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John Maynard Keynes, 4 Trecitjse o7t J14o7teg. Vol. 1. The pure
theory of money. Vol. 11. The applied theory of money. Macmillan
and Co. Ltd. London 1930. XVII + 363 ja XVIII + 424 siv.

Ilmoitettava teos on eräs uudemman rahateorian kaikkein
huomattavimpia esityksiä. Tekijä, Cambridgen yliopiston kansantaloustieteen professori, nauttii anglosaksisissa maissa hyvin suurta
arvonantoa, ja kun hän on matemaattisen koulukunnan innokas
kannattaja, saattaa odottaa, että hänen kokonaisesityksensä rahan
teoi`iasta on erinomainen.
Jos vertaa hänen julkaisuaan esim.
Adolph Wagnerin kirjoittamaan ))Sozialökonomische Theoi-ie des
Geldes und des Geldwesens» (1909) huomaa helposti, miten tavattomasti muuttuneessa asussa rahateoreettiset probleemat nykyjään
esiintyvät maailmansodan edelliseen aikaan vei`rattuina. Missä
määrin kaikki tämä uusi sekä havittelut yhteisestä maailmanpaperirahasta todellakin merkitsevät pysyvästi arvokasta, jääköön
tässä arvostelematta. Joka tapauksessa Keynes on näiden uusien
vii`tauksien pätevä esittäjä, ja joka esim. haluaa syventyä sellaiseen ajatukseen kuin kullan syrjäyttämiseen i`ahajärjestelmän
perustana, voi hyötyä paljon Keynesin teoksen lukemisesta.
Keynesin teos on ankarasti teoreettinen ja teoksen lI:kin osa,
jonka pitäisi olla sovellettua tiedettä, on paikotellen vaikeatajuinen ja epäkäytännöllinen. Vuonna 1913 hän julkaisi teoksen »Indian
Currency and Finance», joka tuntuu tavallaan muodostavan huippukohdan hänen tuotannossaan; sen jälkeen hän on joutunut yhä
pidemmälle kvantiteettiteorian johdettavaksi, puoltaen m. m. v.
4923 teoksessaan »A tract on monetary refoi`my) kullan hylkäämistä
ja siirtymistä. puhtaaseen paperikantaan (managed cumency»).
Hänen esityksensä ei ymmäi`i`ettävistä syistä kuitenkaan saavuttanut kannatusta, joskin nykyinen maailman talouspula on tehnyt
sellaiset suui)nitelmat jälleen muotiasiaksi. Näitä samoja ajatuksia Keynes hautoo ede]leenkin tässä uudessa teoksessaan, joka
kvantiteettiteoriaan nojaten ja keskuspankkien kansainväliseen
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yhteistoimintaan ]uottaen pyrkii vakavaan maailmanhintatasoon,
siis rahan ostokyvyn univei.saaliseen va]{aut,tamiseen. Tältä kannalta on koko teos ymmäi.i.ettävä, se koettaa ensimmäiseltä sivulta
viimeiselle todistaa, että tämä on tä}`sin mahdollista. Täten koko
teos on tendenssimäisesti rakennettu, ja sitä vastaan voidaan tehdä
kaikki ne vakavat muistutukset, jotka täytyy kohdistaa kaikkiin
i`ahan ostokyvyn absoluuttisiin vakauttamis}rrityksiin kvantiteettiteorian nojalla ilman kullan tukea.
Teoksen sisältö kuvastuu selvästi aineiston jaoittelusta. Edellinen eli teoreettinen osa käsittelee neljässä ))kirjassaJ) i`ahan käsi-

tettä, rahan ai`voa, rahan i)erusyhtälöitä (i)the fundamental eqiiations») sekä hintatason ]iikkeitä raha-, sijoitus- ja tuotantotekijäin
vaikutuksesta. Jälkimmäinen eli so`.ellettu osa käsittelee kolmessa
osassa edellä mainittuja rahapoliittisia tekijöitä, investoimista eli
säästämistä ja sen vaihteluita sekä laajassa loppuosastossa rahan
ai`von säännöstelyä (»the management of money»).
Tällöin erotetaan toisistaan rahan kotimainen ja kansainvälinen arvonsäännöstely kontrolloimalla rediskonttausta diskonttopolitiikan avulla sekä
keskittämällä kassai`esei`vit.
Myös investointia ja sen sääniiöstelyä Keynes pitää tässä yhteydessä täi'keänä tekijänä, samoin eri
kansojen halua kerätä kultaa. P\Tiinkuin tämä sisällyskatsaus osoittaa, on teos määi`ät}'n kvantiteettiteoriaan nojautuvan ajatuksen
läpitunkema, siis jonkun verran yksipuolinen esitys. T\Tiinpä useita

rahateorian tärkeimpiä kysymyksiä on jäänyt selvittämättä.
Valuuttakui.sseja käsitellään vain sen vei`i`an kuin on välttämätöntä,
jotta voitaisiin osoittaa, kuinka hitaasti kansainvälinen hinta
samallekin tuotteelle pää.see tasoittumaan. Täten i`ahajärjestelmän
metallinen pohja, jota ilman ei voida tulla toimeen, tulee miltei
kokonaan sivuutetuksi, mikä on sentään ainakin toistaiseksi i`ahateoreettisessa teoksessa ai`veluttava yksipuolisuuden merkki.
Ryhtymättä yksityiskohtaisesti Keynesin esityksen yksipuolisuuksia arvostelemaan täytyy todeta, että teos ei läheskään täytä
oikeutettuja vaatimuksia täysipitoisuuteen, selvyyteen tai asiallisuuteen nähden. Toiselta puolen se on loistava todistus siitä, mitenkä nerokkaita ja mielenkiintoisia järjestelmiä Wicksellin ja

Lindahlin tapaan kvantiteettiteorian varaan voidaan rakentaa;
tässä suhteessa Keynesin kirja ei)äilemättä on teorian viimeinen
sana. Mutta aivan toinen asia on, mitenkä paljon kaikesta tästä
tulee täysipitoisena kansantaloustieteessä säilymään.
Kä.ytännön
miehille ja opiskelijoille ei teoksesta ole kovinkaan suurta hyötyä; sen
sijaan se on tiedemiehille miellyttävä askartelukirja, joka antaa
paljon tutkiskelemisen ja ajattelemisen aihetta.
M. Hagfors.
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Gunnar Myrdal, S¢er£gc6 vög geJ?om pe7t7t£7tgÅrL.se7i.
Kultur. Stockholm 1931. 163 siv.

Natur och

Ruotsalainen kansantaloustieteilijä Gunnar Myi`dal, joka aikaisemmin kirjassaan ))Vetenskap och politik i nationalekonomien»
on esiintynyt esitaistelijana tieteen vapauttamiseksi kaikista poliittisista ja moi`aalisista periaatteista, on uudessa teoksessaan
))Sveriges väg genom penningkrisen» yrittänyt ratkaista erään aktuellin, käytännöllisen probleemin.
Lähtökohdan esitykselleen Myrdal saa tohtori Karin Kockilta,
joka kirjan liitteessä tekee selkoa seikoista, jotka saivat aikaan,
että Ruotsin täytyi luopua kultakannasta. Tohtoi'i Kock, joka on
pankkialan erikoistuntija, osoittaa numeroilla, miten tavaton valuutan kysyntä vuonna 1931 johtui suui`esta -tuontienemmyydestä

ja ulkomaisten saatavien kiihkeästä poisvetämisestä Ruotsin pankeista, mikä taas aiheutui epäluottamuksesta Ruotsin kruunun
mahdollisuuksiin selviytyä vaikeuksista, etenkin sen jälkeen kuin
punta oli ii.roitettu kullasta.
Gunnar Myrdal pohtii nyt niitä toimenpiteitä, joihin on i.yhdytt,ävä Ruotsin paperivaluutan ylläpitämiseksi Ruotsin ki.uunua
ei voida palauttaa entiseen kultapariteettiin; tämä tie tuottaisi
{elnon

ruunun arvo on määrät-

uomioon talous-ja sosialipoliittinen tila. Tuotanto
on pidettävä käynnissä. hintojen ollessa jonkin verran koi`otettuja,

ilman että elinkustannukset mainittavasti nousevat ja työpalkat
laskevat. Tämän näköjään toivottoman probleemin ratkaisun
Myrdal ajattelee seuraavaksi. Siinäkin tapaul#essa, että valmiiden teollisuustuotteiden hinnannousu merkitsisi muutamien erien
kallist,umista työmiesten talousai`viossa, voitaisiin nä`mä koi`vata
vuokramenojen vähenemisellä, mikä olisi seurauksena, jos halpaa
luottoa annettaisiin suuressa määrin käytettäväksi ja jos kaupun-

git tarjoaisivat halvasta hinnasta rakennustontteja. Työttömyyden
torjumiseksi julkisten viranomaisten ei pitäisi luopua suunnitel1uista rakennusyrityksistä. Jos tarve vaatii, voidaan talousarviota
laadittaessa
siirtää kustannukset tulevaisuuden kannettaviksi.
Sitäpaitsi vei.orasitusta voidaan vähentää, jos elinkeinoelämä
kulkisi valoisampaa tulevaisuutta kohden. Elinkustannusten mitätön kohoaminen, jota ei voitaisi välttää, seui.aisi joka tapauksessa
vasta jonl{in ajan l{uluttua tukkuhintojen nousun jälkeen. Päämäärä, johon voitaisiin pyrkiä„ olisi, että. tukkuhintaindeksi, jossa
pääpaino on tuontitavaroilla, nousisi 15-48 °/o, Ruotsin teollisuuden valmiiden tuotteiden indeksi 6-8 °/o ja elinkust,annus-

iiideksi 2~3 °/o.
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Edellytyksenä sille, että valtiopankki voisi toteuttaa tämäii
i.ahaohjelman, on, että se pääsee välittömästi hallitsemaan vekselikursseja. Muuten näiden nousu voi aiheuttaa inflation, jota on
sangen vaikea hillitä. Tekijä epäilee - ja nähtävästi täydellä
syyllä - diskonttopolitiikan mahdollisuuksia vekselikui`ssien vakavina pitämiseksi. Hän pohtii myös määrätylle taholle kohdistuvien
luottoi`ajoitusten mahdollisuutta, etenkin kun on kysymyksessä

tai.peettoman tuonnin rahoitus ja valuuttakeinottelu, mutta huomaa, että tämä saattaisi johtaa liike-elämän terveydelle vaaralliseen suosikkijärjestelmään.

