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kilpailussa vaa'an silkin puolelle. Keinotekoisesti valmistettu öljy
on jo luonnonöljyn ohella polttoaineena. Mahdollisesti tulee piåkkoin kemiallisesti valmistettu kumi syrjäyttämään kautsukin.
Keinotekoisen öljyn ja kumin suurvalmistus on tuova jälleen suuria
muutoksia maailmantalouden rakenteeseen. Uusi kevyt metallointimenetelmä tulee vähitellen syrjäyttämään ehkä kupai`inkin. Maailman monopolisoituminen on osaltaan seurauksena eri etupiirien
vastakkaisuudesta luonnon raaka-aineiden ja kemiallisen teollisuuden tuotannon intressipiirien välillä.
T\Tykyiselle kehitykselle on
luonteenomaista se, että keinotekoisten raaka-aineiden tuottajat
tietävät, että heidän päivänsä ei ole vielä koittanut, sillä luonnon
raaka-aineiden omaajat taistelevat kaikin mahdollisin keinoin
entisten etuoikeuksiensa puolesta. Tulemme kuitenkin näkemään
ennen näkemättömän taistelun. Uusi »suurvalta» kemia käy hyökkäykseen vanhoja raaka-aineteollisuuksia vastaan. Kuinka paljon
uusi kemiallinen suurteollisuus voi järkyttää kansainvälisiä poliittisia suhteita? Sitä emme voi vielä sanoa. Kuitenkin on huomattava,
että Saksa, jolta inaailmansota riisti entiset raaka-aineet, on ryhtyn}'t
suui`ella tarmolla kehittämään kemiallista teollisuuttaan.
Keinotekoisesta indigon valmistuksesta alkoi sen kehitys. Värimonopoli ei kuitenkaan voinut kestää maailmansodan vaikutuksia.
Tämäii johdosta saksalaiset suuntasivat toimintansa ei`ikoisesti
typen valmistukseen.
1. Tuppi.

Uusi typpiteollisuus on i`uvennut suuresti järk}'ttämään vanhan
chilesalpietarin tuotannon perusteita.
V. 1926-27 oli puhtaan
typen valmistus maailmassa yli 1 milj. tonnia. Samaan aikaan tuotettiin chilesalpietaria muurinettuna puhtaaksi typeksi ainoastaan
271000 tonnia. Yksistään Saksan typpiteollisuus tuotti 580 000 t.,
siis 2 kertaa enemmän kuin luonnollisen typen trusti Chilessä. I.-G.
Farbenindusti`ie trusti tuotti siitä määrästä yksinään 450 000 t. Tämä lnteressegemeinschaft Farbenindustrie Aktiegesellschaft eli
1. G., kuten saksalaiset sitä lyhyesti nimittävät, sai alkunsa aivan
vaatimattomasta väriteollisuudesta. Saksalaiset ovat kuitenkin
)aajentaneet sen toiminnan käsittämään miltei kaikkia kemiallisen
teollisuuden aloja.
5
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V. 4928/29 tuotti Saksa n. 700 000 t. eli 45 °/o maailman t}-pen
tuotannosta.
N}'kyjään
kohonnee
l. G. Fai.benindustrie
A.-G:n
tuotanto }rli miljoonan toniiin. Saksalainen ti`usti hallitsee täydellisest,i Euroopan markkinoita. Ainoastaan Englannin kemiallinen
teollisuus on tullut vaai.alliseksi kilpailijaksi Saksan typpituotannolle.
Englannin kemiallinen trusti on näet kohottanut vuodesta 1920 vuoteen 4928 mentäessä tuotantonsa 50000 tonnista
250 999 tonniin. Mutta paitsi Saksassa on myös Ranskassa, Nor-

jassa ja ltaliassa syiit}Tnyt huomattavia tyi}pitehtaita. Kuitenkin
on 1. G. Farbenindustrie onnistunut saamaan vaikutusvaltaa niihin.
Esim. Noi.sk-Hydro-Elektrisk I G:stä on se saanut 25 °/o osakkeista haltuunsa. Tämän tuotanto on ollut 35 000 tonnin paikkeilla,
mutta sitä on suunnit,eltu laajennettavaksi aina 230 000 tonniin
saakka. Klöcknerin konserni on v. 1928 suunnitellut Saksassa tuotannon laajentamista n. s. »Mont-CenisJ) menetelmän avulla, jonka
kautta typen tuot,anto tulisi päätuotantohaaraksi kemiallisessa t,uotannossa. V. 1926 sai 1. G. sopimuksen Japanin hallituksen kaiissa.
Menekin edistämiseksi ltä-Aasiaan perustettiin
I-Iollannin
ltä-

Intiaankin Semarangiin my?7ntiyhtiö.
Samaan aikaan kuin keinotekoinen t}.ppiteollisuus suuren tuotaniionlaajennuksen avulla valmistautui laulamaan luonnon tyiielle
kuolinlaulua, i`yhdyttiin myös toisella puolen vastatoimenpiteisiin.
Guggenheimin pohjoisamerikkalaisen konsei.nin, joka on hallinnut
Chilen salpietaria, on onnistunut uusilla louhimis- ja jalostusmcnetelmillä, raaka-aineen 90 prosenttisella hyötykäytöllä, laskea hintaa
aina 50 °/o.

seksi.

Tällä tavalla tuli chilesalpietari jälleen kilpailuk}rk}-i-

Kun v. 1927 151 kaivoksesta ainoasi,aaii 25 oli käytännössä,

onnistui tuottajien uusien menetelmien avulla saada vuoden loppuun
mennessä 61 kaivosta kävntiin. Ankara taistelu menekkimarkkinoista syntyi saksalaisen trustin ja chielesalpietarin välille. Saksan
ja Englaniiin esiint}ressä yhteisrintamassa saatiin kuitenkin v:n 1928
sopimuksella vältetyksi ainakin hetkeksi ankai.a menekkitaistelu.
Mutta` edut ovat molemmin puolin tä}'sin vastakkaisia.
Monol"lttuurimaana Chile pyrkii aina mahdollisimman suureen vientiin.
Kemiallisen teollisuuden typen ja luonnon typen on taisteltava
ankarat menekkisodat, jos ainei`ikkalaiset vain edelleen kykenevät
alentamaan tuotantokustannuksiaan. V. 1929 muodostui Eui.oo-
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passa kaikkien tärkeimpien tuottajien kai`telli.
Menekkipula on
kuitenkin aiheuttanut sen, että Chielenkin täyt}ri elokuussa 1931

yhtyä tähän kai`telliin, jonka tarkoituksena on tuotannon supistaminen. Kuitenkin saamme odott,aa joka hetki kai.tellin hajoamista,
sillä Chile ei siinä ainakaan halua kauan i)ysyä, jos se vain suinkin
kykenee kilpailemaan kemiallisen t,yi)en kanssa.

Agraariki`iisi on
kuitenkin johtanut valtavaan liikatuot,antoon kemiallisen typen
tuotannon alalla. Saksalaiset ovat laskeneet, että he voivat lisätä
kemiallista tuotantoaiisa Leunan tehtailla niin suuressa määrin,
että k}-kenevät kemiallisen teollisuutensa tuot,annolla maksainaan
suuren osan sotakorvausveloistaan. Tuotannon laajentaminen edellyttää kuitenkin palaamista säännöllisiin oloihin.
2.

Kei,not,ekoi,nen si,lkki,.

Tekstiiliteollisuus ei ii}-kyjään enää käytä yksinoinaan puuvillaa

ja villaa raaka-aineenaan, vaan }'hä kasvavassa määi.ässä on kemiallista tiet,ä valmistettu keinotekoinen silkki alkanut syrjäyttää

puuvillan ja.villan käytäntöä -puhumattakaan luonnon silkistä.
Keinotekoinen ja luonnon silkki ovat käyneet ankai`an taistelun
keskenään maailmanmai`kkinoista.
Keinotekoisen silkin hyväksi tapahtunut kehit`.s on suoi.astaan
valtava. Vuodesta 1923 tuotanto on noussut viidessä vuodessa
50 °/o:lla.

Kehit}rs on sitä vaikuttavampi, koska luonnon silkin

absoluuttinen

tuotantomäärä

on

samalla kasvanut 200 °/osta-

230 °/o:iin. Keinot,ekoisen silkin käyttö maailmassa kasvaa vuosi
vuodelta.
Sen
osuus koko maailmaii tekstiiliraaka-aineist,a on
vielä sangen pjeni, mutta puuvillamaiden harjoittama i`aakaainepolitiikka on johtanut siihen, että Euroopan tekstiilituot,anto-

]naat ovat ruvenneet kiinnittämään yhä suurempaa huomiota
silkin valmistukseen.
Teknillisen taidon kasvaessa halpeiievat
silkin tuotantokustannukset }'hä edelleen. Lisäksi on Euroopan
mailla itsellään helposti saatavissa raaka-ainetta Pohjois-Euroopan
havupuumctsistä.
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Tärl{eimmäl keinolekoisen silkin ja luonnon silkin luolanlomaat %:na i).1927|28 .).

Luonnon silkki Keinolckoinen silkl`i
0 '

0/,

/0/0

Japani

.

68.7

U. S. A.

4.8

25.0

Italia

8.4

16.3

Kiina............18.3

En8lanti.........
Ranska.........

0.6

Saksa...........

Iiollanti.........

Itä-Aasian inerkitys silkintuottajana on siis sangen huomattava.
Kiinan asema ei tilastossa vastaa sen todellista asemaa tuottajana,
sillä toisten lähteiden mukaan arvioitiiii Kiinan tuotanto vv. 1927/28
absoluuttisina lukuina 18 000 t:ksi kun se edellisessä tilastossa on
otettu ainoastaan 10 000 t:ksi.
Keinotekoisen silkin kulutus on useina vuosina kasvanut nopeammin kuin sen tuotanto. Tästä on ollut luonnollisena seurauksena
tuotannon suunnaton laajentuminen kaikkialla. Yleismaai]mallinen

pula on kuitenkin asettanut nyt keinotekoisenkin silkin tuotannon
kasvulle esteitä. On kuitenkin huomattava, että keinotekoisen silkin
tuotantokustannukset voivat mukautua laskeutuneeseen hintatasoon paljon helpommin kuin luonnon silkin tuotantokustannukset.
Terveydellisistä ja ui`heiLullisista vaikuttimista suosii muoti nykyjään
keveimpiä ja hienoimpia kankaita. Naisten miltei kaikki vaatetustarpeet voidaan nykyisin valmistaa keinotekoisesta silkistä. Sillä
välin kuin luonnon silkin tuottajat taistelivat keskenään markkinapaikoista, muodostivat keinotekoisen silkin valmistajat kaiisainvälisen trustin, joka hallitsee n. 60 °/o tuotannosta (Glanzstoff
Saksassa, Courtaulds Englannissa ja Amerikassa sekä Snia Viscoso
ltaliassa). Paitsi, että se hallitsee 60 °/o tuotannosta, se kontrolloi
vielä lisäksi 20 °/o maailmantuotannosta. Luonnon silkin tuottajien
on täytynyt myös ryhtyä taistelemaan yhteisrintamassa keinotekoista silkkitrustia vastaan. Taistelu on muodostuva ehkä ankarammaksi kuin englantilais-amerikkalainen puuvillasota. Keinotekoisen
1) ANDBEE, m. t.

