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HA.RiLLD WBSTERGAARD, Contr{buti,ons to the History of Stati,Sti,cs.
London 1932. Siv. 280.

Kun tilastotiede on verraten nuori tieteenhaara, on luonnollista,
ettei sen kehityksen vaiheisiin ole vielä voitu vai`sin paljon historiallista tutkimusta kohdistaa. Etenkin vanhemman polven miesten
mielestä kai tuntuu siltä, että tällä alalla vieläkin eletään aivan
kuin perustusten luomisen keskellä; ovathan koko tämän tieteen
alue ja menetelmät jatkuvasti olleet ammattimiesten kesken melko
lailla riidanalaisia. Tilastotieteen historiaan on jokainen opiskelija
sentään saanut jossain määi.in tutustua tavallisissa oppikirjoissa,

jotka metodikysymysten ohella myös luovat. katsauksen tämän
tieteenhaaran aikaisempiin vaiheisiin. Perehtyminen kysymyksessä
olevan tieteen eri kehitysjaksoihin onkin sekä valaiseva että helppotajuinen johdatus sen tärkeimpiin oppeihin; sen avulla opiskelijat
saavat melko hyvän yleiskäsityksen koko oppiaineen eri puolista.
Näiden rivien kirioittajalla on omalta osaltaan vain myönteisiä
kokemuksia tilastollisen tutkimuksen historian opiskelusta ja opettamisesta aloittelijoille. Mutta kaikilla tahoilla ei tämänkään tieteen
historiasta ole vai`sin pali.on välitetty. Näin o]len useimmille nyky-

polven tilastomiehille lienee verraten vähän tunne.ttua, että jo pian
puoli vuosisataa sitten, vuonna ` 1884, julkaisi V. Joh7® ei`ikoisesi-

tyksen tilastotieteen kehityksestä nimellä ))Geschichte der Statistik»
ja että vähän myöhemmin, vuonna 1888, on 4. G¢bcbg!jo teoksensa
»Teoria generale della statistica» osassa »Pai`te storica» esittänyt
puheena olevan tieteen kehityksen. Meikäläisissä piireissä ei myöskään ole varsin tunnettua, että Amerikan tilastoseui`a (The American Statistical Association) on julkaissut yhteisesityksen virallisesta tilastosta. Suomalaisista tilastomiehistä monet lienevät vain

tutustuneet siihen verraten laajaan katsaukseen tilastotyön eri
puolista, joka sisältyy Co7®ra)din suuren kokoomateoksen »Hand.
wörterbuch der Staatswissenschaften» asianomaiseen kirjoitukseen.
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Viime vuosina on Pohjoismaiden tilastoiniesten ja voipa ehkä
sanoa koko nykyisen sukupolven tilastotieteilijäin »Grand Old Man»
ff¢7.cLZc!

Wes!ergcicmc7

valmistellut

tutkimusta

tilastotieteen

histo-

riasta, jota hän jo oman pitkäaikaisen ja ansiokkaan toimintansa
nojalla on joutunut niin läheltä tuntemaan. Kööpenhaminan yliopiston professorinvirasta erottuaan hän on omistanut hyvin suuren osan aikaansa, nähtävästi päähai`rastuksensa, juuri tälle alalle,
ja sen tuloksena ilmestyi viime kesänä englanninkielinen teos,
jonka nimi on edellä mainittu. Täten on maailman tilastotieteellinen kirjallisuus saanut erittäin arvokkaan lisän.
Puheena oleva teos jakaantuu 17 lukuun, joissa pääasiallisesti
aikajärjestyksessä tai`kastellaan tilastotyön kehitystä entisajan eri
maiden kuvauksista ja poliittisen aritmetiikan päivistä lähtien
viime vuosisadanvaihteen tilastollisiin työaloihin saakka; senjiukeisen kehityksen tekijä toivoo voivansa esittää ei.iksee[i myöhemmin,
samalla ]uoden katsauksen eteenpäin. Tästä »tilastotieteen horoskoopista» hän viime syksynä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kutsutnana piti esitelmän täällä Helsingissä.
Tunnettu asia on, että professori Westergaard oli alkuaan matemaatikko, joka sittemmin valtiotieteellisiin tutkimuksiin ryhdyttyään perusteellisesti selvitteli tilastotieteellisiä kysymyksiä, ei`ikoisesti kuolleisuutta ja tautisuutta.
Siltä kannalta katsoen näyttäisi
hyvin luonnolliselta, että hän tilastollisessa tutkimustoiminnassaan

erikoisesti pitäisi tämän tieteenhaaran matemaattista puolta etualalla. Ilänen tunnetussa tilastotieteen oppikirjassaan, josta vuonna
1927 ilmestyi uusi, melkoisesti täydennetty laitos, onkin tilastote(.i.i;m matemaattiseen käsitte[yyn pantu melko paljon huomiota;
näissä osissa häntä on avustanut nuorempi tanskalainen tilastomies
H. C. JV.yaozze, joka professori Westergaardin ei.ottua on hoitanut
tilastotieteen opetusta Kööpenhaminan yliopistossa. Westergaard
itse
näyttää viime aikoina asettuneen matemaattiseen tilast,otieteeseen nähden jossain määrin arvostcleva]le kannalle. Siinä esitelmässä, jonka hän professorinvirasta ei.otessaan piti, esittäen katsauksen tilastotieteen tulevaisuuteen (`,`Statistikens Fremtid», Natioml¢konomisk Tidsskrift 1924), hän melko selvästi ilinaisi sen ajatuksen,
ettei tilastoairieisLon matemaattisesta käsittelystä, joka voi johtaa
tutkijan kohd.stamaan enemmän huomiot.ian oletettuihin .kuin
todel[isiin taT)auksiin, aim ole koviti hyödyllisiä tuloksia odotetta-

+issa - samantapainen
kanta, jota meillä edusti
äsl{eitäin
kuollut etevä matemaattinen tilastotieteilijä J. W. Ljndeberg. Professori Westergaard on myös tilastotieteen histoi`iassaan jättänyt
todennäköisyysteorian käsittelyn vain sen varaan, mikä on ollut
tai`peen e§ittää senvuoksi, että se on vaikuttanut tilastotieteen
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kehitykseen. Tavalliselle lukijalle, jolla ei ole laajaa mateinaattista
koulutusta, teos on täten tullut vain helppotajuisemmaksi.
Teoksen loppuluku, jossa Westergaard esittää 19:nnen vuosi§adan viimeisiä vuosikymmeniä, on käytännöllisille tilastomiehille
erikoisen
mielenkiintoinen,
se kun pitkin matkaa on läheisessä

kosketukses5a

tilastotieteeii

nykyisten

Lehtävien

kanssa.

Erinomaisen valaisevaa on nähdä, miltä näkökannalta vanha ai.vovaltainen tutkija kutakin ei`i kysymystä katselee.
Kun I-Iarald Westergaard on jo miltei 80 vuoden iässä, t,äytyy
sanoa, että tämä uusi suuritöinen teos, jonka laajan aineiston
kokoaminen eri tahoilta on aiheuttanut sangen paljon vaivaa, on
todistuksena aivan harvinaisesta hengen vireydestä ja voimasta.
Vuosien painosta huolimatta hän on yhä keskellä ahkeraa uui`astusta, suorittaen edelleenkin iutkimuksiaan mitä ansiokkaimmalla
tavalla. Toivott,avasti hän täten saa tilaisuuden saattaa päätökseen
esityksensä
tilastotieteen kehityksestä
viime
vuosikymmeninä
ja julkaistuksi myös katsauksen eteenpäin, jonka esittäjäl#i hän
on epäilemättä arvovaltaisempi kuin kukaan muu nykyajan tilastotieteilijä. Mutta kaikesta siitä, mitä hän jo on tilastotieteen kehityksen hyväksi suorittanut, hänelle on mitä korkein kiitos lausuttava.
IJ.1-1.

WoL+GAr" IIELi.E.R, Nationcdökono"ie (Theorie und Geschichte).
Ei,n Nachschlagebuch |i.tr Theorie und Praris. 4. verbesserte
und vermehrte Auflage. Ilalbei.stadt '1933. Siv. 330.
I\Tykajan opiskelijat eivät enää ktjvin paljoa voi valittaa oppikirjojen puutetta, ainakaan niillä aloilla, joilla opiskelijoita on runsaasti.
Varsinkin suurilla sivistyskielillä ei`ilaisia opiskelutarkoituksiin laadittuja teoksia on julkaistu niiii paljon, että niitä ei'äissä
suhteissa. näyttää olevan liikaakin. Kokeneet opettajat ~ ja vä-

listä kokemat,tomatkin - kirjoittavat sekä alkeisoppikirjoja että
laajoja »järjestelmiä)), inutta niiden lisäksi on, asianomaisten luentojen.avuksi, ilmestynyt myös usea pieni i)Leitfaden». Viime vuo-

sina ovat melko laajan käytön saavuttaneet myös tietosanakirjan
tapaan järjestetyt hakuteokset, jotka erikoisest,i soveltuvat opiskelun apuneuvoiksi, mutta samalla ovat hyvin kä}'tännöllisiä teoksia
kaiki]le asiallisia tietoja kaipaaville.
Viimeksi mainittujen joukossa on tunnetun unkai`ilaisen professoriii Wol/gci7.g fJeJze).in laatima
tietokirja kansantaloustieteen alalta saavuttanut suui`en le`ri!`-ii`.
Verraten lyhyessä ajassa, vuodesta 1926 lähtien, siitä on jo tullut

julkisuuteen neljä painosta, tuoi`ein aivan äske..täin. Tämä teos,
jo]1a jo ennestäänkin, koottaan pienempänä ja sisä]lykse]tään sup-
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peampana, on ollut meilläkiii cräitä lukijoita, ansaitsee uusimmassa
asussaan täydellä syyllä mitä parhainta suositte]ua.
Meikäläiselle yleisölle professori Hellei`in ansiot kansantalous-

tieteen oppien esittäjänä eivät suinkaan ole tuntemattomia. llänen
taitavasti laatimaansa tämän tieteenhaaran teorian oppikirjaa on
täällä käytett}. verraten paljon, hänen ei`inomaista katsaustaan kansantaloudellisen teorian pääkysymysten kehitykseen on meilläkin
luettu, ja hänen llelsingissä pitämänsä valaisevat luennot ovat
vielä kiitollisessa muistossa. Puheena olevassa tietokii`jassa pi`ofessori Hellerin vei`raton kyky vaikeiden kysym}/-sten helppotajuiseen

esittämiseen ja hänen tasapuolinen suhtautumisensa oppineiden eri
näkökantoihin, joita hän näyttää hallitsevan sangen laajalti, tulevat pitkin matkaa hyvin näkyviin. Aivan lyhyissä kappaleissa,
jotka välistä käsittävät vain muutaman rivin, mutta tavallisesti
puolen palstaa, hän saa selkeästi, vaikkakin aivan suppeassa muodossa, ilmaistuksi eri käsitteiden ja teoi.iain olennaisimmat kohdat.
Tärkeimpiä kysymyksiä hän esittää jonkun veri`an laajemmin, mutta
ei juuri pitemmältä kuin sivun tai pai`i; asiat on siten jaettu eri
hakusanojen kesken pieniin kirjoitelmiin. r\Tiiden lopussa on usein
lyhyitä viittauksia hucm`ttavimpaan asiaa koskevaan kirjallisuuteen, joka on ilmestynyt suurilla sivistyskielillä, ja niihin on otettu
mukaan aivan uusimpiakin julkaisuja. Muutamissa tapauksissa,
esiin. sellaista erikoisen ajankohtaista kysymystä kuin kvantiteettiteoi`iaa esittäessään, tekijä on liittänyt kirjoitelman loppuun
veri`aten laajan kirjallis.uusluettelon, joka käsittää parik}'mmentä
teosta. Ilyvin valaisevia ovat myös lyhyet esitykset kansantaloustieteen tärkeimmistä edustajista, mutta e]ämäkertatietoja on vain
niistä, jotka ovat kehittäneet tämän alan teoreettista tutkimusta;
pohjoismaista ovat täten päässeet mukaan vain C¢ssezin ja W£cÄ6ezzin nimet.

Teoksen käyttämistä osaltaan helpottaa sen alkuun ]iitetty
hakusanain järjestelmällinen luettelo, joka on, pääasiallisesti samaan tapaan kuin pi`ofessoi`i liellerin oppikirjassa, jaettu kuuteen
osaan: talouden olemus, vaihdantatalous, kansantalous, maailmantalous, talouden liikuntailmiöt sekä kansantaloustieteen histoi.ia
ja metodi. Sen avul]a voi helposti löytää oikean hakusanan.
Siihen nähden, että meillä veiTaten yleisesti on käytetty ja varmaan edelleenkin kä};'tetään saksankielistä kansantaloudellista kii'-

jal]isuutta sekä varsinaisiin opintotarkoituksiin että muutenkin,
puheena olevalle professoi`i He]Iei`in ansiokkaalle teokselle, jos se

vain tu]ee tääl]ä riittävästi turinetuksi, voi odottaa melkoista menekkiä; sitä suuremma]]a s}'}']]ä, kun sen hinta sidotusta kapi)aleesta
(tosin hyvin ohutkantisesta) on katsottava varsin kohtuulliseksi,
ja valuuttakurssien aletessa se }'hä huojentuu.
L. H.
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BORis BRUTZKus, Der Ftin|iahresplan und seine Erf i.illurtg. Deu+sohe
Wissenschaftliche Buchhandlung.
Leipzig 1932.
Siv. 106.
Neuvosto-Venäjän poliittisia ja taloudellisia oloja käsittelevä
kii-jallisuus on saavuttanut tähän mennessä vai`sin kunnioitettavat
mittasuhteet. Asianomaisten kirjoittajien tietojen määrä, poliitti-

nen vakaumus, maailmankatsomus - ja mikseipä temperamenttikin antavat luonnollisesti näille kuvauksille kullekin oman värityksensä.
Kaikesta mahdollisesta asiatietojen runsaudesta huolimatta jää lukijaan useimmiten kuitenkin eräänlainen tyydyttämättömyyden tunne: kenen kirjoittajan on sittenkään onnistunut
luodata kyl]iksi syvälle ja kenen katse kykenee erottamaan, mikä
lopultakin on tämän maailmanhistorian suurimman yhteiskuT"`]lisen kokeilun lopputulos ?
Ylläolevan kirjan tekijällä on useita niitä edellytyksiä, joita
monilta Neuvosto-Venäjän kuvaajilta puuttuu. I-Iän tuntee muustakin kuin kirjoista vanhan ja uuden Venäjän. .\ikoinaan hän toimi
Pietarin maataloudellisen korkeakoulun professoi`ina ja eli inyöhemmin
va]lankumoukseii jålkeen Venäjällä sotakommunismin
ajan.
Vuonna 1922, vie]ä Venäjä]Iä oleskellessaan, hän uskalsi
julkisuudessa tei`ävästi ja pelottomasti ai.vostella kommunismin
oppeja. Tämä ei tietenkään mie]Iyttänyt sikäläisiä vallanpitäjiä,
ja seurauksena oli matka tshekan kuuluisaan vankilaan Pietarin
Gorohovaja-kadun varre]la.
Tällä kei`taa tuomio oli kuitenkin
yllättävän lievä: »oppinut ideologi» sai vain maastakärkoituksen
osakseen. Toimiessaan nykyään venäläisen tietee]lisen instit,uutin

professorina Berliinissä hän on valppaasti seurannut kommunistisen
Venäjän taloudellista kehitystä. Esillä olevassa teoksessaan hän
on hahmotellut kuvan viisivuotissuunnitelmasta ja sen toteutumismahdol]isuuksista.

