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Eli  F.  Heckscher,  Svcm.ges  pen7t£7tgpozj£jÅ,   orientering  och förslag.
P.A.  `Tordstedt   &     Söners     Förlag.    Stockholm   1931.136   siv.

Sen   jälkeen   kuin   useat   maat   ovat   luopuneet   hltakannasta,
on  kysym)'s  näiden  rahapolitiikan  päämääristä,  mahdollisuuksista
ja  keinoista  tul]ut  polttavaksi.    Kiitettävän  nopeasti  on  professori
Heckscher  julkaissut  nyt  esiteltävänä  olevan  kirjasen,  jonka  tar-
koituksena   on   antaa   esitys   hetken  pi.obleemoista  ja   ei.äitä   ehdo-
tuksia   kä}rtännöllisiksi  toimenpiteilui.    Tekijä   tehostaa   esipuhees-
saan,   että   tilanne   on  niin  epäselvä,   vastainen  kehitys  vielä   niin
hämärän peitossa,  ettei voi  olla kysymys muusta kuin lähintä  aikaa
koskevista  näkökohdista.   Joka  tapauksessa tämä tutkielma  ansait-
see   tutustumista.

Tekijä  alkaa  osoittamalla  kansantaloustieteen luonnollisen rajoi-
tuksen   tällaisten   kysymysten   ratkaisemisessa.     Sillä   ratkaisuhan
lopulta  ensi  sijassa  johtuu   siitä,  mihin  päämäärään  kukin  tahtoo
tulla!

Toisessa  luvussa  tekijä  luo  lyhyen  katsauksen  niihin  tapahtu-
miin,  jotka  johtivat  paperikannan  voimaantuloon  Ruotsissa.    IJän
osoittaa,  että.  Ruotsin  ki`uunun  kotimainen  arvo   muualla  tapahtu-
ncen jyrkäii hintainlaskun takia   oli alentunut sen ulkomaista ai.voa
pienemmäksi,  inikä  epäsuhde  oli  heikko  kohta  Ruotsin  talouselä-
niässä.   Tämä  epäsuhde  olisi  kuitenkin,  se  on  tekijän  käsitys,  kyllä
saatu  poistetuksi,  ellei  kansainvälinen  luottamuspula  olisi  i]uhjen-
nut.   Kun  Ruotsj,  vaikka  se  viime  vuosina  on  ollut  pääomia  vievä
maa,  ei  voinut  saada  ulkomaista  luottoa,  oli  se.n  pakko  toistaiseksi
luopua  kultakannasta.

Kolmannessa  luvussa  käsitellään  keskustelun  lähtökohtia.    Te-
kijä  tässä  osoittaa,  mitkä  ovat  varsinaiset  erotukset  kulta-  ja  pa-
perikannan   välillä.     Edellisen   vallitessa   kunkin   maan   mahdolli-
suudet itsenäiseen talouspolitiikkaan ovat suuresti rajoitetut, mutta
jälkimmäisen   vallitessa   mahdollisuudet   ovat   rajattomat.     Mutta
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toiselta   puolen  rahapolitiikan  oikea   hoito   paperikannaii  vallitessa
kohtaa   paljon   suurempia   vaikeuksia   ja   asettaa   siis   m}-ös   aivan
toisenlaiset vaatimukset finanssijohdolle.   Ennen kaikkea hän tehos-

painoon.     Paperikannan   vallitessa   on   toisin.     Silloin   päinvastoin
psykologiset  ja  spekulatiiviset  tekijät  ovat  omansa  kiihd}'ttämään
poikluamista   pariarvosta.     Keskuspankki   tosiii   voi,   jos   sillä   on
riittävän   runsas   valuuttavarasto,   hallita   tilannetta,   mutta   ellei
niin ole ja ellei tätä puutetta lainaamalla voi poistaa, täyt}ir keskus-
pankin tyytyä katselemaan,  miten keinottelu heittelee rahan ai`voa.

Neljännessä  luvussa,  eri  teitä,  tekijä  r}iit}i.  selvittämään  kysy-
mystä,  mikä  on  asetettava  Ruotsin i`ahapolitiikan  lähimmäksi  pää-
määi`äksi. .  _E.:ii¥Tk=±is:e_m+i±±!±±i±ää=ää±ä!ssiL2=:££±±ori .   Hefk sch:r

alaamisenkatsoo :,-ii=-::;----`-:.-`::.:.'`;-\Ti.±-T`==:!-T.._:+`:=`=-:-
osoittaa_.alle  vaan p_!.s_F_ee_seen,    i

utta  tal`Vitaan  nivös
onka  vasta   ke

Tj-:höiripi-T.-iä-±±£E§E=-jäT--tTk-ij`ä--priFnTt3-ö-6L+aT-s=-
takkain  useita  mahdollisuul{sia,   sellaisia   kuin   pikaista   palaamista
kultakantaan,  kruunun  sitomista  puntaan,  yhteistä  »skandinavist,a»
rahapolitiik]{aa,  määrättyjen vekselikui.ssien  ylläpitämistä  ja  hinta-
tason   panemista   politiikan   ohjaajaksi.     I-I}'ljättyään   esittäniillään
s}.illä   edelliseL   vaihtoehdot,   tekijä   i)ä.ät}-}-   siihen,   että   hintatason
tulee  määrätä rahapolitiikan
aianiaksoihin

yleinen  suunta,  mutfä-öttä  l}'hemi5Tiii
9E±9=

koetettava
äFiEr±fffiTffideiilTn

itää   vekselikurssit   kiinteinä.
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en   muutta-
Sr,-Tö~n-~t-äih-ä-ieht-ä-`=ä-`}.hdöllä

;ittön  tuled
kysymykseen,  mikä  hintataso  on  pidettävä  ohjeena,  tekijä,  t,arkas-
teltuaan  eräitä  vaihtoehtoja,  tulee  siihen  tulokseen,  että  on  i)idet-
tävä  kotimaiset  hinnat  muuttumattomina  ja  annettava  hintatason
~no_uålia_=_ytq±nseii
nousu  aiheuttaa nlutta

tuontltaval`aln
9±_.§ejLe_.P.9=m±?ä._ä:

Viidennessä   luvussa   prof.  I-Ieckscher   siii`ty}.   käsittelemään kei-
noja  tämän  ohjelman  toteut,tamiseksi.    Osoitettuaan,   että  tavalli-
iien  diskonttopolitiikka   nykyisessä  tilanteessa   tuskin  suoi`anaisesti
vie  toivottuihin  tuloksiin,  vaikka  seii  välillinen  merkit}ts  on  huo-

:lnlåitdao|fi'ses:ånra:.{oäistittat|e::sees|`å}'T;.:nJå.rkssiii-iäi-:äps::9it-#3*i=öo#si:--
antaen  etusijan  edelliselle  keinolle.    Valuuttakurssien  hallitseminen
edellvttää   vahvan   valuuttai.esei'vin     hankkimista   keskuspankille,
jonkå   tulee   i)yrkiä   tähän   kaikin   inahdollisin   keinoin.    Valuutta-
säännöstelyyn  nähden  tekijä  aseti,uu   epäilevälle  kannalle,   vast,iis-
taen  j}'rkästi  varsinkiii  puolinaisi€`  toimeni)iteitä.    Mikäli  tuollainen
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säännöstel}.  käy  välttämättömäksi,  on  siis  r}rhdyttävä  hyvin  anka-
roihin  määrä}-ksiin.   Silloin  `-oidaan  saavuttaa  päämäärä  -mutta
hinta   on   kallis:   koko   talouselä.mä.n  joutuminen   pois   sää.nnöllisistä
oloistaan.    Mikäli   ei  `'oida  välttää   vekselikurssien   heilahtelemista,
on  tekijän  mielestä  i``-hd}'ttä`.ä  toimenpiteisiin  nä.iden  vaikutusteii
tasoittamise]{si  tuontiin  ja  vieiitiin  nähden,  mikä  olisi  aikaansaata-
vissa   eräänlaisen  vastaisuudessa   lankeavien  ulkomaisten  saatavien
ja  velkojeii  tasoitusten  kautta.

Lopuksi   professori    lleckscher   käsittelee   k\'s`Tm`-stä   mahdolli-
sesti  tarvittavista  uusista  elimistä.    Tällöin  häi;  äset.tuu  kielteiselle
kannalle    niin   hyvin   jonkinlaisen   pankkineuvoston   kuin   }'leisen
taloudellisen  neuvottelukunnan  perustamiseen  nähden.   Parasta  on,
että  hallitus ja  keskuspankki  nopeasti  voivat  valita  kulloinkin  sopi-
viminat  asiantuntij'at  neuvonaiitajikseen.    Valtiovarainministeriöön
olisi   hänen   m;elestään   kuitenkin   tarvis   saada   p}'syväinen   asian-
tuntija  näitä   kysym}'ksiä   `,-arten.

:;_skl;es`å`;:uo:its:r:#s|'l`l;å:ui:ee|i[:u:::`i:i:ol:s:a:;;:|:i::va:{|:,`t:I:
tehdä   h`-vinkin  harkitut  suunnitelmat  mitättöiniksi.    Siksi  on  ei`i-
koisen   tärkeätä   koettaa   vaikuttaa   `.leiseen   käsit}tkseen   ja   saada
siitä  tukea  sille  suunnitelmalle,  jota  halutaan  toteuttaa.    Saattaapa
toisinaan  olla  tärkeämpää,  että  päämääi`ä  -  ainakin  lähin  -  on
selvä  ja  selvästi ilmoitettu,  kuin mikä t,ämä päämäärä on.   Finanssi-
johto  ei  voi  päästä  mihinkään,  ellei  sillä   ole  voimia  toteuttaa  tar-
koitusperäänsä  ja  ellei  se  saa  }'leisöä  luottamaan sen  kykyyn ja tah-
Loon  kiinteästi  p}rrkiä  ilmoitettuun  päämäärään.

Professori  I-Ieckscherin  tutkielma  i)äätty}r  yhteentoista  ponteen,
joihin hän  on  koonnut  esityksen  tärkeimmät  tulokset.   Tämä  kirja-
nen  ei,  niinkuin  edellisestä  näk}.}-,  sisällä  mit,ään  valmista  ohjelmaa
siitä,   miten   voidaan   päästä   n\-kvhetken  vaikeuksista.    Tuollaisen
ohjelman   laatiminen   olisikin   t.'äliä   hetkellä   mahdoton,  kun  tunte-
mattomia  tekijöitä vielä  on iiiin  kovin  monta ja  kun pieni maa  niin
vähän -jos ollenkaan -voi vaikuttaa yleiseen kehitykseen.   Mutta
lukija   saa   käsityksen   niistä   kTs}-myksistä,   jotka   odottavat   i`at-
kaisuaan.    I-Iän  saa   selvän  kuvan  sekä  probleemojen  itsensä  että
erilaisten  toimenpiteiden  vaikutusten  moninaisuudesta,  kun  sama-
kin   toimeni)ide   johtaa   erilaisiin,   usein   ristirijtaisiin  vaikutuksiin,
joista   toiset   tulevat   näkvviin   aikaisemmin,   toiset   m}'öhemmin,
toiset  voimakkaammin,  to.iset  heikommin.

Vaikka  Suomen  olot,  monessa  suhteessa  ei`oavat  Ruotsin  oloista,
joita  silmällä  i)itäen  esit}rs  on  laadittu,   on  niissä  nykyisessä  tilan-
teessa   siksi   paljon   samanlaisuutta,   että   tekijän   esittämiä   näkö-
kohtia  ja  tuloksia  \-ei`raten  pitkälti  voi  sovittaa  myös  Suomen  oloi-
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hin.    Tämä  tosiasia  tekee  kirjaii  ei`ikoise)i  mielenkii)itoiseksi  kaikille
suomalaisi]le   lukijoille.     Varsinkin   on   jokaisen,   jolla   saattaa   olla
vaikutusta   kotoiseen   rahapolitiikkaamme,   ehdottoinasti   tutust,ut-
tava  puheena  olevaan  tutkiel]naan.