Oikea pääsy valuuttapulasta olisi va]-

tiopankin johdonmukainen valuuttakauppa - mutta pulma on
siinä, että valtiopankilla ei ole i.iittävää valuuttareserviä. Jotta
valtiopankki voisi vaikuttaa maksutaseen muodostamiseen ja seii
kautta valuuttakursseihin, olisi tuontia tai.peen mukaan säännösteltävä.
Myrdalin neuvomat tiet nykyisestä tilasta pääsemiseksi näyttävät tuskin vievän perille.
Mitä sisäiseen hinnanmuodostukseen
tulee, ei voi ymmäi.tää, mistä julkiset viranomaiset, joiden etenkin
asuntopolitiikallaan tulisi alentaa osa elantokustannuksista, ottaisivat vai.at tähän jättiläistyöhön. Luoton nykyinen sekasortohan
oli tekijän lähtökohtana. Verotuksella vaiko setelien painamisella

- mutta tällaiset toimenpiteethän samalla tuhoaisivat sen, mitä
niiden pitäisi pai`antaa. Ainakin meillä on ollut ylen epämiellyttäviä kokemuksia niistä menetelmistä, joilla valtio on koettanut
säännöstellä maksutasetta.
Myrdalin kii.ja ei kuitenkaan ole ainoastaan lisä ajankohtaiseen keskusteluun; sillä on ehkä suurin mielenkiintonsa teoi.eettisemmalta ja henkilökohtaisemmalta kannalta. »Sveriges väg genom

penningkrisen» liittyy suoraan siihen libei`alismin periaatteiden
ai`vosteluun, jonka tekijä suoi.itti teoksessaan »Vetenskap och
politik i nationalekonomien». Tässäkä.än nyt esillä olevassa tapauksessa ))laisser-faire»-periaate ei pidä paikkaansa; tässäkin on pelkkää kuvittelua, tekijä ai`velee, että taloudellinen elämä järjestyisi
itsestään kaitselmuksen hyväntahtoisella
avustuksella,
kaitselmuksen, jonka muka pitäisi muuttaa individuaalinen egoismi
yhteishyvän välikappaleeksi ja individuaalinen tyhmyys sosialiseksi
viisaudeksi.
M}Tdal on niiden valtiososialististen aatevirtausten
edustaja, jotka asettavat vanhan liberalismin seinää vasten ja joita
käytännö]lisessä politiikassa edustavat fascismi ja porvarilliseii
leirin ulkopuolella - bolshevismi.
E. Ed.
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An_t:iasni:gc¥l:f.' f:ri:rl,1Så3å:j,Zr6m.gi"ve. ¢% Å.Å,..c sjåc'c,. Collection
Vanhaan, hengetöntä oppineisuutta vitsovaan tapaansa Werner
Sombart sanoo eräästä äsken ilmestyneestä taloudellisesta teoksesta: »Tämä kirja näyttää lukijallensa, ettei kansantalouden tarvitse olla lainkaan niin ikävää, kuin miksi monen professorin on
aikain kuluessa onnistunut tehdä se».
Että sen, jolla on tarpeellinen kyky, on mahdollista kirjoittaa
taloudellisista aineista kaikkea muuta kuin ikävästi, sen Sombart
itse, jos kukaan, on osoittanut, varsinkin ehkä aikaisemmassa
tuotannossaan
loistavimmin,
kii`jallisesti
aivan
herkullisessa
»Der Bourgois»-teoksessaan. Asia on nyt kerran niiii, kuin Cai.lyle
kuuluisassa Ranskan vallankumouksen histoi`iassaan ei`äässä paikassa sanoo: mitä silmä näkee, ei riipu siitä, mitä se katsoo, vaan
siitä, paljonko sillä on näkemisen kykyä.
Nämä ajatukset tulevat voimakkaasi,i mieleen kun lukee alussa
mainitun i.anskalaisen kirjan. Allekii`joittanut, niinkuin varmaan

Faorl::iT|TEåoi:äYibj:ål:ishesnc|eknäcsei:ts;os|:tT:iunes,,d#esiE.ouFuenn#g:
sori, on jo aikaisemmissa teoksissaan, m. m. Uuden Seelannin de-

moki.atiasta, Kanadan kahdesta i'odusta, nykyisestä Englannista
ja nykypäivien Yhdysvalloista, osoittanut olevansa aivan suui.ilahjainen valtiollis-taloudellisten ja sosialimoraalisten havaintojen tekijä ja esittäjä. Tämän kirjoittaja on valitettavasti näistä
Siegfi`iedin kirjoista lukenut vain viimemainitun (i}Les Etats-Unis
d'aujourd'huiy)).
Mutta sitä hän rohkenee vakuuttaa, että se kiittävä ai`vostelu, jonka teos on kaikkialla saanut osakseen; on täysin
määrin oikeutettu. Varsinkin yleisluontoisessa ensi osassaaii tämä
Siegfriedin kuvaus nykyajan Amerikasta on kei.rassaan oivallista
luettavaa. Paitsi että se on erinomaisen henkevä, ollenkaan pyrkimättä sitä olemaan (ne kirjat, jotka £czh!ovcit olla ))henkeviä» ovat,,

kuten tunnettu, yhtä vastenmielisiä kuin samanlaiset ihmiset),
ne on niitä kirjoja, jotka, kuten esim. Fustel de Coulange'n klassillinen ))Vanhan a.jan kaupunkivaltio», vakuuttavat niin sanoaksemme omalla painollaan.
Lakkaamatta lukija sanoo itselleen:
Enhän minä tosin itse ollenkaan tiedä, onko tämä kuvaus oikea;
mutta ilmeisesti asiat ovat juui.i näin, sillä minä huomaan, ett,ä
niiden !ög£yy olla niin.

Tämän saman vaikutuksen synnyttää myöskin Siegfriedin nyt
puheena oleva kii`ja.
Se on aineensa puolesta ensi sijassa talou(lellinen. Se »britti
läinen ki`iisi)), jota siinä esitetään ja ei.i näkökohdilta tutkitaan
on niiden pääasiallisest,i sosiali- ja maailmantaloudellisten muu
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tosten kokonaisuus, jotka ovat tapahtuneet Englannissa ja sen
johtamassa imperiossa lähinnä viime maailmansodan jälkeen,
mutta }'leensäkin tällä vuosisadalla. Sellainen kuvaus voisi nyt
oppineen käsissä, jos hän on niitä professoi`eja, joista Sombart
sanoo, että heidän suonissaan juoksee muste eikä veri, muodostua
kamalaksi tilastotaulukkojen röykkiöksi, jossa lukija joka askeleellaan kohtaisi kaikkia mahdollisia numei`oita tuotannon suuruudesta, tuonnista ja viennistä, verotuksesta ja pääomanmuodostuksesta, työttömyydestä ja t}-öttömyysavustuksista ja monista muista
samanlaisista asioista, mutta sen lisäksi hyvin vähän mitään muuta.
Kaikkea tuota asiatieLoa Siegfriedin kirja kyllä antaa; sitä ilman
on tietenkin mahdotonta kirjoittaa t,ämmöisestä aineesta mitään
arvokasta, jota samalla voisi sanoa tyhjentäväksi. Mutta viehätyksensä ja vai`sinaisen ai`vonsa tämä teos saa siitä sisällyksestänsä,

joka ei ole miiikään tilaston numei`oihin pusei.rettavissa. Jos tahtoo, voi kyllä sanoa, että täniäkin puoli Siegfriedin esitystä on
»ti|astoa». P\Timittä.in tilaston suurenmoista kommenteerausta siihen
syvälle tunkevaan tapaan, jonka nei.okas ti]astomies Gustav Rtimelin aikoinaan eräässä kirjoitelmassaan oivallisest,i luonnehti. Sillä
tavoin Siegfrid tässä. kirjassaan johtuu kaikkialla esittämään ja

kuvaamaan niitä hengen maailmaan kuuluvia ilmiöitä ja tapauksia,
jotka ovat taloudellisten muutosten takana ja joista nämä i)ohjaltaan ovat syntyneet ja saavat selityksensä. T\Tiinkuin Siegfriedin
kirja n}'k}rpäivien Yhd}rsvalloista ennen muuta on loistava kuvaus
amerikka]aisten sielullisesta laadusta, samoin hänen tässä i]uheena
oleva teoksensa on ensiluokkainen esitys englantilaisesta mentali-

