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voittajavalloille olevan velan vakuutena. Laki säätää, että kaikki
teollisuus- ja elinke;noliikkeet, myöskin kauppaliikkeet, joiden
liikepääoma nousee yli 20 000 Saksan markan, vastaavat obligatsionien korosta ja kuoletuksesta. Vuoteen 4927 saakka ei ollut kuitenkaan selvitetty, olivatlm sellaiset,kin osuuskunnat, joiden liiketoiminta rajoittuu jäsenpiiriin ja jotka kuuluvat tarkastusliittoon,
mainitun obligatsionivastuun alaisia.
5. Menekki`ei.o.
Menekkiverolain mukaan on osuuskuntien
menekk;määi`ä periaatteessa vei`onalainer`, kuitenkin sisältyy lakiin
muutamia vapautusmääräyksiä. Niinpä ovat ulkomailta tuodut
tavarat muutamilla ehdoilla vei.ovapaat. Edelleen on se osa rekistei.öityjen osuuskuntien menekistä verovapaa, joka on hyvitystä
jäsenten ostosummille edelliseltä liikevuodelta osuuskunnån kokouksen päätöksen mukaan. Jos siis osuuskunnan menekki on
300000 Rmk ja sille lasketaan 3 000 Rmk jaettavaa ylijäämää,
on verotuksenalainen kokosumma vähennettävä tällä summalla.
Edellytyksenä on tässä kuitenkin, että nämä 3000 Rmk ovat
sellaisten tavai`ain antamaa jako-osuutta, jotka ovat menekkiveron
alaisia.

Menekkivero on osuuskaupoille muodostunut vaikeaksi rasitukseksi.

Se koroitettiin 19221/8 °/o:sta 2 °/o:iin menekistä,1923
vuoden lopussa 21/8 °/o:iin, miehitetyllä Saksan. alueella jopa 3
°/o:iin. Tunnetusti on melkoinen osa yksityisiä pienkauppaliikkeitä

voinut joko osaksi tai kokonaan säästyä siltä. Sitä eivät suurosuusliikkeet voi hyväksyä, ja sen tähden vaativat vasemmist,opuolueet Saksan valtiopäivillä verokompromissia tehtäessä vuonna
1922, että tämä haitta poistettaisiin säätämällä osuuskauppojen
menekkivero alhaisemmaksi. Tätä vaatimusta ei hyväksytty.
Menekkiveroasia on ollut esillä valtiopäivillä myöhemminkin, ja
istunnossaan maaliskuun 27 p:nä 1926 hylkäsivät valtiopäivät
ehdotuksen menekkiverovapauden myöntämisestä osuuskunnille.
Taistelu tässä kysymyksessä oli kiivas ulkopuolella parlamentinkin. Yksityiskauppiaiden taholta vaaditLiin noudatettavaksi pei`iaatetta: »sama oikeus kaikille» ja pidettiin menekkiverovapauden
myöntämistä osuuskaupoille loukkauksena perustuslakeja vastaan,

jotka sisältävät periaatteen valtion puolueettomuudesta kaikkiin
taloudellisiin ryhmiin ja liikemuotoihin nähden. Myöskin kauppa-
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kam.arit nousivat puolustamaan }'ksityiskaui)paa, esittäen julkisuudessa vastalauseii,a ehdot,usta vastaan vapautiaa osuuskaui)at
menekkiverosta.
Menekkiveron säilyttäminen rasittaa kuitenkin
kieltämättä enemmän suur- kuin pienliikkeitä, ja täs.sä suhteessa
-jokapäiväisten elintarpeiden kaupassa on se etenkin huomatta-

vissa - ovat osuuskaupat kilpailukykyyn nähden tosiasiallisesti
huonommalla puolella.
Vaikkakin tämä este on voitettavissa,
niin vaikeuttaa se kuitenkin melkoisesti osuuskauppojen edist}'mistä Saksassa. Ranskassa on osuuskaupat vapautettu inenekkiverosta, joka siellä muuten on paljon pienempi.
6. Yhtiövero ja maanhankintavei`o. Verolievenn}'ksiä taloudellisen aseman helpottamiseksi koskevan lain mukaan tarvitsee
maa-alueita siiri.ettäessä, s. o. }Thdistettäessä osuuskuntia suorittaa
maanhankintaveroa ainoastaan 1 t/2 °/o.
Maanhanl{intaveron lisä-

määi`ien ja ai`vonnousuveron suorittaminen jää sitäpaitsi pois.

Valtakunnanverojen lisäksi ottavat yksit}.iset maat ja kunnat
erikoisia veroja elinkeinoliikkeiltä.

Vero, joka ei`itvisesti rasittaa

näitä, on elinkeinovero. Lukuun ottamatta muutamia maita, kuten
Saksia ja liampuria sekä Wiirttembergiä, joka vaaLii osuuskunnilta
vain puolet elinkeinoverosta, edelleen Baijeria, kantavat }'ksit}'iset maat elinkeinoveroa tulo- ja pääomaveron tahi tulo- ja i)alkkamääräveron muodossa. Tarkoitus on ollut laatia koko valtakuntaa
varten jonkinlainen elinkeinoveron kehyslaki, jonka i)erusteella
ei.i
maat voisivat
antaa }.ksityissäännöksiä.
Osuuskuntaliit,ot

pyrkivät

yleensä

vapauttamaan

osuuskunnat

elinkeinoverosta,

koska niiden mielestä nämä eivät ole mitään varsinaisia elinkeinoliikl{eitä.

Yksityisen osuuskunnan, ostajien yhteenliittymän, yläpuolelle
kohoavat kahdenlaiset
sellaisten
osuuskuni,ien }rhteenliittymät.
Toinen, yksityisen liikkeen ostovoiman ylittäen, ottaa haltuunsa
useiden osuuskauppojen tavai`aostot; toinen, mennen yli yksityisen osuuskaripan kokemuspiirin, keskittää osuuskaupimjeii hallinnon,- valistustoiminnan ja valtiollisen edustuksen. Molemmilla
aloilla ;Toidaan, yksityisen osuuskåupan muodostaessa osuuskunta-`
laitoksen alimman asteen, ei`ottaa kolme hi`keampaa, sen yläpuolelle kohoavaa osuuskunta--astetta: i)iiri-, maa- ja maailman-

SAKSAN

KAUPPAELÄMÄSTÄ

485

järjestö. Moleinman lajisct liitot, niin yhteen kuin niiden toimintaala ne liittääkin, esiint}'vät oikeudellisesti itsenäisinä i`innakkain.
Useiden tavarain suurtilaukset jo antoivat yksityiselle osuuskaupalle täi`keitä kustannushelpotuksia. r\Tämä nousivat yhä edelleen, kun jonkin alueen osuuskaupat liittyivät ostoyhdistyksiksi
(liikkeen 2:nen aste).

Mainittavan suui`eksi ei tällainen piirittäin

tapahtuva osto kuitenkaan kehittynyt, ennenkuin tukkuosuuskauppa
alkoi esiintyä tukkuostajana. Nyt tulivat ostoyhdistykset keskitetyn ostotoiminnan elimiksi ja säil}|tivät itsenäistä ostotoimintaa
vain sellaisiin tavaroihiri nähden, joita keskuksen tekemät ostot
eivät vielä käsittäneet.
Koko osuuskauppaliikkeelle ominaista
on, että, huolimatta yksityisten osuuskauppojen täydellisestä riip-

pumattomuudesta }.hteisteii ostojen ja yhteisen tuotannon alalla,
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta tuskin missään on esiintynyt itsenäisiä piiriostoja, vaan että kaikkialla keskusosuustukkukaui)pa on ollut vallitsevana.
Aikaisemmin nimittäin kuin osuuskauppaliikkeen 2:nen aste
kehittyy korkeampi 3:s aste, yli kaikkien osuuskauppojen kohoava
koko maata käsittävä ostokeskuskunta, joka Saksassa perustettiin
vuonna 1894 »Saksan osuuskauppojen tukkuosuus.kauppa» (Grosseinkaufsgesellschaft deutscher Konsumvei.eine, G. E. G.) nimisenä.
Vuoden 1922 lopussa oli Euroopassa 30 eri maassa sellaisia keskus-

kuntia.

Ne ovat osuuskaupi)ojen osuuskauppana pei`ustamat aivan

}-ksit}'isen osuuskunnan periaatteiden mukaan, muodostavat kaikkialla piiriostoliittoja, ja niiden myynti käsitti jo vuonna 4912
Saksassa noin 1/5 osuuskauppojen yhteisestä myynnistä., Saksan
osuustukkukaupan myyntihintojen mukaaii laskettuna jo 1/3.
Saksan osuuskauppojen tukkukaupan (GEG) kotipaikka on I-Iampurissa. Vuonna 1929 oli sen myynti 501378 122 Rmk. Sen omien
tuotantolaitosten tuotannon arvo oli vuonna 1929123 879 430 Rmk.

Omista tuotantolaitoksista mainittakoon suklaa- ja makeistehdas,
makkai.a- ja kinkkutehdas, kalansäilyketehdas, 3 sikaritehdasta

ja 1 paperossitehdas, 2 tupakkatehdasta, 2 tulitikkutehdasta,
2 räätälinliikettä, 2 saippuatehdasta, 1 harjatehdas j. n. e. Tukkukauppa on aina vai`ovaisesti kehittänyt omaa tuotantoaan, sen
tuotantolaitoksissa oli 1924 noin 3600 työntekijää. -Tämän
tukkuosuuskaupan lisäksi pei`ustivat Saksan osuuskauppojen valta-
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kunnanliittoon kuuluvat osuuskaupat vuonna 1912 oman tukkukauppansa, »Saksan osuuskauppojen tukkuostokeskuksen» (Gi`osseinkaufszenti`ale deutscher Konsumvei`eine, »Gepagi)), jonka myynti
vuonna 1929 oli 72 5339.15 Rmk. ja oman tuotannon (saippua-,
tupakka- }.. m. tehtaiden tuotteiden) arvö 11712 307 Rmk.
Yksit}'isten osuuskauppojen ja korkeampien osuuskuntamuoto-

jen välinen suuri rahaliike on johtanut omien osuuskuntapankkien
perustamiseen; Englannissa on kehitetty m)'ös omia säästölaitoksia,
osuuskauppojen palo- ja niiden jäsenten henkivakuutuskin
on
järjestetty siellä osuustukkukaupan yhteyteen.
LTseiden maiden
osuustukkukaupat olivat jo ennen maailmansotaa perustaneet
kansainvälisiä ostoliittoja, kansainvälisen osuuskuntapankinkin perustamista suunniteltiin. Maailmansota viivytti tämän osuuskunta1iikkeen 4:nnen asteen, }'hteisostojen maailmanjärjestön l"hittymistä.
Vasta 1924 pei`ustettiin kansainvälinen osuustukkukauppa,
jonka kotipaikka on Manchestei`issa.

Siitä, että tukkuosuuskauppojen ja niiden t,uotantolaitosten
toiminta pysyy taloudellisesti edullisena, pitää huolen itsenäisten
tukkukauppiaiden ja tehtailijain ankara keskinäinen kilpailu. I-[e
tekevät alituisesti tavaratarjouksia osuuskaupoille ja tukkuosuuskaupalle. Vastustaakseen yksityisten kauppamatkustajien toimintaa täytyy Saksan GE G:nkin pitää palveluksessaan matkustajia.
Osuuskauppojen liikkeenhoito tarvitsi jatkuvaa tarkastusta.
Tarkastusneuvostot olivan ajan pitkään yhä vähemmän soveliaat
tähän tehtävään. Sen tähden Schulze-Delitzsch perusti erityisiä
osuuskuntien liittoja, jotka kouluuttivat ja ottivat.palvelukseensa
laajoja piirejä vai`ten sopivia tai`kastajia.
Nämä tarkastusliitot
on Saksan osuustoimintalaki tehnyt melkeinpä pakollisilui: näistä,
osuuskunnallisen hallinnon toisesta (piiri-) asteesta on muodostunut sangen tehoisia laitoksia jatkuvaa valvontaa ja liikluenjohdon
parantamista varten, sitäpaitsi reldaamikeskuksi,i. Tai`kastusliitosta
lähtee nykyään aloite uusien osuuskauppojen perustamiseen ja
vanhojen yhdistämiseen, se johtaa piirissään jatkuvaa valistustoimintaa ja osuuskauppaliikkeen puolustamista.
Tarkastusliiton yläpuolella on 3:ntena asteena maaliitto. Saksan s.uurin maaliitto i)Saksan osuuskauppojen keskusliitto» (Zentralverband deutscher Konsumvei.eine) julk€iisee oman kustannustoi-
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mistonsa välityksellä paljon osuustoiminnallista kii.jallisuutta, useita
aikakauslehtiä ja laajoja vuosikertomuksia sekä edustaa osuuskauppaliikettä politiikassa. Sen ja vapaiden ammattiyhdistysten
johdon välillä vallitsee läheinen yhteys, joka ilmenee raha-asioissa
ja siinä, että kummankin johdossa on samoja henkilöitä. Osuus-

tukkukauppa, keskusliitto ja vapaat ammattiyhdistykset olivat
ennen maailmansotaa yhteisesti perustaneet kansanvakuutuslaitoksen vahvistaakseen siten tietoisesti pi`oletaaristen talousjärjestöjen
rahallista perustusta. Juuri tämän sosialismiin kallistuvan politiikan vuoksi säilyy Saksassa hajaannus osuuskauppaliikkeessä,
kuten monissa muissakin maissa. - Neljäs ja korkein aste, maailmanjärjestö, luotiin jo vuonna 1898, jolloin syntyi »Kansainvälinen osuuskuntaliittot), johon kuuluu pääasiallisesti osuuskauppoja.
Sen kotipaikka on Lontoo. Se toimii kansainvä]isenä tieto-, reklaami- ja järjestökeshksena.
Osuuskaupat käsittävät niilläkin seudui|la, missä ne ovat voimakkaimmat, vain osan väestöä. Tosin ovat muutamissa Englannin työväenkaupungeissa melkein kaikki pei`heenpäät osuuskaui)an jäseniä, samoin Baselissa ja muutamissa muissa suui.issa
kaupung.eissa Sveitsissä. Cassau ilmöitti vuodelta 1913, että Skotlannissa kuului noin 40 °/o väestöstä, Englannissa 29 °/o osuuskaup-

poihin. Aviopuolisot Webb ilmoittavat, että vuoden 1921 1opussa
osuuskauppaliike käsitti Suur-Britanniassa 3/7 väestöstä, siis yli
40 °/o, ja toimitti näille 3/7:lle suunnilleen puolet heidän elintarpeistaan ja kymmenenneksen heidän muista talousostoistaan. Vuonna
1913 voitiin Saksassa arvioida osuuskauppaväki noin 14 °/o:ksi
väestöstä; vuonna 1918 ai`vioivat osuuskaupat ei.äässä anomuskii`jelmässään sotaravintovirastolle osuutensa Saksan elintai`ve-

hankinnasta - varmaankaan ei missään tapauksessa liian alhaisesti
- 15 °/o:ksi tämän kauppa-alan kokonaismenekistä. .Vuonna 1922
arvosteli llampurin tunnetun osuuskaupan »Produktionin» johtaja
liikkeen lihanhankinnan jäsenille vain 2 °/o:ksi koko lihakaupasta,
ollen kehitys kuitenkin nopeasti nouseva.
Mahdollisuus järjestää väestöä -osuuskauppoihin on erilainen
riippuen ammattiryhmityksestä, asutuksesta ja kansakunnasta. Saaden alkunsa työväen keskuksissa leviävät osuuskaupat myöskin
helposti maalle. Pei`usehtona on väestön joltinenkin asumiskiin-
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teys, sillä nopean paikanvaihdoksen aikan ei tule huolehdituksi
osuusmaksusta.
I,iiallista väestövirtausta pidetään syynä siihen,
että osuuskauppaliike ei ole tähän saakka menestynyt PohjoisAmerikassa ja että se vaikeuksin edistyy maailmankaupungeissa.
Pitkäaikainen tottumus kansanvaltaan helpottaa osuuskauppojen
kehitystä Sveitsissä, voimakas yksilöllisyystunne taas ehkäisee
Ranskassa kaikkia osuuskuntalajeja.
Edistävästi vaikuttaa tai`peiden yhtenäisyys esim. seudulla, missä suui.teollisuus vallitsee;

ehkäisevästi vaikuttavat jyrkät makueroavaisuudet ja korkeiden
tuloluokkien vlivalta.
Elintarvekaupassa, osuuskaupan tärkeimmällä työalalla, kykenee tämä, jos se on hyvin järjestetty ja omaa sopivan väestöpohjan,
tunkemaan laajassa määi`in syrjään yksinäisen vähittäiskauppiaan.
Pikku liike säilyy silloin jonkinlaisena osuuskaupan täydennyksenä, harvalukuisena ja my}tden sellaisia tavaroita, joita osuuskauppa ei pidä kaupan, velaksimyyjänä, jos osuuskauppa itse
ei myy luotolla, se myös kasvattaa harjoittelijoistaan usein osuuskaupoille kauppa-apulaiset;
i)ikku liilm pysyy aina tehokkaana
tarkkailukeinona estämään osuuskaupan toimitsijoita vaipumasta
huolimattomuuteen tavarain valinnassa, yleisön palvelemisessa,
yleensä liikkeen hoidossa.
Paljon vakavammiksi
kilpailijoiksi
muodostuvat osuuskaupoille jo yht}Tneet vähittäiskauppiaat, jotka
}7hteisostolla `hankkivat itselleen joukkotilauksen edut,
lisäksi
alennussäästöyhdist}'ksissä harjoittavat painostusta käteismaksun

hyväksi ja alennuksillaan korvaavat osuuskauppojen osingot;

ne

pakottavat osuuskaupat jatkuvasti taloudellisesti parantamaan
liikkeenhoitoaan. Vaarallisemmiksi tul6vat näille kuitenkin yksityiset suurliikkeet.
Näistä eivät kuitenkaan tavaratalot merkinne suurta vaaraa.
Niidenhän pääasiallinen työala ovat ajoittaista, periodista tarvetta
tyydyttävät tavarat. Mikäli ne ryhtyvät elint,arvealalle, i)ysyy
niiden vaikutus vähäisenä jo mitattaessa niiden myymää elintarveinääi`ää niiden koko menekkiin, saatikka sitten elintarvekaupan
koko my}Tntimäärään nähden. Eivät myöskään n. s. lähetysliikkeet
ole osuuskaupoille vaaralliset;

niiden pääalana ovat ajoittaisen

t,arpeen tavarat;
jokapäiväistä tai'vetta tyydyttävien tavarain
lähetteleminen on tähän saakka käsittänyt vain muutamia tava-
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i`oita, tällainen lähettäminen ei tule vielä kysymykseen kaikkein
useimpiin tavai`oihin nähden.
Osuuskauppojen tärkeimmät vastustajat ovat jokapäiväistä tar-

vetta tyydyttäviä joukkotavaroita myyvät kapitalistiset sivumyymäläliikkeet.
P\Tämä yksityiset suurliikkeet ovat Belg`iassa ehkäisseet osuus-

kauppaliikettä ja Yhdysvalloissa usein vaikeuttaneet sen syntymistä, ne ovat aivan maailmansodan edellä ja sen aikana saaneet
Ranskassa monen osuuskaupan taantumaan ja pakottaneet muut
y)kapitalistisesti» kohottamaan niiden liikkeenjohtajien työntulosta

(maksamalla

palkkaa

kaikista tappioista).

menekin

mukaan,

määrääinällä

vastuun

r\täiden »multiple shops'ien» valtaisa joukko-

syntyminen Englannissa on pakottanut maailman vanhimmat
osuuskaupat` laajentamaan velaksimyyntiään, kehittämään kaikenlaatuista mainostusta, jopa muodostamaan osuusk3uppojen puolustusliiton.

