέσσαρας 
μήνας δμως τόσον ή άξία δσον 
καί ή ποσότης έμειώθησαν, εις 
τσΰτο δέ άναμφιβόλως συνετέλε- 
σαν οι κατ’ άνάγκην τεθέντες 
αυστηρότεροι περιορισμοί τών έκ 

, τοΰ έξωτερικοΰ εισαγωγών, ώς 
καί ή πρόσκαιρος άπαγόρευσις 

! τής έξαγωγής ωρισμένων έλληνι- 
I κών πρϊόντων χάριν τών άναγ- 
[ κών τής έσωτερικής καταναλώ- 
! σεως. Ούτω τό σύνολον τοΰ έξω- 
τερικοΰ έμπορίου άνήλθεν εις 
τόννους 2.740.460 άξίας δρχ, 
21.476 εκατομμυρίων έναντι τόν
νων 4.090.508 άξίας δρχ. 24.911 
εκατομμυρίων τφ 1938, ήτοι έμει
ώθη κατά 8,55 ο)ο εις βάρος * καί 
12,70 ο)ο εις άξίαν. "Η τε εισα
γωγή καί έξαγωγή είναι ήλατ- 
τωμέναι εις βάρος καί άξίαν.

Ή εισαγωγή έμειώθη κατά 
τόννους 257.603 (9,39 ο)ο) καί 

. δρχ. 2.485 εκατομμύρια (16,83ο)ο) 
ή έξαγωγή κατά τόννους 92.545 

t (6,85ο)ο) καί δρχ. 949 εκατομ
μύρια (9,35ο)ο), τό δέ έλλειμμα 
τοΰ έμπορικοΰ ισοζυγίου περιω- 
ρίσθη ούτως άπό δρχ. 4.612 εκα
τομμύρια εις δρχ. 3.076 έκατομμ., 
ήτοι ήλαττώθη κατά δρχ. 1.536 
εκατομμύρια ή 33,30ο)ο. Ή με- 
γαλυτέρα μείωσις τής εισαγωγής 
ειχεν ώς αποτέλεσμα νά αΰξηθή 
ή άναλογία τών έξαγωγών προς 
τάς είσαγωγάς, ώς προς μέν τό 
βάρος άπό 49,22ο)ο εις 50,60ο)ο, 
ώς προς δέ τήν άξίαν άπό 
68,75ο)ο εις 74,94ο)ο. Δηλαδή 
κατά τό παρελθόν έτος ή άξία 
τών έξαγωγών εκάλυψε τά τρία 
τέταρτα τής εις δραχμάς άξίας 
τών έκ τής άλλοδαπής είσα^ογών.

Ή εμπορική πολιτική ημών 
έξηκολούθησε διεπομένη, εις με- 
γάλην κατ’ άνάγκην κλίμακα, υπό 
τοΰ συστήματος τών συμβάσεων 
άνταλλαγής καί συμψηφισμού. 
Έντός τοΰ πλαισίου τούτου έπε-! 
διώχθη βελτίωσις τών δρων άν
ταλλαγής, ίδίμ δσον άφορά τόν 
δι’ ελευθέρου συναλλάγματος δια- j 
κανονισμόν μικροτέρου μέρους τής | 
άξίας ώρισμένων εισαγωγών, τήν 
αΰξησιν τών έξαγωγών καί τήν 
ίσοσκέλισιν τών λογαριασμών. Γε
νικώτερον δέ έπεδιώχθη αΰξησις 
τών έξαγωγών καί διεύρυνσις τών 
άγορών καταναλώσεως τών ελλη
νικών προϊόντων, ιδίως εις χώρας ι 
έλευθέρου συναλλάγματος.

Συγκοινωνία. Αί μεταφοραί 
διά τών σιδηροδρόμων, διά τοΰ 
άέρος έν τφ έσωτερικώ καί ή I 
άναέριος κίνησις έπιβατών έξωτε-1 
ρικοΰ, ήσαν άνώτεραι τών τοΰ 
1938, άντιθέτως δέ κατωτέρα ή 
κίνησις τών' λιμένων, έξωτερική 
τε καί έσωτερική, ώς καί ή μετά 
τοΰ έξωτερικοΰ έναέριος κίνησις 
έμπορευμάτων καί ταχυδρομείου. 
Επίσης ήτο μικρότερος ό συνολι
κός άριθμός τών έκ τοΰ έξωτερι- 
κοΰ διά θαλάσσης άφιχθέντων 
έπιβατών.

Ή έφαρμογή τοΰ μεγάλου όδι- 
κοΰ προγράμματος συνεχίσθη διά 
τής κατασκευής πλείστων έθνικών 
οδών καί τής έκτελέσεως τεχνι
κών έργων καί όδοστρωσιών εις 
διαφόρους περιφερείας τοΰ κρά
τους. Σημαντικοί διετέθησαν προς 
τούτοις πιστώσεις διά τήν συντή
ρησήν οδών καί γεφυρών, έπίσης 
δέ διά τήν έκτέλεσιν όδοποιητι- 
κών έργασιών, χρησίμων διά τήν 
έκμετάλλευσιν ώρισμένων δασι
κών συμπλεγμάτων. Νέα κατε- 
βλήθη, έξ άλλου μέριμνα διά τήν 
ρύθμισιν καί τόν συντονισμόν τών 
συγκοινωνιών, τήν συμπλήρωσιν 
τών σιδηροδρομικών έγκαταστά- 
σεων, τήν βελτίωσιν τοΰ τροχαίου 
ύλικοΰ τών δικτύων, ώς καί τήν 
πρόοδον τής ταχυδρομικής, τηλε

γραφικής καί τηλεφωνικής δργα- τήν αγοράν διά τής χορηγήσεως 
νώσεως. πιστώσεων, συνεπαγομένων τήν

Τουρισμός. 'Ως ήτο επόμενον, έκδοσιν τραπεζικών γραμματίων, 
ή έλευσις ξένο^ν περιηγητών έπη- Τήν 3ην Μαρτίου ή κυκλοφορία 
ρεάσθη έκ τών διεθνών συμβάν- είχε κατέλθει εις δχρ. 6.846 έκα- 
των, άπό τοΰ Σεπτεμβρίου δέ έ- τομμύρια, ή διεθνής δμως κρίσις 
μειώθη εις τό ήμισυ περίπου τής τοΰ Απριλίου άναβιβάζει την 
άντιστοίχον περυσινής. Κατ’ άκο- κυκλοφορίαν, λήγοντος τοΰ μηνός 
λουθίαν αί συναφείς επιχειρήσεις τούτου, εις δρχ. 8.255 έκατομμύ- 
διήλθον καί διέρχονται σοβαράν ρια. Παρελθούσης τής οξύτητας 
οικονομικήν κρίσιν.Συμφώνως προς τής κρίσεως ταύτης, τό τραπεζο
πληροφορίας, παρασχεθείσας ύπό γραμμάτων άρχίζει έπανερχόμε- 
τών αρμοδίων ύπηρεσιών, οί ά- νον εις τώ ταμεία τοΰ έκδοτικοΰ 
φιχθέντες έντός τοΰ έτους ξένοι ιδρύματος καί ή κυκλοφορία πε- 
περιηγηταί —μή συμπεριλαμβανο- ριορίζεται εις δρχ. 7.885 έκατομ- 

1 μένοιν τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ ξέ- μύρια τήν Ι5ην Αύγούστου. Άλλ’ 
νης ή ελληνικής υπηκοότητας έλ- ή προϊοΰσα έπεδείνωσις τής εύ- 
θόντων ομογενών—άνήλθον εις ρωπαϊκής καταστάσεως, ένσπεί- 
109.990 έναντι 121.066 τοΰ έτους ρουσα τήν άπαισιοδοξίαν, προκα- 
1938, ό δέ άριθμός τών δμαδικώς λεΐ τήν έκ νέου διόγκιοσιν τής 
έπισκεφθέντων τήν χώραν ύπολο- κυκλοφρίας, ήτις, μέ τήν κήρυξιν 
γίζεται εις 14.763 έναντι 27.833. τοΰ πολέμου, φθάνει τήν 7ην 
Ό άριθμός τών έκ τής Αίγύπτου Σεπτεμβρίου εις τό άνώτατον 
έλθόντων ξένων, άφαιρουμένων μέχρι σήμερον σημειωθέν έπίπε- 
τών ομογενών, ήτο 9.188, ένφ τφ δον τών δρχ. 10.677 έκατομμυε 
1938 εΐχον έλθει 11.002 ξένοι έκ ρίοτν. Έκτοτε, ή έμπιστοσύνη άρ- 
τής χώρας ταύτης. χίζει άποκαθισταμένη ολίγον κατ’

Μεταναστευτικά εμβάσματα, ολίγον, καί ή κυκλοφορία τείνει 
Νέαν μείωσιν έμφανίζουν τά έκ νά έπανέλθη εις φυσιολογικώτερα 
μεταναστευτικών έμβασμάτων εί- έπίπεδα, κατερχομένη βραδέως 
σελθόντα εις τήν χώραν ποσά ξέ- μέχρι δρχ. 9.453 εκατομμυρίων 
νου συναλλάγματος, συνεπεία τής εις τό τέλος τοΰ έτους καί δει- 
δυομενοΰς έπιδράσεως- τοΰ πολιτι- κνύουσα τελικώς, έν συγκρίσει 
κοΰ συντελεστοΰ έπί τών έργα- προς τόν Δεκέμβριον τοΰ προη- 
σιών άνά τόν κόσμον καί τής έπ’ γουμένου έτους, αΰξησιν άναλο- 
άρκετούς μήνας ύφέσεως τής οί- γοΰσαν εις 30,58 ο]ο. Ή μέση 
κονομικής δραστηριότητας εις τάς έτησία δμως κυκλοφορία τραπε- 
Ήνωμένας Πολιτείας τής Άμερι- ζογραμματίων ήτο δραχ. 8.481 
κής. Τό σύνολον τών μέσορ τής εκατομμύρια, ήτοι κατά 24,9 ο]ο 
Τραπέζης τής Ελλάδος καί τών 1 μόνον άνωτέρα τής έκ δρχ. 6.789 
λοιπών τραπεζών γενομένων έμβα- , εκατομμυρίων μέσης κυκλοφορίας 
σμάτων υπολογίζεται εις λίρας' τοΰ έτους 1938. Ώς είκός, ή ση- 
Άγγλίας 3.860.745 έναντι λιρών ' μαντική αύτη αΰξησις τής κυκλο- 
4.928.868 τφ 1938 καί λιρών 5. , φορίας ειχεν ώς άποτέλεσμα τήν 
990.776. τφ 1937. ’Ανάλογος ήτο1 μείωσιν τής άναλογίας τοΰ εις 
ή μείωσις καί τών διά τής ήμετέ- χρυσόν καί συνάλλαγμα καλύμμα- 
ρας Τραπέζης γενομένων έμβασμά- ί τος αυτής άπό 49,23 ο]ο, τελευ
τών, άνελθόντων εις λίρας Άγ-Μοΰντος τοΰ 1938 εις 38,98 ο]ο 
γλίας 1.068.κ85 έναντι λιρών 1.469. τή 30ή Δεκεμβρίου 1939, καί 
200 διά τό 1938 καί λιρών 1.738. ί τοΰτο μολονότι τό κάλυμμα ηύ- 
900 διά τό 1937. ξήθη έντός τοΰ έτους. Παρά πά-

Χρηματιστήριον. Ή κίνησις1 σαν ανωμαλίαν δμως καί τήν 
τών συναλλαγών καί τών τιμών δημιουργηθεΐσαν στενότητα τής 
εις τό Χρηματιστήριον ’Αθηνών χρηματαγοράς, τό έπιτόκιον προε- 
ύπέστη μοιραίως τήν δυσμενή έ- ξοφλήσεων τής Τραπέζης τής 
πίδρασιν τών διεθνών γεγονότων 'Ελλάδος παρέμεινεν άμετάβλη- 
τοΰ έτους' αί μέν συναλλαγαί έμει- τον εις τά 6 ο]ο.

Έντός τοΰ λήξαντος έτους ίδρύ- 
θησαν 74 έταιρεΐαι μέ συνολικά 
κεφάλαια δρχ. 399.568.000 έναν
τι 102 εταιρειών μέ συνολικά κε
φάλαια δρχ. 421.045.000 τφ 1930. 

ΔΓ άναγκαστικοϋ νόμου, δημο-

άιθησαν σημιαντικώτατα, αί δέ τι- 
μαί έπεσαν, ώς συνέβη, άλλωστε, 
εις τάς περισσοτέρας χρηματιστη
ριακός άγοράς τοΰ έξωτερικοΰ.