111 osa, siv. 192.
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silkintuotannon alalla on havaittavissa sama ihniö kuin typenkin
tuotannon alalla, nim. i.}-hmittyminen kansainväliseksi trustiksi
raaka-aineinonopolituottajien kukistamiseksi. Tässä taistelussa tulee
luultavasti keinotekoinen silkki voittamaan. Teollisuuden asema-

paikan orientoitumisessa tulee jälleen tapahtumaan uusia muutoksia. Pohjois-Euroopalla on -raaka-aineen luontaisina tuottajina suui.ia edellytyksiä kehittyä suureksi keinotekoisen silkin tuottajaksi.
Koko tekstiiliteollisuus on lähimmässä tulevaisuudessa varmaankin
joutuva sangen suurien muutoksien alaiseksi. Kaikki merkit maailman i`aaka-ainepolitiikassa todistavat ainakin sitä. Vaikea liikatuotantokausi ei ole hetkellinen, vaan se on p}-s}väisen kehityksen
tulos. Tekstiiliteollisuuden alalla tulevat uudet tuotantomaat säilyttämään voittamansa aseman tekstiilintuottajina.
3. Hitiiöliy ja keinotekoi,nen hautsibkhi,.

Saksan kemiallinen teollisuus, joka alkoi väriteollisuudesta ja
kehittyi sit,ten valtavaksi typen tuotannoksi, on pyrkinyt laajentamaan tuotantoansa kaikille aloille. 1. G. Farbenindustrie A.-G:11a
on Leunawerkissa Mersebui.gissa kemialliset tehtaat. Niiden yhtey-

dessä saksalaiset ovat pyrkineet valmistamaan hiilestä öljyä. Ruskohiilestä nestäyttävät saksalaiset nykyjään n. s. Bergiuksen menetelmän avulla puristamal]a ja tislaamalla öljyä ja bentsiiniä. Bef-

giuksen menetelmän mukaan lähdetään suorastaan raa'asta muutAlkupei`äistä 1. G:n atmosfääristä ja synteettistä menetelmää on parannettu siten, ettei tarvita enää kaikkia
alkuprosesseja hiiliöljyn tuottamiseen. Tuotantokustannuksia on
täten saatu aleiiemaan. Vuoden 1928 tienoilla tuottivat l. G:n
tehtaat kuukaudessa 1200 t. keinotekoista öljyä, ja äskettäin ovat
saksalaiset kohottaneet tuotannon 10 000 t:n kuukausituotantoon.
Saksalaiset ovat suunnitelleet hiiliöljyn avulla voivansa tyydyttää
lopulta koko öljytarpeensa. Nykyinen tuotanto tyydyttänee n.
tumattomasta hiilestä.

1/io bsan maan koko tai`peesta. Maailmantaloudellisesti voisi Sak-

san kemiallinen teollisuus ehkä saada aikaan huomattavia muutoksia
petrooliteollisuudessa, jos saksalaiset vain kykenisivät toteuttamaan
kaikki suunnitelmansa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole kyetty vielä
keksimään täysin tehokkaita menetelmiä, joilla saksalainen hiiliöljy
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tulisi kilpailukvk\'iseksi luonnon ölj}tn kanssa. Ainoastaan suuren
tullisuojan avulla on hiiliöljy kyennyt syrjäyttämään luonnon öljyn
Saksassa. Mutta samaan aikaan, jolloin saksalaiset ovat kehit,täneet
hiiliölj}'menetelmiään, on m}.ös suui.ten ölj}'monopolistien taholta

pyritt}r kehittämään uusia luonnon öljyn kävttömenetelmiä. r\T. s.
Krack-menetelmän avulla on tuottajain onnistunut saada aina
50 °/o:iin saakka valoöljyä raakaöljystä -entisen 15 °/o:ii asemesta.
Tällaisesta kehityksestä on tietenkin seurauksena, että hiiliölj}. ei
voi tunkeutua kansainvälisille markkinoille, vaikka sillä Saksassa
onkin paikallista iiierkitystä. 1. G. Farbenindusti`ie ei ole suunnitellutkaan initään suorariaista hyökkäystä maaöljymonopolisteja
vastaan, sillä se tuntee vielä heikommuutensa maailmanmarkkinoilla.
Mutta jos saksalaisten onnistuu todella pudottaa tuotantokustannuksensa niin alhaisiksi, etteivät luonnon öljyjeri tuotantokustaiinukset kykene niitä alittamaaii parannetuillakaan menetelmillä,
niin on jälleen s.vnt}/'vä aiikara taistelu keinotekoisen hiiliöljytrustin
ja luonnoii.inonopolin omistavien tuottajien kesken.
Äskettäin ovat saksalaiset ja amei`ikkalaiset hämmästyttäneet
maailmaa uutisellaan, että he ovat keksineet keinotekoiselle kaut-

sukille taloudellisen valmistusmenetelinäii.

Niistä
uutisista
oli
seurauksena ainakin se, et,tä kautsukkiosakkeiden
hinnat
laskivat maailmanmarkkinoilla. Amerikkalainen Svnthetic Rubber
Corporation lähtee valmistusmenetelmissään hai`tsista ja kasvisaineista, kun sen sijaan saksalainen inenetelmä lähtee asetoonista ja
asetvleenist,a. r\Täihin menetelmiin on kuitenkin toistaiseksi suhtaudut,tava pidätt},rväisesti, sillä tuotantokustannukset saattavat kohota
niin korkeiksi, etteivät keiiiotekoisesti tuotetut kautsukkituotteet
kykene kilpailemaan luonnoii kautsukin kanssa. I-Iiiliölj}- ja keinotekoinen kautsukki voivat kuitenkin tulevaisuudessa vaikuttaa
hyvinkin voimakkaasti kansainvälisten suhteiden kehitykseen.
Kemiallisen teollisuuden kehitys on jälleen muuttava maailman eri
teollisuuksien asemapaikkoja. Ankaria menekkitaisteluja on odotettavissa useilla eri aloilla. Toiselta puolen puhjennut yleismaailmallinen pula on ehkä estämässä kehit}rksen jatkumista, sillä
mitään uusia `.rit`'ksiä ei silloin mahdollisesti uskalleta perustaa.

VnLTION METSÄTflLous JH PoLITIIKKfl.
Esitelmässään »Poliittisten näkökohtien vaikutus julkiseen talouteen)), joka on julkaistu Kansantaloudellisen Aikakauskii`jan viime
vihossa, tri M. Hagfors koettaa aikakauskirjan lukijakunnalle uskotella, et,tä »Tuskin on muuta julkisen talouden haaraa maassamme,

joka olisi joutunut niin suuressa määrin poliittisten näkökohtien
temmellvskentäksi kuin valtion metsähallinto». Väitteensä tueksi
hän paiisi ]iiuut,a, jota ei tässä liene aihetta erityisemmin kosketella, esittää 1) että t)verovaroilla on ryhdytt}r rakent,amaan toinen
suurenmoinen tehdas toisensa jälkeent), joten valtio on ryhtynyt
»omavaraiseksi yrittäjäksi valtiokapitalistisen järjestelmän puitteissaJ), jollaista sosialidemoki`aattien mainitaan tukevan, sekä 2) että
sen sijaan muka metsähallituksen päätehtävistä, joina tri llagfors
luettelee m. m. metsien hoidosta ja niiden uudistamisesta, teiden
i`akentamisesta, metsänhoitotoviranomaisten
asunnoista, puhelimista, palkkauksesta y. m. huolehtimisen, »suui`i osa tulee laiminlyödyksi,,.
Edellisen kohdan valaisemiseksi mainittakoon, että itsenäisyytemme aikana, jota aikakautta tri Hagforsin arvostelu lähinnä
koskee, on met,sähallituksen aloitteesta lopetettu Uimaharjun ja
Uuksun halkolaitokset sekä Sukevan ja Siuron sahat, niin että
metsähallinnon aikaisemmista puunjalostuslaitoksista on jäljellä
ainoastaan Kevätniemen saha. Kaikki yksityistaholta tulleet kehoitukset uusien puunjalostuslaitosten perustamiseksi on metsähallitus
torjunut ja kaikki yksityiseltä taholta tulleet monet tai`joukset
yksityissahojen ostamiseksi valtion haltuuii on metsähallit,us hyljännyt, m. m. Kansallis-Osake-Pankin tekemän, Martinniemen sahaa koskevan. Uusina on kysymyksessä olevana aikana perustettu
ainoastaan Veitsiluodon saha ja
sellulosatehdas.
Veitsiluodon
sahan perustaminen ei ole tapahtunut minkäämlaisesta metsähalli-

136

A.

K.

CAJANi)ER

tuksen aloitteesta, vaan aloite oli kokonaan silloisen porvai`illisen
hallituksen maatalousininisteriön. Sellulosatehdas oli välttämätön
sekä jo alusta alkaen välttämättömäksi tiedetty ja ilmoitettu täydennys sahalle, koska sen kokoinen saha, kuten yleisesti on tunnettua, ei ole taloudellisesti edullinen ilman siihen yhdistettyä sellulosateollisuutta.
Verovaroja
ei näihin laitoksiin ole tai.vinnut
käyttää yhtä vähän kuin tri I-Iagfoi`sin suosittelemia lainavarojakaan, vaan ovat valtion metsätalouden voittovarat yllin kyllin i`iittäneet siihen tai`koitukseen - sikäli kuin n}'t yleensä valtion bud-

jetin osoittamia vai.oja voidaan luokittaa niiden alkuperän mukaan.
Mitä taas jälkimmäiseen kohtaan tulee, niin metsähallitus on
kaiken aikaa tehnyt voitavansa valtion metsätalouden kaikinpuoleiseksi voimaperäistyttämiseksi. Millaisia vaikeuksia siinä tehtävässä kuitenkin on ollut, selviää ]n. m. allekii`joittaneen v.1927
metsäpäivillä pitämästä avauspuheesta. Kun juuri mainittuna
vuonna kuitenkin,
sosialidemokraattisen Tannerin hallituksen
aikana, vihdoinkin näytti tarjoutuvan mahdollisuus tässä suhteessa
saada enemmän aikaan, antoi metsähallitus tri 0. J. Lakarin tehtäväksi metsähallituksen ohjeiden mukaan laat,ia ohjelman valt,ion
metsätalouden tehostamiseksi (julkaistu Silva Fennica 6:na), mikä
käsittää suunnitelman valtionmaiden soiden kuivattamiseksi ja
muun metsänhoidon voimaperäistyttämiseksi, tieverkoston lisäämiseksi, puhelinverkoston laajentamiseksi y. m., ja Tannerin hallitus tähän ohjelmaan nojautuen metsähallituksen esityksestä v.
1927 ottikin näitä -ynnä metsänhoitoviranomaisten virka-asuntoja