Kirjoittaja toteaa aluksi, että r\Teuvosto-Venäjän taloudellisten
olojen tutkiminen ja ai.vosteleminen on monestakin syystä erittäin
vaikcaa. Taloudellisten tiet,ojen julkaiseminen on Venäjällä, kuten
tunnettu, mitä tai`kimman valvonnan alaista. Jos joku uskaltaa
perehtyä asiojhin virallisia elimiä sivuuttaen, pidetään tällaista
tekoa varsin raskaana rikkomuksena, tarkemmin sanoen taloudellisena vakoiluna.
Virallisella tilastolla taas on ilmeinen tendenssin
leima: tilaston on alistuttava palvelemaan Neuvostoliiton kulloinkin tärkeänä pitämiä pyrkimyksiä. Sikä)i kuin tietoja annetaan
julkisuuteen, se tapahtuu epäsäännöllisesti mil]oin missäkin yhteydessä, joten yhtenäisen numerollisen aineiston kei`ääminen on miltei
mahdotonta.
Mutta vaikkapa otetaankin huomioon tilastollisten tietojen
tarkoituksellisuus ja epäluotettavuus, on myönnettävä, että Neu-
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vostoliitto on puhtaasti teknillisessä perustamistoiminnassa päässyt
huomattaviin tuloksiin ja et,tä tämä on tapahtunut suurimmalta
osalta omin voimin. Uuden teollisuuden luominen, Venäjän inuuttaminen

maan`Tiljcl}'smaasta omavai`aiseksi teollisuusmaaksi, jonka

ydinosan muodostaa kommunismille uskollinen proletariaatti, on
Neuvostoliiton talouspolitiikan keskeinen ajatus.
Kommunistinen
ideologia, tekni]lisen ja aineellisen edistyksen juinaloiminen, on
tässä intohimoisessa teollist?mispyrkimyksessä saanut voimakkaimman ilmaisunsa. Lisäksi tulee joukkopsykologisen tehovaikutuksen
tavoittelu: vallankumouksellista henkeä on y]Iäpidettävä ja kiihdytettävä osoittamalla joukoille suuria, havainnollisia, helposti tajuttavia päämääriä. Tämä suurpiirt,einen toiminta rakentuu kuitenkin varsin p(.t,tävälle i)ohjalle. Kvantitatiivisesti on tosin pääst}'
ei.äillä teollisuuden aloilla huomattaviin tuloksiin, inutta tulokset
on saavutettu k`.aliteet,in kustannuksella. Puuttuu pätevää t}-önjohtoa, kelvollista työvoimaa ja sopivia raaka-aineita.
Ja mikä
täi`keintä: kannattavaisuuslaskelmat, joita ilman ei inikään talousjärjestelinä voi ajan mittaan pysyä p}Tst}'ssä, ovat r\Teuvosto-\renäjällä jääneet t}'kkänään toisai.voiseen asemaan. I,'udet, tekiiiikan

viime saavutuksia vastaavat tuotantolaitokset toimivat täysin
epätaloudellisesti, joten suuret kuluttajajoukot saavat maksaa
kalliita hintoja huonoista tavaroista. Enneii oli \renäjällä kukoist.ava pienteollisuus, joka valmisti ]aatutuotteita, mutta n}.k}'ään
tämä teollisuusmuoto on tuhottu. Toisin sanoen suui`teollisuudesta
on tullut määi.ätyssä inielessä itsetarkoitus.

Kommunist,ien talousohjelinassa muodostaa maatalouden kollektivisoiminen ja mekanisoiminen oinan tärkeän lukunsa. ^\'y.t oii
huomattava, että vaikka maan yksityisomistuksen tunne ei venäläisellä talonpojalla ()leka.m koskaan ollut niin voimakkaasti kehitt}'nyt kuin hänen läiisimaisella ammattive]je]lään, on `'enäläisen taloii-

pojan taloudenpito kuitenkin aina ollut kaut,taaltam individuaalista.
Yritykset saada venäläiset talonpojat liitty.mään vai)aaehtoisesti
tuotanto-osuuskuntiin eivät, olc milloinkaan onnistuiieet. Tähän on
ollut tai`peen koinmunistinen paklmvalta. r\T}.k}'ään ollaan menossa
siihen, että maaseudulle inuodostuu teollisuustyöväestöä vastaava
proletariaatti. Neuvostohallituksen kiihko sen ajaessa maatalouden
kollektivisoimista.. saa juuii tästä seikasta selit}'ksensä. Tällaisen
kehityksen avulla L\Teuvostoha]m,us pyrkii lujitt,ainaan `.alta-ase-

maansa maaseudulla.
Samoin toivotaan yhteistalouksien avulla
voitavan kohottaa maatalouden t,uottoa, sillä teollistamista varten
tarvittava tuonti on tasoitettava maatalous}.lijäämän viennillä.
Neuvostohallitus sivuuttaa tällöin kuitenkin sisäisten` inarkkinoiden tai`peet.
U]komaille myydään runsaasti el;ntarvikkeita, joita
oma maa kipeästi tarvitsee.
Halutessaan ulkomaan valuuttaa
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hinpalla millä hyvänsä Neuvostohallitus on vihdoin joutunut paljon
puhuttuihin dumping-myynteihinsä.
Tekijän esitys vaikuttaa luotettavalta ja asialliselta.
Se
vahvistaa yleensä sitä käsitystä, mikä on jo aikaisemmin saatu
Neuvosto-Venäjän talouspolitiikasta, sen keinoista ja päämääristä.
Siinä mielessä on kuitenkin teoksen näkökulma ahdas,
että
kirjoittaja
kohdistaa
huomionsa
yksinomaan
kommunististen suunnitelmien taloudelliseen puoleen.
Avoimeksi jää
edelleen se mielenkiintoinen kysymys, mitä Neuvosto-Venäjän
vastaiselle kehitykselle mei`kitsee sen uusi, nouseva sukupolvi,
jonka maailmankatsomus, moraali ja koko mentaliteetti on länsimaisille kansoille täysin vieras. Voidaanhan tietysti sanoa, että
kommunistien suunnaton yritys uuden ihmistyypin luomiseksi on
jo ennakolta tuomittu epäonnistumaan, koska ihminen perusolemukseltaan pysyy samana, mutta jännittyneenä jää kuitenkin
odottamaan, miten pitkälle tuossa uudistamisprosessissa voidaan
yleensä päästä. Kaiken tämän i.innalla ovat kommunistien pyrkimykset suurisuuntaisiin ulkonaisiin saavutuksiin sittenkin vain
toisarvoisia ilmiöitä.
Kysymyksen ydin on siinä, kyetäänkö ja
missä määrin elämänsuhteet henkiselläkin alalla puristamaan kol1ektivismin

kaavoihin.

J14. S!r.

G. T). TT_. C,oLTJ., The inlelligent rnan's guide through worl,d, chaos.
Victor Gollancz Ltd. London 1932.
Siv. 680.

Teoksen kirioittaja on tunnettu sosialistinen taloustieteilijä, joka
on luonut suuntaviivat englantilaiselle sosialismille sen nykyvaiheessa. Teoksen kansilehdelle painetussa suosittelussa aviopuolisot Webb lausuvat, että teoksessa ei ole mitään, jota voisi ottaa
pois, mutta ei myöskään mitään lisäämistä; se kelpaa semmoisenaan
jokaisen sosialistin taloudelliseksi katkismukseksi. Tältä kannalta
katsoen on siihen erittäin mielenkiintoista tutustua; siinä esittelee
jättiläisvaltakunnan talousneuvoston
())tlie
Economic
Advisoi.y
Coumil») jäsen sellaista siirtymismuotoa kapitalismista sosialismiin,

joka ei saata yhteiskuntaa perikatoon. Onko tekijä yrityksessään
onnistunut?
Ennenkuin tähän kysymykseen voidaan vast,at,a, on teoksen
sisällön suhteen huomautettava, että tutkimuksen pääaiheen muodostaa nykyinen talouspula. Tekijä tulee siihen tulokseen, että kysymys ei ole tavallisesta ))liikepulastaJ), vaan koko kapitalismin
kriisistä, jossa ratkaistaan, voidaanko kapitalismille aiitaa tekohengitystä vai oiiko pulasta pääsemiseksi siirryttävä suunnitelmatalouteen. Pulan ja sen syiden käsittely on oivallista, joka sivulla
esiintyy arvovaltainen taloustieteilijä, jonka sanat merkitsevät
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paljon. Koko teoksen jäsentely on tietee]linen, joten esitys ppikkeaa tuntuvasti sosialjstisesta propagandakirjallisuudesta.
l,ähin
verrattava teos on Mai`xin i)Pääomai), joka kipeästi kaipaa tällaisen
teoksen täydenn}tstä. .Marx oli filosofi, joka rakensi koko oppi-

järjestelmänsä abstraktisen ai.voteorian varaan.
Cole on etevä
taloustieteiLijä, jolla on apunaan kä}Ttettävänä jättiläisvaltion parhaat asiantuntijat ja tietolähteet. Colen käsityksen mukaan Mai.^`in
palkkateoria on menettänyt merkitykseiisä; se probleema, joka on
i`atkaistava. on, onko tuottavuuden kannalta katsoen parempi, että
tuotantovälineet ovat yksityisteii kuin yhteiskunnan hallussa.
Tältä kannalta katsoen neuvostokoe saa osakseen yksityiskohtaisen
ai`vostelun. Täten Cole luo yleissilmäyksen koko talouselämään,
teollisuuden vallankumouksesta n}rl`yajmi raha-ja kultapolitiikkaan
sekä kauppapolitiikkaan saakka. Sc aineisto, jonka hän esittää,
on erittäin arvokas, runsai]la uusilla ti]astotiedoilla vai`ustettu todellinen hakeinisto talouselämän oi)iskelijalle.

Mitä esittämäämme kys}.m}.kseen tulce, on todettava, että tekijä
uskoo siirtymisen sosialismiin tapahtuvan liian helposti. Hän näkee
neuvostokokeen liian optimistisessa valossa, aliarvioi sen vaikeudet,
samoin kuin hän yliarvioi nykyisen talouspulan merkitystä. Nykyinen talouspula on ta]oudellista sodankäyntiä, maailmansodan
legaatti, joka sellaisenaan ei vielä puhu tuotantovälineiden yksityisomistusta vastaan.
Pitäessään sosialismia ainoana poispääsynä
maailmani)ulasta tekijä on ehdottomasti osunut harhaan.
Teos on joka tapauksessa suuri valtt,i aatteellisille sosialisteille;
se on huokeahintainen ja siitä on otettu jättiläispainos. Jos ineidän
sosia]istimine ryhtyvät sitä tutkimaan, voi keskustelu sosialismista
päästä vähitel]en asialliselle tasolle.
Ei voida myöskään kieltää,
etteikö Cole erit,täin hyvin esitä nyk)rjsen talousjärjestelmän ei`äitä
heikkouksia. Tähän teokseen olisi syytä ennen kaikkea tutusLua
porvarillisissa po]iittisissa ja ]iikemiespiireissä, sillä sen lukemisesta

on vai`maankin hyötyä, sen }tksipuolisesta tendenssistä huolimatta.
Useasta eri sy}'stä voidaan sitä i)itää i)arhaana sosialistisena talouspolitiikan esitykseiiä.

M . II-rs.
EMiL LEDT±RBR, Aufriss der ökonomisi.hen Theorie. J. C. 8. MOT+r

(Paul Siebeck). Ttibingen 1931. Siv. XII + 353.

Emil Ledei`er, Ileidelbei`gin }'lioi)iston kansantaloustieteen professori, on tunnettu taloustieteilijä, joka »Grundriss der Sozialökonom].k))-teokseen on kirjoittanut konjunktuuriteoriaa ja työväen
kysymyksjä koskevat osat. Esitettävä teos on kolmas, uudistettu
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painos »Grundztige der ökonomjschen Theorie»-nimisestä kirjasta.