A. E. T.

W. H.  Beveridge,   L'n"?pzoymenf ,   a   problem   of   industr}r  (1909
and  1930).    New  edition.   Londoii  .1930.    XXVII  +  514  siv.

Bevei`idgen    kuuluisasta    työttöm}.ysteoksesta    iliiiestyi    toista
vuotta  sitten  toinen  painos,  21  vuotta  ensimmäisen  painoksen  jul-
kaisemisen  jälkeeii.    Seii  ensjmmäisen  osan  muodostaa  tuo  vanha
painos,  pääasiallisesti  muuttamattomana,  ja  toisessa  osassa  tekijä
oman  sanontansa  mukaanyrittää osoittaa, mitenvuonna l909tunne-
tuista  tosiasioista johdettu teoria  on vastannut  kokemuksia ja mitä
on tapahtunut  tälle  teorialle  perustuvalle toiminnalle.   Tämä lähtö-
kohtasopiiSirWilliamillehyvin,sillähäntulivuonna.1909työnvälitys-
vii.aston   johtajaksi    ja    hoiti    sittemmin   työttömyysvakuutuksen
täytäntöönpanoa   ja   hallintoakin.     Siii`i.yttyään   korkeampiin   ase-
miin  hän  on  aina  yhdessä  tai  toisessa  ominaisuudessa  o]lut  mukana
työttömyysasioita   käsiteltäessä,   ja   hänen   lausuntonsa   ovat   aina
olleet  välttämättömiä  kaiki]le  komiteoille  ja  myös  julkiselle  sanalle.

Jos  pysytääii  puhtaassa  teoriassa,  on  tekijän låhtökohta   ja  sen
mukainen   käsitte]ytapa   varsin   kiintoisa,   ja   tyydytyksellä   paiiee
mei`kille,  että  vuoden   4909  i)principles  of  future  policy»  ovat  pää-

f{s}:å;,s#g=1snä:;ålpnae,?{tk.|:-::}-åiå:eevs:|ta,Vyi;`:töT#ya,seuehnte:snii:i}!.to}:i{;7:
tehdä  huomattavia  korjauksia  ja  täydennyksiä,  jotka  kyllä  muut-
tavat  noita  periaatteita  aika  paljon.    Käytännöllistä,  työttömyys-
poliittista puolta  katsoen ei tuota  lähtökohtaa voi pitää  aivan yhtä
oiinistuneena,   si]lä  \J-ieras  lukija  voi   vain  suurin  vaike.uksin  muo-
dostaa    }'leiskäsityksen    Englannin   t}röttömyyspolitiikan   kehit}'k-
sestä  ja  sen  ei'i  i]miöistä.

Vuonna   1909  Beveridge  esitti   kolme  pääkeinoa  työttömyyden
vastustamiseksi:   t}'ömarkkinain   organisatsioiiin,  työnvälityksen ja
työttömyysvakuutuksen jäi.jestämiseii.  Työttömy}'ttä  esiintyy  aina,
ja   siksi   tulee   näitä   keinojakin   jatkuvasti   käyttää.    Työttömyys
johtuu  teollisuuden  työvoiman  k}-s}-iinän  vaihteluista.   Sen tähden
tulee   ennen   kaikkea   koettaa   muuttaa   tilapäistyötä   vakinaiseksi
(dekasualisoida),  tasoittaa  työvoiman  käyttöä  ja  lisätä  työntekijäin
liikkuvaisuutta    t}'önvälitykseii    avulla.     Samalla    olisi    kuitenkin
aina    koetettava    saada    syntymään    pitempiaikaisia    työsuhteita.
Lisäksi   on   luotava   avustusjärjestelmä,   jonka   varoflla   työntekijä
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`'oisi  tarvittaessa  odottaa   L}-ötä.    Sen  i-)aras   muoto  on  t}'öLtöm}.}s-
`.akuutus.

Vuonna  'L930  Bevei`idg`e  sanoo,  että  ehdotettua  erittel}tä  ei  `'oida
osoittaa  vää.i`äksi,   sillä.   sille   perustuvia   toimenpiteitä   ei   ole  »`'iet`-
läpiy).     Työttöm}/.}'svakuutus    on    muuttunut    avustukseksi,    t}'öii-
vä.lit}-s   vaipui   sodaii   asettamiiii   tehtä`Tii)i   eikä   ole   voinut   edistää
varsinaisia  päämääi`iään,  työmarkkinain  organisatsioni  antaa  enem-
män  murhetta  kuin  koskaan  enneii.    Teollisuuden  rakenteen  muu-
tokset   ja   realipalkkojen   tavaton   nousu   ovat   vielä   pahentaneet
asemaa.      Iluomattavin    t}-öttöm}.}-den    avustamistoimenpide     on
vakuutus,  joka  on muuttunut  `-alt,ion runsaasti  tukemaksi  avustus-
järjestelmäksi.     Julkisten   töiden   avulla   ei   m}töskään   ole   tuettu
t`'ömai`kkinain  tasapainoa.    Tuotanto  ei  ole  voinut  seurata  maail-
Than  muuttuneita  olosuhteita, ja valittavana  on  sovittaa  tuotanto
elintason  tai  elintaso  tuotannon  mukaan.    Ei  auta  laskea,  kuinka
paljon  t}.öttöm}?'s  maksaa,  sillä  sitä  ei  ratkaista  julkisilla  vai.oilla.

Tämä  }'leinen  ajatuksen  juok;u  ei  tässä  tarjonne  riittä`-ää  mie-
lenkiintoa,   mutta   teoksen   hikuisia   ?-ksityiskohtia,    usein   pä.ivän
k}'s?-myksiä,   on  vaikea  ottaa  tässä  käsiteltäviksi.    Esityksen  suu-
rimmaksi  ansioksi  on luettava  t,yömarkkinain  organisointia ja  työn-
välitystä   koskeva   osa,   sillä   varsinaiset   positiiviset,   talouselämän
luonteen  mukaiset  toimenpiteethän  ovat  juuri  tätä  laatua.    I-Iuo-
mattava   on   kumminkin,   että   käytännöllisten   tulosten   saavutta-
minen   tässä   suhteessa   on   kaikkialla   ollut   ei.inomaisen   heikkoa.
Mitään  olennaisia   muutoksia   ei  työmarkkinoihin  täten   ole   saatu
pitempiaikaisellakaan    toiminnalla.      P\`ämä    toimeni)iteet    ovatkin
enemmän   ehkäiseviä   ja    säännöllisiin   oloihin   kuuluvia.     T}'öttö-
m`'\-svakuutuksesta  tekijällä  on  \-ei`i`aten  toiveikas  käsit}-s,  vaikka
kdk.emus  k}'Ilä  osoittaa,  että  sitä  ei  voida  i)itää  p}-st}7ssä  vain  va-
kuutusmaksuilla   ainakaan   silloin,   kun   sitä   parhaiten   tai`vitaan.
T}.öttömy}'svakuutus  työnvälit}-ksen  }-hte}-dessä  on  kuitenkin  ollut
Englannille    `'almis    muoto    suliren   t}röttömyyden    avustamiseksi,
ja   sellaisena   sen  merkitys   on  ollut   suuri.    Englanti   ei   myöskään
ole  voinut  kehittää  laajempaan  mittaan  muita  t,oimenpiteitä,  joten
vakuutus   tälle   korkean   vai'allisuus-   ja   elintason   maalle   on   ehkä
ollut   sopivin   muoto.

Beveridg.e   ei  koetakaan  uusia   problemeja  käsittelemällä   lisätä
teoksensa  kiintoisuutta.    Samalla  jäävät  kuitenkin  monet  tärkeät,
yleisen keskustelun alaisena olleet erikoisk}'symykset mainitsematta.
Be`,-eridgen teos  on jo kuitenkin kuulunut }/'li 20 vuotta t}töttöm`'vs-
kirjallisuuden   pai.haisiin,   ja   siihen   asemaan   sillä   yhä   edelleehl-{in
on  ansioita  ?-leisesityksenä.    Englannin  työttömyyspolitiikan  kehi-
t}-ksestä   se   ei   kuitenkaan   anna   riittävää   selvitystä,   liian   paljon
oletetaan tunnetuksi ja tarpeettomasti toistetaan samoja vuonna  1909
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esitetL}ii.i   asioit,a   ja   väitteitä.     Be\-erjdge]i   teoria   dek.isualisoi]iii-
sesta  ja  t}'ömarkkinaiii  organisoimisesta  on  k}'l]ä  pohjaltaan  ter`-e,
]nutta   asiain   luonteesLa   johtu`i.   että   tu]osten   saa`-uttaminen   o]i
vaikea,   kun  työvoi]nankä`'tön  vaihtelut  o\.at  t€`loude]lisesti  välttä-
mättömät.     Bevei.idg.e   viittaakjii   siihen,   että   t}-öhön   ottamisessa
ja    ei`ottaniisessa    t}.önantaji]le    tulisi    asettaa    mä.ä.rätt}-jä    rajoja,
jotka  sitoisivat  t}-ö\.oimaa  paik.illeen.   Tällaisen  säännöstelyn talou-
tLel]isia   haittoja  te]{ijä   ei   juLii.i   käsitte]e,   mikä  johtunee   si].tä,   että
k`'s\-m`'s   t`Tövoimankä}.tön   ja   pa]kkatason   suhteesta,   joka   mai-
ii;ti;nläisissa  tapauksissa  on  ratkaisevin  tekijä,  on  jään}'t  kehit,te]`Tä
\.aille,   vaikka   Englaniiin   olot   tai`joavat   siiiiä   kohden   verratoii`ta
havainioai]iesi,a.    }Iei`kittävää   oii   m}-ös,   että   Bei-eridge   }.hä   eclel-
]cen  katsoo  \-oita\-an  a]i.taa  tTönvälit\.kse]Ie  oikeudeii  ]näärät,t`-ihin
i]akkotoimenpiteisiin,   vaikka. kehit?.s. on   kulkenut   kaikkialla  "ni[tä
vieroksiivaan   suuntaa]i,   mikä   suui`ten   taloudellisten   vaihteluiden
:`ikana   onkin   luoiinollista.     Pakko,   joka   estää   ta](tu(lellisen   tasa-

itainon   saavut,tamist,a   .ja   `-1läititää   epäsuhteita   ])alkkojen   ja   t}-ö-
\.oimankä}-tön  välil]ä„  Iisää  ja  pit,kittää  t}-ött,öin}T}`ttä,  kuten  ]hg-
]a]iniii  esimerkki  osoittaa.    Ratkaisua  ei  nä}-tä  heli)ottavan  sekääii,
ct,tä   Eng.]annin  t}.öpalkat   ovat  niuute]ikin  sidottuja.    Koko  ])rob-
]emin   lopputulos   on   Beveridgelle   kuitenkin   tä}'sin   selvä:   korki`a
elintaso    alas    ja    työttöm}'ys     saa     oikean,     tehokkaan     apunsa.

lM .  lT .  1) .

Problömes  du  chömage  en  1931. Bureau   iiiternational   du   Tra-
vail.     Genöve   1931.    302   siv.