Sillä näillä yksityisliikkeillä on kaikki suurliikkeen
edut, myös helppo pääomansaanti, eikä mitään.-osuuskaui)patoiminnan haittoja.
r\Tykyään on jo myöskin alkanut osuuskaupan julkinen yhteistoiminta yksityisen joukkotavaroita myyvän sivumyymäläliikkeen
kanssa.
»Yleinen osuuskauppa» Baselissa on tehnyt sopimuksen
Suurlihaliike O.Y. Bellin o(Grossfleischerei A. G. Bell) kanssa lihan-

hankinnasta jäsenilleen ja on saanut hankituksi heille suuren alennuksen. .Osuuskauppaliikkeen vakaumukselliset kannattajat ovat

pelänneet, että tällainen kapitalistinen voitonhalu vahingoittaisi
aatteellisesti liikettä. Sellaisista epäilyksistä huolimatta on myöskin .Saksa.n osuuskauppojen tukkukauppa muodostanut maailmansodan aikana lihatuotteiden tuontiyhtymän yhdessä yksityisten

yrittäjien kanssa ja jatkanut tämän yhtymän toimintaa yhä edelleen. Myöskin keskusosuuskuntien keskitetyn ostotoiminnan voimakas kasvu ja niiden oma tuotanto ovat varmaan omansa turvaamaan osuuskauppaliikettä uutta vaarallista kilpailijaa vastaan:
mitä enemmän osuuskaupat keskittävät tavaranvaihtoa ja tuotantoa, sitä todenmukaisemmin ne saavuttavat uusia kulunkietuja yksityisiä suuryhtiöitä vastaan. -Luonnollisesti lmitenkin
vain niin kauan kuin yksityiset suursivumyymäläliikkeet ovat
trustiutumatta ja siten hankkimatta itselleen samoja kulunki-
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Sellaisen trustiutumisen alkua on havaittavissa jo Ame-

I`ikassa.

Erikoisluonteensa vuoksi tekevät osuuskaupat kuluttajistolle
epäilemättä suuria palveluksia.
Yksinäinen kuluttaja ei löydå
nyk}'päivinä tukku- eikä vähittäiskauppiaan puolelta enää varmaa turvaa yksinoikeusasemaan päässeitten tuottajien mielivaltaa
vastaan; vähittäiskauppiaskin pyrkii käyttämään hyväkseen satunnaista j)aikallista monopoliaaii.
Kaikkeen tähän voi yksityinen kuluttaja vastata vain supistamalla kulutustaan, ja senkin
hän voi tehdä enimmäkseen vain sangen vähäisessä määrässä.
Hänen vai.min puolustajansa on osuuskauppa. Se vaikuttaa hinnän säätäjänä kaikkia vähittäiskauppiaita vastaan, se yksin ei
tunne mitään sovittelua tuottajan kanssa kuluttajan kustannuksella. Hinnan kohotessa se on aina valmis tukemaan tuottaja-

yhtymän ulkopuolella olevaa tahi itse hai`joittamaan tuotantoa,
mikäli se sitä voi.
Osuuskaupan tulee siis aatteensa mukaisesti alati ja kaikkien

olosuhteiden vallitessa pysyä hinnan alentajana kuluttajan hyväksi.
Tämän periaatteen käytännöllistä mahdollisuutta saattoi kuitenkin useasti epäillä Saksan pahimpana inflatioaikana. Vuonna 1923
tapahtui, että eräässä Saksan suurkaupungissa osuuskaupat, sivumyymälä-suurliikkeet ja pienkauppiaiden ostoyhdistykset sopivat
viikoittaisissa kokouksissaan hinnoista.
Todennäköisesti se oli
vain seuraus Saksassa silloin vallinneesta suuresta hinta- ja i`ahao]ojen epävarmuudesta, josta vähittäiskauppa kärsi silloin raskaammin kuin muut elinkeinoalat. Kovassa ahdinkotilassa täytyi periaatteen väistyä liike-elämän vaatimuksen tieltä.
Se oli
kuitenkin ilmeisesti vain poikkeus ei`ittäin vaikeiden aikojen vuoksi.
Puolustaessaan kuluttajia osuuskauppaliike yhdistää suurliikkeen ja osuuskunnan ei`ikoiseksi järjestäytymismuodoksi, jolla on
aivan oma, muulla korvaamaton asemansa n}'kyaikaisessa tavara1iikkeessä. Osuudestaan tässä liikkeessä täytyy sen kuitenkin

jatkuvasti taistella muiden kauppamuotojen kanssa, ja sen menestym].nen riippuu siitä, missä määrin se kulkee tavai`aliiketekniikan kehityksessä muiden suurliikemuotojen edellä tai jäljessä.

MITÄ OvflT KULUTUSHYÖDYKKEET?
Sananen muutamista kansanta]oustieteen peruskäsitteistä.
WLT5. Laura Harmaia.

Tämän kirjoittaja on useita vuosia erikoisesti harrastanut
kulutuksen ja kotitalouden alalle kuuluvia kysy.myksiä ja sen
vuoksi jatkuvasti seurannut, mitä ajatuksia näistä on esiintynyt
kansantaloudellisessa kirjallisuudössamme.
Kun se on ollut veri`aten niukkaa ja vain poikkeustapauksissa kosketellut tämänluontoisia asioita, on huomio joutunut tässä kohden etupäässä kiintymään
pi`ofessori j?. NewanJ£nncm kirjalliseen tuotantoon, jossa eri yhteyksissä on käsitelty m}'ös tälle alalle kuuluvia kysymyksiä. Toista

vuotta sitten kirjoittaja esitti tässä aikakauskirjassa tutkielman,
jonka tai.koitus oli todistaa, että kotitaloustuotanto ei lainkaan
ole sellainen i)vähäpätöisyysi), miksi prof. Nevanlinna sen oli leimannut 1). T`ällä kertaa on aikomus ottaa buheeksi se tavallisuu`desta poikkeava sisällys, minkä prof. \ Nevanlinna antaa »kulutushyödykkeen» nimitykselle asettaessaan tämän vastakohdaksi »kestävälle hyödykkeellei). Kun sen johdosta syntyy sekaannusta, joka
tuntuu myös esityksessä säästämisestä, realipääomasta ja i)valmiista

hyödykkeistä» - varsinkin sen takia, että samat käsitteet voivat eri kerroilla esiintyä sisällykseltääii erilaisina -se on omansa
vaikeuttamaan selvien käsitteiden muodostumista ja erityisesti
opiskelijain t}rötä.
Seuraavassa esitetään sen vuoksi muutamia
mietteitä näistä asioista, kosketellen erinäisiä kan§antaloustieteen

peruskäsitteitä, jotka

ovat erittäin tärkeitä myös kotitalouden

tutkimukselle. .
\) L^uFL^

HA.T"A]^,

Onko

kottia,loustuotanto »vähäiiätöisyys»?

taloudellisen Aikakauskirjan 4:s vihko,

1929.
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Professorin pätev}'}'ttä värt,en v. 1923 julkaisemassaan tutkimuksessa »Vei.otus ja pääomaninuodostus» ja samoin v. 1926 ilmest}.-

neessä teoksessa i)Taloudellisia` välttämättömyyksiä», jossa erikoisesti esitettiin ruotsalaisen kansantaloustieteilijän GL4s!ov- Cct6.sezin

ajatuksia, prof. Nevanlinna jakoi tuotteet »kulutustavaraan» eli
))kulutushyödykkeisiin» ja »keståviin hyödykkeisiin». Edellisiin kuuluivat esim. elintarpeet 1) ja teatterinäytännöt, »koska niiden ku1utus on enemmän tai vähemmän l}-h).taikainen, hetkellin.en.toimitus», jälk.immäisiin esim. koneet, rakennukset ja tiet, ))jotka
kestävät kauemmin».
Kestäviä h}'ödykkeitä sanot-tiin joissakin
yhteyksissä
myös »pääomaksit) tai
taikkapa J)kiinteiksi realipääomiksi».

»konki'eetiscksi
i)ääomaksi»
Säästämisen selitettiin tietä-

vän sellaista tuotannon muutostä, että »kulut,ustavaran sijasta
tuotetaan vastaavassa määrässä kestävää tavaraai).
Vieläpä sanottiin, että ))kuluttaa voidaan vain kulutustavaraa» 2). M}-öskin
prof.
Nevanlinnan myöhemmissä kirjoituksissa esiintyy tämä
»kulutushyöd},'kkeiden» ja »kestävien h}'ödykkeiden» vastakkain
asettaminen.
Tällaisesta esityksestä saa sen käsityksen, kuin tahdottaisiin
väittää, että kulutukseen käytetyt hyödykkeet olisivat kaikki
sellaisia, jotka kerrallaan käytetään loppuun, ja että sen sijaan
realipääoma käsittäisi yksinomaan pitempää käyttöä kestäviä
h}Tödykkeitä.

Näin ei Cassel esitä asiaa. Tunnetussa teoksessaan i)Theoietische

Sozialökonomie» hän erottaa aineellisissa hyödykkeissä »Verbi.auchs-

guter)) ja »dauerhafte Gtitcr», sanoen tätä jakoa )-hdeksi koko taloustieteen tärkeimmistä ryhmittelyistä ja vielä sellaiseksi, jossa raja
1) On syytä huomauttaa, että viime aikoina on i`u\'ettu `Tälttämään
tällaisessa yhteydessä nimitystä ))e]intarpeett>, koska »tarvet> on ei`i asia kuin
sen tyydyttämisen väline, jota tässä ilmeisesti tai`koitetaan. >>Elintai`peiden»
sijasta puhutaan »elintarvetavaroista» tai »elintarvikkeistai>, jota nimitystä

käytetään esim. Sosialisessa Aikakauskirjassa elinkustannusindeksiä esitettäessä. Mutta se-kään ei sovi tässä, koska nimenomaan on kysymys hetke|lisen kulutuksen esineist,ä ja »elintarvikkeisiini> kuuluu tietenkin m}'ös kestäviä hyödykkeitä, kuten esim. vaatteita ja jalkineita. Yllä tarkoitetaan
i)elintarpeillai> nähtävästi lähinnä >>i`uoka-aineita>>.
2)

NEVANLiNNA,

Vt3roft4s

/.c® pd.d.ow4¢nmz4oclos!uLs, Siv. 42-13. -SAMA,

Talowdellisia välltämätlömgykstä, stv. 67-] 4.
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voidaan vetää harvinaisen tarkoin. Edellisiä ovat ne hyödykkeet,
))jotka kerran käyttämällä kuluvat loppuun, s. o. 1akkaavat olemasta laadultaan samanlaisia hyödykkeitäy}, jälkimmäisiä taas
ne, joita i)voi käyttää useampia kertoja perätysten tai pitemmän
aikaa, jotka tästä .käyttämisestä tosin ehkä enemmän tai vähemmän kuluvat, mutta pysyvät kuitenkin ainakin jonkin aikaa laatuaan samanlaisina hyödykkeinäy). Edelliseen hyödykeryhmään
kuuluviksi hän mai.nitsee ruoan, kivihiilet, raudan, jota käytetään
veturin valmistamiseen, jauhot, joista leivotaan leipää.
Siihen
kuuluu myös lehmä teuraseläimenä, mutta maidonantajana se on
kestävä hyödyke. Jälkimmäisen ryhmän hyödykkeistä hän lisäksi luettelee astiat, jgilta ruoka syödään, ja esim. käsineet, joiden kestämisaika on moniin muihin verraten sangen lyhyt 1).
Kun sana »Verbraucht) tässä Casselin esityksessä selvästi merkitsee ))loppuun käyttämistäi), .ei ole 'oikein suomentaa sitä
yllämainitussa yhteydessä »kulutukseksii), jolla yleisesti tarkoitetaan
ihmisten elämäntarpeiden tyydyttämistä esim. syömällä, vaatteiden käyttämisellä }T. m. s. Cassel sanoo nimenomaan, että »Verbrauch» tässä merkitsee »kaikkcLa sellaista käyttämistä, jonka johdosta hyödyke lakkaa pysymästä oleellisesti entisensä laatuisenai).
i)Verbrauchsgtiter» käsittävät siis sekä sen, mitä kansantalous-

tieteessä yleensä tai`koitetaan i)liikkuvalla pääomalla», että lisäksi

ihmisten suoi`anaista tarpeiden tyydytystä palvelevat, kerralla
loppuun kuluvat hyödykkeet. Jos nyt »Verbrauchsgtiter» tällaisessa
merkityksessä suomennetaan i}kulutushyödykkeiksi>) tai »kulutustavaroiksij), joudutaan harhaan. Ei o]e kumma, jos prof. Nevan1inna huomaa, että rajaa »kestävien hyödykkeiden» ja »kulutushyödykkeiden» välille »ei ole käytännössä aina helppo tai:kast,i
vetää» 2), vaikka Cassel pitää omaa ryhmittelyänsä erikoisen tarkkana.
Minkälaista epäselvyyttä yllämainitusta menettelystä johtuu,
käy erityisesti esille prof. Nevanlinnan viime teoksesta i)Julkinen
talous ja sen asema yhteiskunnallisessa talouselämässäy). Samoin

1/

CAssEL,

TÄeorefz.scÄc

Sogi.¢!ökonomL.c,

1:nen

painos

siv. 8-9.
2) NF.vA.NL"NA, Verotus ja pääomanmuodostus, S.iv.12.

1918,

4:S

4927,
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kuin aikaisemminkin ]) hän selittää myös tässä ))kulutuksen» merkitsevän lopullisten tari)eiden välitöntä tyydyttämistä tai varojen

käyttämistä lopulliseen tarpeiden tyydytykseen 2) - siis samaan
tapaan kuin yleensä kansantaloiistieteessä tehdään. Sanoja »kuluttaja», »kulutusvalmisy)

»kulutusvapaus» j. n. e. hän myös yleisesti

kii`joituksissaan käyttää aivan totutun tavan mukaisesti.
Tätä taustaa vastaan tuntuu omituiselta, kun vielä äsken mainitussa teoksessa »Julkinen talous» sanotaan, että julkisilla yhdyskunnilla on i)halu joko asettaa yksityisten käytettäväksi aineellisia
kulutushyödykkeitä, kuten kaasua, sähköä, superfosfaattia, alkoholia, ja kestäväin hyödykkeiden, niinkuin teiden ja satamain

palveluksia». Lopullisten tarpeidensa välittömään tyydyttämiseen
eli kulutukseen ihminen ei tietenkään voi käyttää kaasua, sähköä,
eikä superfosfaattia - ellei oteta lukuun ehkä itsemurhatarkoituksia! Tämänkaltaisia hyödykkeitä ihminen käyttää vain välillisesti, aikaansaadakseen se.llaista, millä hän sitten suoi`astaan voi
tyydyttää tai`peitaan. Niitä ei siis sovi nimittää ))kulutushyödykkeiksi». Mutta prof. Nevanlinna mainitsee vielä lisäksi suorastaan

»tuotantoon käytettyjä

kulutushyödykkcitä,

kuten

teollisuuden

raaka-, poltto-ja apuaineet sekä puolivalmisteet eli välituotteeti). 3)

Näistä on tietysti sanottava, että tällaiset tuotantoon käytetyt
välineet ovat tuotantöhyödykkeitä eivätkä kulutushyödyld£eitä.
Kuten näkyy, menevät tässä kielenkäytössä sekaisin sellaiset
kansantaloustieteessä aivan perustavaa la.atua olevat käsitteet
kuin tuotanto ja kulutus, välillinen ja lopullinen tarpeiden tyydytys, sekä niihin käytetyt välineet. Ja tämä johtuu siitä, että prof.
Nevanlinna edelleen pitää i)kulutushyödykettä» vasta.kohtana ))kestävälle hyödykkeelle», vaikka »kulutus» itse mei`kitsee tarpeiden
välitöntä, 1opullista tyydytystä. Selvien ja täsmällisten käsitteiden
aikaansaamiseksi on joko luovuttava kokonaan käyttämästä ))kulutusta» sen vanhassa merkityksessä ja korvattava se johdonmukai-

L) NE.yA.NT.iT"A.,
Åysym3/ASL.d.,

vihkossa

Kansantaloudellisen

1929, siv. 274 ja 349.

2) Siv. 117 ja 301.

3) Siv.

Taloudel,lisen

25

ja

31.

teoria,n kysymgksiä .isL J ulkisen tal,ouden
Aikakauskirjan

3:nnessaL

ja

4:nnessä
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sest,i »1opullisella tarpeiden t}.}.dyttämisellä» tai jollain inuulla vastaa-

valla selit}'ksellä. Mutta täinä on kovin hankalaa, cikä i)rof. Nevan-

1innakaaii tule toimeen käyttämättä m}'ös ))kulut,usta» sen tavallisessa merkityksessä. Mistäpä löytyisikään iTiuut,en esim. kulutusverotuksen käsitteelle järjellistä vastinetta!
Kun taas myönnctään,

et,tä

i)kulutus»

mei`kitsee

ihmisten

t`arpeiden

lopullisia

j{`

välit,öntä tyyd}'ttämistä, niin ei mitenkään sovi käyttää sam{\£`ti
aikaan »kulutush`.öd`.kettä» tai »kulutustavaraa» 1)

merkitsemää]`
niitä hyödykkeitä, joita sellaisinaan voi käyttää vain kei`ran, oli
1®-\

sittcn k}'s}Tmys kulutuksesta tai tuotannosta.
C:`sselin käsitteelle »Verbrauchsgtiter» on sen vuoksi saatava
parempi suomalainen `7astine, joka ei häii`itse suomenkielessä jo
yleisesti hyväks}-tt}.jen n:mit}'sten kä}.täiitöä eikä selvien käsitteiden muodostumista.
Suomeii sanaa »kulut,us» vastaa saksaiikielessä

sekä

t)Verbra.uch»,

hluttaiiiistay),

et,tä

joka

»Gebrauch)),

»jatkuvaa kä}-ttämislät).

ei`ikoisesti

jolla

merkitsee. »loppuun

ni]iieiiomaan tarkoitetaan

Välittömän tarpeiden ty}.d}Tt}'ksen Trierki-

t?l{sessä yleensä kä}'tetään h}'vin laajalti - ja iiiin tekee Casselkiii

- saiioja

J)Konsum» ja

»Konsumtioi`y)..

Esiin.

PÅt.ji.p/tovjc/i

ei.oLt,aa i`}'hmässä »Genussgiiter (Konsumgtlter)y) kaksi alar}'hmää:

»Gebrauchsg{iter ja i)\'erbi.auchsgtiter».

Koko t,äTi`än nautinto- eli

k`ilutush\'ödvkkciden r`'hmän vastakohdaksi häii asett{`a tuotantoh`'öd`-kkeet `t).

Saksan` sanaa »Verbi.{`uch» ei siten suinkaan aim

iliiii\n )nuuta v€`staa suoin6n i)kulutus».

niiiienorman

niiiikuin

selitetään

kertakaikkiscksi

SilloiTi kuin ))Vei`bi`auch»

]oi)ituu]i

siLä suoi.astaaii so`.i kääntää t)kulut"s`)-sari€\lla,
kii,see

kä}'ttäiiiiseksi,

Casscl tekee käsitteeseen »Vei.brauchsgiiter)) nähden,

]ii}.ös

`iiidiätuvaa

ja

pitemi)i£`il«`ista

ei

koska täiiiä nier-

kä}'Ltämisiå.

Mattoja

jii huonekaluja kulutamiiie `.uosikausi:`, saii]oin `.aatLeita, kenkiii
\-. ]]i. s.
Kuluttaa voida€\ti siis k}.llä i)iuutakin kuin T)rof. NevaiiliiiiL:\ti »kulutustavat`:`i\y).

loi)iHiun

kä}'ttämistä,

1) |.it`r(`e

m}'ös

ei

}Iutta

sitä,

se

että

s}.}.tä liuomauttaa,

ci

suiiikaan

inei.kitse

keri.alla

k}'s}.]ii}.ksessä oleva h.\'öd}rke
cttå

}'lc(irsä

cii

katsota

>>ta`.araa»

»h}'ödykkc`(`ni> s.vnoii.`-}'miksi, `'aan edellisellä on totuttu tarkoittainaan m.`'}ttåTiksi
•-)
T)`iinos

6

aiott`ija

h}'öd}'kkeitä.

1Iiur;rr.N
1913,

si\..

voN
3.5.