Vaikkakaan teos ei aina tunnu täysin vakuuttavalta, johtaa se
lukijan syvälle talousteorian ongelmoihin.
Lederer on mielipiteiltään sosialisti, mutta hänen talousteoriansa
on hyvin omintakeinen, joten sitä ei ole aivan helppo luokitella määrättyyn ryhmään. liänen pei`usajatuksensa on täydentää objektiivista
ai`voteoi`iaa subjektiivisella, ja toiselta puolen hän tuo objektiivisia
ajatuksia subjektiiviseen jäi`jestelmään.
Subjektiivisen teoi`ian
pääansioina hän pitää monopolista hintateoriaa ja ansio-osuusteoriaa (i)Zurechnungstheoriei)), toiselta puolen hän ymmärtää ja
esittää havainnollisesti työarvoteoi`ian rajoitukset ja puutteellisuudet. Kaikkialla hän painostaa todellisten ja realisten kustannusten merkitystä luoden siten ainakin osittain vai`man pohjan
hinnanmuodostukselle.
Ansio-osuuslaskelmia hänen mielestään
vastaavat tavalliset liikekalkylatiot, eikä hänen mielestään siinä
suhteessa ole ristiriitaa todellisen elämän kanssa. Joka tapauksessa
hän menettelee oikeammin kuin Cassel, joka väistää koko ansioosuusteoi`iaa ja arvoteoriaa, vaikka näihin ainakin osaksi perustuvat sellaiset tärkeät ilmiöt kuin työväen aseman parantaminen
sosialipoliittisilla toimenpiteillä ja oppi verotuksen vaikutuksesta
ja veron 'siirrosta. Kustannusten ja hintain keskinäisestä suhteesta
ei viimeistä sanaa ole vielä sanottu.
Teos jakaantuu neljään lukuun, joista ensimmäinen käsittelee
talousteorian käsitettä ja tutkimusobjektia, toinen talouselämän
perusilmiöitä, kolmas työarvoteoriaa ja neljäs käyttöarvo- eli
rajahyötyteoriaa.
Tämän jaoituksen kautta tulee koko yleinen,
abstraktinen
talousteoria esitetyksi.
Puutteena mainittakoon,
että rahateoria käsitellään aivan epätyydyttävästi, samoin ulkomaankaupan arvoteopia; konjunktuui`i- ja väestökysymyksiä ei
kosketella lainkaan. Myöskin objektiivinen hinnanmuodostuQ ei saa
kyllin laajaa huomiota osakseen, tulonmuodostus ja kapitalisatio
taas sitä enemmän.
Kerrassaan loistava on työarvoteorian käsittely, samoin sen neljän perusvaikeuden, nimittäin korkoprobleeman, maankoron, työvoiman hinnan ja voittoprosenttien tasoittumisen esitys; se on
samalla Marxin opin perinpohjainen ai`vostelu, sisältäen paljon
teräviä havaintoja. Kuitenkaan ei Lederer teoriassaan täysin pysty
vapautumaan Mai`xin hengestä, joten hänen teoriallaan on hyvin
abstraktinen leima.
Eräistä ilmeisistä rakennevajavaisuuksista huolimatta on Ledererin teoksella useita arvokkaita ominaisuuksia, ja se on vai'sin
sopiva teoreettinen johdatus sellaisiin teoksiin kuin esim. E. Heimannin »Soziale Theorie des Kapitalismus)}; ne tavallaan muodostavat ikäänkuin kokonaisuuden, jota vapaamielinen taloustiede
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tosin ei ilman muuta voi hyväksyä.
Lukijalle asettaa teos aika
suuria vaatimuksia, ja käytettänee sitä Saksassa etupäässä trjl`ijän
oman opetustoiminnan yhteydessä.
M . I-1-rs.
SALT;"R KE¥NEs, ¥.Ni. Den ekonomi,sha värl,dskrisen och ut`iägen ur
de/t. Albei`t Bonniers Föi`lag. Stockholm 4932. Siv.133
Vuonna 1924 perustettiin Englannissa i}I]alle}- Stewart Ti.usti)-

säätiö, jonka aloitteesta vuosittain järjestetään luentoja päivän
polttavista kysymyksistä ja jonka kustannuksella nämä luerinot
myös ju]kaistaan. Vuonna 1931 pidetyssä luentosarjassa käs;ttltiin
nykyistä maailmaiipulaa ja sen ei.i ilmiöitä; myöhemmin julkaistiin
tämä luentosarja t)The Woi`ld's Economic Ci`isis and the Way of
Escape))-nimisenä kipjana. Albei.t Bonnierin kustannusyhtiön toimest,a kirja on ruotsinnettu ja liitetty tunnettuun »Dagens ansikte»sarjaan.
Luennoitsijoina oli tällä kertaa kuusi edust,avaa henkilöä I]nglannin taloudellisen ja yhteiskunnallisen elämän aloilta, nim. 4r£Åz#
Sazter, Josiah Stamp, J._M. Keynes, Basil Bl,acheti, Henry Clag
ja W. Z7. Be+tGrz.dge. I-Ie eivät ole yksistään teoreettisen taloustieteen
edustajia, vaan ovat kaikki ot,taneet osaa kä}-iäiinölliseen liike-

ja talouselämään.
Kukin heistä käsittelee omaa erikoiskysymystäTisä, ja viimeisen lueniioitsijan, W. H. Beveridgen, tehtävänä on
edeltäjäinsä mielipiteiden perusteella luoda kokonaiskuva nykytilanteesta.{

Sir 47.!h%r S¢/£er käsittelee yleistä maailmantilannetta. Ensiksi

hän muistuttaa, että joskin meillä kahden vuoden aikaiia on ollut
vaikea
pula,
niin
on t.oisaii]ta
otett{iva
huomioon. miten
noi)eata maailmansodan jälkeinen toipuminen on ollut. Uudistustyö ei kuitenkaan ole kaikissa suhteissa perustunut oikealle pohjalle.

Nykyinen pula on maailmanpula, tämän sanan täydessä merkityksessä. Kansa]linen polit].ikka ei saa, eikä ole tähän mennessä saaiiut

paljoa aikaan. Tai`vitaan yhteistä politiikkaa; kaikkia k}'symyksiä
on katsottava yhteiseltä, kokonaisuuden näkökannalta.
Pulan syitä käsitellessään Salter ei`ottaa toisistaan syyt, jotka
ovat sodasta riippumattomia, ja ne, jotka johtuvat sodasta. Nykyinen liiketeknil]inen talousjärjestelmä on senlaatuinen, etteivät tar-

jonnasta ja kysynnästä i.iippuvat hinnanmuutokset samassa määi`in
kuin aikaisemmin voi määrätä tuotantoa. Nykyisten suurten liike}.ritysten täytyy usein jatkaa jonkin hyödykkeen tuotantoa, vaikka
se aiheuttaisi tappiotakin, siinä toivossa, että ajat paranevat.
Kysyntä riippuu monessa suhteessa muodista y.m. s. ja tulee
siitä syystä varsin vaihtelevaksi. Kolmanneksi kehitys on johtanut
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siihen, ett,ä puhdas ii. s. kapita]istinen talousjärjestelmä ei enää

vallitse maailmassa. Sen automaattista toimintaa vaikeuttavat se|laiset seikat kuin julkinen valvonta, monopoli- ja muut etuoikeudet
sekä yhteiskunnalliset olosuhteet yleensä.
Täten Salter joutuu
käsittelemään kapitalistisen talousjärjestelmän tulevaisuutta sekä
suunnitelmatalouden mahdollisuuksia. rlän on tässä suhteessa sitä
mieltä,
että
nykyisen
t,alousjärjestelmän
vallitessa
`.oid..`n
yhdistää aloitekyky ja poliittinen vapaus sekä suunnitelmallinen
talouselämän johtaminen. Sodasta riipi)uvista syistä mainittakoon
vahingonkorvausmaksut ja sotavelat sekä näistä riippuva kysymys
kullasta ja kullan hinnasta. Velallisvaltioiden täytyy maksaa ve|kansa velkojavaltioille, Ranskalle ja Amerikalle, joko vientiään
näihin maihin lisäämällä taikka suoi.ittamalla maksut ku]lassa.
Edellinen keino ei ole ollut mahdollista Ranskan ja Amei`ikan tu|iipolitiikan takia, ja siitä syystä on vuosittain viety kultaa velal|ismaista, missä se olisi ollut aivan välttämätön hintojen laskun vaikutuksien lieventämiseksi. Salterin mielestä ei kullan niukkuus ollut
hintojen laskun ensimmäinen syy, mutta kun kultaa oli siksi vähän,
ei hintojen laskua voitu hillitä eikä rajoittaa.
Tilanteen pai.antamiseksi on ensiksi saatava selvää vahing.onkorvausmaksujen ja sotavelkojen lopullisesta kohtalosta. Täniän
jälkeen täytyy tapahtua muutos rahapolitiikassa. Kullan hinta on
palautettava ja vakiinnutettava vuoden 1929 tasolle. Tämä on
mahdollista, jos kultamaat, Amei.ikka ja Ranska, muuttavat luottoja tullipolitiikkansa jonkin veri`an liikkeessä olevaa setelimääräänsä
lisäämällä sekä tuontirajoituksiaan helpottamal]a. Tämä merkitsee
kylläkin velkojavalloille uhrausta, mutta muulla tavoin on mahdotonta päästä säännö]Iisiin o]oihin. Mit.ä niihin maihin tulee, jotka
ovat luoryuneet kultakannasta, on valuuttojen sisäisen ostokyvyn
y]Iäpitäminen niiden täi`kein teht,ävä. Siten voidaan pysyttää niiden

r:`rissseitvaviå'tueT::akkuur|:saiiåiälåäi:as|:::itnoiEilir.teinar:fnkkaivninoa|ij|gtraa:.f:tättaäa'
että Eng.lannin i)ankki hai`joittaisi sellaista politiikkaa, jonka päämääränä olisi punnan ostokyvyn pitäminen vakaana. Kullan sijasta
maailma saisi siten i)unnasta sellaisen ai`von mitan, johon voitaisiin luottaa.
Sen jälkeen Sir Josi.c{/} S£c*mp käsittelee Siiui.-Britaiinian erikoisia

vaikeuksia ja kysymyksiä, ja Mr. J. M. J{-egnGs antaa kuvauksen
talouspolitiikan välit,tömistä tehtävistä. Laajalle ulottuva finanssipula on suureksi osaksi johtunut siitä, ettei maailmassa enää ole
yhteistä finanssijohtoa. Englannin ja monien muiden maiden
kultakannasta luopuminen on kuitenkin todistuksena siitä, että
pyritään taloudellisen tasapainon palauttamiseen; punnan johdolla

on

ryhdyttävä

maailman taloutta

uudelleen i`akentamaan.

-
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Pitemmälle tähtäävistä tehtävistä tekee Sir Bcbs®.J BZcÖcÄe££ selkoa.

Meidän täytyy 20-vuosisadalla luoda uusi filosofinen teoria vanhan
»laisser-faire))-opin sijalle. Käsitellessään, mitä on pantava sen tilalle,
kirjoittaja tulee siihen johtopäätökseen, että korporatiivinen suunnit,telu ei ole ainoastaan toivottava, vaan suorastaan välttämätön keino,
jotta saadaan pelastetuksi se taloudellinen rakenne, johon nykyinen sivistys pohjautuu.
Mi`. f7en7'y CJcbgn pitämässä luennossa käsitellään m. m. työttö-

myyttä ja niitä vastakohtia, joita teollisuuden asemassa ennen ja
jälkeen maailmansodan on ilmaantunut.
Sota muutti suuresti
tuotannollisen organismin luonnetta, joka puolestaan on synnyttänyt työttömyyttä. Kun maailmansodan aikana kansat jakaantuivat
kahteen vihollisleiriin, johti tämä suui`iin muutoksiin maailmantaloudessa. Sodan i.ahalliset seuraukset ovat myös vaikeuttaneet
talouselämän tervehtymistä. Mutta joskin sota on ollut hyvin tärkeä
tekijä nykytilanteen muodostumisessa, ei se kuitenkaan ole ollut
ainoa tekijä. Sodanjä]keinen talouspolitiikka ei ole ollut sellaista
kuin olosuhteet olisivat vaatineet. Tuotantoa on johdettu vääi`in, ja
vihdoin ovat maailman rahaolot joutuneet rappiolle. Asema olisi
vai.maankin monessa suhteessa parempi, jos politiikka olisi
kLäLnyLto£seensuuntaan.
Viimeinen

luennoitsija

W. H. Be.Je}.jdgG

toteaa

ensiksi,

että

nykyinen pula on maailmanpula ja että vika ei ole tuotannon tekniikassa, vaan vaihdannan puolella. Nykyistä pulaa tutkiessa on
meidän ennen kaikkea todettava deflation aikaansaama hintojen
lasku.
Vuoden 1929 viimeisen vuosineljänneksen jälkeen ovat
tukkuhinnat laskeneet suunnilleen 30 °/o.
Hintojen lasku on
ollut yleinen, mutta kaikkien hyödykkeiden hinnat eivät ole laskeneet samassa määrin. Ei voida sanoa, että ylituotanto olisi hintatason alenemisen syy. Hintojen lasku on johtunut rahapuolelta,
ja deflatio, josta tässä on kysymys, ei ole kulta- vaan luottodeflatio.
Baha merkitsee tätä nykyä valtaosaltaan samaa kuin luot,to, ja tästä
johtuu, et,tä luottopolitiikalla voidaan hintatasoa järjestellä. Mitä
suunnitelmatalouteen ja kapitalistiseen talousjärjestelmään tulee,
on Bevei`idge vakuutettu siitä, ettei niitä voida yhdistää. Edellinen
edustaa valvontaa, jälkimmäinen vapautta. Meidän täytyy joko
antaa hintojen vapaan vaihtelun johtaa tuotantoa taikka järjestää
koko talouselämämme täysin sosialistiseksi.
Omasta puolestaan
Beveridge ehdottaa, että koetettaisiin päästä maailmanpulasta
kapitalistisen järjeste]män puitteissa, kansainvälisen yhteistyön
avulla ylläpitä,en ja vieläpä lisäten tuotannon ja vaihdannan vapautta. Tässä olisi tie pulasta selviytymiseen.
Edellä on käsitelty pääasiassa sellaisia kysymyksiä, jotka ovat
ei`ikoisesti kiinnostaneet kirjan se]ostajaa. Mainittujen kysymysten
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1i¢äksi näihin kuuteen luentoon sisältyy paljon muuta mielenkiintoista. Toisissa kysymyksissä luennoitsijain mielipiteet käyvät
ainakin suui`in piirtein yksiin, toisissa taas he ovat aivan eri
mieltä. Kirjaa lukiessa saa elävän käsityksen siitä, kuinka moni-

mutkainen nykyinen tilanne on, mutta toisaalta myöskin siitä, ettei
asema ole sentään toivoton.
Selviytymiseen johtava tie on
joka tapauksessa pitkä, ja matkalla on monia tienhaaroja. Poliittisesta katsantokannasta i.iippuu, minkä tien kukin lopullisesti
valitsee.