Kansainvälinen   t`rötoiinisto   julkaisi   viiiiie   vuoniia   ?-llämaiiii-
t,ul]a    nime]lä    kokoeliiian    tyött,ö]n}7}rttä    koskevia    lausuntoja    ja
selityksiä,  joista  muutainat  amaitsevat  erikoista  m€`iniiit,aa.   Alussa
on   työtoimiston   johtajan   ..\lbert   Thomas']i   viimc   t}-ökoiiferens-
sille  aiinetun  rai)ortin  t}-öttöm\.`'ttä  koske\'a   osa,1ähes   ]00   si\/-ua
laaja.     se   o,l   loistava   esit'TS   t,j-ättöm?,}-den   Problelneista,   ja   aito-
ranskalaisella    ]ogiikalla    siinä.    entinen    t+röläisjohtaja    tai`kastelee
tähänastisten  toimenpiteiden   merkit`'stä.  ja   edelleen   kehittö.mist,ä.
Esitys   on  kieltämä.ttä  varsin  valaiseva,   `-aikka  siinä  ei   ole  voit,u-
kaaii   muuta   kuin   asetella   vastakkain   näkökohtia   syvent};-mät,t,ä
niihin  enempää.    Lopussa  Thoiiias  huomautLaa,   että  vanhan  libe-
ralismin  varoitus keinotekoistcn toimenpiteiden käyttämisestä  ])ulan
auttamiseksi  o]i  vaiennut  .i.a  sellaisissakin  ]naissa   kuin  Yhd}'svallat
on    täyt}tii}.t    ruveta    ajatt,ele]naan    »kontrolloitua    talouseläinääi).
Thomas'n   esit}'s   on   asiarikas   ja   harvjiiaisen   kiintt)isa.

}Iuusta    sisä]löstä    on    eiineii    muita    ]]iainitta`-a    lj.    Ilerschiii,
Geiiö`.en   }-liopjston   tilastot,ieteen   ja   de]iiografiaii   itrofessorin,   tui,-
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kielma  i)Väestö  ja  t}-öttömyys».    Lyhyesti   saiiottuna   sen   tulos   on
se,   että   väestön   kasvu,   joka   yleensä   on  vähentyn}Tt,   ei  ole   mai-
nittavalla  tavalla  vaikuttanut  tavattoman  laajaan  työttömyyteen
eikä   sitä   tai`vitse   odottaa   vastaisuuteenkaan   nähden,   mutta   että
väestön   jakaantumisessa   on   tapahtunut   muutoksia,   jotka   ovat
voineet  vaikuttaa  t}-öttömyyteen  talouseläinän  eri  aloilla  ja  m}-ös
eri   maissa.

Tekijä  huomauttaa  aluksi,  että Eurooi)an väkiluku on kasvanut
tavattomasti.   Kun   se   'J800:n  seuduilla oli 200milj.,  nousisevuonna
1900 noin /ioo milj oonaan ja vuonna 4 930 oli Euroopan väkiluku puolen
miljardin  seuduilla. Tämän  johdosta on inonella taholla alettu puhua
ehdottomasta   liikaväesLöstä   ja   esitetty   se   pitkäaikaisen,   suuren
työttömyyden  s}-}Tnä.  Prof.   I-Iersch  osoittaa  kuitenkin,  että Eui'oo-
pan  todellinen  väestönlisäys   on  viime  `-uosik}`mmeninä  ol]ut vähe-
nevä.    Kuolleisuus  on  kyllä  laskenut,  mutta  hidastuvasti.    S}Tnty-
neis}.ys   on   vähentynyt   nopeasti,   ja   useissa   tapauksissa   voidaan
väestönkasvun   odottaa    pysähtyvän,    vieläpä  muuttuvan väestön
absoluuttiseksi  väheiieiniseksi.    Väestön  kasvaminen  vaikuttaa  tie-
tysti  koko  talouselämään .ia  myös  työttömyyteen,   mutta  väestön-
kasvun  p}-säht}Tmisen  ei  voi   odottaa  poistavan  työttömyyttä.    Se
vähentää  kuluttajain  lukua  ja  lisää  marginaalia  nopeasti  kasvavan
tuotannon   ja   väestön   vähenevän   tai   häviävän   kasvun   välillä.
Erikoisesti  se  tuntuu  maataloudessa,  jonka  tuot,teiden  kulutus  on
suoi.anaisemmassa   suhteessa   `J.äestöön   kuin   teo]lisuuden   eikä   `'oi
paljoakaan   muuttua   hintavaihteluiden   vaikutuksesta.

Tällaiset   väestön.muutokset   vaikutta`'at   ajan  inittaaii,  inutta
niiden    vaikutusta    nykyiseen    työttömyyteen    ei    voida    osoittaa.
Paljon  suoranaisempi  vaikutus  työttömyyden  laajuuteen  on  väes-
töii  jakaantumisella  eri  elinkeinoalojen  kesken.    Sen  määrää   pää-
asiassa   noiden  alojen  elättämisk?'k?t,   mutta   siinä   aiheuttavat   ky-
syntä  ja  tarjontasuhteet  jatkuvasti  muutoksia  ja   erjkoisesti  suur-
teollisuus   pyrkii   etsimään   tehokkaampia   tuotantomuotoja,   jotka
aiheuttavat  siirtoja väestöryhmien kesken sekä myös t}'öttömyyttä,
joka   on   p}'syväistä.,   joskin   vaihtelevaa.     Niin   hyvin   talouselämä
kuin   myös   väestöii   jakaantuminen   pyrkivät   alituisesti   tasapai-
Tioon  ja   kun  toimeentulomahdollisuudet   ei`i   aloilla   suurest,i  muut-
tuvat,   seuraa   sellainen   ilmiö   kuin   teollisuuteen   ja   kaupunl%ihin
muutto  sekä  niaastainuutto  ja  maahanmuutto.    Nämä  p}'rkimyk-
set    t,aloudelliseen   ja    väestölliseen   tasapainoon   ovat  luonnollisia,
eikä  niit,ä  voi  estää  ilman  haittaa.    Se  aiheuttaa  työttömyyttä  ja
e]intason  alenemista.

Prof.   I-Ierschin   esitys   on   asiai`ikasta   ja   hallittua.    Sen   suuret
suuiitaviivat  varmaan  hämmästyttävät  sitä,  jolla  ei  ole  ollut  tilai-
suutta  luoda  }tleiskäsitystä  Euroopan ja Yhdysvaltojen väestönkehi-
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tyksestä,   mutta   tosiasiat   ovat   selvät.    Johtopä.ätösten  tekeminen
niistä  ei  ole  suinkaan  aivan  suoraviivaista,  ja  väestöii  kehit?-ksellä
on  ei.i  aikoina  nousunsa  ja  lashnsa,  joten  tule`-aisuuden  ennusta-
miiien  on vaikeaa.   Mutta  nyk}.inen  tilanne  `.iittaa  ede]1ä  esitetty}-ii
suuntaan.    Prof.  Ilei.schin  teoriat  ovaL  varsin  merkittä,viä.  ja  anta-
vat   i`unsaasti   ajattelun   aihetta,   vaikkapa   ei   harrastaisikaan   uus-
malthusialaisuutta.

Muusta   sisällöstä   on   lähiiiiiä   mainitta`'a   Bi.iisselin   i)rofessoriiL
Ansiaux'n   esit}-s   kansainvälisen   kaupan   häii`iöiden   vaikutuksesta
työttöm`-vteen.     Hän    huomauttaa    aluksi,    että    kansainvälisellä
kaupalla. .luonnollisesti  on  vaikutusta  t}'ön  k}.syntään,  ja  osoittaa
sitten    yksit}'iskohtaisesti,    miten    kaupan    säännöstelyllä   ja    vai-
keuttamisella   tulleilla   }-. m.   toimenpiteillä   on   i)}Tkim?-s   vähentää
työvoimankä}rttöä   vai`sinkin   vientiteollisuuksissa.     Kansainvälisen
kaupan  ehkäiseminen   tekee  lukuisat  raaka-aineet  ja  tuotteet  kal-
liimmiksi,   mikä  kallistaa  tuotantoa  ja   kulutusta,   vähentää  tava-
ran   kys}/'ntää   ja   työvoiman   käyttöä.     Tämä   lopputuloshan   on
tiet}-sti  vallan  selvä,  mutta  viime  vuosiin  perustuva  selvit}-s  siitä
on  ei`ittäin  valaiseva  ja  tarjoaa  kiintöisaa  aineistoa  sui)erprotektio-
nismin  ai.vostelulle.   Samoihin  seikkoih].n  viittasi  m}-ös i)rof. llersch.

Prof.  A]bei`t Hahn Frankfui.t am Mainista on julkaisuun kirjoitta-
nut  kansainvälisen  pääoman  epätasaisen  jakaaiitumisen  vaikutuk-
sesta  työttömyyteen.   Tämä  lyhyt  esit\7s  on  äärimmäisen  teoreetti-
nen,   mutta  sellaisena   se  epäilemättä  .tralaisee  parhaiten  käsiteltä-
vänä  olevaa  monisä`ikeistä  kysymystä.    Kii`joittaja  selvittää  ensin,
milloin  pääoma  on  epätasaisesti  jakaantunut, ja  huomauttaa,  ettei
tätä   sinänsä   osoita   korkomäärän  vaihtelu   eri   maissa.    Korko   on
pääoman  kä}-tön  hinta  ja  hrkeampi  koi`ko  osoittaa,  että  pääomaii
tarjonta  vastaa  k}-syntää  koi`keamman  hintatasoii  `'allitessa.  Sama
korko   t,aas   ei   merkitse   yhtä.   suui`tapääoman  i`unsautta  eri maissa
eikä   se   osoita   yhtä   suui`ta   rasitustakaan,   sillä   pää.onian   kä?rttö
voi   olla  teholtaan  vaihteleva.

Epätasaisuus   pääoman  jakaantumisessa  ja   seii  korossa  johtuu
kansainvälisteii  markkinain  häii`i}rt}'misestä,   johon  taas   on  monia
syitä,   poliiitisia   }T.  m.     Siihen   vaikuttaa   myös   väestöii   tihe}'s   ja
palkkatason  ei.ilaisuus  eri  maissa.  Pääoman  lisääininen  on   omansa
sysäämään  työtä   svrjään,  sillä  tuotannon  yleisellä  laajentamisella
on   i'ajansa.    Työtä   on   aina   vapaana   ja   pääoman   väheiitäminen
lisää  työttömyyttä.    Mutta  ei  lisääminen  eikä  vähentäminen  pääse
vaikuttamaan,  ellei   palkkataso   sovittaudu  uusiin   suhteisiiii.    Kas-
vava  työttömy}'s  on  silloin  seurauksena  ja  sen  poistumisen  edell}--
tyksenä  taas  hintatason  muuttuminen.

Muusta   s;sällöstä   inainittakoon   esit}-kset   i`atsionalisoiniiista   ja
työvoimankä}.töstä   sekä   i.ahanai`von   vaihteluista   ja    t}-öttöm}'}r-
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destä.    Ne  ovat  kansainvälisen  työtoimiston  laatimia  ja  sisältävät
yhteen  koottuja  uusia  tietoja.

Teoksen   viimeisessä    tutkielmassa    t,uiinettu    valtiososialistinen
kii`jailija   G.  D.  Ii.   Cole   koettaa   osoittaa,   että   on   perusteetonta
väittää    liian    koi`kean    palkkatason    aiheuttaneen    työttömyyttä.
Jo    aikaisemmin   esittämiensä   teoi`iain    avulla    (The    payment    of
wages)   hån  koettaa   antaa  tälle   käsit}rkselle   i)ohjaa,   siinä  kuiten-
kaan  onnistumatta.

Tässä  t}-ötoimiston  ju]kaisussa  on  useit,a  tutkielmia,  jotka  erin-
omaisella    tavalla    valaisevat    työttöm}-y`sk}.s}.m}'ksen    perustusta.
Niiden  kiintoisuus  ei  johdu  y.ksinomaan  tuoreesta  asia-aineistosta,
vaan    erikoistuntijain   hallitusta   suurpiiTteisestä   esitvksestä.     Mo-
nissa  kohdin  esitys  ehkä  yllättää  ja  }'ksit}-istapauksis[sa  usein  epäi-
1yttääkin,   sillä   käytännöllisjä   probleemeja   oii  täytyn}rt kovin  i)al-
jon  yleistää  ja  lukija  ei  voi  helposti  todeta  teorian  }rleispätev}-yttä.
Läheinpi   tai.kastelu   osoittaa   kuitenkin,   että   näiden   tutkielmjen
teoria  lepää  hyvin  lujalla  pohjalla.    Huomiota  hei`ättävät  nimen-
omaan  Herschin  ja  liahnin  selvit?Tkset  t?.öpalkkain  ja  t}.öttöm}ry-
den  suhteesta  toisiinsa.