y. m. ~ tai`koituksia varten budjettiesityl#eensä huomattavasti
korotetut määrärahat sekä antoi esityksen »1aiksi varojen vai'aamisesta soitten kuivaukseen metsätaloudellisia tai.köituksia varten
sekä muiden t,uottamattomien t,ai vähätuottoisten metsäalojen
saattamiseen t,uottavaan kuntoon», minkä esityksen eduskunta
hyväksyi ja millä laskettiin varma pohja valtion metsien hoidon
(lain vaikutuspiirin sisältyivät kaikki valtion metsänhoito- ja suonkuivatustyöt) jatkuvalle tehostamisel]e. Seurauksena tästä esim.
metsänhoitotyöt lisääntyivät vuodesta 1927 vuoteen 1931 runsaasti nelinkertaisiksi.
Mitä vihdoin tulee siihen, että metsähallitus olisi muuttunut
jonkinlaiscksi »poliittisten näkökohtien temmellyskentäksi», mai-
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nittakoon ainoastaan, että vaikka metsähallituksen henkilökunnassa ovat edustettuina maamme kaikki pääpuolueet ja asianomaisten henkilökohtaiset poliittiset käsitykset vaihtelevat sosialidemoki`atiasta ääi`immäiseen oikeistoon asti, joten tilaisuutta mielipiteiden erilaisuuteen asioiden käsittelyssäkään ei olisi pitänyt puuttuman, niin viimeisten 14 vuoden aikana metsähallituksen istunnoissa,
joissa vuosittain käsitellään noin 1500 asiaa, ei kaiken kaikkiaan
ole ollut äänestystä muuta kuin kaksi keptaa, ja mitä tulee niihin

vuosittain kolmattakymmentä tuhatta asiaan, joita käsitellään
ulkopuolella istuntojen, ei ainoakaan esittelijä ole kertaakaan katsonut olevan aihetta metsähallinnon johtosäännön 23 §:ään nojaten
i)merkitä eriävän mielipiteensä konsepti- tai muuhun kantakirjaan».
Tämä todistanee riittävän pätevästi, että asiat on käsitelty puhtaasti asiallisella pohjalla, erillään kaikesta politiikasta. Metsähallituksessa ei myöskään mitään niin hart,aasti toivota, kuin ettei-

vät ulkoapäinkään mitkään poliittiset intohimot, }'htä vähän kuin
maailmanparantajain haihattelutkaan, pääsisi häiritsemään metsähallituksen tähänastista asiallista toimintaa.
Helsingissä, huhtikuun 25 p:nä 1932.
A. K. Caiander.
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& Co. ljtd. London 4932. 203 siv.

Englaniiiii luoi}uminen kultakannasta, täinä `.hä kestävän maailmanpulaii iiiitä tärkein vaihe, on jo aikaansaånut laajan kirjallisuudcn, josst` koetetaan selvitellä tämän tapahtuinan s}.itä ja seiirauksia sekä \.astaiseii kehityksen todennäköistä suuntaa samalla
kuin ni.oiiet tz`lousiniehet esittävät o`Liian ohjelmansa ki`iisiii voittaniiseksi. Ihniisluontceii ]]iukaista on, että useasti koetetaan lö}-tää
s}-ntipukki, ioiika niskoille voidaaii i)aima aina]{in ])ääs}'}-ta])ahtumista. On ]nie]ciikiintoista todcta, kuiiika erilaisia taloudel]isteii
kirjailijain käsit}-kset ovat siitä, niitkä iliiiiöt asiaan vaikuttaiieideiL
nLo]iinaisten seikkojen joukossa ovat olleet suurinLpaiia t,ekijänä kehit}.ksen määrääiiLisessä. Eivätkä kirjailijat suinkaan ole }'ksinLielisiä
siitä, kuka on s}-nti[)ukki, s. o. mi[ikä valtion rahai)olitiikka kanta{\
suurimman vastiiun }'leisen talous])ulaii kehitt\.misestä finanssikriisiksi. Käsit`-kset siitä, onko Englai"iin kultak`annasta luopuiniiien

onnettomllu; \.ai onnellinell tapaus, el.oavat m}'ös toisistaan.
Tunnettu kansantaloudellinen kirjailija Paul Einzig liitt}.}- }.llä
esiLet}rssä kirjassaaii niihin, jotka puheena olevassa tapahtumassa
näkevät i)valepukuisen siunauksen», joka on koituva h.vväksi sekä
Englannille että koko maailmantaloudelle.
Selvitellessään s\'itä
ku]takannasta luo])uniiseen Einzig erottaa i)eriiss}'}-t ja suoranaiset
s`'`.t. Edellisistä ovat täi`keimmät: 1) epäsuhde Suurbi`itannian ja
riiLideii maiden tuotantok`istannusten välillä, 2) maail.tnan hint€`tasoii aleneva suuiita, 3) Suurbritannian raskaampi verotus verrattu]ia muihin iiiaihiii, 4) Ranskan ja Yhdvsvaltain kullankasaamispolitiikka.
vai.siiil`in

se.kä
5)
luonnotto)iiat kaiis-ainväliset pääomasiirrol,
sotakor`.austen ja -\'elkain suorittamisesta johtu`'at.

Tekijä }-ht}-}-pääasialJisesti siihen käsit}'kseen Eng]annin uus.ini-

masta kehit}rksestä, jonka i.anskalainen kirjailija Andr6 Siegfried
on esittän\.t h`iomiota herättäneessä kirjassaan Englannin iiiil=`sta 1).
1)
siv.

Lci cr[.se br[.(am[.gue ati
45.

XX..c si./]fc/c.

\'rt.

tämän aikakauskirjan i`:t)

1,
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Sen iiiukaan Englanti ja eiiglantilaiset koottuaaii i`ikkauksia vähitellen olivat menet,t,äneet entisen kuiitonsa. Satojatuhansia Eng|aniiin \Tläluokkaan kuuluvia henkilöitä eli koroillaan millään tavoin
ottama.Lta osaa }rhteiskunnan tehtäviin ja miljoonia l]nglannin
t}röläisijerheitä eli vuosikausia: jor)a vuosik}'mmeniä }rleisten aviistusten vai`assa.

l+`.nglannin teol`lisuus oli t,ekiiillisesti jään}rt jälkeen

muista teollisuusniaista, vienti väheni ja ulkomaiden tuot,teet valtasivat yhä laajempaa alaa linglaiiiiin markkinoi]la.
Edessä oli
siten lwhitys, joka näytti johtavaii joko sainaan kohtaloon kuin
muinaisen Roo`maii valtakuiinan, s. o. luhistumiseen, tai hiljaiseeii
vaipumjseen }rhä suurempaaii voimatt,omuuteeri ja kö}-hy},Tteen.
Tämän surulliseii kehitykseii katkaisi ]{ultakannasta luopumineii.
Tekijä toivoo, että se oli k}.11in voimakas varoitusmerkki, herät}-shuuto, joka on saava Englannin kansalaiset huomaamaan, mihin
oltiin inenossa, ja voimakkaast,i r`-ht,`'inään kehit}.ssuuntaa muuttamaan. 0li onni, että täniä herääniinen tapahtui nyt eikä vasta
10 tai 20 vuodeii i)erästä, jolloin Englanti olisi ehtin}rt vaipua paljon
s`-vemmälle.
Tutkittuaaii sitt,en m. m. k}-s}'m}-stä, missä määi`in punnan
stab].Iisoiminen v.1925 vanhaan kulta]jariteettiiii oli svvnä tähän
epäedu]Iiseen tulokseen, tekijä tarkastaa kultakannäs.ta luopumisen suoranaisia s}.itä koettaen osoittaa, ettei Englannin vii.anomaisia voi siitä s`-`.tt,ää. Suurin s}'ntipukki tekijän mielestä oli

Ranskan rahapoliLiikka, kun sen sijaan Yhdysvallat koettivat »noudattaa oikeita pelisääntöjä» kultakantajärjestelmässään.
Tekijän
puhe s}'}Jllis}'}-destä ei tieteii]{ään ole sopusoinnussa juuri mainitun

tosiasiaii kanssa, että hän T)itää Englannin kultakannasta luopumista tekona, jota ei olisi ajan pitkään missään tapauksessa voinut
välttää ja jonka seui`aukset ovat edulliset. Ilän on itse selvillä tästä
epäjohdonmukaisuudesta ja perustelee siLä sillä, että oli luonnollista, että Englanti viimeiseen saakka koetti puoTustaa puntaa,
jolloin tietysti ne, jotka sitä ahdistivat, luetaan vihollisiksi.
Englannin luopuminen kultakannasta oli Einzigin mie]estä
samalla siunaukseksi koko maailmantaloudelle. Siten näet ]}äästiin
siitä alenevien hintojen noita}-mi}}'rästä, johon maailma oli joutunut pitäessään 1{iinni kultakannasta sen tuhoisista seurauksista
välittämättä.
Vaikkakin puheena olevan toimenpiteen vä]ittömäiiä seurauksena on ollut suui`ia tappioita lukuisille i)ankeille ja
valtioille, tulee kehitys kuitenkin ajan pitkään olemaan h}'väksi.
Kultakannasta luopuminen ei kuitenkaan tekijäii mie]estä ole mikään lopullinen toimenpide: Englanti palaa k}rllä aikanaan jälleen

kultakannalle, mutta alempaan pariteettiin. Se tapahtuu kuitenkin
vasta mellm pitkän ajanjakson kuluttua, kun vissit tärkeät edell}-t}'kset siihen ovat olemassa.

Mutta tekijä ei usko` että ne valtiot,
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jotka n}rt ovat luopuneet kultakaimasta taikka eivät vielä olleet
ehtineet sitä omaksua, tulevat pitämään kiii`että kultakantaan
siirtymisessä. Eikä se suotavakaan ole, si]lä täl]ainen pidättyväis}r}-s on tiet}-sti omansa rajoittamaan kullan kvs\'ntää ja siten teke]nään tilanteen siedettäväksj.
A. E. T.
Emil Gsell, DjG 4rbei.!SJose7tw7.sjcÄe"7tg jn Grossbi`£!¢7tnje7t,. Ziiricher
Volkswirtschaftliche
Abhandlungen.
Bd. 12.
Ztirich 1927,
455. siv.