E. L-m.

KnTsflus uLKOMfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
NATIONAL¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
N..o 6,1932. ~ Haral,d Westergaai.d, Et pai. ord om den nu(J{te7.c7€cJe ÅrL.sG.

Kirjoitus liittyy läheisesti siihen esitelmään, jonka pro-

fessori Westergaard viime syksynä piti Helsingissä tästä kys}.m},.ksestä. Tekijän mielestä nykyinen talouspula ei ole sitä laatua, että
ta]ouse]ämä sen jälkeen palaa entisiin uomiinsa, päinvastoin hän
siinä näkee askeleen kohti uutta järjestysmuotoa, jonkinlaista suunnitelmatalout,ta. Edelleen hän pohtii keinoja, joiden avulla voitaisiin vastaisuudessa suojella yhteiskuntaa rahaiiarvon vaihteluiden tuottamilta mullistuksilta. - E7.L.c/} ScÄ7%!.de7., S£cz£t.scÄe /{'o6.fc7t-

gese!ze.

Tässä saksaksi julkaistussa kirjoituksessa tutkitaan, graa-

fillista menetelmää käyttäen, tuotantomäärän ja tuotantokusLannusten välisiä suht,eita. - .4. V. S£J.Gm

7tG/.se7t,

To

c{Å!%eJ/e 7n.t..s-

pozi.Ci.sÅ.e SpoJ.gsm¢c}Z. Tekijä tutkii eräitä hiiitapoliittisia kysym}tksiä

koettaen selvittää, mikä niiden todellinen sisällys sekä seur'aus
niin tuottajille ja kauppiaille kuin kuluttajille on. Ensin hän tarkastaa Yhdysvalloissa käytettyä n. s. Pittsburgh-Plus-järjeste]mää,

jonka mukaan eri paikkakuntien myyntihinnat lasketaan siten, ett,ä
tuotantokustannuksiin lisätään o]etetiit lähetyskustanniikset jostakin sovitusta tuotantopaikasta, tavallisesti monopoliasemaa tavott,elevan suuryhtiön pääpaikasta, asianomaisille paikkakunnille. Toiseksi hän tutkii tuottaj.ieii pyrkimystä sitoa vähittäiskauppiaat
ottamaan myynnissään määrähinnat tavai.oista, jota ei.äissä maissa
lainsäädännöllä on tuettu.

jAHRBUcHER FUR r\TATloNALÖKor\TOMIE UND sTATlsTIK.

Joul,uku,u 1932. - Erich Sclmeider, Ueber die Nachfrage nach
Produktionsmitteln und i,hre Elastizitä,t. KirioL\taia. tutk±± rnaLtemaattista menetelmää käyttäen niitä muutoksia, joita jollakin
teollisuudenala]la ilmenevä tuotantovälineiden kysyntä aiheuttaa
näiden tuotantovälineiden hintoihin; lisäksi käsitellään tuotantovälineiden elastisuutta koskevaa kysymystä. - Aober£ J14jcÄe!s,

KATSÅUS ULKOMAII)EN AIKAKAUSI.EHDISTööN

ZJjG

j7}!emcb£jo7tczzc7t

7'rt4s!s

%ncz Å'cLr£ezJc.

Kansainväliset

115

yrittäjä.

yhtymät ovat maailmansodan jälkeen kehittyneet erittäin voi.
inakkaas[i.
Tähän ovat vaikuttaneet useat syyt.
r\'].inpä esim.
sodan aikana noudatet,tu suunnitelmatalous edisti voimakkaiden
iiittoutuinien muodostumista.
Kuii rauhansopimukset enimmä|tä
osa|ta i'ikkoivat taloudellisen yhtenäisyyden, on tästä johtuvia
häiriöitä i)yritty koi.vaamaan taloude]Iisella }'htymisellä. Monissa
maissa maailmansodan jäll"en vallinnut i)ääoman puute on inyös
edistänyt, tämäntapaisia pyrkiinyksiä.
Maailmansodan edelliseen
aikaan vei`i`attuna
oii nykyisillä kansainvälisillä
taloudellisi||a

yhtymillä vahvempi poliittinen väritys. Toiveet siitä, et,tä Kansainiiitto voisi esiintyä kuluttajien ja työntekijöiden etujen valvojana
yhtymiä vastaan, näyttävät kovin liioitelluilta.
Tam;mikuu 1933. - Fri,edi.i,clb r7,alm, Di,e Lehren der deutsche,n
Prejss`e7tkw7tgsc*Å£i.o7?.

Maailmansodan jälkiseuraukset ja vai-siiikiii

nykyinen maailmanpula ovat tuoneet esille hintojen alentamisen
probleemin. Eräissä maissa muodostui, kuten tunnettu, hinta- ja
e|intaso suhteettoman korkeaksi muiden maiden vastaaviin o|osuhteisiin verrattuna.
Kun tästä on aiheutunut asianomaisille
maille monenlaisia haittoja - m. m. vjennin kilpailukykyisyyden
vaikeutuminen - on tietoisest,i pyritty palkkojen alentamisella ja
iiiuilla tämäntapaisilla toimenpiteillä alent.amaan hintatasoa. Saksassa on t,ällaiseen politiikkaan pakottanut maassa vallitseva suoranainen finanssihätä. Jos tai`kasLetaan hintojen alentamista tarkoittaiieen toiminnan vaikutuksia, iiiin täytyy sa]ioa, et,tä tulokset
ovat olleet odottamattoman suotuisat.
Suurin aiisio tästä tulee
tiet,een ja käytännön harmoonisen yhteistyön osalle. - Gej./}arcz
A|brecht,_ Ges_chi.c¢ilic_he und__?ozt?l,ogische F}egri.ipdung der l)erufssfd.7®c!jscÄc7t Sozi.cizorczm/7tg.
Kirjoituksessa käsitellään yrittäjien ja

työväestön välisen suhteen muodostumista histoi`ialliselta ja sosio|og.iselta kannalta katsoen. - Ot£o Co7tracz, Dt.e Mög/jc/i/`.cz.!Gn ei.ner
E"+.ej£erL4ng des Aröej£Sbeczcw/es.
Tekijä polemisoi Emil Lederei.iä

vastaan, joka viime ajkoina on useissa kirjoituksissa selvitellyt
vallitsevan työttömyyden syitä. Lederer kieltää, että yleinen hintojen ja palkkojen alennus lisäisi työvoiman tarvetta. Tämä käsitys on tekij'än mielestä vääi`ä. r\Tiin kauan kuin vallitsee työnteki-

jöiden, tuotantovälineiden ja tavai`oiden liikai`unsautta, on hintojen
alentaminen mahdollista ja välttämätöntä.
Tällä toimenpiteellä
kohotetaan ostokykyä, tulot jakaantuvat ]aajemmille henkilöryhmille ja työvoiman tarve kohoaa. Työttömät pääsevät täten
myös osallisiksi tulojen jakaantumisest,a.
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REVLTE D'f<cor\TOMIE PoLITIQUE.

N..o 1,1932.

-

Jacques Moret et Ragnar

7}ot4vezJes pour mGst4rer Z'wfL.jj£e' mcwg®.7tcLze.

Frisch,

M6thodes

Kaksi kii.joitusta saman

otsakkeen alla. Molemmissa käsitellään uusia rajahyödyn mittaustapoja matemaattisin kaavoin ja kuvioin. - J. J14orj7.£-Comz»g,
Essai sur les cons_6quences 6conomiques des migrations. KiTioituksessa selvitetään siirtolaisuuden taloudellista merkitystä, sen vaikutusta liikenteeseen, vaihdantaan ja pääomaan sekä työmarkkinoihin ja mataliin palkkoihin. - Gre'go®.re KÄG'r!.a7t, /L& cÅöm¢ge £ech7'ioZogL.gL4G. Kirjoittaja jakaa työttömyyden kolmeen ryhmään: 1. vuodenaikaiseen (sesonki-), 2. kausityöttömyyteen (cycle) sekä 3. tek-

nilliseen, kroonilliseen tai pysyvään. Hän huomauttaa, että syklinen
ja teknillinen työttömyys ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa.
Työttömyyttä, vars].nkin
Englannin, tekijä pitää seui`auksena
Amerikan teollisuudessa vv. 1919-20 tapahtuneesta rationalisoimisesta. Työttömyyden syitä on tutkittava enemmän kuluttajien
ja vähittäismyyjien eikä niin pa)jon työnantajien ja kuluttajien
suhteiden pohjalta. Kirjoittajan mielestä olisi i`ationalisoiminenkin
r.ationatiisoL+&va. - Clwoniques ötrangåres.. H. Pcöyanr.e, La vi,e
e'conomjgz% e7t 47}gzeterrc. Kirjoitus jakautuu kysymyksiin: punnan
sisäisen ja ulkomaisen ostokyvyn pi`oblemi, Macmillanin komitean

raportti, sekä kultakannasta luopumisen jälkeiset monetaariset
`enderLsstT+. -Ren6 Cowrtin e± Pi,erre Dieterlen, I; Acli,pi,16 des insti!w£;o7# e'conomjgwcs j7}£Gmc#!.o7.c!Jes.

Kirjoittajat käsittelevät Kan-

sainliittoa, Kansainvälistä työtoimistoa ja Kansainvälistä jäi`jestelypankkia. - Vielä on kirjoitukset: J?. BZoch, Z,e6 rGZG¢eme7t£s de6
tarifs |erroviaires: voyageurs ou rr.archan_d,ises., iaL F. Ja.cques, PcLri±

pewi-il remplacer liondres comme march6 f inancier i,nlernat,i,onal.
JV..o 2, J93g. - Koko vihko on omistettu monetaarisille kysymyksille, alussa on kuitenkin muistokirjoitus C. Gidestä. - C. fijs!,
LG m6cc{7tjsme de Z'6Cci!on-or ¢-C-£Z6£e' /cJtÅsse'P Kirjoittaja esittää seit-

semän pääasiallista syytä, jotka ovat vaikuttaneet monetaai.isiin
muutoksiin viimeisen kymmenen vuoden kuluessa, nimittäin liian
hitaat vakauttamisyritykset ja monet erehdykset sen toteuttamisessa, noi.maalien kultakantasääntöjen hylkääminen., pankkien
väärä politiikka niiden vetäessä korkeilla koi`oilla itselleen lyhytaikaista luottoa, 1iiallinen kullan kei`ääminen, keinottelu pörsseissä
ja mielettömyyteen asti menevä pääoman kahlehtiminen muutari[]:issaL rna;issaL. - F. Mlunarski, La crise de Y6tcdon de change-or.
Amei.ikan luotonannon vaikutus on nykyään suurempi kuin maailmansodan jälkeen. Samalla Amei`ikka on sijoittanut ulkomaille
suuria summia ehkäisten muiden maiden tuontia koi`keilla tulleilla.
Amerikan pääoman viennin nopeus on ollut tuhoisa koko maailma]le.
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Siksi on pyrittävä palautumaan maailmansodan edelliseen vapaakaLuppaLan. - Sir W. Lagton, Les perspective_S d:avenir de. Za livre
s!erzj7tg. On pyrittävä yhteistyöhön sotaveloissa ja kansainvälisen
kaupan järjestelyissä. -K. KocÄ, Lcs mo7.nc®£es Sc¢7tdj7tcwGs e£
/ecm d6£¢chemen! de J'or. Ruotsin kultakannasta luopumiseen olivat syynä suuret maksut ulkomaille ja keski-eurooppalainen kriisi. Tanskan

vastaavan ilmiön sai aikaan maatalouspula. Norjan kultakannasta
luopuminen taas oli seurauksena maan taloudel]isesta riippuvaisuudesta Englannista ja osittain samasta syystä kuin Tanskankin.
Suomen luopumiseen vaikuttivat samat sy}.t kuin Skandinavian
maissa ja lisäksi keinottelu. - P. G. Mcbrcj7}, £e /Zo7w.7t hozJondcw.S

e! !'6fcbzon-or.