Ilmoitettavana  oleva  julkaisu  antaa  varmaankin   ajhetta  oman
maamme   olojen   tai`kasteluun   noita   suui.ia   suuntaviivoja   silmällä
pitäen.     Mutta   muutenkin   se   on   vai`sin   h}-öd}-11inen   luettavaksi.

M.   J.   P.
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NATIOT\`AL¢KONOMISK   TIDSSKB.IFT.

N ..o  4,1931. -IlaTal,d Westergaard,,  ArbeJdsloshedens  paradoks.
Tekijä   lähtee   siitä,   että   }.hteiskunnan   edun  mukaista   olisi,   että
kaikki  sen jäsenet  saisivat  t}'ötä,  niinkuin  sen  etu vaatii,  ettei  pää-
omia jätetä  käyttämättä.   Mistä  siis johtuu,  että todellisuus  on  niin
kaukana   ihanteesta?  Ja  miten  päästä  terveempiin  oloihin?   Tekijä
hylkää   ehdotukset   t}'öajan   ]yhentämiseksi.     Sitä   vastoin   yhteis-
kunnan  velvollisuus  on  hankkia  työtä  työttömille  ja  kantaa  siitä
johtuvat    kustannukset.     Yhteiskunta   voi   joko   itse   panna   työt
alulle   tai   tukea   sellaista   }'ksityistä  ?7Titteliäisyyttä,   jonka   tarkoi-
tuksena   on  t}'ön  hankkiminen  teollisuuden  reserviarmeijalle.    Te-
kijän  mielestä  olisi  luonnollisinta,  että  tällaisista  töistä  suoritettai-
siin  sama  palkka  kuin  muual]akin,   eikä  suinkaan  sitä  alempi. -
jv.  P.  jv£ezsen,  S!;de!  p¢cb  sÅi.Zzem¢7t£.    Tekijä  tutkii  erilaisten  tanska-
laisten  vaihtorahojen  kulumista. -  £.  V. B..rcÅ,  O//en!Z£g  og  pr£vcLg

å¢io:#!.tuTteki:jf::ikt.äi:e:taiut`?at,etii:::u::itlåiiåieanoj=ls::asiejyaht?åil:::::
teiden etuja ja varjopuolia, pääomanhankintaa, konsessionien myön-
tämistä   ja   tariffien  määi`äämistä.    Sen  jälkeen  hän  tekee   selkoa
ei`i   maissa   ennen   ]naailmansotaa   noudatetuista   jäi`jestelmistä   ja
näiden   muuttumisesta   sotavuosina   ja   niitä   seuranneina   vuosina.

N..o  5,1931. ~  Ao:et   Niel,sen,  Den  i,nt,ei.ncti,ionale  kredi,tkri,8e  og,
gzÅ!d/oden.    Niiden   monien   k}'symysten   joukossa,  joita  tekijä  tässä
kirjoituksessa   käsittelee,   on  erikoisesti   mainittava   kysymys   siitä,
mikä  on  oleva  Tanskan  rahapolitiikan  päämääränä  kultakannasta
luopumisen  jälkeen.    Jotta   maatalouspula   ei   entisestään   vaikeu-
tuisi, Tanska  aluksi  -1uonnollisesti  -on  seui`annut  punnan  kehi-
tystä,  mutta  kysymys  lopullisesta  päämäärästä  on  vielä  avoinna.
B_at_k.a.iseva  het_kj_ tu_lee,  sa_ppo.±±±sijä±2=1`±±p_`_m_aataloushinnat  maai l-
ina_nma±|{ki_ngil_1.a_.a_1J{_9_v_g±_p=o.u_S_t_a±£kiiä_n_Pi£|isLiä_-`_Sil_19_ip__e_hgot±e.-
masti on__vasLaa]zasti_ _ale_nne_±tav_aF ]±_1kp_i]iaisen   va|_uutan   kurssej a
eikä    käytettävä `  tari.9u.tm:a.a_ _ tilei`Su_ut=!.a _E±ajat_g|o_uspulan   ratkai-
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suun.     Sillä   sc   olisi   huoiio   eniiakkotai)aus,   ja   `-asLaisuudessa   `'oi-
tTHn   sanialla   tavalla   r`Tht}'ä   i.ahan   huonontaTniseen   joideiikin
uusien   vaikeuksien   `.älttämiseksi.  -   Jvi.ezs   /LH.77dzm].g,   J)cn   c7tgezSÅe
Å'7.jsc,   e/£eJ.acmf   J.93J.     Tekijä`   seuraa   Englamiii   kriisiii   kehitystä
tehden  selkoa   sikäläisten   pa]ikkien  heikosta  lik`'idit,eetistä.   kesällä
1934,  kansainvälisen  luottoki.iisin  puhkeamisesta  ja  valaisten  sitten

i`i.:"g::.nå`;nh"yaitj.:,fjF,:,P"Sgsslåen!a!::;ae:"jaoge'ldev"ai!{":L:stÄc?,.j6eeqell|i{Sier::it=
sisältää   selvän   esit}'ksen   Saksan  lmrvausk}'s}Tm}.kseii  kehit}'ksestä
ja  vaikutuksesta  n`.t  va]litsevan  fiiianssiki`iisin  s}rnt}'miseen.    Teki-
jän   ]nielestä   ei   voida   välttää  kansainvälisten finanssien täydellistä
romahdusta,  ellei palauteta vapaata pääoinien ja tavaroiden vaihtoa
eri  maiden välillä tai  p}.yhkitä  suuria  kansain\'älisiä  velkoja,  joiden
suorittamisen  tullii)olitiikka   on  tehn}.t  mahdottomaksj.

EKoh'O}IISK   TIDSKRIFT.

N..o  2,1931. -Guimar   Mui.d,aL,  Kring  den  pi.akiiska  iwtioiwl,-
eÅonomi.ens    proö/emafjÅ.      Kirjoitus    sisältää    lä.hinnä    i)uolustusta
eräiden  arvoste]ujen johdosta,  jotka  eri  i,ahoilta  o]i  julkaistu  erästä
tekijän  kirjaa  vastaai],  nimeltä  »Vetenskap  och  po]itik  i  national-
ekonomien».    Tekijä   esittää   seikkaperäisemmin   ei`äitä   ajatuksiaan
ja   perusteluitaan  käsitellen   varsinkin  klassillista  ja   uusklassil]ista
arvo-oppia   sekä   päämäärän  ja  välikappaleen  suhdetta.

sTATs¢Kor\'oMlsK TIDSSKRIFT.

N :o  2-3,1931. -Eilif  Gjermce,  Det konjunkturcuklislw  elemem
i   beshje|tigebsesgraderw   sesoi'igl)evegezse.    Tek±iä.   oso±ttaa,   etti±  \£aus±-
vaihtelut  eivä.t  aina  ole  säännöllisiä,  vaan  että  niiden  laajuus  vaih-
telee  suhdanteiden  mukaan  ja  ilmeisesti  siten,  et,tä  vaihtelut  ovat
suuremmat   huonoiia   kuin   hyvänä.   aikana.    Kun   }'leensä   sesonki-
vaihtelut  eliminoidaan  ottamatta  tätä  tosiasiaa  huomioon,  on  seu-
rauksena,   että   huonona   aikana   suui.i   kausinousu   usein   luullaan
suhdannenousuksi,  kun taas hyvänä  aikana  pieni kausilasku  peittää
mahdollisen    suhdannekäänteen.     Tekijä.    valaisee    näitä    seikkoja
käyLtämällä    eri    maiden    t}röttöm}T?'stilastoa. -Bi.rgcr    J`4ei.czcjJ,
4propos  e!  sfci!®.s!jsÅ.  ¢].//ei.dc.    Lähtien  ei`äästä  psykolog.isesta  tutki-
muksesta  tekijä  toteaa,  että  matemaatt,istilastollist,en  menete]mien
käyttäm.inen  kaikenlaisissa  tutkimuksissa,  olkoon  näiden  ala  inikå

Fn};vt:i:åiåhoe:,?.sl:i::et:|a:::::i:ileat.,|{Iuäi:eiekT:stvaäph:i::;.snest.itaettt,än:.=:
tuneet   iiäihin   menetelmijn   kuin   inuut   tutkijat.     Selityksenä   on
te]{ijän  ]iiielestä  se„  että  edemset  ]iaremmin  kujii  jälkimmäiset  p}'s-
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t)'vät   arvostelemaan,   milloin    edell).t}-ksia   matemaattisten   mene-
telmien   kä}-ttämiseen   on   olemassa,  milloin   ei.    Ei-ammattimiehet
taas   enimmäkseen   kä}-ttävät   lö}-tämiään   kaavoja   ja   laskutoimi-
tuksia  lainkaaii  tutkimatta,  onko  tarpeellisia  edellytyksiä  olemassa.
LTsein  tämä  tutkimuksen  puoli   siksi  jää   aivan  iri.alliseksi,   välttä-
mättömäksj   koristukseksi,  joka  tosiasiallisesti  ei  vaikuta  sinne  tai
tänne   tutkimuksen   tuloksiin.    Toisinaan   taas   tehdään   johtopää-
töksiä   kahdellakin  desimaalilla  lasketuista   luvuista,   joiden  perus-
tam  olevat  ilmiöt  eivät  sellaisinaan  ole  luvuilla  mitattavissa,  vaan
jotka  ensin  on  ollut  pakko  -  mielivaltaisesti!  -  muuntaa  mate-
maattjsesti   käytettävään   muotoon.    Ijuvut   eivät   tosin   valehtele,
sanotaan,  inutta  jos  niiltä  vaaditaari  liikaa,  eivät  ne  sano  mitään
tai   -  sittenkin  pakotettuina  puhumaan  -  s}röttä`-ät  meille  paju-
köyttä.

]AHRBuCHER FUR NATIor\TALÖKor\TOMIE LTND STATISTIK.

Lokakuu  1931. -Pauz  Mom,bert,  Di,e  Ansclwuurbgen  des  17. und
18.  JahrhT,Lnderts   i.tbei-   di,e   ALbnahme  der   Bevözl&rung.    S.iinÅ  vå`estö-
kysym?.stä  käsittelevässä  kirjallisuudessa,  jota  4 7:nnellä ja  18:nnella
vuos].sadalla   julkaistiin,   on   luonteenomaisena   piirteenä   huolestu-
minen  väestön  taantumisesta.   Aivan  yleisesti  lähdettiin  siitä  otak-
suniisesta,  että  kaikkien  Euroopan maideii `-äkilulm  oli vuosisatojen
k`iluessa    huomattavasti    vähent}-n}-t.     Tällöin   nojauduttiin   joko
antiikin   kirjailijoitten   vahvasti   liioiteltuihin   tiet,oihin   varhaisem-
pien aikojen väestön suuruudesta tai  toisaalta i)idettiin ilman muuta
selviönä,  että  ihmiskunnan  hedelmällis}-}Ts  on  suuressa  inäärin  hei-
kontunut.    I\Täin  ollen  on  ?-mmärrettävää,  että  kaikki  tämän  ajan
kansantaloudelliset    kirjailijat    koi`ostivat    väestön    lisääntymisen
tärl"yttä  ja  vaativat  kiihkeästi  tarmokkaita  väestöi)oliittisia  toi-
•:neiiT)L+e:T+.å. -Victor   Bloch,   Zm   Methode  und  Problemstellung  der
Zj7ts£Åeorje.    Kirjoittaja      kohdistaa    huoinionsa    etupäässä    Böhm-
Bawerkin   pääomanhrlmteoriaan,   jonka   lähtökohtaa   hän   pitää
harhaanjohtavana.

