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ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (') 



ΙΙ 

l) Σύν~οιισς xoi εύλψι:'fο; dνασχδ:ιησ1ς "ης γξρμιι.ν1χi'j; συμβολij; :ιεριέ

ΧΒ"αι εί; Andr6 Piatier: LΈcoηowie de Guerre p. 33~50. 





τοίi ~γένειο ύn:ό μιάς μόνον Κοινωνικfι; ιάξεως,-ιών όμολογιούχων-~πi 

τfi ύποσχiσει διι αtάλλαι τάξεις{}' dποζημιώσουν αfιτηv και& τήν μεια

πολεμικήν περ(οδοv. 

Ο\ιδεμία τών ~μπολέμων Δυνάμεων δύναται, μέχρι τ1jς σιιγμ1jς, νά έλ

π(ζn εtς Εξωτερικόν δανεισμόν. Φυσικά 1, 'Αγγλία καi η Γαλλία διαθέιοιιν ση· 
μανιιχώιαταποσ&ξένωνάξιώνκαίχρuσοίi μΕτ&όnuϊ:αftάδυνηθοiίνν&χρη

μαιοδοιήσουν μέγα μέρος τοϋ nολέμου. Πάντως αfιι& εfναι Vποδεέστrρα 

τών Οσων διέ3'ειον κατά ιό 1914. 'Επομένως ό πόλrμος αύτός θ.Χ έμφανίοη 
χ<13'αQώtερα τό πρόβλημα, ώ; πρόΒλημα δοκιμασίας της περιόδου καθ' f\ν 

{}&διαρκέσυ. 

Α'. ΠeαγμαιιΗή ιlποψις 

1.--Τό πe6βλημα '?jι:; ΗΙ'Ι'1J"Ι"ΟΠοιtjσειχιι:; τών παραγωγιχώ\' δυνά

μεων ιίjς Χώρας χαί προσαρμογ1jς α\Jιών nρός τ&ς νέας συνθήκας ζη<tήσεως. 



Οί διάφοροι παοαγωyικοl κλάδοι δύνανται νά διαιρεθούν ~ίς τqΕiς 

κατηγορίας. Είς τfιν πρώτην πεοιλαμβάνονται Ολαι έχείναι α'ί βιομ,.αανίαι 

αt όποίαι -&ά σuμπτι1χ3οϋν, (αt δομιχαί βιομηχα\•ίαι ε. π., ίίν καί έπί τοίί 

προκειμένου δέν δυνάμεθα νά όμιλήσωμeν μετά βF,βαιότητος λόyφ τοίί 

άγνώστου μεγέθους των έχ τών άεοοποριχώv βομβαρδισμών δημιουργη3η· 

σομένων &ναγκών σtεγάσεως-καί α't διάφοροι βιομηχανίαι είδών πολutε· 

λείας). ΕJ:ς τήν δεuτέραν καtηγορίαν περιλαμβάνονται οι παραγωγικοί 

κλάδοι οί όποiοι θd μείνουν &μετάβλητοι. (Τινέ.; τών βιομηχανιών είδών 

διατροφίjς κ. d.). Καl τέλος flς την τρίτην κατηγορίαν θα περιληφθούν 

&οι ot παραγωγικοί κλάδοι ot όποίοι ftα έποιταθοϋν-γεωρyία, βιομψ 

χανίαι μετάλλου, καl δλαι έν γένει δσαι Εχουν σχέσιν μέ τf)ν παραγωγήν 

πολεμοφοδίων (')-καί οί όποίοι, έπομένως, 'θά άπαιτήσουν τfιν άπορρόφησιν 

έργασίας καί ύλικιίΊν συντελεστών πιιραγωγίjc. Τοϋτο 'θα έπιτύχουν έκ δύο 

πηγών. Άφ' ένός μέν έκ τών έλeυ3ερουμένωv άπΟ τiις βιομηχανίας της 

πρώτης κατηγορίας, άφ' έτέρου δέ έκ των μη άπησχολημένων μέχρι 

τόtε άπο&εμάτων tοιούτων παραγόντων-τijς Εντάσεως άπασχολήσεως 
{ώς ή αίίξησ~ς ώρών έργασίας κ.d.) άνηκούσης εις tTiν κατηγορίαν α\ιτήν. 