Kirjoituksessa

selostetaan

Hollannin kultakannan

kehitystä v:sta 1864 alkaen varsinkin viime vuosina ja päädytään
loppuarvosteluun: Hollannin ja sen keskuspankin asema on erittäin
voimakas, joten on suht,eelliseii helppoa säil}'ttää kultakanta.
JV..o 3, J932. -Nidoksessa käsitellään seuraavia Ranskaa koskevia
asioita: väestöliikettä, hintoja, tilien tasapainoa, talousarviota,
valtioi`ahastoa ja valtiovelkaa, finanssilainsäädäntöä, rahamai.kkinoita ja niiden vaihteluita, pankkeja, arvopaperipöi`ssejä, emissioita, säästökassoja, vakuutuslaitoksia, maatalous- ja teol]isuustuotantoa, tekstiili- ja kemiallista teo]lisuutta, vesivoiinia, petroo]ia,
vaihdantaa maan rajojen sisäpuolella, kauppalainsäädäntöä, tullipo]itiikkaa ja kauppaso.pimuksia, rautateitä ja muita ]iikennevälineitä, merikauppaa ja satamia, Pohjois-Afi`ikan siirtomaita sekä
palkkakysymyksiä. Lopuksi on useita kirjoituksia sosialise]ta alalta.
N ..o 4,1932. -G. Pirou, Une th6ori,e positive du salai,re. KLrioLttaja arvostelee F. Simiandin teosta >>Le salajre, l'6volution sociale

et ]a monnaie». Piroun mjelestä Simiand on tehnyt suuren palveluksen t,ieteelle selvittäessään »le mon{.tarjsme social'in)) merkitvksen

yhteiskuiinassa. Kuitenkaan Pirou ei hyväksy sitä Simiandiri ajatust,a, että työläisten aseman paraneminen olisi seui.auksena Kalifornian ja Ti.ansvaalin kultakaivosten ]öytämisestä ja käynnissäpidosta. Pirou antaa ansion työväenluokan aseman paranemisesta
tekniikan edistymiselle. -ji. Wo!//, Z}e'/Jea.;o7" 6.wr Jes crjses. Kirjoittaja päätyy seuraaviin tuloksiin. Koko kriisi on seurauksena liiallisesta tuotannosta ja työttömyydestä, tuotannon on saatava kehit-

tyä rauhassa, tuotantoa on supistettava, palkat on järjestettävä
uudelleen, valtion väliint,uloa on vältettävä, väärinkäytet}'t etuoikeudet on hävit,ettävä, tullit on alennettava. Uhi`aukset korvautuvat,
siinä,
että
työttömy}-s vähenee. realjpalkat nousevat
ja taloudellinen elämä pai`anee kaikin puolin.
F. Bomp¢jJ.e,
I;6con_omie_ math€rrba,tique d:aprås l:oeuvre compar6e de Ses repr6sentartis l,es plus tupiques.. A.-A. Cournot, L.Walras, V. Paret,o. Sovellettua kansanta]outta ei voi ei`o+Ltaa niin sanotusta puhtaasta kan-
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saiitaloudesta. Myöskään matemaattinen kansantalous[iedc ci voi

yksin ratkaista taloudel]isia ilmiöitä, mutta se on välttämätön apukeiiio sovellutetulle kansantalouitii]tei`lle konkreettisten tosiasioiden
perinpohjaisemmaksi selvittämiseksi. -G. LCÄscrre, Esscw. cZ' ww cZ%Sj/jcci£i.o7t e'cono)7w.gi4c dGs en£reprjse6.

Kirjoittaja pitää

periiinäjstä

yritysten taloudellista luokittelua epäonnistuneena ja esit,tää omalta
kohdalt,aan uuden jaoittelun.
!'c},gri.ctÅZ!L#¥ /J.cJ7?f?m.Se.

- C. H6J.i.6.soJt, LG 7)?ctc/?j7%.smcJ et
Kirjoituksessa käsitellään Ranskan maat,a-

louden mekanisoitumista, sen kehityksessä olevia esteitä ja keinoja
kehitykseii edistämiseksi.
LN..o 5,1932_. -_ F. D}visia, Fcon.omique et siatistique. Kir.]o.L+us
aiheutuu R. Gibrat'n teoksesta, Les in6galitts 6conomiques. Kirjoittaja huomauttaa, miten tilaston suui`in vaikeus, tosiasioiden puute.

yhä edelleen on olemassa.
nopeasti sovelleta tilastoa

Toinen varjopuo]i on, ettei tarpceksi
huomattuihin tosiasioihin.
Toisaalta

:enonr::f|?T=ilå:t;l¢l,ene:,elt,äiy,.;ä,,-,`oste:å",,Si£:åset;,:.:,„fsue:l,?,v,.:,:,"t#
JCL7®£es.

Kirjoittaja

vastustaa

valtion yksityisten }-i`itysten autta-

mista, koska se m. m. heikentää moraalia. - f?. fto///.err, L'4/7.;que, cli,arip d:ea;p6i.imentation des formules d:öconomi,e miit,e. K:irio.ituksessa käsit,ellään niitä suuria suunnitelmia, joita aiotaan toteut-

taa yksityist,en ja julkisten tuotantovoimien avulla Afrikassa. G.Gausscl, Rechei.ches

sur l,a

d,istri,l)ut,i,on

des

pcw JG coJ}]7}teJ.ce p".tJ6 c£ pcw Jes coop¢J.czf [.fJc6.

denr6es

d:6picerie

Tällaista tutkimust,a

vaikeut,t,aa Ranskassa virallisen tilaston riittämättömy}-s. Valtion
toimesta suoritetut tutkimukset ovat teht}rjen erehdysten vuoksi
saatt,aneet i`avintoainekauppiaat tutkimuksissa liian edulliseen asemaan. Pikkukauppiaiden lukuisuudesta on johtunut heidän heikkoutensa ja se, että heidän on ollut pakko suui`essa määrin lopettaa
toiinintansa. Ainoastaan valtion apu `'oi saattaa asiat järjestykseen.

KERTOMUS KflNsflNTflLOUDELLISEN
YHDISTYKSEN TOIMINNflsTfl
VUONNn 1932.
toi.Et::::åå:ae:,ui::'ennatoa`:,ala{na:nskaäTsti:::|uyteliionf:ukYSFs:.isatrseJ:åtpkäaäns::
ajankohtaisia kansantaloudellisia kysymyksiä ja hai`joittanut ju]kaisutoimintaa tällä alalla.
Kokouksia Yhdistyksellä on ollut yhteensä 9 eli }rhtä enemmän
kuin edellisenä vuonna. Kevätkaudella niitä oli 5 ja syyskaudella,
kun tämä vuosikokous luetaan mukaan, /±, lukuun ottamatta ei'ikoisia esite]mätilaisuuksia.
Ensimmäisessä kokouksessa, he]inikuun 'L2 päivänä, piti cLZJGÅb.r/.oj!£cmz4t esitelmän Wilhelm ljavoniuksen 100-vuotismuistosta.

Tämän johdosta oli kokoukseen kutsuttu hänen jälkeläisiään perheineen.

Tohtori E'. A. J14cw.tj7t Hcbg/o7.s piti sen jälkeen toisen esi-

telmän: ))Poliittistön näkökohtien vaikutus julkisen talouden periaatteisiin)}. Kokouksessa synt}'i tämän johdosta lyhyehkö keskustelu asiasta. I\'ämä esitelmät on kumpikin julkaistu Kansantaloudel]isessa Aikakauskirjassa.
Seui`aavassa kokouksessa, maaliskuun 11 päivänä, lausui Yhdistyksen esjmies, professori E£J% Ki4i4sj, muistosanoja Yhdistyksen
jäsenistä kanslianeuvos J. AL`. Lc(JonjzÅ/tsesta, pankinjohtaja GwS£.

Forsg7.e7iista ja Yhdistyksen entisestä esimiehestä, toimitus.].ohtaja
W. A. Lc!vo7%.tÅÅsesta. Esitelmän »Viljakysymys maailman-ja kansantaloudellisena probleemina» piti Yhdistyksen varaesimies, tohtori
Ee77%.Z HyJ®7tjne7?.
Esitelmän johdosta syntyi kokouksessa vilkas
miel].piteiden vaihto.
Tämäkin esitelmä on sittemmin julkaistu
Yhdistyksen aikakauskirjassa.
Jo viikkoa myöhemmin, maaliskuun 18 päivänä, oli Yhdistyksellä uusi kokous sen johdosta, että unkarilainen i)arooni 4Zber£
MoZc.omes piti silloin esitelmän Unkai`in finanssipolitiikasta, lähinnä

pula-aikaa huomioon ottaen.
liuhtikuun 1/± päivänä pidetyssä kokouksessa lausuttiin muistosanoja

ja

Yhdistyksen

jäsenestä,

kanslianeuvos

ÄTcbcirzG SojÅÅeJ£sta,

maisteri 4rfJi4J.t. Leh£L.7ten piti esitelmän ravintokysymyksestä

puolustusva]miutemme kannalta. Esitelmä, jonka johdosta kokouk-
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• sessa keskusteltiin, julkajstiin sittemmin Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa.
Kevätkauden viimeisessä kokouksessa, toukokuun 18 päivänä,
esitti professori E. JVG¢¢7tz®.nJicb ]aajan muistopuheen Yhdistyksen

entisestä esimiehestä, toimitusjohtaja W. 4. Lcwo7ejz/Asesta. Tämä
saatettiin sittemmin julkisuuteen Yhdistyksen aikakauskirjassa.
Syyskauden toiminta aloitettiin esitelmätilaisuuksilla, joissa

tanskalainen professori H¢raiJd Wescergcwd Yhdistyksen kutsumana

ijti,5å:sieosriå:i=åäå:,rDå:a:ies'tiki,;:;rysNkeuuuz:it|»åspyäi;kä:åT1#ii:äensä:

telmätilaisuuksiin kutsuttiin myös Suomen Liikemies-Yhdistyksen,
Suomen Vakuutusyhdistyksen, Suomen Tilastoseuran ja Ekonomiska Samfundetin jäseniä. Esitelmiä kuulemassa olikin i'unsaasti
yleisöä.

Seuraavan, lokakuun 7 päivän, kokouksessa Yhdistyksen esimies
lausui muistosanoja entisestä esimiehestä, professoi.i E. NeocbnZjmtcLsta ja jäsenistä, johtaja J14jÅÅo T£rraisesta, maisteri K. 4. JV.
KCLZ!t.¢Jasta ja toimittaja Jvi.t.Zo W. TL.jhosesta. Tohtori Jzm. Koqero

piti sitten esitelmän leimamaksuista meillä ja muualla. Sen johdosta syntyi lyhyt keskustelu.
Marraskuun 4 päivänä pidetyssä kokouksessa esitettiin muistosanoja toimitusjohtaja T. W. PcicLvosesta, ja tohtoi`i 4. E. Tt4deGr

piti esitelmän: »Olisiko koron säännöstely tarkoituksenmukaista
Suomen oloissa?» Esitelmä, jonka johdosta kokouksessa syntyi
vilkas mielipiteiden vaihto, on sittemmin julkaistu Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa.
Kuluvan joulukuun 2 päivän kokouksessa lausui esimies muistosanoja Yhdistyksen jäsenestä, senaattori F. W. H/.ezmmcDrtista, ja
Yhdistyksen kunniajäsen, professoi`i j7cb7?7%s Gez)Äa)rd piti laajan
muistopuheen Ch¢r!eS Ci.destä. Sen jä]keen pääkonsu]i 4.`t;e! SoZ£..

!ci]tder loi katsauksen Englannin nykyiseen kauppapolitiikkaan.
Tästä kysymyksestä syntyi lyhyehkö keskustelu. Muistopuhe Gidestä on ilmestynyt Yhdistyksen aikakauskipjassa, ja esitelmäkin
tulee siinä julkaistavaksi.
Tämän vuosikokouksen ohjelmassa on pi.ofessori Ä'yö.S!L. Jöroi.sGn
esitelmä maailmansodan aiheuttamista sotaveloista.
Yhdistyksen kokoukset on pidetty Tieteellisten Seurain talossa,
entisessä Säätytalossa. Osanotto niihin on ollut me]ko lailla vaihtelevaa. Yhdistyksen jäsenten ohe]]a on ei`äissä kokouksissa ollut
kutsuviei`aita ja muutakin yleisöä. Täten on kokouksissa läsnä
olleiden ]uku, tätä vuosikokousta lukuun ottamatta, noussut keskimääi`in 45:een.

Ekonomiska Samfundetin kokouksessa lokakuun 21 päivänä,
jossa professori JJ¢n7tes Gez7hord piti esitelmän Suomen maatalouden
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velkataakasta, oli useita Kansantaloudellisen Yhdistyksen jäseniä
saapuvilla.
Yhdistykseii tojmeksiannosta on cLJzeÄjr/.o£!t¢7}zÅ£ jatkanut tutki-

musta maailmansodan vaikutuksista Suomen kansantalouteen.
Carnegien kansainvälisen rauhansäätiön julkaisusarjaa varten laadittu esitys ))Effects of the Wai. on the Economic and Social Life
in Finland» on paraikaa painettavana New Yorkissa. Tutkimus
Suomen kansantaloudesta maailmansodan ede]lä ja jälkeen on
asiallisesti loppuun suoritettu, mutta kaipaa vielä muodostelua,
ennenkuin se voidaan painattaa Yhdistyksen »Kansantaloudellisten
tutkimusten» sarjaan.
Mainittuun julkaisusarjaan on kuluni`ena vuonna päätetty ottaa
pi`ol'essori E. Jve{Jcir}Zi.7t7}cm kirjoittama teos Suomen valtiotaloudesta,

jonka käsikirjoitus piakkoin voitane.eii jättää painettavaksi.
maan

sarjaan

on

aikaisemmin

päätetty

liittää

Sa-

cbzJeÄi.i./.ot.C£a7tGen

teos tullipolitiikan vaikutuksesta Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan, mutta senkin painatus siirtyy ensi vuoteen.
»Kansantaloudellisen käsikirjaston» sarjassa, jota Yhdistys on
julkaissut Wernep Södersti.öm Oy:n kanssa, on kuluneena vuonna
i] mestynyt professoi`i E. Jve{Jcinjj7tncm teos »Yhteiskunnallisen talouselämän pääpiirteeti). Ylijohtaja Ma[rcti. Å'overon teos teollisuudesta

ja teollisuuspolitiikasta ja senaattoi.i 0. W. Loz4hjvi4oren teos vakuu-

tustoiminnasta ovat kuluneeri vuoden aikana joutuneet iiääosiltaan
painovalmiiksi. Samaan sai`jaan on päätetty ottaa tohtori JJm.
KofJeron teos kauppapolit,iikasta, jonka käsikirjoituksesta on suunnilleen puolet jo tehty, sekä professori K. 7T. Jt4£L.Jcm teos maatalous-

politiikasta ja maisteri Lcbwrcb JJcwma)/.¢n teos kulutuksesta.

Käsi-

kirjasar.jan toimituskunnan työvaliokuntaan ovat Yhdistyksen puolesta edelleen kuuluneet professori E£7io S¢cirj

ja

¢!ZeÅ't.r/.oj£Co7ttÅ!,

joista jälkimmäinen on ollut puheenjohtajana; kustantajan puolesta
on toimituskunnan sihteerinä työskennellyt yliaktuaari J14. S'£}.ö.mmej..

Yhdistyksen Johtokunnan toimesta on valmisteltu kysymystä
Yhdistyksen entisen esimiehen, toimitusjohtaja W. 4. Lcb¢o»L.zÅAsen
taloudellisten kirjoitusten kokoelman julkaisemisesta; tätä vai`ten

on asetettu erikoinen valiokunta, johon ovat kuuluneet toimistopäällikkö OsÅ.