Englannin työttöm}'ysvakuutuksesta, sen kehit}'ksestä ja vaikutuksista ei ole oikeastaan yhtään hyvää yleisesitystä, jonka ulkomaalainen voi sulattaa tai josta saisi selvän }'leiskäsityksen. Sir
Bevei.idgen esitys on vai`sin }'I«ipuolinen, sillä hän vihaa aikaa vv.
]921-28, jolloin lakia muutettiin kei`ran vuodessa ja kolme parhaimpana, ja vakuutuksella ei ollut mahdo]lisuutta täyttää tehtävääiisä.
Useissa komiteanmietinnöissä on hyviä esityl«iä aikaisemmasta köhityksestä ja sen varjopuolista, mutta ne ovat usein
asiallisesti }rksipuolisia, joten niistäkään ei saa }7htenäistä käsi-

t.`7stä, varsinkin kun ne ajavat omia ehdotuksiaan entisiä vastaan
aika voimakkaasti.
Tri Gsell julkaisi v.1927 tämän ilmoitettavana olevan teoksen,

joka antaa vai`sin hyvän }'leisesityksen Englannin työttömyysvakuutuksen järjestelystä, l"hit}`ksestä ja vaikutuksisLa. Vahinko
vain, että se päätt}'}T juui`i ennen, kuin uusilla muutoksilla luotiin
nykyinen, i}uuden mallinen» (New Modell) lainsäädäntö. I-Iuomattava on kuitenkin, että Englannin työttömyysvakuutuksen varsinainen pohja ]askettiin v.1920ja että kehit}'sw.1920-27 on ollut
erittäin mielenkiintoinen.
Tekijä huomauttaakin heti a]ussa, että Englannin työttömyysvakuutus tarjoaa suurta mielenkiintoa t,oteuttamisaikansa (v. 1911),
laajuutensa ja sen tavattoman työttömyyden johdosta, joka on
vallinnut sodan loputtua ja asettanut vakuutuksen ankaran koetuksen alaiseksi.

Tekijä esittää ensinnä suppean katsauksen työttömyyden aikaisempiin vastustamistoimenpiteisiin ja työttöm}'yden laajuuteen.
Pääosa koskee vakuutuksen alaa, suorituksia, maksuja, hallintoa,
£inansseja, vapaata ja erikoisvakuutuksia. Esitys on varsin asiallinen, joskin ehkä vähän }'limalkainen, mutta se saattaa johtua työttömyysvakuutukseen omassa maassaan tutustuneen sveitsiläisen
katsantokannasta.
Tekijä arvostelee tätä vakuutusjärjestelmää vei`i.aten ankai.asti
ja osoittaa sen tunnetun tosiasian, miten kalliiksi vakuutus on tullut
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valt,iolle, kun lisämaksuja ja erikoisavustuksia on tä}'t,yri}'t maksaa
i.unsaasti. Maksupohjalta on siten siirr}-tty verotukseen. Tekijä
antaa suuren merkityksen n. s. teollisuusvakuutukselle, jotta kukin
teollisuus joutuisi enemmän vastaainaan työttömyydestään.
Ja
erikoisesti hän puolustaa vakuutuksen jakamista erikoisvakuutuksiin ja katsoo sen vastaavan englanti]aisten itsehallintohalua ja
sopivan paremmin eri väestökerrosten tarpeisiin.
Tämä muoto
pakottaisi m}-ös teollisuutta vastustamaan työttömyyden ilmenemistä.
Siihen aikaan, kun tekijä kirjoitti teoksensa, oli vakuutus teollisuuksittain keskustelun alaisena ja sai myös kannatusta. Tavattoman laaja t}-öttömyys on kuitenkin osoittanut, että valtion toiminnalla on suuri merkit}'s. Vaikka vakuutus- ja maksupohja ei
suuren pulan aikana olekaan kestänyt, on se kuitenkin tehnyt aivan
arvaamattoman suureii palveluksen englantilaiselle yhteiskunn.älle.
Työlinja on Lloyd Georgesta huolimatta osoitettu täysin riittämättömäksi keinoksi työttömien avustamiseksi.
Vakuutukseen
kohdistetaan k}Tlläkin ankaraa arvostelua, varsinkin huomauttaen
sen muutt,uneen verotusjärjestelmäksi; johon vedetään maksavina
kaikki kansalaiset. Lienee kuitenkin svvtä ottaa huomioon, että

Englanninkin tulee kantaa tämä taakka, kut,en muidenkin maiden,
ja sillä on pakkovakuutus ollut siilien ainoa keino. Voi olla, että
sitä olojen parannuttua voidaan kehittää teollisuus- ja erikoisvakuutuksen pohjalla saattamalla teollisuuden vastuu suui`emmaksi,

mutta valtion ja koko yhteiskunnan avustusta pulakausityöttömyyden aikana aina tarvitaan. Se voidaan juuri vakuutuksen
avul]a järjestää kantokykyä vastaavaan muotoon, ehkäpä nimenomaan ei`ikoistamalla sitä.
Tri Gsellin teos on yleiskatsauksellinen ja varsin kypsäkin, mutta

se on enemmän selostus kuin tutkimus asiasta. Katsoen tavattomaan asiarunsauteen olisi tämä tehtävä ollutkin vaikea; sillä Eng]antikin tarvitsee siihen jatkuvasti komiteoja, vielä useampiakin
samaan aikaan.
M. J. P.

I.udwig Heyde, Di.e Loh7i/rc{gc. Gustav Fischer. Jena 1932. 62 siv.

Prof. lieyde, tunnettu sosialipolitikko, on julkaissut e.hkä vähän
laajennettuna Pariisissa Kansainvälisen sosialisen edistyksen ?rhdistyksessä pitäii'iänsä esitelmän, joka oli alustuksena kysymykselle
koi`keain palkkain politiikasta. Tekijä on pitemmän aikaa kuu-

1unut Saksan valtion komiteaan, jonka tehtävänä on o]lut tutkia
työpalkan muodostusta tuotannon tekijänä, ja on hän siten selvi-
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tellessää]i n}.k}-vuosie]i palk.kasuhteita, saanut la€`jan ijereht}'neis\-`.deii alaan.
Esit}'ksen alkupuolella on teoreettineii esittel}' t}.öpalkan ]nuo-

dostuinisesta staatisissa ja vaihtelevissa olosuhteissa.
Sen t,uloksena hän esittää, ett,ä palkkojeii nousu ei vahing.oita kansantaloutta,

jos sit,ä seuraa korl"a]npi t}'önsuoritus.
Pääo]iiaii virheellisellä
kä}'töllä ei ole suurempaa ja pitempiaikaisempaa vaikutusta, joten
kansan h}'vinvoinniii jatkuva edist}'s tulee taatuksi, kun vaiii t,uotantovälineeL koi`vataan ja lisätään. Tähän t,ai-vittavat varat voivat
o]la tuotantovälineiden omistajan hallussa, mutta sosialiset näkökohdat kieltävät anta]iiasta ]{o]{o TJääoman muodostusta heille.
Yhteiskunnalle kokonaisiiudessaaii on tärkeä sen pääoiiian muodostuksen lisääminen.
Ellei niin tehdä, tulee realipalkka laske] n a il , 1 ,

Tekijä käsittelee varsinaisen ])alkamiuodostusteorian
]ii\.ös useiden n. s. ulkoisten seikkaiii vaikutusta i)alkkaaii.

ohella
Eiinen

käikkea on näillä merkit}'stä `.äestön kasvu]la, joka saattaa pakott,aa ]iiuuttamaan kansantalouden kokonaisvoly}'inia jo t,uotannon

jakaantumissuhteita sekä t,ulonmuodostusta.

Tekniikalla on luon-

iiollisesti erinomaisen suuri inerkit}7s talouseläiiiän kehitykselle ja

sen edistys on välttämätön, ]iiutta se voi s`'nnyttää eroa teknillisen
suoritus]{}'v}'n ja taloudellisten kä}Tttömahdollisuuksien

väli]lä ja

aiheuttaa ]nuutoksia tuotanto-ja kulutussuhteissa kaikkine seurauksineen T)alkkoihin ja työvoiiiian kä}'ttöön. Talouselämälle välttäinätönt,ä p}'rkim}'stä tasaT)ainoori ja suhteellisuut,een voivat tekni]linen
edistys ja T)ääoman virhee]Iinen sijoilus usein häiritä. »ItsefiTianssiointiat), voiton ]{ä}'ttöä tuotaiiiion laajentamiseen, on vai.sin runsaasti, ja se ei suinkaan aina hyödytä kansantalouden täi.kei]iipiä
tar[)eita ja sen rauhallista kehit}rstä. Trusti-ja kartellikehit}.s voivat, mvös häii.itä mark]{inakehit`'stä.

Vielä on i)alkanmuodostuksessa otet,tava huomioon konjuiiktuuri-ostovoima, joka ]{onjunktuuriii nousussa ja laskussa vaikutt,aa ])alkka- ja hintasuhteiden ja t}'övoimankä}.tön vaiht,eluun ja
lisää vaikeuksia siten, että palkat }.leensäjäävätkehit}'ksessä jäljelle.
\'iiden vaikutus taas kor()stuu siitä, minkä]aisia, vähe]nniän täi`keitä ja t,ai etusijassa vä]ttämät,t,öiriiä kulutustavai`oita, tuotanto
laskee markkinoille, t,oisin sanoen, iiouseeko vai laskeeko rea]ipalkka.
Sitä arvosteltaessa on otet,tava huomioon i)alkkatason korkeus
ennen tuollaist,a tuotannon i.akennemuutosta. Yleensä, määrätyillä
edellvtvksillä, realipalkan iiousu]Ia voi olla
edu]Iisia seurauksia
tuotänhon kehit}kselle, inutta sillä on kuit,en]{in läheinen suhde
]tääomanmiT.odostukseen ja voitonmahdollisuuksiin, joten koTkeamT»aa rea]irialkkaa ei voi }rlläpitää,ilman et,tä pääomaii kasvu ylittää
])alkkojen nousti`n.. Tuo kasvii, ja t`iotm lisäänt}'minen ei ole ]{ui-
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Leiikaaii rajatoiita, vaan sitä raj(iittaa l,uotanno]i o]na
scii f \'\'silliset eli luonnolliset edellytykset.
Eri maiden
tai i`ie.mimit i)alkkasuhteet eivät suoranaisesti vaikuta
]ii.€ian ])alkkojen muuttumiseen, kun tuotantoedell\'t,\.kset

rakeme,
korkeat
jonkun
niuuten

p`rs}.Vät
'J`ämä Suotuisina.
I-Ie}7den esit}'s on vallan teoreettineii etenkin alkupuolella,

jossa palkanmuodostusta käsitellään staattisena ilmiönä vanhan
tavan ]nukaan. Tekijä on kuitenkin pääasiassa omaksunut uudem]nan ])alkkateoreettiseii katsantotavan, joka tulee esi]le csityksen
lo])ulla d}'naamisia suhteita tarkasteltaessa. Tä}'delleen ei hän ole
iiääss}.t irti vaiihasta jakaantumisteoriasta, mutta lopputulos on
kuitcnkin sitä vast,aan, josl{in varovaisessa muodossa.
Ile}.de
nimit,täin toteaa, että jakaantumisessa t}'öpalkan ansio-osuudcsta
osan t,ä\'tT`r mennä ])ääo]naninuodostuksen h}rväksi, inuutjen ei
realipalkl{ät.asokaan `'oi nousta.
Ansiokas on hänen esit}'ksensä
Luotannoii rakenteen ja i)ääomankäytön vaikutuksesta 'hinta-,
italkka- ja t}-ö`Toimankä}'ttösuhteisiin, vaikka k}ts`'m}-stä ]{äsitel]ääii `.ähän hajanaisestikin eikä sille anneta riittävää kä}'täniiö]1ist,ä
]iierkit`.stä.
I-Iuomautus
konjiinktu`irien
`.aikuLuksest,a

talouselämän käs]{inäisteii suhteiden muuttuiniseen on kovin lyh`Testi käsitelt`', inutta tulee kuitenkin selväksi.
T\Tijn ui]sia näkökohtia kuin esit}.s sisältääkin, on se laadittu
ei-inomaisen varovaisesti, vieläi)ä ]iaikote-11en epävai`mastikin. Mutta
sitä ai.voste]tacssa on otet,tava huomioon, että Ttalkanmuodostus