Marraskuu   1931.. -Uml)erto   Ricci,   Die   stati,8cl.e   Th,eori,e  d,er
G7.i47tdJ.e7t£e.     Italialaisen   tiedemiehen   tutkielma   maankorosta.    Te-
kjjä tulee  siihen tulokseeii,  että  tuotteiden hinnat  määräävät  maan-
koi`on,   eikä  päinvastoin,  ja  että. maankorko  sisält}-}-}Tittäjän  kus-
tan"ksi:in. -    Jubi,us    Neubauer,    Ei,ne    pseudoed)akte    GeLdtheori,e.
Kirjoituksessa    arvostellaaTi    joitakin    vuosia    sitten    ilmestynyttä
englantilaisen   D.  11  Robei`t,sonin   teosta   ))Banking   Polic}.   and   the
Price  Level».  Sanotussa  teoksessa,  joka  on  herättän}-t  varsin  suurta
huomiota,    käsjtellään   pankkipolitiikan   `-aikutusta    hintojen   koi`-
keuteen.   Arvostelija  todistaa  matemaattista  menetelmää  kä}rttäcii,
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eitä   Robertsoii  on  teokseeiisa  sisält}'`.ässä  ]iitteessä  tehiiyt  itsensä
syypääksi  mie]ivalt,aisiin  otaksumiin  ja  karkeisiin  ]aiminl}Tönteihin,
joten  teos   kokonaisuudessaan   on  i`istii-iitainen.

Joulukuu   1931. -M. R.Weymarrb,   Dei.   Gol,dstandard   i,n   der
Å-i.cd{!Åri.sjs.     Kultakannasta   luopuiniseeii   ei   ole   ollut   s)-ynä   suin-
kaan   kultakanta   sinänsä.     r\T\'kvisenä   ajankohtana   on    inflatioon
tähtäävät  toimenpiteet  j`'rkä;ti.torjuttava.    Saksalle,  joka  on  hil-
jattain  saanut  kestää  niitä   s}.vimmälle  ulottuvia  taloudellisia  jär-
k}'tyksiä,   mei`kitsisi   uusi   inflatio   taloude"sta   perikatoa. -  Ceo7.g
//cijm,   »Wcircc7ty)   zA7tcz  t)Å.c®pt.tc*jd}.6'po6.j!}.oJ®i).     Casselin  »o{lotus»  ja  t)pää-

oiiiankä}.ttöoil"us»  eivät  voi  olla  jdenttisiä  käsitteitä,  kuten  Cassel
itse  esittää.    h-iinitys  i)Kapitaldispositiont)  on  ei)äselv}-}.tensä  vuoksi
o]nansa  a]itamaan  aihetta  väärinkäsit`-ksiin. -4Zc.€cmder  ÄTOÅ.Å.¢Ji.s,
Di,e  Produktionsfahtoren  und  ihr   Verhättnis   z.ueinander.   TuotaTL+o`-
\roimien  jaoittelussa  ei  ole  pidettävä  silmällä  ulkonaisia,  f}'sikaalisia
tunnusniei.kkejä,  vaan  huomio  on  kohdist,ettava  tuotantovä]ineiden
ta]oudelliseen  funktioniin.    Tältä  r)ohjah`  lähtien  kirjoittaja  kehit,-
telee   oinaa   teoriaansa.



KERTojvIUS  KANsnNTALoUDELLlsEN  yHDISTyKSEN
TOIMINNflsTfl  VqoNNfl  1931.

Ohjehiiansa   mukaisesti   Kansaiitaloudellineii   Yhdist\.s   on   sinä
toi]niiitakautena,    .].oka   tänään   päätt}.}-,    käsitell`-t    ko]:ouksissaan
pääasiallisesti  ajankohtaisia  kansaiitaloudellisia  k}.s}|iiyksiä  ja  jat-
kariut   julkaisutoiiiiintaa   tällä.   ala]la   sekä   suoranaisesLikin   pannut
toimeen  kansaiitaloudellista  tutkimustvötä.

Kuluneena  vuoiina  oii  Yhdist\-ksell.ä  ollut  `'hteensä  s  kokousta
eli   `'htä   eiiein]nä]i   kuin   edellise.iiä   vuoiina.    `Ke`rätkaudella   niitä
oli   5,   ja   s`.}-skaudella,   ]un   tämä   vuosikokous   luetaaii   mukaan,
vast,aa`Ta   luku   on   3.

TaTnmikuun   21    i)äivänä    olleessa    kokouksessa    piti    itääjohtaji`
JCLzmc"   Ca6.fJ.6n   esitelmäii   »}Ia{intiet   ja   rautatiety).     :\siasta   s`-nt}-i
kokouksessa   ei.ittäiii   vilkas   mieliititeideTi   vaihto.

Seuraavassa  kokouksessa,  helmikuun  `1.2  i)äiväiiä.,   lausui  Yhdis-
tykseii   esimies,   senaattori   J.  Å-.   P¢cu£Åj¢L.   muistosanoja   maistei.i
jvji.Zo   Kör/.estä  ja   ohjelmassa   oli  hallitussihteeri  E//.as.   Kcihmn  esi-
telmä   ))Työttömyysk}'s}mys   Suomessa».     Tästä    sosialipoliittisesLa
aiheesta  s`rntvi  monipuolinen  keskustelu.

Maaliskuu-ri  /±  päivänä  pidet}'ssä  kokouksessa  lausuttiin  muisto-
sanoja   ylireviisori   yJ./.ö.   4L.njosta,   ja   sitten   professori   yr/.ö   Ja/}n6.-
so7t  piti  esitelmän  »Suomen  nykyisen  rahai)ulan  syistä  ja  keinoista
sen    poistamiseksiy).      Siinä.    mielipiteidenvaihdossa,    joka    esitelinä[L

jällti}en  seui`asi,  esitelmänpitäjän  puoltama  ohjelma  ei  saavuttanut
kannatusta.

liuhtikuun   '[   päivän  kokouksessa   esitti  maisteri  Å-.  W.   Hopptt
katsauksen     Suomen     satamaliikenteeseeii.      Sen    johdosta    s}.nt}'i
kokouksessa  moniiiuolinen  keskustelu.

Kevätkauden   viimeisessä   kokouksessa,   toukokuun   7   päi`'ä.nä,
lausuttiin    muistosanoja    johtaja    ASc4    Ensi.osta    ja    c®ZjeÅ;7./.oj£!cmw£

piti    esit,elinän    Suomen   ja    Skandinavjan    maiden    taloudellisesta
kehityksestä  maailmansodan  jälkeen,  jättäen  siten  ennakkotietoja
Yhdistystä   varteii   suorittamistaan   tutkimuksista.     Esitelmä    on
julkaistu    Kansantaloudellisessa    Aikakauskir<iassa.     Keskustelussa,
joka  esitelmän  johdosta  synt}/-i,  kosketeltiin  etupäässä  suoritettujen
tilastollisten  vertailujen   ei`i   puolia.
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vänä,    lausuttiin    muistosanoja    Yhdist}.ksen    pitkä.aikaisesta   jäse-
nestä.,   i)ääpostitirehtööri   P..Gfor..   Jc477ta/cH:scsta.     Esitelmän   »Kulta-
kanta   sekä   keskusi)ankin   tehtävät   ja   mahdollisuudet   sen   valli-
tessa»   piti   pääjohtaja   f)j6`Co   fig/tz..     F:sitelmää,   joka   myöhemmin
julkaistiin  Yhdist}.ksen  aikakauskirjassa,  seurasi  vilkas  keskustelu,
joka  kohdistui  erikoisesti  maan  rahai)olitiikaii  vastaiseen  suuntaan.

Marraskuun    26    päivä.n    kokouksessa    lausuttiiii    muistosanoja
lakit.   kand.     W.  W.    Ttm77t£o/.ctsta   ja    i)ää.toimittaja    A7t£o7t   Hwo!ch
rjsta.    Sen  jä.lkeen  piti  professori  f?].7to  J\-{(z(S£  iiiuistopuheen  saksa-
laisesta  kansantaloustieteilijästä   Lujo   Bi`entaiiosta,   kuvaten  häiien
elämäntyötänsä.  tutkijana  ja  opettajaiia.    .`'1/jcÅjr/.ojffcmzÅ£  loi  sitten
katsauksen  vii'kamie.skys}-mykseemine  taloudelliselta  kannalta  kat-
soen.    Keskustelussa,  joka  esite]män  jälkeen  suoi'itettiin,  tarkastel-
tiin   virkamieskys?-myksen  eri   puolia.   -   Sekä   professori   Kuusen
pitämä  muistopuhe  että  allekirjoittaiieen  esitelmä  ilmest}'vät  Kan-
santaloudellisessa   Aikakauskirjassa.

Tämänpä.iväisessä  vuosikokouksessa  oii,  äsken  esitettyjen,  Georg
¢on   ScÄciJtziiii   ja    Yhdistyksen  kahteen inaaseutujäseneen,  tuomari
J.  jv.   L¢wrjin   ja   kansanopistonjohtaja   Jio/)e   A-o/.oseen,   kohdistu-
neiden   muistosanojen   ohella,    ohjelmana    tohtori   8)..    S74v£7.¢7tnm
esitelmä  maailmantalouden  luhistumisesta.

Yhdist\-ksen    kokoukset    i)idettiin    ke\-ä.t,kaudella    Tieteellisteii
Seui.ain  tä'lossa   Kasai`miiikadun  vaiTella.   mutta   s`-ksvllä.   muutet-
tiin   muiden   seurojen   mukana   uuteen   huoneisto6ii  `Säätytalolle.
Osanotto  kokouksiin  on  ollut  hyvin  vaihtelevaa.    Kun  muutamissa
kokouksissa   on   ollut   Yhdistvksen   jäseiiten   ohella    m}7ös   muita
henkilöitä,    on    keskimä.äräine.n    osanottajaluku    noussut    entiseen
veri`aten   korkealle,   ollen  lähes   70  henkeä.

Ekonoiniska   Samfundet  i   Finland   on  kuluiieena  vuonna   kah-
desti   pyytänyt   Kansantaloudellisen   Yhdist}-ksen  jäseniä   järjestä-
miinsä    kokoustilaisuuksiin.    Maaliskuun   '.13  päivänä  piti  professori
Gö.sC¢   Bc!gge,  Tukholmasta,  esitelmän   t`.öttöm}'}'sk}rsymyksestä,   ja
lokakuun 9 päivänä tohtori  .JOÄort 4Äerricm, niiiiikä`äui Tukholmasta,
esitelmän  »Planhushållning   och  tidshushållning)).

Tutkimusta  maailmansodan vaikutuksista  Suomen  kaiisantalou-
teen      on     ci!ZeÅ£r/.o££f¢nz4f    Yhdist}-ksen    toimeksiannosta     edelleen
jatkanut,   ja   sen   tuloksia   on   paitsi   edellä   mainitussa   esitelmä.ssä
käytetty  myös   englanninkieliseen   esit}-I#een,   joka   on  tarkoitettu
liitettäväksi  Cai'negien  kansainvälisen  rauhan  säätiön  julkaisemaan
teossarjaan.    Käännöstyön,  joka   on  miltei   lopi)uun   saakka   suori-
tettu,   on   tehnyt   toimittaja   Aje.c.   /14cÖ£so7t.     Suui`in   osa   teoksesta
on  jo  ollut  mainitun  sarjan  toimituksen  puolesta  professori  J~Jor¢Zd
We6£ergcia[rdiii    tai.kastettavana.      Suomeksi    julkaistava    tutkimus

Syyskaudeii    ensimmäisessä     kokouksessa,     s}-yskuun    29    pä
•                      T,1          1   ®         -             ,                                                  .   _    ,       .,            ®1'               .                      _                         .   .®
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Suornen   kansantaloudesta   maailmaiisodaii   edellä
paa  vielä  tä\.denn}'stä  ja  viimeistelyä,   ennenkuin
nattaa  ))Kan.;antaloudelliste]i  tutkimusten»  sarjaan.