G7.ow7tds!roGm ja maistei`i J(-¢rL. L¢vonji4s sekä cLZze-

kirioittanut.
Kansantaloudellista Aikakauskirjaa Yhdistys on edelleen julkaissut ja jakanut sitä jäsenil]een. Aikakauskirjan päätoimittajana
on ollut Yhdistyksen johtokunnan jäsen, tohtori 4. E. TtÅd€Gr
ja toimitussihteerinä yliaktuaari J`4. Strö.mmer. Toimituskuntaan
ovat lisäksi kuuluneet ylitirehtööri Eb.7m Bö.ö.A, pi`ofessorit 0. K.
Kilpi ia\ E. Nevanlinna, toh+or±t Paavo Korpisaari iaL Br. Swiranta,
maistei.i J14. J. j'esone7t sekä professori J. H. Ve7.7toz¢.

Aikakaus-
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kirjaa on edelleen painettu llelsing`in Uuden Kirjapaino Oy:n painossa, ja samassa paikassa on hoidettu myös sen jakamista.
Yhdist?rksen puolesta on esitett\. onnittelu Yhdist`rksen vanhalle
jäsenelle, i>rofessori E. Z}onsdor//ille.hänen viiiiie tamriiikuussa tä+'t-

täessään 90 vuotta.

Tervehd}7ssähkösanoman Yhdistys on lähettä-

n}'t varaesimiehelleen, tohtori /i'cmL.l Z/ynJt]:6elle, joka viime maaliskuussa tä}-tti 50 `'uotta, ja entise]le esimiehelleen ja Aikakauskirjan

päätoimittajalle, professori L/. JJ. Vcnnozolle, joka viime kesäkuussa

täytti 60 vuotta.
Yhdist}.ksen raha-asiat ovat kuluneena viionna olleet sainantapaiset kuin aikaisemmin. Tulojen puolella ovat suuriiiipina crinä
olleet valtion ja eräiden pankkien m?Tönt,äinät avustukset, joita on
saatu `thteensä 98500 markkaa eli sama määrä kuin edel]isenä
vuonna[. Varsinainen valtionai)u on supistunut 25 500 niai.kkaai],
mutta sitäiiaitsi on Yhdist}tkselle ja +\ikakauskirja]le m}rönnet,ty
raha-arpajaisten voittovaroja 6 500 markkaa. Sota-ajan taloudcllisten ja }/'hteiskunnamsten vaikutusten eng`lanninkielisen esit}.ksen
käännöspa]kkioon on Ulkoasiainministeriö inyöntän}-t hsä}rstä `] 500
markkaa.
^\l[`i`ed Kordelinin säätiö on kuluiieem vuonna jällccn
m`'öntän`.t a\.ustusta Yhdist\'ksen tutkim`ist,Tötä varten.
Yhdistyksen jäsenniaksuja on kan®nettu vähän vaille 30 000 m€`rkkaa.
Talletusten lwrkoja ja osakkeista kannettuja jako-osuuksia kert`.y
lähes 17 000 markkaa. `Iulkaisuvaraston m\'\.nnistä on saatu vain
hiukan }'li 600 mai.kkaa.
Kansantaloudel.li`sella Aikakauskirjalla
on ollut tuloja ilmoituksista }.Ii '1 [ 000 iiiarkkaa, joista osa kuitenkin on vielä ))erimättä, ja tilaus]naksiija `1,T:,O tilaajalta noin .-) 000

mai`kkaa, joten omia tuloja on olluL \+iteensä 16000 inarkkaa.
Yhdistvksen kaikki tulot nousevat tät6n.noin 460 000 markkaan
eli jok;eenkin samaan määi.ään kuin edellisenä vuonna. Menojen
puolella o\..\t edelleen s`iurinipina erinä Yhdistyksen .r'\ikakauskirjan
toimitus ja painatus, joihin on käytett}r }rli 6`1000 markkaa. Tästä
on kuitenkin osi` ollut edellisen vuosikeri`an painatuskustannuksia.
Aikakauskirjaii saama valtionavustus ja sen oniat tulot ovat edelleen vastanneet suunnilleen toista i)uolta sen menoista. Sota-ajan

tutkimukseen

on

kuluneena

vuonna

kä\.tett\.13 000

inarkkaa.

»Kansantalouclelliscn käsikirjaston.> tekijän-ja toimituspalkkioita on

suoritettu lähes 20 000 iiiarkkaa, ja avustusta Suomen `raltiotaloutt,a
käsittelevän tutkiiiiuksen aiheut,taiiiiin kustannuksiin on makset,tu
10 000 markkaa. Tisitelmäpalkk].otili, joka käsitt,ää m}'ös rirofessori
Harald Westerg.aai`din ]uennoista aihcutuneita menoja, nousee vähän

yli 8 000 markan; tässä on mainittava, ettei arvossapidett},' luennoitsija suostunut ottamaan kor`'austa matkakustannuksistaan.
Yhdist}-ksen oinien toimihenkilöideii iialkkioihin meiiee 8 700 mai-kkaa.

Kun li.siiksi otetaan huomioon ilmoitus-ja postikulut }'. m. s.,
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nousevat kuluneen vuoden menot yhteensä 130 000 markkaan,
joten pääomatilille jää inelkoinen osa vuoden tuloista käytettäväksi
niihin moriiin julkaisuihin, joita ensi vuonna on kustannettava.
Yhdistyksen varoista on kuluneena vuonna 20 000 mai.kkaa sijoitettu oblig`atsioneihin.

Kuluneena vuonna on Yhdist}'ksen kirjasto lisääntyn}/.t eri
virastoilta, seuroilta ja liikelaitoksilta saatujen julkaisujen johdosta.
Kirjavarastoa on myös kartutettu ostamalla eräitä teoksia.
Yhdistykseen on vuoden kuluessa valittu 25 jäsentä, nimittäin:
maisteri KCLrå 4cwJtjo, senaattoi`i A!ea;cL7.c!e}. Frey, johtaja Arrm
fzoÄe7t£Ä¢Z, päätoimittaja Ej7tcw JJ?Åeroj7te7t, everstiluutnantti J
Karhu, TehtoT± K. V. Kaukovabta, Tev±±soT± V. Kiiveri, ma±s\er± Kari
Laiionius, rnaL±steTi Artturi liehtinen, ±ns±rLööri Ed(jarct Leitzinger,
maisteri J14cJr££j Leppo, varatuomai`i LcizÅrj Lt4omci, johtaja T. J,ö/L-

teenmäki, vcLia+uornELri Torsten Mazmtund, veLraluorrLar± Jussi M azms£rö.m, kirjanpitäjä Vez; n4oZcL7tcze7`, konttoripäällikkö ErÅ4i. n{7öÄjÄö7.Å£, pankinjohtaja 4Zmi.Å Jvyst€'n, maisteri V. J. SzÅÅscZcL£7teJ®,
prolessor± Bruno A._ Sundstr_öm, ma±ste_T± Suto Suortti,.ma±s+eT±___T. J .

SörÄÄd., taloudenhoitaja Johcm7tes TerÄo, varatuomari T'&L.7ti} Voj/7jo

ja everstiluutnantt,i Gz47t7tcw m7t W7.jgh£. Yhdistykseen on sitäpaitsi

pääkaupunkiin

palaamisen johdosta jälleen liittyn)-t 2 jäsentä,

niiden joukossa Tasavallan presidentti /). E. Sv£J®/.z4/vL4cZ, joka toimi

tässä Yhdistyksessä jo sen alkuaikoina.

jäsenluettelosta poistettu 53 nimeä.

Eri syistä on Yhdistyksen

Siten jäsenluku on nykyään

524.

Suomalaisen

Kirjallisuuden Edistämisrahaston valtuuskunnan

yhteiskuntataloudellisessa osastossa ovat Yhdistyksen

edustajina

olleet edelleen senaattori 0. W. LOL4/}jfJworj ja cizzeÅ£r7.o;££cinL4£

vai`amiehinä tohtorit P¢ofJo ÄTorp;scicw£ ja A. E. TL4deer.

sekä

Samat

henkilöt on ede]leen valittu Yhdistyksen edust,ajiksi seuraavan
koliiiivi..o:isk{\udeii
jaosiossi

on

€.jik€i.

Yhdic,t.\.kseii

.'\If ed

{di'`stgj \iiit

Kordelinin

i`ahaston tieteiden

olliit }'litirehtööri Ejmar Bö.öÄ.

ja häiien varamiehenään i)rofessori 0. jt`. JfjJpj, ja nämä molemmat on edelleen valittu samaan tehtävään.
Yhdistyksen esimiehenä on kuluneena vuonna ollut professori
Ej7m J(-L4zÅsj, varaesimiehenä ministeri Ee7m.Z J7g7t7t;7tm ja muina

johtokunnan jäseninä tohtori 4. E. Tt4czeer, i)ankinjohtaja K. J.
KoZ!jcizci sekä oZZcÅjr/.oJi£o7tz4£, joka on m}'ös toiminut Yhdistyksen

sihteerinä ja rahastonhoitajana.

Yhdistyksen kirjaston- ja kirja-

varastonhoitajana on ollut yliaktuaari J!77tcLrj 7`ej/.L4!cL

Yhdistyksen tilit vuodelta 1931 tai.kastivat professori EjJm Sc4cLrj

ja pankinjohtaja A!pj j?g/%7".
I-Ielsingi€sä, joulukuun 30 päivänä 1932.
L. Jlar.maia.

Z U S fl M M E N F fl S S U N G.
DIE EINWIRKUNG DES WELTKRIEGES AUF DAS GFjLDKApiTAL lr\T F|NL\TLAr\TD.

Uberblick ij,ber stati,sti,sche U ntersuchurigen.

von Dr. Leo llarmaia.
Der Umfang. des Geldkapitals war in Finnland immer recht
klein, voi` allem wenn man die entsprechenden Vei-hältnisse in Ländem mit weiter ent,wickeltem Wirtschafts]eben zum Vergleich
heranzieht. Aber mit der wii`tschaftlichen Entwicklun-g in Finiiland ist auch die Bedeutung des Geldkapitals ftir die Volkswirtschaft unseres Landes bedeutend g.ewachsen, und infolge der Vei`ändei`ung.en des Geldwertes können diese Fragen heute auf grösseres
lntei`esse rechnen als friiher.
In den auf Veranlassung des Volkswii`tschaftlichen Vereins in
den letzten Jahi`en vom Verf. ausgeftihrten Untersuchungen tiber
die wjrtschaftlichen und sozialen F-inwirkungen des Weltkrieges
in Finnland, mi-t besonderer Beriicksichtigung der finiiischen Volkswii-Lschaft in dem Vorki`iegsjahrftinft 1909-4.3 und im Nachkriegsjahrftinft 1923-27, wo sich die wii`tschaftlichen Verhältnisse
wieder normal zu gestalten begannen, sind eingehende Berechnungen
tiber die liöhe des Geldkapitals in den ei`wähnten Perioden vorgenommen worden. Der lnha]t dieser Untersucliungen wird in fiiinischer Sprache ausfiihi.licher in einem besonderen Wei`k und ktirzer
in englischer Sprache in der von der Camegie-Stiftung herausgegebenen Sei.ie, welche die Wirkungen des Weltkrieges in den einzelnen
Ländei.n behandelt, mitgeteilt werden.
Die grösste Geldkapital-Gruppe bilden die Aktiva der finnischen
Pi`ivatbanken. 4909 waren in diesen 550 Millionen Mark damaligen
Geldes, 1913 schon iibei. 656 Millionen Mai`k deponiert. Die zweite
Gruppe bilden die Sparkassen, deren Depositionen in der gleichen
Zeit verhältnismässig noch schneller anwuchsen: von c6a. 216 Millionen auf tiber 300 Millionen Mai`k. Kleine Beträge entfielen auf
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die Postsparkassen, Genossenschaftskassen und Hypothekeninstitute. Von den Kapitalien dei` Versicherungsgesellschaften sind die
Posten abzuziehen, welche keine dauei`nde Festlegung der Guthabeii
bedeuten. Danach betrug das Kapital der Vei`sichei.ungsgesellschaften 1909 Uber 1/±0 Millionen Mark, wovon allerdings tibei` 42
Millionen Mark ftii` Anleihen, die gegen ljebensversicherungspolicen
gewährt wurden, abzuziehen sind. Ende 1913 befanden sich 150 Mill.
Mark im Besitz der Vei`sichei.ungsgesellschaften. In besonderen
Hilfskassen wareii verhältnismässig kleine Beträge - 1913 nur
7.5 Mill. damaliger Mark -vor allem Kranken-und Sterbekassenbeiti.äge angelegt worden. Die Aktienkapitalien in verschiedenartigen
Aktiengesellschaften stiegen vor dem Ki`iege von Jahr zu Jahr,
um 1913 die Summe von 610 Mill. Mark zu erreichen. Die genossenschaftlichen Untemehmungen hatten dagegen nur wenig eigene
Kapitalien, doch wuchsen diese schnell.
Wenn die einzelnen Gruppen des Geldkapitals zusammen gezählt und die betr. Abztige vorgenommen werden, erhält man ftir
1913 als Gesamtsumme 2085.7 Mill. damaligei' Mai.k, odei` umgerechnet in devalviei`tes Geld der Nachkriegszeit nach dem Goldwert 16.0 Milliarden und nach dem Grosshandelsindex 23.5 Milliarden Mark.
Das Anwachsen der Geldkapitalien wurde durch den Weltkrieg
in vielfacher Weise beeinflusst. Nachdem sich die erste Verwirrung
gelegt hatte, begann sich auf manchen Gebieten die Einwirkung
der Kriegskonjunkturen ftihlbar zu machen und das Geld fing an
lebhafter zu zii.kulieren. Die Aufhebung dei. Verpflichtung der Finnjschen Reichsbank im Jahre 19'15 die Banknoten in Gold einzulösen hatte anfänglich keinen grossen Einfluss auf die Geldverhältnisse; diese wurden spätei` empfindlicher durch den Umtausch
der russischen Rubel zu zu holiem Kurse gestöi`t, eine Massnahme,
die durch politische Grtinde bedingt wai`. Die Einwirkung der
Kriegskonjunkturen machte sich deutlicher 1916 ftihlbar, wo die
Gesamtsumme der Geldkapitalien 2.8 Milliai`den Mark eri`eichte.
Im Revolutionsjahr 1917 wuchs die Notenmenge stark an, und
noch empfindlicher wui.den die Geldverhältnisse in Finnland durch
das folgende Kriegsjahr beeinflusst. Damals erreichte die lnflation
einen sehr grossen Umfang; die Gesamtsumme der Geldkapitalien
stieg Ende 1918 auf 5.5 Milliarden. Zwar versuchte man auf mancherlei Weise die Geldverhältnisse zu ordnen, aber der Geldwei`t
sank in dem gleichen Masse, wie die Geldsummen wuchsen. Ende
1922 betrug das Geldkapital 10.7 Milliarden Mark.
In dem Jahrftinft 1923-27 besserte sich die Wirtschaftslage
in Finnland, und Ende 1925 wurde die Devalvation durchgefiihrt.
Infolge des lebhaften wirtschaftlichen Aufschwungs stiegen die
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I)epositionen der Privatbanken Ende :1927 auf i.iber 6 Milliai`den,
die der Siiarkassen auf 3.1. Milliarden Mai`k. Die Depositionen der
Genossenschaftskassen und dei` Sparkassen der Konsumvereine
wuchsen in einigen Jahren um das Vielfache. Die Depositionen
verschiedener Finanzinstitute betrugen Ende `[927 9.9 }Iilliarden,
das Aktienkapital der Aktiengese]lschaften :~).5 Milliai`den, die
Kapitalien der Versicherungsgesellschaften 1.4 }'Iilliarden, kleinere
Posten ungerechnet.
Die Gesamtsumme der Geldkapitalien stieg
somit auf `19.3 Milliai`den Mai.k.
Vergleicht man diese Zahl mit der entsprechenden 7jahl fiir `J{)[3