teetista ja siinä kaikkein uusimpana aikana tapahtuneista muutoksista sekä näiden muutosten syistä ja vaikutuksista.
Kirjassa on johdanto ja kaksi pääosaa, jotka vuorostaan jakaantuvat useihin lukuihin ja niiden alaosastoihin.
Sisällvs on
siis hyvin yleiskatsauksellinen. Sittenkuin johdannossa on e;'itetty
»vanha Englantii), s. o. millainen tämä valtakunta oli taloudellisesti
19. vuosisadan jälkipuolella, tehdään ensimmäisessä osassa selkoa
siitä uudesta kriisinomaisesta asiain tilasta, joka Englannissa ja
brittiläisessä imperiossa on taloudellisessa suhteessa syntynyt maailmansodan jälkeen, ja toisessa osassa käsitellään kysymystä niistä
keinoista, joiden avulla Englannin voi ajatella tästä tilastaan pääsevän. Ki`iisin luontoinen Englannin nykyinen taloudellinen tila
on tekijän mielestä ensiksi sen tähden, että se on monessa suhteessa jyrkästi toisenlainen kuin pai`ikymmentä vuotta sitten, ja
toiseksi siitä syystä, että se on niin sanoaksemme epätasapainon
tila, joka ei mielellään voi jäädä pysyvä.iseksi. Muutos entisestä
on, ulkonaisesti katsottuna, ensi sijassa siinä, ettei Englannin
teollisuus enää samassa määi`ässä kuin viime vuosisadalla vien-
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nillään elätä maan väestöä, lisää sen hyvinvointia ja i`ikkauLta,
tue sen taloudellista maailmanvaltaa. Tämä johtuu syistä, jotka
osaksi ovat Englannissa itsessään, osaksi taas sen ulkopuolella.
Molempia tekijä esittää yksityiskohtaisesti. Tässä vain pari viittausta. Ensinmainituista syistä on tärkeimpiä Englannissa nykyjään
vallitseva epäsuhde tuotantokustannusten ja tuotteiden hintain
välillä. Se taas johtuu osaksi tuotantokoneiston (sanan laajassa
merkityksessä) melkoisesta vanhanaikaisuudesta, mutta ensi sijassa palkkatason korkeudesta.
Pohjaltaan i,ässä on kysymys
suurista
sielullisista ja
sosialisista muutoksista.
Eng]antilaisen
ansiohalu ei ole enää entisessä vireessään ja yhteiskuntaa hallitsee siellä nykyjään palkkatyöväen luokka, joka ensi sijassa kysyy
oman kulutuksensa etua. Osoittaessaan nämä yhteydet tekijä
taitavalla tavalla esittää Englannin teollisuuden eri haarain nykyisen tilan, sen eri yi`ittäjäpiirien, sen yläluokkain ja työväen käsitykset ja katsantotavat, sen nykyisen miljoonaisen työttömy}7den
ja työttömäin avustus- (tai ehkä oikeastaan elatus-) järjestelmän,
sen i`aha- ja tullipolitiikan, sen kauppa- ja maksutaseen, sen pääomansijoituksen, sen suhteet dominioihinsa ja siirtomaihinsa, sen
käsitykset Amerikasta ja Euroopasta ja suui`en joukon muita yhtä
mielenkiintoisia kysymyksiä.
On mahdol]ista, että maamme johtavissa talouspiireissä, joiden
edustavimmat henkilöt pakosta joutuvat monenlaiseen kosketukseen Englannin kanssa, on koko joukko tietoa niistä koko maailmalle täi.keistä asioista, joita Siegfriedin kirjassa esitetään. Kaikille niille tämän teoksen (joka on saatavissa myös eng.lanniksi)
täytyy olla aivan erityisen mielenkiintoista luettavaa. Mutta ken
sen lukeneekin, hänen täytyy olla kumma]lisesti i.akennettu, jos
sitä kauppaansa katuu.
E. N-cb.

Suomen Maatilat,

I ja

11,

Uudenmaan ja Hämeen läänit.

Toimittajat F. Jo7ic!sson sekä Å'. ja 4. Kj¢t.cb!ho. Uudenmaan
lääni: 757 siv., 5 254 tekstikuvaa ja 90 suurta syväpainokuvaa.
Hämeen lääni: 790 siv., 5045 teksti-ja 100 syväpainokuvaa.
Wei`ner Söderström Oy. Poi`voo 1931.

Suomalaisen talonpojan työtä kuvaavia teoksia on aikaisemminkin julkaistu. Sitäpaitsi on moniin julkaisuihin y. m. hankittu
ryhmä- ja yksityisiä tilakuvauksia. Vuonna 1920 alkoi ilmestyä
ruotsiksi loistoteos »Suomen hei`raskartanot» ja vv. 1927-1929
i]mestyi kaksiosainen teos Suomen mallitiloja, johon oli kerätty
56:sta maatilasta perusteelliset kuvaukset, joista lukija sai havainnollisen käsityksen, miten näiden mallitiloiksi päässeiden maa-
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talous oli kehittynyt vuosien vari`ella. Maataloustuottajain Keskusliiton julkaisuun »Talonpoika», kuten moniin muihinkin julkaisuihin, sisältyy myös tilakuvauksia.

Nämä tässä mainitut

ei'oavat kuitenkin nyt

olevasta »Suomen maatilat» nimisestä teoksesta.

kysymyksessä

Niissä on kuvat-

tujen tilojen lukumäärä ollut kovin rajoitettu, käsittäen parhaimmassa tapauksessa vain muutamia kymmeniä, joten kustakin tilasta on voitu antaa yksityiskohtaiset selostukset. Toisin on asianlaita »Suomen maatilat» teoksessa. Kuvattaviksi valittujen tilojen
suuri lukumääi.ä on rajoittanut kustakin tilasta sanottavan lyhyeen.
Ilistoi`ialliset tiedot on täytynyt typistää välttämättömimpään,
sikäli kuin niitä laisinkaan on voitu ottaa huomioon. Sen sijaan
on koetettu saada teokseen mahtumaan lyhyt, sattuva kunkin
tilan. nyk}ristä kuntoa kuvaava selostus. Runsaan kuvituksen
avulla on pyi`itty täydentämään sitä, mitä tekstiin ei ole voitu
sisällyttää.
Lukuisien tilojen omistajista on kuvat sekä lisäksi
melkein jokaisesta tilasta yleiskuva, tavallisesti päärakennusta
välittömine ympäristöineen esittävä.
»Suomen maatilat)) teoksesta, joka on suunniteltu 5-osaiseksi
ja noin 12000 tilaa käsittäväksi, on tähän mennessä ilmestynyt
Uudenmaan ja Hämeen läänejä käsittelevät osat. Kunkin tilan
kohdalla ovat tiedot sen asemasta yleisiin kulkuväyliin, kuten
rautateihin y. m. nähden, sen nykyisistä omistajista ja mahdollisuuden mukaan entisistä, sen pinta-alasta ja tämän jakautumisesta
ei`i maankäyttömuotoihin, sen i`akennuksista, sen kasvivuorotuksesta ja kunkin viljelyskasvin ottamasta peltoalasta, sen karjan
luvusta, rodusta ja tuotannost,a, sen maataloustuotteiden rahaksimuutosta, tilalla käytettävästä voimasta, omistajan osallistumisesta yleisiin toimiin y. m. Kun kaikista 25 ha tai sitä suui`emmista tiloista, jotka on suunnitelman mukaan aiottu teokseen ottaa,
ei ole saatu tietoja, on pienempi määrä jäänyt selostamatta. Luettelemme seuraavassa pitäjittäin niiden tilojen lukumäärän, joihin
viljeltyä maata kuuluu vähintäin 25 ha. Sulkujen sisällä on mainittu, kuinka moni tila edellä mainituista on jäänyt selostamatta.

Uudenmaan lääni
Artjärvi.....

Iiuopalahti......
IJyvinkää......

Askola.......

I-Iyvinkään kaupp.

Bi`omarvi
...
Degerby.....
Elimäki.....

Iitti...........

Jaala..........

Espoo.......

Karjaa.........

lielsingin pit. .

Karjalohja.....

Anjala......

Inkoo..........
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Keravankauppala 12 tilaa ( 2)
Poi`nainen
Kirkkonummi ..109
( 2)
Porvoonpitäjä
Kuusankoski....14.
Lapinjärvi......105

(

2)

Liljendal.......39

„

( 6)
( 2)

Lohja..........66

„
„

( -)
(--)

Lohjan kaupi)ala

1

M}Tskylä......40
Mäntsälä.......115
r\'ummi........77

„

(

„

(

„

Nurmijärvi.....1_`14

0rimattila......222
0ulunkvlä......1
Pernaja........56
Pohja..........24

Pukkila

1)

3)

( 3)
( 5)

.....

Pusula .......
P}rhäjä|.Vi ..... |

Ruotsinpyhtää ..
Sammatti .....,
Sipoo

..........

Siuntio

........

Snappertuna ....
Tammisaai`en pit.

(33)

Tenhola

........

„

(-)

Tuusula

........

„

(

5)

Vihti

.........,

„(1)

liämeen lääni
Aitolahti

Kuru..........

Akaa,.....,
Asikkala....
Eräjäl.Vi....

K).lmä,"ski

...'

Käl.kölä........

Et. Pirkkala

Lammi........
Lempäälä.......

Fol.Ssa....

Loppi..........

11attula....
Ilauho....

I"opioinen....
Längelmäki....

llausjärvi

Messukylä......
Muui.ame......
Mänttä........

..

I-Iollola....,

I-Iumppila

..

Ilämeenlinnan

r\Tastoia........

Janakkala . . .
Jokioinen
..
Juupajol`i ..

Orivesi........

Padasjoki......

Pohj. Pirkkala . .

Jämsä......,

Pälkäne........

Jämsänkoski ,

Renko..........

Kalvola...,..

Riihimäki......

Kangasala, . .
Koijärvi....,

Ruovesi........

Korpilahti . .

Sahalahti......
Somerniemi....

Kos]"npää

Somel.o........

Koski......,

Kuhmalahti
Kuhmoinen
Kuorevesi
4

,
..

Säynätsalo
Sääksmäki
Tampereen
Tammela
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Teisko..........

Tottijäl`Vi......
Tuulos........

T`.rväntö......
Urjala..........