Φυσικό: έφ' Οσον ή μεταπήδησις Επιχειρήσεως τινος &πό παραγωγικοίi 

κλάδου τijc πρώτης κατηγορίας είς παραγωγικόν κλάδον τfις τρίτης κατη

-γορίας εtναι εύχερής, τΟ πρόβλημα τfις άναπροσαρμογijς τοίί συνόλου ιfις 

Οίκονομίαςεlναι ΟλιγώτεQΟν δξύ. 'Εργοστάσιον κατασκευίjς αύτοκινήτων 
πολυtελείας δύναταιεi'ικόλως ν&: μεταβληθ"fi εi.ς ;ταραγωγόνάρμάτωνμάχης. 

Ό βαθμΟς εύχερείας &ναλ6':'ων προσαρμογών τιίΊν άτομικών έπιχ.ειρήσεων 

ε!ναι δείχτης ιίjς ίκανότητος τfις οικονομίας δια τi]ν δλιγώτερον δδuνηριiν 

άνιιμετώπισιν τοίi βάρους τοίi πολέμου. 
'Αλλ' ΕχτΟς ιών &μέσων αύιών μεταβολών ή προσα(Ιμογή παρουσιά

ζεται ύπΟ δύο άκόμη όψεις. 'Αφ' ένός, ένψ προηγnυμένως δ σχηματισμός 

νέου κεφαλαίου Εσtρέφεtο πρΟ; ίκανοποίησιν άναγκών τijς εiοήνης τώρα. 

ύποχρεωτικιίΊς διευδύνεtαι είι; τ&:ς άνάγκα.ς: tοϋ πολέμου . Άφ' έτέρου Εη'ρ 

κανονικώς Εχόντων τιίΊν πραγμάtων αί &ποσβέσεις, δηλ. αί δια τfιν διατή

ρησιν άμειώτου τοϋ κεφαΛαίου προβλέψεις χρησιμοποιοϋνται::rρΟςδημιουρ

yίαν τΤjς ίδίας μορφίjς κεφαλα(ου η πάντως κεφαλαίου άνταποχοινομένου εις 

άνάγκας συγγενοϋς φύσεως, άναλόγως τών μεταβολών τil; ζητήσεως, τώρα 

σ.ί άποσβέσεις χοησιμοποιοίίνται ποΟς σύσtασιν κεφαλαίου έξυπηοετοϋνιος 
τους πολεμικούς σκοπούς. 

Οϋτω, μf: ρυδμΟν vο.ογόν, όλόκληρος ή κεφαλαιακή συγκρότησιςτΤjς 

Χώρα; προσλαμβάνει τΟν χαοακtijρα μιάς μ.ηχανfις δλέθοου, εi.ς τρόπον 
ώσtε μέ τήν κατάπαυσιν τών έχθροπραξιών, {tU ε!ναι έντελώς άνίκανος νά 

Lκανο:ιοιήσn τάς συνήθεις μοοφclς ζητήσεως. At μεταπολεμικαί κρίσεις τfις 

1) Τά π<ιQαδεlyμοιοiiχουν φυο\χάίνδειχ-.;ιχόνσιι:ο;ιόν. Ποiο1J.χο1βίίΊ~ βιομηχο
νίαι{tά πεοιληφ{tοίίν εί; β~ιιiστην ι-ίίΊν ι-οιώνχα..:ηyοο1ίίΊvεtvο1ζήtημο ΠQ<ιγμα.,;ιχόν. 



2. Τό ζή~ημα ιι:tααyαιyώ.- και ΕΕαyωyό).-. Έξετάζnν~ες: εLς τΟ τμήμα 

1) Κα1"ά 1"Ούς ύπολογισμο\ις 8ξοφνο 1"όοον 1"Οiί Economist Οσον xoi των Κ. 
Mako1ver χαl Α. \V. Robinson sις τό Economic Journal, ΔeχέμβQ. 1939, της 

l:ηστQοτεύοεως "Ιijς 'Αnλ(σc ΠQοσλιιμβιινούσης διοσ"Ι"άσεις iιπεQβαινσύοας icai η~ 
~~:.-~ άχόμη,δ γυνοιιcslος πλη&υομός χιιiμόvος&ά'~δ~i•ιι"ΙονάiιπεQχολύψtι1"ό 





Β'. ".Αnοψ'ς Κοιtιω-νικijς Λικαιοιn'ιιι17ς. 