PHiLTpi`ovi\.ii,

(;i.un(lri`ss

(ler

1'oli{i.s{.hen

()ekonomie,10..S
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sama]la häviää olemasta entisensä laatuisena, niin ettei sitä enää
voi samaan tai`koitukseen käyttää, niinkuin on Casselin ))Vei-bi-au`chs-

gutin}) laita. »Kulutus» on siten tältä i)uölen laajempi käsite kuin
))Verbraucht) yllämainitussa inerkit}rksessä, inutta toiselta puolen
se on taas sui)peami)i, koska siihen ei voi }rleisen kielenkäyLön inu-

kaan sisällyttää -tuotannossa esiintyvää, välillistä

h},rödykkeiden

l`äytLäinistä, vaan ainoastaan loi)ulliseen tarpeiden t}'}'d}'t}'kseen

tapahtuvan.
t)Verbrauchsgiiter)) siinä. inerkityksessä, luin Cassel sanaa kävttää, kestävien hyödykkeiden vastakohtaiia, olisi siis k€iikkia näitä

seikkoja silmällä i)itä`en suomennettava esim. k e r r a n k ä y t c t-

täviksi
tai
Tällaista nimitystä

kertakaikkisiksi
h\'öd`rkkeiksi.
sopisi yhtä hyvin kä}Tttää tuotannon kuin

kulut,uksenkin välineistä puhuttaessa.

Sc vastaisi sekä ))liikkuvaa

pääoinaat) että kei`ralla ]oi)puun kuluvia lulutuksen esineitä, siis
juuri samaa, mitä Cassel tai`koittaa nimityksellä y)Verbrauchsgutery).
Jos pidetään kiinni prof. T\Tevanlinnan oinista määritelmistä,

tullaan hänen esityksessään säästämisestä kummallisiin tuloksiin.

Säästäminen, joka y)yksityiseii säästäjän kannalta on aina kulut-

. tamatta jättäinistäy), merkitsee »ainoastaan.tuotannon laadun tai

suunnan muutosta kulutustavaran tuotannosta kestävän tavaran
tuotantoon» tai toisin sanoen sitä, että »kulutustavaran sijasta
tuotetaan vastaavassa määrässä kestävää tavaraa)) 1).
Tottakai

säästämiseen
sellaisia

kuuluu

paitsi

sitä,

että

hyödykkeitä,

joiden

kulutus

oii

pidätytään

käyttämästä

i)hetkellinen toimitus)},

myös se, että jätetään hankkimatta kestäviä kulutuksen esineitä,
kuten pukuja, turkkeja, jalokiviä, huonekaluja, loist,oautoja. Ja
toiselta pholen, jos i)kulutushyödykkeitä» pidettäisiin prof. Nevanlinnan tavoin kestävien vasLr`kohtana, niin si]1oin olisi myös sellais-

ten kei`takaikkisten hyödykkeiden kuin siementen ja apulantojen
`hankkiminen ja tuottaminen säästämiselle vastakkainen toimenpide!

Sen sijaan kuuluisi taas säästämisen aiheuttgmaan kestävien hyödykkeiden tuotantoon loogillisesti myös kaikki jatkuvaan käyttöön soveltuvien ylellisyysesineidenkin valmistus!
Tehtäisiin vääi`yyttä Casselille, jos väitettäisiin ylläolevaa esi1) NBv^NL"NA., Taloudelli,sia välttämäitömyi/ksiå, siv. 68.
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t,ystä säästämisestä häiien ajatustensa mukaiseksi.
Sillä Casscl
erottaa tuotetuist,a kcstävist,ä hyödykkeistä sellaiset, jotka ovat
kiinni tuotantopi`osessissa, ja näitä hyöd)`kkcitä hän sanoo i)kiinteäksi realipääomaksit).

Samoi]i siit,ä r}'hmästä h}rödykkeitä, joi]le

hän käyttää niniitystä y)Verbrauchsgt.iter» ja jotka prof. Nevanliiina on kääntänyt i)kulutush}'ödykl¢iksiy), Cassel erottaa tuotanto-

prosessissa

olevat

kertakaikkiset

h}'ödykkeet

ja

]iimittää

niitä

»liikkuvaksi realii)ääomaksi» 1) - tiivallisen kieleiikä}/.tön mukaisesti.

Sääst,äiiiisessä
t y y d }' t y k s e n
lisää]niseksi 2).

hyöd}'kkeitä

on

Casselin

mukaan

kysyiiiys

tarpeiden

supist:imisesta r e a 1 i i) ä ä o m a n tuotaniion
Kun realiiiääoma käsittää i)aitsi kestäviä tuotanto-

m}7ös

kertakaikkisia

tuotaiitoh}.öd}'kkeitä,

vieläi)ä

kulutukseen m}Tytävää valmista tavaraa, niin Casselin määritelmä
on aivan eri asia kuin i)rof. Nevaiilinnan esitys >)k u 1 u t u s t a v a-

r a n» tu-otannon vähentämisestä
d e [i>)

ttidtaT`Tion

r|`äii`än

t)k e s t ä v ä iii

h y ö d y k k e i-

lisäämiseksi.

esit}Tksen

cpätäsi]iällisyys

johtuu

sekä

kertakaikkistcii

h}Töd}'kkeiden sekoittamisesta kulutush}-öd}'kkeisiin että kesLävien

h\'ödvkkeiden identifioimisesta realipääoman kanssa.

mainittiin,

prof.

Nevanlinna

nimenomaan

Kuteii alussa
sanookin muutamin

ijaikoin l{estäviä h}'ödykkeitä sinänsä ))pääoinaksi» tai ))konkreetiseksi [iääoniaksi» tai i)realipääomal#i)), jolloin siis kestävist,ä hyö-

d}Tkkeistä

jäävät

unohduksiin

kuluLusta, ja realii)ääoiiiasta

ne,

taas

jotka

siihen

sellaisinaan
kuuluvat

palve|evat

kei.takaikkiset

h)'öd}tk'"et.

Jos kerraii

sovitaan

siitä, että

»kulutus»

merkitsee

samaa

kuin »konsumtsioni» vieraissa kielissä eli hyödykkeiden välitöntä

käyttämistä loi)ulliseen tarpeiden tyydyttämiseen, niin on luonnollista ja itsestään selvää, että tämän toiriiinnan välineitä on
ilman muuta nimitettävä i)kulutushyödykl%iksit). Kun tätä sanaa
ei ole ))varattu» käytettäväksi mihinkään sille luonnostaan vieraaseen tarkoitukseen, niin ei käsitteelle tai`viLse etsiä mitään keinotekoista vastinet,ta tai koettaa selityksillä kiei`tää koko nimitystä.
1) C^ssTiL, Theoi.etische

So...ialökonomie, S.N. 2L-26.

2) Somci, main. teoksen siv.

30~34.
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Prof . I\Tevanliniia on tähän tarkoitukseen Casselin esimei`kin
inukaan kävttänvt `nimitystä »valiniit hyöd}'kkeeti).
Kirioituksessaan i)Julkis.en ta.louden k}'s}'myksiä» 1) hän puhuessaan ostok}'vyn

kävttämisest,ä yksit}/'isen taloudessa asettaa vastakkain t)valiniiden
hyödykkeidcn» oston, s. o. sellaisten, »jotka seinmoisinaan kä}.tet,ään

loi)ullisten. tari)eiden

taloudessa

esim.

leipä,

t}'}'d}7ttämiseen

vaatekerta,

(}.ksit}isen

lääkäriii,

teatterin

henkilön

i]alvelus)»,

siis tavallisen kielenkäytön inukaan kulutush`'öd}-kkeiden oston
ja tuotaiitovälineiden osLon, s. o. hyödykkeideii, »joilla talouden-

pitäjä tuottaa jotakin 'oiniksi tarpeikseen' (esim. }'ksit}.iscn iicrhecn t,aloudcssa lankoja, joista äiti neuloo sukkia omille lapsi]lee]i
tai toisten lai)sille, joille hän tahtoo niitä aiitaa)i).

Tcoksessaaii

»JL]lkjnen talous>) (siv. 31 ) häii samoiii sanoo y)\.aliTiiiksi h}-öd}.kkeiksi))

sellaisia,

jotka

t}Tyd}'ttävät

»välitt,ömästi

f`'`.sillisten

henki]öideii

loi)ullisia tarpeita», mutta ne on n}'t €`set,ettu vastakohd€iksi si`llai-

sille hvödvkkeille, jotka palvelcvat ))sosiaalista tuota]itoa» ja i)joit€\
saatta€i

kutsua

l`ietellaaii

sosiaaliseksi

valmiiden

realii)ääomal{siy).

h\-öd\.kkeiden

r}-hinässä

löjeii tai laitosten, l{ute]i lääkärien, teattei.icn,

Tällä

kohdalli`

paitsi

J)henki-

koulujen, tai kestä-

`-äin h}Tödykluideii, iiiinkuin vuokra-€`suntojen pal\.eluksia taikk£`
aincellisia

kin

kulutush`Töd\'kkeitä,

»se]laisia

}'. ]n. s.

kesl,ä\.ii.i

pcrso)ia]lincn

niiiil{uin

h\Töd\.kkeitä
ii`taimistot).

i`avinto:`incitat)e),

kuin

Tällöin

huone-

j{`

joutuv{\i

m`'ös-

tiilouskalut

siis

-\'aikk(`i

iisiaa milläån t€`voin perustelh ~ valmiit h\.öd.\'kkeet käsiLtäiiiäåii
myöskin

i.uoka-aiiieita,

\rälineitä,

.iot]{:i

pois.
]irina

])

talouslwluja

edelLisessä

.J€\ seka€\ii]Lus tulee vie]ä
ki[ioitiiksessa i)Ta]oude]lisen

Kaiisant@1oudeljisen

v. iii.

]tiääritelinässä

kotitalouden
j`iuri

tuot{`iitt.-

su]jettiiiL

iiiist{.`

s`iui`emi"\ksi, kLin i)rof. \'e\.:`]Lteorii`Ti k`.s\-ii`\'ksiä» (Kansz\n-

Aik+`katiskii.jan

4:nn(`s.sii

\.ihkossa

lt.)2t.),

si`..

34t)-350.
8) Ravintoaimiiksi nimitt`tåån

arvoa
si.n

sisåltäviå
k:|}'ttämistä

t>riioka-aimiita ,
\-oi

s:ii`,oa

(1ääo.

osia.

.Qil)oin,
kut(`n

ki]iii,
hji):i:i.

niii`kuin
inaitoa,

t>ravinto-tar\'ikk(Jiksit>,

(Saksaksi

r\T{|i|rui`g.L`mittei.)

oii

nykyään

ylcilisä riiok8-aineiden m\irittt-

S(`n \.uoksi on ru`.ettu \.;.llttåmään tämån nimit}.k-

i`a`-intoaine

tässä,

i)eruiioila,

niiiik`ijn

ilm(Jisesti
lihaa

Sosi:`lirt`ssa

-- T\'alirungsslol.l.,

ta[-koitptiii\n

j. ii. e.,

joita

juiit.j

m.`-i..iq

Aikakauskii.j{`csa teh-

mutt.i

ruok.i-airi`

±
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taloudellisen Aikakauskirjan edöllisessä vihkossa) on nimcnomaan
(siv.

274)

selittän}-t t)valmiiksi h}Tödyklti3iksi» ne, jotka »jo ovat

eronneet sosialitaloudellisesta tuotantoprosessista», ja realii)ääomaksi

ne, jotka vielä ovat tämän i)rosessin sisäpuolella, esim. lcivokset
leii)urin myymälässä. »Valmiiden hyöd}7kkeiden» ei t,ämän mukaan
n}rt tai'vitse ollakaan sellaisia, joita välit,tömästi käytetään ]opullis-

ten tarpeiden t}/'yd}'ttäniiseen. Sillä tällä kert,aa sanotaan lanl{aa
y)ostettuna kotiin esim. sukkien kudont,aan» valmiiksi hyödyk-

keeksi, sillä i)erustee]la, että siitä ei ole tarkoitus valmistaa mitään

myytäväksi, joten se käyttämiseiisä tarkoituksen puolesta on
sosialitaloudellisen tuoia[itoprosessiii ulkopuolella. »Tämä - niinkuin luulisin, y/fs!.nom¢¢7t tämä ~ on ei`otus realii)ääoman ja 'valmiiden hyödykkeiden' välillä».

Tällä tavoin on valmiista h\'ödvkkeistä saatu ~ kahdessa
perättäisessä Kaiisantaloudellisen Aikakauskirjan vihkossa ~ kaksi
erilaista ja toisisi,aan suuresti poikl%avaa määi`itelmää.
Edellineii, jonka mukaan »valmis hyödyke» tarkoittaa samaa kuin kulutushyödylm tämän sanan tavallisessa merkityksessä, liittyy Casse]iin, joka katsoo asian kulut,tavan ihniisen kannalta.
Cassel
sanoo ))valmiiksi hyödykkeiksi» kaikkein ahtaimmassa mielessä
kulutuksecn valmiita, suoi.anaisia tai`peen ty}'dyt}'kscn välineitä,
joihin ei edes kuulu vaatekertakaaii, vaan ainoastaan seii tekemät palvelukset 1). Toinen Nevanl:nnan inääritelniä p}.rkii kat,soiiiaaii asiaa ansiotoiminnan kannalta ja pitää »valmiina hyödykkeinäJ) kaikkea, mikä jo on siirtynyt kotitalouteen siel]ä käytettäväksi - joko välillisesti t,uotantoon tai suoranaisesti kulutusta

vartcn.
Kulutushyödykkeelle sopii tiet}'sti m}'ös »valiniin h}'ödykl{een»

nimitys, koska se todella on valmis käytettäväksi talouseläinän
lopulliseeii tarkoitukseen. Mutta kotitalouden ha]tuun joutuneille
hyödykl%ille ylimalkaan on »valmiin hyödykkeen» niinitys luonnot,oii ja harhaanjohtav€`, koska ne keri`an eivät kaikki ole i)valmiita»

yleisen. kielenkä}'tön ja käsityksen mukaan, vaan osaksi tuotantoh}'ödykkeitä.
i}Valmis»-sanaa tarvitaan vielä myös »teknillisest,i
valmiiden tavaraini) eli valmiiden varastojen nimitykseen, jossa
') CA.ssFi.i.` Theoi.clische So~.ialölconomie, S.iv. 12.
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se i[i\.ös tä\'ttää jh€`n luonnollisen tehtävänsä.

SeTi vuoksi on var-

maankin kä}'ti'uinöllisiiiLä j€` selvintä sano:` kulutukseen kil}'tett,ä-

viä

hTöd`tkkeitä

}'ksiiikertaisesti »kulutush}röd}rkkeiksi» ja jätt,ää

»valmiiii)) niiiiit\.s sitomatta tähä]), kä}'tettäväksi silloin, kun riime)`-

oiTiaan

tahdotaan

]opullista

k()i`ostaa hyöd}'kkcen s€iavuttamaa telmilljsesti

asi,etta,

esim.

i)uolivaliiiisteiden

rinnalla.

Kun i)rof. Nevanlinna iiuhuu realipääoinasta \'alrniideii h}'öd}/.kkeiden v{`stakohtana, on hänellä siitä t,oineTi käsit}.s kuin ii`i-

huessaan säästämisestä.

P\T}'t ei realii)ääo]iia enää ole }-htä kuin

kestävät h}röd}rkkeet,

vaan

sessin

sisäpuolelk`

olevia

mei`kitessään sosialisen tuotaiitopro-

h}-öd}'kkeitä

se

käsittää

m}-ös langat,,

jopa leivoksetkin niiden ollessa tehtailijain tai kauppiaiden hallussa.

Ji` teoksessa »Jiilkiiicn talous>)t) hän kcstä\J.ien h}'öd`'kkeiden

i`inna[la

sosialisen

k{iikkisia

aineet,

realipääoman joukossa i"`initsee scllaisia kei.ta-

h}'öd}'kkeitä

kuiri

teol)isuudcn

i`a€`ka-,

polLto-

ja

iniolivalmisteet eli vålit,uotte.t, sekä va]miit vai`asiot.

]öiii rcalii)ääoma jo sisältää sen,

.iitu-

Täl-

)]iiti'i sen ta\'allisesti }'mmäT`retääiL

sisältäväii.
ReaLii)ääoTnan

käsitLeen

selvit,t,äiiii[Len

tushvöd\'kkeen rajojen määT'äämiseksi.

oii

täi`l{eätä

in}.{.)s

kiil`i-

Kun C£`ssel defirii(ti re:`li-.

pääoum.m`L tuotaiitoprosessissa kiirini oleviksi
(aiiieellisiksi, t`iot,etuil{si) h}.öd\.kkeiksi, oii huomattav€i, et[ä häri .katsoo v€`lli[,se-

vassa vaihd€iiitat,aloudessa t`iotannon itäätt,}.vän silloin, kun tuot,i,ee[,

joutu\':\t

kulutust:\1ouksien

haltuiiTi.

Siitä

seuraa

luo]inolli-

sest,i, et,t,ä realipääomati ulkopuolelle jäävi'it kotiialoudessa kä}'t,ct}'t

h}.öd}-kkeet,

ei

ainoastaan

tuotanrion ai)iine`ivot.
dää]i,

kun

Cassel

ainoast,iian
vaaii

lukci`

asuinraken]iukset,

\'Liokr€`Lal()ja,

ni}-ös

ne

kulut`ish}.öd}.kkeet,,

`raaii

m}.ös

Yksi täi`keä i)oikkeiis tässä kuitenkin tehjotka

r{`kemiukset,

ovat

joissa

realii)ääomaksi;

ansio[iha]il{in)ian

oiiiistaja

iise

asuu.

eikä

\.älineitä,
Saiiioin

kuiri `'uokrakasai.Jnin omistaja hoitaessaan ja i)iLäessään kunnoss:\

taloaan

harjoittaa

se]l{iist,a

palvelusten

l,uotantoa,

joka

kuuluu

vaiht,otalouden piiriin, niin Casselin mielest,i.L tä}'t}T}t voida k€\t,soa

m}'ös

}rksit}'isasunnon omistajan. harjoiitavan siihe.ii vei`rattavaa

toimintaa,
1)

Si`-.

jonka
31.

vuoksi

t,ämänkin

voidaaii

parhaiten

käsii,tää

MiT;`
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kuuluvan kulutustalouden ulkopuo]elle ja asuinrakennusten

niin-

inuodoin i`ina ole\'€\]i realipääomaa 1).

Tällä tavoin on kotitalouden h}'öd}'kkeistä yksi, nim. asunto,
päässyt realipääoman ai-voon. Tämän käsit}'ksen kanssa on hauskasti ristii`iidassa se meillä useiri esitett}- ajatus, että asuinraken-

nusten aikaansaamiseeii uhi`atut varat ovat kä}Ttetyt tuottamattomiin

tarkoitul{siiii!e) Miiuteii ei Cassel osoi[a miölenkiintoa koti-

talouden tuotantoh}.öd}-kkeille - inainitsee vain, että »henkilöllinen omaisuust) ei kuulu realii)ääomaan. Ilmeisesti tämä huomiotta
jättämin6n johtuu ainakin osittain siitii, eLtä (`,assel pitää koti-

talouden tuotantoa riiin vähäpätöisenä, ettei sitä tarvitse ottaa
huomioon vaihdantataloutta tutkittaess£`.
Mikäli prof. Nevanlinna inainitsee kotitalouden tuotantovälineitä, niin se tapi`htuu »valmiiden hvöd\t.kkeiden» eikä realipääoinan

ryhmässä.

Mutta sil]oin, kun hän määrittelee »valmiit h}'ödykkeet»
niin, et,tä ne joutuvat inei`kitsemään sainaa kuin kulutushyödykkeet

tavallisen kielenkä}.tön mukaa]i, niihin ei loogillisesti saisi lukea

i`uoka-aineita, talouskaluja eikä henkilöllistä irtaimistoä kokonaisuudessaan.