Valkeakosk. kapp.
Kunkin osan alkuuii oiL pantu l}-h}-t lääiiiä koskeva yleiskatsaus,

jonka laatijoina Uudenmaan läänin kohdalta ovat olleet agronomi
V. J{j£tÅ7te7i ja maisteri S®.mo La.Z/.c} sekä Häineen läänin osalta maaherra,
maatalousministeri S. J14c!£!Sso7L ja }-limetsänhoitaja P. J. Pez!£arj.

Näissä

yleiskatsauksissa

luodaan

l}'hyt

silmäys

kunkin

lääriin

pinta-alaan, pinnanmuodostukseen, maapei`ään, ilmastoon, kasvistoon, asutukseen, inaankä}-ttölajeihin, viljelmien suui.uussuhteisiin,
peltoviljelykseen, peltoalan käyttöön ja satoihin, kotieläinhoitoon,
meijeritalouteen, i)uu-ja kasvitarhaviljel}.kseen, kalastukseen, osuustoimiiitaan, maatalouden edistämistoimintaan sekä maataloudellisiin järjestöihin ja oppikouluihin.
Lisäksi oh ylimetsänhoitaja
Pelttari
laatinut
Hämeen
läänin
yksityismetsätaloudesta
]yhyen kuvauksen, jossa hän tekee selkoa metsien pinta-alasta ja
laadusta, puuvai`astosta ja kasvusta, menekkisuhteista ja hakkauksista, yksityismetsien käsittelystä ja yhteistoiminnasta metsätalouden alalla.

Mitä itse tilakuvauksiin tulee, ovat ne olosuhteiden pakosta
jääneet supi)eiksi.
Lukijasta saattaa tuntua ehkä hieman yksitoikkoiselta kunkin tilan kohdalla alati toistuvat samanlaiset tei`mit. Mutta teosta arvosteltaessa täytyy ottaa huomioon, että se
on tietokirja, josta tarvit,tavat tiedot saadaan nopeasti ja täsmä.1lisessä muodossa. Sen, mitä mahdollisesti tekstissä suppeuden
vuoksi menetetään, voitetaan hyvin va]itulla runsaalla kuvituksella. Molemmat täydentävät toisiaan ja näin syntyy kustakin
kuvatt,avasLa tilasta kokonaisuus, joka on vai`sin arvokas nykypolvelle, mutt,a koi`vaamaton jälkipolville.
Tä}'tyy sanoa, että tuskin olisi soi)ivampaa aikaa tämän kalt,aisen teoksen i]mest}'mise]le kuin nykyinen. Maataloutemme on
viimeksi kuluneen vuosik}'mmenen aikana tehnyt jättiläismäisiä
edistvsaskeleita. Peltojemme muokkausta on parannettu ottamalla
käytäntöön uusia koneita, lannoitusta on tehostettu ja uusia kasvijalosteita on ot,ettu käytäntöön.
Viljelysmaiden ojituksessa on
my-ös tehty parannuksia ja monilla tiloilla on avo-ojituksesta siirr}rtty salaojitukseen.
Karjanjalostuksen ja -ruokinnan alalla on
niinikään menty nopeasti eteenpäin. Maataloudellista neuvontatoimintaa on myös tehostettu.
Niinikään on koe- ja tutkimus-
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toimirita suuresti laajentunut. Kehitys maatalouden alalla on
näin ollen mennyt nopeasti eteenpäiii.
Mutta tä.mä. kehityksen kulku on nyt pahasti hä.iriintyn}.t.
Maatalous potee parhaillaan ankaraa pulakautta, jonka seui`aukset
ovat selvästi näkyvissä.
Moni vielä muutama vuosi sitten vankalla pohjalla seisonut maatalous on nyt sortumassa, sillä maataloustuotteiden ja -tarvikkeiden hintasuhteet ovat käyneet maanvilje1ijöille yhä epäedullisemmiksi. On näin o]len varsin tärkeätä`, että
tiloillaan vuosikymmeniä, jopa useissa tapauksissa vuosisatoji`
olleet sukupolvet saadaan kootuksi yhteen ja siten säilytetyiksi
jälkimaailmal]e.
Kun myöhemmin mahdollisesti saadaan aikaaii
uusi Suomen maatilat-niminen teos, niin silloin voidaan todeta,
kuinka moni on kestänyt i)arhaillaan käsissä. olevat vaikeudet.
Ei`ittäin arvokkaan lisän antaa teoksel]e runsas kuvitus, jost:i
ansio lankeaa valokuvaaja FezJ# Jo7tc¥sso7?ille.

Suorastaan silmäi.`.

hiveleviä ovat monet suui`ikokoiset syväpainokuvat, jot,ka esittävät kunkin lä.änin luonteenomaisimpia maisemia.
Toimitukselh
on varmaan työssään ollut suui`ta apua neuvottelukunnasta, johon
ovat

kuuluneet

maaherra,

maatalousministeri

S.

J14cz££sso7t,

yli-

johtaja Lr. Brcmder ja osastopäällikkö OsÅ. GroL47idsfroem. Kokonais-

vaikutelma teoksesta on hyvä, eikä sanottavaa sijaa ole muistutuksillc. Jossain määrin epäonnistuneelta tunt,uu kuitenkin tilakuvauksien yhte}Tdessä usein toistuvat maininnat„ että. tilan metsästä on myyty esim. sahapuita tai jonkun toisen tilan metsästä
taas faneei.i- ja polttopuita.
Paljon tärkeämpää kuin tällaisten
myyntiä koskevien tietojen esittäminen olisi ollut lyhyt maininta
metsän metsänhoidollisesta tilasta, ikä.Iuokkasuhteista, metsätyypeistä y. m., koska ne osoittavat parhaiten, minkä.1aisessa kunnossa
metsä todel]a on. Tämä olisi ollut sitäkin tärkeämpää, kun monen
tilan kohdalla tapaa maininnan, että metsää hoidetaan suunnite]man mukaisesti, ja jos näin on, myös metsän metsänhoidollista
tilaa koskevat tiedot olisivat olleet saatavissa.
Ikäänkuin loppuvetona teoksesta voi sanoa, että maatalousmiestä
suuresti ilahduttaa, että. on saatu aikaan sellainen suomalaisen
talonpojan työtä ja tämän työn tuloksia esittelevä teos, kuin on
Suomen maatilat. Se on pysyvä muistomei.kki, i`ikas tietolähde
maatiloistamme, jonka vei`taista ei tietääkseni ole missään muualla.

Ormi, Koshi,kallio.
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A. E. Tudeer, St4ome7t oZ)Zjgcr!st.o7tjmcwÅÅ£ricr£.

vottelukunnan julkaisuja 16.

Taloudellisen neu-

Ilelsinki 1932. 64 siv.

Taloudellisen neuvottelukunnan julkaisusarja
antaa
selvän
kuvan, miten puutteellisesti tieteellinen tutkimus on itsenäisyytemme ensimmäisenä vuosikymmenenä va]aissut talouselämämme
kehitysilmiöitä ja missä määrin talouspolitiikan sen takia on tä}-tynyt jäädä vaille hyvinkin täi-keitä perustietoja.
Jos niitä olisi
aikaisemmin ollut riittävästi saatavissa, olisi tämä i]olitiikka ehkä
voinut muodostua hedelmällisemmäksi. Monet valtiotalouden, maatalouden. teollisuuden, rakennustoiminnan ja liikenteen peruskysymykset samoin kuin ei.äät verotuskys}'mykset ovat vasta
taloudellisen neuvottelukunnan toimituttamain tutkimusten kautta
saaneet edes osapuilleen t}'ydyttävän selvityksen.
Tri Tudeerin uusi julkaisu täyttää sekin ammottavan aukon
taloudellisessa kirjallisuudessamme, sillä mitään yhtenäistä tut,kimusta pääomamai`kkinaimme kehityksestä ei ole aikaisemmin
ollut. Mirabi]e dictu! Tietomme ovat rajoiLtuneet ei.äisiin tilast,o]lisiin selvityksiin ja laajempia taloudellisia näkökohtia on käsitelty
ainoastaan tilapäisissä julkaisuissa.
Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa on sen sijaan kys}.myksen niin hyvin tilastollinen kuin
taloudellinen puoli koottu }.hteen ja kriitillisesti tarkastettu yhtenäisistä näkökohdista. Osoitukseksi probleemien moninaisuudesta
ja koska seui`aavassa voimme kosketella niistä ainoastaan muutainia, lienee paikallaan lyhyesti mainita kirjan ei`i luvuissa käsitellyt
asiat: obligatiomarkkinain kehitys, obligatiolainain ottamista ja obligatioiden vei`ottamista koskevat säännökset, pitkäaikaisen luoton tarve, pitkäaikaisen luoton järjestäminen ja kotimaisten ob]igatiomarkkinain edellytykset, toimenpiteitä kotimaisten obligatiomarkkinain elvyttämiseksi, ulkomaiset obligatiolainat.
Mitä nyt ensinnäkin obligatiomarkkinain kehitykseen tulee,
tekijä osoittaa, miten heikkoa se on ollut. Vasta 1890-luvulta obligatiomarkkinat alkavat saada joltisenkin laajuuden, mutta vielä
maailmansodan puhjetessa ei liikkeessä ollut määrä ollut sen suurempi kuin 533 miljoonaa markkaa eli 4088 milj. nykyistä kultamarkkaa,ja ainoastaan 17 °/o oli siitä kotimaista, s. o. yksinomaan
kotimaan rahassa, joskin ohligatioita oli kotimaahan sijoitettu
jonkin verran enemmän. Maailmansodan jälkeen kehit}-s on ollut

huomattavasti rivakami)aa, sillä kymmenvuotiskautena 1921-30
]askettiin liikkeeseen 7 012 milj. markasta obligatioita, joista tosin
osa käytettiin vanhojen lainojen konvei`taukseen.
Kaiken kaikkiaan oli vuoden 1930 päättyessä suomalaisia obligatioita liikkeessä 7 651 miljoonan markan arvosta; tästä määrästä oli yksin-

omaan kotiinaan rahassa 20 °/o.