- i`ea]ipa]kka - on vaihteleviss€i olosuhteissa vaikea ai`vostella
\.aikutuksiinsa nähden ja siten yleisten teoreettisteii johtopäätösten
esittäminen siitä o)i vaikeaa.
[Te`Tden esit`.s on verT.aten ansiokas, joskin ]{ä\.täni`ölliset k`Tsv-

m`-kset ovat jääneet koko paljon s}.rjään.
M. J. P.

Otto Lumme, /`-cwpcm Åi47tL.7?Å.a£!ci.

T`ruvaus Yhd}-svaltain kaupan
ja tc()llisuuden suurmiehistä. Wei`ner Söderström 0}'. Poi.voo 1931.
264 siv.

Meillä nä}'ttää viime vurtsina s}'ni}'neen \'ilkasta hai.i`astusta
kaupalliseen historiaan ja ]iikemiesteii elämäkertoihin, päättäen
monista t,ähän alaan kuuluvista käänn{.tksistä. 0lemme n\-t näiden
lisäksi saaneet m}'öskin kotimaisen miehen ]{irjoittamaii` kuvaukc:en eräistä kau[)allisista suui`miehistä: teräskuiiinkaasta, autokuninkaasta ja ö]jykuninkaasta.
Tode]lakin kuninkaita nuo kolme miestä, mutt,a ei kunin]{aiksi
s}'nt`-neitä! Rengin poika .ja kauT)T)a-apulainen Charles M. Schwab
oli 2/i vuotiaai]a suurten i.autatehtaiden te]{nillisenä johtajana, 30
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vuotiaana hänen vuosipalkkansa oli miljoona dollaria ja 39 vuotiaana hän oli Yhdvsvaltain terästi'ustin pääjohtaja.
Autokuniiikaan I-Ienr}- Fordi-n ulkonaisen elämänuran meta]lit}-ömiehestä
maailman rikkaimmaksi mieheksi me kaikki päällisin ,puolin tunnemme.
Ölj}.kuningas John D. Rockefeller aloitti liikemiesuransa
konttoristina, mutta jo /io vuotiaana hän oli valloittanut itselleen
kuningaskunnan halliten 90 °/o ölj}-markkinoista. Jokaisesta näistä
voi sanoa, että eläTnä on ollut satuakin ihmeellisempi.
A11ekirjoittanut ei tunne, missä määrin tekijällä on ollut kä}-tettävinään aikaisempia elämäkertoja. Joka tapauksessa on ilmeistä,
että hän on erittäin huolellisesti syventynyt tehtäväänsä. Pääpaino
kuvauksessa on pantu liiketeknilliselle kehit}.kselle ja y)kuningasten))

ps}-kologiselle läpileikkaukselle. Kummassakin suhteessa esitys on
asiallisesti vakuuttavaa.
Ilenkilöitä ei ole p}tritt}' }rksipuolisesti
ihaTLnoimaan }.htä vähän kuin myöskään must,aamaan.
Heni``Foi`dista esim. kuuluu loppuai``-ostelu: y)Kuulemansa, näkemäns.ä

ja lukemansa nojalla näiden rivien kirjojttaja pelkää niiden olevan
väärässä, jotka väittävät, että Heni`y Ford on suui`i ihminen. Niinikään ovat vääi`ässä nekin, jotka väittävät, että hän on suurmies.
Mutta kieltämättä lleni`v Foi`d on suui`i liikemies.»
Tekijän t}r}']i on selvä.ä ja havainiiollista. 0li onnistunut ajatus
aloittaa kukiii elämäkerta i)ienellä muistelmalla henkilökohtaisesta
tapaamisesta, vaikka se olisikin rajoittunut vain hotellin hississä
ajamiseen kuvattavan kanssa. Se sitoo het,i lukijan inielenkiinnon
eikä inielenkiinto ])ääse m}-öhemminkään herpautumaan.
Näistä
elämäkerroist,a asettaisin omasta puolestani ensi sijalle Rockefellei.in, ehkä senkin v`ioksi, et,tä Foi`d on paljosta puheesta jo vähän
kulunut ja Schwabin elämäkei.ta on kovin l}rhyt. Bockefeller kuuluu tavallaan jo historiaan. Ilänen salaperäinen ölj}-t,rustinsa, joka
aikoinaan »oli kuin painovoima: sen vaikutus oli kaikkialla havaittavissa, inutta sen olemus ei ollut silmin havaittavissa; se 1}'m},rili taidokkaasti ja luikerteli käsistä kuin an]{erias)), aikoinaan
niin vihattu, nä}tttää n}'kyhetken kannalta katsottuna ehkä ensi
sijassa suui.enmoiselta liiketeknilliseltä rakennukselta, joka tuotannon keskitt}'misessä ja rationalisoinnissa oli paljon aikaansa
edellä.
Br. S.

KflTSJIUS ULKOMfllDEN

fl l K n K n u s L E H D l s T Ö Ö N.
NATIONAL¢Kor\TOMisK TIDSsKRIFT.

1938, n:o 1~2. - Gunrmr Murdal, Sverige ocl. hri,sen. Skanti\navian maiden kansantaloudellisten yhdistysten välillä on vilkasta
esitelmänpitäjien vaihtoa. Tähän alaan kuuluu myös professori Myrdalin esitys pulailmiöiden kehityksestä Ruotsissa. Mielenkiintoinen
on katsaus siihen rahapoliittiseen keskusteluun, jota Ruotsissa on
käyty kultakannasta luopumisen jälkeen. - P. /14u7%Ä, Den hcLitdeJspo!jft.sÅCL sfjjJj7ig t4c!e og Ä/.Gmme.

Tekijä valaisee i`istiriitaa teo-

rian ja käytännön välillä, kun kansantalousmiehet melkein yksimielisesti kansainvälisissä kongresseissa ovat suositelleet vapaampaa kansainvälistä kauppaa oikeana tienä taloudellisten olojen
kohottamiseksi ja käytännössä päinvastoin on jouduttu ankai.ampiin kansainvälisen kaupan säännöstelyihin kuin koskaan aikaisemmin.
Osoitettuaan nykyisen eristyspolitiikan tui`miollisuutta
tekijä tutkii, mitä ei`ikoisesti Tanska voisi tehdä kääntääkseen
omalta osaltaan kehityksen edullisempaan suuntaan, käsitellen m. h.
kysymystä mahdollisista tulli]iitoista. -`J¢rgcJ. Pederse7?, Krecz€t
og pc!Zi4£ci. Tehtyään selkoa Tanskan nykyisen valuuttapolitiikan

päämäärästä ja arvosteltuaan ankarasti niiden saavuttamiseksi
käytettyjä keinoja, tekijä esittää oman käsityksensä siitä, mitä
nykyinen tilanne vaatii. Täi`keintä olisi stabilisoida tulotaso, sillä
se määi.ää kotimaisen hintatason. Useihin tuloryhmiin valtio ja

kunnat välittömästi vaikuttavat, ja tai`peen vaatiessa tekijän mielestä olisi lailla säännöstelt,ävä myös talouselämän palkkoja. Tämä
tosin tietäisi talouselämän vapauteen puuttumista, mutta säännöstely jäisi pienemmäksi kuin mitään muita keinoja käyttäen. Keskuspankin tehtävänä taas tulee vapaan rahakannan vallitessa olla
tuotantovolyymin tarkkaaminen ja politiikkansa järjestäminen
sen mukaan. Rahapolitiikasta tulee siten samalla yleistä sosialipolitiikkaa. -Vielä on tässä vihkossa J14;chciez Koe/odin ja F.
Ze{4!he7tin kirjoittamat
3enin iiekroloogit.

V. FCLzbe-fJ¢nse7tin

ja

K. Enev¢!d

Sö.re7t-
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EKor\TOMISK TIDSKRiFT.
1931, n..o 3. - Davi,d, Davidson, Fel,et i Sveriges valutapolitik.
Ruotsin viimeaikaisen talouspolitiikan heikoin kohta oli tekijän
mielestä se, ettei Ruotsi ryhtynyt erityisiin toimenpiteisiin torjuakseen Saksan hintainlaskemispolitiikan tuhoisia seui`auksia. Viimeksi mainittu politiikka, jonka seui`auksia useimmat maat erilaisin toimenpitein koettivat torjua, johti aluksi Ruot,sin tuonnin

tavattomaan nousuun sekä sittemmin, Ruotsin luovuttua kultakannasta, ki.uunun ulkomaisen arvon alenemiseen.
Kultakant,aa
Ruotsi olisi voinut ylläpitää vain siten, että se olisi }rhtynyt kilpailuun kullasta ja lisännyt kultavarastonsa enintään nelinkertaiseksi. Oli muuten onni, että Ruotsi ja monet muut kultakantamaat
eivät yrittäneet seurata Ranskan ja eräiden muiden maiden kultapolitiikkaa, sillä se olisi johtanut kullan ai`von tavattomaan nousuun ja tehnyt pulan aivan sietämättömäksi. -F7.j£z fJ..sei® BrocÅ,
Ti,U frågan om gränsnuttelärans betudelse. Kiiioi"s s±så+täå våittelyä professori Myrd¢Zin kanssa.

JAHRBUCHER FUR NATIONALÖKONOMIE UND
STATISTIK.