Milloin hän taas ))valmiilla h}-öd}rkkeillä» tarkoittaa

»sosialisen

tuotaiinon ulkoi)uolella» olevia, kotitaloudessa esiinL}rviä

kulutus- ja tuotantohTöd`'kkeitä, niin tuo niinitTs ei ole sopiva.
koska näistä jälkiniiiiäiset eivät o]e todella »\'almiita» kulutettaviksi.
T\Tiitä \-oisi }'hteisesti parcmminkin nimittää »kotitalouden tai`vikkeiksi», jos ))tai`vikkeilla»

}'mTiLäri.etääTi sellaisia h`'öd\Tkkeitä, jotka

ovat tai.koitetut asianomaisen taloudeii i)itäjän omaa kä}`täntöä
eivätkä m}'yntiä vai`ten 3).
I-Iyvin }'lcisesti esiinLT`' sellaiiicn käsitys, että kotitalous on

vain kulutusta, ja siLä tukee tieteessä viime aikoina kä}'tetty
))kulutustaloudcn» nimit}-s. 'l`ämän sijalle prof. Nevanlinna useista
s}ristä i)uoltaa »käyttötalouden)) niiiiitystä, joka

vastaakin

tarkoitustaan, että

kotitalous

sikäli

paremmin

on inyöskin tuotanto-

laitos. Asian oikean ]aidan es;lle saamiseksi on m}.ös täi.keätä huo-

mata, että kotitalous ei suinkaan tule toiineen pelkillä ulkoapäin
-) C.^ssEL, Theor'etis.~he So:ialökonomie. S.N. 38.
2) Esim.
1928,

siv.

A. E. TUDEER,

rL)..sAoncon,/forofws,

Suomen

547.

8) Vrt. K. Kivi^i,iio,

KansanLalouden oppil{iria,

Siv. 8.

Osuustoimintalehti
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valmiina saatavil]a kulutushvöd\'kkeil]ä, vaan inelkoinen osa vaih-

dannaii sille tai.joamista tavaroista onkin todellisuudessa tuotantoh}'ödykkeitä, vaatien lopullista valmistusta ja viimeistel}'ä tai jat-

kuvaa

hoitoa

kotitaloudessa - puhuinattakaan niist,ä

inoiiista

palvcluksista, joita kotita]oudessa alati suoritetaan. Kuten tämän
kirjoittaja on Kansantaloudemsen Aikak.iuskirjm /j:nnessä vihkossa

1929 osoittanut, kotita]ouden tuotanto täyt}'y meillä n\'kvoloissa
laskea arvolLaan vähintään \'ht,ä suureksi kuin tehdasteollisuudei` ja
käsityön tuot€`nto yhtcensä.

r:liiikustannustutkimuksess`c` I{äsitel-

tyjeii perheiden ruoka-aineista voidaan arvioida iiuolcL (.ri`ha-arv(m

mukaan) olcvaii valmiita h}'ödykkeitä, kuLen maitoa, leipää, `'oita,
i)alasokeria, hedelmiä y.in.s., jotka kulutetaan ilii`an niuut,:` -`-aikka .nel`in k}'llä aiheut,tavat ]{otitaloudessa huolenpitoa ja vaivaa -sa-

ma]Ia kuin toineii rtuoli on tuotantohyöd}'kkeitä, jotka vasta ruoaksi

valmistamisen jälkeen kä}'tetään kulutukseen.

Poltto- ja valaistus-

aineet,

ja

i)esu- ja

puhdistusaineet,

kankaat

ompelutarvikkect

y. m. s. kuuluvat vielä kotitalouden kertakaikkisiin tuotantohyödykkeisiin.
Kestävinä tuotantohvödvkkeinä taas siellä esiint}'}r
osa n. s. honkilöllistä irtaimistoa, kuten keittiövai`ustukset i)talouskaluineen» ja koneineen, siivousvälineet, ompelukoneet y. m. s.
Asuimakennust,a Cassel sanoo tuotantovälineeksi sillä perustuksel]a, että omistajan täytyy sitä hoitaa ja pitää ]{unnossa, huolehLia i)oriasvalaistuksesta ja ehkä luskuslämmityksestäkin. Yhtä
hyvällä s}'yllä asuntoa voi senkin nojalla pitää tuotantovälineenä,
että siinä harjoitetaaii monipuo]ista kotitaloustuotaritoa, sekä
sellaista, joka kohdistuu itse asunt,oon, kutcn siivous, että myös
ruoanlaittoa, oriipclua, lasten ja sairasten hoitoa }'. m. t). Mutta
se on inyös kulutush}rödyke, joka sellaisenaankin voi t}.}'d}.ttää

meidän tarpeitamme.
Kotitaloudessa tarvikkeiden crotteleminen tuotaiito- ja kulu1) Ja olisipa -sivumennen sanoen -hyvä huomata sekin,

cttä asunto

joissakin tapauksissa on myös sellaisen henkisen tuotannon tyyssi.iana, jonka
avulla vaihdannassa hankitaan tuloa. Sikä]i kuin asuntoa tai osaa siitä
täten käytetään ansion saannin välikappaleeksi, pitäisi sen aiheuttamat

kustannukset - yhtä hyvin kuin tehdasrakennusten ja puotihuoneistojenkin
aiheuttamat -saada vähentää.pois vei`otettavasta tulosta. Tätä etua ei
meillä kuitenkaan ole suotu niille, jotka kotonaan harjoittavat kirjallista
työtä tai ottavat vastaan oppilaitaan, mutta kylläkin esim. lääkärei]le.
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tush}.ödykkeisiin

kohtaa
joissakii}
rajatapauks:ssa
vaikeuksia,
koska ei ole aina ilman.muuta ratkaistavissa, ty}'dyttääkö jokiii

hyödyke, csiin. uuni tai lamppu, suorastaan Larpeitamme, vai
onko katsot,t,ava, että seJi }'htc}'dessä esiint}'vä vaivannäkö siii.tää sen tuotantoh}.öd}'kkeiden i)iiriin, iiiinkuin asuntoon nähden
saattaa sanoa olevan asiaTi .laita.
Sclvää pitäisi kuitenkiii olla,
että esii]L.

halot, sähkö ja kaasu ovat vain välillisiä h}röd}'kkcitä,

silloinkiii, kun niitä ei kä}'tetä keittiöpuuhiin, T)esun toimitLa)i)i-

seen t. iii. s., vaan niinenoinaan asuinhuorieideii lämmittäiiiiseen

tai valaisuun.

Sen vuoksi esim. valokaasua ei olisi pantava kulu-

tush}'ödykkeistä esitett}'jeii esimerkl{ien joukkoon, niiiikuin tohtori Å'. A'z.tJi.azÄo on tehnyt pienessä .t)Kansantalouden oppikirjas-

saaiit).

Sillä valokaasu ei valaise sinänsä, vaan ainoastaan i)älaes-

saan lampussa. .Moiiet h}Jödykkeet taas tictenkin saattavat csiintyä milloin suoi.astaan kulutusvälineinä, milloin tuotantohyödykkeinä, niinkuin esiii]. vesi, maito, voi y. m. s., joita voi nauttia
sellaisinaan ja iii}.ös käyttää väli"sesti ruoaiL valmistamise6ii.
Mutta ei olckaan mmään tavoin välttämätöntä saada vedei,yksi
tarkkaa rajaa kaikissa yksityistai)auksissa. Pääasia on, että }'leensä
tehdään tämä jako yhtä hyvin kotitalouden kuin ansiotoiininnan
käyttämiin h}-ödykl"isiin nähden. Sillä t,avoin tulee huomatuksi
in}.ös kotitaloudcssa suoritet,t,u tuotanto. Ja samalla käy selville,

miten eri lailla - nimenomaan säästämisen kannalta - on ai`vosteltava kotitalouteen hanl{it,tavia hvödvkkeitä sen perustuksella,
ovatko ne työtä helpottavia ja edistäviä välineitä, jotka tekevät
kotitaloust`iotannon kannattavammaksi, vaiko ehkä vain ylellisen kulutuksen esineitä.
Muutkin kotitalouden tuotantohyödykkeet kuuluisivat oikeastaan }rhtä h}rvällä s}'}'llä realipääoman i)iiriin, jos siihen kei.ran

asunto luctaan.
Ainoastaan pelkät kulutushyödykkeet jäisivät
ehdottomasti
ulkoi)uolelle.
Kun
kotitaloustuotanto
mei`kitsee
pei.heelle tosiasiallisesti tuloa, aivan samoin kuin tuloa syntyy
oim`ksi tarpeeksi t}'öskentelevässä maataloudessakin, jonka työkalut,
koneet
y.iii.
välineet
epäilyksettä
katsottaneen reali-

pääomal#i, pitäisi kotitalouteen nähden hyvällä s.yyllä voida menetellä samoin. Ilisäksi on huomatta.va, ett,ä kun kerran julkisten
yhd}'skuntain

»käyttötaloudessa»

suoi`itetun

tuotannon

tulokset
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luetaan näiden }.hd}-skuntain tuloiksi., niin yl{sityistenkin »käyttötalouden» eli kotitalouden tuot,t,o sainalla tavoin kuuluu näiden

talouksien tuloihin.

Tätä seikkaa ei \.leensä ole otet,t,u huomioori
realituloa määi.iteltäessä, vaikka sillä olisi tässä kohden tuiituva
merkit}'s.
Realitulo tietenkin muodostuu sekä }-ksit}'isten että

koko kansan kannalta katsottuna huomattavasti erilaiseksi, jos
siihen lasketaan in}-ös se tosiasiallinen tulo, minkä kotitalous tuot,teiden ja palvelusten muodossa saa aikaan.
Kuten edellisest,ä kä`. ilhi, on kotii,alouden tutkimukselle h\'vin
täi.keätä, minkälaisiksi ne käsitteet, joista }.llä on ollut puhe, kansantaloustieteessä ]iiääritellään.
Tässä on itse asiassa kysymys

siitä, joutuuko kotitalous jo tämän käsitteenmuodostuksen kautta
suljetuksi pois }.leisen talouselämän tutkimuksesta vai ei.

Pi`ofessori

I\Tevanlinnaii väitettä, että kotitaloustuotaiiLo tulee ainoastaan sikäli,

kuin sen »tiil(ikset annetaan toisillc auttamistarkoituksessa, kuulumaan yhteiskunnalliseTi talouselä)iLäii piiriin»,1) ei tässä yhteydessä

oteta

käsitc]1äväksi.

Kaiisantaloustiede on

inoneen inuuhun tieteese.en vei`i.at,tuna

cpäedullisemniassa €`semassa sen puolesta, että siinä ci ole saavu-

tettu tarpecllista `.ksimidlis}-}.ttä useihn tärkeisiinkään käsitteisiin

nähden.
eri

Ei siis ole kumma, jos näistä asioista meilläkin esiintyy

mieliä.

Mutta jonkinlaisen

kuitenkin p}.rittävä siiheii,

selv\-\.deri

etteivät

aikaansaamiseksi

olisi

täriiänkään tietcen tiLt,kijat

ja edustajat se]laisia nimit}'ksiä, jotka jo }'leisesti on tii[inet,tu inääi`ätt}Tä käsitettä `.astaa`'iksi, ainakaan iliiian perusteluita käyttäisi jossain Loisessi` iiierkit};.kscssä.

Tätiiä olisi tiii`keätä vai`siiLkin

opiskeliji`in

käsiiteiden

on vaikeata.
voi

kantialta,

uusien

oppiminerL ili"i[ikin

Toiscksi olisi toi`.ottava, cttä mikäli tuikija itsc ei

johdoninLikaisesti

teoksissaaTi

joi)1e

ki.i}'ttää

p}.syä

sainoille

entisissä

asioille

inääi`ite)inissää[L

samoja

eikii

nimii).ksiä,

ei`i

hän

ainakin selvästi huoinauttaisi tästä ja selittäisi, mistä s}/'istä hän
kulloinkin on kaiit€\nsa muuttanut.

Ell€i käsitteisiin nähden saa-

vuteta edes näissä s`ihteissa täsmällis}'yttä ja johdonmukaisuutta,

on vaikea saada kansantaloudellisen kirjallisuuden avulla kehitetyksi ja esitet}rksi sitä arvokasta ja hedelmällistä »syvempää tietoa», mitä meillä }'hteiskunnållisen talouselämän alalta kaivataan.
TT -i;=:==Ni.iNN^, Taloudell,isen teori,ar. kysymuksiä, s.iv. 266.
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Edellisen johdosta.
Kun Loiinit,ukseen

kuuluvan:`

olen voinut

edeltäkäsin lukea

i.va llarmajan kirjoituksen ja kun se kohdist`iu etupäässä ininun
tuotantooni, py}'dän saada liit,t,ää siilien scuraav.iL rivit.
|\Tiiden inuist,utusten i)erusta, jo-Lka ai`\'. kir.ioittaja tekec minua

vastaan käsitteiden sekavuudcsta ji` risliriitai.suudesta, on, mikäli

voiri iiähdä, siinä, että
4) \.aikka kirjassani

»Vcrotus

ja

pääomanmuodostus»

(v:lta

4923) alussa sanon samast,avani Pääomanmuodostuksen .ja Casselin
»kiinteän realipääoinaiit) lisäänt}-misen, sitten siellä täällä tuossa kir-

jassa puhun »kestävistä hyödykkeisLä» pääomana, ilmaisematta, että
alkumääritelmäni mukaan k}.s}rin}'s \.oi olla vain niistä ma'inittua
laatua olevista h}rödykkeistä, jotka kuu]uvat Casselin ))kiinteään
T.ea]ipääomaani);

ja

että

2) tässä aikakauskirj.assa vuoniia ]92.9 olleessa kirjoituksessani
»`7ulkisen talouden k}'s}-m}'ksiä» niniit}.s »valmiit h}'ödykkeet» esiint}'}- Loisessa merkiL}'ksessä

kuin

iTiuussa t`iotaiinossani, jossa käy-

tän tuota tei`m]a;
iiiinkä lisäksi kirjoittaja Tiitää Sopimatto)nana, että ininun tavoiTL

Casselin i)Verbrauchsgtlter» suomeniietaan sanalla »kulutushyödykkeet».

Rva llarmajan muistutukset 1) ja 2) kohdassa mainittua menet,tc`lyäni vastaan o\.at, aivan oikcutctut.

Mitä tulee edellisee]i niistä,

on vielä lisättävä, että kun laatiessani aliisså

mainittua ]{irjaa

luulin oikeimmaksi sulkea i)ääoi)ianmuodostuksen käsitteeii u]kopuolelle Casselin »liikkuvan realipääoman». lisäänt}'misen, se oli
hai.haote, josta sitteinmin olen luopunLut. Httä taas 2) kohdassa

mainitussa artikkelissani niitäkin h}-ödykkeitä, joista in}-öheinmin

ilmestyiieessä kirjassani »Julkinen talous ja seii asema yhteiskunnallisessa talouselämässä» puhun iiimellä J)kulutusv.`lmiit hyödyk-

kcet)), nimitetään ilman muuta »valmiiksi hyödykkeiksi)), vaik[{a juuri

`.ähää ennen olin tässä lehdessä vai`annut tämän nimit\'ksen toiselle
käsitteelle, johtuu huomaamattomuudesta, jota nyt jälkeenpäin

tuskin vctin käsittää ja joka kaikissa tartauksissa on puolustamaton.
0lisiko oikeami)aa niiiiittää suomeksi

Casselin

»Verbrauchsgiitert)

jollak;n toisella sanalla kuin »kulutush}'öd}'kkeet» ja mikä sana tähän
tai`koitukseen paremmin soveltuisi, sitä en tahdo ratkaista.
E. N evanl,irma.

K I R J fl L L I S U U T T fl.
Br. Suviranta, 6`t4omj /.¢ tticrc!jzmcLn £cbJozts.;)L4Jct. (-I`aloudemsen ne`ivottelukunnaii julkaisuja 12).
l[e]siiiki '1931.
120 siv.

r\T. s. t,aloudellinen neuvottelukunta on Loimittaiiiit..i.ulkisuuteen
huomatt,avan joukon selviLyksiä erilaisist{i taloudemsista €`sioist€`.
Toistaiseksi viiineinen niistä on `'lläitiainittu toht. Suvirannan i,eke[i]i.i.

Sen nimeä ei pidä käsittää vä.äriti. Kirjassa ei csit,etä }'htä, vaan
kaksi ainetta.
Ensin käsitellääii maailman n}'k}'inen taloiisi)ula
}'leensä, sitten nykyinen lamakausi seniiiioisena kuin se esiint\.\'
SuotTien talouselämässä.
Iidellisessä osassa, joka käsittää iioin .8`(t
sivua, csitetään ensin maailmantalouden
viimeaikaiset \)i`iikenne]Tiuutokseti), tai.kemmin sanoen ma€iilmansodan w`ikutul{seL, tekiiillinen kehit}'s ja kulutuksen muutokset, sitten ci`i iiiaissa iioudatettu suojelu- ja säännöste)}'politiikka, sen jälkecii viiineaikaine[]
kullantuotanto ja eri maiden kultapolitiikka sekä loi)uksi maailma.nT)ulan

kehityskLi.lku

ja tekijän käsiL}rs tä)iiä[i T)ulaiL olemuksest:\.

Suomea koskeva esit}-s, iioin 30 sivua, on jacttu seiiraaviin osiin:
Suomen suhde konjunktuiiriliikl"isiin }rleerisä; Suotiicn ta)ouseläiiiän kehit}.s vv.1918-27; Suomen pulakauden I{ehit.`.skulku; Ijoi)pu]ause.
On ]uot`nol]ist€t, että tämmöiiieTi julkaisu ei voi o]1a vai`sinainen
tLitkimus
tieteel]isessä
)iierkit}'ksessä,
jossa
pääi)aiiio
on
s}'}'-

}'hte}rksieii selvittämisellä.
Kä}rLännömsen tai`koituksensa inukaisesti kirja on ensi sijassa {\ineeseen kuuluvain tosiasiain esit}.s. Seriiiiioisena

sc

on,

aiiiakiii

a)lekirjoittaneen

iiiielesLä`

er;tläin

sisi.ill}'s-

rikas. Var))iaank€`i`ii ei )i)istään iiiuualta oTe mahdomsta saada suomen kielellä` niin )ia)jon ja niin valaisevia )iumero- ja niuita asia-

tietoja siitä, mitä ]iiaailinan talouselämässä ,ia sen perusteissa on
viimeisten i)uolentoista vuosik}-imienen aikana ta])ahtunut huoIllattavaa.
Jossain määTin tekijän tietenkjn on täytyn}'t käsitellä iii}'öskin
asioita,

jcjtka

eivät.iiäy

iLiin

sanoaksemme

T)aljaalle

silini;.lle.

Sii-

Tiäkin hän on esittän}rt i)a]jon oikeata ja vai'sinkiri käytännöTi kaTi-

iialta arvokast,a, ]{uten puhuessaan talouselämän rakennemuui,osten,
valorisatsionitoimeniiiteideii

sekä

sLiojelustL]Ili-,

vient,ipa]kinto-

ja
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]Tiuun samanlaisen politiikan sosialitaloudellisista vaikutuksista.
Nykyisen lamakauden olemuksen tekijä johtaa ikäänkuin rist,iin
]{ulkeneesta ))teknillistaloudellisesta» ja »talouspo]itisestay) kehitvk-

sestä: tekniikan edist}'minen on valtavasti lisännyt maailrrian
taloudellisia mahdollisuuksia, inutt,a eri maiden taloiispolitiikka on
suuresti ehkäissyt niiden h}'väksikäyttöä. ETi tiedä, kuinka `'leinen
tämä käsitvs on as;anomaisten tutkijain kesk{}n. ]i:n ole myöskään
T)ätevä sitä.'varsjnaisesti arvostelemaan. Mutta vielä i,ri Suvirannan
kirjan luettuanikin on minulla seui`aava vaik`itelma tästä suuresta

rtrobleemista.

Ne tosiasiat, jotka ovat inaailinan n}'k}'isen talous-

[iulan (Jä!j££ö.mö£ tekijät eli s}.yt, ovat: t,oiselta puolen k`iltarahan osto-

kyvyn nouseva, s. o. }.leisen hintatason aleneva siiunta, toiselta
hai`vinaisen suuret muutokset tärkeiden tavarain välisessä hintasuhteessa.