Voimme näin ollen todeta, että
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1914 kaLsva-

nut 87 °/o:lla, kotimaisten ja ulkomaisten obligatioiden suhteemsen määrän pysyessä melkein muuttumattomana. Kotimaahan oli
obligatioita sijoitettuna noin 2 000 milj. mai`kan ai'vosta; vertauksen vuoksi mainittakoon, että Ruotsissa niitä oli samaan aikaan
liikkeessä noin 50 000 milj. markan arvosta.
Suomen obligatiomarkkinain kehitystä vastaan on erinomaisen
kiintoisaa tarkastaa tekijän antamia tietoja pitkäaikaisen luoton
tai`peesta nykyjään. Toimitettujen erikoistutkimusten sekä kokoamainsa tilastotietojen
mainsa
tilastotietojen nojalla
nojallat£!sijÄ|]iu_.lr
tekijä tulee siihen tulokseen, et,tä
lyhy_t__.eik?_i§.t,epTT¥9±1_ta_i._n...¥ai{.eLut_t_amiseenia._m_u_u_r±p
ia._m_u_u_hL±p_¥_ä|t_t_ä.Epä=ttömään

Pi±_k`äaikaiseen fu-6-tiöä-E--ri-e-iiiä tarvitfäi=ifi 7-100--fi-iij-=-ri-arkkaa.
M£ten, hLu£k,e_am±:

suuri tämä summa on, näh
siitä, että mei
talletusten
oli viime vuoden pä,ät-

ä itse tosin tekee ei.äitä resei`vatioita
ä:sitt-äinääri-sä lukuu-ri-=ähden, mutta toteaa itse kuitenkin .lopuksi,
että »mainituista rajoituksista huolimatta maassamme on o]emassa

Ly~¥.in|u!±£i|2itkäaikaisen luoton jgg}:gjonka tyydyttäminen olisi
omansa poistamaan erään Suomen luottojärjestelmän suurimpia
puutteita ja siten ]ujittamaan talouselämän rakennetta)).
Verrattaessa toisiinsa obligatjomarkkinain kehitystä ja pitkäaikaisen luoton tarvetta osoittavia lukuja, ei voi olla kysymättä
itseltään: Mistä johtuu, että pitkä.aikaisen luoton tarve on niin
suuri ja on polttavampi kuin koskaan aikaisemmin, vaikka liikkeeseen laskettujen obligatioiden määi`ä on viime vuosikymmeninä
ollut meidän oloihimme katsoen poikkeuksellisen suuri. Tähän
kysymykseen tekijä ei anna suoi.aa vastausta, mutta välillisesti
kylläkin monet teoksessa esiintuodut näkökohdat asiaa valaisevat. 01en koettanut hieman systematisoida näitä näkökohtia ja
tuloksena on ollut alla oleva jäsentely niistä maailmansodan jälkeen vaikuttaneista syistä, jotka ovat joko ehkäisseet pitkäaikaisten lainain tarjontaa tai lisänneet lyhytaikaista velkaantumista
(mitkä molemmat usein ovat saman asian kaksi eri puolta).
1. Piihäai,kai,Sten lai,nc.in tarjomaa ehhäi,sseet sei,kai..
1. Lcu.7tsööczö7t7tö.!j£se£.. a) ob]igatioiden antoa ja kauppaa kahlin-

neet leimaverot, jotka nyttemmin kuitenkin on poistettu tai suuresti alennettu entisestään; b) obligatioiden haltijain lail]isia oikeuksia rikkoneet uudet määräykset (vrt. ss. 45-46); c) säännöllistä

pääomanmuodostusta haitannut vei.otus- ja talouspolitiikka.
2. Zic!Äci!cizotÅcze!Zi.sec.. a) inflatio, joka pakkoluovutti velanantajilta

velanottajille 9/10 pitkäaikaisten lainain realiarvosta ja teki säästäjä.t pelokkaiksi uuden pitkäaikaisen luoton myöntämiseen, b) siii`tyminen koi`keammalle korkotasolle maailmansodan jälkeen on ollut
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omansa huonontamaan obligatiomarkkinain edellyt}'ksiä, kuten tekijä
huomauttaa (s. 46).
11. Lyhuta{haiseen vdkaantumiseen iohtaneet sei,kat,..
1. £cL£ns&ödön7?Ö.Jjt.se!..

kunnallistuloverotuksessa

voimassa

olleet

määi`äykset, joiden mukaan kiinnittämättömäin velkain korot on
saatu vähentää kokonaisuudessaan, mutta kiinnitettyjen velkain
korkojen osalta enintäin 1 500 markkaa, ovat,, kuten tunnettua, varsinkin maaseudulla vieneet muodollisesti lyhytaikaisten lainaiii käyttöön tui`miollisine takuujärjestelmineen.
2. Jt4JÅ®.S!¢Zot4czez#se£.. a) valtion ja kuntain osuus kaikista liik-

keessä olevista obligatioista oli v. 1914: 51 °/o ja 1930: 58 °/o; yksin-

omaan kotimaamahaisista obligatioista olivat vastaavat luvut 19 °/o
ja 60 °/o; julkistalouden lisääntynyt kilpailu rajoitetusta pääomaiitarjonna.sta on luonnollisesti työntänyt muita luotonhakijoita t\'`.dyttämään tai`peensa rahamarkkinoilta;
3. fic!ÄoCcEJowdezzjse£..

inflatio

poisti

suurimman

osan

tuotaiito-

elämän velkai.asituksesta, minkä johdosta tuotantoelämän effektiivinen pää.oman kysyntä suuresti lisääntyi; tämä kysyntä voitiin myös
auliisti tyydyttää osittain inflation aiheuttamalla näennäisellä rahani`unsaudella, osittain hyvien puutavarakonjunktuurien synnyttämillä
i`ahapääomi]la.
4. yJe®.stczJowc!eJzt.se!.. talouselämän luonnollinen, inflatiosta riippu-

]naton jatkuvasti kasvava pääoman tai.ve samoin kuin maatalouden
siirtyminen yhä enemmän rahatalouteen lisäsi pääoinan kysyntää,
mikä sekin i`iittävän pitkäaikaisen tarjonnan puutteessa suui`eksi
osaksi hakeutui rahamai.kkinoille.
Ilman mainittuja sodanjälkeisiä i`aha-ja julkistaloudellisia ilmiöitä
ja epätarkoituksenmukaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä pääomamai`kkinat eivät olisi voineet muodostua läheskään niin kireiksi,

kuin ne ovat muodostuneet.
Kirjansa loppuluvuissa tekijä yksityiskohtaisesti tai`kastelee, mitä
mahdollisuuksia on Suomen obligatiomarkkinain elvyttämiseen. Tunnemme koko ajan olevamme kriitillisen asiantuntijan seurassa. I\Tiinpä
tekijä täydellä syyllä suhtautuu torjuvasti vei.ohelpotusten myöntämiseen tai liialliseen valtiontakuun käyttöön samoin kuin pääomamai`kkinain pakolliseen säännöstelyyn nähden. Ainoastaan ulkomaisten lainain oton hän tahtoisi tehdä luvansaaimista riippuvaksi,
mikä sekin tuntuu tui`halta kumai`rukselta ajan säännöstelyhenge]le,
koska vapaampi jä.rjestys ei ole tiettävästi johtanut mihinkää]i
liiallisuuksiin tai vää_rinkäytöksiin ainakaan yksityisellä taholla.
Muodostamalla pankkijä`rjestelmää i)aremmin pä.äomamarkkinain vaatimuksia vastaavaksi, kehittämällä obligatioteknjikkaa (kultareunaiset obligatiot) ja harjoittamalla valistustyötä sekä poistamalla val-
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linneita haittoja voidaan tekijän mukaan parhaiteii elvyttää obligatiomarkkinoita, jos pidetään silmällä pitkäaikaista kehitysLä eikä
vain hetken tarpeita.
i)Suomen obligatsionimarkkinat» (eikö obligatio-muoto jo vähitellen ala kotiutua kieleemme?) on täysipainoinen selvitys pääomamai`k]{inaimme aikaisemmasta kehityksestä, niiden nvkvisestä tilasta ja niiden vastaisista kehitysmahdollisuuksista.
Br. S.

KflTsflus uLKOMnlDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
THE ECONOMIC JOURNAL.

Jouluky.u 193|: : Eqwin_Caman, The changed, ouil,ooh in regard
£o poptAZci£i.oJt, J83J-J93J. Väestön hidastuneen kasvun ja teknillisen edistyksen johdosta on suhtautuminen moniin taloudellisiin

kysymyksiin muuttunut. Niinpä emme enää paljoa puhu ravinnon
puutteesta, vaan toteamme ravinnon osuuden kulutuksesta supistuvan, emme puhu liikaväestön vaai.asta, emme maavuoki`an jatkuvasta välttämättömästä kohoamisesta. Työttömyyskysymys on
tämän kehityksen johdosta saanut kokonaan toisen ja tavallaan
vaj\l+eami:ma`n luor[+een. -D. 8. Copland, Readiustment i,n Austral,i,a.
Artikkeli muodostaa jatkon vuotta aikaisemmin julkaistuun katsaukseen Austi.aalian taloudellisiin vaikeuksiin. Välttämätön talouden uudestijäi.jestely on kuluneena vuonna huomattavasti edistynyt: i]alkkoja on alennettu 23 °/o, budjetin menopuolta on tuntuvasti supistettu, valtion velkarasitusta on kevennetty pakollisella
koi.on alennuksella, valuutta on vakautettu 30 °/o Englannin punnan alapuolelle, jne. Mutta vielä on paljon tekemistä ennen kuin
talous on sisäisessä tasapainossa, vai`Sinkin on tulleja alennettava
ja uudistus ulotettava myös Uuteen Etelä Walesiin, joka on toistaiseksi sitä välte]Iyt. ~ fi. J?. En/..eJd, T;te WorJd's whec!C S££ztci£®.on.