Iluhikuu 1932. -Wal,t,er Weddigen, Wert,urt;eiL und Produkii,vitäisbegriff in der W irtschaftswissenschaft. IÄiT.ioL+u]Lsessa pohditaan
vanhaa kiistakysymystä arvoai`vostelmien oikeutuksesta kaiisantabustieteessä. Tekijä puolestaan haluaa pitää taloustieteen vapaana
eetillisistä, poliittisista ja muista talouselämän ulkopuolelle jäävistä
p+n++irnyksistå._.-Justus _Hashagen, Fichte und Soz,ialismus. F±.hte
edustaa sosialitaloudellisissa k.\rsym)'ksissä valtio- eli kateederisosialistista kantaa.
I-Iänen mielipiteillään on ollut vaikutusta
Lassalleen, mutta sitä vastoin ei laisinkaan Marxiin. -rÄeo Sz#cmg;
U nger , W irtschaftspotitische Schwie,rigJuiten in Aust,ralasi,en. knst,i.aiilian ja Uuden Seelannin taloudellisessa kehityksessä on ]naailmansodan jälkeen ilmennyt vakavia häiriöitä.
Työttöm}T}'s, väestön
|iiallinen keskittyminen kaupunkeihin ja ulkomaisten velkojen
arveluttava kasvu ovat tässä suhteessa silmiinpistävimpiä piirteitä.
Vai`sin tuhoisa on myös ollut, vallitseva epätaloudellinen ajattelu-

tapa, kev)'tmielinen optimismi, joka on suhtautunut hämmästyttävän pintapuolisesti vaikeast,i i`atkaist,aviin kansantaloudellisiin probleemeihin. Niinpä on säätämällä määrättyjä perus- ja minimi-

i]alkhja jouduttu eräänlaiseen työntekijäin ]uokkamonopoliin, joka
on johtanut ennakolta arvaamattomiin seui.auksiin sosiali-ja talouspo]itiikan alal]a.
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Toukokuu 1932. - Al,brecht Sommer, Die Fiktion in den Wi,rt,scÄcb/tsw}.sse7%ch¢/£en.

Tieteellinen ajattelu käyttää päämääräänsä

pyi`kiessään apukonstruktioneja, fiktsioneja, jotka eivät perustu
empiiriseen havaintoon.
Useat taloustieteelliset käsitteet` kuten
tuottavuus, kansantulo, markkinat, vieläpä itse .kansantalouskin
ovat tämäntapaisia fiktiivisiä käsitteitä.
Tyypillinen esimerkki
tutkimuksesta, joka kauttaaltaan perustuu tieteelliseen fiktsioniin,
on Thiinenin tunnettu i)Isoliert_e .Siaaty). Vai`sin monet konjunktuuritutkimuksen käyttämistä käsitteistä ovat luonteeltaan fiktiivisiä,
ja isoleei.aava, eristävä menetelmä on mitä tärkein apukeino konjunktuuri-ilmiöiden syitä selvitettäessä. On kuitenkin varottava
pitämästä fiktiivisiä lauselmia dogmeina, sillä fiktsioni on pelkkä

ajattelun apuväline, jonka tehtävänä on vain tiedon saavuttamisen he+po+Le(rimen. - Eri,ch Careu, Der KonJunkturau|Schwung und
se£7te Vcrt47ScwhtÅ7tg.

Kirjoittaja polemisoi aluksi Casselia vastaan,

ja r}htyy sen jälkeen omalta näkökannaltaan tai`kastamaan konjunktuuri-ilmiöitä. Hän yhtyy Spiethoffiin siinä, että nousukauden
|oppuminen johtuu raaka-aineita ja pääomahyödykkeitä tuottavan
teollisuuden liikatuotannosta. Tämä ei tietenkään merkit,se sitä,
että i-aaka-aineita ja pääomahyödykkeitä tuotettaisiin liikaa ihmisten tarpeisiin verrattuna. Epäsuhde syntyy siitä, että nousukonjunktuurin vallitessa puheena olevien hyödykkeiden tuotanto ennen
pitkää muodostuu suuremmaksi kuin ostokykyinen kysyntä. Seurauksena on hintojen aleneminen ja käänne konjunktuurikehityksessä.

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

GETREIDEFRAGE ALS WELT- UND
SCHAFTLICHES PROBLEM.

VOLKSWIRT-

Von Dr. Eemil fJg7}J®jneJt.

Das Anwachsen der Getreideproduktion in den Uberseeländern
und die Verminderung des Verbrauches in den wichtigen Geti`eide
konsumierenden I.ändern Europas sowie auch der ubrigen Erdteile
hat veranlasst, dass sich zwischen Getreidenachfrage und -angebot
ein Missverhältnis gebildet hat, und dass die Preise erheblich heruntergegangen sind. Da die meisten europäischen Länder durch
hohe Getreidezöl]e, Mahlzwang. und mancherlei andere Mittel versucht haben, die Einfuhr ausländischen Getreides in das Land zu
sperren und gleichzeitig die einheimische Produktion zu heben,
hat sich das erwähnte Missverhältnis - gerade infolge derartiger
Massnahmen - auf den internationalen Märkten nur vergT`össert.
Da die Produktionsunkosten in den Uberseeländern beti`ächtlich
niedriger sind als in verschiedenen wichtigen Getreide produzierenden Ländern Europas, scheint der jetzige scharfe Wettbewerb auf
den Weltgetreidemärkten zu einer länger dauernden Erscheiiiung
zu wei`den und erst in dem Masse Erleichterung zu ei`fahren, wie
die Anbauflächen verkleinert werden und die Landbevölkerung
aus der Landwirtschaft in den Dienst anderer Erwerbszweige ubergehen wird.
Was Finnland anbelangt, so kommt man zu der Feststellung,
dass bei uns nicht wie in manchen anderen Ländern die Möglichkeiten zu einem umfangreicheren Ubertritt der Bauernbevölkerung
in den Dienst von lndustrie, I]andel und Vei`kehr vorliegen. Als
das llauptziel der Lar.dwirtschaftspolitik muss bei uns in Finn1and die Sicherung der F.xistenz unsei`er Bauernbevölkerung aufgestellt werden, damit diese während der jetzigen ökonomischen
Krisenzeit die ausländische Konkuri`enz auszuhalten vermöge. 7m
diesem Zwecke miissen wir die einheimische landwirtschaftliche
Produktion weiterhin durch Zölle schtitzen und die Ausfuhrprämien
ftir Schweinefleisch und Htihnereier beibehalten, sowie die wii`t-
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schaftspolitischen Verordnungen in Kraft lassen, zu deiien man
in letzter 7,eit voi`nehmlich zum Schutze der einheimischen Getreide-

produktion geschritten ist. Da sich die Einnahmen der Landwirte
aus den Meiereiprodukten infolge des Sinkens der Preise vermindert
haben, muss man dahin streben, die landwirtschaftliche Produktion
vielseitiger als bisher zu gestalten, d. h. anstreben, dass den Landwirten auch aus der Schweine- und Gefltigelzucht, dem Anbau von
Gartenprodukten, dem Anbau und der Veredelung der Kartoffel
grössere Einnahmen erwachsen. Dadui-ch kann man das Gesamtresultat der Landwirtschaft auch beim Vorherrschen relativ niedi`iger
Preise befriedigend gestalten. Im llinblick darauf, dass sich die
ausländischen Landwirtschaftsproduktenmärkte als unsichei` ei`wiesen haben, muss der Entwicklung der einheimischen Landwirtschaftspi.oduktenmärkte grössere Aufmerksamkeit als bisher zugewandt werden.

D IE ERNÄHRUNGSFRAGE VOM STANDPUNKT DER WIRT
SCHAFTLICHEN VERTEIDIGUNGSBEREITSCHAFT AUS.
Von

Mag. Artturi LeÄ£jrte7t.

Obgleich die finnische Brotgetreideproduktion erheblich gestie-

gen ist, hat sich unsere Emährungsautarchie doch anderseits - in
ei`ster Linie infolge des stark vermehi.ten Konsums an ausländischem
Kraftfutter sowie Margarine und Molkereiprodukten - so sehi.
verschlechtert, dass dieselbe während der Jahi`e 1924-28 durchschnittlich kaum irgendwie besser gewesen ist als durchschnittlich
während dei. Jahi`e 1911-13. In den allerletzt,en Jahren hat indessen
eine sehr bedeutende Verbesserung in unserer Selbstversorgung
stattgefunden, die allerdings zum Teil durch die Einschränkung
des Verbrauchs während der herrschenden Krisenzeit vei`ursacht
sein dtirfte. Frtiher hat sich die Selbstversorgung um 60 °/o herum
gehalten; in der Vei-bi`auchsperiode 1930-31 beti`ug sie 70 °/o.
Jedenfalls ist unsere Nahrungsmittelproduktion in den letzten Jahi.en grösser gewesen als unser gesamter Konsum wähi`end der Vei`brauchsperiode 1917-48, wo der Verbrauch pi`o Konsumenteneinheit (± ausgewachsener Mann) nur 2900 Kalorien am Tag oder
etwa 800 Kalorien weniger ausmachte als der geschätzte Erhaltungsbedarf. Nur in einem so schweren Notjahr wie 1923 sank unsei.e
Produktion unter den Konsum, ja sogar unter die Produktion der
Jahi`e 1917-18. Ein schweres Notjahr, wie es bei uns im Durchschnitt einmal in 10 Jahren eintrifft, kann unsere Selbstversorgung
um 15-20 °/o vermindern. Unsei`e Brotgetreideautarchie ist schon

450
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so hoch - inl)ezug auf Gerste und Roggen nahezu vollständig dass kein Grund zu der Erwartung vorliegt, man könnte unsere
Sell`stversorgung durch eine Steigerung der Brotgetreideproduktion
merklich verbessern. Die Aufmei`ksamkeit muss sich jetzt in erster
ljinie auf den möglichst weitgehenden Ersatz des ausländischen
Ki`aftfutters durch einheimisches Futter richten. Vei`mehrter Vveidegang, der Anbau von Klee und dessen Verarbeitung zu A. 1. V.Futter sowie ein ausgedehnterer Anbau von Kartoffeln und Hackfi`iichten zu Futterzwecken dtirften die besten Mittel sein, die sich
in dieser Beziehung darbieten. Dei` gesteigerte Anbau von Kartoffeln und I-Iackfi.tichten ist vom Standpunk der Verteidigungsbereitschaft aus auch insofern vorteilhaft, als man diese Produkte
in Zeiten der r\-ot auch zur menschlichen Ernährung verwenden
und das Brotgetreide damit strecken kann.

DIE GROSSMÄCHTE UND DIE ROIISTOFFPOLITIK DER
WELT.
Von Mag. Kaarlo Å'¢rhj.