Kansaiitaloudellinen  Aikakauskjrja  on  kuluneena  vuonna  ilmes-
t,ynyt   edelleen   Yhdist}-ksen   omasta   toimesta,   ja   sitä   on   jaettu
Yhdist}'ksen   jäsenille.     Aikakauskirjan    päätoimittajana    on   ol]ut
Yhdist}rksen   johtohn]ian  jäsen,  tohtori  A.  E.   rL4c!eer  ja  toimitus-
sihteei.inä   \-liaktuaari   M.    S!römmcJ..     Toimituskuntaan   ovat   sitä
]iaitsi   kuul`iineet   }'litirehtööi.i   E£J?fl].   Bö.ö.Å,    professorit   E.    Jvevcut-
linm  5a  0. K.  Kilpi, n\&isteTi  M.  !.  PesorLen_,  toh+or±t  Paavo  Koi.pi-
sctcn.j   ja   BJ..    S](vL.J.anf¢   sekä   i)rofessori   J.  J-J.    T/c7tnozcr.     Aikakaus-
kirjaa    on   painettu    llelsingin   Uuden    Kirjai)ai]io    O}T:n   toimesta,
ja   samassa   paikassa   on   hoidettu   sen  jakaminen.

»Kansantaloude]liscn  käsikirjaston»  sarjassa,  jota   Yhdistys  jul-
kaisee   Vverner   Söderströiii   O}m   kanssa,   on  il]nest}7nyt   professori
Ej7m   j\-i4t4sen   teos    »Sosialii)olitiikka»,   joka   laajuutensa   tal{ia    on
jaettu   kahteen   iiitceseen.     Painettavana   on   pi`ofessori   E.   jvevcbrh
Jt.7tr}an    teos    ))Yhteiskuniiallisen    talouselämän    pääpiirteeLi),    joka
kuluneena   vuonna   on   päätett,}t   tähän   sarjaan   liittää.    Ylijohtaja
J`4cirf££   Å-o¢ero   on   edelleen   valmistellut   teollisuutta   ja   teollisuus-
poliLiikkaa   esittävää   teosta   ja   senaattoi`i   0.  W.   LOLth®.yitorj  teosta
vakui]tusLoiminnasta.      Käsikii.jasarjan    toimituskunnan    työvalio-
kuntaan   ovat   Yhdist`.ksen   puolesta   edelleen   kuuluneet   i)rofessori
E£7m   Sc!c!7.j   ja  ¢jJCÄH.7./.oi.ffc"4£,  joista  jälkiinmäinen  on  ollut  puheen-

johtajana;     kustantajan    edustajan    ja    toimituskunnan  sihteerin,
maistei`i  .V£jzo  Kö77.en  kuoltua  tuli  hänen  seuraajakseen  ensin mais-
tei`i   J7c£ÅÅb.    W¢ri.s,    mutta    tämän   jouduttua   jo   kohta   estetyksi
tehtävää   hoitaiiiasta   se   siii`t`'i   sitten   yliaktuaari   J14.    S£rö.mmerin
käsiin.

YhdisL`.ksen  julkaisutoiminnan   `-hte`-dessä  on  mainittava,   että
Yhdist}'s   on   m?.öntänyt  i`ahallista  `avus.tusta   pi`ofessori   E.   ivep¢7t-
Zi.7t/i¢,n  suunnitte]emaa  tut,kimiista  varten  Suoinen valtioiitaloudest,a.

Pohjoismaiden    kaiisaiitaloiidelliiie]i    kokous,    joka    alkuaan    oli
suuiiniteltu   i)idet[ä`.äksi    lielsing`issä,   siii.t}-i   kokouksen   kielikys}'-
]nykseii  järjestäniisessä  ilmenneide]i  `7aikeuksien  takia  tällä  kertaa
Tukholmaa]i,  jossa  se  oli  `/'iime  kesäkuun  15-`J7  päivinä.    Kokouk-
sen   ohjelmaa  \-€`]]iiisteli  c(Ielleen  aikaiseiiimin   }-hdessä   Ekonomiska
Samfundetin   kaiissa   :`setettu   toimikuiita,   jonka   puheenjohtajana
o]i  Yhdistvksen   esimics,   senaattori   J.  j\T.   PctcLs£ÄjfJ£  ja  jossa  tämän
\'hdist}-ks6n      puolesta     oli     jäsenenä     i}rofessori     T;'ö{Jtö.     Vo!:o7tmocb
;ekä   varamieheiiä   toin`itusjohtaja   W..4.   Lcwoni.Lis.    Toimikunnan
kokouksiin    on    m`'ös   crJze/w.)./.o£!!cmit£   Yhdist}'ksen   sihteei.inä   otta-
nut   osaa.     Lopu]Iisen   kokouskutsu]i   allekirjoitti   ja   julkaisi   myös
Kansanta]oudel]ineii   Yhdistvs.    Puheena   olevaan   kokoukseen    otti
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sitten  osaa  Yhdist}.ksen  esimies  ja  7  jäsentä;   kokouksessa  oli   Eko-
nomiska   Samfuiidet,in    jäseniä    suureinpi   määrä,   joten   Suomesta
oli  yhteensä  21   osanottajaa.

I-Ie]singissä   kesäkuun   `16-18   päivjnä   pidet}.n   Suoiiialais-ugri-
laisen  kulttuurikongressin  valmisteluun  Yhdistys  otti  osaa  valit,en
edustajikseeii toimikuntaan varaesimiehensä i)rofessoi`i  VäJJtö  VojoJi-
mcbcm  ja  cizJeÅ£r/.oi.!fcineen,  joka  sittemmin  oli  koiigressin  taloude]lis-

}.hteiskunnallise]i  harrastuspiirin  puheenjohtajana.
Yhdistyksen   raha-asiat   ovat   kuluneena   vuonna   p}.s}-neet   s`iu-

i.in    piirtein    samanlaisina    kuin    edellisiiiä    vuosina.      Suurimpiiia
tuloerinä  ovat  o]leet  valtion  ja  ei.åiden  pankkien inyöiitämät  avus-
tukset,  joit,a  on  kei.t`.nvt  98 500  inarkkaa.    Tästä  oii  36000  niai.k-
kaa   ol]ut   Yhdist}'ksen  ja   Aikakauskirjan   saamaa   valtionapua  ja
7 500  inai`kkaa  avustusta  aikaisemmin  mainittua  englanninkielistä
käännöstyötä   varten,   joka   tai.koittaa   sota-ajan   taloudellisten   ja
)-hteiskunnallisten   vaikutusten   esittämistä.    Tätä   tutkimusta   on
Suomen  Pankki  avustanut 20 000 markan summalla.   Alfred  Koi'de-
ljnin   säätiö,   joka   useana   vuonna   on   Yhdist}-ksen   tutkimustöitä
avustanut,   ei   tänä   vuonna   valitettavasti   myöntän}-t   tähän  tar-
koitukseen  initään.    Yhdist}.ksen  jäsenmaksuja   on  kuluneen  vuo-
den   ]opulla   i)eritt}'  m?'ös   maaseutujäseniltä,   vaikkakin  tutkimus-
ten  jakaminen,  jonka  `'hte}-dessä  se  tavallisesti  on  tehty,   on  yhä
]}'kkäyt}-nyt.    'I`ämä  tuloei'ä   on  noussut  ?rli  30 000  markan.    Kor-
koja  ja  jako-osuuksia  kert}.y  tältä  vuodelta  lähes  48 000  markkaa.
.Julkaisuvarastoii   ja   muistomitalien   myynti   on   tuottanut   lähes
700    ]narkkaa.      Kansai`taloude]lisella    Aikakauskirjalla    on    ollut
ilmoitustuloja  `-li  41000  inarkkaa,   mihin  tulee  lisäksi  vasta  perit-
tävä   määrä,   }`li   3000   markkaa,  ja   tilaus]naksuja   '183   tilaajalta
`.hteensä  L-) 000  ]narkkaa.    Yhdistyksen  kaikki  tulot  nousevat  täten
}.li   460000   niarkan.     Yhdist}-ksen   menoista   on   suurin   osa   käy-
tettv  Kansantaloudemseii Aikakauskirjan kustannuksiiii, joita ki]lu-
neeria  vuonna  on  jo  o]lut  }.li  €8 000 markkaa;    tästä   on  kuitenkin
osa    ollut    edelliselle    vuodelle    kuuluvia    menoja.     Aikakauskirjan
]nenoista   ovat   valtionavustus   ja   Aikakauskirjan   omat   tulot   vas-
tanneet  runsaasi,i   toista   puolta.    Sota-ajan  tutkimukseen  on  tänä
`.uonna  kä`.tett`.  ]ähes  47 000  niaT`kkaa.    Kansantaloudellisen  käsi-
kii.jaston  t;kijän-  .].a  toimituspalkkioita  on  suoritettu  19 000  mark-
kaa.      Esitelmäpalkkioihn    menee    4250    markkaa.     Yhdist)'ksen
omien   toimihenkilöiden   palkkiot  nousevat  8 700  markkaan.    Kun
lisäksi  otetaan  m`iistoraha-  ja  julkaisuvai.aston  menot,  postikulut,
ilmoitusmaksut  }'. m.,  voidaan  menojen  ]askea  nousevan  yhteensä
\-li   150000   markan.      T\Täin    ollen    tilinpä.ätös    kuluvaltakin    vuo-`delta   nä}rt,tä.ä.   iiiuodostuvan   kohtalaisen   edulliseksi,   ja   vai`oja   on

voitu    sijoittaa    osakkeisiiii   mvös   tänä   vuonna,  yhteensä    19460
markkaa.
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Yhdist}.ksen    kirjasto    on    k`iluneeiia    vuoiina    ]isä.ä.nt`-n`'t    ei.i
virastoilta,  liikelaitoksilta  ja  seuroilta  saatujen julkaisujen johdosta.
Yhdistys   puolestaan   on   osittaiii  vaihtokai)paleina,   osittaiii  ilmai-
seksi  jakaiiut  julkaisujaan,   pä.äasiallisesti   ei'äille  valistuslaitoksille.