Tekijä kuvaa va]aisevasti kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuneiden
muutosten vaikutusta vehnämarkkinoihin. T-Iuomiota kiinnitetään
vai`sinkin Venäjän kysymykseen, valtamerentakaisten maiden tuotannon mekanisoitumiseen, viimeaikaiseen tulli- ja säännöstelypolitiikkaan. Yleisen lamakauden päätyttyäkään ei vehnän hinta
nähtävästi pääse kohoamaan rinnan muiden tuotteiden kanssa,
sillä sitä tulee polkemaan koi`keatuottoisen mekanisoidun ja heikkotuottoisen talonpoikaisvi]jelyn välinen kiivas kamppailu.
M aali,skuu 1932 . - H arol,d A . I nni,s , EconoTr.i,c cond,i,ti,ons i,n C anad,
£7i J93J-2. Kuvaus pula-ajan Kanadalle tuottamista vaikeuksista.
Vehnänviljelys on pääelinkeino, mutta vehnän hinnat putosivat
146 sentistä 4927-28 53 senttiin syyskuussa 1932; 1isäksi oli 1932
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vaikea katovuosi. Sen vuoksi taloudellinen tila on kaikilla aloilla
huono. Valtion Lulot esim. laskivat 460 milj. dollarista 1928, arviolta
228

miljoonaan

4932. - J. J14. Ä'ey7%S,

£he U".!ed Scci£es.

J14emöer Z)c!7?Å reserf/es

!.7?

Selostus Amei`ikan i)ankkikomitean äsken val-

mistuneesta mietinnöstä. Ehdotetuista uudistuksista on ehkä tärkein säädös, jonka mukaan liikepankkien pidettävät i`eservit tulisivat riippumaan ei vain talletusten kirjanpidollisesta määrästä,
kuten tähän saakka, vaan myös pankkitoimen liiketiheydestä,
millä määräyksellä tahdotaan ehkäistä liiallista paisutusta taloudellisina nousukausina.
Kirjoittaja puolestaan pitää ehdotusta
kannatettavana.
JAHRBUCI-IER FUR NATIONÄLÖKONOMIE UND STATISTIK

Tammikuu 1932. - Hans I)eter, Ueber di,e Gi.und,lagen stati,scher
ForscÄw7tgsmc!Äoc!en.

Tilastolliset

menetelmät

ovat

tulleet

yhä

enemmän käytäntöön taloustieteiden piirissä ja yhä useammin
pyritään ratkaise.maan teoreettisia kysymyksiä tilaston avulla.
Tämä ei kuitenkaan merkitse luopumista itse teoi`iasta eikä ojkeuta
ilman muuta samastamaan tilastoa ja empiiristä menetelmää. Voidaan sanoa, että tilasto muodostaa sovelletun teoi`ian, siis konkreettisten ilmiöiden selvittämisen välttämättömän välineen.
Keskinäisessä vuorovaikutuksessa toistensa kanssa analyysi ja tilasto
ovat kaiken empiirisen tutkimuksen tärkein edellytys. - Kz/r£
Sting, Ueber Grtindungstypen und Gri}ndungsreihen.

KLTioituL{sess.aL

käsitel]ään osaksi graafillista menetelmää käyttäen kysymystä,
miten määrätyllä tuotannonalalla tapahtuva uusien yritysten pei`ustaminen Vaikuttaa hintojen kehitykseen.
He~lmjh_uy: 19_32.. -Hq!bs K. E. L. Keller, Ein Quantenprol)lem
der SozjciJwb.rcscÅci/£. -Alinomaan c`aadaan todeta,

että mai`kki-

noita varten tuotettujen hyödykemäärien ja mai.kkinoiden kulutuskyvyn vä]illä vallitsee epäsuhde, toisin sanoen, että suunnitelmanmukainen taloudellinen toiminta vie ennakolta arvaamattomiin
tuloksiin. Kirjoittaja on ryhtynyt tätä i]miötä tutkimaan ja käyttää asettamastaan tehtävästä nimitystä ))Quantcnpi`oblem.» Kysymylwen ulkopuolelle jää esim. sellainen tarjonnan ja kysynnän
välinen epäsuhde, joka aiheutuu vääi.istä laske]mista samoin
kuin ` myös
taloudellisten
mahdollisuuksien
yliarvioimisesta,
siis psyhlogisista tekijöistä.
Kirjoittajaii mielestä on tilastolla
tärkeä mei`kitys tätä kysymystä selvitettäessä. Tuotanto- ja kulutustilasto antavat arvokasta aineistoa, minkä pei`usteella voidaan
arvioida vastaisen mai.kkinatilan muodostuminen.

Maal,i,skuu 1932. ~ Siegfried Wendi, Der Erkennt,niswert der
Kcw4/ÅrcL/fpc"jfå!e7t£Äeorb.e.

Ostovoimapariteettiteorian alkuperäinen
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t,ai.koitus oli ei`äiden inflatioiliiiiöiden selit,täiiiiiien.

Täniä teoi`ia,

joka liittyy ennen kaikkea Casselin esit}rksiin, on kuitenkin nimeänsä
paljon vanhempi. Jo David Humen ja Ricai`don teoksissa löydetään sen ituja. Ostovoimapariteettiteoria ei ole identtinen ulkomaankaupan teorian kanssa, mutta se muodostaa täi`keän pei.ustan
ulkomaankaui)an suhteiden teoi`eettiselle käsittelylle. -/14er}£or

Bouniatia,n, Die vermei,ntl,i,cl.e Krediikreierungen und die KoniunhfL4rscÄfv¢7tÅz47tge7?. Kirjoitus kohdistuu lähinnä Albert Hahnin teokseen »Volkswii.tschaftliche Theoi`ie des Kredits)), jota tässä arvos-

tellaan vai.sin ankarasti. liahnin, liawtreyn ja muiden luottoinflatioteorian edustajien opit ovat olleet kohtalokkaita, koska
ne ovat johtaneet yleisen mielipiteen ja talouspolitiikan johtajien
huomion pois konjunktuui`ikehityksen varsinaisista tekijöistä. Kirjoit,taja otaksuu, että jo muutamien vuosien kuluttua yleisestä
ihmetellään, oppia, jonka mukaan pankit voisivat tyhjästä loihtia
taTletul+stia. -Jakob Baa;a, Goet,hes poLkswirtschaftiiche Anschauunge7t. Goethen kuoleman 100-vuotispäivä on antanut aiheen yllämainittuun tutkielmaan. Kii`joittaja poimii Goethen tuotannosta
kohtia, joissa kuvastuu tämän mielipiteet ei`ilaisista taloudellisista
kysymyksistä. Hieman naivilta vaikuttaa kuitenkin l{ii.joittajan
juhlallinen
Saksalle.

puhe

Goethen

»kansantaloudellisesta

testament,istaJ)

z u S fl M jvl E N F n S S u N G.
ZUM GEDÄCHTNIS VON WILHELM LAVONIUS

von Dr. Leo Harmaja.
Das Studium der Volkswii`tschaft hat erst verhältnismässig
spät in Finland begonnen und iii den letzten hundert Jahren mit
den iibrigen Wissenschaften nicht ganz gleichen Schi`itt gehalten.
Zu
denjenigen, welche in fachwissenschaftlichei. Weise die
Probleme der Volkswirtschaft behandelten, gehört W£ZÄe!m Lc®po7%.[4S, der vor 100 Jahi`en g`eboren wui`de.

Ei. entstammte einei` ost-

finnischen Pfai`i.er- und Beamtenfamilie, von der einige Mitglieder
auch in wichtigen diplomatischen Aufti`ägen tätig gewesen sind.
Schon der Vater von Wilhelm Lavonius, der Landrichter Magnus
Wilhelm Lavonius, zeigte gi'osses lnteiesse ftii` wirtschaftliche
und soziale Fragen.
Wilhelm Lavonius betrieb zifiächst i)hilologi§che Studien,
wandte sich dann aber der Rechtswissenschaft zu. Von 1865 ab vei`waltete er die a. o. Professur der finnischen Sprache in der i`echtswissenschaftlichen Fakultät und auf diesem wichtigen Gebiete war
ei` geradezu bahnbi`echend. Anlässlich der hundei`tsten Wiederkehr
seines Geburtstages hat dei. Juristische Verein in Finnland seine
in finnischer Sprache gehaltenen Vorlesungen herausgegeben.

Nachdem Lavonius in den Jahi`en 1872-73 Deutschland und
Schweden bei.eist hatte. veröffentlichte er zwei akademische Abhandlungen, eine Dissertation zui` Ei`1angung der juristischen Doktorwtirde tiber die Erhebung der jähi.lichen Steuei`n in Finnland
und seine llabilitationsschrift tiber die finnische Zollgesetzgebung.
Die ei.stere Ai`beit enthielt zunächst eine umfangreiche historische
DarsLellung der Besteuerungsverhältnisse in Finnland.
U. a. behandelte dei` Verfasser die Zwangseintreibung der Steuerrtickstände
und die dadui`ch sich ei`gebenden Missstände. Nachdem er die
Veränderungen der einschlägigen Gesetzesbestimmungen gemustei`t
hatte, untei`warf er die damaligen Besteuerungsverhältnisse einer
Kritik. Diese seien zwar gegen frtiher einfacher gewoi.den, sie ent-
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hielten jedoch immer noch veraltete Methoden.