auf Grund des Goldwertes des Geldes, so wiirde der Zuwachs 20.8 °/o
betTagen.
Berticksichtigt man dagegen das wirkliche Fallen des
Geldwei`tes, so zeigt das Schlussergebnis eine Abnahme um ']8.1 °/o.
Die Abnahme war am filhlbarsten in den Aktiva der Pensionskassen
und Versicherungsinstitute,
die eine langjährige Spartätigkeit
voi`aussetzen.

DIE HEUTIGE I-IAr\TDELSPOLITIK llr\TGLANDS.
vorL lng. Axel Solitcmder.

Die Welthandelsverbindungen Englands, die seit neunzig. Jahi.en
auf dem Prinzip des Freihandels aufgebaut waren, haben sich während des letzten Jahres gänzlich vei`ändert. Die Einfilhrung eines
Zollsystems in England ist nicht als eine dui'ch die aiigenblickliche
Krisis veranlasste Veränderung aufzufassen, obwohl die Krisenerscheinungen dazu beigetragen haben. Schon im Jahre 1903 war
Chainberlains
y)Empire pi.eference>)-Plan aus
den hei.i.schenden
Verhältnissen entstanden.
Die Ubermacht Englands auf dem

Weltmarkte war schon derzeit im Abnehmen.

Der Weltkrieg hat

die finanzielle Stellung Englands weiter erschwert und schliesslich
spitzte sich die Lage während der Weltkrise so zu, dass England
zur endgtiltigen Aufgabe des Freihandels gezwungen wurde.
Eine Untersuchung des jetzigen Zollsystems zeigt, dass England
auch jetzt keine extremen Schutzzölle eingefiihrt hat.
In dem Voi`trage wird ferner das prozentuale Verhältnis der

Schutzzölle zu dem lmportwert der Wai.en untersucht, sowie das
Vei`fahi`en, welches England bei der Feststellung der neuen Einfuhrzölle zu Grunde gelegt hat. Das i)Empire preference))-System
war im letzten Sommei. eine der wichtigsten Fragen auf der Konferenz von Ottawa. Der Verlauf und die Beschltisse der Konferenz
haben gezeigt, dass dieser Plan nicht vollständig durchgefiihrt,
werden konnte. Im Gegenteil waren die Resultate der Konferenz
im Verhältnis zu den Ei`wai`tungen i`echt bescheiden. Besonders
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wurde die englische liberale Pai-tei enttäuscht, weil die lmportzölle
auch auf solche Gebiete ausgedehnt wurdenj welche die Liberalen
auf der fi.eien Liste behalten zu können gehofft hatten. Die Konferenz kam jedoch auch zu wichtigen Beschlussen, welche die Basis
ftii` Englands ktinftige I--[andelspolitik bilden können, wenn es sich
in Verhandlungen mit den fremden Staaten einlassen wird, die in

der letzten Zeit llandelsvertragsunterhandlungen mit England
erstrebt haben. Bei der Beurteilung der Aussichten solcher Unterhandlungen ist wohl zu beachten, dass das Freihande]ssystem
immer noch die Sympathie weiter Kreisein Englandbesitzt, so dass
es kaum denkbar ist, dass England zu vollständig protektionistischeii
Tarifverhandlungen tibergehen wird.
Im Gegenteil ist es wahrT
scheinlich, dass man in England auch weiter die Freiheit des l-landels ersti`ebt, wenn auch auf der engeren Basis, die durch den Ubei.-

g.ang Englands zum Zol]system bedingt wird.

DIE KRIEGSSCHULDENFRAGE.
von Pro£. DT. Kyösti Jäwinen.
Der obige, Ende Dezember anlässlich des am 15. XII. eingetretenen Fälligkeitstermins der Kriegsschulden an Amerika gehal-

:eeå:änvgotretraBbgressicrtoriåi:rfinansisc#:inegs?jEåFdze='pnr`:i:äsm.gib;nei::
Einleitung wii.d dei` Zusammenhang dei. amerikanischen und der
eui`opäischen Kriegsanleihen kui.z gestreift.
Die eigentliche Dai.stellung behandelt: 1. die zuerst von England und Frankreich, seit
1917 auch von den Vei`einigten Staaten von Amerika gewährten
kurzfristigen
Kriegsanleihen, 2. die Konsolidierung der Kriegsschulden in den Jahren 4923-1930. Zuletzt wird 3. dei` Zusammenhang mit den von Deiltschland geleisteten Reparationstibertragungen dargelegt. Das llooversche Moratoi.ium und die Konferenz
von Lausanne haben diesen Zusammenhang gebrochen. Aber wahrscheinlich wii`d eine neue Regelung der Kriegsschulden vor dem
neuen Fälligkeitstermin am 15. Juni zustande komnien.

DIE

VERÄNDERUNGEN DES PREISSTANDES UND DIE
VALUTAKURSE BEI PAPIERWÄHRUNG.
von Mag. H . Ilormi,o.

Solange die Goldwährung al]gemein bestand, gestalteten sich im
grossen und ganzen die Pi'eisindices tiberall gleichartig. Als jedoch
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Ende 1931 mehi.ere Länder den Goldstandai.d aufgaben, nahm die
Veränderung der Preisindices einen anderen Verlauf als in den
Ländern, welche die Goldwährung beibehielten. Um die Grösse
dieser Veränd.erungen feststellen zu können, miissen die Preisindices in den Ländern mit Papiei`wähi.ung entsprechend dem Goldstandard umgerechnet wei.den, d. h. es muss die Wertverringerung
der Papiei`valuten im Vei.gleich zu den Goldvaluten berticksichtigt
werden. Diese Goldindices sind in den Ländern mit Papiei.währung
um ca. 30 °/o, in den Ländem mit Goldwährung in der gleichen
Zeit nur um etwa 15 °/o gefallen, so dass der Preisstand der erstei.en
Länder bei weitem nicht in dem Grade gestiegen ist, wie dei` ausländische Wert der Geldeinheiten, der Valutakurs, angibt.
Die Verringerung des Wertes der Papiervaluten hat demnach
nicht entsprechend der Kaufki`aftparität stattgefunden, d. h. der
Preisstand in den Ländern mit Papierwähi`ung ist im Vergleich zu
demjenigen in den Ländem mit Goldwähi`ung nicht in dem Grade
gestiegen wie die Valutavei'änderungen eigentlich voi`aussetzten.
Daftir lassen sich manchei`lei Gi`tinde anftihi.en. Das verhältnismässig starke Sinken des ausländischen Wei`tes des Geldes in Ländei`n mit Papierwährung ftihrt dazu, dass die Pi'eise ftir Einfuhrwaren steigen; wenn abei. in diesen Ländem keine Zunahme dei.
Kaufkraft eintritt, werden auch die tibrigen Preise nicht wesentlich
steigen. Das Anziehen der Preise ftir Einfuhrwai`en hat andei.seits
leicht eine Vei.minderuiig der Einfuhr zur Folge, so dass das Steigen
des Preisstandes doch nur verhältnismässig geringftigig ist.
Die tibermässig Entwei`tung der Papiervaluta ftihrt somit dazu,
dass die Abhängigkeit der Länder mit Papiervaluta von den tibrigen
Ländern infolge der Verringerung der Einfuhr geringer wird. Dabei
ist es auch möglich, dass der Preisstand eines Landes sich andei`s
gestaltet als in den anderen Ländei`n und dass die Unterbewertung
der Papiervaluta verhältnismässig lange anhält.
Von den Grtinden, welche primäi` zu einei. Unterbewertung der
Papiervaluta ftihren, ist vor allem die durch die intei`nationalen
Kapitalverschiebungen bedingte iibei`mässige Nachfi.age nach ausländischen Valuten zu nennen, so dass ein Ausgleich zwischen Nachfrage und Angebot derselben einen niedrigeren Kui`s als die Kaufkraftparität verlangt. Die Nachfrage nach ausländischen Valuten
bleibt in den Ländem mit Papierwährung aus folgenden Grtinden
verhältnismässig stark. Die Unsicherheit der internationalen Zahlungsverhältnisse zwingt immer mehr dazu den Barzahlungsverkehr
einzufiihren, die Tilgung der ausländischen kurzfristigen Schulden
der Länder mit Papierwähi.ung steigert die Nachfrage nach ausländ3schen Valuten, gleichzeitig fiihrt die Unsichei`heit dei` Valutaverhältnisse zu Valutaspekulation.
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ARBEITSLOSIGKEIT UND ARMUT IN DER HEUTIGEN
GE SELLSCHAFT.

!

von F. A. Kothar.pää.
Verf. polemisiert zunächst gegen die ldeen. des bekannten BodenT`eformers ZJe7wg/ Geo7.ge und macht dann selbst einige positive Vor-

sch]äge zur Behebung der Missstände in den Bodenbesitzvei.hält`
nissen in Finnland.

TUOTANTOLAITOSTEN
MYYNTI:

S. 0. K:n

tuota n to l ai to kset
oi)at muk{ina cdislämässä

v. 1931

113,9 milj. mk

kotimaisla luölä.

Helsingissä : Ncuiomo j.i t]`ikootchd.is Ompclulankatehdas

-

Sikuri ja

kah\'i-

i)aahtimo - Pakkaamo - Teknokemialli-

ncn tchdas - Konepaj.i.
Vaajakoskella : Tuliiikl{uichdas -.\Iargariinitchdas

-

jalostustehdas

Makeistclidas

-

-

PiLu]i-

Paperiiijalosluslchdas

Harjatehdas - Marjanj.ilostiistchdas.
Viipurissa:

M}.lly,

Biiikcli-

ja

imka-

roonit.ehdas.

Jämsässä :
OUIUssa :

Tijii`e]`d:`s.
M}'i]}r.

S.O.K:n tuotantolaitosten tuot-

teita

myyvät

kaikki

iäsenosuuskaupat

S.O.K:n

v. 1926
53,8 milj. mk

EI)ISTYSMIELISILLÅ

0N

KOLME

OSUUSKAUP0lLLA

KESKUSIÅRJESTÖÅ

Ku]utusosuuskuntlen Keskusllltto (K.K.)
on cdistysmielisten osuuskauppain aatteellinen keskusjärjestö.
Siihen
kuuluu 112 osuuskauppaa, joiden yht,einen jäsenmäärä nousee 250,000:een

ja liikevaihto 1,200 milj. markkaan vuodessa.

K. K. harjoittaa osuuskaupallista valistustyötä edistääkseen osuuskauppain toimintaa ja osuuskauppaliikkeen levenemistä.
K. K. julkaisee osuuskaupa]]ista kirjallisuutta sekä osuuskaupallisia aikakauslehtiä : Kuluttajain Lehteä, Konsumentbladetia, Osuusliikettä ja
Työtoveria.

K. K. valvoo osuuskauppain liikkeenhoitoa sekä suorittaa t,ilintarkastuksia.
Se antaa osuuskaupoille ohjeita laki-, rakennus- ja mainosasioissa sekä välittää niille toimihenkilöitä.
K. K. omistaa oman kirjapainon sekä paperipussi- ja tarkkailuvälinetehtaan.
Myöskin paperikauppatavarain tukkukauppaa harjoitetaan.

Osuustukkukauppa r.l. (0 T K)
on edistysmielisten osuuskauppain kaupallinen keskusjärjestö.

Sen jäseninä ovat samat osuuskaupat kuin K. K:nkin jäseninä. Osuustukkukauppa
r.l. Iiikevaihto ndusee noin 600 milj. markkaan vuodessa.

0 T K omistaa useita tehtaita. Niistä mainittakoon: tulitikkutehdas
Tampereella, margariinitehdas, teknokemial]inen tehdas, pukutehdas ja
neuloino sekä kahvipaahtimo He]singissä ja my]ly Jääskessä.

0 T K tarkastaa ja valvoo Valtioneuvost,on määräämänä osuuskauppain
säästökassaliikettä.

paa.

Säästökassaliikettä harjoittaa lähes 100 osuuskaup-

Säästökassain talletuskanta nousee 230 milj. markkaan.

Kansa
on edistysmielisten osuuskauppain omistama vakuutuslaitos. Se harjoittaa henkivakuutus]iikettä, Palovakuutus]iikettä sekä tapaturma-vakuutus)iikettä.