Die beiden Grundztlge der heutigen Rohstoffpolitik sind 1) der
Kampf um den Besitz der Rohstoffe und 2) der wachsende Wettbcwei`b in der Schaffung von Absatzmäi`kten. Speziell ist in der
heutigen Rohstoffpolitik eine scharfe Konkurrenz zwischen natilrlichen und ktinstlichen Rohstoffen zu beobachten.
ln dem Kampf um die Rohstoffe haben U. S. A. und England
die grösste Rolle gespielt. Die Voi.teile voii U. S. A. und England
haben auf verschiedenen Gebieten dei` Rohstoffpolitik kollidiert.
Der Kampf um das Erdöl ist beinahe auschliesslich zwischen U. S. A.
und England ausgefochten worden. Auf dem Gebiete der Kohlen-

produktion haben sie um die Ftihrerstellung auf den Weltmäi-kten
gewetteift;rt. Die grössten Eisenlager der Welt in Brasilien sind
der Gegenstand ihres Machtsti.eites gewesen. Auf dem Gebiete der
Kautschukproduktion sind die Engländer die Herren auf den Weltmärkten gewesen, obgleich die Vereinigten Staaten das Gummiverbrauchsmonopol besassen. Auf den Kupfermärkten hingegen
sind die Vereinigten Staaten zum Siege gelangt. Englands Politik
erlitt nämlich eine Niederlage im Kampf um die chilenischen Kupfergruben. Aus dem Kampfe zwischen England und Belgien um die
Kupfergruben Katanias sind die Engländer siegreich hervorgegangen. Auf dem Gebiete der Baumwollproduktion hat U. S. A. das
Produktionsmonopol besessen.
England hat deshalb mit allen
Mitteln vei`sucht, die Baumwollproduktion seiner Kolonien zu heben.
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Ein grosser KonflikL zwischen Deutsch,|and u.nd ;Fran]{reich h-at
in dem Besitz der Kohlenlager des Elsa';s,..des Saar-und des Ruhr-

gebietes bestanden. Franki.eich besitzt nämlich das Eisenmonopol,
aber ihm fehlen die zu dessen Veredelung erfordei.lichen Kohlenmengen. ;Japans Politik im Osten ist zn]n. grösrsten Teil eine reine
t'Rohstoffpolitik gewesen. Die Kohlen- und Eisenfelder der Mand-

schurei stellen die Lebensbedingungen ftir die japanische lndustrie
dar. Deutschlands Möglichkeiten liegen auf dem Gebiete der chemischen Produktion. Die neue Grossmacht, die chemische lndustrie, hat ungeahnte Möglichkeiten im Kampf gegen die natiirlichen
Monopole erschlossen. Es sei nur an den siegreichen Kampf des
lndigofai.bstoffes, der Kunstseide und des ktinstlichen Stickstoffs
gegen die nattirlichen Rohstoffe erinnert. Das Kohlenöl und der
ktinstliche Kautschuk können neue ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Deswegen sind neue, heftige Kämpfe auf den Rohstoffmärkten
der Welt zu erwarten.

Kirjoja
juuri Teille
Vi.lJio A/maJa.. Suomen lasiteollisuus 1681-1931. 1. Ruotsin vallan aika 1681-1809. Upein syväpainokuvin va]aistu historiikki. 60 mk, sid. 90 mk.

K#ösfi. JdJp!.nen.. Suomen yleisten kauppiaskokousten historia.
Suomen kauppiaskunnan järjestötoiminta 1880-luvun alusta
1920-luvun loppuun.
Kauppa- ja Teollisuuspäivien sekä
Kcskuskauppakamarin toimeksiannosta laadittu teos. Kuvitettu. 90 mk, sid. 120 mk.
E7.ns! Lampe'n.. Sillien kimpussa lslannin vcsil]ä Elfvingin kalastuslaivueessa.
Pirteä esitys !uomalaisesta suuryrityksestä
ja sen vaiheista. 59 kuvaa. 40 mk, sid. 50 mk.

Emcs! J. P. Benn.. Vapaan kilpailun puolesta.
olojen arvostelua. 28 mk, sid. 40 mk.

Emesl J.

P.

BeJ]n..

Kapita]istin

tunnustuksia.

Taloudellisten

Maailmankuulu

suurliikemiehen »tunnustuskirja». 30 mk, sid. 45 mk.

CJa«de C. Hopkz.ns.. Elämäni mainosmiehenä.
»Mainosmicsten
kuninkaan» kiintoisa muistelmateos. 28 mk, sid. 40 mk.

Lazzr£ Kdfara.. Myyjä ja ostaja myymä)äs§ä. Mainio myyntitaidon oppikirja, johon kannattaa tutustua niin liikkeenjohtajien
45 mk.

kuin

heidän

alaistensakin.

I

OTAVA

osa.

36

mk, sid.

Mitå professori Ascheliou§
sanoo

o§,uu.st,oiminnasta:

"Osuustoimintaliikkeelle antaa niin suui`en mer-

kityksen

sen

onnellinen

taistelu kunniallisten

liikeperiaatteiden juurruttamiseksi, sen aikaan-

saama

luoton järkevä järjestäminen ja käyt-

täminen, säästäväisyys talouden hoidossa ja tek-

niikan saavutusten laaja ja voimaperäinen käyttö.
Ei ole siis liian rohkeaa, kun Secr6tan on sanonut,

että ihmiskunnan toivd onnellisiminista ta]oudellisista oloista nojautuu osuustoimintaan".

Luoton järkevä järjestä-inen ja käyttäm£nen, sääståvåfsyys taLoudenho£dossa
o`'at alunperin o]leet osuuskassojon ohjelmana. Osuuskassat

ovat perustctut palve]emaan maataloutta, niiden tarkoitus
on saada maaseudun

säästövarat maatalouden hyväksi.

Siksi tuntevat maanviljelijät osuuskassan omaksi pankikseen.

Mutta muillekin on osuuskassa talletuspaikkana pi-

detty ja luotettu, sillä osuuskassa on vakavarainen ja maksaa talletuksista korkeimman käyvän koi.on.
OSUUSKASSA

ON

EDULLINEN

TAI.LETUSPAIKKA

H e 1 s i n k i 1 ä i s i 1 1 o tarjoaa samat edut

maamme

1400

osuuskassan keskuspankki

Osuuskassojen Keskuslainarahasto

Keskinäine'h

Henkivaluutusyhtiö

Salama
Salama (intaa i]uonna 19:39.

jatkuuamaksuisissa henkiuakiiutuksissa
seuraauat alennuksel i]cikuulusmaksuisla :
Vakuutus
otcttu
vuonna

Alennus

Alcnnus

\.. 1932

v. 1931

1910-14

51 °/o-39 o/o

1915-19

36°/o--250/o

1920-24

2 5 °/o - 1 7 °/o

48°/o-36°/o
33°/o-23°/o
23°/o-16°/o

1925--30

16 °/o- 6 °/o

1 `-] °/o ~ 6 °/o

1931

6 0/o -

Uudet vakuutuksenottajat saavat yhtiön suomiin lisäetuihin nähden vaihtoehtoisesti valita joko m a k s u-

a 1 e n n u k s c t taikka vakuutuksen päättämistä seuraavan kalenterivuoden alussa voimaanastuvat 1 i s ä-

v a k u u t u s s u m m a t, jotka tavallisimmin käyte-

tyissä vakuutusmuodoissa ovat nyt 15-30 °/o vakuutussummasta, jopa useissa tapauksissa yli 40 °/o:kin.

S u o m .1 a 1 s e t, ottakaa vakuutuksenne edulllsessa,
vakavaraisessa, puhtaasti su®malaisessa suuryhtlössä

Salamassa

meiJån
Otarttura
tc.lletustilimme
on sekä pienlen etiä suui.ten
säästöjensopii)atalletuspaikka

§uomon Maalalou§-0§ake-Pankki

Sillä löydätte aseman, joka
vastaa mielialojanne.
Vaativana yleisradiokuuntelijana ette tyydy kuuntelemaan vain läheisiä ja vahvimpia asemia. Te
tahdotte lähetysten suuresta joukosta valita sen
ohjelman, joka parhaiten vastaa mielialojanne.
Luonnollisesti!
Mutta Teidän radiovastaanottajanne täytyy olla sen mukaineii.

LORENZ
LORENZ

3231
204

(3-putkinen)
(4-putkinen)

Kovaääniset Loi.enz 700 ja 710

yleisradiokuuntelijaa.
massa
niihin
jo

Käykää
tänään.

tutustu-

@ovat rakennctut tyydyttämään vaativintakin

HANKKIJAN SÄHKöOSASTO
HELSINKI,

SALOMONINKATU

1.

Kansantal6udöllisen Yhdistyksen
•
1 'ja

esitelmiä

11 vuosikerta

J

Taldustieteellisiä tutkim uksia.

1.

J. H. Vc/moJcz, Viljan ja leivän hintasuhteista Suomeii kaupungeissa
11.
H. Paau[.lai.nen, Kruununtilojen verolleostosta ja sen taloudellisista vaikutuksista Suomessa
Edt)ard Gu!J[-ny, Maanviljelyst}'öväen taloudellisista oloista
Ikaalisten pitäjässä v. 1902
Leo Harrm/.a, Gööteporin järjestelmä Suomessa .........
E. L\'cttariJi.nna, Suomen `'altion raha-asiat vuosina 1863-

1`.-

3:6:7:50

12:VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

J.E.

SL!ni.la y.m.,

............

y/./.ö JaJ!nsson, Kuopion läänin asutuskysymys ja sen ratkaisuyritykset yksityisoikeudellisen maan asut,tamisella . .
J. H. Vcnno!a, Luontais-ja rahataloudellinen asetaistelu kansantaloudessa ja valtionfinanssit
Eduard Gul/z.ng, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana

luokat

vuosina

1815-75

1 ................

Kyö.sl[. Haafa/.a, i\Iaanvuokra- ja maakysymyksen vaiheita
u]komai]la

XIV.
XV.

6:3:-

10:10:-

Llfa/.(f!. Ä'ouc/.o, Valtion uutisasutus Ruotsin-Suomessa jälkeen
Ison-Vihan
10:Top[. KaJ!i.o, Palvelijapolitiikasta Suomessa 18. vuosisadalla
7:0. K. K[./pi., Suomen ammatissatoimiva väestö ja sen yhteiskunnalliset

XIII.

Tutkimuksia vuokraoloista

To!.uo r. Ka[la, Europan vcnäjän väestönsiirroista xIX vuosisadan lopulla
E[.no A'uusi., Talvityöttöm}'ys, sen esiintymincn, syyt ja ehkäi-

XVI.

sytoimenpiteet Suomen suurimmissa kaupungeissa .....
A. E. Tudccr, Hämeen läänin väestön lisääntyminen vuosina
1811-1910

{XVII.

O(lo Saru[., Isojaonjärjestely l.aihialla ja Jurvassa vuosina

X\'III.