Im Anschluss an

Gedanken von u. a. 4dcim Smjch und Lorenz vo7t SfeL.7t machte

er Voi`schläge zur Reform der Erhebung sowohl der Staats- wie
dei. Kommunal-und Kirchensteuern. Das Jahr sollte in zwei Hälften
eingeteilt und die vei`schiedenen Steuern so eingezogen werden,
dass die Erhebung nicht gleichzeiLig stati,fände. Auf dem Lande
seien die Steuern einen Monat frtiher als in de.i` Stadt zu ei.heben,
damit der Warenaustausch und der Geldumlauf nicht gest,ört weide.
Fiir die Arbeiterbevölkei`ung seien Sparkassen zu gTiinden, in denen
sie ihre Erspai.nisse deponieren und so die Steuern zahlen könnten.
Zwangsei`hebung. der Steuern sei auf dem Lande in der Saat- und
Erntezeit nur in den dringenclsten Ausnahmefällen vorzunehmen;
das landwirtschaftliche
Betriebskapital
diirfe nicht gepfändet
wel.den.

Die liabilitationsschJ`ift behandelte zunächst die Entstehung
und Geschichte dei. Zollg`esetzg`ebung in den vei.schiedenen Ländei`n.

Im Schlusskapitel st,ellte Lavonius das Programm einer zukiinftigen
Zollpolitik auf. Unter I-Iinweis auf Gedanken von SmjfÅ l)ezeichnet,e
er es als gefährlich, dass der Staat sich unnötig in die Organisation
der Ai.beit mische; der internationale Warenaustausch dtirfe nicht
durch schädliche Abgaben oder sonstige Bestimmungen gestört
werden. In Finnland habe das Schutzzolls}'stem die einheimischen
Erwerbszweige gegen die ausländische, aber nicht gegen die
russische KonkuiTenz geschbtzt und so seien mehi` oder mindei`
bodenständige lndusti`ien geschaffen worden. Die finnische Landwirtschaft miisse jedoch mit dem russischen Getreide konkui`riei`en
und zum Teil die geschtitzt6n Erwei`bszweige erhalten.
Eisenfabrikate, Textilwai`en, Pelzwerl(, Glaswaren, Zucker und
Tabak u. a. mtissten die Landwii`te wie die tibrigen Berufe zu einem
Pi.eise kaufen, der mindestens uin den Betrag des Schutzzolls ei.höht
sei. So sei die Landwirtschaft auf einer primitiven Stufe st,ehen geb]ieben. Die Missernte des Jahres 1867 habe einen Wendepunkt fdr die
finnische Landwii`tschaft bedeutet, indem von jetzt ab die Viehwirtschaft und But,tei'ausfuhr in den Vordergrund geti`eten seien.

Aber im Kampf mit dem westeuropäischen Kapital und dem osteui`opäischen Geti`eide sei mancher finnische Bauer dazu verurteilt
seine Tage im Armenhaus zu enden. Um einen Ausweg aus dieser
Notlage zu schaffen sei die Viehzucht und dei` Gi`asbau sowie die
Fruchtwechselwirtschaft zu ent,wickeln. Die tibrigen Erwerbszweige
diirften nicht mit Hilfe der Schutzzölle der Landwii.tschaft Kapitalien entziehen. Dei. Verfassei. wies ausserdem darauf hin, welche
Anziehungskraft die Wassei`kraft der
finnischen StT`omschnellen
ftir das ausländische Kapital gewinnen könnte. - Finanzzölle hielt
Lavonius ftir notwendig, doch dtirfe der Zolltarif keine Wai.en
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ent,halten, die nur wenig einbi`ächten. Ausserdeni sei die einheimische
Akzise und der Chai`akter der Wai`en als Nahrungs- oder Genussmittel im Auge zu behalten. ~ Ausfuhi.zölle lehnte ljavonius ab.
In bezug` auf die rechtliche Seit,e der Z,ollgeseLzgebung war er der
Ansicht, dass der Landtag an dieser Gesetzgebung teilzunehmen
habe.
Lavonius nahm also in zollpolitischen Fragen einen konsequenten
Standpunkt ein, da er Schuizzölle ganz allgemein, nicht nur fur
landwii`tschaftliche Produkte ablehnte.
Später veröffentlichte Lavonius eine Erwiderung gegen Einwände, die Prof. LL.//.e7?strcmd ei.hoben hatte. Er verteidigte seinen
Standpunl{t nachdriicklich u. a. damit, dass es gerade die Auf-

gabe der in Frage stehenden Professur sein mtisse die Kenntnis
von Tatsachen, die ftir die wii't,schaftliche 7,ukunft des Landes von
grösster Bedeutung seien, jn weiten Ki`eisen zu verbi.eiten. In seiner
Arbeit habe er zeig.en wollen, dass eine 7.ollreform notwendig sei,

damit die lndustrie nicht der Landwirtschaft Kapital entziehe und
diese dai`an hindere zu erstai.ken und die Grundlage der wirtschaft1ichen und damit auch der politischen F.xistenz des Landes zu bilden.
Von den tibi.igen Ai`beiten, die ljavonius veröffentlicht hat,
seien noch einige Artikel iiber den Kathedersozialismus ei.wähnt,
in denen er das Eisenacher Programm bespricht und besondei`s
die Darlegungen von BJ.eJ?fcLno, SchmoJJer und Engezs ei`wähnt
- 1880 erschien eine Arbeit von Lavonius iibei` die Refoi`m der finnischen Forstgesetzgebung in liberalem Geiste.
Er wui`de bald
dai`auf zum Mitglied des Oberlandesgei.ichtes in Viipuri ei-nannt,
und in seinen späteren Jahi`en hat ei` keine Untersuchungen tiber
volkswii.tschaftliche Fragen mehr vei.öffentlicht.
In seinen wissenschaft,licken Arbeiten zeigte l.avonius ein
unbeirrbai`es Rechtsgeftihl auch gegen die unteren Volksschichten.
Ein scharfer Verstand und eine ungewöhnlich klare Darstellungs-

gabe befähigten ihn zu fruchtbarer Forschungsarbeit. In ihm verlor
die Nationalökonomie und Finanzwissenschaft in Finnland, als er
aufhöite diese ftir die Entwicklung seines Vatei`landes so wichtigen
Forschung.sgebiete zu bearbeiten, eine hervorragende Ki.aft.

DIE REFORM DER BANKSTATISTIK IN FINNLAND.
von Dr. K. Ki,vialho.

Die finnische Privatbankstatistik wurde 1909 so umgestaltet,
dass sie an Genauigkeit und Vielseitigkeit die entspi`echende Statistik z. B. der skandinavischen Länder iibei.ti.ifft. Die augenblicklich
in Vorbereitung be`findliche Neugestaltung des Bankgesetze macht
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es jedoch notwendig diesen Zweig. der Statistik in einigen Punkteii
umzuändern und zu ei.gänzen.
Zui. Feststellung der Liquidität der Banken sind die Konten
in dei` Monatsstatistik so zu gruppieren, dass a`]s ihnen ersichtlich
ist, wie gi`oss die ohne Ktindigung fälligen Forderungen und die zur
Deckung derse]ben verfi.igbaren Mjttel sind. Weiter sind die Beträge der Banksicherheiten uiid der gewährten Kontokurrantki`edite
anzugeben.
In der Jahresstatistik wäre eine solche Änderung vorzunehmen,
dass die Grupi)e der a]s Aktiva bezeichneten Aktien in zwei Teile
zei`fiele: die Aktien der Wohnungsaktiengesellschaften und die
Aktien der sonstigen Gesellschaften.
Ebenso wären die Ki`edite,
zu deren Sicherheit Aktien der Wohnungsaktiengesellschaften dienen, in eine besondere Grupi)e zu setzen. Um den Geschäftsbe,Lrieb
und die Kosten der Banken ei.fassen zu können, mtisstendie Tabellen,
die den Umsatz betreffen, Angaben nber die Zahl der auf verschiedenen Konten gemachten Einlagen und Abhebungen sowie der
ausgestellten und eingelösten Postremisswechsel enthalten.
Zur Erspai`ung von Unkosten liesse sich die heutige BankstaListik in einigen Punkten vereinfachen, ohne dass ].hi.e Zuverlässigkeit
und Vei.wendbarkeit dadurch verringert wtirde. Einige Tabellen
könnten ganz fortfallen und die Beträge in ganzen Tausend Mark
angegeben werden. Die heutige Statistik ist uiinötig eingehend, da
die Penni-Kolumnen beibehalten sind, obgleich die Ge]deinheit in
Finnland vei`schwindend klein ist.
Durch solche Vereinfachung
liesse sich die Bankstatistik wenigstens um ein Drittel vei.ktii.zen
und ziemliche Staatsmittel ersi)aren.

DIE EINWIRKUNG POLITISCHER FAKTOREN AUF
ÖFFENTLICHEr\T HAUSHAljT.

DEN

Von DT.. M. Hagfors.

Die Grundsätze des öffentlichen liaushalts sind nicht nur ftir
den Forscher, sondern auch fiir den Politiker und ftir das ganze
Volk von grosser Bedeutung.
Verf. behandelt zunächst die Steuet-t,heorie von WjcÅscjj uiid
Lj7tdoÅj, die mit Hilfe des Begriffes i)Gt`enznutzen» eine absolut
])gerechte» Besteuei.ung begrtinden will.
Er findet diese Theofie
aus mehi`ei.en Grtinden unbefriedigend und ung`eeignet die wirk-

lichen Probleme der Wirtschaft zu lösen.
Aufgabe der finanzwissenschaftlichen Forschung ist es ncben
de,r Bearbeitung zuverlässigen, vei`gleichenden Matei`iales die Wir-
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kungen def Best,euerung, also die Steuei`iiberwälzung, den Steuerdi`uck im allgemeinen und die Leistungsfähigkeit der Volkswii.tschaft
zu untei`suchen. In dieser Hinsicht ist schon wertvolles Matei.ial

gesammelt und sind gute Unterlagen f`.ir die Steuergesetzgebung
geschaffen worden.
Die Ausgestaltung eines vollkommenen Stcuersystems ist aber
nicht Sache der Wissenschaft, sondem der Politik. Auch die grundlegenden Prinzipien, z. 8. betr. die Progi`essivität der Besteuerung
bediii`fen politischer Begrtindung.
Alle Besteuepungsgrundsätze
sind histoi`isch bedingt; sie spiegeln die allgemeinen Verhältnisse
wie auch die Rechtsauffassung eines Volkes widei.. Die allgemeine
Stellung des Volkes zu einzelnen Besteuerungsmassnahmen kann
sich in kurzer Zeit verändem, wie z. 8. in Finnland die Volksabstimmung tibeT die Prohibition gezeigt hat.
Die gesetzgebenden Körperschaften können aber in bezug auf
die Vei`wendung öffentlicher Mittel und in der Steuei.gesetzgebung
leicht falsche Bahnen einschlagen.