Mitä J7tzÅzt£c} mullistavaa maailman talouse]ämässä

on

\'iime aikoina tapahtunut, kuuluu. tiet},.sti invöskin n`'k`'isen iiulan
syihin, mutta se kuuluu niihin sillä tavoin, että toinen tai. to`inen tai molemmat ensinmainituista inuutoksista ovat iiiistä syntyneet,, ja tutkiinuksen tehtävä on selvittää, kuinka tämä on tapahtunut. Mitä
`rleisen hintatason laskun syihin tulec, tahtoo tri Suviranta nä}'ttää,
;|ttei kullan tuotannon vähenemisLä voida niihin lukea, ja se saattaa
o]Ia oikein. Vähemmän hä`n käsittelee .johtavain keskuspankkien
kulta-ja muuta rahapolitiikkaa sekä sen merkit}'stä tälle k\.s\.mvkselle.
liri maiden välisten kultaliikkeiden `'aikutusta hän ei.' k'uit.enl{aan
kiellä ja ainakin sen hän nimenomaan sanoo, r>uhuessaan pulan
s}'istä, eitä »rahapolitiikassa ei ole läheskään pääst}' siihen \'hteistoimintaan, mitä }r]eisesti omaksuttu kuh,akanta ja järjest}'neeL
talou(lelliset oloL olisivat edell`'ttäTieet.» T\'}.d\-t`'ksellä lukija panee
merkille, että tekijä torjuu kä}'tännön `..leis6t . harhalu`ilot absoluuttisesta liikatuotannosta sekä teT{nillis.en edist`-ksen sosialitalo`i{1ellisista vaikutuksista. Sitä vast,oin tekijä sanoessäan, että Amerikk{`
eiinen vu()deii 1929 s}-ks}.n s`iurta pörssiromahdusta tarvitsi pääomia m}'öskin >)yhå valtavaiiiniaksi i)aisuneen i>örssikeiiiotteluii
i.{`hoiLt,<amiseen», on tullut kirjoittaneeksi lauseen, .ioka, sanan iiiukiiisesli ol,ettuna, ][ieT`kitsisi sitä populäär:stä haThakäsit?rstä, että
iiiuka iM.}rssikaupat sitovat pääomia.
0lisi ollut h}'vä, ,ios t,ekijä

olisi ai`tanut lukijainsa tietää, että kun Amerikan i)örssiviininasta
s`-nt`'i
i)ääomai`l"Iutusta, se johtui siitä, että kurssivoittojen
s.aaji`t suui`eksi osaksi kä\rt,tjvät kulutuksensa lisää.miseeii nämä
-\roitot, jotka koko]iaisuuden kannalta eivät m.itåän tuloa olleet.
Ellen erehd`r, on virallisteii julkaisujen kohtalo usein se, cttei

juuri kukaan niitå lue.
kä\.isi

0lisi suuri `-ahinko, jos tämänkiii kirjan

TliiTl.
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A. E. Tudeer,

SuomcuL

`.al,iioialou`s

vuo.Siiw

taileva katsaus (Jaktion tu,loihin ia meiioihin.
votte)ukuiinan

julkaisuja

10)

Ilelsinki

'1931.

1_9°.2-1989.

Vcr-

(Taloude\L.isen i\eu127

siv.

Tämän julkaisiin ]uonne kä.}' ilini sen Jiimeslä.
T}.ö on Lehty
kä}'Lännön tarpeiden kannaha; mihinkään finaiissiLieteelliseen rakennelmaan tekijå ci olc p`'i.kin``t.
Kun käsiteltäväksi ajanjaksoksi on valittu v`iodet 1922~-19`29, .johtuu se siitä, ct,iä tänå aikana rahamiiie ar\,'o on ollut v€ikaa.
EsiL}.s jakauLuu kahdeksaan
lukuun, joista kolmcssa cnsimi]`i.i.iscssä annctaan \'IeiskaLsaus kokonaistulojen ja kokoiiaisiiienojeTi
]oihiii
ja
iiienoihiii
i..\-hiiiittåiii.

kehiL`-kseeii s.c`kå ei.ikseen tu~
Kolmässa
seuraa\rassa
lu`Tussa

käsitellään valtiovelkaa, Lulo- ja inenorästcjä .ja v€`i.attuja iiiäärärahoja sekä valtion pääoiiia.i ja kassaa.
Oman liikuiisa saavat
vielä laiTiakauden vaikutus valtioLaloutecn sekä talo`isarvio cräiden uusieii periaattcideii mukaai.i laadiLLuiia.
Teki,jä luo, jotta vertail`i kävisi inahdolliscksi, y)iiettoLiilo.jen)) .ja ))nettomenojen>) käsitteet.
Ilä.ii vähei[tää valLion l)ruLloluloista kaikkien valtion ))liike}.rit}'stcn>) sekä eräiden vält,ion
epåfiskaa]isia

tehtä.viä
tä`Tttävjcii
lai[osten
kaikki
vakinaiseen
ii`enoarvioon
merkit,Tt
kä}.Ltö- ja ylläpitokustannukseL,
niiiiit,täeii jäännöstä
va|[ionu nett,otuloiksi.
Mainittuihin laitoksiiii kuuluvat vain ne,
joideii
toiminnasta
}.leensä
otetaan suunnilleeri Lä}'si koi`vaus.
Näiden samojen }.rit}.sten ja laitost,en kå}Tttö- ja `'lläpiiokustan-

nukset
rohkeasti

tekijä

vähenLää

k}Tllä,

m}.ös

jääiinökselle

\raltion

nimit`Tksen

l)rut,toiiienoista

ja

aiitaa,

))iieLtoiiienot)).

Täl]ä tavalla saadut v{`lLioii nettotulot tekijä jakaa, teoreettisesti katsoen mcl.koiseii niieli`Taltaisesti,
kolmeen os€ian, nimittäin ansiotuloihin, vci.otuloihin ja >)muihin tuloihiii)).
Ansiot,ulot

saadaan. juuri ede]lä maiiiittujen valtioii laitosteii ja }'i.it}'sten
hruttotulojen ja käytLö- sckä }'lläpitokustannusten erotukseiia.
Näihn ))valtion liikcyrityksiin ja iiiuihin tuloa tuot,tavjin laitoksiin)), kiiten tekijä niitä iiimittää, kuuluvat luonnostaan inetsät

ja maatilat. Teollisuuslait,okset on niihn luettu i)uolusLuslaitoksen
kirjanpidollista tuloa esit,t,äviä. tehtaita m}.ötcn. Valtion epäl'iskaalisia laitoksia ovat tässä r}7hmässä kanavat, i.autatiet, valtion
alkoho]iliike, posti ja Lennätin, satamat, kirjai)aino ja julkaisuvai.asto, mutt,a eivät enää csiin. merenkulkulaitos, osakkeet ja

korkotuloa tuottava pääoina. Mukaan on vielä otet,tu rahapaja.
Vei.otulojen pääluokka käsittää eheinä tuloarvion välittömien,
välillisten ja sekaluontoisten verojen osastot bruttoluvuin. }[yöskin »muiden tulojen» sekalainen r}'hmä on bruttoinuodossa.
`Jälkimmäiseen kuuluvat esim. maksut sellaisten suhteellisen vä.häistä
tu]oa tuottavien laitosten
kuin inerenkulkulaitoksen,
kouluj.en

ja sairaaloiden käyttämiscstä, tulot eräänlaaLuisesta omaisuudesta,
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esim. korko- ja osinkotulot sekä t,ulot valtion rakennuksista, loi)uksi vielä joukko sellaisia y)sekalaisiat) tuloja kuin sakot, kuntien apuiiiaksut, tulot työtoiminnasta vaiikiloissa \r. m. s.
Kosk{` mainittu.ja »valtion liike}'ritysteii ja inuicien tuloa tuot-

tavien laitosten kåyttö- ja ylläi)itokustaniiul#iat) ci sisälly kaikkiin- menoarvion pääluokkiin, esiint}/-vät tasavallan presidenttiä,
eduskuntaa, valtioneuvostoa ja oikeuskansleria, ulkoasiain-, i)uolustus- ja opetusiiiinisteriötä, sekalaisia }-leisiä menoja sekä valtiovelkaa koskevien inenoarvion pääluokkien menoluvut neLtomenojakiii esit,tävissä taulukoissa brut,tomuodossaan.
Vertailuista selviää m. m. seuraavaa:
Vakinaiset bruttotulot .ovat ensinnäkin kaikkina vuosina olleet

huomattavasti

suuremmat

kuin

vakinaiset

bruttomenot.

Koko

ajaiijakson aikana liikeni y'Ii 5 084 ]iiilj. markkaa vakinaisia t,u1oja ylimääräisteii inenojen i}eittämiseen. Kun m}7ös yliinääräiset

tulot ja menot otetaan lukuun, olivat tulot sittenkin 344.7 milj.
markkaa menoja suuremmat.
Koska todellinen lainoista saatu
nettoLulo oli

485.4 milj. markkåa, jää ilman lainojakin 159.3 )nilj.

mai`kan ylijäämä.
Bruttotulojen lisäys vuodesta 4922 vuoteen 1929 oli 55.8 °/'o,
nettotulojen sitävastoin vain 39.7 °/o.
T3i.uttomenot lisä}'t}-ivät

sen sijaaii vastaavana aikana 79 °/o ja nettomenot 67 °/o.
Nettotulojen i)ääluokista on verotulojen ryhmä vei`rattomasti
tärkein. Vei`ojen osalle on t,ullut kokonaista 79.5 °/o (v. 4924) net,totulojen kokonaismäärästä.
Niiden lisäys vuodesta 1922 vuoteeii
4929 on ollut 50.5 °/o, siis suurempi kuin kaikkien nettotulojen
kokonaisuudessaan.
Valtion
ansiot,ulot ovat muodostaneet enintään 15.3 °/o (v.
1928) sainan vuoden net,totulojen määi.ästä.
Niiden lisäys vuodesta 1922. vuot,een 4928 oli 97.2 °/o, mutta seuraavana vuonna_

suhdanteet huononsivat tulosta hyvin huomattavasti.
»Muiden tulojerit) merkitys on vähenemään päin..
Niiden suhteellinen osuus saman vuoden nettotuloista oli vielä vuonna 1922
12.8 °/o, riutta on sittemmin pysytellyt 9 °/o:n vaiheilla.
MeriopuoleLla tekjjä käsit,telee pääluokittain vakinaisia nettomenoja.
Niiden.lisäys oli 58.8 °/o, kun vakinaiset brut,tomenot
kasvoivat vastaavana aikana 73.i °/o.
Samoin käsitellään ei.ikseen pääluokittain ylimääräisiä nettomenoja.
Kaikkien nettomenojen keskinäisessä vertailussa kiinnitt,ää huomiota varsinkin
maatalousministeriön pääluokan kohdalla tapahtunut lisäys, se
kun on kokonais-ta 406.38 %.
M)'ös opetusmenojen lisäys on ollut
runsas, niinittäin 186.75 °,/o.
Sen sijaan puolustusministeriön ja
varsinkin ulkoasiainministei.iön pääluokkien lisäys on ollut vähäisempi kuin nettoiiienojen kokonaisuutena katsoen.

210

K I R :J A L I.I S U U T TA

Katsauksessaan valtiovelan suuruuteen ja sen kustannuksiin
tekijä tulec siihen tulokseen, että valtiovelkamme kehit}'s on ollut
edullinen. Tästä edullisuudesta saadaan kiittää etupäässä frangin
arvonalennusta sekä Tanskan ja \'orjan kruunujen väliaikaista
alennustilaa. Lainaehdot ovat m}tös melkoisesti iiarantuneet käsiteltävän ajanjakson kuluessa, kiitos ulkomaisten pääoniainarkkinain ja osittain Suomen luottol%lpoisuudenkin pai`anemisen.
Valtiovelkainme tuottaa säännöllisissä oloissa vuosittain menon,

joka vastaa 7.5 °/o velan määrästä. Muut,en on kiintoisaa todeta,
että Suomen valtiovelan määi.ä on it}'s}Tn}'t vuosien `]922-1929
aikana kä}'tännölhsesti katsoen muut,tumattomana, sillä ]isä}.s
on o]lut vain 11.2 mi]j. markkaa. Sen sijaan ovat valtion takuusitoumukset, jotka luonnollisesti ]ri}Tös \raikuttavat luottokelr>oisuuteen, inainittuna aikana lisä}.t`-nee-t suunnattoinasti.
r\Tiiden
määi`ä on nimittäin kohonnut 52.6. milj. markasta viionna 4922
1365.5 mi]j. inai.kkaan `-uon]ia

On

vai.sin

1929.

mielenkiintois[,a

nähdä

tulo-

ja

iiienoarviot

tilin-

i)äätösten rinnal]a hallituksen esittämässä, eduskuniiaii h}-väks\+mässä alkuperäisessä sekä ]opullisessa n-iuodossaaii.
r\.äist,ä as.e-

telniista
saama.an

havaitaan,

et,tä

ehdotuksensa

hallitukset

iiä`-ttämililn

ovat

kolmesti

}-lijäämää.

kuitenkin säänTiö]lisesti huonontaTiut aT`viot:`.

mTöhemmän
[)areiiimin

kä.sittel}.ajan

sel`rillä

kuin

tä.hden

oll`it

hallitukse]la

onnistuneet

]<:duskunta

Sillä

edemsen

on

oii tosin iiiria

vuoden

t,ulos

ehdotiisLaan la€itiessaan, joten

cduskunta on voinut tehdä arvionsa

suuremmalla

tai`kkuudella.

.\Iutia nii]ipä se onkin täitiäiL 8-vuotisjakson kuli`ies;a heikeiiti.r
n`Tt hallituksen arvioita kaikkiaan 613.å
milj. markalla, osoit,t€`en
s€.`nia]la u`isia t`iloja vain /i06.4
]nilj. iiiarkkaa.
Samaiia aikana
on \'ielä lisäksi havaittu jo `Tahvistettuun meiioar`'iooii ))välttämättömäst,i)) (1" § 69.2) tarvittavan muiitoksia, kaikkia€`n 3 /i73.a
mi]j. n`arkkaa, joideri i)eittäiTiisceii on Lulopuole[le otettu lai)ioja
2219.7
milj. mai.kkaa.
Tulot ovat kiiitenkin ollcet niiii T)aljon
arvi()ituja suuremmat, että vajausta ei ole s\.nt`-n`.L kuiii `.uosina
1923,192`-t,1_926 ja

on mainittu,

1929, ja

muiden vuosieii

koko ajanjaksoltå ori silii,

edullisuudeii tähden

kuLen edellä

s`-iit\.Ti`-t

\.li-

jääl,,ää.
`,lutta tiliiipäätöksisså kii..iat,ut måärät eivät `rastaa todellisuutta;
on otiittava huomioon ii`}Tös tulo-ja Tnent.trästit sekä -\'aratiit måäi`ärahat. Todella kcrt`.neiden tu]ojen ja suoi`itett`ijen nieiiojen muk€`an
laskicn ]iiuuttuvat kolme v;iiiieistä vuotta inelk(tista eitåedullisemiiiiksi,

edelliset

kehuL`illa

kir,jatipito.järjestelt[iällii

`'iisi

taas

edullisemiiiiksi.

o[i

se

\'altioimiie

heikkous,

että

aikoiiia€`n

ero

kii`-

jattujen j:` todellisten tulojeii välillä `'oi koh{)ta 9 %:iiii sekä (|ro
tode"sten

jzi

kii`jaLtiijcn

iimiiojeii

\'älillä

)w]järiimkseeiikiTi.

()n
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ilmeistä, että suiii.teii määrärahojen siirtymineii vuodesta toiseen
aiheuttaa häiriötä valtiotalouden hoidossa.
rluolimatta ]nenojen suui`esta kasvamisesta olisi käsiteltäväii
{ijanjakson taloude]lineii tulos ollut huomattavasti parempikin,
ellei laHiakausi o)isi tuntuiiut valtion tuloissa vuonna 1.929. Osittain jo silloiTL ja vai'sinkin jälkeenpäiii ovat talousaTviot osoittautuneet liian rohkeil{si. TäiT)ä j]miö opettaa, ettei sen nojalla, että
`-altioTi tu]ot ovat edullisten suhdanteiden vi`ik`ituksesta joinakin

perättäisinä vuosina kasvaiieet nopea"iiiiL, kuin on ai`vioitu, silti
saa aiitaa `.altion iiienojeii vastaavassa ]näärässä kasvaa.
On
tajutLava, että ])ian o]laan jälleen aalloTipohjassa, jolloin menoja
on väkivaltaisesti suiJistetta\.a.
'l`ekijä

tuleekin

l(7ii])ukatsauksessaaii

siiheti

tulokseeTi,

Suoiiien valtiotalous on rJäästett,}- T)aisuiiiaaTi liian laajaksi.

]taisu]iiiiien tapahtuu iiuttamattöiiLast,i
kunnan kustannukselL€`.

että

'l`ämä

kaT`santalo`iderL ja }.hteis-

r[`oht. l`udeer ei ole esit`'ksessääTt i).\.rkinyt tä}-(lellisee[i Tiu[iieroi-

de[t tarkk`iutecii;
sen tek'isivät jo käsitell`.ii ajanjaksoii kuluessa
t,aiiaht`ineet kirja)i[)idttlliset ]iiuutokset mahdottoiiiaksi.
.Toidenkin lukujeii suhteen \.oisi keiities tehdä muistutuksia.
Siv. 26
esitet`'t
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\ralti()ii

[Le{t()tulojeiL

keskiväkiluv`iii

muka€`]i
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1{ohden

]askettuja.

Pakollisesi,a `'limalkaisuudest,aaii huolimatta julkaisulla on täi.keä sijaiisa \'iLltiotaloudelliseT`

kirjallisuutet"iie joukossa.

Joskin

tekijä teoreetikon .silmällä katsottuna kä}'tt,ää epäinääräisiä käsitteitä, z\ntaa häiien esit`'ksensä niiii r)aljon tietoa, että kaikkien
asianharrastajieii on s\:`-tä tiitustua siihen.
Lukuisat julkisuudessa jo tehd}-t ]aiiia`il:s.et osoittavat, että j`ilkaisu on hei'ättänyt
ansaitt`ia
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esittää meidän toimintaainme ohjaavia normeja, vaan sen tulee
pelkästään omistautua »realisen» eli »välttämättömäny) syy-yhte}-den tarkkaamiseen. Monet kansantaloudelliset opit eivät kuitenkaan ole muuta kuin hyvin vanhojen poliittisten teorioiden
muunnoksia, jätteitä ajalta, jolloin kansantaloude]le avoimemmin
kuin nykyään annettiin normatiivinen suunta. Taloudellinen teoi`ia on kasvanut poliittisten järjestelmien piirissä yleiseltä luonnonoikeudelliselta pohjalta ja kehit.tynyt edelleen utilitarismin voimakkaan vaikutuksen alaisena.
Utilitarismi i)ositiivjsena yhteiskuntamoi`aalina sai, huomauttaa Myrdal, juuri taloustieteessä
täydellisimmän ilmaisunsa. Utilitai.ismin yleinen ajatussuunta kuvastuu kansantaloudellisten oppien muodostu`misessa, joskin itse
oppilauseet ovat toiset. Koko tämä ajattelu perustuu siihen, että
on olemassa kvantitatiivisesti mitattavia }.ksilöllisiä arvoja, ja
tärkeimpänä kysymyksenä on näiden subjektiivisten arvojen yhdistäminen summaksi, joka on suurin silloin, kun poliittisesti koi`kein
hyötysuhde on saavutettu.
Kansantaloustieteessä ilmenevä poliittinen ajattelu keskittyy kolmeen pääkäsitteeseen: arvokäsitteeseen, vapauskäsitteeseen ja kansantalouskäsitteeseen, jot,ka Myrdalin teoksessa joutuvat vuoi`onsa mukaan kriitillisen erit,telyn
kohteeksi.