0.1V. £ou/][.z)uor[., Kunnalliiien köyhäinhoitorasitus Suomen

1890-1909

7:50

4:6:12:-

10:6:50

suurimmissa kaupungeissa ennen nykyistä kunnallishallitusta

10: -

XIX.
XX.

Paauo Korpi.saari., 'l`alletuspankkien likvideettiperiaate ....
0. År. Kz./pi., Suomen ainmatissatoimiva väestö ja sen yhteis-

10:-

XXI.

Top[. Kal,/[.o, Köyhien lasten huolto Tukholmassa 18. vuosi-

XXII.

0. K. Kz7p[., Suomen siirtolaisuus ja 19. vuosisadan kansan-

XXIII.
XXIV.

12:-

XXV.

J. H. Vcnno!ci, Maakysymys talouspolitiikassamme .......
Lco Harma/.a, Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana.
Edellinen osa
Paauo Korp[.scrar[., Suomen pankit. Niiden kehitys, rakenne

ja toimintamuodot
J. H. Vcnno/a, Yhteiskunta ja tieteellinen kasvat,uksemine . .

20:-

XXVI.

kunnallisct

luokat

vuosina

1815-75.

11

ja

111

........

5:5:6:50

40:-

3:-

XXVII.
XXVIII.
XXIX.

XXX.

` XXXI.

E. N€uanJz.nncr, Suomen valtion tulo- ja menoarvio . ; ......
25: Hannes Gcbhcrrd, Pienviljelys Pohjoismaissa .............. ; 38:E. Ncucm![.nncr, Verotus jä pääomanmuodostus : ....
25': -

Eniil Hy]mz.nen, Ulkotyöväen palkkasuhteen kehit}'s
y.O. Ru!iff!, Kehitys ja edistys

Lco Hci/.ma/.cz, Tullikysymykset Suomen kansanta]oudellisessa
kirjallisuudessa
XXXIII.
ropi. KctJJ!.o, Rautateiden suunnat viennin kannalta ja valtion
tulot Suomessa
XXXIV.
Pciauo Korp[.sciari., Suomen markka 1914-1925 ..........
XXXV.
K. K!.t)z.alho, Maatalouskiinteistöjen omistajanvaihdokset, ja
hinnanmuodostus Halikon tuomiokunnassa 1851-1910 . .
XXXVI.
V[./Åo A7iJtaJa, Suomen varhaiskai)italistinen teollisuus Ruot,sin vallan aikana

35:42:-

XXXII.

35: -\

75:60:-

50:85:-

Yhteiskuntataloudellisia kirj oituksia.
1.
11.
111.

IV.

V.
V1.
VII.

J. H.

VcimoJa,

Työväensuojc]uskysymys

agraaripolitiikas-

E. G. PciJrrtc'n, Venäjän nykyinen taloudellinen asema .....
Onn[. HaJlsfc'/t, Työkyvyttömyys-ja vanhuusvakuutuksen järjestäminen Suomessa
Ä'uÖ.sfz. JdrzJ[.nen, Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu
Suomessa
E[.nar Bö.Ö.k, Valtion toimista tvöväenasuntojen rakentamisen
edistämiseksi
0llo Steni.oth ia Einar Böök, Asuntokysymyksiå ...........
J. H. Vc7mo/ci, Venäjän asema Suomen viljantuonnissa ....

VIII.
IX.

K. V. HoppLz, Viljatulli, miten arvosteltava ..............
Oska/.[. AtJ{cJ.c, Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehityk-

X.
XI.
XII.

yr/.Ö. HarLJz.a, Tonttiäyrikysymys kaupungeissamme ........
Ä'. V. HoppL{, Suomen rahamarkkinat. vuosina 1903-1912 . .
yr/.Ö. Harui.a, Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudis-

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

2:1:50
1:50

2:50
1:50

3:2:1:50

2:2:3:-

tamisesta
HHgo Rciufcrpäd, Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta
Paac)o Ko7`pi.saa/.!., Suomen rahan arvon aleneminen ........
Pacruo Korp[.scrar[., Rahaolojemme uudistaminen ..........
y. 0. f{uufh, Valt,iotieteellisistä opinnoista Suomessa ......

yr/.ö. Haruz.ci, Kunnallisverotuksen uudistuksen suuntaviivoja
Laurci HarJna/.cz, Nykyajan kulutuspolitiikan tehtäviä ......
Mciz Scr[.ng, Maailmansodan taloudelliset ja }'hteiskunnalliset
seuraukset
K. V. HoppLz, Setelirahoitus
Kuö.s£z. Hc{a£a/.ct, Maa-ja maanvuokrapolitiikkamme vaiheita
yleisten talous-ja oikeusperiaatteiden va]ossa ..........
E. NctJcrn!{.nncr, Taloude]lisia välttämättömyyksiä ..........
OsÅ.. Grounds!rocm, Suomen virallinen maataloustilastt> ......
K.yö.sf[. JäJ.u[.ncn` Suomen valtion talous ..................
8/.. Suu!.rc!nfcz, Valtionrautateiden tulotalous ..............

Ylläol.ei)ia

julkaisuja

(piih. e8 339\ Helsingistä.

saadaan

Yh'lislbksen

sihleerillä

10:-

8:8:25:20: ~

30:~
2.5:-

ja L:ii jastonhoitaialta

OSUUSTOIMINNALLISEN KIRJALLISUUDEN

ALENNUSMYYNTI
Allaluelellut kirjat myudään lämän vuoden aikana huomattauasti
alennelulla hinnalla. Hintoja on alennettu keskSmäärin 50
prosenllia, mulla joukossa on sellaisiakin kirjoja, ioiden hinta
on alenneltu 75 prosertitia. -Kaikki kirjat oual ari)okkaila.
Pyudämme
luluslumaan
lueltel.oon.
Helsiniuissä i). 1932.

K tJ' L U T U S 0 S U U S K U N T I E N K E S K U S L I I T T 0
(K. K.)

ostz zz sto fm fntaÄ £ rja,ffstz zz«a

Tm:P;:ät. Ahe;;:;ettLT.tT

J7crman FJez.ssncr.. Osuuskaupat ja työ`-äenliike.

Siv. 76

hinta
5: -

h inta
3:-

Andcrs JJcdberg.. Ruotsin osuuskauppaliiko. Siv. 86 .....
G. J. HOJuoakc.. Rochdalen kunmon uranuurtnjain lilstoria.

18:-10:-

Siv. 355.
Hez.nrz.ch KaLz/mcznn.. ()suuskaup!`t ja i)uo]ueet. Siv. 40. . .

25:-15:-

/. W. Kefo.. Osiiuskitnnnt ja `.erot. Siv. 98. . .
8. Poffcr.. En!ilaniiin osuustoimintaliike. Siv. 320 .....
K. LN. J3auJ]a!a.. Osuuskauppaopin i)ei.usteet. Siv. 82 ....
SuJo SLzorffi... Osuuskaupiialiikk®eii suhde yrittäjäyhtymiin.

15:-10:40:-15:-

Siv. 156

3:-

2:-

10:-

5:-

20:-

10:-

5:-

Anders Örne.. Osuustoinilnnan olijc]ma. Siv. 39.
Aiiders Ömc.. ()s`iustoiinlnlakysyniykslä. Siv. 178.
Pettäjä. Si`-. 10
Mitä moillä on - niitii iiiciltä puuttuu? Siv. 32 ....
Osuuskauppakysymyksiä. Siv. 56
.

4:-

15:-10:-

-:50 -:25
1:--:50

2:-

1:-

Y hteishun±a±aloudeuista hirjallisuutia
G. Bang.. T`ilii`.!iisuus`'i`Itio.
Si`'. 96. .
Hj. Bi`anling..
SosEa\.\srnl. S±v. 75 ......
0. Å'. Ä'i./pi... Iliiita-ja `.iilu`itta`.allankumoukset. Siv.

111.
Å'. i\'. fiauhcrl¢.. Suo.ielus.ullit `.aiko `.np!`akauppa. Siv. 103
Å.. i\'. Rciuha!a..
Verner Somb«rf ..

`'erotuskysym}'s.
Siv. 238 .............
Köy]iii[istö.
Siv. 90 ...........

E.

Tuotan]ion

Va/zdcrzJCJt7e..

k®Iiit}'s.

Siv. 200 ...........

Kirjoja perheenemänniTle
Laum

fJcirim/.a..

Pei.hooii.mäiiiiiin lalou(l.llinen t®Ii.ä`.ä.

Siv. 55.

Koli, vuosikirj£` perheenemäimillc \'.

1931.

Siv.175.

9:-

15:-

Runoja, kertom:uksia, näytelmlä
25:-

La`isu.ian ]ipas, Si`'. 249.
Sz.h£cer(.+.

Äi(li]]c, isä]lo ja pi.]iokiiisil]o.

La[{rz. HQar/a..

Itinii§ton kai)i"`. Siv. 135.

Siv.

. .

J5

..........

4:-

15:-

2:-

25:-10:-

KUSTANTANUT :
KULUTUSOSUUSKUNTIEN
H E L S 1 r`T K 1,

KESKUSLIITTO

KI R KK 0KATU

i4

(K.K.)

TUOTANTOLAITOSTEN

MYYNTl:

S. 0. K:n

tuotantolaitokset
ouat mukana edistämässä
kotimc[ista tuötä.

v. 1931

113,9 milj. nk

Helsingissä : Neulomo ja trikootehdas Ompelulankatehdas - Sikuri ja kahvi-

paahtimo - Pakkaamo - Teknokemiallinen tehdas - Konepaja.

Vaa3akoskolla : Tulitikkutehdas -Margariinitehdas - Makeistehda8 - Puun-

jalostustehdas - Paperinjalosttistehda§
Harjatehdas - Marjanja]ostustehdas.

Viipurissa: Mylly- Rinkeli- ja makaroonitehdas.

Jämsässä : Tiilitehdas.
Oulussa : Mylly.

S.0.K:n tuotantolaitoston tuot-

teita myyvät kaikki
jäs®nosuuskaupat.

S.O.Km

v. 1926

58,8 milj. mk

r(Esr(INÄINElv HENr(lvAl<uuTusvHTlo

SUOMl
Voimassaolevat

vakuutussummat 31. XII-31

Voimassaolevien

4.135.000.000 mk

vakuutus-

ten luku „

Vakuutusmaksurahasto

„

590.000 kpl.

eli

vakuutettujen säästöönpanot „

„

661.556.000 mk

Lisävakuutusrahasto

„

„

9.475.000 „

Ybtiön omat rahastot

„

„

91.276.000

Vakuutusmaksut

v.

1931

121.200.000

„

„

Korkotulot
Vuosivoitoksi

55.512.000

„

„

ynnä maksu-

alennuksia ja lisäsummia

varten säästynyt „

„

32.200.000 „

r(i=sr(Iivz[iNEN H ENl<lvAi{U UTUSVLilTIO

SUOMI

Maan suurin Va\kuutetuille edultisin

H.is'J,o'A uu,'HfifdT#:å 'å3.?