Ούτως, ό γενικός δείκτης 
τών τιμών δίά μέν τάς άξίας στα
θερού εισοδήματος, άφοΰ κατήλ- σιευθέντος τήν Ιην Ιανουάριου 
θεν άπό 110,4 τόν Δεκέμβριον τοΰ τοΰ άρξαμένου έτους εις τήν Έφη-
1938 εις 86,8 τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
1939, βελτιωθείς, ήτο τόν Δεκέμ
βριον 94,7, διά δέ τάς άξίας με
ταβλητού εισοδήματος έμειώθη 
άπό 131, 2 εις 98,6 τόν Σεπτέμ
βριον, ύψούμενος δ’ έκτοτε στα- 
θερώς, έφθασε τόν Δεκέμβριον 
τό επίπεδον τών 109.

Νόμισμα - Πίστις - Τράπεζαι. 
Μέχρι τής 25ης Αύγούστου ή έξω
τερική άξία τής δραχμής παρέ- 
μεινε σταθερά. ’Από τής 26ης 
δμως ήκολούθησε τήν έναντι τοΰ 
δολλαρίου καί άλλων νομισμάτων 
πτώσιν τής λίρας, προς τήν οποίαν 
είναι συνδεδεμένη, έδείκνυε δέ

μερίδα τής Κυβερνήσεως, ιδρύε
ται άντασφαλιστικόν ίδρυμα, προς 
τό όποιον πάσαι αί έν τώ τόπφ 
λειτουργοΰσαι άσφαλιστικαί επι
χειρήσεις ύποχρεοΰνται, έφόσον 
ένήργουν μέχρι τής 1ης Δεκεμ
βρίου 1939 άντασφαλίσεις ή εάν 
δέν ένήργουν, έφόσον ένεργήσουν 
άντασφάλισιν εις τό μέλλον, νά 
έκχωροΰν άντασφαλιστικώς ποσο- 
στόν 50 ο)ο έπί τών έν Έλλάδι 
συναπτομένων ύπ’ αυτών πάσης 
φύσεως άσφαλειών καί άντασφα- 
λειών, έξαιρουμένων τών άφορω- 
σών τά σώματα πλοίων, τά πλη
ρώματα καί τά έμπορεύματα, τά

εις τό τέλος τοΰ έτους ύποτίμησιν | μεταφερόμενα εις τήν καί εκ άλ- 
εκ 15,62 ojo, έν σχέσει προς τό λοδαπής.
δολλάριον. Γο εις χρυχόν καί Τιμάριθμοι. Τήν ύψωσιν τών 
ελεύθερον συνάλλαγμα άπόθεμα διεθνών τιμών παρηκολούθησαν 
τής I ράπεζης τής Ελλάδος ηυ- καί αί ελληνικαί τιμαί χονδρικής

(*) 'Η εις κεφαλάς καί τεμάχια πο- 
ότης ήτο έπίσης μειωμένη .

ξήθη τφ 1939 κατά λίρας Άγ 
γλιας 217.223 άνελθόν εις λίρας 
Αγγλίας 6.868.818 τή 30ή Δεκεμ
βρίου, άπό λίρας ’Αγγλίας 6.651. 
595 εν τελεί τοΰ 1938. Εξ άλλου, 
ή κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων ηύξήθη άπό δρχ. 7.239 
εκατομμύρια εις τό τέλος τοΰ 
1938 εις δρχ. 9.453 έκατομμ. φθί
νοντας τοΰ Δ)βρίου. Ή αΰξησις 
αύτη οφείλεται, κατά μεγίστην 
άναλογίαν, εις τάς άνωμάλους 
καί έπισφαλεΐς συνθήκας τής 
Ευρώπης, αί όποΐαι, προκαλέ- 
σασαι άποθησαυρισμόν τραπεζο
γραμματίων, περιορισμόν τών έπί 
πιστώσει πωλήσεων, μέ συνέπειαν 
τήν ένέργειαν τών συναλλαγών 
τοΐς μετρητοΐς, καί δίς έντός τοΰ 
έτους άθρόαν άνάληψιν καταθέ
σεων άπό τάς Τραπέζας καί τά 
Ταμιευτήρια ύπό καταθετών, 
ένεργούντων υπό τήν άμεσον ψυ
χολογικήν έπίδρασιν τών γεγονό
των, ήνάγκασαν τό εκδοτικόν 
ίδρυμα νά προσέλθη άρωγόν εις

πωλήσεως. 'Ο σχετικός τιμάριθμος 
τόν όποιον καταρτίζει τό Άνώτα
τον Οικονομικόν Συμβούλιον, κα- 
τήλθεν άρχικώς, μέ μικράς αύξο- 
μιώσεις έν τφ μεταξύ, άπό 2.173 
τόν Δεκέμβριον 1938 εις 2.132 
τόν ’Ιούλιον, διέγραψεν δμως έν
τός τών επομένων μηνών σταθε
ρόν καί ταχεΐαν ύψωσιν καί 
έφθασε τόν Δεκέμβριον εις τό 
επίπεδον τών 2.405, δεικνύων ού
τως αΰξησιν έτησίαν μέν κατά 
10,7ο)ο, διά δέ τούς πέντε μήνας 
Αΰγουστον-Δεκέμβριον κατά 11, 
4ο)ο. Άντιθέτως ό μέσος ετήσιος 
γενικός τιμάριθμος έμειώθη κατά 
0.85ο)ο, κατελθών εις 2.208 διά 
τό 1939 άπό 2.227 διά τό 1938. 
ΙΊάντες οί άπαρτίζοντες τόν γε
νικόν ειδικοί ημάριθμοι ύψώθη- 
σαν τελικώς, άνάλυσις δέ τοΰ γε
νικού τιμαρίθμου εις τιμάριθμον 
εγχωρίων καί τιμάριθμον άλλοδα- 
πών προϊόντων εμφανίζει αΰξη- 
σιν καί τών δύο τούτων κατηγο
ριών. Ό επόμενος πίναξ δεικνύει
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Τό κερδοσκοπικόν κϋμα τό όποιον 

έσημειώθη έν Αίγύπτω κατά τούς 
δύο τελευταίους μήνας του 1938 καί 
τό όποιον εφθασεν εις τό μέγιστον 
αύτοΰ δριον περί τά μέσα Δεκεμ
βρίου έξεδηλώθη κυρίως είςτόνβάμ- 
βακα καί εις τάς αξίας, Αλλ' έπί 
τών δύο τούτων πεδίων ή παρατη- 
ρηθεϊσα ϋψωσις τιμών καί έπακολου-

25 ’Οκτωβρίου
Ποιότητες—Προ&εσμίαι 1939

Σακελλαρίδη (Μάρτιος) 13,52 
Γκίζα No 7 (Μάρτιος) 12,73 
Uppers.. . . (’Απρίλιος) 11,07

Αί τιμαί κλεισίματος τήν 25ην 
’Οκτωβρίου, 15ην Νοεμβρίου καί 7ην 
Δεκεμβρίου (έκάοτη υψηλότερα τής 
προηγούμενης) εΐχον διαδοχικώς κα- 
θορισθή ύπό τής Κυβερνήσεως ώς ( 
ελάχιστα δρια τιμών, οϋτω δέ οι" 
κερδοσκόποι ένεθαρρΰνθησαν εις τό 
νά παίξουν άνατιμητικώς έπί ποσο
τήτων έπί μάλλον καί μάλλον μεγα- 
λυτέρων. Ή κατάστασις αυτή τής 
συνάψεως λίαν μεγάλων άγοραστι- 
κών πράξεων είναι ή κυρία αίτια 
τής παρατηρούμενης ήδη χαλαρό- 
τητος τής προθεσμιακής αγοράς, 
μολονότι ή στατιστική θέσις του 
βάμβακος είναι άναμφισβητήτως 
στερεά. Ή βελτίωσις δμως τής αγο
ραστικής κινήσεως έπί του βάμβακος 
ήλθεν έποχιακώς πολύ άργά διά 
τούς παραγωγούς ώστε νά δυνηθοΰν 
οδτοι νά έπωφεληθοΰν πλήρως τής 
τροπής ταύτης.

Τό κρατικόν ήνοποιημένον δάνειον 
(Dette Unifiee), τό όποιον είχε στα- 
θεροποιηθή εις τήν τιμήν λιρών ’Αγ
γλίας 69 συνέπεια του καθορισμού 
ελάχιστων ορίων τιμών κατά τήν 
εναρξιν τού πολέμου, ύψώθη κατό
πιν εις λίρας ’Αγγλίας 81 3)8, ένω 
είς τό Χρηματιστήριον Λονδίνου, 
κατά τάς πρώτας εβδομάδας του 
πολέμου, τό δάνειον τούτο εύρίσκετο 
είς τήν χαμηλήν τιμήν λιρών ’Αγ
γλίας 58 1)2. ’Ασφαλώς είς τήν ϋψω- 
σιν ταύτην συνετέλεσε τό δημιουρ- 
γηθέν αίσθημα μεγαλύτερος άσφα- 
λείας έκ τής Ιταλικής ούδετερότη- 
τος καί τών συμμαχικών στρατιω
τικών συγκεντρώσεων έν τή εγγύς

θήσασα μερική ύποχώρησις έπροξέ- 
νησαν έντόπωσιν, ληφθείσης ύπ' δψει 
τής λίαν χαμηλής στάθμης όπόθεν 
ήρχισεν ή άναυίμησις καί τής πα- 
ρωθήσεως τήν όποιαν έδωσεν ή κυ- 
βέρνησις είς τήν ύψωτικήν τάσιν.

Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικός 
πίναξ τών διακυμάνσεων τών τιμών 
τού βάμβακος είς τήν έπί προθε
σμία άγοράν τής ’Αλεξάνδρειάς :

13 Δεκεμβρίου 7 Φεβρουάριου 
1939 1930

(τάλληρα κατά 
25,50 
23,65 
21,60 

’Ανατολή. "Ηδη ή

καντάριον)
19,77
18,40
17,71

ϋψωσις τού ήνο-

Είσαγωγαί.....................................................
έξ ών έξ ’Αγγλίας)......................

Έξαγωγαί....................................................
(έξ 5>ν είς ’Αγγλίαν) .......................

Ή τουριστική κίνησις, ήτις άνεκα- 
θεν άπετέλει σοβαράν πηγήν πορι- 
σμού χρημάτων κατά τόν χειμώνα, 
έθίγη ύπό τού πολέμου, ήλπίζετο 
δμως δτι θά άντισταθμισθή διά τής 
άφίξεως πολυαρίθμων αγγλικών πο
λεμικών δυνάμεων καί διά τής κατά 
τό προσεχές θέρος παραμονής έν τή 
χώρα τών Αιγυπτίων οΐτινες διή- 
νυον τάς διακοπάς των είς τό έξω- 
τερικόν.

Ό νέος προϋπολογισμός τού Κρά
τους προβλέπει δαπάνας 47 εκατομ
μυρίων Αιγυπτιακών λιρών, έξ ών 
2 έκατομμύρια θά ληφθοΰν έκ του 
ύφισταμένου άποθεματικού καί 5

ποιημένου δανείου άνεκόπη, χωρίς 
δμως νά σημειωθή ή παρατηρη- 
θείσα είς τόν βάμβακα έπακόλουθος 
χαλάρωσις.

Τήν 31ην Δεκεμβρίου 1939 ή κυ
κλοφορία τραπεζογραμματίων άνήρ- 
χετο είς λίρας Αίγύπτου 26.495.000 
έναννι 20.456.000 τήν 31 Δ)βρίου 
1939 καί 20.274.000 τήν 31 ην Δ)βρίου 
1937. Μέχρι τής στιγμής όλίγαι είναι 
αί ενδείξεις περί άξιολόγου τίνος 
αύξήσεως τής άγοραστικής ίκανό- 
τητος τού πληθυσμού, έξαιρέσει τής 
παρατηρουμένης ζωηρωτέρας τά- 
σεως πρός άποθησαύρισιν χρυσού, 
τού όποιου ή τιμή είναι ήδη κατά 
35 ο)ο ύψηλοτέρα τής προπολευικής. 
Ό έπίσημος δείκτης τής άκριβείας 
τού βίου άνήλθεν άπό 136 τόν Νοέμ
βριον είς 137 τόν Δεκέμβριον 1939, 
έναντι 131 τόν Δεκέμβριον 1938. 
Κατ’ ούσίαν προσαρμογαί τών ημε
ρομισθίων είς τήν νέαν κατάστασιν 
δέν. έλσβον χώραν, ή δέ βιομηχανία 
εύρίσκεται είς λίαν άνθηράν κατά- 
στασιν. Προεβλέπετο δτι ό κλάδος 
τής κλωστοϋφαντουργίας θά έπι- 
τύχη σοβαράν αϋξησιν τής διαθέ- 
σεως τών προϊόντων του είς τήν έγ- 
χώριον κατανάλωσιν.