Ensiksi arvokäsite! Kaikkina aikoina ihmiset ovat siitä arvosta,
mikä esineillä on ollut vaihdannassa, etsineet jotakin syvempää
arvoa, jotakin korkeammassa mielessä todellista, jota vaihtoai`vo
vain kuvastaa. Arvon on katsottu i`iippuvan toiselta puolen esineiden hyödystä (käyttö- eli hyötyarvo), toiselta puolen niistä
työkustannuksista, joita tavarain valmistaininen vaatii. Tällainen
arvo oli sosialinen arvo, se perustui siihen hyötyyn tai uhraukseen, mitä se mei`kitsi yhteiskunnalle kokonaisuudessaan. Jotta
tällainen yhtenäinen ai`vokäsite olisi mahdollinen, ajateltiin ihmisten olevan yhtäläisiä samassa mielessä kuin esineen hyödyn tai
työkustannusten otaksuttiin olevan samat kaikille, tai otettiin
lähtökohdaksi
sosialisesti keskimääräinen hyöty tai kustannus,
aate, mikä aiheutti kuvitelman noi`maalista, keskitason yksilöstä
(»economi.c man»). Klassillisten kansantaloustieteilijäin vaihdantaa

koskevan opin omituista rakennetta ei voida ymmärtää muuten

kuin heidän realiarvo-oppinsa kannalta katsoen.
Heidän ai`vooppiinsa on sekoittunut epätieteellisiä, poliittisia aatteita. Selitys
siihen, että esim. Ricardo päät.yi väitteese.en, että tavarain relatiiviset vaihtoarvot i`iippuvat näiden tuotaimon vaatimista työkustannuksista, saadaan siitä luonnonoikeudellisesta käsityksestä,
jonka mukaan työ on omistusoikeuden pei`usta ja esineiden arvon
ainoa luoja.
Uusklassillista arvo-oppia ja i.ajahyötyteoriaa Myi.dal ai.voste-
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lee huoinauttamalla ensiksi siitä, että ihmisten toimi]inan inotiivien hedonistista tulkintaa ei voida pitää oikeana. Uudenaikaiset

psykologiset koulukuniiat ovat yksimielisiä ainakin siitä, el,tä kansantajuisesti introsi)ektiivinen ratsionalismi, jolle hedonismi on
antanut oppinee]riman muodon, ei pidä paikkaansa. Mutta vaikkakin mielih`'vän ja mielipahan, oiinen ja arvon suuruus voitaisiin
määi.ätä krinkin vksilöii osalle erikseen, ei näitä eririiitallisia suureita
voi veri.ata kesi;eiiään eikä vhdistää.
Kun rajahyöt}'teoreetikot

?ak,siis`åiiiå:st;h,=iise,:iuhnvnvaä|iisJ::nmä:`:Fiahhyajå:vioa'r=`iset|:pas|`:::.'rvvä|to|nu,t|i|`f:
`he menevät yli sen rajan, joka erottaa tieteemsen ja iiorinatiivisen
ajattelun toisistaan.
Vapaakauppa-aate om toinen M}Trdalin ai`vostelemista kansantaloudelhsista perusaatteista, koska se on poliittinen käsite, joka
on salakuljet,ettu kansantaloustieteeseen. Myrdalin kävttämä nimitys: y)vapaakauppa-aate» saa meidät ajattelemaan ulkoiriaankauppaa;
hän tai`koittaa kuitenkip jgta.Liin.].taljon laajempaa, itse kapitalist,isen

jäTjestelmän

pei`usprinsiippia:

vapaata

kili)ailua.

»Laissez-

faire»-periaate pohjautui siihen käsitykseen, että kaikki jhmiset
toimivat tarkoituksessa edistää parhaalla tavalla omia etujaan ja
että ihmisten asioihin puuttuminen vain huonontaa menestystä,
luonnon t}-ötä.
E]lei vaan tarpeettomia esteitä rah3nneta, niin
jokaisen kaikl{ien
ihmisen muiden
itsekäs onneen
toiminta
muodostuu
välineeksi,
joka
•edistää
pyrkimistä;
kaikki
edut ]{ä}-vät

yksiin ja kasaantuvat.yhteiskuntaonneksi. Utilitaristeille oli }'leensä
ominaista voiinakas taipumus turvautua tällaisiin harmoniarakennelmiin, jotta he siten voisivat välttää sitä loogillista vaikeutta,
minkä yksilöjen onnen yhdistäminen kokonaisonneksi tarjoaa.
.Tos yl#ilö todellakin parhaiten hyödytti lähimmäisiään toimimalla
omien etujensa mukaisesti, oli näin ollen yhdistäminen tarpeetonta.

Vapaakauppateoreetikot väittävät, että kansallistulo on joka
tapauksessa suurin vapaan kaupan vallitessa, joskin vapaan kilpailun rajoittaminen saattaisi sen jakaantumaan pai`emmin. Tämä
todistetaan yksinkertaisesti huomauttamalla, että kun itsekukin
saa tehdä mielensä mukaan, hän valitsee ostettavakseen halvimmilta markkinoilta sen, mitä hän mieluimmin tahtoo, sekä myytäväkseeii kalleimmilla mai`kkinoilla sen, mitä ilman hän helpoimmin'. voi olla. Adam Smithin vanhan. työnjako-periaatteen perusteella saamme tällöin täydellisen vapauden vallitessa suurimman
kansallistulon. Myrdal on kuitenkin sitä mieltä, ettemme voi
näin pintapuolisesti otaksua, että kansallistulo aina muodostuisi
suurimmaksi vapaan kaupan vallitessa. Ja joskin näin olisi, täytyisi, jotta vapaakauppateoriaa voitaisiin puolustaa, tietää, kuinka

paljon määi`ätyt toimenpit6et vähentävät kansallistuloa - näin

2l/t

KiRJALLISUUTTA

se[i

`uoksi,
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voidii

asfit,taa

niitä

s.\'itä vastaari, joiden iiojalla joku haluaa niäärätt}'jä toiiiienpiteitä
(esim. sellaisia, jotl{a vaik`ittavat kansamstuloii
[ai tuotannon kulkuun tai suuntaan).

jakaa[Ltumisee]i

.\1`.rdalin esit.\.s saa h},'vin satiii`isen säv}rii, kuii tulee k`'sv]ii}-ks;ctL oi)timistiiieii käsit}.s tiet.\-istä )uonnonlaeista, jotka åiha
sijoitt,avat t,uotannontekij'ät sinne, 7nissä iiiitä eiiiten tarvitaaTL,
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se[i
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jos
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mitä tehtävää jää enää fiTianssitieteelle, jos siihen tapaan kui)i
tämä kriitikko käydään seri koi`l{eimpien T)eriaatteide)i kimT)puun.
Myrdal sanoo suoraan, että oppi vei.ot,`iksen vail{uLuksista on
finanssitieteen ainoa sisällvs.
Se tieteellisteoreettinen. teesi, joka oii Myrdalin esityksen ru]il{ona, on siis, että tieteen tulee olla vapaa ai`vo-ai`vosteliiiista, sen

tulee karsia pois ]iormatiiviset periaateselvittelyt ja tutkia vain
1{aike,n olevaisen s}'}J.-}'hteyksiä.

Tämä käsitys ei ole uusi, se on

julkilausLittu jo fysiokraattien ja Adam Smithin aikoina, vaikka
näiden tieteemseen ajatteluun oli sekoittunut joukko noi`inatiivisia käsitteitä.
Myrdalin lähimmät oT)pi-isät ovat ruotsalainen
filosofi Axel ]IägerstTöm ja saksalaineri sosiologi ja kansantaloudeii
tutkija .Max Weber.
M}7rdal on soveltanut kansantaloustieteessä
I-Iägerströmiii arvo-arvostelmiin kohdistamaa kritiikkiä:
l lägei`ströinin mielestä käsitys arvosta, joka todella kuuluisi arvostettiiuii esineeseen, on täysin mahdoton: sana »ai`vo» ilmaisee vaiii
t,unnetta tai halua, r[iutta ei ajat,usta. LTtilitai`ismin väite: »kaikkieTi suui.in mahdollinen onni on korkein hyvä» ei ole sellainen ajatus, jota voisi tutl{ia totuuden näkökanTialta.
Samaan 1,apaan
oii Weber esittänyt vaatimul{sensa, että sosialisten ja ta]()udel]ist.en tieteiden tulee olla arvo-ai'vostelmista vapaiLa; hänen krit,iikkinsä kärki on s`iunnattu >).tieteellistä sosialismia)) ja saks€\Iaista sosia]ipoliittista koulukuntaa, erittäinkin SchiTiolleria \.astaan.
E,.

1,`,(1_

Anders Chvdenius, '/'^e JVcz!jo7}cL! Gcw.n. rl`ranslated fi`om t,he
Swedish original, pub]ished in 1765. With an inti.oductioii 1)?'
Georg Schciwmci7t, Ph. D. l`T.rnest Benn l,td.

London 193'1.

92 siv.

Chydeniusta englanniksi! Jännitt}-neenä ot,taa kirjasen käsiiiisä
ainoastaan pian todetakseen, minkä. on aina saanut.todeta Ch}.deiiiusta lukiessaan: unohtaa lukevansa kirjailijaa, joka kuuluu klassikkojen joukkoon ja jo[la olisi si;s ojkeus vaikuttaa uinmehtuneelta.
Vielä vähemmän kuin Adam Smith on ii\-k}Täänkään ikävvstvttävä,
on sitä Åntti Chydenius. T}ylj on notkeåta ja tuoretta, ja ajatukset
monasti ]ausuttu aivan kuin nykyhetken problemeja silmällä pitäeii.
Kun juuri Chydeniuksen »Kansallinen voitto» on iiyt kääniiett`englanniksi, valinta on epäilemättä osunut oikeaan. Sillä T)ait.si sitä,
että tämä l}.h}-t tutkielma antaa selvän kokonaiskuvan kirjoittajan
taloudellisesta maailmankatsomuksest,a, on se sanialla m}'öskin
t,yylillisesti loistava ja niin`lyhyt, et,tä siihen tutust`uminen ei väsytä.
Pikemminkin voi ajatel]a, että moni englantilainen ]ukija, tutustuttuaan.Ch}-deniu]{seii omalaatuiseen ajatusmaailmaaTi, tuntee i)ett}--
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mystä sen johdosta, että hän ei voi seii laajemmalti sTvent}'ä Chydeniuksen kirjoituksiin.
Tätä s_ilmällä pitäen on ollut erinomainen ajat,us, että teoksen
alkuun on liitett}. varsin laaja selostus Chydeniuksen eläinästä, toiminnasta ja ajattelusta. On niinikään ollut onni, että sen kirjoittajaksi saatiin Georg SchczzwnoJt, joka niin pei`usteellisesti oli syvent}r-

nyt esitettäväänsä. lläiien käsistään on täten lähten\Tt elävä ja
samal]a vakuuttava henkilökuva. Se muodostui samalla. Schaumanvainajan viimeiseksi kirja]liseksi palvelukseksi isänmaalleen ja
m}'öskin niille vapaamielisille aatteille, jotka läheisesti }'hdistivät

kuvaajan kuvattavaansa.
Historiaii Ystäväin.Liitolle ja erikoisesti sen puheenjohtajalle
valtioneuvos JL'¢flsL.ÅjtJclle samoin kuin m`'ös englantilaiselle kustantajalle ja Suomeii vstävälle ErnGs£ Ber}7.ille on lausuttava kiitos,

että he }'hteisvoim.in ovat saaneet tämän julkaisun svnt`'inään.
Kieli vaikutt,aa h`iolitel]ulta ja ulkoasu on miell}'ttävä.
13r.

S.

KnTsflus uLKOMnlDEN
H I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
STATS®KONOMISK TIDSSKRIFT.
`..o L, '+93L. - Al,f Eriluen, Den lnternasionaze Bank. l+.\rio.\tuksessa luodaan katsaus Kansainväljsen pankin syntyyn ja tehdään selkoa sen säännöistä ja tehtävistä. Kosketeltuaan niitä epäilyksiä, joita on esitett}-tätä lait,osta vastaan sekä niiden puolesta,
jotka pelkäävät sen inuodostuvan setelipankkien vapaata toimintaa häiritseväksi ylipaiikiksi, että iiiiden puolelta, jotka eivät usko
sen saavan lainkaan \'aikutusvaltaa, tekijä asettaa vastattavakseen
k+rsym}'ksen, tuleekö \torjan }rht}'ä i)uheena olevaaii pankkiin.
Y aLstsLus on m+ÖrLte±ner`. - Paul Boi.gedal, Pi.is|orhobder.es utvihling
i jordbruket efter krigen og stilling nu. -LaaLiimieisa indeks±en aL"\\Va
tekijä vertaa \Torjan inaataloustuotteiden,. maatalouden tai`vikkeiden ja työpalkkojen sainoin kuin maatalouden nettotulon ja maanviljelijäin }.ksit`'iskulutuksen kehit}-stä vuosista 4909-43 aina
satovuoteen `1929~1930. Osoitcttuaan -viiineaikaisen hintainlaskun
erilaisuuden tekijä toteaa, että maatalouden tila ei ole niin huono
kuin }rleiseen maata]ouspulaan katsoen voisi odottaa, mihin lähinnä
on s}t.}-n.ä se, että karjatuotteiden hinnat eivät ole laskeneet niin

paljon kuin inuiden maataloustuotteiden. Iluomiota hei`ättää, että
inaatalouspula ei Norjassa ole merkinnyt tuotannon supistamista,
vaan päinvastoin ]{aikkien tuotantovoimien entistä kiinteämpää
jännittämistä, koska tämä on luonnollinen ratsionalisoiminen maatalouden alalla.
P\'ATIO`NAL®KONOMISK TIDSSKRIFT. .

N..o 1-2.

1931. -Withelm Keilhau, Området for grenseverdi-

J&i.e7i. Tekijä on ottanut selvittääkseen, miten laajasti raja-arvooppi pitää paikkansa, ja tulee siihen tulokseen, että t,ämä sääntö
ei suinkaan sovi jakaantumisopin yleiseksi perusteeksi, vaan että

se on rajoitettu aivan määi.ätyille aloille. - Emjj Somm¢rjn, Jvågrc.
synpunkter på »den internationel,la agrarkrisen». Te\`.ii.ån in;\elestå
on aivan väärin puhua maatalouspulasta, kun tarkoitetaan maa-
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talouden i]\'k\'islä hädäiialaisL€\ asei`izi:i, .j()llc oJ]ii"`iset l,iiiitomerkit

ovat aivai+ t.oiset kuiii p`ilalle kuuluvat.

.\'Iaataloiiden vaikeudet

ovat m}'ös ei`i tiLaissa ja paikkakunnilla h}'vinkin ei`ilaiseL.

Varsi-

]iaisena s`'\'nä maatalouden ahdinkotilaan. ovat maailinansodan
aikana taijahtuiiut t,uotannon laajenemiiien ja talouseläinän ra.kem
teessa tapahtuneet muutokset. Tärkein keino maatalouden aseman
parantamiseksi
()ti
kuitenkiii
hintainlaskun
pysä}rttäininen
ja
rahan ostovoim€`ii vakauttainiiien. - A'. Ene.Jo# S©re7!Sen, Dri./fsOÅonomjgn ]: (J®.dcJtb.Å^a/7 og oJtt'ende/se.

Kirjoituksessa luodaan kat-

saus tärkeimpiin iiiistä k}'s}'myksistä, joita käyttötaloudessa käsi-

teltia.äi\. - Joi.gen Pe(lersei. i.ä Adolph `Jensen, Kai. iT.an ud |ra
dri|tsb".atbel.s regnskil)smateri.cde l)eregne, h(>i,l,ken iord,])rugstgpe der
betahr produktionsfakt,orerm, beds{.:] \T:*itte\+:Å` .iol<.{\ on s`-i`tri\`'t
departementtipäällikkö .Jeiisenin aikakauskirjaii edel]isessä nLiii.ei`ossa julkaiseman kirjoituksen johdosta. Tohtori Pederseii kieltää
mahdollisuuden k`'s\'m`'ksessä o]evalla tavalla laskea eris`i`iruisteii
tilojen 1{ansantalo.udellista kaimat,tav`iutt,a.

TIIF: ECONOMIC J0l'R.\'Alj.
M aali,Skiii.1931. ~ I I . Si(u.k3y J e,`>(jns, '1` I.e Second ii.tlustri,al re`'ol,u-

fjor}. Maailiiia nä\'ttää oleva)i e[isimiiiäisessä asteessa teknillistä inullis-

t,usta, jonka va.ikutukset talous- ja `'hteiskuntaeläniään ovat vei`rattavissa n. s. teolliseii vallankum6uksen vaikutuksiin.
.\Iuutos
ei johdu aiiioastaan tieteen saavutuksista, \'aan induktii`.iseii kokei)un sovelta)iiisesta, alkaen käden liikkeistä aina jättiläisieo)lisuus)aitoksen koiieistoiL sijoituksen suuiinittele]iiiseen saakka.
Tulokset vaihtelevat seii mukaan, tapahtuuko inuutos vapaan kilpail`iii
vai )nonoT)olin va)]itessa ja jälkimmäisessä tapauksessa, oTiko k\'s\-mys yksit``.is-vai .valtion yrit}.ksestä. -/J. S. F'Jorenc.e, .t .`.!a!j6.`!i.(:fiJ
conlrL.b[/,CL.or® /o £Ac !Aeo7.# o/ tpo//ien'.`` tiJcigc``..

Kirjoituksessa 1 `it,kitai\ii

niitä s}'itä, jotka vaikuttavat naist,en a]haiseeii palkk:`tasoon. -Doreen Wari.inei., Sc,Jiumpeter and tlLe com`ei)tion oi statit! eqtLilibriun..
I`:sitetään Si.humi)eteriii teoi.eettiseii rakennelman iterusteet, s. o.
häneTi käsit.\'[{sensä staatisesta periistilasta ja d}'iiaatnisteii voiniieii
vaikutuksesta siihen sekä hänen teoriaiisa konjLinktuurikehit.\.ksestä.
SchumTmterissa
iiähdään
J{i{.aT`doti
aja[,iisimailma)i
.jatkaja.
-A. E. Fea¢Jeai.yeai.` Spending the "itional iiwomt.. T`.ir.\o.itus s.\såL`åi±
t,ilasto]i, mi]]ä t,a\'oi[i kai`sa]listulo blnglt"iniss:i \'uosiria 1!)24-27
jakaaiitui

täT`kei]ii])ien

kul`itusr}'hitiien

kcskeii

(13

P. Einzig, Recent chcmges i,i. llw l,undon gol{l iiwi`het.

)..\rhiiiää\.

~

LOT\+ooi\ kes-

keineii aseina iiiaailniau kLiltaiiiai.kkinana titi viii)ie `Tu(>sina käi`sin\-t
sen johdosta, että Jitelä-Afrikaii k`iltaa on T``i`rettu k`i].iettatiii\ä)L
ni`iita teitä kuin l.ontoon ka`itta ja että ka`ii)i)oja tehdää[i .t`iki'iteeti.

KATSÅUS

ULKO}lÅIDF.N

AIKÅKÅUSLEI]DISTööN

219

l.ähiaikoina l,ontoon asema uhkaa edelleen huonoiit,ua sen johdosta,
että suunnitel)aan I±1telä-Afi`ikaii kulla)i kuljettatnista lentoteitse
Kairoon ja ett,ä Baselin Kansainvälinen Pan]{ki aikoo järjestää
kansainvälisen
kulta-cleariiig-järjestelmän.
-J14. /J. c/€ KocÅ,
7The SoL4!Ä A/rjc¢7t f?csewe BanÅ. Maailmansodan jälkeen on useihiii
ulkoeurooppalaisiin maihin perust,ettii keskuspaiikkeja Yhd}'svaltain
pankkisysteemin inallii)i.
]ltelä-Afrikan I"skuspankille on äskettäin annet,tu laajemmat toimivaltuudet kuin }'hdellekään inuulle
keskuspankille.
JAHRBut:I-lERi+`uR`'[l\'l`IONAljt.~}Kor\'OMlllu.\T]>STA'I`ISTIK.
J/{4hcjÅi.zA

Z.93Z.