Vuoden  kuluessa  on  Yhdist}tkseen  valittu  /±0  jäsentä,  nimittäiii:
hovioik.    ausk.    Leo    .`\nttila,    johtaja    M.    Arvola,    toimistosihteeri
T.   Attila,   toimitusjohtaja   Jalo   Aui`a,   maistei.i   Aksel   Danielson,
päätoimittaja    Eljas    Erklm,    i)ankinjohtajat    Väinö    Forsman    ja
Lauri  I-Ialiiie,  toimittaja  Jaakko  I-Iankajärvi,  aktuaari  Einar  Hirvi-
kallio,   kontrollööi.i  Wäinö   llonkanen,  lähet}'stöneuvos  Eei`o  Järne-
felt,    insinööri    Aaro    Kangasinaa,    kassanhoitaja    Niilo    Kivikoski,
apulaisaktuaari  Lauri  Konkonen,  maisteri  Aiino  Kuokkaiieii,  agr.o-
noomi    Arvi    Kontu,    insinööri   Ola`-i    ljujaiien,    i)rofessori    Ai`vo J.
Lönni.o[h,   lakit. kand.   J.  J.  E.   .\Iartola,   varatuomari   W.  A.   Nero-
neii,   johtaja   Ei`ik   r\Tevanliniia,   varatuomari   Niilo   r\Tuotio,   kii.jas-
tonhoita.ja   Simo   Pakariiie]i,   maisteri   A.  E.   Palola,   kauppaneuvos
lT.   Peui`a,   tohtoi`i   I-Iugo E.   Pipping,   varatuomaTi   Laui'i   Siltanen,
toimitt€`ja   Yrjö   Soini,   arkistonhoitaja   Rainer   Sopanen,   toimittaja
Toivo  \r.    Tai`kka,    insinööi`i    Vilho    Teiskonlahtj`    i)rofessoi`i    K.  T.
TeTho,   varatuomai.i   Tauno   Tirkkonen,   insinööi`i   .J.  E.   Tuokkola,
maisteri  B.  Tuunaiieii,  iiisinööri  Eiisio  Uoti,  lähet`-stöneuvos  llugo
Valvaniie,   johtaja    T.  1.    \\'-uorenrinne   ja    kamre6ri    E.    Vuorinen.
Kuolemaii   k€`ut,ta   Yhdist}-s   on   menettän}-t   s   jäsentä   ja  muuten,
Yhdistyksen  sääntöjeii  3  §:ii  nojalla,   jäse]iluettelosta   on   iioistettu
7   jäsentä.     Koko   jäsenluku   on   täten   .=J50.

Yhdistyksen   edustajina   Suomalaisen   Kirjallisuiiden   I]`,distämis-
rahaston   }.hteiskuntataloudellisessa   osastossa   ovat   edelleen   olleet
senaattori   0.  W'.   Loi./.®.vz(oJ.j  ja   c®ZJeÅ£r/.o£!!a7w(,£   sekä  vai.alla   tohtoi`it
Pa¢tJo   Å-orpi.s¢cu.£   ja   4. j7.    r%decj..     Alfred    Kordelinin   rahaston
tieteiden    .iaostossa    on   Yhdist+'stä    edustaiLut   ?'litirehtööri    E£ncw
Bö.ö.Å   varsinaisena   edustajana   ja   i)i`ofessori   0.  Å'.   K£Jp£   on   ollut
vai`amiehenä.

Yhdist}-kseii    esimiehenä    on    ollut    senaattori    J.  Å-.    PcLcmjÅ®.fJ£,
vai.aesimiehenä   professori   VöjJtö.   T'oL.o7.mc!ci  ja  muiiia  johtokunnan

iåsen`må   toh+or.it   A. E.   Tudeei`   3c\   Eiemiz   Hyminen   sekå   allekir-
/.ojffcmz/£,   joka   on   ollut   m}'ös   Yhdist}-ksen   sihteerinä   ja   i`ahastoii-
hoitajana.     Yhdist`-ksen    kirjaston-    .ja    kirjavaTastonhoitajana    on
ollut  }rliaktuaari   //mor£   rej/.uZc!.

Yhdistykseii    t,ilit    vuodelta    '1930    tai`kasti`.i`t    iirofessori    Et.7%
Scbo}'a.   ja   pankiiijohtaja   r4ncj®.   Hjz!zmeJ?.

I-Ielsingissä  joulukuun   30   päivänä   193J.
J-`.   I-Ial`maia.



z u S n M M E N F n S S u N G.

IjL'J0   BRENTi\`'O.

Ge(lä(htnisi`ede,    gehalten    i,n    der    Sit-.iing    des    T'ol,kswii.l`Schaftlichen
Vei.ein`S   am  e6.  Xo.Jeii.ljei.   1931.

`ron  Dr.  Ei,no  Kuusi.

Lu,j{t    Breiitaiios    wissenschaftliche    Tätigkeit    wui`de    bestimmt
durch   ein   bewusstes   Streben   das   \\''ii`tschaftslebeii   mittels   einei`
griiiidlichen  L'ntersui`hung.  der  sozialen  Entwicklung  und  der  heuti-
gen   sozialen   Verhältnisse  zu  beeinflusseii.    Seine   Forschungen,   die
si(`h  haui)tsä.chlich  auf  die  _lgi.ai .-,.L\rbeit,er-  und  Zol]i"litik  ei.streck-
ten,  zeigeri  eine  deutliche  auf  die  sozialen  Kämi)fe  gerichtete  Ten-
denz.    Doch  lehnte  er  es  immei-  ab,   die  nationalökonomische   For-
schung  zu  eiiier   Magd  der  wechselnderi  i)olitischen   7jiele  zu  eriiie-
drig.en.    I)ie   Hritwicklung  lässt   sich,   so   meinte   ei.,   iiicht  nach   be-
stiminten   lloffnungen   oder   ldealen   ]enken,   wohl   aber   kann   die
Beobachtung   des   historischen   VeT`laufes   des   Wirtschaftsprozesses
mit  einigermasseii  Sicherheit  zeigen,  welche  Richtung  die  Entwick-
1ung  unter  dem  Einflusse  jhrer  eigenen  iiinei`en  Kräfte  einschlageii
wird.    Er  war  mit   Bacon   dei  Ansicht,   dass  sich  die   Eiitwickliing
nur   beherrschen  lasse,   weiiii  iiian  ihren   Gesetzen  gehorche.

\Venn  man  fragt,  wai.um  sich  Bi.entano  iiicht   damit  beg.nngte
in    ktihlei.    wisseiischaftlicher    Ki.itik    die    Tatsachen    festzustellen
und    die   Gesetze,   welche   diese   bestimmeii,   aufzuzeigen,    sondern
seinei-    Forschungsai`beit    eiii    pi`aktisch-aktiveres    Gepräg.e    gal),   so
lautet   die   Antwort:     Die   Ergebnisse   wissenschaftlich   wii.tschafts-
politischen  Denkens  bedtirfen  der  BesLätigung  dui.ch  das  wirkliche
Lebeii.   Wer  die  Ergebnisse  seiner  Arl)eit  iiicht  deT  Feuerprobe  der
praktischen  Politik  auszusetzen  wagt,  muss  schon  dadurch  Zweifel
geg`en  dieselben  ei'wecken.   Wenii  der  wissenschaftliche  \Virtschafts-
politiker eine  passive  Stellung  gegeiitiber  der  Entwickluiig  des  Wii.t-
schaftslebens  einiijmint,  macht   er  die  ganze  Wirtschaftspolitik  zu
einem   Tummelplatz   gieriger    lnteressent,en   oder   blinder   Bui-eau-
kraten.    Breiitai]o   hat   dagegen   iinmer   energisch   den   Standpunkt
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\'ei.treten,  dass  die  Ansicht  der  Wissenschaft  auch  in  diesen  Frageii
zu  höi.en  sei,  vor  al]em  da  sie  unpartciisch  ist.

Lrlusser    durch    seine    wirtschaftspolitischen    .\i.l)eiten    hat    sich
13].entano   vor   a]lem   aui.h   clurch   seinc   lebendig`   und   anreg`end   ge-
st.hriebene]i   wirtschaftsgeschichtlicheii    Forschuiig.en   eiiien   r\ta]iien

g.emacht.    I]offcntlich  wii'd  auch  seine  l)ekannteste  ^L\i.beit,  die  von
Jahr   zu   Jahr   ergänzten   Voi.]esungeii   Uber   das   \Vii.tschaftsleben
der Völker, \.o]]stänclig  dei.  Öffent]ichkejt  zugäng`lich ge]nacht werdeii
können.

Dlr=   BEAMTE`.FR.lGE   lr\T   FII\t\-I,.l`TD   VO.\I   \V|Rr|`SC[iAFT.
L|CI-IE.\T  STANDPUP\'KT  .lus  BETRACI-ITET.

von  Dr. Leo   HariiLaJa.

Verf.  gibt  zunächst  eine  Ubersicht  iibei`  die  fruhere  Behandlung
der   Beamtenfrage  in   Finnland  und   `inters`icht  daiin,   \`'ie   sich  die
Organisation   der   eigentlichen   Behördenarbeit   iri   dei.   letzten   7jeit
entwickelt   hat.     Diese   ist   gegen   fri.iher   zweckentsr>rechender   ge-
woi.den  und  die  .\i`beitsinteiisität  entspi'ichi,  in  dcii  meiste]i  Fällen
zieinlich  hohcn  .lnfordeiu]ige]i.    Die   ^\i`beits]iiittel  uiid  tech]iischen
Methodcn  haben  sich  auf  `.ei.schicde]ien  Gel)ieten  immer  mehr  ver-
vollkonimnet.   DamiL  hat jedoch  die  13erufsvorbildung  der  Beamten,
besondei.s   wenn  man   (lie   FTage   \7oiii   wirtsi`haftlicheii   Standpunkt
aus  betrachtet,  iiicht  g`]eichen  Schi`itt  geha]ten.    Dje  fachliche  Aus-
bildung   des   Beamten  ]ässt   iioch  maiiches  z`i  wiinschen  {ibrig,  `Toi`
:`llem   fehlt   es   noch   fast,   g.anz   aii   einci.   zwccki.ntsprechendeii   Voi.-
]iildung`    des    höheren    Beamteii    fiir    seineii    veraiitw-ortungsvollen
]3eruf .     In   dieseiii   7"sammenhang.   werden   dic   Kurse   besprochen,
(lie    voii    dei`    Deutschen    Vereiiiig'ung.    ftir    StaatswissenschaftTiche
li`oi`tbildung   abgehalten   `` erdeii.

Der   zweite   Teil   des   .\ufsatzcs   behandelt   die    Beso]dungsver-
hältnisse   der   Beamten.     \Tach   dem   Weltkrieg.e   haben   sich   dicse,
]teso]iders   in   den   Berufe]i,   clie   e;iie   längei`e   Fachausbi](lung   erfor-
(lerii,   sehr  verschlei`htei.t.    ]`:ine   .\bstufm`g   dei`   Gehältei.   nach  den
Teuerungs\'ei`hältnissen,    dic    fiir    ciT`zelTie    Ort,e,    in    Finiiland    sehr
verschiede]i   sind`   ist   iiach   dem   Kriege   nicht   mehr   \-oi.g.enommen
`vorde]i.     So   besLeht    heute   ein   s(.hroffei-   Gegens:i[z   zwischen   deiL
.-\ufgaben  uiid  Fordci.ungeii,  die  an  einen  13eamtcii  geste]Ii   werden,
iind   der   Verg.iitung`,   welchc`   ihm   fi.ir   seine   gegen   frtiher   stark   ge-
wachsene  Arl)eit  gewährt  wird.    Die  heutige  Lage  ftihrt  (lazu,  dass
(]er  Staat   ]iicht  mehr  iii  ilemsell)en  }Iasse  wie  fi`Uher  auf  tiichtige
Bei`mtt3  rechnen  kan]i,  die  sich  eine  mög]ichsL  griiiidliche  Fachaus-
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bildung   zu   verschaffen   im   Stande   sind.     I)ieser   .\Iissst,and   niacht
sich  umso  fiihlbai.er  geltend,  als  sich  die  Aufgaben  des  Staates  be-
deutend  erweitei.t  haben.    Darum  ist  es  heute  wichtiger  als  frtiher;
dass   dieser,  `'or   allem   ftii.   die   verantwortungsvolleii   Stellen,   i..ibei`
Beamte verfiigt, die sich i]icht mit bescheidenen Gehältei`n begntigeii.
Wenn  sich  der  Staat  aber  iii  seinem  Verha]ten  zu  seinen  13eamteii
dui.ch   die   beaint,enfeindliche   Stiminung   beeinflussen   lässt,   die   iii-
fo]ge  gewissei.  frt.ihei.er  Missstände  entstanden  ist,  handelt  er  gegeii
die   Gesetze   des   Wirt,schaftslebens,   dem   der   g.emeinsame   Vorteil
von   Arbeitg.ebern   uiid   Ai`beitnehmei`n   \.erlangt  eiiie  Organisierung
dei.  ATbeitsverhältiiisse,  wo  dui`ch  eine  mög`lichst   intensi`-e  Arbeits-
leistung  eT'reic.ht   ``'ird.