Έκ τών στατιστικών πινάκων τής 
κινήσεως τού έξωτερικοΰ έμπορίου 
κατά τούς πρώτους δύο μήνας τοΰ 
πολέμου προκύπτει δτι έβελτιώθη 
αίσθητώς ή σχετική θέσις τής Με
γάλης Βρεττανίας τόσον ώς προμη- 
θευτού δσον καί ώς άγοραστού :

Σεπτέμβριος καί ’Οκτώβριος 
1938 1939

Αίγυπτ. Λίραι ΑΙγυπτ. Λίραι 
6.362.700 3.908.798
1.440.335 1.123.840
4.114.010 4.910.255
1.311.150 1.729.790

I εκατομμύρια θά καλυφθούν διά τής 
επιβολής νέων φόρων.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Λήγοντας τού ’Ιανουάριου ήρχι- 

σαν έν Λονδίνω διαπραγματεύσεις 
μεταξύ Βουλγάρου απεσταλμένου 
καί ’Άγγλων ομολογιούχων διά τήν 
άνανέωσιν τής άφορώσης τό δημό
σιον βουλγαρικόν χρέος συμφωνίας. 
Ή συμφωνία αϋτη, ύπογραφείσα 
τόν Δεκέμβριον 1938, ύπεχρέωνε τήν 
βουλγαρικήν κυβέρνησιν δπως, πρό 
τού καταρτισμού τού προϋπολογι
σμού τής χρήσεως τού 1940, διεξα- 
γάγη νέας έπί τού ζητήματος συνεν

νοήσεις μετά τού συμβουλίου τών 
’Άγγλων καί Γάλλων κατόχων ομο
λογιών ξένων δημοσίων δανείων. 
Τήν τελευταίαν εβδομάδα τού Φε
βρουάριου αί διαπραγματεύσεις εύ- 
οδώθησαν. Συνήφθη νέα συμφωνία 
διά τήν υπηρεσίαν τού βουλγαρικού 
έξωτερικοΰ χρέους, δυνάμει δέ ταύ
της ή Βουλγαρία θά καταβάλη είς 
έξωτερικόν συνάλλαγμα τά 40 ο)ο 
τών τοκομεριδίων τού έτους 1940 
τών δύο ύπό τήν αιγίδα τής Κοινω
νίας τών ’Εθνών συναφθέντςρν δα
νείων, ώς καί τών έξ προπολεμικών 
δανείων, ένω κατά τό 1939 κατεβλή- 
θησαν είς έξωτερικόν συνάλλαγμα 
36 1]2 ο)ο διόι τό πρώτον έξάμηνον 
καί 40 ο)ο διά τό δεύτερον.

ΝΟΤΙΣΟΛΑΥΤΑ
Κατά τό διαρρεύσαν δίμηνον Φε

βρουάριου καί Μαρτίου έλήφθησαν 
ύπό τής κυβερνήσεως διάφορα μέ
τρα άφορώντα τό έξωτερικόν έμπό- 
ριον τής χώρας. Συγκεκριμένους, 
άπό τής 30ής Ίανουαρίου δΤ ώρι- 
σμένα εϊδη εισαγωγής (καφέ, * εσπε
ριδοειδών κλπ.) οί εισαγωγείς προ
μηθεύονται τό άναγκαιον συνάλλα
γμα μόνον παρά τή ’Εθνική Τρα- 
πέζη είς τήν τιμήν τών 75 δηναρίων 
τό δολλάριον, αντί δηναρίων 60, ώς 
μέχρι τούδε. Τόν Μάρτιον, ή τιμή 
τού μεταλλικού δηναρίου διά τόν 
ύπολογισμόν τών τελωνειακών δα
σμών, εισαγωγής καί έξαγωγής, ώ- 
ρίσθη είς 1.300 χάρτινα δηνάρια, 
αντί 1.200, ώς μέχρι τούδε έλογίζετο.

Έξ άλλου, ή παρά τή Εθνική 
Τραπέζι] έπιτροπή έπί τών εισαγω
γών άπεφάσισε νά χορηγήση διά τό 
2ον τρίμηνον τσΰ 1940 άδειας εισα
γωγής πρώτων ύλών έκ χωρών έλευ- 
θέρου συναλλάγματος μέχρι ποσο
στού 221)2 ο)ο τώνείσαχθεισών κατά 
τό 1939 ποσοτήτων, ένω τό διά τό 
πρώτον τρίμηνον ποσοστόν είχεν 
όρισθή είς 25 ο)ο.

Άφ’ ετέρου ήγγέλθη έκ γαλλικών 
πηγών τόν Μάρτιον, δτι άπηγορεύθη 
ή έξαγωγή βάμβακος έκ Νοτιοσλαυ- 
ΐας, δτι ή κυβέρνησις προτίθεται νά 
κοααργήση ώς άσυμφόρους τάς μετά 
τής Ιταλίας, Βουλγαρίας, Ελλάδος 
καί Τουρκίας συμφωνίας κλήριγκ, ; 
άντί δέ τών μέσω κλήριγκ εισάγω-1 
γών νά έπανέλθη είς το σύστημα 
τών 6Τ έλευθέρου συναλλάγματος 
προμηθειών. Ούχ ήττον, κατά πλη
ροφορίας τών «Times» τού Λονδίνου, 
μελετάται ύπό τής Νοτιοσλαυϊκής 
κυβερνήσεως ή δυνατότης τής συνά
ψεως τελωνειακής ένώσεως μετά τής 
Βουλγαρίας. Έξ άλλου, τόν Μάρ
τιον, άφίκετο είς Λονδΐνον νοτιο- 
σλαυϊκή Αντιπροσωπεία έξ έμπειρο- 
γνωμόνων, ϊνα έπαναλάβη τάςκατά 
τόν Δεκέμβριον διακοπείσας συνεν
νοήσεις, πρός σύναψιν συμφωνίας 
διά τήν εισαγωγήν έξ ’Αγγλίας 
έρίων, ψευδαργύρου καί καουτσούκ, 
έναντι έξαγωγής είς αύτήν μεταλ
λευμάτων καί ξυλείας.

Ή αϋξουσα προσπάθεια τοΰ γερ
μανικού κεφαλαίου δπως διεισδύση 
είς τήν χώραν φαίνεται Απασχολού
σα σοβαρώς τούς νοτιοσλαόους βιο- 
μηχάνους. "Υπολογίζεται δτι γερμα
νικά κεφάλαια άνω τών 600 εκατομ
μυρίων δηναρίων έχουν μέχρι τούδε 
έπενδυθή είς διαφόρους επιχειρήσεις

κατασκευαζούσας εϊδη εξαγόμενα 
αμέσως είς Γερμανίαν. Κατόπιν τού
του έπικρατεΐ ή σκέψις δπως ζητηθή 
ή θέσπισις νομοθεσίας, άπαγορευ- 
ούσης την ϊδρυσιν βιομηχανικών έπι- 
χειρήσεων διά ξένων κεφαλαίων.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά τό διαρρεύσαν δίμηνον Φε

βρουάριου - Μαρτίου έθεσπίσθησαν 
ύπό τής κυβερνήσεως ποικίλα μέτρα 

j πρός καλλιτέραν ρύθμισιν τών Αφο
ί ρώντων είς τό έξωτερικόν έμπόριον 
τής χώρας ζητημάτων.

Οϋτω, διά νομοθετικού διατάγμα
τος ίδρύθη τόν Φεβρουάριον έν Ρου
μανία ύπουργεΐον τοΰ έξωτερικοΰ 
έμπορίου πρός τόν σκοπόν άναπτύ- 

ι ξεως τών οικονομικών καί έμπορι- 
1 κών σχέσεων μετά τοΰ έξωτερικοΰ. 
Είς τό νέον ύπουργεΐον συμπεριελή- 

ί φθησαν καί αί διευθύνσεις καί ύπη- 
1 ρεσίαι τού υπουργείου τής εθνικής 
οικονομίας, αί όποΐαι ήσχολοΰντο μέ 
τό έξωτερικόν έμπόριον.

Τήν 3ην Μαρτίου έδημοσιεύθη διά
ταγμα ίσχΰον άπό τής 10 τρέχοντος 
καί αναθεωρούν τάς τιμάς τών διά 
τήν πληρωμήν εισαγωγών προοριζο- 
μένων ελευθέρων έξωτερικών συναλ
λαγμάτων. "Η αναγωγή αϋτη έβασί- 
σθη έπί τής μέσης τιμής τών συναλ
λαγμάτων κατά τούς πέντε τελευ
ταίους μήνας, συνεπήγαγε δέ αΰξη^ 
σιν καθοριζομένην ώς εξής : είς τήν 
έπίσημον τιμήν προστίθεται πριμ έκ 
38ο)ο, είς τόν οϋτω δέ προκύπτοντα 
αριθμόν ύπολογίζεται συμπληρωμα
τική πριμ έκ 50ο)ο. Διά τού καθιε- 
ρωθέντος νέου τούτου συστήματος, 
ή νέα σταθερά τιμή τής στερλίνας 
είναι λέϊ 852, τού γαλλικού φράγκου 
λέϊ 4 83, τού δολλαρίου λέϊ 211, τού 
ελβετικού φράγκου λέϊ 48.

ΔΓ ετέρου νομοθετικού διατάγμα
τος ή ρουμανική κυβέρνησις έξουσιο- 
δοτήθη δπως, τή προτάσει τού ύπουρ- 
γοΟ τών οικονομικών, έπιβάλλη φό
ρους έπί τής έξαγωγής έμπορευμά- 
των πάσης φύσεως. Έπί τή βάσει 
τούτου έπεβλήθη άμέσως φόρος έ
ξαγωγής έπί τής κριθής, τής βρώ
μης, τών φασίολων, τών έλαιοσπό- 
ρων, τών έλαίων, τής οικοδομικής 
ξυλείας, τήο κυτταρίνης, τού κώκ, 
τοΰ άκαθάρτου πετρελαίου καί τών 

! υποπροϊόντων του, τών φυτικών καί 
ορυκτών έλαίων κλπ. Οΐ έπιβληθέν- 
τες φόροι κυμαίνονται μεταξύ 20 ο)ο 
καί 25 ο)ο έπί τής Αξίας διά τά έ- 
λαιώδη προϊόντα, έπί δέ τών προϊ
όντων τοΰ πετρελαίου ό φόρος ώρί- 
σθη είς 13ο)ο. Διά τών φόρων τού
των επιδιώκεται ή διατήρησις ισορ
ροπίας είς τήν έσωτερικήν άγοράν, 
τό δέ προϊόν τής φορολογίας θά 
διατίθεται ύπέρ τής εθνικής άμύνης.

Λήγοντας τοΰ Φεβρουάριου άπη
γορεύθη ή εξαγωγή ώρισμένων ρου
μανικών προϊόντων, συγκεκριμένως 
διαφόρων μετάλλων, χάλυβος, Αν
θράκων, ύδραργύρου, γλυκερίνης, 
όποδημάτων, βάμβακος, ενδυμάτων ί 
καί πολλών χημικών παρασκευα- I 
σμάτων χρησίμων είς τήν βυρσοδε-! 
ψίαν. Έξ άλλου, ϊνα πληρώση τήν | 
λίαν αισθητήν ελλειψιν βάμβακος, I 
ή ρουμανική κυβέρνησις προέβη είς | 
τήν άγοράν 500 βαγονίων βάμβακος | 
έν Τουρκία, 100 τόννων έν Ιταλία 
καί 100 τόννων έν ’Αγγλία. Έπί πλέ

ον ήγόρασεν, άντί 115 έκατομμ. λέϊ, 
διά τού «Εθνικού Συνεταιριστικού 
Ινστιτούτου», πρός μεταπώλησιν εις 
τούς βιοτέχνας καί μικροβιομηχά- 
νους, άπασαν τήν έτησίαν παραγω
γήν βαμβακερών νημάτων τής έν 
Μάντσεστερ Lancashire Cotton Cor
poration.