-

Tämä iiuinero ]nuodost,aa juhlajulkaisun,

joka on oniistettu aikakauskirjan n}.k}'iselle päätoiinittajalle lmdwig
Elstei.ille
hänen 75-vuotispäivänsä johdosta.
Laajaan niteeseen
sisält}'vistä useista ai.vokkaista kirjoituksista maiiiittakooii seuraavat.. - Kai.l [)iehl, {rnteriwhmergewirm und J{.onjur.ktui.engeu>im.
YrittäjäTivoiton .ia konjunktuurivoiton suhdetta on kansaiitaloustjeteen teori€` selitell}.t eri tavoilla. Tämän k}-s}tmykseii ratkaisuun
]iitt\'\' läheisesti se fiiianssitaloudellinen pi`obleemi, onl:o konjunktuuii+oitto soi)iva ja tarkoitul{senmukainen verotusobjekti. Ei`simmäisenä esitti Schäffle vaatimukseii konjunktuurivoitoii verottamisesta, ja m. in. Wagner asettui samalle ki`nnalle. U`isin fipanssitiede
suhtautuu epäilevästi näihin käsitvksii)i. YrittäjäTivoiton ja kon-

junktuurivoiton
erotta]ninen
osoittaut,uu
inonessa
tapauksessa
sangen vaikeaksi teht,äväksi. Tarkalleen inäärätt}rjen i)oikkeuksel)isten olosuhteiden vallitessa, esim. sodan aikaisteii konjuiiktuurivoittojen esiint}ressä, voi tällainen verotus kylläkin olla paikallaaTi.
-Constamin v. Dietze, Agi.ai.krisen, KorLJuititiu.zghlen urbd St,rukturwar}dzimge7i. Kirioit,taja tu]ee t`itkielmassaa[t siihen tulokseen, että
konjunktuuriliikkeiden »pitkät aallot» kuvasti`vat agraai.ikriisieii
kehit\'stä.
Sw.-`'hte}-s on selitettävä siten. että agraariki.iisit
aih`eu.ttävat ii-iåäiät}-n hintojen muodostumiss`tunnan, joka havain]iollisesti ilinenee »pjt]{i)iä aaltoinay). - - AZ/)eJ.£ //c€6`e, /)er »/Jo/7u..`t'^t!

Aro7').Jdo).» z.m

L7}.CGj/ cJ..6. 4tis/a7tde6'.

Puolalaista

kä\'tä\Tää koskeva

kysym}'s oli alkujaaii ]joliittineii k}'s}'m}'s, taloudelliset näkökohdaL
joutuivai,

sii)iä

saksalaisella

taka-ala]]e.

invös

Vii]ne

ulkomaisellakin

asian taloudel]is-elle i}uolelle.

aikoina

tah(]lla

on

kuiteiikit`

oinist,ettu

)iaitsi

huoiniot€`

Sitä ]T`ukaa kuin kol{o LäiiiäiL k\'s`--

inyksen ]iiaailinantaloudemneTi niei'kii.vs selvenee, oii todtmiiäköistä,

että Saksan t,aholta esitet}'t i)ainavat, muistutukset saavut,tavat
\`ame\tusta ii\Tös ii\uual\alti\ii. --~ Fi`iedrich ljiltge, l)i,i. (]`"`di)rinzipien der Bismarck`schön Sozialpolitih.
L3ismaLr.kin sos.i8\\ipo\iittista\
toimi)itaa ohjasivat läpeensä kä`'tänTiö]liset motii\'ii.
Kaikenlaii`eti
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teoretisoimiiien tai sosialisten uudistusaatteiden ajaminen oli hänelle t}'kkänään vierasta. Hänen ajattelunsa ja toimintansa }'lim-

pänä määrääjänä oli tässä niinkuin muussakin valtion lujittaminen'.
Pi`eussiläinen valtioajatus oli hänen ohjelmansa ja lähtökohtansa, ja
vain tästä näkökulmasta voidaan hänen sosialipolitiikkansakiii
o.i+iein +mmå`rt.å.å. - Johannes Mi.ilzer, Allgemeine psuchische Grundlagen äes Geburtenriickganges und Möälich`keiten se;inver Bekämpfung.
Kirjoituksessa ei.itellään niitä ps}'kologisia tekijöitä, jotka ovat
aiheuttaneet }Thä yleisempänä. ilinenevää s}.nt}.neisy}'den taantuinista.
Varsin huomattavaii psykologinen aiheen svntvneis`-vden
vähenemiseen kirjoittaja näkee siinä seikassa, että nvk\.ään }'ksi-

löllinen vastuuntunne }-hä enemmän heikkenee, väistyen eräänlaisen
kollektiivisen vastuuntunteen tieltä.
Sosialivakuutus, tariffisoi)iinukset ?'. m. s. ovat omaiisa - niin h}'viä kuin ne sinänsä saatta`.at ollakin - kärjistäinään tätä kehit}'stä.
Taistelussa svntvneis}.}'den väheiiemi-stä vastaan ei suoi.anaisi]la toimenpiteill.ä v.oi
saada saiiottavampaa aikaan, täi.keintä sen sijaan on }'ksilöllisen

vastuuiitunnon \'ah\'istamiiien, vaikka sen toteuttaminen tai)ahtuisikin ` jossain. iiiääi.in sosiali-ja talouspoliittisten päämääi`ien kus-

tanmi++seTla.

-

Oth7riar Si)ann, Fl,uch tind Segen der Wirtschaft.

Kii`joittaja käsittelee mieliaihettaan: individualistisen ja universalistisen talousl{äsit}.ksen eroa`.aisuutta. Iiidividualistinen käsitys on
mekaaniiien ja iiiaterialistiiien, kun sen sijaan universalismi edustaa

henkis}'}-ttä - se iiäkee talouselämässä korkeampia päämääriä kuin
pelkkää mekaanisten la.kien toteutumista.

- .1doz/ Wez}ei., Gc-

nJerkschaften und Kartelle als Mai.kt(>ei.l]äncle. I+.\r.]o.\ttaia toT.iuu
sen väitteen, että ammatti}'hdist}.ksillä ja kai`telleilla on ei.iluontoi-

set tehtävät ja päämäärät. MoleiTimat ovat määrätt}rjen etupiirien
}.hteenliitt}.iiiiä, joiden tarkoituksena on vaikuttaa markkinaedell}-t}-ksiin.
r\-ämä moleminat järjestöt kuuluvat elimelli;esi,i
n}.kyiseen kansantalouteeii. Valtiölle tä}'t}'}r jäädä ylimpänä asteena
inahdollisuus valvoa näiden taloudellisten }'ht}'mien toimintaa,
mutta tätä oikeuttaan sen tulee kä}'ttää harkiten ja `'aTovaisesti:

ZU S fi M M E N F fl S S U N G.
uBER En\lGE DIE GELDZINSEN lr\T FINr\TLA.ND BEE|N=
FLUSSENDE FAKTOREN.
von Dr. Br. Stwiranta.
Lassen wir die `Tachfrag.c nach Geld unberticksichtigt, so kommen vor allem folgende Faktoren auf d6r Angebotseite in Frag.e.
1. Di,e Grösse und l.tquiditä,l des Geldkapitals. T)as ArLwsLchsen
des Geldkai)itals gjng vor dem Kriege sehr schnell vor sich und
betrug etwa 100 °/o in je zehn Jahren. Ein grosser Teil dieses Kapitals
ist infolge der lnflation verschwunden. So war die llöhe der Depositen und Spareinlagen Ende 1930 nur rund '13 Milliarden Fmk.
Wäi-e das Anwachsen ebenso rasch vor sich gegangen wie fi`tihei`,
so hätte diese /.ahl mehr als doppelt so gross sein mtissen. Das

.ZJ:fsadTem|:nöshcehrdueTpd:rdzdiåsse#:`iabpei::'sDl::nj::2iåleicf:hoeh5.:nsEinsfsli::
aber arich dadui`ch bedingt worden, dass das Geldkai)ital wähi`eiid
des. Ietzten Aufschwunges schwerfltissig wurde, und die Liquidität
konnte während der Depression nur langsam wieder erhöht werden.
2. Di,e Geld-und Kapitalmärkte der Wezt. D±e NLäT\+te £tir ++urz£ristiges Geld tibteii frtiher keinen wesentlichen Einfluss auf die
7jinsen in Finnland aus. Dagegen waren die Fluktuationen auf den
intei.nationalen Kapitalmärkten von sLehr grosser Bedeutung. Die
Zinsen der im Auslande aufgenoinmenen Staatsobligationen waren
regelmässig die niedrigsten in Finnland, dann folgten die Diskontsätze der Bank von Finnland; am höchsten wai`en immer die Geldzinsen auf den freien Märkten.
3.

Dje Lr7tÅos£e7? der BcmÅen.

Zwei L'iiistände haben die Bank-

tätigkeit kostspieliger gemacht als vor dem Kriege. Erstens die
hohen Steuei`n, wodurch sich theoretisch betrachtet die Zinsen ftir
Anleihen um etwa 0.6-0.8 °/o erhöht haben, zweitens die Uberorganisation der Banken, da nicht nur die Zahl der Bankfilialen
ausserordentlich gestiegen ist, sondern auch eine ganze. Reihe von
neuen Banken ins Leben gerufen wurde, während das Spai`kapital
niir langsam gewachsen ist.
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4. Di,e GTeldpolitik dei. Bank iJon l.`i,nnl,and. Man hat der L3a\nJ`
von Finnland den Voi`wui.f geinacht, sie ti.age die llauptschuld an
den hohen Geldzinsen, da sie zuviel Noten der Zii'kulation entzogeri
habe. Ein Blick auf die frrihere Entwicklung zeigt abei., dass das
Zusammenschrumi)fen der `Toten iinmer während dei. Depressionen
einti`at. Wir sehen auch, dass die Einengung der wirtschaftlichen
Tätigluit in der letzten Zeit grösser war als die Einschränkung des
Notenumlaufs und dass die Grosshandelspreise in Finnland nicht
so stark gesunken sind wie in den meisten anderen Ländei`n. Folg.~
lich können die hohen 7jinsen weder eine li`olge der t3ankpolitik
sein noch können sie durch bankpolitische MassTiahm.eii stärker
gesenkt werden als die realen Fal{toren zulassei`.
I)Ili: WIRrl`SC[1AFTLIcllJ+1 ENTWICKL|:Nr. IiT|NNLAi`TDS UT\T|)
SKA`'Dlr\TAVII1:NS NAcil i>HM WI{l,TKRii`iGE.

von l)r.1M Ilawnaj(i.
Tm /jusammenhaiig. iiiit de]i LTiiters`it.h`Higen ilber die fiiiiiische

Volkswirtschaft vor und iiach dem W.elt,kriege, die Verf. im Aiiftrage des Volkswirtschaftlichen Vei-ejns haui)tsächlich auf Grund
iimtlichen statistischen .\1atei-iales ftir (lie .Jahrftinfte
1909-`1913
und 1923-[927 vorgenoinmen hat, w`ii`de a`ich die eiitsT)rechende
li:ntwicklung in Schweden, i\'orwegen und T)änemai`k verg]ichen.
Uber die Ei.gebnisse dieser IJntersuchungen wurden iti einem Vorti.age, dei. hier kui`z wiedergegebeii wii.d, \'orläuf ige .\titteilungen

gemacht.
In

den J3evölkerung'sverhältiiisseti habeii wii` iiL alJeTi

Ländei`iL

die gleiche F.ntwicklung`` \''erriiigcrung der Geburtenfre(iuen7. und
St,erl)eziffer und Ri.ickgang deT. Auswaiide"iiig` festzustellen.
In
r\Torwegen ist .die ]ändliche

13evölkeruTig iiat.`h {lem

Krieg.e stäi.ker

gewachsen als die städtisi`hö, iii deTi {.ihrigen iioi.dischen Ländei`n
hat die L`\bwanderung voni Laiide /.ugeT`ommeii.
T)ie I<:inwohnei`zahl Däneniai`ks ist infolge dei. F]inverleihuiig. voii L\Tord-Schleswig
gewachsen, währeiid li`innlancl ii`it deiii im I)or]tater Frieden (1920)
erhalteneii Petsaino-Gel)ie[ nur cine gerjnge l}evölkei`ungszuiiahme
aufzuweise]i hat. djc iiit`ht ganz I % der 13evölkeruiigszunahnie
Dänemai.ks ent,sijricht.
Der Geti.eidebau hat sich Tia(h dem J{rjege verhä]tTiisiiiässig` aiii
kräfLigsten in Finn]and .ntwic!{elt,, aber a`ich in l)äiieinark sind
die Erträge l)eti.ächt,Iich gesLiegen: dagegen scheint die eigentliche
Landwirtsc`haft in S(.hwedeii und .\Torweg.en zurt.ickg.eg.ang`en zu
sein. Die \7ieh7.ucht hat nach dem We]tkriege den gTössten Aufschwung in Dänemark LreTioTnmeii, aher a`i.h in FiTinland siTid
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I`'ortschi.it,t,e zu verzeichiieii, wähi`ciid iii `.orwegeii iiur ein geringer
{\`ifschwung. iii Schweden so£Jar ein kleiner Rtickgang zii bemerken
ist. Die in der fiiinischen l,andwji`tschaft in der Nachhiegszeit fuhlbai.e j'\ufwäTtsbewegung lässt sich so in gewisser Weise mit der i]i

Däneinai.k vergleichen, aber die Verhältnisse in den beiden Ländern
waren doch wesentlich `'erschieden, da die l.andwirtschaft iii Dänemark schon vor dem Ki.iege aiif einer hohen St,ufe stand, währeiid
die Rentabilität dei`selben am l``:iide des hier hehandelteii '/eitra`imes nicht sehr befriedigeiid war.
In li`iniiland dagegeii ist die
Rentab;lität dieselbe wie vor dem Ki.icge iind somit also bessei.
:`]s in den skandinavischeii ].ändei`n.
Iii bezug auf die Fi;cherei steht li`inii]aiid dui`i.haus hinter den
andere]` nordischeii Läiidei`n z`ir{.ick.

Die liidustrie hat na(.h dem Weltkriege in allen hier in ti`rage
stehenden Ländern einen kräftigeii ..\ufschwung ei.fahren. Die
7junahine der maschinellen Ti`iebl{raft ist ti])erall bedeutcnd; gegeiiUher der Vorkriegs7.eit hahen sich die betr. 7,ahlen fast, verdoppelt.
ln Finnlan(l ist. die /junahme vei.hältn].smässig ain grössten.
Die
Åiizahl deT lndusti`iearbeiter ist iii Fiiinland stai.k gestiegen (ca.
.-)0 °/o), wähi.end die /.unahme ;ii den skandinavischeii ljäiidem verhältiiismässig geriiig wai-.

Der 13i.iittowert (ler industrie]len Prod`ik-

tion ist bedeuteiid grösser geworden, vor allein iii I)änemark.
T)ie Ilandelsflotte ist na(`h detii Kriege in alleTi noi.clisi`hen l,äir
dei.ii ausgebaut woi`deii, do(.h stt,`ht ['`iiinland iii dieser 13ezieh`ing
d`iri.haus noch hiJ`ter `'oi.weg.eTi uiid Dänemark zuriick.

l)er l`:isenbahn\'erkehr wcisi sowohl in l)ezug aiif die Ånzahl dei.
befördei.ten Persoiieii wie in der Tonnei`kjloiiieterzahl einen bedeutenden J\ufschwuiig auf.

Ii` li`iniiland hal)en sj(`h diL` Itetr.

/.ahleTi

gegeniiber der VorkriegszL`it iiiehr als verd(.]ti)e]t.
1)je i\ussenhande]s7.ahl{')i weiseii ;n de]i ski`n(li]iavisehen Läiidei.iL

eiiie Steigerung. im Geg.ematz zu Finnlai]{1 auf, wo die rieti`eideeinfuhr st,ark zurtickgegaiigen jst, weil man hii`r iriehr als fi`iihcr zui.
Se]bstversorgung iiberLregangeii ist. I)adurch ist die fiiinische rlan(lelsbilai`z iiach dem Kriege bede`i+eii(l l)esser geworden a]s die de].
sk€`ii(.lim``'ischen
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Fiir das finnische \'oll"-ermögen liege]i aus dei. Vorki`iegszeit
einzelne Berechnungen vor, die nach dem Kriege ergänzt sind.
Der Wei`t der ländlichen Grundstucke ist auf ca. 50 Milliarden finn.
Mai.k bei.echnet woi`den. Wenn m.m das gegen Feuersgefahr vei`sichei`te Eigentum auch in den Städten mit l)erticksichtig`t, steigt
die Summe auf 76 Mimarden. Das Staatsvermögen wurde 4922
auf 11 Milliarden ge.schätzt, wozu infolge spätei`er Bauten u. a. noch
einige Milliai`den kominen.
I)as Vei.mögen der Stadtgemeiiiden
belief sich lhde 4927 auf /] Milliarden. Da die ausländischen P\'ettoschulden in der gleichen 7jeit nur 3,4 Milliarden betrugen und noch
einige kleinc;i`e Posten, wie der Landbesitz .der Städte, die llandelsflotte u. a. hinzukommen, diirfte die Gesamtsumme nicht weit von
100 finn. Mai`k }Iilliarden entfei`nt sein.
Gegentiber der Vorkriegszeit ist eine deutliche Zunahme des VolksveriTiögens in Finnland festzustellen, doch ist dieses Laiid im Verg!eich zu Dänemark,

dessen Volksvermögen auf 20-24 }limarden I`'i.onen geschätzt
ist, verhältnismässig ai`m.
Den wirtschaftlichen Wohlstand dei` einzelnen Ländei` in der
Nachkriegszeit zeigt die Steigerung des Lebensstandards der Be`'ölkei`ung, die in stärkerem Verbrau(h gewisser Konsumtionswaren und iii
der Verbesserung der Wohnungsverhältnisse einen Ausdruck findet.
Der öffentliche llaushalt hat in den noi`dischen Ländern nach
dem Weltkriege cinen bedeutend gTössei.en lTmfang angeiiommen
als in der Voi.ki`iegszeit. Wenn ]nan die Veränderung des Geldwertes unberticksichtigt lässt, ist der öffentliche I-Iaushalt in Schweden und Norwegen ungef. auf das Dreifache, in Dänemai`k mit
Einschluss Nord-Schleswigs fast auf das Vierfache gestiegen. Demgegentiber ist die /.unahme des öffentlichen I-Iaushaltes in Finnland
nicht sehr gross, da nach der Selbständigwei`dung des Landes
mancherlei grundlegende Arbeiten auszuftihren wai`en. Die Staatsausgaben sind hier aber im Vergleich zu den Volkseinnahmen
verhältnismässig stai.k gestiegen.
In allen nordischen Ländern hat man.nach dem Ki.iege mit Erfolg versucht sich die gegebenen Voraussetzungen wirtschaftlicher
Tätigkeit, die in mancher Beziehung fiir Fiimland besonders gfinstig
waren, zu Nutze zu machen. So haben wir iiberall eine rege Aufwärtsbewegung festzustellen, doch ist dei. Untei`nehmungsgeist
hie und da zu ktihn gewesen. Der Aufschwung, den die Landwii`tschaft in der Nachkriegszeit erfahren hat, ist zum Teil eine
Folge des Zollschutzes. Die wirtschaftlichen Erfolge Finnlands sind
teilweise darauf zurtickzuftihren, dass dieses Land keine eigentliche Deflationszeit wie die skandinavischen Länder durchgemacht hat
und im grossen und ganzen von Arbeitslosigkeit verschont blieb.
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DIE ORGANISATION DES WARENHANDELS IN'
DEUTSCIILAND.
von Mag. phil. rjmo Korpjmc!cb.

Der vorliegende Aufsatz bildet eine Fortsetzung der im letzten
Heft dieser Z.eitschi.ift begonnenen Untersuchungen tiber. die Organisation des Warenhandels in Deutschland.
Vei`f. schildert den
Kampf dei` kleinen und mittelgrossen Kleinhändler gegen neue

Eåre=:-nvårebsanGdreosssbheasnp::lcsrieuri.a.z:irdscdi:usgrggiab:is;:i3reidneesnsögee::
blick tiber die Entwicklung des Genossenschaftswesens in Deutschland in den letzten `Jahren.