DER   7,L'Sj\}I}'IE`-BRUCI-I   DER   \VELTWIRTSCHAFT.

von   Dr.  Bi`.  Suvii`anta.

Vor    dem   Kriege   bestand   die   Weltwirtschaft   aus   freien   odei`
relativ  freien  Ai`beits-,  Wareii-  und  Kapital]iiärkten  und  aus  einem
auf    Gold    gegri.indeten    internationaleii    Gelds}'stem.      Nach    dem
Kriege   wurde   das   internationale   Geldsystem   zwar   wieder   herge-
stellt  und  die  Kapitalbewegungen  vei`blieben  frei,  aber  die  Freiheit
auf  den  Arbeits-  und  Wai`enmärkten  wurde  mehr  und  mehr  untei`-
bunden.     Dadurch   enstand   ein   Gegensatz   in   der   WeltwirLschaft,
dei. besonders  darin zum  Ausdi`iick  kam,  dass  sich  die  internationale
Kapitalverpflechtung   schnell   vei`gi`össeT.te.   die   Zinsenzahlung   und
AmorLisierung  aber  immer   inehr   erschwert   wui.de.

Dieser  innei.e   Gegensatz  l)lieb   verborgeii,   so   lange   immer   neiie
Anleihen   aufgenomiien   wui`den;    als    abei`   mit   der    Konjunktur-
äiiderung   diese   \Torausset7.uiig   aufhöi`t,e,   iiiusste   auch   das   ganze
weltw;i.tschaftliche  S}r.steni  in  gi.osse  Schwierigkeiten  geraten.    Wir
haben  jm  Verlaufe  der  Krise  ei.lebt,  wie  dieser  Gegensatz  dadurch
augehoben  wui.de,  dass  auf  allen  Gebieten  die  weltwii`tschaftlichen
Kräfte  zuri.ickgedrängt  wui`den.   So  haben  auf  den  Kapitalmärkten
die  fi.iihei`eii  Kapitalbewegungeii  nicht  iiur  aufgehört`  sondern  das
Kapital   hat   immer   mehr   iii   eine   entgegengesetzte   Richtung   zu
sti.ömen begonnen.   Auch scheint bei den  Gläubiger-wie  den  Schuld-
nei.völkern   eine    grundsätzlich   feindliche    Einstellung   gegen   freie
internationale   Kapitalmärkte   iiberhandgenommen   zu   haben,   die
eine     staatliche    Regelung    beftirwoi`tet.      Auf    den    Wai.en-    und
internationaleii     Arbeit,smäi`kten     wui`den    die    i)rotektionistischen
Massnahmen   immer   schärfer   und   mannigfaltiger.     Als   dann   das
internationale   Gelds\-stem   im   Herbst   1931   zusaminenbi`ach,   war
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damit  auch  das  letzte  einigeiide  l}and  der  \Veltwii`tschaft  zerrissen.
So  stehen  wjr  jetzt  \'or (ler Verwirklichung. eines Wirtschaftss}Tstems,
das   iiian    ii a t i o ]i a 1  e    E i  g e  ii ur i r t s c h  a f t    neiinen   könnte
und  das  eiiien  y,ustand  verkörpert,  bei  dem  die  freie  intei.natioiiale
Beweg.ung  der  .`\rbeitskräfte,  dei.  \Varen  und  der  Kapitalien  durch
den   Staat   unterbunden   und   auch   das   Geldsvstem   ein   nationales
ist.   Mit dem  Zusammenbruch  der Weltwirtschåft ist  auch der  Kapi-
talismus    in    seinen   int,eriiationalen    Verflechtunge]i    zusammenge-
brochen  und  an  seine  Stelle  eiii  staatssozialistisches  oder  ein  staats-
kommuiiistisches   S`'stem   nach  russischem   }Iustei`   getreten.

Nationa]öko]iomisch gesehen vei`tritt  das  iieue  System der  Eigen-
wirtschaft  eine   iiiedrigere,   d.h.  eine   wenig.er  erg`iebige   Wii`tschafts-
form  als  die  fi`tihere.    Die  Völker  werden  sich  wahrscheinlich  nicht
lange   damit   und   einem   entsprechend   niedrigeren   Lebensstandai.d
begniigen.     Das   nächste   /jiel   der   Entwicklung   ist   aber   vielleicht
nicht  eine  freie  Weltwirtschaft,  sondem  eine  freie  Wii.tschaft  inner-
halb  grösserer  Gebiete   nach   dem  Muster  der  Vereiiiigten  Staaten,
Russlands  und  des  Britisi`hen  Reiches,  `venn  in  diesem  Fi.eihandel
eingeftihrt   wird.     In   die   gleiche   Richtuiig   weisen   auch   die   Pan-
europa-Pläne   und   die   Vorschläge   von   7jol]unionen   zwischen   ver-
schiedenen   Ländern.

HELSINGIN  UUSI KIRJAPAINO  O.Y.
HELSINKI
LUDVIGINK.  4-6
PUH.  23833  ja  33789

©
HUOLELLINENTYÖ    -NOPEATOIMITUS



HÄMEEN   liÄÄNIN   MAATIliAT:
'111''1111111111111111111111111111''111111111111111111111111111111111'11111111111111111111111111111111111111111111111111''1'1„'111'111111111111'11111111'„'1„''111'11

~  2,502  hämäläistä  tilakuvausta
~  2,640  hämäläisen  maanviljelijän  kuvaa.
-  2,405  hämäläisen  talon  kuvaa,
~  100  kuvataulua    hämäläisistä   viljelys-  ja

asutusmaisemista esiintyy suurteoksessa

SUOMEN MAATILAT.
11'1111111'1''1„'11''1„'111111'11'11111111'11'111'111111111„111111111'1111„'11111'1111„1„'111'1„'1111'''1''1111„„''11'1'11111'111111111111„111'11'111'11111111

Esittelevässä    johdannossa    kirjoittaa    Hämeen   läänin
maaherra, nykyinen  maatalousministeri  S.   M atts s on
Hämeen   läänistä  ja   sen   maatalousoloista,    ja    ylimet-
sänhoitaja    P.   J.    Pelttari    Hämeen   läänin    yksi-
tyisinetsätaloudesta.    Sitten   se]ostetaan    1,492  suurella
palstalla   2,502   yli   25   hehtaarin   suuruista   maatilaa.

'.-  Se]lainen  on  tämä  äsken valmistunut hämäläis-

albumi.     On  onniteltava hämäläisiä sen i]mestymisestä,
kuitenkin  silLä  varauksella,  ettei se ole  yksistään hämä-
Iäisten  kirja,  vaan kaikkien niiden kirja, jotka tahtovat
tutustua    Suomen    taloni)oikaistoon,   sen    asuinsijoimn

ja  nhei.ruksiln.
''So  on  onnon muuta muistomerkki mennellle hämä-

läisi)o]ville,  niH]e,  jotka  ovat  raivanneet  Hämeen vi]je~
]ykselle.     Onhan  ilman  muuta  tlettyä, että pai'in mies-
i)olven  aikam  ei  ole   voitu  nostattaa  näkyville senaisia

•  saavutuksia  kuin  ovat  'Ilämeen  suur-  ja   keskikokoiset
ti]at.     Siksi onkin vai.maa että Hämeen  heimo  talLettaa
tätä  teosta  kuin  perheaarretta,   kunniapaikalla   kir.ias-
tossa.     Siellä  se   säilyy  iälkipolvillekin  perintönä  talon
iiiukana".     (Suomenmaa).

Vaikka  tämä  osa   on   edellistä  laajempi  ja kuvarik-
kaampi, pysyy sen hinta e n n a k k o t i 1 a a j i 11 e  samana:
kangaskansissa  150  mk.,  ]oistokansissa  200  mk.   (Myös-
kiii  mukavin  k u u k a u s i m a k s u i n).

WERNER   SöDERSTRÖM  OSAKEYHTlö.
11111111'111'11'''111111''111111111111111'111„„„1''11'111'1111„1'11111111111111111111111111'11111111111'111111'11'11'11''11''11111'11111111111111''11111111111111111
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Ku]ulusosuuskuntien   Keskus]iiho''  tK K.,
_

Osuuskauppain   valistus-   j{i   neu-
vontajärjestö.

Jäsenosuuskauppain     jäsenmäärä
v.   1930   242,301.

Jäsenosuuskauppain     myynti    v.
1930-'  1.247.o    mi]j.   mk.

Osuusfukkukauppa  r.].      to"
Osu`/iskauppain     l{aupallinen.  kes-

`,             l,' us,]iikeo

Liikevaihto v.  1930  670.o  milj. mk.

Uakuulusosakeynliö   HANSA

Osuuskauppaifi  perustama   henki-
ja \  tapaturmavakuutuslait,os.

He'nkivakuutust,en.i   hankinta      v.
4_930     130.8   milj.    mk.

Paloapuyhdisty`s    JKAHSA

Osuuskauppain    peiustama   palo-
vakuut,uslaitos.

Vakuutuskanta  v:n   1930   lopu§sa
1.827.'e   milj.  mk.



Nyt tarvitaan
näitä  kirjoja

M£ten   teen   tuLo£Lmo£tuksenå
Mainio,   perusteel)inen  apuneuvo  kaikille   -   kaikille,   jotka  veroja
maksavat    ja    maksettavaksi    määräävät.     Laatinut    varatuomari
ESÅo    J7akA z.Ja.    Liitteenä   4   valmiiksi   täytettyä   näyteloma-
ke*kaL.    45   mk,   sid.   60   mk.

Kunnallisverolait
Hallitussiht.     0. J.  L a tJ J. t. ! a Ji  ja  apulaisoikeuskansleri  E i. n o J.
A A J a n   laatima  tunnettu  lakiteos  3:ntena,  ajanmukaiseksi  uudis-
tettuna  painoksena.   Ohjeineen,  näytteineen ja  hakemistoineen  käy-
tännöllinen,  mukava  opas.    Si.d.  52  mk.

Uus£   tuLo_,ja   oma£suusveroLak£
Sovelluttamismääräykset,  ohjeet,  viittaukset  ja  asialuettelon  käsit-
tävä  lakiteos.    Julkaissut   Ez.Jzo   J.    AAla.    J0  mA.

Laki    kirjanpitovelvollisuudesta
Selityksin    varustanut    maist.     K.A.     Widenzzzs.     Lisäyksenä
Laki  tilinpäätösten  julkisuudesta,   minkä  on  selityksin  varustanut
leht.     V.   NzzJ`m£laAf z..    Toinen  painos.    7  mk.

Korke£mman    HaLLånto_o£keuden

päät,öksiä   verovalitusasioissa
Ohjeeksi  verovelvollisille  ja  verotusviranomaisille   koonnut   ja  jär-
5es,tiänyt   Esko   Hakl¢ila.    Sid.100   mk,    nahkaselk.1e5   mk.

OTAVA



KEsl<INÄIIUEN   HENKIVAt<UUTUSYHT]O

SUOMl
Voimassaolevat  vakuutukset 31.  XII-30    4.187.600.000 mk

Voimassaolevien    vakuutus-

ten  luku   ,,         „                  606.000  kpl.

Vakuutusmaksui`ahaLsto      eli

vakuutettujen säästöönpanot   „        „           608.600.000  mk

Yhtiön   omat   i`ahastot              ,,,,              77.500.000    „

Vakuutusmaksutulot                  v.    1930        113.500.000    „

Korkotulot                                     „        „             50.900.000    „

Vuosivoitoksi  ja  lisäsummia

vaiten   säästynyt   „        „              28.500.000   „

Uusia    vakuutuksia    myön-

netty   „         „            713.300.000   „
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