Έν τω μεταξύ, κατά τάς πληρο
φορίας τών «Οικονομικών Νέων» 
τού Λονδίνου καί τής -παρισινής 
«Agence Economique et Financiere», 
άπό τίνος χρόνου ένετάθησαν αί 
ύπό τής Γερμανίας καταβαλλόμενοι 
προσπάθειαι πρός βαθυτέραν οικο
νομικήν διείσδυσιν έν Ρουμανία Συγ
κεκριμένως Γερμανοί πράκτορες ή- 
γόραζον τόν Φεβρουάριον έν Βου- 
κουρεστίω, είτε έν τω Χρηματιστή
ριο) εϊτε δι’ Απευθείας διαπραγμα
τεύσεων, δσας μετοχάς εταιρειών 
πετρελαίου ήδύναντο, έπιτυχόντες 

| δέ ήδη τήν μειοψηφίαν εϊς τινας 
εταιρείας έπιμόνως έζήτουν νά Απο
κτήσουν καί τήν πλειοψηφίαν. Ούχ 
ήττον, κατά τούς «Οικονομικούς Και
ρούς» τοΰ Λονδίνου, μέχρι τούδε τά 
δύο τρίτα περίπου τής ρουμανικής 
πετρελαιοπαραγωγής τελούν ύπό 
τόν πλήρη ή μερικόν έλεγχον ’Άγ
γλων καί Γάλλων, ένώ άφ’ ετέρου 
τό ύπό γερμανικόν έλεγχον ποσο
στόν είναι είσέτι ανάξιον λόγου.

Επίσης έγνώσθη τόν Μάρτιον ύπό 
της «Agence Economique et Finan
ciere», δτι συνεστήθησαν έν Βουκου- 
ρεστίω, τή συνδρομή διαφόρων γερί 
μανικών τραπεζών, οργανισμών κα- 
συνδικάτων, δύο έταιρειαι, μέ κεφά
λαια πολλών εκατομμυρίων λέϊ, διά 
τήν έν Ρουμανία καλλιέργειαν, μετα
σχηματισμόν, έμπορείαν, καί έξαγω- 
γην δημητριακών, νομής, έλαιοσπό- 
ρων καί άλλων γεωργικών προϊόν
των. "Ομοίως έπεδιώκετο ύπό τών 
Γερμανών ή άπόκτησις γραμματίων 
τοΰ ρουμανικού κράτους διά τήν είς 
συμφερούσας τιμάς πληρωμήν τών 
έκ Ρουμανίας προμηθειών, ήγορά- 
ζοντο δέ, διά λογαριασμόν μεγάλων 

ί γερμανικών οίκων, είς τό έν πέμπτον 
τής ονομαστικής άξίας των, πολλαί 
όμολογίαι ώς καί μετοχαί διαφόρων 
ρουμανικών εταιρειών εύρισκομένων 
είς δυσχερή οικονομικήν κατάστα- 
σιν. Τέλος, ή μετάβασις προσφάτως 
τού δόκτορος Clodius καί πολλών 
Αντιπροσώπων γερμανικών τραπε
ζών είς Βουκουρέστιον άφεώρα τήν 
κατάρτισιν σχεδίου περιλαμβάνοντας 
νέας προτάσεις διά τήν άνάπτυξιν 
τών Ανταλλαγών μεταξύ Γερμανίας 
καί Ρουμανίας, καί αΐτησιν πρός νέ
αν αϋξησιν τής τιμής τού μάρκου. 
Συναφώς δέον νά λεχθή, δτι έκ τών 
δημοσιευθεισών στατιστικών προκύ
πτει δτι ήδη κατά τό έτος 1939 αί 
είς τό Γερμανικόν Reich (μετά τής 
Τσεχίας, Μοραβίας κα Σλοβακίας) 
ένεργηθεϊσαι έξαγωγαίί άνήλθον είς 
τά 43 ο)ο τοΰ συνόλου τών ρουμα
νικών έξαγωγών, αί δέ έκ τοΰ Reich 
είσαγωγαί άνήλθον είς τά 56 ο)ο 
τοΰ συνόλου τών ρουμανικών εισα
γωγών. Άντιστοίχως ή συμμετοχή 
τής Μεγάλης Βρεττανίας είς τό έ
ξωτερικόν έμπόριον τής Ρουμανίας 
κατά τό 1 39, άνήλθεν είς τά 14 ο)ο 
τώνρου μανικών έξαγωγών καί είς 
τά 6 ο)ο τών συνολικών ρουμανικών 
εί σαγωγών.

άναλυτικώς τήν μεταξύ Δεκεμ-1 έπελθοΰσαν ΰψωσιν τών τιμαρί- 
βρίου 1938 καί Δεκεμβρίου 1939 I θμων χονδρικής πωλήσεως.

Δεκέμβριος 1938 Δεκέμβριος 1939 Αΰξησις
Γεωργικά προϊόντα 2.386 2.629 243
Ζωϊκά 2.216 2.418 202
Βιομηχανικά καί Χημικά 2.022 2.252 230
Καύσιμοι ΰλαι 2.410 2.392 252
Γενικός τιμάριθμος 2.173 2.405 232

Τιμάριθμος εγχωρίων προϊόντων 2.084 2.305 221
» αλλοδαπών » 2.238 2.478 240

Ή ϋψωσις τών τιμαρίθμων θά 
ήτο ασφαλώς μεγαλύτερα, εάν αί 
άρχαί δέν ειχον λάβει, εγκαίρως 
καί άποτελεσματικώς, τά προσή
κοντα μέτρα ανεφοδιασμού τής 
χώρας άφ’ ενός, καί παρεμποδί- 
σεως, άφ’ ετέρου, τής αθεμίτου 
ΰπερτιμήσεως τών ειδών γενικώς 
καί τών τροφίμων ιδιαιτέρως. Προς 
τόν σκοπόν τούτον περιωρίσθη α
ναγκαστικούς ή καί άπηγορεύθη ή 
κατανάλωσις ώρισμένων ειδών, 
καθιερώθη έλεγχος τής εμπορίας 
τών τροφίμων, άπηγορεύθη ή ά- 
ποθήκευσις ή άπόκρυψις αυτών 
καί ώρίσθησαν διατιμήσεις, άναθε- 
ωρούμεναι καί)’ έκαστον δεκαή
μερον.

Κοινωνική Πρόνοια και Ερ
γατική Πολιτική. Διαρκοΰντος 
τοΰ υπολόγου έτους συνεχίσθη α
διάκοπος ή έντονος προσπάθεια 
άνυψώσεως τοΰ ύγειινοΰ καί τού 
βοιωτικοΰ επιπέδου τοΰ πληθυ
σμού. Έπεχορηγήθησαν ύπό τοΰ

j κράτους πλεΐστα δσα έργα κοινω
νικής προνοίας, έξηκολούθησε δέ 

1 ενεργουγένη έντατικώς ή καταπο- 
λέμησις τών διαφόρων νόσων, έπί 
τή βάσει εΰρυτάτου προγράμμα
τος κοινωνικής υγιεινής καί περι- 
θάλψεως.

Άφ’ ετέρου, ή ρυθμιστική πα
ρέμβασις τής πολιτείας έξησφά- 
λισε τήν αρμονικήν συνεργασίαν 
κεφαλαίου καί εργασίας. Ό θε
σμός τών κοινωνικών άσφαλίσεων 
έπεξετάθη είς νέα επαρχιακά κέν
τρα, ηύξήθη δέ ό αριθμός τών είς 
διαφόρους πόλεις λειτουργούντων 
γραφείων έξευρέσεως εργασίας. Διά 
τής έκτελέσεως, πρός τούτοις, δια
φόρων τεχνικών καί παραγωγικών 
έργων άπησχολήθη μεγάλος άρι- 
θμός εργατικών χειρών. Ή έκρη- 
ξις τοΰ πολέμου δμως έπέφερε 
πρόσκαιρον διαταραχήν τής ισορ
ροπίας μεταξύ προσφοράς καί ζη* 
τήσεως εργασίας" ώς έκ τούτου 
έχρείάσθη νά εφαρμοσθή τό σύ

στημα της εκ περιτροπής εργα
σίας είς διαφόρους επιχειρήσεις.

Δημόσια Οικονομικά. Τά α
ποτελέσματα τής χρήσεως 1938-39 
άπέβησαν ικανοποιητικά. Διά τήν 
χρήσιν ταύτην προεβλέπετο άρχι- 
κώς έλλειμμα έκ δρχ. 587 εκατομ
μυρίων, περιορισθέν εις δρχ. 349 
έκατομμύρια κατά τήν κύρωσιν 
τοΰ προϋπογογισμοΰ. ’Ήδη έκ τοΰ 
δημοσιευθέντος προσωρινού άπο- 
λογισμοΰ προκύπτει, δτι ή χρήσις 
αύτη έκλεισε μέ πλήρες ϊσοζύγιον 
έσόδων καί έξόδων. Άφ’ ετέρου, 
ό κατατεθείς προϋπολογισμός τής 
χρήσεως 1939-1940 προβλέπει έλ
λειμμα δρχ. 655 εκατομμυρίων, 
λόγφ εκτάκτων δαπανών, ύπαγο- 
ρευθεισών ύπό τής διεθνούς οικο
νομικής άνωμαλίας.

Εις τόν προϋπολογισμόν τής 
τρεχούσης χρήσεως προεβλέφθη 
δαπάνη διά τήν καταβολήν 40 ο)ο 
τοΰ συμβατικού τόκου τοΰ δημο
σίου εξωτερικού χρέους. Κατόπιν 
τής προσφάτως γενομένης συμφω
νίας μετά τών ξένων ομολογιού
χων, τό ποσοστόν τούτο άνεβιβά- 
σθη είς 43 ο)ο διά τήν άπό 1ης 
Απριλίου 1940 μέχρι τέλους τοΰ 
πολέμου περίοδον. Παρά τήν μι- 
κράν έπιβάρυνσιν τοΰ προϋπολο
γισμού καί τοΰ συναλλαγματικού 
ισοζυγίου, τήν οποίαν συνεπάγεται, 
ή συμφωνία αυτή δέον νά χαιρε- 
τισθή ώς εΰχάριστον γεγονός, διό
τι έπαναφέρει τήν όμαλότητα εις

τάς μετά τής άγγλικής άγοράς 
σχέσεις τής Ελλάδος.

*
* *

’Εκ τής ανωτέρω βραχείας άνα- 
σκοπήσεως τής οικονομικής ζωής 
τής χώρας κατά τό 1939 προβάλ
λει άνάγλυφος ή σφριγώσα ζωτι- 
κότης τής ελληνικής οικονομίας, 
τής οποίας τήν πρός σταθεράν ά
νοδον ορμήν ύποβοηθεΐ καί καθο
δηγεί χρηστή καί πεφωτισμένη 
διοίκησις. Τήν ορμήν ταύτην έμέ
τριασαν τά άτυχή πολιτικά συμ
βάντα τοΰ έτους, ώς δεικνύει καί 
δ ύπό τοΰ Άνωτάτου Οικονομικού 
Συμβουλίου καταρτιζόμενος δεί
κτης τής οικονομικής δραστηριό
τητας τής χώρας, δ δποΐος διέ- 
γραψεν έλαφράν κάμψιν, κατελ- 
θών άπό 140 διά τό 1938 είς 138 
διά τό υπόλογον έτος. Αλλά τό 
αυτό παρατηρεΐται, καί μάλιστα 
εϊς μείζονα άναλογίαν, εις τά πε
ρισσότερα κράτη, καθόσον ή χώρα 
ημών καταλέγεται μεταξύ τών 
κρατών έκείνων, έπί τών όποιων 
δ άντίκτυπος τής διεθνούς κρίσεως 
έγένετο δλιγώτερον αισθητός. Τό 
εΰχάριστον τούτο γεγονός οφείλε
ται άναμφισβητήτως είς τήν καλήν 
γεωργικήν παραγωγήν, τήν ζωη- 
ράν βιομηχανικήν δραστηριότητα 
καί, γενικώτερον, τήν φιλοπονίαν 
καί ψυχραιμίαν τοΰ ελληνικού λαοΰ, 
άλλά καί είς τόν άκάματον μόχθον 
τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, χειρι- 
σθείσης μετ’ έπιτυχοΰς άποφασι

στικότητος τά άπειράριθμα καί ά- 
κανθώδη προβλήματα, τά όποια 
ώρθοΰντο, τό έν μετά τό άλλο, είς 
τό διάστημα τού έτους, διαταράσ- 
σοντα, δυσχεραίνοντα ή καί δια- 
κινδυνεύοντα άκόμη τήν δμαλήν 
έκπλήρωσιν τοΰ άναληφθέντος ύπ’ 
αυτής άνορθωτικοΰ έργου. Τό έρ- 
γον τοΰτο συνέδραμεν, δπως. πάν
τοτε, καί κατά τό παρελθόν έτος 
δΓ δλων τών δυνάμεών της ή 
’Εθνική Τράπεζα, πιστή εις τάς 
ύψηλάς καί μακροχρονίους παρα
δόσεις της.