Γ'. "Λ.ποψιι; Μηια:ν~σμοiί. 







-δποίαν άλλωστε οί πρώται δα:ιάναι έπραγματοποίησαν, τοίιλάχιστον μερι· 

κGις. Δεύτερον, πώ; δέν θ& έπιφέρει άνεπιθυμήτους μετοβολας τψών σι!νε

παγομένας κινδύνου; δι& τfjν &γοpαστιχl}ν δύναμιν τοίί νομίσματος. Καl 

τρίτον, ~ώ; θά &ποχλεισθiί fι κερδοσχοπία έπί τοίί συναλλάγματος-τής 

.ιξωτερικής τιμής τοϋ έl}vικοίί νομίσματος 

Διωαραχη τ1jς πρώτης κατηγορίας {tά συvέβαινεv Μν έ.π. τΟ μεγα
λύτεpον ποσΟν fιμερομισ~'tίων τΟ όπο'Cον fι έργατικη τάξις άπολαμβάνει, 

χρησιμοποιούμεvον, λόγφ της τάσεως της τάξεως αίιτ1jς είς τΤ]ν βελτίωσιν 

τοϋέπιπέδουτήςζωjjςχατό.πάσα\' αϋξησιν τοϋ εlσοδήματος-λόγφ τijς 

\ιψηλής Qο:ιής πρΟς χοταvάλωοιν, δπως λέγομεν είς τfjν τεχνιχf~ν γλώσσαν

προεκάλει μεταφορ&ν παραγωγιχών δυνάμεων &πό βιομηχανιών έξοπλισμοίi 

έ.π. εtς βιομηχανίας εlδών χαταναλώσεως:. 'Έ\·αντι Ενός τοιούτου ένδεχσ

μένου fι κατηγορημαηκή άπαγόρευσις τό1ν διευθυνόντων τfjν <Jtκονομ(αν 

εΙναι fi πεpιοσότερον πι~'tανfι μέ{tοδος άντιδράσεως-θεραπείας. 
Διαταραχfι τοiί δευτέρου είδους, δημιουrηία ιlνεπιitυμήτωv μεταβο

Λώv τιμών, {tά προέκυπτΕV εi.ς τfjv περίπτωσιν κατα την όπο(αν τ'α\ιξηθέvτα 

fιμερομίσθια (δι&. vά iπιμείνωμεν έπί τοϋ ίδίου παραδείγματος), διευθυνό

μενα πρός τήν χατανάλωσιv καί μη δυνάμενα νό. έπιφέι;ιουν ποσοηκΤιν αϋξη· 

.σιν α\ιrής περιορίζονται είς τl}ν αϋξησιν τίiιv nμίiιv. Τό έvδεχόμενον αiίτό 

{}~ xpιθfi ώ; Εvτελώ; &νεπιθύμητον, διότι fι αύξησι.; τών τιμών, πολύ γρή
γορα λαμβάνουσα διαστάσεις μεγα.λυτiρας τijς α1'ιξήσεως τών είσοδημάτω\' 

(Ι)μερομισθίων, μισ3ών) {tά έσήμαινε διό: τό:ς τάξεις α\ιτάς χειροτέρευσιν 

τής πραγματικης των θέσεως, λόγφ άκριβώς τής μειωitε(σης άγοραστικής 

δυνάμεω; τοϋ εt.σοδήματός των. Αϋτη ταχέως θα ώδήγει εtς &ξίωσιν άνα

προσαρμογής τών εlσοδημάτωv, 1) δποία 'i.κανοποιουμένη, μοιQαίως θό: έπε· 
νήQγει Επί τών τιμών κατα τΟν ίδιον ώ; ή άρχικΤj αϋξησις τρόπον καί 

ούσιασιιχίiις εJ.ς ουδέν άλλο θα σuνετέλει η άπλώς είς τήν συνέχισιν τοϋ 
φιιύλοu κύκλου, δ όποίος τελικώς θά χατέστρεφε τΟ νόμισμα ύπΟ τόν πλη

θωρισμόν καί μετ' α\ιτοϋ τάς τάξεις μέ τα σταθερά. η δυσκίνητα είσοδήματα. 