WAS SIND KONSUMGUTER?
Ul)ei. einige Grundbegri||e der Voll"wirtscJmftszehre.
Von Mag. phil. LciL4rcL J/cn.ma/.c!.

Die folgenden Bemerkungen sind anlässlich eines Aufsatzes von
Prof. E. Nevanlinna in JahTg. XXVI, Heft
3 dieser; Zeitschi`ift entstandeii. Die Vei`fasserin behandelt die
diesbeziiglichen
Fragen vom Standpunkt des hauswirtschaftlichen Studiums.

Da das finnische Wort »kulutushyödyke», Worunter man allgemein »Konsumgut» vei-steht, von Pi`of. Nevanlinna in der Bedeutung von »Vei`brauchsgut» im Gegensatz zu i)dauei`haftem Gut»
gebi.aucht wii.d, entstehen hiei`durch eine `Reihe von Unklai`heiten
und Widersprtichen. in der Begriffsbildung. Die »dauei`haften

Guter» werden von ihm mit dem Realkapital verwechselt, die direkt
zur Bedarfsbefriedigung dienenden Konsumgiitei. mit den »Vei.bi`auchsgiitei`n» in der Bedeutung, die Prof . GtÅsfov Cosse! diesem
Wort gibt, d. h. mit .Gtitern, die nur einmal zu vei`wenden sind,
weil sie dadurch schon aufhöi`en als Gtiter derselben Art zu existiei.en. Das Sparen ftihi`t bei Pi`of. Nevanlinna somit z.u einei` Verminderung der »Vei`brauchsgtiter»-Produktion zu Gunsten der Produktion
von »dauerhaften Gtitern», was selbstverständlich nicht richtig ist.
Um solche Unklarheiten zu vermeiden, schlägt die Verf. vor, die
»Verbrauchsgtiter» im Casselschen Sinne im Finnischen mit »kertakaikkiset hyödykkeet» wiederzugeben. Dai`unter könnte man ebensogut
die einmal zu verwendenden Gtiter der Produktion wie auch die
dei. Konsumtion verstehen.
Da »kulutus» Konsumtion bedeutet, ist unter »kulutushyödyke»
Konsumgut zu verstehen. Prof. Nevanlinna hat in diesem Sinne das
»fertige Gut» vei`wenden wollen, gebraucht abei. dasselbe auch als
Gegensatz zum Realkapital, worunter er in diesem Falle diejenigen
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G{iter vei`steht, die den sozialeri Produktionsprozess noch nicht
`.erlassen haben. Die »fertigen Gtiter» wäi.en danii also die von den
Konsumtionswirtschaften tibei`nomiiienen Gutei`. Es ist abei. nicht
richtig alle in der I-]auswirtschaft vei`wendeten Giiter als »fertig»
zu bezeichnen, weil hier eine Meiige Produktioiisgiiter voi`kommen,
die eben nicht f{ir die Konsumtioii fertig sind. Nach der Berechnung
der VerfasseriTi ist ungefähr die llälfte der `'ahi.ungsmittel der
städtischen 13evölkerung. in Fii`nland als Rohniatei`ialien zu bezeichnen. (lie erst durch die häusliche Prod`iktion fertiggestellt
werdei`. ln der gleichen Weise ist eine tQ`Tosse ^\Ienge dcrjenigen
Gtiter, (lic f{.ir die Bekleidung gekauft werden, wie Stoffe, Gai.ne,
\-ähzeug u`sw. zweife]los nur Rohmatei-ial. I)asselbe gilt ftir 13i.ennund Beleuchtungsstoffe. fiir Reinig.ungs-uiid Waschmittcl usw.
.\lles das gehört zu deii »\'erbrauchsgilterii» unter den hauswii`tschaftlichen Prodiiktionsgiitei`n, während Kiicheneinrichtungen,
Kochgeschirr iind -Geräte, }Iaschinen und dergleicheii die t)dauei`hafteii» Produktionsgtiter der ] lauswirtschaft dei.stellen.
/m welcher Giiterkategoi`ie sincl ii`iii diese hauswii.ts(`haftlichen
13edai'fsartikel z`i rechnen?
J)I+`ertigt) siiid sie iiicht, und können
{iuch keineswegs dai`um zu deii Koiisumg{.iterii gei`ec`hnet werdeii.

.\'un werden ja im allgem;ine]i (lie 7.ur Pi.oduktioi` verwendeten
G{iter als Real]«`itital hezeichnet. .\'at`h Cassel -deiii sii`h r\-evaiiJi)iiiii anschliesst -k±`iin die Pi`o(l`iktioii in dein }[oiiiente als beendet
:utgesehen werdct`, wo die Pi`odukte iti die I{ons`i)Titioiiswirtschaften
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i Säästöpankkien
Keskus=Osake=Pankin
osakkaina on yksinomaan säästö-

pankkeja. Tämän vuoksi pankin

koko voitto
tulee

yzeishyöduuisten TaLhaLlaL±tos-

ten ja säästämisharrastuksen
levittämisen hyväksi.
Samalla

Säästöpankkien Keskuspankki on

yleinen pankki
joka kuten muutkin pankit ottaa
vaLsta.aLn tauetuksia, m:yön+åå luot-

toa, rr\:yy ulkomaan rahaa ia\ postivelueleitä, suoriLtaLa pörssitehtäviä
Jne.

Omat varat `52,000,000 mk.

SUURUUDELTAAN 7:S MAAN 17:STA PANKISTA

Sopiva ja edullinen .talletuspaikka yhdistysten
ja yksityisten varoille.

=

MYY 0TAVA

es.`

60-85 0lo

ALENNUKSELLA

Otavan suuressa alep`nusmyynnissä, mikä kestää tämän vuoden elokuun loppuun, on kirjoja kaikilta eri aloilta - tunnettujen koti- ja
ulkomaisten kirjailijoiden tuotteita, runoa ja proosaa, ensiluokkaisia
ajanvietekirjoja,lasten ja nuoi`ten kirjoja sekä arvokkaita tietoteoksia
- muun muassa on siinä mukana paljon kansantaloudelli.sta kirjallisuutta, kuten alla olcvista poiminnoistakin käynee selville.
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©iF&W"N "URO
4Ä\titiL)NUSM"ö0

Omaisuuden huol±o
vaa+ii aLikaa. vaivoja ja kokemusta Mut,ta

Teillä

on

kyllin huolta

työssänne - ettekä kenties ole
inilloinkaan perehtyneet
taloude)lisiin kysymyksiin.
Silloin
Teidän
on
syytä
kääntyä

maamme vanhimman suurpankin
notariaattiosaston puoleen.

Pohjoismaiden Yhdyspankin notariaattiosastå ot,taa huoltaakseen
obligatsioneja, osakkeita ja muita
arvopapereita, perii osinlmja ja
arvottuja obligatsioneja sekä seuraa arvontaLoimituksia. Toimit-

tamalla perimlstehtävät täsmällisesti erääntymispäivinä, säästää
se Teidät myöskin kaikilta korkotappioilta.
Rahansijoitusasioissanne toimimme kernaasti asiamiehenänne sekä neuvonantajananne oikeudellisissa kysymyksissä (lainhuudatuksissa,
kiinnitys-, testamentti-, kauppakirja-,
y. m.

asioissa).

Pohjoismaiden Yhdyspankki
Notariaattiosasto

Helsinki

-

Unioninkatu 32

-

Puhelin 20221

PITÄKÄÄ VAKUUTUKSENNE
VOIMASSA.
UUDISTAKAA A]OISSA.
PALO-

MERI-,

MURTO-,

LASI,-

KULJETUS-,

TAKUU-.

AUTO-&

ARVOPAPERIV A K U U T U K S I A
Pääkonttori Helsingissä,

Aleksanterink. 44

Puh. 25871 (vaihde)

ASIAMIEHIÄ KAIKKIALLA MAASSA

VAKUUTUSOSAKEYHTlö
Vakava.rainen

aulis yhtiö

RAHASTOT

-

SMK.

POHJoliA

Perustettu

v.1891

67.000.000

EjJ

TAPATURMAVAKUUTUS-OSAKEYHTIO

KULLERVO
H E L S I N K I
ALEKSANTERINK.
44
PUHELIN

-

SARJA

258?1.

MYÖN.TÅÅ..

Y K S I N Ä I SVAKU UT UK S I A
SEKÅ VAKUUTUSMAKSUJEN TAKAISIN SUORITUKSELLA ETTÄ ILMAN,.

L A S T E N-T A P A T U R M A V A K U U T U K S I A;
M A T K A-T A P A T U R M A V A K U U T U K S I A;

K U L K U N E U V` 0 V A K U U T U K S I A;
ILMALIIKENNE-TAPATURMAVAKUUTUKSIA;

ri y H M Ä-T A P A T U R M A V A K U U T U K S I A;
LAINMUKAISIA
EDULI,ISET

TYöVÄENVAKUUTUKSIA

VAKUUTUSEHDOT.

ALHAISET VAKUUTUSMAKSUT.

KANSALLIS-OSAKEPANKKI
NOTARIAATTIOSASTO
•:.

Ti astac[notlaa säilqtetläväksi
säätiöiden, yhdistysten ja yksityisten arvopapereita, kuten velkakirjoja, osakkeita, obligatsioneja y.m., nostaen ja perien niistä aikanaan kertyvät korot ja voitto-osingot ;

Detii
ulosottoteitse saatavia ;

Hankkii
uusia talonkileht,iä osinkolippuihin ;

Kuolettaa
kadonneita ar+opapereita, kuten postilähetysvekseleitä, osakkeita ja talonkeja ;

Laatii
testamenttejä, kauppakirjoja,
yhtiöjärjestyksiä ;

kontrahteja ja

Hankkii
vahvistuksia yhtiösäännöille ; ia

Toimittaa
asioita pääkaupungin vii.astoissa.
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VOINVIENTIOSUUSLllKE

VALIO R. L.
myy edullisesti laadultaan voittamatonta

VOITA
]UUSTOA JA PULLO=

KERMAA

Helsinki, Hanko, Turku, Viipuri, Tampere ja Oulu

On suloinen tunne,

kun tietää ole-

vansa kiireestä

k a n tapääh än
siististi ja aistik-

kaasti puettuna.

V a a t e v a r a stoanne täydentäessänne ostakaa siis

S. 0. K:n
TF]lK00TEHTAAN JA
NEULOM0N
TYYLIKKÄITÅ JA ENSILUOKKAISLA
VALMISTEITA

SUOSITTELEMME
Nalslllei siroja päivä- ia yöpaitoja. l<aunllta lllvlaliishamelta ja housuja.. hienoja siikkla, tyyllkkåltä
aamutakl<eja |a esllllnoja, vahvoja vlllatakkeja y.m.

Mlehllle : valkolsla ja vårllllslä pälväpaltoja. muka.
vla ja kestäviä alushousuja, komelte yöpukijja. 9Likkla, kauluksla, kalvoslmia. kravattinauho|a y. m.

Lapelllei slro|a esllllno|a. lelkklpuku|a y. in
Nältä valmlgtelta myydään

kaiklssa S. 0. K:n jäsenosuuskaupolssa,

Huiuiusosuuskuniien Heskusiiiiio tK.K.,
Osuuskauppain valistus- ja neuvontajäiiestö.
JäsenosuuskauT)pain

jäsenmäärä

v. 1930 242,301.

Jäsenosuuskauppain

myynti

v.

1930 1.247.o milj. mk.

osuusiuHmauuiia r.i.
Osuuskauppain
kusliike.

toTKj

kaupallinen kes-

Liikevaihto v.1930 670.o milj. mk.

Uakuuiusosakeynliö

HANSA

Osuuskauppain perustama henkija tapaturmavakuutuslaitos.

Henkivakuutusten
1930

130.8 milj.

hankinta
mk.

Paloapuyhdistys
Osuuskauppain
vakuutuslaitos.

v.

.

KAHSA

perustama palo-

Vakuutuskanta v:n 1930 ]opussa
1.827.6 milj. mk.

HENRY
FORD

- maail.man Tikkain mies -

on julkaissut uuden kirjan, jossa
hän esittää mielipiteensä siitä,

miten pulakaudesta päästään :

ETEENPÄINKAIKESTA HUOLIMATTA!.
Henry Fordin uusi kirja )>Eteenpäin ~ kaikesta huo]imatta», joka äskettäin
tuli
kirjakauppoihin, on ihmeellisen optimismin läpitunkema. Näinä aikoina,
jolloin meidänkin maamme huokailee talouspulan keskellä, sen valoisat sivut
tuovat monelle liikemiehel]e, maanviljelijälle, virkamiehelle, työläiselle -niin,
jokaiselle valveutuneelle kansalaiselle lohdutuksen sanomaa ja antavat luottamusta tulevaisuuteen.

Fordin aatteet voivat tuntua oudoilta, - niissä on monta yllätyksellistä
totuutta. Kun muut vaat,ivat hintojen koroittamista ja tuotannon rajoittamista,
hän puhuu hintojen laskemiskeinoista. Kun muut vaativat palkkojen alentamista, hän vaat,ii niiden koroittamista, koska tuottajat itse ovat samalla kuluttajia ja heidän ostokykyään ei ole turmeltava. Hän sanoo ehdottomasti:
»Miehen, joka pystyy käyttämään. käsiään, ei tarvitse olla huolissaan jokapäiväisestä leivästä.t> Hän väittää, että rikkaus ei ole syynä materialismiin, vaan
köyhyys j. n. e.

Kaikesta tästä ja paljosta muusta puhutaan Henry Foi.din kirjassa
»Eteenpäin -kaikesta huolimatta.>) Se on tämä.n päivän
k±r.]a. -Se maksaa ni,dot;f,una 35 mk., ja si,dött,una 45 m,k.

Henry Ford on aikaisemmin julkaissut seuraavat` teokset:

EljÄMÄNI JA TYÖNI.
Suuren liikemenestvksen

salaisuus.

»Toivoiseiil. mahdollisimman monen käytännön miehen samoin kuin muidenkin

tutustuvan siihen, miten Ford ja hänen miehensä ovat edenneet etummaisena
kärkenä ihmisen taistelussa luontoa Vastaan aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin
puolesta.»

(Tri Bruno Suviranta U. Suomessa.)

2.

painos. 343 sivua.

Hinta 25:-, sid. 40:-.

TÄNÄÄN JA HUOMENNA.
Suurten

palkkojen

salaisuus.

ttTämä teos antaa liike-elämälle Paljon. Sen punaisena lankana on Fordin kuu|uisa periaate: 'Pienliikkeenharjoittajan oikea tie parhaiden liikemenetelmien
käyttämiseen on kasvaa suureksi'. Ja Ford osoittaa tähän keinot, jotka panevat
•usein
hämmästymään
ratkaisun yksinkertaisuudesta ja
sattuvaisuudesta.t>
(Liiketaito.)

wERNER362ssbyuE.Er±±n5aT3å3,k;d.o45s:z.KEyHT]ö.

SUOMENMAA.
10~r)sairien perusfee[[irieri isärimaan~

furifemu£sen [äÄde£iria
on nyt valmistunut. Valtava .teossarja esittelee Suomen kaikki läänit
lähes 4500 kookkaalla .sivulla ja n.1500 kuvassa. Siinä on myös

kaikkien läänien kartat ja nimihakemistot.
Suomalaisten tiedemiesten ja satojen kansalaisten yhteistyöllä
on tähän teokseen koottu tuoreimmat ja luotettavimmat tiedot jokaisesta Suomen läänistä,
kihlakunnasta,
kaupungista
ja pitäjästä -niiden historiasta, luonnosta, asutuksesta,
talous- ja sivistyselämästä.
Viimeksi ilmestynyt osa sisältää Perä-Pohjolan, Lapin ja Petsamon kuvauksen, täydellisimmän, mitä näistä kaukaisista seuduista
on ilmestynyt. Teosta varten ovat toimittajien monina vuosina

suorittamat matkat ja laajat tutkimukset olleet välttämättömiä.
Tämä osa, joka on varustettu yli 20 syväpainokuvalla
ja ainutlaatuisella Lapin ja Petsamon kartalla, maksaa nid.
125: -j sid.155: -. Kartan saa ostaa erikseenkin ja se maksaa 10: -.
Ko*o

feoÅse7t

ostajat saavat kaikki 10 osaa kangaskansissa

yht. 1,250 markalla.
Kii.jakauppiaanne myyvät
mukavin kuukausimaksuinkin.

teokset

Teille

Suomen MaaLfilal
anfaa oa[fciDan y[eis£wan maarw/rn ouosisc[f c[isesfa maar{rii[j e[y £s.e s{å.
Siitä tulee S u o m e n k.u v a r i k k a i n k i r j a. Viidessä mahtavassa osassa ja yli 20,000 kuvassa tullaan siinä esittelemään yli
12,000 maamme keskikokoista ja suurta (yli 25 peltohehtaarin)
maatilaa.
Nyt ilmestynyt 1 osa: Uudenmaan lääni kuvailee n. 2,6oo maatilaa. 866 4-taitteissivua. Kuvia: 3,i3i isännistä ja, emännistä, 2,i23 viljelmistä
ja rakennuksista ja go suurikokoista syväpainokuvaa viljelysmaisemista. Kangaskans. i5o:-, nahkaselkäkans. 2oo:-.11 osa: Hämeen lääni ilmestyy ensi syksynä, samankokoisena, 111 osa (Turun ja Porin 1. ynnä Ahvenanmaa), IV osa (Viipurin, Mikkelin ja Kuopion 1.) ja V osa (Vaasan ja Oulun 1.)
myöhemmin.

WERNER

SÖDERSTRÖM

OSAKEYHTIÖ.

Tuhannet tyybiväiset kuuntetijari
inaassamme vakuuttavat

Teil]e, että

i`akentamamme

3-ja4-putkiset

Radiovastaanottajat
tyydyttävät vaativirrpaakin yleis.radiokuuntelijaa. Etenkin 4-putkisen tarkka
selektiivisyys

tekevät

ja

laaja

mahdolliseksi

kuuntelupiiri

aina

löytää

ohjelman, mikä vastaa .mielialojanne.

I-Iankkijan radiovastaanottajia ja niihin kuuluvia tarvikkeita saa kaikista maanviljelijäin

osuuskaupoista.

HANKKI]A

Pula-ajan ohjel-a

dååståvåisggs
Nykyisin maassamme vallitsevan taloudellisen pulan syynä on epäilemättä kotimaisten pääomien puute. Vieraiden lainapääomien varassa työskentelevä talous ei
ole tuottava, ei edes kannattava ja ulkomaiset luotot rasittavat liiaksi talouselämäämme. Kotimaisten pääomien luominen on senvuoksi mitä tärkeintä, ja

ainoa keino on säästäväisyys iärkiperäinen
ja
kaikkiin
talouksiin ulottuva säästäv ä i s y y s. Vain sillä tavoin voi korkokanta alentua ia eri elinkeinohaarat pääsevät kehittymään.
Maatalousväestö tallettaa säästövaransa
edul)isimmin omiin rahalaitoksiinsa, osuuskassoihin.

OSUUSKASSA
on vakavarainen ja luotettava talletuspaikka, joka käyttää varansa paikkakunnan maatalouden hyväksi. Helsinkiläisille paras talletuspankki on Osuuskassojen
Keskuslainarahasto.

Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Oy.

KESKINÄINEN HENl<lvAl{UUTUSYHTIO

SUOMI
Voimassaolevat vakuutukset 31. XII-30

Voimassaolevien

vakuutus-

ten luku „
Vakuutusmaksui`ahasto

,,

Ybtiön omat rahastot

„

„

Vakuutusmaksutulot

v.

Korkotulot

,,
1930

„

Vuosivoitoksi ja lisäsummia

varten säästynyt „

vakuutuksia

606.000 kpl.

eli

vakuutettujen säästöönpanot „

Uusia

4.187.600.000 mk

608.600.000 mk

77.500.000

„

113.500.000

„

„

50.900.000

„

„

28.500.000 „

`

myönnetty „

„

713.300.000 „

KESKINÄINEN HENl<lvAr(uuTusvlllTIO

SUoMl
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