Εϊς τάς έκαστον κλάδον τής 
έθνικής οικονομίας άφορώσας πα
ραγράφους έμνημονεύθησαν εν πε- 
ριλήψει τά έκτακτα μέτρα, τά 
όποια, συμπληρωματικώς πρός τήν 
σταθερώς άνελισσομένην άοκνον 
προσπάθειαν προαγωγής τής οικο
νομίας τοΰ τόπου, έλαβεν ή Κυ- 
βέρνησις πρός έπίλυσιν τών έκ 
τοΰ πολέμου άναφυέντων πολ
λαπλών καί δυσχερών ζητημάτων, 
ίδια δέ πρός αϋξησιν τής εγχωρίου 
παραγωγής, ρύθμισιν τοΰ εξωτε
ρικού έμπορίου, ίξασφάλισιν τοΰ 
εφοδιασμού τής χώρας καί πρόλη- 
ψιν άδικαιολογήτου ύψώσεως τής 
στάθμης τών βιωτικών δαπανών, 
ύψώσεως, ήτις, άφιεμένη τυχόν 
άχαλίνωτος, θά ήδύνατο νά κλο- 
ίση έκ βάθρων τό οικονομικόν 

τοΰ έθ'ους οικοδόμημα. Καί ή 
μέν Κυβέρνησις έπραξε καί πράτ
τει παν τό δυνατόν διά τήν προ-
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Πορεία καλλιέργειας.
εις «πάσας τάς έλαιοπαραγωγικάς πε
ριφέρειας τής χώρας ή συλλογή καί ή 
έ'κθλιψις τοΰ ελαιόκαρπου, πλήν τινων 
ορεινών περιφερειών έν Κεφαλληνία, 
Μεσσηνίφ, Άχαΐα, ΙΙρεβέζη, Άττικο- 
βοιιοτία, Φθιωτιδοφωκίδι καί Πηλίφ. 
Εις τήν Κέρκυραν εξακολουθεί είσέτι 
έντατικως ή συλλογή από τοΰ εδάφους 
των πιπτουσών έλαιών

’Αγορά. Ή αγορά των έλαιολάδων 
κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έση- 
μείωσε ποιαν τινα ζωηρότητα έν άντι- 
θέσει πρός τάς δυο προηγουμένας εβ
δομάδας τοΰ τρέχ. μηνός, κατά τάς 
οποίας είχεν επικράτηση στασιμότης 
λόγω ελλείψεως σοβαράς ζητήσεως τών 
ελληνικών ελαιόλαδων. Ή ΰι|κοσις 
τοΰ δολλαρίου παρέσχε τήν ευκαιρίαν 
είς τήν ελληνικήν αγοράν νά προκα- 
λέση συμφεροΰσας έξαγωγάς είς τάς 
έξωτερικάς αγοράς καί κυρίως τάς 
άμερικανικάς.

Ούτως κατά τάς τελευταίας ημέρας 
τής, παρελθούσης έβδομάδος έγένοντο 
πράξεις δΓ εξαγωγήν είς Βόρειον ’Α
μερικήν.

Τιμαί. Εξωτερικής αγοράς : Δολλά 
ρια 28—28,50 κατά 100 κιλά διά τά 
φαγώσιμα καί δολλάρια 24—24,50 τά 
100 κιλά διά τά βιομηχανικά πεντά· 
βαθμα. Εσωτερικής αγοράς : Δραχμάς 
41—41,50 τά πρώτης ποιότητας, Δρχ 
37—37,50 τά δευτέρας ποιότητας, Δρχ 
36—36,50 τά τρίτης ποιότητας κατ: 
οκάν έλεύθερα καί Δρχ. 48—50 κατ 
όκάν τά ,έ'ξτρα Καλαμών.

Φορολογία. Κοινή άποφάσει τών 'Υ
πουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομι
κών παρεσχέθη ή έκ τοΰ Άναγκ. Νό
μου 1462)1038 άπαιτουμένη συγκατά- 
θεσις διά τήν κατά τό οικονομικόν 
έτος 1940-41 έπιβολήν, δυνάμει τής 
περί Δήμων και Κοινοτήτων νομοθε
σίας, αυτοτελούς δημοτικής καί κοινο
τικής φορολογίας επί τοΰ ελαίου. Τό 
ποσοστόν τοΰ φόρου καθωρίσθη, ώς 
καί διά τό οικονομικόν έτος 1939 40, 
είς 2 ο)ο επί τής αξίας, υπό τήν προϋ
πόθεσης ότι ή κατ’ όκάν φορολογική 
επιβάρυνσις δέν δΰναται νά ύπερβή τά 
λεπτά 50.

πνών έναντι 48,75 εκατομ. περίπου ί Ή κατά τρίμηνον εξαγωγή καπνών 
Εληξε σχεδόν j χιλ)μων έξαχθέντων κατά τό προη- ) κατά τά έτη' 1936,1937,1938, καί 1939 ΒΑΒΜΑΞ

γουμενον έτος.

Ιον Τρίμηνον 
2ον »
3ον »
4ον »

1939
14.163.276 
5 643.108 
5.675.005 

14.467.946

■ εχει ούτως 
1938 

16.584.129 
4.443.915 
3.889.665 

23.790.193

1937
14.233.148
4.259.636
3.660.713

20.729.249

1936
12.145.448
7.042.477
2.391.026

18.021.041
Σύνολον 39.949.335

Ή σημειουμένη κατά τό τελευταΐον 
τρίμηνον τοΰ 1939 μείωσις οφείλεται 
κυρίως είς τόν περιορισμόν τών διά 
τήν Γερμανίαν αποστολών, τοΰτο δέ 
τεκμαιρεται έκ τών ακολούθων στα- 
τιστικών δεδομένων, έκ τών οποίων 
Άποατ. είς Γερμανίαν 1939

42.882.746 39.599.992

4ον τριμήνου 4.979.291

48.707.902

αποβαίνει προφανές πόσον περιορι
σμένοι ήσαν αί διά τήν χώραν ταύτην 
άποστολολαί κατά τό τελευταΐον τρί
μηνον τοΰ .1939 έν σχέσει πρός τάς 
τοιαύτας τών προηγουμένων ετών : 

1938 1937 1936
13.446.241

Χη)μα
»

Συγκομιδή και πώληοις βάμβακος.
Συμφώνως πρός τάς υπό τοΰ Όργανι-

Περιφέρεια
Στερεά Ελλάς καί Θεσσαλία 
Μακεδονία καί Θράκη 
Πελοπόννησος καί Νήσοι

Έκκόκκιοις βάμβακος. Άφ’ ετέρου 
ή έκκοκκισις συσπόρου βάμβακος, κατά 
πληροφορίας τοΰ αΰτοΰ Όργανισμοΰ, 

Περιφέρεια Σΰοπορος βάμβαξ
Πελοπόννησος χη)μα 2.912.201
Στερεά Ελλάς » 21.999.977
Μακεδονία » 11.690.314

’Αγορά βάμβακος. Έξωτερικοΰ : Είς I κάς

σμοΰ Βάμβακος 
φορίας αί κατά 
σθεΐσαι καί πωληθεΐσαι 
βάμβακος έχουν ώς εξής :

Συγκομιδή 
24.000.000 
18.200.000 

» 6.800.000
μέχρι τής 27-1-40 κατά
έχει ώς εξής:

Δέματα

παρεχομένας πληρο- 
περιφερείας συγκομι- 

ποσότητες

Πώληοις
21.000.000 
15.500.000 
5.650 000

περιφερείας

Έκκοκκισμ. βάμβαξ
χη)μα 1.026.093 

» 7.241.025
» 3.383.538

έχει έξαλειφθή πάν κερδοσκοπι- 
δτι τόν

7.895
26.549
22.582

Τ Ρ Α Π
ΓΕΝΙΚΟΣ

9.768.467 8.496.250 τάς αγορας βάμβακος, Ιδια τας άγγλι- | κόν ενδιαφέρον, γνωσΦέντος

Ε ^ Α ΤΗΣ Ε Α Α Α Δ Ο: Α ΤΗΣ Ε Α
ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939

ΚΑΠΝΑ
Πορεία καλλιέργειας. Είς τινας κα- 

πνοπαραγωγικάς περιφερείας (Σερρών, 
Κιλκίς, Αιτωλοακαρνανίας κλπ.) έλη- 
ξεν ή χωρική τοΰ καπνοΰ έπεξεργα- 
σια, είς ετερας δέ ("Εβρου, Ροδόπης, 
Δράμας, Φλωρίνης, Κοζάνης κλπ.) συ
νεχίζεται εντόνως τή καθοδηγήσει 
ειδικών τεχνιτών.

Καπνική παραγωγή εν Έλλάδι 
έτους 1939. ’Εκ τών άφορώντων τήν 
καλλιέργειαν καί παραγωγήν τοΰ κα
πνούς έν Έλλάδι τοΰ έτους 1939, ορι
στικών στατιστικών δεδομένων, προ
κύπτει οτι έκ φυτευθείσης συνολικής 
έκτάσεως 866.192 στρεμμάτων παρή- 
χθησαν 44.366.067 οκάδες.

Εκ συγκρίσεως τών αποτελεσμάτων 
τούτων πρός^ τά ^ αντίστοιχα τοΰ 1938, 
κατα το οποίον η καλυφθεΐσα διά κα
πνού έκτασις περιωρίζετο είς 834.572 
στρέμματα, ή δέ παραγωγή είς 37.573. 
642 όκάδας προκύπτει αΰξησις κατά 
3.79 ο]ο είς τήν καλλιέργειαν καί κατά 
18,08 ο]ο, είς τήν παραγωγήν. Έκ τής 
μεγαλειτερας εν αναλογία αύξήσεως 
τής παραγωγής εξάγεται ότι ή μέση 
κατα στρέμμα άπόδοσις ήτο κατά τό 
υπό κρίσιγ έτος άνωτέρα ή κατά 
το 1938.

τοΰ διαχωρισμού τής καπνικής 
παραγωγής κατά ποικιλίας εξάγεται 
οτι πλέον τοΰ ήμίσεος τοΰ όλου ποσοΰ 
τών παραχθέντων έν Έλλάδι καπνών 
κατά τό έτος 1939 ανήκει ήδη είς τήν 
ποικιλίαν Μπασμά, τοΰ υπολοίπου 
κατανεμομένου μεταξύ 14 άλλων ποι
κιλιών, αι οποΐαι καλλιεργούνται είς 
τας διαφόρους καπνικάς περιφερείας.

II εκατοστιαία αναλογία συμμετο
χής τών καπνών ποικιλίας Μπασμά 
επι τοΰ συνόλου τής καπνικής παρα
γωγής έν Έλλάδι, ήκολούθησε κατά 
τά τελευταία έτη συνεχή πρόοδον, 
ήτοι από 39,52 ο]ο, είς ο ποσοστόν 
περιωρίζετο κατά τό 1936, ηΰξήθη είς 
43,14 ο]ο κατά τό 1937, είς 45,50 ο]ο 
κατά τό 1938 καί είς 53,24 ο]ο κατά 
τό 1939.

Εξαγωγή των καπνών μας κατά τό 
έτος 1939. Καθ’ α προκύπτει έκ τών 
τηρούμενων, βάσει τών έπισήμων δε
δομένων τών τελωνείων, στατιστικών, 
διαρκοΰντος τοΰ διαρεύσαντος έτους 
1939. έξήχθησαν έξ Ελλάδος 40 έκατ. 
χιλ)μα περίπου άκατεργάστων κα-

Χρυσός καί εξωτερικόν Συνάλλαγμα................................... 4.223.223.062.89
Δάνεια Δημοσίου είς Συνάλλαγμα....................................... 122.872.668.30
Κερματικά Ελληνικά νομίσματα........................................... 142.848.191. 
Συναλλαγματικοί καί Γραμμάτια ’Εσωτερικού ....
I. Εμπορικαί Συν)καί καί Γραμμάτια ’Ε

σωτερικού .................................................... 380.638.549.55
II. Γραμμάτια Δημοσίου.................................. 347.632.536.15 728.271.085.70

Κεφάλαιον καταβεβλημένον.............................................................. 400.000.000.-
Ά ποθεματικά.

I. Πρόβλεψις συμφ. δρθρ. 71 Καταστατικού . 38.799524.—
II. Τακτικόν άποθεματικόν................................... 157.900.000.- 196.699.524.—

Π ι σ τ ω σ ε ι ς :

I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς...............................................
α) Ελληνικόν Δημόσιον...........................................
Λ]σμός Συγκεντρ. Έσό-.......................................
δων καί Πληρωμών . 8.837.993.365.82 ..........................
β) "Ετεροι.................  3.512.923.646.52 12.350.917.012.34

II. Πληρωτέοι είς Εξωτερικόν Συνάλλαγμα:...................... 350.2134 917.012
Χρέος Δημοσίου..................................................................... 4.084.144 682.55
Επενδύσεις.................................................................................. 419.064.554.60

Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις . 
Μεΐον άποσβέσεως......................