Vei`f. fuhi.t als Beispiele hiei.fiir

die staatskapitalistischen Tendenzen in der finnischen Staatsforstvei`waltung und die Beste`ierung dor Genossenschaften an.

Professori

E. NEVANLINNAN uusi teos

YHTEISKUNNAliLISEN
TAliousELÄMÄN
PÄÄPIIRTEET
on i]mestynyt IV. osana Kansantaloudellisen Yhdistyksen ju]kaisemassa

KÄNSÄNTÄLOUDELLISESSA
KÄSIKIRJÄSTOSSA.

V

iime aikoina on eri tavoin ilmennyt, miten kipeästi kaivataan talou-

dellisten tietojen syventämistä. Monet laajalle levinneet taloudelliset harhakäsitykset eivät olisi varmaankaan voineet saada osakseen
niin suurta kannatusta, jos oltaisiin paremmin selvillä yhteiskuimallisen
talouselämän suurista, perustavista tosiasioista. Suomenkielinen taloudel1inen kirjallisuus on tähän saakka ollut, myös siinä suhteessa vaillinainen,
että ineillä ei ole ollut ajanmukaista taloustieteen teorian yleisesitystä.
Professori E. P`'evanlinnan uusi teos poistaa tämän tuntuvan puutteen. Tässä teoksessa tekijä kiehtovasti, mutta samalla täysin tieteellisesti johtaa lukijan näkemään, minkälaatuinen sosialinen talouselämä
syvemmältä olemukseltaan on ja mitkä säännönmukaisuudet siinä vallitsevat. Esityksen tekevät harvinaisen eläväksi monet jokapäiväisen elämän ilmiöihin ]iittyvät havainnolliset esimerkit. Vaikka teos onkin
lähinnä tarkoitett,u korkeakoulujen oppikirjaksi, tarjoaa se kaikille taloudellisia kysymyksiä harrastaville mielenkiintoista ja opettavaista lukemista.

KANSANTALOUDELLISEN KÄSIKIRJASTON
edellisinä osina ovat ilmestyneet seuraavat alansa pätevimpien
edustajien tutkimukset:

1. RAHA JA PANKIT. Kii.j. tri o. Korpisaai.i. Liitteenä
pankinjohtaja

K.

J. Kallialan

t>Säästöpankit)).

507

sivua.

125:-, sid.150:-.

11. JULKINEN TALOUS ja sen merkitys yhteikunnaiiisessa
talouselämässä.

Kirj. prof. E. Nevanlinna. 342 sivua 85:-, sid.

110: -.

111. SOSIALIPOLITIIKKA. Kirj. prof. Eino Kuusi. 2 osaa
(yht.1071 sivua) å 90:-, sid.110:-.
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vakuutusmuodoissa

ovat nyt 15~30 °/o vakuutussummasta, jopa useissa tapauksissa yli /io %:kiii.

C/iomu/cu.Se£, ottakaa vahuutiiksenne
vakavai.aisessa, puhtaasti suomalaisessa

Salamassa

edullisessa,
suurylitiössä

"e..Jd.„
Otarttul.a
talletustilimme
on sekä pienten eltä suui`ten
säästöjensopii)atalleluspaikka

§uomen Maalalou§-0§ako-rankki

PAINOTölDEN

IARVITSIJAT!
Hlstoi.iallinen Alkakaus-

klrja ynnä monet muut
sivistyslukemistot painetnan Helsingin Uudessa
Kirjapaino Oy!ssä.
Historioitsijat, sekä lieteel)isetjataloudellisellailokseL

ja liikkeeL tcettäkää tarvitsemanne

kirjapainollis.eL

työt Helsingin Uudessa Kirjapaino Oy:ssä, joka kunnolla suorillaa vaativimmatkin tehtäväL.

Gnna[[o[ustc„musc„.vio;ta lc,acl;mw„
au,;;st; ja ty.öt suor;tamme täsmåthsest;.

HEIISINGIN UUSI
KIRJAPAIN0 0.Y.
Hclsiiiki.

LudvikinkaLu

4-6. Puh. 23833 ja 33789

PITÄKÄÄ VAKUUTUKSENNE
VOIMASSA.
UUDISTAKAA AJOISSA.
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Sillä löydätte aseman, joka
vastaa mielialojanne.
Vaativana

yleisradiokuuntelijana ette tyydy

kuuntelemaan viiin läheisiä ja vahvimpia asemia. Te tahdotto lähetysten suuresta joukosta
valita sen ohjelman, joka i)arliaiten vastaa
mielialojannc. L\ionnollisesti ! Mutta Teidän radiovasta;}nott€`ji`nm tiiytyy olla sen mukainen.

LORENZ 3231 (3-putkinen)
LORENZ
204 (4-putkinen)
Kovaääniset Lorenz 700 ja 710
ovat rak.nnetut tyydyttämään vaativintakin
yleisradiokuuntolija:|
l,iihi,,

jo

Kiiykää tutust`iinassa

t:.lnäjln.

HANKKIJAN SÅHKöOSASTO
IIELSINKI,

SALOMONINKATU

1.

J. W. KEDON

KIRJOJA:
Kulutusosuustoiminnallinen tuotanto. Siv. 130. Hinta 20 mk.
Kulutusosuustoiminnallisen tuotannon merkityksen selvittelyä.
Osuuskaupallisen tuotannon järjestäminen.
Osuuskaupallisen

tuotannon

Siv. 130.

käytännöllisten

Hinta 20 mk.
järjestelykysy-

mysten selvittelyä.

Osuuskunnat ja verot. Siv. 98. Hinta 15 mk.
Valaistusta pitkän aikaa päivänkysymyksenä olleeseen osuuskuntain verotusasjaan.

Osuuskauppain järjestemuotokysymyksiä.
Siv. 45. Hinta s mk.
Ehdotuksia osuuskauppain organisation järjestämiseksi ja
uudistamiseksi.

Osuuskauppain työehtopolitiikka. Siv. 164. Hinta 20 mk.
Periaatteellista selvittelyä ja käytännöllisiä ehdotuksia.
Pula-aika ja osuuskaupat.

Siv. 110.

Hinta 12 m.k.

Ohjelma osuuskaupoille taloudenhoidon järjestämiseksi pula-

aikana.

KUSTANTANUT :

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto
(K.K.)
H E L S 1 nLT K 1,

K I R K K 0 K A T U

IJ.

Kirjoja
juuri Teille
Vfzho Anria!a.. Suomen lasiteollisuus 1681-1931. 1. Ruotsin val-

lan aika 1681-1809. Upein syväpainokuvin valaistu historiikki. 60 mk, sid. 90 mk.
Kgösz€

Jä7'ziiTzc7z..

Suomen

yleisten

kauppiaskokousten

historia.

Suomen kauppiaskunnan järjestötoiminta 1880-1uvun alusta
1920-luvun loppuun.
Kauppa- ja Teollisuuspäivien sekä
Keskuskauppakamarin toimeksiannosta laadittu teos. Kuvitettu. 90 mk, sid. 120 mk.
E/./is! Lampe'n.. Sillien ldmpussa lslamin vesillä Elfvingin kalastuslaivueessa. Pirteä esitys suomalaisesta suuryrityksestä
ia sen vaiheista. 59 kuvaa. 40 mk, sid. 50 mk.

E7.rtes! J. P. Benn.. Vapaan ki]pailun puolesta.
olojen arvostelua. 28 mk, sid. 40 mk.

Taloudellisten

Ernes£ tJ. P. BeJm.. Kapitalistin tunnustuksia. Maailmankuulu
suurliikemiehen »tunnustuskirja». 30 mk, sid. 45 mk.
CJazzd€ C. J7opkhs.. Elämäni mainosmiehenä.
»Mainosmiesten
kuninkaan» kiintoisa muistelmateos. 28 mk, sid. 40 mk.

Lauri Kafara.. Myyjä ia ostaia myymälässä. Mainio myyntitaidon oppikirja, johon kannattaa tutustua niin liikkeenjohtajien kuin
45 mk.

heidän

alaistensakin.

I

OTÅVA

osa.

36

mk, sid.

rcE§I<INzuNEN HENrcIVArcuuTusVHTlo

SUOMl
Voimassaolevat

vakuutussummat 31. XII-31

Voimassaolevien

4.135.000.000 mk

vakuutusten luku „

Vakuutusmaksurahasto

„

590.000 kpl.

„

661.556.000 mk

eli

vakuutettujen säästöönpanot „

Lisävakuutusrahasto

„

„

9.475.000

„

Yhtiön omat mhastot

„

„

91.276.000

„

Vakuutusmaksut

v.

1931

121.200.000

„

Korkotulot

„

„

55.512.000

„

Vuosivoitoksi ynnä maksu-

alemuksia ja hsäsu-ia
varten säästynyt „

„

32.200.000 „

©

I{ESKINÄINEN HENKIVAKULJTUSYHTIO

SUoMI
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