Διαταραχαί τοU τρίτου είδους δηλ. άνεπιitύμητοι διακυμάνσεις τiις 

Εξωτερικής τιμijς τοϋ νομίσματος, {t(ι προεκαλοϋντο έάν τάέκτώνδαπανών 

τοίί χράτους α\ιξηδέντα εlσοδήματα διηυδύνοντο εl.ς τiιν κερδοσκοπίαν Επί 
τοϋ συναλλάγματος, fι όποία άμέσως μέν θα προεκάΛει διαταραχάς tών 

διεδνών οlχονομικίίιν σχέσεων, έμμiσως δέ {}α Επέφερε ιάς δλω; άνεπιθυ
μήτοuς συνεπείας, περί τών δποίων ώμιλούσαμεν πρΟ μιUς στιγμi\ς. 

Καταφαίνεται λοιπόν σαφέστατα δτι αί α\ιξηθε'ϊσαι αίιταl ποσότητες 
διαθεσίμου άγοραστικής δυνάμεως είς τό:ς χε~ρας τοίί κοινοϋ πι;ιέπει μi; 

κάitε τρόπον νά έπιστρέψουν είς τά ταμεία τοϋ χριίτους. Είτε διά φορολο

γίας εrτε δια δα,•εισμοίί-&δ1άφορον, άπό τής Cίπόψεως τfιν δποίαν αύιήν 
-ιl}νστιγμ'Ι)νΕξειάζομεν. 

Άλλ' ι:ϊπαξ :τραγματοποιηθείσα ήέπισ•ροφiJαίιιή,χο{Ιισ•Q.ipsοfactο 
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1) Britίsh Food Control, p. 3~0. 





σύσrημα 

τευσιν(1 ). 

β) ΣvιιαΗανμα:ιικΟιι tι(/6βλημιι. Άναποσπάστως συνδεδεμέ,•ον μέ 

τόνομισματικόνπρόβλημα,1-:Ινα1 τΟσυναλλαγματιχόν.Εtναιένηλώς περ1τιόν 
νό. lξαο8ii fιθrμελιώδης σημασ(α τήν όπο(αν έχει ή σχέσις τΤjς άνrαλλαγijς 

τijς Έθνιχij; νομισματικij; μονάδος πρΟς rό.ςάλλας νομισματικάς; μονάδας 

όχι μόνον διά τι'ις Εξωτεριχc'ις; συναλλαγάς, άλJ.ά χαί διά rήν lσωτερικi]ν 

οtκονομιχi]ν χαrάστασιν. Διά rοίίrο εΙναι σχεδόν άπr>λύτως βέβαιον ότι 

τΟ Ι'ριίrος θα φροντίσΌ νU lπιβάλυ τιμός συναλλάγματος lξυπηρι;:rικός ιών 

άναγχώνrου. 

IV. 

l) Σημιινιιχiιν fνδeιξιν τi]; συνe1δήσeω; ,ης τοιαίiτηι; μΗαβολή:; καίπαρά ιoii 
n:ραχτικοii χc'ισιιου άποτΒλΒiή κι:ιτωιέρω περι~.οπηάπ/ιτήνfκitεσιν τυiίΕ. Fisber, 
Διοικητού 'Ι:f\ς Barclays Bank Ltd πο/ις ..,ην iτηοίαν συ\·t1.ευσ•ν των μsτόχων της 24 
Ίlν. 19~}. •Αtαiτήσsις διά ΠQοχατι:ιβολά:; γiνοντο.ι πάνιοιε άντικείμeνον όλως 
ποοσeκτιχηςιiξετάοεωι;παρ' ήμών-ιοϋιο πι;ιοφι:ινώς εtνα• ..,ο καfti\χον μος.Άλλ' 

etςχα1Qούςό;ιω:;οίπαοόντsς,iνeιδιχόνχαftηχονiπιβάλλε1αιe{ςήμii.ι;iπ1πρσ• 

ο/tβιω;. Νά φρονιίοωμεν 1!η1.αδή, .... δ;ιως ot :τισιωτιχοί πόοοι ιi'j; χώραι; διeυftύ
νωνιαι ποωτίστm;πQΟ; ιήν 111ηματοδό..:ησιν lκeίνων των iνeιιγeιών, ο.1 δποiαι ftά 

σuν~βα1.1.ο.ν πsρισσότeρσv stς τήν iftνιχήν ΠQΟσπάftειαν». 
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