Αξία Ολικού Τραπεζογραμματίων . 
Μεΐον άποσβέσεως......................

Εκτακτος ζημία έκ τής έγκαταλείψεως 
τής χρυσής βάσεως έκ μέρους τής . 
’Αγγλίας άναγραφομένη συμφ. Ν. ,
5305)31—12—1931 ..............................

Μεΐον άποσβέσεως 1)10 συμφώνως Ν. . 
5305)31—12—1931 ..................

507.016.124.10
24.188.359.10

34.853.818.60
8.000.000.—

28.942.300.80

482.827.765.—

26.853.818.60

14.471.150.30 14.471.150.50
Αποσβεννύμενον έκ τού άποθεματικού Τμήμα τής έκ £

ζημίας, συμφώνως Νόμω 5305)31-12-1931 ___________ _______ __ _
Ετερα στοιχεία ένεργητικού . . .......................................... γ80 287.795 99

30.000.000.-

23.405.781.787.47

30.000.000.—
9.452.791.550.—

I. είς δρ α χ μ.

Τμήμα τακτικού άποθεματικού είς άντίκρυσμα άποσβεννυ- 
μένου μέρους τής έκ £ ζημίας συμφώνως Νόμω 5305 
31-12-31 .............................................................

Τραπεζικά Γραμμάτια έν κυκλοφορία .
"Ε τ ε ρ α ι υποχρεώσεις όψεως 
Λ)σμοί τρεχούμενοι καί Καταθέσεων
α) Δημοσίου................. 466.524.082.19
β) Τραπεζών .... 440.424.328.31
γ) Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. 9.029.577.751.40 
δ) "Ετεροι Λ)σμοί . . 1.489.259.219.83 
ε) Μέρισμα χρήσεως

1939 .......................... 32.000.000.— 11.457.785.381.73

Γραμμάτια καί Τραβηκτικσί ’Όψεως 87.238.752.9011.545.024.134.68

Υποχρεώσεις είς Εξωτερικόν Συν)μα καί χρυσόν 
’Εξωτερικόν Συναλ]μα είς χρυσόν (Κατάστ. αρθρ. 62) 538.427.661.01 
Έτεραι ’Υποχρεώσεις............................................................. 1.242.838,917.83

II

23.405.781.787.47

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,,

στασίαν καί τήν πρόοδον τής εθνι
κής οικονομίας. Άλλ’ αί προσπά- 
θειαι αυτής μόναι δέν άρκοϋν.
Οφείλομεν πάντες ανεξαιρέτω;, 

είτε ως οργανισμοί, είτε ώς ομά
δες, είτε ώς άτομα, να ένισχύσω- 
μεν αυτήν είς τό επίπονον καί 
τραχύς εργον της, πειθαρχοΰντες είς 
τας αποφάσεις της, εργαζόμενοι 
καί παράγοντες περισσότερον, άπο- 
φευγοντες τάς περιττός δαπάνας, 
καί «πταμιεύοντες. Τοΰτο επιτάσ
σει το εθνικόν καθήκον. Τοΰτο 
επιβάλλει το συμφέρον τοΰ ελληνι
κού ίαοϋ.

X Ρ Ε Ω Σ I Σ 

ΕΞΟΔΑ
Είς έξοδα καί Άποδοχάς Προσωπ. έν γένει 150.848.217.91

» λοιπά έξοδα Διαχειρίσεως...................... 38.395.458,20
» Πρόβλεψιν κατά κινδύνων Χρηματαποστολών 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ καί ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Αξίας υλικού Τραπεζογραμματίων . . . 8.000.000.__

» Ακινήτων............................................... 18.917.257.__
Εξόδων Έγκαταστάσεως.............................. 5.271.102 10
Απαιτήσεων ’Επισφαλών.............................. 10.532.795  

Πρόβλεψις λόγω άναγωγής τών ’Επενδύ
σεων είς τιμάς 31-12-39 .......................... 32.000.000.—

189.243.676.11
1.000.000.—

Π I
'Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως...................................
Από τόκους τών έν τω έξωτερικω διαθεσίμων......................

» » έπενδύσεως καί ομολογιών ’Εθνικών Δανείων
» » οφειλών Ελληνικού Δημοσίου......................
» » καί προμήθειας έργασιών Τραπέζης.................. 318.893.655.53
» Διάφορα κέρδη.......................................................................... 45056956

Σ Τ Ω Σ I Σ 
508.917.31 

6.016.382.33 
33.026.784.35 
25.131.120.70

Αποσβεσις 1)10 ΰπολοίπου έκτάκτου ζη
μίας έκ τής έγκαταλείψεως τής χρυσής 
βάσεως έκ μέρους τής ’Αγγλίας, άνα- 
γραφομένης συμφώως Ν. 5305)31-12-31

74.721.154.10

14.471.150.30 89.19 2.304.40

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
'Υπέρ Ταμείου Συντάξεων.......................... ....

* » Αύτασφαλείας......................
» Άλληλοβοηθητικού Ταμείου Περιθάλ- 

ψεως..............................

9.200.000.—
3.950.000.—

2.500.000.— 15.650.000.-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Υπόλοιπον προηγουμένης Χρήσεως . . . 508.917.31

Χρήσεως 1939 ......................-.............................. 88.432.031.76 88.940.949.07

384.026.929.58 384.026.929.58

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΟΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 88.9AO.94-9 07
(Καταστατικόν άρδρ. 71)

Είς πρόβλεψιν συμφώνως τω αρθρω 71 τού Καταστατικού
» Μέρισμα 8 ο)ο επι 80.000.—μετοχών...................... ..........................
» Τακτικόν Άποθεματικόν κεφάλαιον ............................................................
» Συμμετοχήν Δημοσίου.......................... ....................................................................

‘Υπόλοιπον άφιέμενον διά τήν έπομένην χρήσι’ν .’ ...................................

4.421.574.—
32.000.000.—
26.000.000.—
26.000.000.—

519.375.07
88.940.949.07

Έν
Ό Διοικητής 

ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1939

Ό Τμηματάρχης τού Γενικού Λογιστηρίου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ
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ΧΡΗΜΛΤΙΙΙΙΡΙΟΝ
Τό έπίπεδον των τιμών των 

χρεογράφων εις τό Χρηματι- 
στήριον ’Αθηνών περί τά μέσα 
του μηνάς Μαρτίου ήτο έλάχι- 
στα ήλλοιομένον έν σχέσει προς 
τάς τιμάς εις τά μέσα του μη
νάς Φεβρουάριου

ΕΙΜΡΗΙί ΪΙίΓΠΜ DPDI01DII
Οί ύπέγγυοι εις τό δημόσιον 

χρέος εισπράξεις του μηνάς 
’Ιανουάριου έ.έ. άνηλθον κατ’ 
άνακοίνωσιν της Διεθνής Οικο
νομικής Επιτροπής εις δρχ. 
329.125.000 έναντι δρχ. 347.649 
000 του ’Ιανουάριου 1938. Αί

Αί τιμαί τών εις χρυσόν καί εισπράξεις αί υπέγγυοι διά τό 
δραχμάς δανείων ήσαν μειωμέ- προσφυγικόν δάνειον του μηνάς 
ναι αί δέ τών βιομηχανικών ’Ιανουάριου έ. έ. άνηλθον είς 
αξιών σταθεροί εκτός τών με· δρχ. 56.400.000 έναντι δρχ. 66. 
τοχών ελάχιστων εταιρειών, αί 019.000 του ’Ιανουάριου παρελ- 
όποΐαι έσημείωσαν μικράν αυ- θόντος έτους, 
ξησιν. ! Σύνολον εισπράξεων

Ό κύκλος τών έργασιών κατά . ’Ιανουάριος 1940 δρ. 385.526.000 
τό αυτό χρονικόν διάστημα ήτο ί » 1939 » 413.669.000
είς τό Χρηματιστήριον περιωρι-1
σμένος, περί δέ τά μέσα του ■ ________---------------
Μαρτίου παρετηρήθη απραξία ’ jj ffl^HIEPfEiH TOY

n IMIlMiH KIEII ΙΟΥ 11Ι0Σ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ,,

σεων.

λόγω έλλείψεως άγοραστικοΰ 
ενδιαφέροντος. Διά τούτο προ
σφορά! μικρών ποσοτήτων χρεο
γράφων συνετέλων είς τήν ύπο- Ή πειραμματική καλλιέργεια 
χώρησιν τών τιμών. τών καπνών «Βιρτζίνια» κατά

’Αγοραστική κίνησις, μικρά! τό παρελθόν έτος άπέδωσε τά 
σχετικώς παρετηρήθη έπί τών . άκόλουθα συμπεράσματα, 
τραπεζιτικών μετοχών καί έπί j α) Ή ποσοτική άπόδοσις της 
τών μετοχών τινών έκ τών με- έν Αικατερίνη καλλιεργηθείσης 
γάλων βιομηχανικών έπιχειρή- δι’ αύτεπιστασίας έκτάσεως εϊ-1

κοσι περίπου στρεμμάτων άνέρ- 
χεται είς 3.500 χιλιόγραμμα, 
ήτοι μέση στρέμματική άπόδο- 
σις 175 χιλιόγραμμα (135 περί
που οκάδες).

β) Είς Παναιτώλιον έπί έκτά
σεως 20 στρεμμάτων καλλιερ 
γηθέντων δι’ αυτεπιστασίας, 
έπετεύχθη συνολική άπόδοσις 
2860 χιλιογράμμων, ήτοι μέση 
στρέμματική άπόδοσις 140 χι- 
λιογράμμων ή 119 περίπου 
οκάδων.

γ) Είς Δοκίμιον (’Αγρίνιου) 
έπί έκτάσεως 60 στρεμμάτων, 
τά όποια έκαλλιεργήθησαν ύπό 
παραγωγών, έπετεύχθη συνο
λική άπόδοσις 3850 χιογράμ- 
μων, ήτοι μέση στρέμματική 
άπόδοσις 65 χιλιογράμμων ή 
50 περίπου οκάδων.

Ή καλλιέργεια είς Παναιτώ- 
λιον καί Δοκίμιον ένηργήθη πο-

Κατ’ άνακοίνωσιν της Γ. Σ. 
Υ. Ε. τοϋ Υπουργείου ’Εθνικής 
Οικονομίας, ή έμπορική ναυτι
λιακή κίνησις τής Ελλάδος 
κατ’ εύθεΐαν μετά του έξωτερι- 
κοΟ τόν μήνα ’Ιανουάριον 1940 
έχει ως άκολούθως :

Κατέπλευσαν έν δλω πλοία 
έμφορτα 148 χωρητικότ. 275, 
267 κόρων, έξ ών ύπό ελληνι
κήν σημαίαν ήσαν 67 πλοία 69, 
345 κόρων, τά δέ υπόλοιπα 
ήσαν ύπό ξένας σημαίας. Άπέ- 
πλέυσαν δέ 106 πλοία έμφορτα 
χωρητικότητας 238.325 κόρων, 
έξ ών ύπό έλληνικήν ήσαν 29 
πλοία χωρητικότητας 39.293 κό
ρων, τά δέ ύπόλοιπα ήσαν ύπό

του 1939 οί ώς άνω άριθμοί 
μεταβάλλονται ώς άκολούθως : 
Κατέπλευσαν πλοία έμφορτα 
213 χωρητικότητας κόρων 
392.207, έξ ών ύπό έλληνικήν 
σημαίαν ήσαν 65 χωρ. 69.021 
κόρων, άπέπλευσαν δέ πλοία 
έμφορτα 162 χωρητικ. κόρων 
357.162, έξ ών ύπό έλληνικήν 
σημαίαν ήσον 27 χωρητ. 27.518 
ήτοι κατά τόν μήνα ’Ιανουά
ριον 1940 έν συγκρίσει πρός 
τόν του 1939, παρατηρεί ται 
μείωσις είς τούς κατάπλους 
άριθμοΰ κατά 65 πλοία καί μεί- 
ωσις είς χωρητ. κατά 116.940 
κόρων καί είς τούς άπόπλους 
μείωσις κατά 56 πλοία καί μεί-

ξένας σημαίας. Κατά τό αύτό ωσις είς χωρητ. κατά 118.837 
αντίστοιχον χρονικόν διάστημα κόρους.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Τά διατεθέντα δι’ άγοράς 

άκινήτων κεφάλαια άπό 14-2-40 
μέχρι 12-3-1940 άνήλθον:
14)2 - 20)2)1940 δρχ. 28.875.000
21)2 - 27)2)1940 » 29.938.000
28)2 - 5)3)1940 » 30.162.000

6)3 - 12)3)1940 » 28.760.000
117.735.000

ΠΟΡΕΙΑ ΜΙΜΜΙΙΕΡΓΕΙίί
Συμφώνως πρός τάς υπό τοΰ 

’Οργανισμού Βάμβακος παρεχόμε
νος πληροφορίας, αι κατά περιφέ
ρειας συγκομισθεΐσαι και πωλη- 
θεΐσαι ποσότητες βάμβακος έχουν 
ως εξής:

Στερεά Ελλάς καί Θεσσαλία:
Τελική εκτίμησις συγκομισθείσης τιστική δεχθεΐσα καθ’ δλην τήν 
ποσότητας 24.000.000 χιλιόγραμ- περίοδον τής άναπτύξεως τρία 
μα, πωληθεΐσα ποσότης 21.000.000 καί τέσσαρα ποτίσματα, 
χιλιόγραμμα.