Kansan henkivakuutuskanta nousee n. 800 milj. markkaan ja palovakuutuskanta n. 1,700 milj. inarkkaan.
Sen rahastot, nousevat n. 130
milj. markkaan.

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (K. K.)
HELSINKI,

KIRKKOKATU

14

KESKUSOSUuslillKE

H A N K K I J A r..
Pääkonttori

Helsingissä,

Myyntikonttoreita 15

Salomoiiink.1.

kauput`gissa.

TAVARAOSASTOT:
Lannoite-ja väkirehuosasto

Saha-ja in}'llykoneosasto

Siemeii-ja viljaosasto

Meijerikone-ja tarvikeosasto

Maanviljelyskoneosasto

Sähkökone-ja tarv. osasto

Lämpö-ja vesijolito-osasto

Radio-osasto

Kasvinjalostuslaitos «Tainniisto»
Myllylaitos Tampereella

Taimisto Turengissa

Suurin maataloustarvikkeiden erikoisliike Suomessa
Paikallisedustajina

maani)iljelijäin

osuuskaupat

Onnelliset, suojatut
kodit ovat maan turva.
Onko Teidän kotinne uksi niistä?
Tiedätlekö, mitä mei.kitsee i`iil.täuän

suuri henkiuakuutus kotinne perus-

tan tukena?

- HaTkitkaa tämä ajoissa.

Tule-

i)aisuus nägttää, että oleite joka ta:
pauksessa menetelleet järkei)ästi tuT-

i)atessanne

itsenne

ja

omaisenne

henkii)akuutuksella.

Edullisen i)akuutuksen muöntää Teille

Keskinäinen

Henkivakuutusyhtiö

Salama
` MAAN

VAKAVAFtAISIN

SUURYHTIÖ

SUOMALAINEN

ALALLAAN.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen
esitelmiä
I ja

11 vuosikerta

Taloustieteellisiä tutkimuksia.
1.
11.
111.

IV.

V.`

J. H. VcnnoJa, Viljan ja leivän hintasuhteista Suomen kaupungeissa
H. Paaui.la[.nen, Kruununtilojen verolleostosta ja sen taloudellisista vaikutuksista Suomessa
Edoa7.d G#!!{.ng, Maanviljelystyöväen taloudellisista oloista
Ikaalisten pitäjässä v. 1902
Leo Ha/.ma/.a, Gööteporin järjestelmä Suomessa .........

7..-

3:6:7:50

E. NeuanJz.Jma, Suomen valtion raha-asiat, vuosina 1863-

12:VI.

VII.
VIII.

tJ. E.

Su/ii.Ja y. m.,

Tutkimuksia vuokraoloista

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

yr/.ö Jahnsson, Kuopion läänin asutuskysymys ja sen ratkaisuyritykset yksityisoikeudellisen maan asuttamisella . .
J. H. Vennola, Luontais-ja rahataloudellinen aset,aistelu kan-

santaloudessa ja valtionfinanssit
Educ{rd Gu[!i.ng, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pääpiirteet Ruotsinvallan aikana
X.
Marff!. Koz)c/.o, Valtion uutisasutus Ruotsin-Suomessa jälkeen
Ison-Vihan
XI.
Topz. KalJz.o, Palvelijapolitiikasta Suomessa 18. vuosisadal]a
XII.
0. K. Ki.Jpz., Suomen ammat,issatoimiva väestö ja sen yhteis-

6:3:-

10:-

lx.

kunnalliset luokat vuosina

1815-75

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

XIII.

Kgö.sf[. Haafa/.¢, Maanvuokra- .ia maakysymyksen vaiheita
ulkomailla
XIV.
To[.tJO T. Kai.la, Europanvenäjän väestönsiirroista xIX vuosisadan lopulla
XV.
E[.no KULzsi., Talvityöttömyys, sen esiintyminen, syyt ja ehkäisytoimenpiteet Suomen suurimmissa kaupungeissa .....
XVI.
A. E. TZJdcer, Hämeen läänin väestön )isääntyminen vuosina
1811-1910
XVII.
Oflo SarL)i., Isojaonjärjestely Laihialla ja Jurvassa vuosina

1890-1909

10:10:7: 7:50

4:6:12:10:6:50

XVIII.

0. W. £oHh[.uuor[., Kunnallinen köyhäinhoitorasitus Suomen

XIX.
XX.

XXI.

PaaDo Korpz.saai.i., Talletuspankkien likvideettiperiaate ...
0. K. Kz./pz., Suomen ammatissatoimiva väestö ja sen yhteiskunna)liset luokat vuosina 1815-75.
11 ja 111 .......
Top[. Ka/J[.o, Köyhien lasten huolto Tukholmassa 18. vuosi-

• XXII.

0. K. K!./pi., Suomen siirtolaisuus ja 19. vuosisadan kansan-

XXIII.
XXIV.

12:-

XXV.

J. JJ. Venitola, Maakysymys talouspolitiikassamme .......
Lco Harma/.a, Suomen tullipolitiikka Venäjän vallan aikana.
Edellinen osa
PaatJo KOJ.p[.saarz., Suomen pankit. Niiden kehitys, rakenne

ja toimintamuodot
J. H. Vcnnola, Yhteiskunta ja tieteellinen kasvatuksemme . .

20:-

XXVI.

suurimmissa kaupungeissa ennen nykyistä kunnallishallitusta

10: -

10:-

5:5:6:50

40:-

3:-

XXVII.
XXVIII.
XXIX.

E. j\'eocinJ[.Jma, Suomen valtion tulo-ja menoarvio .
Hannes Gebhcu.d, Pienviljelys Pohjoismaissa .......
E. NcocmJ[.nnar, Verotus ja pääomanmuodostus .....

XXX.
XXXI.
XXXII.

Emi.! H#nn[.nen, Ulkot,yöväen palkkasuhteen kehitys
y. 0. Rui[/h, Kehitys ja edistys
£co JJaJ.nta/.a, Tullikysymykset Suomen kansantalohdellisessa
kirjallisuudessa
XXXIII.
Top[. KaJ[[.o, Rautateiden suunnat viennin kaniialta ja valtion
tulot Suomessa
XXXIV. Paauo Korpi.saari., Suomen markka 1914-1925 .........
XXXV.

XXXVI.

25:38:25:35:42:35:75:60:-

K. K{.Liz.czJho, Maatalouskiinteistöjen omistajanvaihdokset ja

hinnanmuodostus Halikon tuomiokunnassa 1851-1910 ..
V[.Jho Annala, Suomen varhaiskai)italistinen teollisuus Ruotsin vallan aikana

50: -

Yhteiskuntataloudellisia kirj oituksia.
1.
11.
111.

IV.
V.
Vl.

VII.
VIII.

J. JJ.

Venpo.!a,

T}.öväensuojeluskysymys

agraaripolitiikas-

2:50

K. V.

1:50

HoppL!,

Viljatulli,

miten

arvosteltava

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

IX.

Oskar[. AufcJ.c, Katsaus Suomen kunnallisverotuksen kehit}'k-

X.
XI.
XII.

yr/.ö. Haru!.a, Tonttiäyrikysymys kaupungeissamme .......
K. V. Hoppu, Suoinen rahamarkkinat vuosina 1903~1912 .
yr/.ö. Hc[rcti.a, Kaupunkien yleisen kunnallisverotuksen uudis-

XIII.

2:-

E. G. Palmgn, Venäjän nykyinen taloudellinen asema .....
OJiJt[. Halls£c'n, Työkyvyttömyys-ja vanhuusvakuutuksen järjestäminen Suoinessa
Kyö.s(t. JäJ.pi.ncn, Kauppakorkeakoulukysymys ja sen ratkaisu
Suomessa
E[.Jiar Bö.Ö.k, Valtion toimista työväenasuntojeii rakentamiseii
edistämiseksi
Otlo Slenroth 5aL Einar Böök, Asui`tokysymyksta ..........
J. H. t'ennoJa, `'enäjäii asema Suomen viljantuonnissa ....

tamisesta
HLigo Rattlapdd, Tuulaakimaksun kehityksestä ja oikeudellisesta luonteesta

1:50
1:50

1:50

3:2:2:2:3:2:1:50

Paauo KOJ.p!..saar{., Suomen rahan arvon aleneminen ........
Pc[auo Korpi.sacrr[., Rahaolojemme uudistaminen ..........
y. 0. J}uufh, \'altiotieteellisistä opinnoista Suomessa ......
y/./.Ö. HarD[.cr, Kunnallisverotuksen uudistuksen suunta`.iivoja
Laum Hcrrmci/.cr, Nykyajan kulutuspolitiikan tehtä`'iä ......
j\faz Seri.ng, Maailmansodan taloudelliset ja }.htciskuniialliset

2:2:-

10:-

XXII.
XXIII.

seuraukset
K. V. Hoppu, Setelirahoitus
K#öslt. Hcrafcr/.a, .\Iaa- ja inaanvuokrapolitiikkammc vaiheita
yleisten talous- ja oikeusperiaatteiden valossa ..........
E. Ncucml!.mc!, Taloudellisia välttämättöiiiyyksiä ..........
Osk. GroLinds!rocm, Suomen virallinen maataloiistilasto ......

XXIV.
XX\'.

Kuö.sf[. JdJ.ui.ncn. Siiomen valtion talous ..................
Br. Swui.mnfcr, \'altionrautateiden tulotalous ..............

30: `25:-

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.

XX.
XXI.

Ylläolei)ia

julkaisuja

(piih. 24 470) Helsii.gistä.

sa(.daan

Tlriistyksen

slhteeri[lä

1:50

2:25

2:-

8:8: 25:20: -

ja t:iriaslonhoilaia[lci

B o c h o u', M., Was wird aus Deutschland? Kart. . Rm.
C o h e n ~ P o r t h e i m, P., Die Entdeckung Europas.

„0.-

Gzl .................................

Col e, G. D. H., The lntelligent Man's Guide Through
Sh.
World Chaos. Cloth
D o b b e r t, G., Die rote Wirtschaft. Probleme und
Tatsachen.
Ein Sammelwerk ................. Rm.
F e d e r, G., Das Program der N. S. D. A. P. und
seine weltanschaulichen Grundgedanken ......
„
Fried,

F.,

Autarkie.

2.60

Kartoniert ,.............. "

5.6.40

-.50
3.40

G j ö re s, A., Robert Owen och kooperationens uppkomst.

Illustrerad

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

Kr.

H e imann, E., Sozialwissenschaft und Wirklichkeit Rm.
Kehr, W., Theorie der Auslandsanleihen
...... Rm.
Mannheim,K., Die Gegenwartsaufgaben der
Soziologie.

Ihre

Lehrgestalt

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

Rm.

3.75

2.40
2.80
2.40

M a r b a c h, Fr., Kartelle, Trusts und Sozialwirtschaft
"6.Meinecke,
Olberg,

Fr.,
0.,

Staat und Persönlichkeit ......
Nationalsozialismus

„

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

R o s e n b e r (j, A., Wesen, Grundsätze und Ziele
der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

Das Program der Bewegung ..........

Scho tte,W., Die Finanzierung der Arbeitsbeschaffung. Durch die Reichsbank oder mit Stillhaltegeldern?..............................

6.50

„1.-

.,O\en pahoiuani .... u.€i nri:na\\a
ei o\e

amÅaa

Teille .yö\ä;."

o-.Z
'L JoS mles odottamatta temmataan
pols laston o]lossa vlelä alvan ple-

nlä, joutuu valmo ykslnään liuo]obtlmaan perhoen toimeentu]osta,
kunnos lapsot ovat ky]lln suuria
huo]ohtlakseon ltso ltsestään. Tämä
on raskas telitävä, ]opa useln yllvolmalnonkln, ellel valmo]la olo apu-

naan mlehonsä henkivakuutusta sl]]ä työnsaontlmahdolllsuudot ovat
vähälsot nykylslnä alkolna, ]olloln
maassammo on tuhanslttaln työ.tömlä ]oka alal]a.

Onlio SINUN henklvakuut`iksesi nlin suurl, ®ttä so tod®llskln tarpeon
tul]on rllttalsl tui'vaamoan iierheesl tolmo®nttilon slksl, Imnn®B ]ap-

sesl ®htlvät varttua sllhen lkään,E®ttä he pystyvät hankklmaa]i
oman ®Iatuks®nsa tal dnalEln auttomaan i]®rhe®n tolmeentuloa?
Perheesi

:lunoat:äTk:hetd,ä Lpå::®£si ®s¥ununs,tn=nTssoetnk==:::t:o],:
tehdä helpostl ]askolmon, pitkönkö aJan porheosl
volsl tu)la tolmeen lionklvakuutuksosl] .urvln.
Harkltse, elkö Slnun ollBl syytä llsätä h®nklvakuutustasl? Koskuste]e aslasta i)alka]llsen edusta|ammo konssa.

KESKlm"EN llENKIVMlluTIIS"TIÖ
V a ft « u ' e '

fu zez,a,s « L(den

1.000.000,000
MARKAN AF}VOSTA
Allaolevassa ryhmitelmässä, joka
valaisee omaisuuden hoidossa vhtymisen jälkeen 1919 tapahtunutta
iisääntymistä. on otettu huomioon
osakkeet, ot)ligatiot ja velkakirjat
nimelllsarvostaan.

Vuo.I

Osakkeet

Obligatlot Velltaltir.j.t

Yhteensä

ul

HI
1919

45.900.000

49.ö00.000

231.500.000

326.900.000

193.2

317.000.000

175.000.000

540.000.000

1.032.000.000

lHl

Y.m.

lml

Lisäys oli 13 vuoden aikana 705.1
milj.
markkaa.
Vuonna
1932
lisääntylvät notariaattiosaston hoitamat varat 74 miljoonalla markalla.

Notariaattiosaston hoitoon uskotut
arvopaperit ovat siis nykyään nimellisarvc)ltaan

t:oista

miljardia

Suorrien markkaa, minkä lisäksi tuievat vierasvaluuttaiset arvopaperit.

NOTARIAATTI-OSASTO
He'B'nk'

Unlonlnkatu 32
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