καί Θράκη : ΤελικήΜακεδονία 
εκτίμησις συγκομισθείσης ποσότη
τας 18.200.000, πωληθεΐσα ποσό
της 15.500.000 χιλιόγραμμα.

Πελοπόννησος καί Νήσοι: Τε
λική εκτίμησις συγκομισθείσης πο
σότητας 6.800.000 χιλιόγραμμα, 
πωληθΐΤσα ποσότης 5.650.000 
χιλιόγ'ραμμα.

Άφ* ετέρου ή έκκόκκισις συσπό- 
ρου βάμβακος μέχρι τής 27-1-40 
κατά περιφερείας είς χιλιόγραμμα 
έχει ως εξής : j

Πελοπόννησος ί Σΰσπορος βάμ-1 
βαξ 2.912.201, δέματα 7.895, εκ- 
κοκκισμένος 1.026.093.

Στερεά Ελλάς : Σΰσπορος βάμ
βαξ 21.999.977, δέματα 26.549, 
εκκοκκισμένος 7.241.026.

Μακεδονία : Σΰσπορος βάμβαξ 
11.690.314, δέματα 22.582, έκ· 
κοκκισμένος βάμβαξ 3.380.35.

έν Άγγλίςι υπάρχοντα αποθέματα είς 
800.000 δέματα είναι επαρκή. "Ο αμε
ρικανικός βάμβαξ παραδόσεως Μαρ- Παναΐτωλίου 
τίου άνετιμήθη έν τή αγορά Λίβερπουλ 
κατά 8 εκατοστά τής πέννας τήν λί
βραν, ύπετιμήθη δμως έν Νέα ‘Υόρκη 
30 εκατοστά τοϋ σέντς.

Τιμαί. Εξωτερικού : Αί τιμαί τοΰ 
βάμβακος παρέμεικαν εις τά αύτά 
επίπεδα κατά την Α'. Ιδθημερίαν τοϋ 
τρέχ. μηνός, ήτοι γΰρω τών 10,80 
σέντς είς Νέαν Ύόρκην διά παράδο- 
σιν Μαρτίου. Αί τιμαί νέας εσοδείας 
είναι εΰθηνότεραι κατά 1 σέντς κατά 
λίμπραν, ήτοι δι’ ’Οκτώβριον είς τά 
9,80, ένεκα τής άβεβαιότητος τής πο
λιτικής καταστάσεως. Έάν τόν ’Οκτώ
βριον υπάρχουν πιθανότητες ειρήνης 
θά έπιδράση τοϋτο μάλλον ΰψωτικώς.
Μετ’ ολίγον θ’ άρχίση ή νέα σπορά 
κι’ αναμένεται μετ’ ενδιαφέροντος νά 
γνωσθή ή σπαρησομένη.εκτασις. ’Εσω
τερικού : Είς τήν ‘Ελληνικήν αγοράν 
γίνονται πωλήσεις γύρω τών 68—69

Δέον νά σημειωθή, δτι ή μι
κρά ποσοτική άπόδοσις τών 
δύο τούτων περιφερειών καί 
ιδίως τοΰ Δοκιμίου, οφείλεται 
είς προσβολήν τών καλλιερ 
γειών ύπό μυκητολογικών συν
θηκών, αί όποΐαι ώς διεπιστώθη 
όφείλονται κατά κύριον λόγον 
είς τό γεγονός δτι οί άγροί 
ήσαν μεμολυσμένοι έκ νοσογό
νων αιτίων.

’Εάν άπεκλείετο ό παράγων 
τής μολύνσεως τοΰ έδάφους 
(δι’ έκλογής καλλιτέρων καί 
κλπ. έδαφών), αί στρεμματικαί 
άποδόσεις τών καλλιεργειών 
είς Άγρίνιον θά ήσαν σημαντι- 
κώς ηύξημέναι τής αύξήσεως 
ταύτης ύπολογιζομένης—βάσει 
τών άνωνέρω δεδομένων — είς 
20 ο]ο διά τήν καλλιέργειαν 

καί είς 100 ο]ο 
διά τήν καλλιέργειαν Δοκιμίου.

Κατά συνέπειαν δύναται νά 
ύπολογισθή ή μέν κακλιέργεια 
Αικατερίνης μέ μέσην στρεμμα- 
τικήν άπόδοσιν 135 οκάδων ή 
δέ τοΰ Παναιτωλίου είς 130 
όκάδας καί τοΰ Δοκιμίου είς 
100 άποδόσεις δηλαδή αί όποΐαι 
δύνανται νά χαρακτηριθοΟν 
ώς λίαν ικανοποιητικά! έάν 
ληφθή ύπ’ δψιν δτι.ή μέση άπό- 
δοσις τής αύτής ποικιλίας είς 
’Αμερικήν ύπολογίζεται είς 100 
χιλιόγραμμα, είς δέ τήν Ίτα-

ΤραπεζαΑθηνών
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

113 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 Καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν 'Αγγλία 

ΑΙγύτζτφ και Κύπρω).

'Οργανισμός Ιδρυθεις ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY 

205 West 33rd Street—NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

II ΕΞΕΕ» lOnmiEiPil
Συμφώνως πρός τά ύπό τοϋ 

Αυτονόμου Σταφιδικού ’Οργανι
σμού παρεχόμενα στοιχεία, ή εξα
γωγή σταφιδοκάρπου κατά τό άπό 
1ης Σεπτεμβρίου 1939 μέχρι 2θής 
Φεβρουάριου 1940 χρονικόν διά
στημα άνήλθεν είς 140.670.826 
Λ. Ε. έναντι 128.829.355 τοϋ 
1938)39 καί Λ. Ε. 114.979.282 
τοΰ 1937)38.

Έκ παραλλήλου ή εξαγορά στα
φιδοκάρπου κατά τό αύτό χρονι
κόν διάστημα άνήλθεν εις 53.461. 
811, έναντι 65.340.235 τοϋ 1938) 
39 καί 93.983.848 τοϋ 1937)38.

’Αφ’ ετέρου ή κίνησις τών ενε
χύρων σταφιδοκάρπου παρουσιά
ζει τήν 20ήν Φεβρουάριου ε. έ. 
υπόλοιπον Λ. Ε. 1.240/'24, έναντι 
1.537.488 τοΰ 1938)39 καί Λ. Ε. 
6.180.809 τοϋ 1937)38.

Άναλυδικώτερον τό ποσόν τών 
53.461.811 Λ.Ε. εκ τής έξαγορας 
τοΰ σταφιδικοκάρπου κατανέμεται 
ως εξής :

Έκ χλωρας 5.276.143
Έκ πλεονασμάτων 10.385 249
Έξ απορριμμάτων 459.927
Έκ βεβρεγμένου 20.002.611
Έκ κατασχέσεως πρός
βιοχανοποίησιν 903.888

Οΰτω τό σΰνολον
ανέρχεται είς 53.461.811

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΙ ΕΜΑΑΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ πρός 3 3)4 ο)ο μέχρι δραχμών 125.000 

ΟΦΕΩΣ πρός 3 ο)ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ πρός 3 1)2 ο)ο-4 1)2 ο)ο

▼

Ό τόκος ύπολογίζεται άπό της έπομένης τής κατα- 

θέσεως. "Απαααι at καταθέσεις είναι έξ ολοκλήρου 

ήγγυημέναι ύπό τοϋ Κράτους καί άπηλλαγμέναι 

τελών χαρτοσήμου.

δραχμών· τά άκκόκ^ιστα τιμιόνται χ[αν ε[ς 125 χιλιόγραμμα Κατά 
γύρω τών 21—24 δραχμών και προ- _
βλέπεται δτι ταχέως θά εξαντληθούν, στρέμμα.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
(Πανεπιστημίου 31)

35 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ καί 73 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
ΚΑΘ’ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΔΟΕΕΙΞ
Έξεδόθη έν Άθήναις ύπό τών 

Δικηγόρων τής Τραπέζης μας κ. κ. 
Π. Δημάκου και Α. Σαράτσογλου 
συλλογή έκ σελίδων 168 σχήμα
τος 8ου, περιλαμβάνουσα τήν ϊσχΰ- 
ουσαν έν Έλλάδι νομοθεσίαν περί 
Προστασίας τοϋ Έθνικοΰ Νομί
σματος.

Οί εκδόται, έχουν είδικώς άσχο- 
ληθή μέ τήν νομοθεσίαν ταΰτην, 
ή εΐδικότης των δέ αΰτη, γνωστή 
καί έκ τής έκδοθείσης τό 1934 νο
μοθετικής καί νομολογιακής συλ
λογής των ύπό τόν τίτλον «Νόμι
σμα—Συνάλλαγμα», τούς έπέ- 
τρεψε νά εμφανίσουν συστηματι
κήν καί μεθοδικήν κωδικοποίησιν 
τών σχετικών διατάξεων, είς τρό
πον ώστε νά γίνωνται αυται προ- 
σιταί, βοήθεια λεπτομερούς εύρε- 
τηρίου, Καί είς τόν μή νομικόν.

Ή έν λόγφ συλλογή περιλαμ
βάνει νόμους διατάγματα, ύπουρ- 
γικάς άποφάσεις, αποφάσεις τής 
Άνωτάτης Επιτροπής Οικονομι
κής Άμΰνης, αποφάσεις τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, περί αναγκα
στικής κυκλοφορίας τής δραχμής, 
περί δραχμοποιήσεως, περί εισα
γωγής καί έξαγωγής δραχμών, 
αξιών, εμπορευμάτων, καί πληρω
μών είς τήν αλλοδαπήν, περί δεσ
μευμένων λογαριασμών, χρησιμο
ποιήσεων τοΰτων έν Έλλάδι, περί 
έμβασμάτων, περί ΰπηρεσίας προ
στασίας τοΰ Εθνικού νομίσματος, 
περί διώξεως τών παραβατών καί 
τών έπιβαλλομένων ποινών, περί 
ύποχρεώσεων τών Τραπεζών, περί 
τρόπου έξοφλήσεως τών εις χρυ
σόν οφειλών του κλπ. κλπ.
αΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΜίΙϋΐΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΐΙίΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΙΤΚ1ΑΤΑ
1= ΔΕΛΗΔΒ1ΗΤΡΗ
ΜΑΓΕΡ 18 — ΑΘήΝΑΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
26 Φεβρουάριου

Κατά τά στατιστικά δεδομένα 
τών Γραφείων Προστασίας Ελλη
νικού Καπνού σημειοΰται αισθη
τή αΰξησις τής παραγωγής κα
πνού.
27 Φεβρουάριου

Παρουσία τοϋ Υφυπουργού τής 
Συγκοινωνίας έτελέσθησαν τά 
εγκαίνια τής λειτουργίας τών με
γάλων σταθμών ασυρμάτου μετά 
τού εξωτερικού.
29 Φεβρουάριου

Λαμβάνονται υπό τής Κυβερ- 
νήσεως μέτρα εναντίον ωρισμέ- 
νων πληρωμάνων φορτηγών. Έκ- 
τοπισμός διαφόρων προσώπων δι’ 
έπίδειξιν απειθαρχίας.
2 Μαρτίου

’Αγγέλλεται έξ Άγκυρας δτι αί 
εκεί διεξαγόμενοι διαπραγματεύ
σεις προς σΰναψιν νέας έμπορι- : - _ __- , „ α Γ \ 16 Μαρτίουκης συμφωνίας εφθασεν εις αί
σιον πέρας.
4 Μαρτίου

Κατ’ άπόφασιν τού ‘Υπουργού 
τής Παιδείας είσάγεται ώς υπο
χρεωτικόν μάθημα ή διδασκα
λία τής παθητικής άεραμύνης 
εις τά σχολεία.

6 Μαρτίου
Συνέρχεται ή Γενική Συνέλευ- 

σις τών Μετοχών τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.
8 Μαρτίου

Ό κ. 'Υπουργός τών Οικονομι
κών είσηγεΐται τούς Νόμους διά 
τών οποίων κυρούται 6 προϋπο
λογισμός τού Κράτους διά τό έ
τος 1939-1940. Προβλέπεται μεί- 
ωσις αισθητή τοϋ εκτάκτου ελ
λείμματος.
12 Μαρτίου

Έν ειδική συσκέψει εν τφ ‘Υ
πουργείς) τών ’Εξωτερικών, υπό 
τήν προεδρείαν τού κ. Πρωθυ

πουργού, άπεφασίσθη ή λήψις μέ-Ιτής Όργανώσεως τής Νεολαίας.
τρων διά τήν ένίσχυσιν τής βαμ
βακοπαραγωγής.
13 Μαρτίου

Κατά τήν γνωμοδότησιν τοϋ 
Γενικού ’Επιτελείου τού Στρα
τού άπεφαοίσθη ή άπόλυσις εκ 
τών τάξεων τού στρατού τών 
στρατευσίμων κλάσεως 1938α.
18 Μαρτίου

Κατά πληροφορίας έκ Μπουένες 
Άϋρες κατά τό έτος 1939 ή 
ελληνική σημαία, ώς προς τά 
εις ’Αργεντινήν καταπλεΰσαντα 
πλοία, έρχεται δευτέρα.
15 Μαρτίου

Επίσημος τελετή έν τή μεγά
λη αιθούση τών τελετών τού Υ
πουργείου Δικαιοσύνης επί τή 
κυρώσει τοϋ ’Αστικού Κώδικας πα- 
ρουσίφ τής Α. Μ. τού Βασιλέως 
καί τού κ. Πρωθυπουργού.

'Υπογράφεται υπό τού κ. Πρω
θυπουργού καί τού ενταύθα πρε- 
σβευτού τής Ρουμανίας ή πρό 
τινων ημερών συναφθεΐσα ελλη- 
νορουμανική εμπορική συμφωνία.

19 Μαρτίου
Εις τό Βασιλικόν Θέατρον αρ

χίζει τάς παραστάσεις του δ ά- 
φιχθείς προς τον σκοπόν τούτον 
Θίασος τής Γαλλικής Κωμωδίας.
20 Μαρτίου

Υπογράφεται νέα συλλογική 
σύμβασις διά τούς καπνεργάτας.
21 Μαρτίου

‘Υπό τήν προεδρείαν τοϋ Γε
νικού Γραμματέως τού ‘Υφυπουρ
γείου ’Αγορανομίας, συνέρχεται 
εις πολύωρον συνεδρίασιν ή επι
τροπή διά τήν αναπροσαρμογήν 
τής τιμής τού άρτου.
23 Μαρτίου

Άρχεται ό πανηγυρισμός τής 
’Εθνικής Επετείου έκ μέρους

25 Μαρτίου
Καθ’ απασαν τήν χώραν εορ

τάζεται μεγαλοπρεπώς ή ’Εθνι
κή ’Επέτειος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
24 Φεβρουάριου

’Αρχίζει τάς εργασίας της έν 
Κοπεγχάγη ή διάσκεψις τών Σκαν- 
διναυϊκών Χωρών.
25 Φεβρουάριου

Οί ‘Υπουργοί τών Εξωτερικών 
τών Σκανδιναυϊκών Χωρών δια- 
σκεφθέντες έν Κοπεγχάγη διαδη- 
λοΰν τήν έμμονήν των εις τήν ου
δετερότητα.
28 Φεβρουάριου

‘Ο κ. Λόϋδ Τζώρτζ εις λόγον 
του τονίζει, δτι είναι «προτιμότε
ρος εις μάκρος πόλεμος, παρά 
έσπευμένη επισφαλής ειρήνη».
29 Φεβρουάριου

Ό ‘Υπουργός τών Οικονομικών 
τής Γαλλίας κ. Ρεϋνώ έξαγγέλλεΛ 
τήν λήψιν σειράς μέτρων προς κα- 
ναπολέμησιν τής ακρίβειας καί

Ό Τούρκος Πρωθυπουργός κ. 
Σαϊντάμ εκφωνεί από ραδιόφω
νου βαρυσήμαντου λόγον, έπεξη- 
γών τον χαρακτήρα τών ληφθέν- 
των έσχάτως έκτάκτων μέτρων.

1 Μαρτίου
Ό κ. Σάμουελ Ούέλλες φθάνει 

εις Βερολίνου. Άποφασίζεται έν 
Άγγλίφ ή κατάσχεσις τών γερμα
νικών γαιανθράκων τών προορι- 
ζομένων δι’ ’Ιταλίαν.
4 Μαρτίου

Ή ’Ιταλία επιδίδει διαμαρτυ
ρίαν προς τήν ’Αγγλίαν διά τό 
ζήτημα τών γαιανθράκων Οί 
’Άγγλοι συλλαμβάνουν 5 ιταλικά 
σκάφη με φορτίον γερμανικού 
γαιάνθρακας.
6 Μαρτίου.

Αγγέλλεται δτι τό άρτι ναυ- 
πηγηθέν βρεταννικόν Ύπερωκεά- 
νειον «Βασίλισσα Ελισάβετ» κα
ταπλέει έντός τής αύ'ριον εις 
Ν. ‘Υόρκην.
7 Μαρτίου

Αρχίζουν ρωσοφινλανδικαί δια-

ανακωχής
Σουηδίας.

τή μεσολαβήσει τής

αΰςησιν τής γαλλικής παραγωγής.! πραγματεύσεις πρός σύναψιν
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατάστασις τής 30ής Δεκεμβρίου 1939

Α) ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 

πρός Νο-

9 Μαρτίου

Ό ‘Υπουργός τών ’Εξωτερικών 
τοϋ Γ' Ράϊχ αναχωρεί αίφνιδίως 
μεταβαίνων εις Ρώμην. Αποδίδε
ται γενικώς έξαιρετική πολιτική 
σημασία εις τό ταξιδιού τούτο 
τού κ. Ρίμπεντροπ.

11 Μαρτίου

‘Ο κ. Ούέλλες άφικνεΐται εις 
Λονδΐνον.
12 Μαρτίου

‘Υπογράφεται έν Μόσχα ή 
μεταξύ Σοβιέτ

Απαιτήσεις επί υποθήκη καί δάνεια
μικά Πρόσωπα £

Προϊόν τών έν κυκλοφορίςι ομολογιών τών εις 
Λίρας Αγγλίας δανείων 4.3)4 ο)ο »

Διαφορά μεταξύ τών εν κυκλοφορία ομολογιών 
καί τού καλύμματος αυτών »

3.774.529- 2-9 

4.235.685-13-9

συνθήκη ειρήνης 
καί Φινλανδίας.
13 Μαρτίου

Άνεκοινώθη έν Λονδίνφ δτι 
ή αγγλική μοίρα τής Άπω Ανα
τολής διετάχθη να λάβη τά κα
τάλληλα μέτρα διά τήν έναρξιν 
ελέγχου έπί τών έμπορευμάτων τά 
οποία στέλλονται εις τήν Γερμα
νίαν μέσφ Βλαδιβοστόκ.
14 Μαρτίου

Ο Λόρδος Χάλιφαξ αποστέλλει 
ραδιοφωνικώς εις τήν τσεχικήν 
γλώσσαν διάγγελμα πρός τον τσε
χικόν λαόν.
15 Μαρτίου ·

Ό κ. Ούέλλες άφικνεΐται εις 
Ρώμην, Ή Φινλανδική Βουλή έ- 
πικυρώνει τήν συνθήκην ειρήνης.
18 Μαρτίου

Αιφνίδια συνάντησις 
Μουσολίνι μετά τοϋ κ,

Β) ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

Απαιτήσεις έπί υποθήκη καί δάνεια πρός Νο
μικά Πρόσωπα

Προϊόν τών έν κυκλοφορίςι ομολογιών τών εις 
δραχμάς δανείων

Διαφορά μεταξύ τών έν κυκλοφορίςι ομολογιών καί 
τοϋ καλύμματος αυτών

461.156-10-3 εις τό Πρίννερ.
19 Μαρτίου

< Μακρά έ'κθεσις τοϋ κ.

του κ- 
Χίτλερ

Δρχ. 916.353.024.20

465.830.000.-

» 450.523.024.20

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ Ί5 ΜΑΡΤΙΟΥ Λ 9^0

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός καί έξωτ. συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου εις συνάλλαγμα
3. ‘Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια έσωτερικοΰ : 

1. Εμπορικοί συν)καί καί γραμ-

ΔΡΧ·

μάτια
II. Γραμμάτια Δημοσίου

Δρχ- 341.052.307.30
347.632.536.15

4.340.651.531.86
122.872.668.30

154.112.177.50

688.684.843.45

6. Πιστώσεις :
1. Πληρωτέοι εις δραχμάς : 

α’ Έλλην. Δημόσ. Λ)σμός 
Συγ.Έσ. πληρ.Δρ. 9 325.561.376.33 
β' "Ετεροι » 2.819.049,654.56 Δρ. 12.144.611.030.89

— Δρ. 12.144.611.030.89Π. Πληρωτέοι εις έξωτ. συνάλ.

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

10. Έτερα στοιχεία του ένεργητικοϋ

4.036.643.328.23
419.056.654.60
484.566.747.30

1.106.517.664.40

Δρχ. 23.497.716.964.53

ΠΑΟΗΤΙΚΟΝ

Δρχ. 400.000.000-

196.699.524.-

30.000.000.—
8.915.637.850.—

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΘεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Κατασ. Δρχ. 38.799.524.—
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 157.900.000.— »

13. Τμήμα Τακτικού ΆποθεματικοΟ εις άντίκρυσμα
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμ- 
φώνως Ν. 5305 })

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία »
15. Έτεροι υποχρεώσεις δψεως εις δραχμάς ;

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 629.507.901.79
β' Τραπεζών » 261.425.945.67
γ' Κατ. Δ.Ο.Ε.» 9 368.629.323.46 
δ' “Ετεροι λο

γαριασμοί » 1.740 726.726.03 Δρ. 12.000 289.896.95
II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δ-

Ψεως » 105.830.034.15 » 12.106.119.981.10
16. Καταθέσεις είς δρχ. ύπό προθεσμίαν :

I. Δημοσίου Δρχ.
II. Τραπεζών »

III. “Ετεροι Λογαριασμοί,^' >
17 ‘Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συ- 

νάλλαγμα καί χρυσόν:
I. Έξωτ. συν]μα είς χρυσόν (Κα-

Τσάμ-
περλαιν εις την Βουλήν περί τής 
καταστάσεως. Μεγάλη βρεττανι- 
κή αεροπορική έπιδρομή είς αλ
λεπάλληλα κύματα έναντίον τής 
γερμανικής βάσεως τής νήσου 
Σύλτ.
20 Μαρτίου

Ή Κυβέρνησις Νταλαντιέ υπο
βάλλει τήν παραίτησίν της.
21 Μαρτίου

Ό κ. Ρεϋνώ σχηματίζει τήν 
νέαν γαλλικήν Κυβέρνησιν.
22 Μαρτίου

Η Νέα Γαλλική Κυβέρνησις 
ίτυγχάνει τής έμπιστοσύνης τής 
Γαλλικής Βουλής.

23 Μαρτίου

Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός κ. 
Τελέκυ φθάνει είς Ρώμην.

25 Μαρτίου
Εντεινεται ή δράσις τών βρε- 

ταννικών υποβρυχίων πλησίον τών 
Γερμανικών ακτών.

ταστ. άρθρ. 62) 
Ετερον έξωτ. συν]μαII.

18 Έτεραι

Δρχ. 498.284.106.78 
» — 498.284.106.78

υποχρεώσεις » 1.350.975.184.65

Δρ. 23.497.716.646.53

Προεξοφλητικός τόκος 6 °/0

Έν ’Αθήναις τή 15 Μαρτίου 1940 

Ό Διοικητής

ΚΥΡ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ
Ο Τμηματάρχης του Γεν. Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ

Δ. ΖΕΗ
όδ. Αιόλου 78 Μέγαρον Καίσαρη 

(Α' όροφος, άριθ. 11)
Ειτί εικοσαετίαν σύνεργα- 

σθέντος έν Παρισίοις μετά τών 
μεγαλυτέρων οίκων Μόδας. 
Είδικότης : COSTUMES-ΤΑΙΕ- 

LEURS
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΑ 

ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ


