SUOMEN NYKYISEN METSÄVEROTUKSEN
TJIRKflsTELUH. `
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EjJto Scicirjo

Seuraavaa esit}'stä ei ole tarkoitettu jäi`jestelmälliseksi metsä-

verotuksemme tai`kasteluksi. Se sisältää `.aatimattomasti vairi eräit,ä
haiaiiaisia ajatuksia ensi sijassa sellaisista asian puolista, jotka käsit-

tääkseni ovat jääneet liiaii vähälle huoiniolle.

P\Tiistä ehkä saattaa

löytyä jotakin harkitsemisen ai`voisLa, nyt kun metsävei.otus on
otettu selvittelyn alaiseksi }Ietsätieteellisessä tutkimuslaitoksessa.
Väliaikaiseen myyntitulojen verotukseen ci seui`aavassa kajota,
vaikka sen perustana oleva teoria tarjoaisikin keskust,elun aihetta.

Tämä verotusmuotohan loppuukin piaii.
Omaisuusveron perustana olevan omaisiluden arvon niääräämistä olisi kyllä syytä tarkastclla, inutta esit}.ksen lyhentämiseksi
sivuutetaan sekin. l[uomautet,takoon vain, että tätä koskeva k`in
kohta kaii)aisi inetsätalouden osalta }'ksit}.iskohtaisempaa käsit-

telyä, kuin lain määräykset ovat. Laki sanoo ))Omaisuuden ai`vo
määi`ätään ..... käyvän hinnarL mukaan.» On ilmeistä, ettei
tämä peruste sovellu metsätalouteen, sillä eihän metsille - maa-

pohja mukaan luettuna -muodostu kä}.päi.i l`intaa. Metsien kauppoja tapahtuu siksi vähän, ettei niissä ole kys?rm}'s yhtenäisestä

hinnan muodostuksesta, etenkin kun tuskin voidaan löytää kahta
sellaista kauppaa, joissa metsät olisivat tä}rsin samanai`voiset.
Lisäksi maatilojen kaupoissa ei läheskään aiiia metsää edes arvioidakaan erikseen, vaan se menee usein samassa sumniassa maatilan
muiden osien kanssa.
1 Perustuu esitelmään, joka joulukuun 13 p:nä 1932 pidettiin Suomen Metsä-

tieteellisen Seuran kokouksessa.
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Seuraavussa esitettävät näkökohdat kohdistuvat siihen piritaalan luokit,ukseen ja keskimääräiseen kasvuun perustuvaan verotukseen, jota käytetään sekä kunnan että valtion tuloveroja määrättäessä.
Sitä sanotaan seuraavassa pinta-alaverotukseksi.
Silmä]lä pidetään ensi sijassa maatilojen metsiä, jotka meillä muodostavat vähän yli puolet metsäalasta ja joiden kasvu on lähcs 2/3
Suomen metsien koko kasvusta.

Tavallisin arvostelu, minkä olen met,sämiehiltämme kuullut
tästä pinta-alaverotuksesta, on, että se on pohjaltaan selvä,
yksi]ikertaiiien
ja
oikeudenmukainen.
Tarkoitukseni on seuraavassa lähinnä tai`kastella tätä arvostelua.

Aivan lyhyesti sanottuna puheena olevan pinta-ala`'erotuksen
perusajatukset ovat scuraavat.
Scn yleinen periaate on lausuttu seuraavast,i iTiaalaiskuntain
kunnallishallinnosta aniietun asetuksen 82. §:n 2. kohdassa siinä
asussa, minkä se on saanut v. 192.2 annetussa laissa:
t)Taksoituslautakunnan
......
on tehtävä
päätös
......

mihin

määi`ijn

ai`vioidaan

erilaisen ja

ei`i

osissa

siitä,
kuntaa

sijaitsevan m e t s ä m a a n p u h d a s t u o t t o t hehtaaria kohti.»
On valitettavaa, että tämä yleinen periaate on sanottu näin ajattelemattomasti. Lainsäät,äjälle on siinä sattunut paha terminologineii kompastus. ))Metsämaan puhdas tuotto» on se käsite, josta
saksalaisessa kirjallisuudessa käytetään nimitystä »Bodenreinertrag»
ja josta suomen kielessä käytetään myös niinitystä maan korko.
Tämä käsite, jota vieläkin näkee meillä joideiikuiden käyttävän
aivan vakavissaan absoluuttist,enkin suureiden ai`vioimiseen esim.
metsämaan arvoja laskettaessa, on kuten tunnettua niin i]e]`okas,
ett,ä si]lä voidaan todistaa tieteelliselt,ä näyttävässä muodossa oikeaksi minkälainen ai`vio tahansa. Esim. nyk}'oloissa ei tuottaisi
suuria vaikeuksia osoittaa, että metsät,alous useimmissa tapaul#issa
antaa negatii+isen maan puhtaan tuoton. Sellaisissa tapauksissa
ei siis ohsi metsätulosta ollenkaan veroa, jos äsken viitatusta lainkohdasta pidettäisiin kirjaimellisesti kiinni.
Lainsäätäjä ei tietenkään ole tarkoittanut todella metsä1 Harvennus kirjoittajan.
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m a a n puhdasta tuott,oa (Bodenreinertrag). Asia on vain tullut
onnettomasti sanotuksi. Tämä käy kyllä ilmi verotusmenetelmää
yksityiskohtaisenmin selvittelevistä asetuksista. Niiden mukaisesti kysymyksessä oleva puhdas tuotto lasketaan seui`aavasti.
Metsämaa jaetaan sen kasvukyvyn mukaan luokkiin. Tämä
luokitus perustuu joko maan omistajan ja paikallisen verotuslautakunnan ylimalkaiseen arvioon tai nykyään jo useassa kunnassa
toimitettuun yhtenäiseen metsämaiden luokitteluun.
Kullekin
tällaiselle maaluokalle lasketaan aset,uksen määräämä keskimääräinen vuotuiiien kasvu` m3:nä.
Siten saadaan koko verotettavan
metsän laskettu keskimääräinen vuotuinen kasvu m3:nä. Se muunnetaan rahaksi käyttämällä paikallisen verotuslautakunnan arvioimaa m3:n keskihintaa. Tästä summasta voidaan vielä tehdä ei`inäisiä vähennyksiä, jonka jälkeen metsän vei'otettava tulo on valinis.

Tällä tavalla verotus on saatu riippumattomaksi metsänmyynneistä, joista saadut tulot ovat hyvin säännöttömät. On ilmeistä,
että sillä saavutetaan monia etuja. Sillä tavalla kuntien ja valtion
verotulot metsätaloudesta tasaantuvat.
Progressiivisessa valtion
verotuksessa lisäksi vältytään siitä epäkohdasta, että verosadannes
on ei`ilainen sen mukaan, myydäänkö metsää pieninä erinä lyhyin
väliajoin vai suurina erinä silloin tällöin. Progressiivinen verotus
olisi jälkimmäiselle myyntitavalle ilmeisesti kohtuuton, jos todellinen tuloylijäämä olisi verotuksen pohjana. Kuniiallisverotuksessa,
joka ei ole progressiivinen, tämä seikka ei vaikuta mitään. Tuloylijäämällä tarkoitetaan sitä nettotuloa, joka saadaan, kun hakkauksesta ja sivutuott,eista saadusta bruttotulosta vähennetään
tilikauden liikekustaniiukset kiinnittämättä ollenkaan huomiota

puuston mahdollisiin muutoksiin.
Tuloylijäämän mukaista verotusta pidetään heikkona siinä suhteessa, että siinä tavallisesti verotetaan metsän varsinaista tuottoa

ia metsäomaisuuden rahaksi muuttamista samalla tavalla, ellei
hakkaustuloja jaeta pääomahakkausten ja varsiiiaisten tuloshakkausten kesken. Tämä tehtävä taas on vaikea ja monimutkainen.
Onhan tämä kysymys puustobilanssista metsätaloudellisen tulos1askennan pahin koh,ta, josta ei teoriassakaan ole päästy yksimielisyyteen.
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Tuloylijäämän mukainen metsäverotus ei kuitenkaan ole teoreettisesti niin vii`heellinen, kuin se ensi silniäyksellä näyttää. Joskin
se verottaa tulona pääomahakkauksienkin antamaa ylijäämää, ei
se sitä vastoin verota ollenkaan kasvun aiheuttamaa omajsuuden
arvon lisäystä. Ja nämä seikat tasoittavat toisensa ajan mittaan.
Maataloushallituksen toimittamat n. s. maatalouden kannattavaisuustutkimukset ovat osoittaneet, että meikäläisillä maatiloilla
vai`sinainen maatalous keskimäärin ei pysty antamaan läheskään
niin pa]jon rahat"loja, että niillä voitaisiin suoi`ittaa kaikki ne i`aha.
menot, joita maatalouden juokseva hoito, maanviljelijän yksityistalous sekä vei.ot ja korot aiheuttavat. Puuttuvat rahatulot tulevat
keskimääi`in suurimmalta osaltaan met.sästä. Niinä vuosina, joina
maanviljelijä]lä ei ole metsäii myynnistä tuloja, hänen täytyy nykyisen vei`otuksen vallitessa kuiteiikin maksaa metsästäkin vei.oa.
Ellei hänellä ole tähän tarkoitukseen varattu i.ahaa aikaisemmista
metsän myynneistä, täytyy nämä rahat saada muualta. Mutta
muualta tulevat rahatu]ot ovat jo ennestääiikin riittämättömät.
Tältä kannalta katsoen nykyiiien metsäverotusmenetelmä ei ole
oikein meikäläisen maatilan rahatalouteen sovellettu.
H}7vinä
aikoina se ei tunnu, mutta kii.einä vuosina se saattaa vaikeuttaa
maanviljelijän asemaa tahi pakottaa hänet metsän myyntiin, jota
hän muutoin ei tekisi. Tämän yhteydessä on nyt kuitenkin huomattava, että metsätalouden pinta-alaverotus on näihin asti lasket,tu kovin alhaiseksi, joten se ei tunnu perin raskaalta. Mutta jos
tämä verotus joskus muodostuu metsän tuoton todellista arvoa
vastaavaksi, saattaa asia muuttua.
0loissa, joissa rahan arvo pysyy vakaana, saattaa maaiiviljeli-

jälle olla samantekevää, maksaako hän joidenkin vuosien kuluttua
suunnittelemastaan tai jo toimittamastaan myynnistä veroa pieninä erinä vuosittain vai yhtenä eränä myyntivuonna, jos vero ei
olisi progressiivinen. Mutta äikoina, jolloin rahan ai`vo muutamassa
vuodessa tuntuvasti muuttuu tai joissa puutavaran hinnat muutoin
muuttuvat, saattaa tämäkin asia saada maanviljelijälle toisen hahmon. T\Tykyisen järjestelmän vallitessa saattaa näet nietsän omistaja joutua maksamaan veroa kasvun aiheuttamasta omaisuuden
ai`von lisäyksestä vallan toisten hintojen perusteella, kuin mitä hän
saa realisoidessaan tämän omaisuuden lisäyksen. Sellaisina aikoina,
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kuin viimeksi kuluiieina 7-8 vuotena, jolloin esim. sahatukkien
kantohinnat ovat heilahde]leet monia kymmeniä sadanneksia vuodessa, tämä seikka saattaa aiheuttaa suuria epäkohtia. Tuloylijäämän verotuksel]a on se etu, tässä esitetyltä kannalta katsoen,
että vero tulee maksetuksi saman arvoisena rahana kuin tulo saadaan ja perustuu todellista tuloa vastaaviin puutavai`an hintoihin.
Asian valaisemiseksi esitetään seui`aavassa kaavioitu laskuesimerkki, jossa tulee karrikoituna näkyviin toinenkin asia, johon
t\illaan jäljempänä.
0letetaan, että maanviljelijällä on metsä, jonka kasvu vei`oasetusten mukaan laskettuna on 4.00 k.-m3 vuodessa ja jonka

puuston tila lähimmän 10-kunnan vuoden aikana sallii keskimäärin
vain 50 k.-m3 hakkausmääräiiä.
Voimme kuvitella csimerkiksi,
että metsälaki tekee suuremman hakkauksen mahdottomaksi.
0letetaan, että jonakin vuoniia hakataan 5 vuodeii hakkausmääi'ä, siis 250 k.-m3 ja että 4:nä seuraavana vuonna ei hakata
mitään. Vielä oletetaan, että veroäyri on kunnassa .10 mk., joten
siis veroa inaksetaan `10 °/o vei.otettavasta tulosta. Puu-m3:ii keskimääräiseksi hinnaksi tänä hakkuuvuonna oletetaan 20 mk ja seuraa`.ina /±:iiä vuotena 30 mk.
Jos nyt veroa maksettaisiin tuloylijäämän mukaaii, joutuisi
maanviljelijä maksamaan puheena olevana hakkuuvuonna veroa
1/10 X 20 X 250 eli 500 mk. Seuraavina 4 vuotena hän olisi verosta
Val)aa.

Tarkastellaan sitten, minkälaiseksi hänen veronsa muodostuu
nykyisen menetelmän vallitessa. I-Iakkuuvuoden vero oii 1/10 X
?C. X 100 e]i 200 mk. Seuraavina /± vuonna vero on kunakin 1/10 X
30 X '100 eli 300 mk. Siten hän joutuu 5 vuoden aikana maksamaan
yhteensä veroa 4 X 300 + 200 mk. eli kaikkiaan j 400 mk., joka
vastaa 28 °/o hänen tuloylijäämästään, jos korot jätetään huomioon
Ottanlatta.
Näiden kahden eri verotusmenetelmän erotus ei tule tietenkään
näin suureksi, jos metsä todellisuudessa sallii keskimääi'in veroasetuksen mukaisen kasvun suuruisen hakkausmäärän. Sillä edellytyksellä olisi esimerkissämme hakkuuvuoden tuloylijäämä ollut
20 X 500 eli 10 000 mk. Siitä laskettu vero. olisi ollut 1 000 mk.
Nykyiseii menetelmän mukainen vei`o olisi tässä tapauksessa
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että tämän verotusjärjestelmän tähänastinen käytäiitöön sovellutus
un johtanut käsittääkseni suuriin epäoikeudenmukaisuuksiin.
Puutavaran keskimääräinen hinta ei ole niinkään yksinkertainen
käsite. Uska]lan väittää, ettei }-ksikään verot,uslautakunta p`.sty
esittämään sellaista perusteltua tämän keskihinnan ]askelmaa, joka
kestäisi asiantuntcvaii kritiikin.
Lähin ajatus, jonka veroasetukseii määrä}.kset tuovat niieleen,
on, että tarkoitetaan k a s v u k `i u t i o m e t r i u hint,aa. Voidaan
siis ajatella, että lasketaan kasvun jakaaiituminen eri läpimittaluokkien kesken ja sit,ten eri läpimittaluokkien' keskimääräistä hintaa
kävttämällä lasketaan siitä kas`-ukuutiometrin keskimääräinen
hinta.
Tätä menetelmää on joissakin tapauksissa sovellettukin
käytäntöön, vieläpä metsäammattimiesten taholla.
Laskutapa
on kuitenkirL ilmeisesti vallan virheellinen. Silloin jää ottamatta
huomioon se tosiasia, että pienemmät puut siirtyvät suurempiin
läpimittaluokkiin ja että niiden kuutioyksikön arvo siitä nousee.
Laskelmasta jää siis i)ois aivan oleellineii osa met,sikön arvokasvua.
Tämä yksinkertainen tosiasia on selvitetty jo inetsän arvonlaskun
alkeissa. Menetelmää on sen selvästä ``.irheellis}'ydestä huolimatta

joskus puolustettu sillä, ettei ole esitetty oil%anipaakaaii meneteliiiää
ja ett,ä teoreettisesti paremmat nienetelmät johtavat paljon suui.cinpiin m3:n keskihintoil`in, kuin verot,uksessa iiykyään käytetään.
Tällaineii puolustus on ilineiscst,i kestämätön.
Oikeami)i peruste olisi puuston keskimääräinen a i. v o k a s v u
m3 kohti. Sentai)aista tehtävää ei minun käsit,tääkseni kuitenkaan
voida verotuslautakunnalle antaa. Vaikka se käyttäjsi asiantuntijaakin laskelmien tekemisee]`, ei se, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, pystyisi näitä laskelmia arvostelemaan. Sitä paiLsi tulee
tässä eteen se teoi`eettiiien vaikeus, ettei ole niinkään selvää, minkälaisen puuston ai'vokasvusta laskelma on teht,ävä. Tämä sama
kys}'mys tulee jäljempänä uudelleen esille, joten sivuutan sen tässä.
Paitsi keskimääräistä arvokasvua voidaan ajatella asetuksessa

tarkoitettavan tasaisesti kestävän h a k k a u s m ä ä r ä n

keski-

määräistä m3:n hintaa, .ioka on perustaltaan vallan eri asia.
}Iinusta on vaikeasti puolustettavissa, että laki ja asetukset

jättävät näin tärkeän asian kokonaan selvittäniättä.
Ne eivät
anna initään tukea, kun koetetaan selvittää, mitä tällä oikeastaan
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kin maksettava veroa tämäii asetuksen mukaaii lasketusta hakkaustulosta. Voidaan tietenkin sanoa, että se on oikea rangaistus metsäänsä huonosti kohdelleelle maan oinistajalle. Ja tässä huomautuksessa on tietenkin jonkinlainen moraalinen tausta. Mutta tämä
rangaistus ei kohtaa aina metsän turmelijaa, sillä omistajan vaihdoksissa se saattaa joutua vallan syyttömän kannettavaksi. Tämän

yhteydessä viitattakoon myös siihen, että metsälaki voi aiheuttaa
pitkäaikaisen metsän i`auhoituksen, mutta siitä huolimatta metsän
roiiiistajan on maksettava veroa täydestä puhtaasta tuotosta, vaikka
hänellä ehkä ei ole mitään rahatuloja inetsästään. Lisäksi on huomattava, että tämäntapainen ))raiigaistus» esiintyy taTtauksissa,
`joissa sillä ei ole minkäänlaista moi`aalista taustaa. Tä]laineii tapaus

on esim. siinä, että taimistoa verotetaan aivan samasta tulosta
kuin hakkLiuikäistä metsää.
Mitä tulee siihen, että nykyinen metsäverotus on kannustimena
metsien hoidon parantamiseen, kun se ei lisää vei`oa, vaikka inetsän
puusto saatetaan tuotoltaan pai`enimaksi, niin siinä lienee kyllä
jonkin verran perää. Mutta käsittääkseni tätäkin vaikutusta on
liioiteltu. Suomessa ei varmasti ole montakaan metsän omistajaa,

joka pystyy itselleen selvittämään, paljonko hän voittaa tai häviää
verotuksessa puustonsa nykyisen tilan takia. Siitä syystä hänelle
ei liioin ole minkääii]aista käsitystä siitä, paljonko hän verotuksessa
hyötyy uhi.aamalla metsänsä tilan parantamiseen työtä ja i`ahaa.
.Sitä paitsi jokainen metsän omistaja käsittää, että tämä hyöty voidaan muuttaa rahaksi useimmissa tapauksissa vasta useiden vuosien, ehkä joidenkin vuosikymmenien perästä.
Vei`otuksen pohjana oleva kasvun määrä on asetuksessa vahvis-

tettu, mutta sen r a h a k s i a r v i o i m i n e n on jätetty verotuslautakunnan toimitettavaksi. Mitenkä se on tehtävä, siitä antaa
itse laki kovin vähän viitteitä. Laista selviää ainoastaan, että tarkoitetaan vei.otusvuoden keskimääi`äisiä hintoja kunnassa. Asiaa
koskeva asetus ei anna sanottavasti selvempää ohjetta. Siinä on
asia lausuttu näin: Taksoituslautakunnan tulee ))määrätä, erikseen
kussakin vyöhykkeessä, puutavaran keskimääräinen raha-arvo
verovuonna kuutiometriltä.» Siiiiä on mielestäni lakiin ja asetuksiin

jäänyt arveluttava aukko, joka on ollut suurimpana syynä siihen,
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pykälän pohjalla voidaan saada tukea vallan eri periaatteille.
Asia on lähinnä sen vai`assa, miteiikä sana »samanlaatuinen» tulkitaan. Sen voidaan katsoa tarkoittavan metsän asemapaikkaa
menekin kannalta, metsämaan laatua tai puustoa tai kaikkia näitä
tai kahta niisi,ä ei`i tavalla yhdistettyinä. Jätän asemapaikan tässä
käsittelemättä, koska siinä on kysymys hinnasta.

Jos mainittu sana tarkoittaa ainoastaan maan kasvukyvyltä
samanlaatuisia metsiä, niin ei voi tulla kysymykseen verotettavan
metsän todellinen kasvu. Vaikea on myös siinä tapauksessa soveltaa
ajatusta metsämaan tuottokyvyn mukaiseen kasvuun, koska laissa
nimenomaan viitataan kunnassa keskimäärin edellisenä vuonna
saatuun puhtaasen tuottoon. Sellaisia metsiä tuskin missään kunnassa on, jotka keskimäärin antavat maan kasvukyvyn mukaisen
kasvun. Tämä mielipide tuntuu siis saavan vähimmän tukea lain
tekstistä. Jos siis lähdetään siitä, että laki tai.koittaa vain maan
kasvukyvyltä samanlaatuisia metsiä, tultaneen lähinnä suurten
alueiden todelliseen keskimääräiseen kasvuun.
.i\ivan yhtä hyvin voitaisiin kuitenkin ajatella sanan samanlaatuinen tai`koittavan ei ainoastaan maan kasvukyvyltä, vaari myös
puustolta samanlaatuista metsää. Tämä tulkinta, joka on täysin
loogillinen lain tekstin pohjalla, johtaa siihen, että olisi kysymyksessä verotettavan metsän todellinen keskimääi`äinen kasvu.
Voidaan tietenkin myös ajatella, ett,ei lain teksti tässä kohdassa
todella ole tarkoittanut mitään näistä, vaan että koko asia on tältä
kohdalta jäänyt lakia lopullisesti hyväksyttäessä avonaiseksi.
0li asia nyt miten tahansa, asetuksessa on tämä kysymys kuitenkin ratkaistu. Käytännössä ei siis synny asiasta epäselvyyttä.
Kun laki on tulkittu sillä tavalla, että verotuksen perustana
oleva kasvu on riippumaton verotettavan metsän puuston laadusta
ja tilasta, kohtaa verotus huonoa met,sää suhteellisesti ankaranmiin
kuin hyvää metsää. Tätä pidetään yhtenä nykyisen metsäverotuksemme etuiia. Sen sanotaan olevan omansa kehoittamaan metsän
oiiiistajia hyvään metsätalouteen, koska se tavallansa i`ankaisee
metsän huonoa hoitoa ja palkitsee sen hyvää hoitoa. On kuitenkin
muistettava, että tiiloille hakattu met,sä saattaa vaatia vuosikymmeniä, eimenkuin siitä ruvetaan saamaan veroasetuksen edellyttämä keskimääräinen hakkausmäärä. Koko sinä aikana on kuiten-
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suurempi kuin tuloylijäämän mukaan laskettu vero.
Puuta`-ai.an hinnan aletessa synl,yy tietenkin samantapaisia,
mutta suunnaltaan päinvastaisia ilmiöitä.
Joskin esimerkki on vähän kar.i`ikoiva ja liioitteleva, osoittaa se

joka tapauksessa, että muuttuvat hintasuhteet saattavat n}'kyisessä verotusmenetelmässä aiheuttaa metsän omistajille tunLuvia
verotai)pioita tai aiheettomia verovoittoja.
Siirr\'n n}-t tarkastelemaan sitä kasvun määrää, joka
asetuksen mukaan on pantava puhtaan tuoton laskemisen pohjaksi.
Tämä kas\tun suuruus on, kuten tuiinettua, asetuksessa säädetty.
Nyk}'isin voimassa olevat kasvumäärät pei`ustuvat v:1ta 4932 olevaan asetukseen, jossa esiintyvät kasvuluvut likipitäen vastaavat
valtakunnan metsien linja-arvioinnin antamia keskiai.voja. Ne siis
edellyttävät metsien nyk}'istä keskimääräistä tilaa.
Tämän kasvun määräämisessä voidaan ajatella lähinnä kolmea
vallan eri tuloksiin johtavaa pei`ustaa: maan tuottokykyyn perustuva kasvu, suurien alueiden todel]inen keskimääräinen kasvu,
verotettavaii metsätalous`'ksiköii todellinen kasvu.
On vaikea
saada selvää, mitä näistä on tarkoitettu nykyistä kunnallisverolakia
laadittaessa. Lain tarkoituksest,a tässä kohdin onkin esitetty criäviä
mielii)iteitä. Sellaisilta tahoilta, joita täytynee pitää tässä verotusk}-s}-myksessä asiantuntijoina, on tuotu esille kaikki nämä kolme
erilaista perustetta. `Tiistä v:n 193?, asetus on omaksunut keskimmäisen, siis suui`ten alueiden todellisen keskimääräisen kasvun.
Se kohta maalaiskuntien kunnallislakia, joka esittää tässä esillä
olevan verotuksen yleisen periaatteen, kuuluu seuraavasti: 1
i)}Iaatalouskiinteistöstä saatuna tulona on pidettävä sitä puhdasta tuottoa, jonka s a in a n 1 a a t u i s t e n kiinteistöjen kunnassa
ai`vioidaan
edellisenä
vuonna
keskimäärin
antaiieen.» 2

......

Tämä iiäyttää erittäiii yksinkertaiselta ja selvältä, mutta puheena
olevalle kasvun määräämiselle se antaa hämäi`än perustan. Tämän
1 Harvennukset kirjoittajan.
2

Laki

20.

1.1922,

82.

§,1.

kohta.
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Tulee ajatelleeksi, ettei aset,usten tällä kohdalla

ehkä ole tai`koitettu täsinällisesti mitään, vaan että se on tullut
siihen muuten vaii], jotta saataisiin ni3:t .jollakin tavalla rahaksi.
Metsästähän ei makseta veroa sen tähden, ett,ä se l{asvaa, vaan

sen tähden, että siitä saadaan tuloja. \Tämä tulot saadaan ensi
sijassa hakkauksista. Sen takia olisi verotuksessakin puukuutiome(,rin keskimääräistä hinti`a ai`vioit€iessa lähdettävä hakkaiLkscsta
eikä kasvusta.
Koetainme n}'t lähteä tarkastelemaan, minkälaisiin k\Ts`'iLi`'ksiin joudutaan, jos ajatellaan verolain ja veroaset,uksen tarkoittavan
kasvua tasaisesti kestävän k(`,skiiiiääräisen hakkausniiläi.än osoittimeksi.
Ensimmäinen puutteellisuus on silloin siiiiä, ettei ole selvitett}r

edes kasvun ja tällaisen hakkausmääi`än massasuhdet,ta.

Ei ole

suvaittu edes ilmoittaa, onko kvs`-m`'l{sessä pinomitta vai kiintomitta. Ei ole sanott`i, tarkoitetaanko kokonaiskasvua, johon poistokin sisältyy, vai onko ajaLeLtu vain lisä}'stä.

Ei oLe suvait,tu inai-

nita, onko kuori ajateltu ]iäihin puuniääriin sisält}.väksi `.ai eikö.

Ei ole aniiettu i.nitään viittausLa siitä, miten on käsit,eltävä kantoa

ja inuita hakkaust,ähteitä.
`1etsätaloudellisen aminattisivistyksen saanut henkilö, joka on
tutustuiiut veroasetuksessa ole`.ien kasvumääi.ien synt}'}rn ja jolla
oii tilaisuutta verrata niitä valtakunnan metsien linja-arviointiin,
voi kyllä päästä selville useista äsken mainituista epäselvyyksistä,
mutta ei hänkään kaikista niistä. Ja meidän täytyy muistaa, että
vei`otuslautakunnissa on hyvin vähän metsätalouden ammattimiehiä.
Rohkenen epäillä, että jo niiiikin alkeellinen seikka kuin pinomitan

ja kiintomitan toisistaan ei`illään pitäminen on useissa tapauksissa
jäiinyt hämärän peitt,oon.
Voidaan huomaut,taa, että kannost,a, kuoresta y. in. s. puhu-

iniiien on tässä kysymyl#essä turhaa hyttysien kuurnitsemista.
Ja oikeastaan se onkin niiden kameelien rinnalla, joita tämän veTojärjestelmän käytäntöön soveltaniinen osoittaa. Mutta ei se kuitenkaan niinkään pieni asia ole. Kanto ja kuori voivat tehdä yhteensä
15-.20 °/o koko hakkausmääi`ästä. Ei ainakaan miiiulle ole san`anteke`ää, vei`otetaanko minua 20 % suui`emmista vai pienemmistä
tuloista, kuin ne todella ovat.
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Nämä ovat k`iitenkin vielä seikkoja, jotka eivät tuota sanottavia
teoreettisia vaikeuksia.
Niistä selvitään veri.aten yksinkertaisilla
määi`itclmillä.

Mutta tässä puukuutiometrin keskimääräisessä hinnassa on vielä
toisia vaikeanipia probleemeja, joiden selvittämättä jättämistä ei
mielestäni voida puolustaa. Nämä selvittämättömyydet johtuvat
nähtävästi pääasiallisesti siitä, että verotusjärjestelmä oii rakennettu
liian yksipuolisesti bioloogis-taksatoorisen ajattelumaailman mukaiseksi. Se käsittelee puuta yhtenäisenä massatuotteena, joka voidaan
ajatella saatavaksi tasaisena vuotuisena sadon korjuuna. Tämä ajattelutapa ilmeisesti on jonkinlaisessa yhteydessä normaalimetsän
käsitteen lumouspiiriin.
Puu-m3:n keskimääräinen hinta on hyvin oleellisesti sen vai.assa,
initenkä tämän m3:n lasketaan jakaantuvan eri puutavaralajien
kesken. Tulokset saattavat tulla hyvin ei`ilaisiksi, jos käytetään erilaisia puutavaralajien määräsuhteita. Viitattakoon vain sahatukkien

ja halkojen kantohinnan erilaisuuteen.
Nyt voimme kysyä, minkälainen puutavaralajien suhde on
otettava pohjaksi. Niin, kysyä voimme, mutta laki ja asetukset
eivät meille vastaa. Ja tuskin meille vastaa tyydyttävästi kukaan
näiden verolakieii ja asetusten toimeenpanijakaan tai valvoja,
vaikka järjestelmää on jo 10 vuotta sovellettu käytäntöön.
Tämän kysymyksen selvittely ei ole teoreettisestikaan yksinkertainen tehtävä. Hakkausmääi`än puutavaralajien suhde riippuu
metsän asemapaikasta, ikäluokkasuhteista, kiertoajasta, tiheydestä,

puuvarastosta, kotitarvekäytöii ja myynnin keskinäisestä paljoussuhteesta j. n. e. Minkälainen olettamus nyt on kaikissa äsken mainituissa suhteissa pantava pohjaksi, kun lasketaan puutavai.alajien
keskinäinen paljoussuhde, ja miten pei.ustellaan juuri sellainen
olettamus? Onko oikeudenmukaista, että metsässä, jota käytetään
pääasiallisesti kotitarpeisiin, lasketaan puutavaralajien suhde samaksi
kuin myyntimetsässä? Onko oikeudenmukaista, että lehtimetsän
omistajaa verotetaan havumetsien mukaisella puukuutiometrin
hinnalla? Onko oikeudenmukaista, että mäntymet,sän ja kuusimetsän omistajaa verotetaan samojen noi.mien mukaan lasketun keskihinnan perusteella, vaikka näillä puulajeilla on huomattavasti erilainen menekki? Onko oikeudenmukaista, et,tä metsänomistajaa,
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joka haluaa käyttää 50 vuodeii kiertoaikaa, verotetaan johonkin
muuhun, esim. 80 vuoden kiei`toaikaan, pei.ustuvan puutavaralajien suhteen mukaisesti? Onko oikeudenmukaista, että huonoa
ja ala-ai`voista puutavaraa kasvavan metsän oinistajaa vei.otetaan
samojen puutavaralajien suhteen perusteella kuin täysitiheän ja
ensiluokkaista puutavaraa tuottavan metsän omistajaa, kun otetaan huomioon, että tätä asiain tilaa ei voida ehkä vuosikymmeniin
korjata? Onko oikeudenmukaista, että vain pientä puuta tuott,amaan pystyviä maita verotetaan samoin yksikköhinnoin kuin pai.haita maita, joilla voidaan kasvattaa maan järeintä puutavai`aa.
Ainoa kirjallisuudessa esiintyvä paikka, jossa olen huomaniiut
tähän kysymykseeii edes viitattavan, on prof. J!vesso!on kirjoitus
»Metsäverotuksemme perusteista» tämän vuoden Tapiossa. Hänkin

on tyytynyt vaiii huomauttamaan, että eri maaluokkien kasvua
hinnoitettaessa olisi otettava huomioon näiden luokkien ei`ilainen
tavaralajien tuotto.
Mahdollisesti on asiaa jossakin muussakin pikku kirjoituksessa
käsite]ty, vaikka se ei ole sattunut silmääni.
Asetus määi`ää, että kussakin vyöhykkeessä on laskettava puutavaran keskimääräinen raha-arvo m3:ltä. On ilmeistä, että lainsäätäjä on sillä tai`koittanut, ettei huomiota kiinnitetä kunkin
metsän puuston todelliseen tilaan. Siinä on siis sama periaate kuin
kasvuii määi`äämisessä. Muti,a tässä hintakysymykse.ssä minun
käsittääkseni tämä peTiaate ei ole oikeudenmukainen. Samoin tämä
kohta viittaa ilmeisesti siihen, ett,ei samassa vyöhykkeessä voida
käyttää ei`ilaisia keskihintoja eri maaluokille, periaate, joka mielestäni on väärä.
Tulen sjtten toiseen edellisen kanssa hyvin läheisessä yhteydessä
olevaan kysymykseen.
Mitenkä on T)uu-m3:)i keskimääräistä hintaa laskettaessa otettava huomioon kokonaan kaupaksi käymätön puu? Se on kysymys,

johon ei liioin ole helppo vastata teoreettisestikaan. En i.yhdy sitä
tässä käsitte]emään sen pitemmä]ti. Huomautan vairi, että se vaikuttaa tulokseen hyvin huomattavasti etenkin syrjäseuduilla.
Näistä edellä esittämistäni vaikeuksista voidaan tietenkin selvitä
si)lä, että esiin. asetuksella säädet.ääii tai jollakin muulla tavalla
saatetaan käytäntöön jonkinlaiset normit, joita on verotuksessa
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noudatett,a`'a. Tällaisten normien laatiinincn ja teoreettinen perustelu ei ole vallan helppo tehtävä, jos halutaan niiden kestävän myös
kritiikkiä ja vievän oikeudenmukaiseen verotukseen.
r\'ormithan
voidaan kyllä laskea aivan kritiikistä ja oikeudeninukaisuiidesta
riippumattakin.

P\Tiillä saavutetaan aiiiakin se etu, et,tä `-ei`otuslakimme i)ahimmat hämäi`ät kohdat saadaan se]venne[}.iksi käytäiitöä varteii, vaikka ei ehkä teoreettisesti.
}Iutta tällaistenkin normien laskemisess[` tulee eteen `-ielä eräs

vaikeus.

Sellaiset tutkimustulokset kuin kasvu- ja tuotLotaulukot
ovat paikkansa pitäviä kymmeniä vuosia siitä s}.ystä, että iie perustuvat bioloogisiin lakeihin. .\Iutta t,alouseläinässä eivät sainanlaiset

tauliikot ehkä muutaman vuoden kuluttua enää pidäkään i)aikkaansa
siitä sy}.stä, että ne perustuvat muuttuvaisiin edell}rt?-ksiin. }[enekkimäärät vaihtelevat suhdant,eiden inukaan, i)uutavaralajieii i)al-

joussuhde markkinoilla muuttuu, nienekittömän i)uun laatu ja
määrä muuttuu j. n. e. Mitenkä näinä kaikki muutokset otetaan
huomiooii,

ja

saako

niit€i

ot,taa

huomioon `.ci.otuksessa?

Siinä

kys}Tmyksiä, joihin vei`otuslakinime ja sen asetuksemme eivät liioin

vastaa.

Tosin sanotaan, että in3:n hinnaii tulee edustaa `.ei`otus-

vuotta, mutta se ei anna paljoakaaii ohjetta. Ja tällaisissa asioissa

on minusta vallan turhaa ja hedelinätöntä koettaakaan hakea lain
yleisistä periaatteista mitään osviittaa, kun kerran on iliiieistä,
ettei näitä asioita ole kunnollisesti ajaieltukaan ]akia laadittaessa,
tai jos niitä oii ajateltu, on ne vaikeina kohtina tahallisesti jätetty
liämäi'än peittoon.

Se seikka, et.tä met,säverotusmenetelmässäinme on jätetty kokonaan selvittämät,tä tämä monimutkainen kysym}.s `.erotukseii

yhtcnä perustekijänä olevasta m3:n hinnasta, on johtanut siihen,
että verotuksessa todella käytetyt m3-keskihinnat ovat s},'ntyneet
aivan summakaupalla, useimmiten ilman mitääii perusteita.
Ja
milloin niistä on pyydetty metsäammattimiesteii laskelinia, on ne
useiinmiten tehty väärillä perusteilla, joihin laiii sanamuoto ja
hämäryys helposti johtavat.
0len eräässä tutkimuksessani, joka käsitteli Etelä-S`iomen

yksityistilojen metsätalouden tuottoa, koettanut sivuinennen valaista
myös kysymystä siitä, minkälainen on vei'otetun metsätulon ja

.---,
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Översättning

från engelskan av J7ermc!7? S£oZpL.. Albert Bonniers förlag. Stockholm 1932. Siv. 214.

'|`aloudellisen

lamakauden jatkuessa se kii.jallisuus, joka tälle

alalle kuuluvia kysymyksiä käsittelee, tulee yhä laajemmaksi.
r\Tiiden joukossa, jotka nykya.].an pulmia koettavat selvitellä, on,
kuten tunnettu, myös sangen arvovaltaisia nimiä. Mutta pu]a-ajan
syistä, }uonteest,a ja parannustoimenpiteistä ei edes tieteellisellä
taholla o]e lähimainkaan päästy yksimielisyyteen.
Siinä teoksessa, jonka Sir 47.fÄ/w SczZ!L.J. on pulakysymyksen sel-

vittämisestä laatinut ja jonka supistelma on julkaistu i`uotsiiikielisenä käännöksenä teossarjassa »Dagens ansikte. Böcker i aktuella
ämnent), on ei`ikoisesti pidetty silmällä pulakysymysten läheistä
yhteyttä nykyajan valtiollisten pulmien kanssa. Teoksen 111 luku
»Den politiska ai`enan» on kokonaan omistettu asevarustusten supistamiselle ja muille kansainvälisille sopimuksi]le sekä tui`vallisuuskysymykselle.
Mutta edellisissäkin luvuissa, nykyistä asemaa
tarkasteltaes.sa ja ei`ilaisia taloudellisten olojen uudistamiseen tähtääviä pyrkimyksiä käsiteltäessä, tulevat tuon tuostakin yhä uudel1een vastaan myös nykyisen ajankohdan valtiolliset ongelmat,
ennen kaikkea sotakorvausten aiheuttamat vaikeudet ja ratkaisumahdo]lisuudet.
Näihin kysymyksiin on tekijä
Kansainliiton
palveluksessa toimiessaan läheisesti tutustunut, joten hänellä voi
edellyttää olevan erikoista asiantuntemusta, ja siitä hän onkin
ei.i tahoilta saanut paljon kiitosta.
Mutta tässä yhteydessä on päähuomio kohdistettava niihin
mielipiteisiin, joita puheei]a olevassa teoksessa esitetään pulakysymysten taloudellisesta puolesta, etenkin silmällä pitäeh hänen
ehdottamiaan keino.i.a pulasta selviytymiseksi. Valtiollisiin näkökohtiin liittyy tällöin suui`i joukko ei.ilaisia ong`eLmia niin hyvin
ei`i tuotantohaarojen kuin vaihdannan alalla ja ei`ikoisesti rahaolojen järjestelyssä.
Saltei`in käsit}J'ksen mukaan eivät nykyisen
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täni ei ole läheskään kiistaton. Kävtännössä jä'rjeste]mä on johtanut suuriin e p ä o i k e u d e n m u k a i s u u k s i i n.
En tahdo mennä edellä sanomani noja]Ia suoraan väittämään,
että nykyinen menetelmä ohsi välttämättä kokonaisuudessaan h`'lätt,ävä .ja korvattava jollakin va]lan toisel]a, vaikka minusta Lode]lisen
tuloylijäämäii verottaminen onkin monelta kannalta paljon selvempi,

yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi ja meikäläisen maatilan
rahatalouteen paremmin soveltuva verotustapa, edellytettynä, että
siitä korjataari progressiivisuuden siihen tuoma met,sätaloudellinen
virhe. On jlmeistä, että nykyistäkin järjestelmää ;'oidaan kehittää
selvemmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi, mutta se edellyttää, et,tä
asia selvitetään perusteellisesti myös taloudelliselta ja
t, e k n i 1 1 i s e 1 t ä puolelta eikä tyydytä vain verotuksen bioloogis-taksatoorisen puolen tarkasteluun niin kuin tähän asti. Tätä
tietä saattaa menetelmästä kuitenkin tulla yksinkertaisen sijasta
sangen monimutkainen verot,uslautakuntien käytettäväksi.
Ja lopuksi: esitykseni ]ienee joka tapauksessa osoittanut, että
se `tutkimus, johon Metsätieteellinen tutkimuslait,os oii ryhtynyt
metsäverotuksemme perusteiden selvittämiseksi, on todella tai.peen
vaatima. Se olisi pitänyt vain toimittaa jo ennen kuin n}rkyinen
järjestelmä nielaistiin raakilona. Nykyaikaina lienee harvoin ryhdyttu soveltamaan käytäntöön kokonaan uusiiii perusteisiin riojaavaa verotusjärjestelmää niin hatarasti va]mistettuna ja oleellisilta

perusteiltaan niin keskeneräisenä, kuin Suomen nykyinen metsien
pinta-alaverotus on.
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Olisi o]lut vielä s}7ytä käsitellä niitä v ä h e n ii y k s i ä, joita
verolaki v:lta 1922 sallii kasvun ja m3:n keskihinnan perusteella

lasketusta tuotost,a tehtäväksi. Nämä kysymykset saattavat erinäisissä tapauksissa nykyään, kun metsänparannustöihin uhrataan
melkoisia varoja, tulla hyvinkin tuntuvina esille. Näiden asiain
käsittely ede]lyttäisi kuitenkin ei`inäisten ])ilanssiopillisten seikkojen
lyhyttä käsittelyä. Jottei esitykseni venyisi liian pitkäksi, sivuutan nämä seikat kuitenkin, vaikka ne tarjoaisivatkin kiitollisia sekä
teoi`eettisia että käytämöllisiä näkökohtia. Tässä kolidassa verolaissa on ai'veluttava aukko, joka voi johtaa hyvin erilaisiin tulkintoihin. Tärkeätä olisi selvittää pääomakustannusten ja liikekustannusten käsittely tässä kohdassa.

Nyt voidaan liuomautt,aa, että olen esittänyt vain eräitänykyisen metsäverotukseiiime heikkouksia ja epäkohtia tuomatta esille
edes omaa käsitystäni niiden korjaamisesta ja `-erotusmenetelmämme kehittäniisestä. Samoin voidaan huomauttaa, että minun olisi
sopinut esittää jokiii parempi vei.otusmenetelmä, koska kerran
en ole oikein tyytyväinen nykyiseen. Ja nämä huomautukset ovat.
aivan paikallaan.
Puolustuksekseni voin vain viitata siihen, että esitvkseni tarkoituksena, niin kuin alussa sanoiii, oii lähinnä ollut tarkastella nykyisestä metsäverotusmenetelmästämme kotimaan metsämiesten taholta yleisesti annettua arvostelua, että se on selvä, yksinkertainen ja
oikeudenmukainen.
Edellä esittämästäni lienee jo käynyt ilmi, että nykyinen inetsäverotuksemme ei ole kaikilta kohdiltaan sclvä, vaan eräiltä hyvin
olee]lisilta osiltaan ei`ittäin h ä m ä r ä ja arveluttavasti k e s k e nt e k o i n e n. Mitä tulee yksinkertaisuuteen, niin menetelmä tosin
on saatu bioloogis-taksatoorisesti yksinkertaiselta näyt,tävään muotoon.
Mutta taloudellisesti
ja teknillisesti se on
sangen m o n i m u t k a i n e n, jos koctetaan seurata loogillisesti
loppuun saakka niitä harvoja ja hämäriä viitteitä, joita )aki ja asetukset antavat täinän järjestelmän perusteista. Näennäinen selvyys ja yl#inkertaisuus siis johtuu vain siitä, ettei lairisäätäjä ole
alkamaansa ajatusjuoksua seurannut muiita kuin puolitiehen. Metsäverotukscmme teoi'eettinen o i k e u d e ]i in u k a i s u u s mieles-
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todellisen metsätulon suhde ollut maamme lounaisessa ja eteläisessä
osassa. Osoitin siinä, että keskimääräinen verotettu tulo ei ollut

puoltakaan siitä, mikä oii ollut metsien todellinen liikeylijäämä
tilivuosina 1924-27. Voidaan sanoa, että viimeinen näistä tili-

vuosista - 1926-27 ~ edusti normaalista suui`empaa hakkausmäärää. Jos se jätetään huomioon ottamatta, jäävät jotenkin normaaliset vuodet 1924-25. Niinä vuosina metsien liikeylijäämä
oli suunnilleen kaksi kertaa niiii suuri kuin keskimääi`äinen vero-

tettu metsätulo. - Samanlaiseen käsitykseen siitä, että nykyisen
met,säverotuksen käytäntöön soveltaminen on tiennyt todellisia
tuloja paljon pienempiä verotettavaksi laskettuja tuloja, vie verotuksessa käytettyjen m3:n keskihintojen kriitillinen tarkastelu.
Vei`otusmenetelmä
on
ilmeisesti
johtanut
epäoikeudenmukaisuuksiin
ja
osalta
mieliv a 1 t a i s u u k s i i n.

Tähän syytökseen on minulle huomautettu nykyisen menetelmän
puolustukseksi, että siihen ollaan metsänomistajien taholla yleensä
tyytyväisiä, etenkin suurmetsän omistajien piii`eissä. Tämä tyytyväisyys on vai`sin ymmärrettävää. Kukapa olisi tyyt,ymätön menetelmään, joka laskee asianomaisen` verotettavat tulot todellisia
keskimääi`äisiä tuloja paljon pienemmiksi. Ja mitä tulee niihin
epäoikeudeiimukaisuuksiin, joilla verotusmenetelmä kohtelee metsänomistajia heitä keskenään vei`rai,taessa, niin ne ilmenevät i`äikeimpiiiä pienmetsätaloudessa, jossa har`'oin on riittävää ammattitaitoa pystyä asiaa perusteellisesti selvittämään.
Voidaan tietenkin huomauttaa, että metsätalouden kannalta on
ollut ilahduttavaa, että metsänomistajat ovat päässeet pienillä
veroilla. Mutta muiden elinkeinojen harjoittajia kohtaan tapahtuu
silloin selvä vääryys. En nyt kuitenkaaii tahdo sanoa, ett,ä tämä
olisi yksistään menetelmän vika. Ensi sijassa se on sen huonon käytäntöön soveltamisen vika. Mutta itse menetelmän vika se on
sikäli, että meidän nykyinen metsäverotuksemme on aivan oleellisilta osiltaan jäänyt pahasti keskeneräiseksi ja jättänyt kok`onaan
selvittämättä suuren joukon sen käytäntöön soveltamiselle aivan
ensimmäisiä kysymyksiä.
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kaaostilan pääsyynä ole sodan aiheuttamat hävitykset, tuotannon
ja varojen puute, vaan niiden väärä suuntautuminen. Jos tuotantokykyä olisi täydellisesti käytetty hyväksi, ei olisi kestänyt enempää
kuin pari vuotta, ennenkuin maailma olisi korjannut sotavahinkonsa ja sitäpaitsi päässyt entistä suurempaan hyvinvointiin.
Vuonna 1925 oli keskimääi`äinen elinkanta koi`keampi kuin vuonna
1913, ja vuonna 1929 oli maailma noussut kaikkia aikaisempia
tasoja ylemmäksi. Luonto ei koskaan ennen ole ollut niin antelias
eikä ihminen niin hyvin varustautunut sen antimia käyttämään
hyväkseen. Mutta tätä rikkautta on seurannut köyhtyminen, joka
on johtunut riittämättömästä suunnitelmanmukaisuudesta, rahaja jakelujärjestelmän heikkouksista, siis parannettavista taudeista.
Näin ollen olisi löydettävä uusi järjestelmä, johon toiselta puolen
olisi sovitettu kilpailu ja yksityinen yritte]iäisyys, toiselta taas
säännöst,e]y ja keskitetty suunnittelu, välttäen niiden haittoja ja
käyttäen hyväksi niiden etuja.
Ai.vosteltuaan tähänastisen kilpailujärjestelmän
vajkutuksia
nykyajan muuttuneissa oloissa ja väestön köyhtymistä, konjunktuui.ivaihtelun siihen johtaessa, tekijä omistaa erikoista huomiota
maatalouspu]alle. Katsaus tärkeimpien maataloustuotteiden hintaja tullisuhteiden uusimpaan kehitykseen on erittäin valaiseva;
siinä mainitaan m. m., että vehnän kotimarkkinahinta Saksassa
ja Ranskassa on enemmän kuin kaksi kertaa niin koi`kea kuin
maailmanmarkkinahinta. Tämä perin luonnoton asiaintila ei o]e
meilläkään jäänyt tuntemattomaksi.
Esittäessään toimenpiteitä taloudellisten o]osuhteiden pai`antamiseksi Salter verraten laajasti käsittelee kultakysymystä. F\Tiille
puutteille, joita kultarahakannassa on ilmennyt, hän myöntää melkoisen merkityksen, ollen sitä mieltä, että tämä rahakanta voi
toimia tyydyttävästi vain määrättyjen edellytysten vallitessa.
liän i)itää toivottavana kullassa laskettujen hintojen kohottamista,
mieluimmin vuoden 1929 taso]Ie, ja seii jälkeen maailman hintatason kohtuullista vakaannuttamista. Mutta tätä ei voida saavuttaa yksinomaan rahapolitiikan avulla, vaikka hänen mielestään
onkin saatava aikaan enemmän i`ahaa ja tasaisempi kullan jakaantuminen.
Päämääräksi on aset,ettava kultakannalle palaaminen,
vaikkakaan ei entisiin pariteetteihin pyrkimistä.
I.uottokysymyksiä kosketellessaan tekijä erikoisesti pit.ää silmällä Amepikan Yhdysvaltojen ja Ranskan luottojärjestelmää.
Tässä yhteydessä hän osoittaa n].itä haittoja, joita on johtunut
pääomanomistajien tahol]a vallitsevasta luottamuksen puutteesta
sijoitusten tekemiseen nähden, ja siten hän koskettelee nykyisen
pulatilanteen vaikeinta kohtaa. Mutta kaikki nämäkjn kysymykset ovat kiinteässä yhteydessä

sot,akorvaus- y. m. s. valt,io]listen
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oiig.elmien

kanssa,

samoin

kuiii

kaui)i)apoliittiset

k}.s}-in}.kset,

joita hän sen jälkeen tarkastelee, osoiLtaen siinä mellw siiurta tasa-

]iuolisuutta eri suuntia ja eturyhmiä kohtaan.
Teoksen sisälly'ksen seikkar)ei`äiseen esittel\/'\m ei tässä `Thtevdessä ole s}'}'tä. .Jo ede[lä olevasta kä}'nee ilmi, initen ajanktjhtaisia
k\.s\'m`'ksiä tekijä käsittelee ,7.a mihin i)ääsuuntjin häncn a,].atLiksensa
kiilkev-ai.
Kun Saltei`in esit}.s on selvää ja helppoi,ajujsta, kuten
eng.lantilaiseen h}.vään tapaan kuuluul{;n, lukija varsiii mielel[ääri
tutustuu
hänen
]ausuntoihinsa
n}'k}.a,ian
T)ulak}'s}.m,\-ksistä
ja
olosuhteiden i)ar€intamista tarkoittaviin ehdotuksiinsa.
}Ionessa

kohden niihin varmaankin voi m}-ös }'ht}.ä, vaikka siellä täällä
ilmenee aiheita m}-ös \.asraväitteisiiii, varsinkin jos asioita katsellaan
meidän erikoisten olosuhteidemme kannalta ja aivan uusinta kehit}'stä silmällä pitäen. Taloude]liseii elämän alalla on tapa`isten kulku
viime kuukausina ollut niin monivaiheista, että sel]ainenkin esit}.s,
.iossa talo`idellisia ong.elmia koetetaan tai.kastella inahdollisi!iiinan

yleiseltä kannalta, verraten pian vanhenee ja väkisink].n menettää
melkoisen

os{`n

aikaiseini)aa

mielenkiint()aan

ja

T)ätev\'\'ttään.
1`.11.

FRANci{

H. S"or{Ds,

London 1933.

/1merz.ccL

Jni(sC

fcr,nsez.

Hamish

Hamilton.

Siv. 96.

Sotavelkakysym}-ksestä on sy.ntynyt laaja kirjallisuus, joka
ilmeisesti tulee jatkuvasti karttumaan, kunnes kysym}'s on saanut
lopullisen i`atkaisunsa ~ kenties vielä senkin jälkeen. Nyt ilmoitet,tavana oleva kirjanen on tämän alan uusimpia tuotteita; se oii
ilmest.ynyt kulLivan vuoden huhtikuussa. Se ei sisällä mitään vai`sinaisesti uutta tässä tärkeässä kysymyksessä, mutta ansaitsee huomiota kahdestakin syystä.
Ensiksikin sen on kirjoittanut ei'äs
amerikkalainen, joka on päässyt selville siitä, että sotavelkoja ei
koskaan voida inaksaa, vaan että ne tavalla tai toisella on pyyhittävä. Toiseksi asiat on esitetty erinomaisen havainnollisessa ja
helppot,ajuisessa muodossa siten, että pääasioita on tehostettu ja
sivuasiat työnnetty niille kuuluvaan asemaan.
Tekijä kumoaa ensin sen ainakin Amei`ikassa yleisen hai.hakäsityksen, että Euroopan maat muka ovat saaneet sotavelat lainoina;
täällähän kyllä tiedetään, että Amerikka ei koskaan lähettänyt
liit,toutuneille rahaa vaan aina tavaroita.
Tämä lähtökohta on
h\/-vin täi`keä.
Si.tten hän tehostaa sitä tunnettua tosiasiaa, että
välkoja ei koskaan voi maksaakaan muuta kuin samalla tavalla'
s. o. tavaroissa.
Kun Yhdysvallat maailmaiisodan aikana muuttuivat velallismaasta velkojamaaksi, olisi niiden pitänyt järjestää
taloutensa sen mukaan ja siten seurata sitä esimerkkiä, minkä Eng-
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lanti antoi viime vuosisadan kuluessa. \-elallisinaana Yhdysvallat
olivat tottuneet siihen, että niiden vienti oli tuontia suurempi;
muut,tuneen asemansa johdosta niiden olisi täytynyt alistua joko
siihen, että n,iiden vienLi. pieneni, taikka siihen, että ne ostivat
enemmän tavai.oita ja vastaanottivat enemmän palveluksia ulkomailta. Mutta siihen ne eivät alistuneet ja tekivät siten alusta
alkaen sotavelkojen suoi.ittamisen mahdot,tomaksi.
[Iuomattava siis on, että tämä mahdottomuus ei suinkaan johdu
velallisvaltojen kyv.}'t,tömy}'destä tai haluttomuudesta maksaa velkojaan, vaan yksinomaan siitä, että Yhdysvallat eivät suostu vastaanottamaan tai eivät voi vastaanottaa noita maksuja. Tekijä ei
moit,i Yhd}'svaltoja siitä, että ne eivät tähän suostuneet, mutta
hän tehostaa jyrkästi sitä, että kun ei oltu halukkaita järjestämään
Amerikan talouselämää sille pohjalle, että voitiin vastaanottaa
maksujen suoi'ittamisessa välttämättömiä tavaramääi`iä, niin ei
ollut muuta inahdollisuutta kuin ve]kojen p?'yhkiminen.
Harhakäsit}'s on myös usko, että sotavelkojen korkoja ja kuoletuksia on maksettu pitkän aikaa, aina kunnes I-Ioovei`in moratoi.io
vuonna 1931 annettiin.

Todellisuudessa amei.ikkalaiset itse suoi`it-

tivat nuo maksut, nim. m}'öntämällä luottoa Saksalle, joka maksoi
ne sotakorvauksiksi liittoutuneille, jolloin nämä taas palauttivat
vai`at sotavelkojen maksuina Yhdysvalloille.
Ei siis voi vedota
näihin muka tapahtuneihin, mutta todellisuudessa olemattomiin
maksuihin, kun n}rt taas vaaditaan velallisia maksamaan.
Tilanne on tekijän mielestä tällä hetkellä sekava.
Euroopan

maat voivat kyllä kieltäytyä maksamasta - todennäköisesti hallitusten tuleekin pakko näin menetellä - mutta se on omansa hei.ättämään vihaa ja katkeruutta amerikkalaisissa, jotka eivät näe
muuta, kuin että heidän velallisensa ovat ei)ärehellisiä lurjuksia.
Jotta yleensä olisi toiveita päästä yhteisymmärrykseen kansojen
kesken ja siten m. m. lamakauden voittamiseksi tarpeelliseen yhteistoimintaan, olisi siksi parempi, että Euroopan valtioita ei pakotettaisi maksunlakkautukseen, vaan että Yhdysvallat pyyhkisivät
sotavelat. Mutta presidentti Roosevelt ei voi tähän suostua, vaikka

hän itse näkisikin tuon toimenpiteen välttämättömyyden - tekijä
ei tunnu olevan siitäkään varma - niin kauan kuin amerikka]aiset
yleensä elävät entisten harhakäsitysteii vallassa. Näin ollen tekijä
ei näe muuta mahdollisuutta kuin sen, että ne maksut, joiden tulisi
tapahtua kesäkuun puolivälissä, lykätään kansainvälisen talouskonfei`enssin jälkeen, jotta siten voitettaisiin aikaa amei`ikkalaisen
yleisön valistamiseksi.
Simoiidsin esitys antaa lukijalle hyvän käsityksen amei`ikka-

laisten näkökulmasta ja niistä ennakkoluuloista, jotka tässä suhteessa on voitettava, ennenkuin sotavelkakysymys saadaan pois
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päiväjärjestyksestä. Luulisi kuitenkin, että juuri sellainen lyhyt
ja kansantajuinen esitys asioista, jollainen tämä kirjanen on, olisi
omansa lukijain silmiä avaamaan ja käsityksiä selventämään.
Ei tosin saa kuvitella, että maailmanpula saadaan voitetuksi
sillä, että sotavelkakysymys saisi onnellisen ratkaisun. Mutta sen
i`atkaiseminen on vä]ttämätön edellytys, jotta päästään pu]akysymystä selvittämään.
A. E.T.

CioTTFRiED FBDEri,
GrtmdJoge.

Der deibt,sche Staat auf nalionaler und soziahr

Ver]ag Fi`z. Eher Nachf.

Miinchen 1932.

Siv. 1.42.

Y]1ämainitun teoksen tarkoitus oii valaista laajoi]le piireille
he]i)potajuisessa muodossa Saksan kaiisallissosialistien valtiollista
ja yhteiskunnallista ohje]maa. Ht.!7Grin kirjoittaman alkulauseen
mukaan on kirja aiottu suorastaan kansallissosialistiseri liikkeen
katkismukseksi. Kii`jan ag'itatoorisesta sävystä johtuu, että monien
ohj elmakohtien toteuttamismahdollisuudet jäävät tarpeellista perus-

telua vaille ja että johdonmukainen ajattelu saa väistyä perin sekavan sanatulvan tieltä, mutta kun toiselta puolen kansallissosialistinen ]iike ehkä hyvinkin pian joutuu toteuttamaan ta]oudellista
ohjelmaaiisa, ]ienee kirja otettava täysin vakavalta kannalta.
Tässä yh.teydessä ei tietenkään ole syytä puuttua teoksen yleispo]iittjseen puoleen, joten tarkastelu voidaan rajoittaa yksinomaan
taloudellisiin ohjelmakoht].in.
Raskain syytös, jonka kansallissosia]ismj kohdistaa nyk?.istä

talousmuotoa vastaan on se, että vallitsevan kapitalistisen järjestelmän puitteissa siveelliset periaatteet ovat kärsineet täydellisen
haaksii`ikon. Talouselämässä on kaikkialla todettavissa häikäilemätöntä rosvousta, moi.aalin rappiota, anarkiaa.
Ahkeruus` saa
riittämättömän korvauksen, mutta laiskuus palkitaan, rehellinen
ammatinharjoittaminen kituu toimeentulon puutteessa, kun sitä
vastoin likainen kaupankäynti ja riisto toisten kustannuksella
vievät parhaaseen taloudelliseen tulokseen. Vallitsee sanalla sanoen
täydel]inen kaaos: kaikkien sota kaikkia vastaan. Tämän polijattoman rämettyneisyyden, suurkapitalistisen mammonismiii, tilalle
tahtoo kansallissosialjsmi asettaa keskiajan talouselämän ylevän
ohjeen: »Suum cuique)), jokaiselle omansa, jokaisel]e säät}'nsä mukai-

nen to].meei]tulo.
Itsekkyyden ja omanvoitonpyynnin sijaan on
talouselämän hallitsevaksi periaatteeksi saatava yhteishyvän aate.
Taloudeni)idon tarkoitukseksi ei saa tulla mahdollisimman suui.en
yksjtyistaloudemsen kannattavaisuuden tavoittelu, vaan sen sijaan
kaikkien yhteiskunnan jäseiiten oikeutettujen tarpeiden ty}rdyttäminen. Rehel]inen työ on saatettava jälleen kunniaansa. Näiden
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teellisesti suurin laajentuminen raaka-aineiden ja kestävien hyödykkeiden tuotannon alalla, mutta siitä huolimatta ei mitenkään
voi puhua tuotannon ohjaamisesta väärään suuntaan. On näet

huomattava, että tuotannon laajentuminen suurentaa ostokykyä
ja sitä tietä yleensä kaikkien tavaroiden kysyntää, josta syystä
tuottajien ansionhalu johtaa tuotannon laajentumista. Tuotannollisen toiminnan syynä on siis taloussubjektien järkiperäinen
toiminta.
Samoin kuin nousukausi alkaa siten, että etenkin raaka-aineiden
ja kestävien hyödykkeiden tuotanto laajenee, samoin se myös päättyy siihen, että näiden hyödykkeiden tuotanto ja tarjonta on kohonnut liian suureksi, jolloin hinnat alkavat laskea ja tuotanto
käy kannattavaisuudeltaan heikommaksi. Toiselta puolen myös
näiden hyödykkeiden kysyntä pienenee syystä, että kulutustavai`ain tuotannon laajentamiseen tarpeellinen kysyntä pienenee.
Laskukauden alussa tapahtuva raaka-aineiden ja kestävien
hyödykkeiden hintojen alentuminen vähentää tosin muiden tuotannonhaarojen tuotantokustannuksia, mutta pienentää myöskin
tuotannon supistuessa ostokykyä ja työpalkkoja. Näin pienenee
myös muiden hyödykkeiden kysyntä, joten hintojen alentuminen
leviää kaikille aloille. Laskukaudelle on täten tunnusomaista se,
että raaka-aineiden ja kestävien hyödykkeiden hinnat alenevat

jyrkemmin kuin kulutustavarain hinnat.
Tällainen on kehityskulku pääpiirteittäin. Carellin esityksessä
on ei`ikoisesti painostettu kokonaisostokyvyn muutosten syitä sekä
niiden vaikutusta tuotannon ei`i aloihin.
Jo siitä, että Carellin mukaan nousukausi voi alkaa ilman mitään
luoton laajentumista, käy selville, että Carell kokonaan hylkää
monetäärisen koni.unktuuriteoi`ian ajatuskulun. Puuttumatta yksityiskohtaisesti Carellin tätä teoi`iaa vastaan kohdistamaan kritiikkiin, mainittakoon, että hän selittää monetäärisen teorian vian
olevan siinä, että sen päätelmät pääasiallisesti ovat ehdollisia suui`uuspäätelmiä, jotka eivät voi valaista tapahtumien syy-yhteyttä.
Syyn tulee luonnollisesti kulkea ajallisesti vaikutuksensa edellä,
kun taas taloudellinen nousu, tuotannon laajentuminen, on ensimmäinen ilmiö, jota rahamäärän ja luoton suurentuminen vasta myöhemmin seuraa. Nousu ei täten voi aiheutua rahan puolelta tapahtuneista muutoksista. Monetäärinen teoi`ia ei myöskään voi selittää sitä tosiasiaa, että nousukausi hyvinkin voi päästä alkuun alenevinkin hinnoin, mikä on mahdollista siinä tapauksessa, että kannattavaisuus alenevista hinnoista huolimatta muodostuu paremmaksi. Maiiiittakoon lisäksi, että Carell ei mitenkään kiellä sitä
tosiasiaa, että rahamäärän tahallisen lisäämisen avulla voidaan
saada aikaan vilkastumista taloudellisessa eläinässä. Toinen asia
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C€`re)liTi teos jakaantuu neljään lukuun: ensimniäisessä luvussa
tutkitaan konjunktuurimuutosten
s}'}'-}'hte}Tden laatua,
seuraavissi` iaas nousuk€`utLa, nousukauden muuttumista laskukaudeksi

sekä ]askukautta ja pulaa.

'l`utkiessaan konjunktuurimu`itosteii syy-yhte}.tlä

Care]l tulee

siihen tulokseen, että ehdoTlistcn, s`iur`iussuhteita koskevien pääteliiiien avulla c; voi i)äästä selvjlle muutosten s}.}--?.hteydestä.
Void€`an esim. päätellä, että muiden tekjjäin p}rsyessä muuttumatta i`ahamäärän suurentuniinen ja hint.ain kohoamineii esiin-

tyv{it toistensa yhte}rdessä, mutt,a koska tähän päätelmään l.iittvvä
ehio, muuttumattomuus muissa s`ihteissa, ei pidä paikkaansa.`todellisuudessa, ei tällainen päätelinä lausu mitään t,odellisista taloudellisist,a

tapahtumista

eikä

m}röskään

niiden

s`i.v-`-hte}''destä.

Nousukauden aikana voi esiintvä rahamäärän kasvua ja hintojen
kohoainist,a samanaikaisesti, ja.kuitenkin vastaavat kunakiii ajaiikohtam erikseen i.ahamäärä ja hintojen korkeus toisiaan. Samoin
merkitsee koron aleiitumineii t}röpalkan kohoainista sillä ehdolla,
että iTiuut tekijät itysyvät muuttumatta, kun taas todemsuudessa
muidenkin tekijäin samanaikaisest,i muuttuessa työpalkka voi kohota, vaikka korkokin kohoaa. Konjunktuui`itutkimuksen täi`kein
tehtävä

on

siis

sclvitt,ää,

millä

tavalla

tapaht`imat

kausaalisesti

seui`€iavat toisiaan.

Laajimman osan teoksesta muodostaa nousukonjunktuurin tutkimiiien. Carell lähtee siitä, että kaiken taloudellisen toiminnan
€dellytyksenä on ansion saanti.
TuoLanto laajenee sitä mukaa
kuin se käv kannattavammaksi ja supistuu taas kannattavaisuuden
piencntyes.sä.

P\'ousukausi voi täten alkaa vasta silloin, kun jonkin

tai joidenkin tuoti`nnonhaarojcn kannattavaisuus tekee tuotannon
laajentamisen mahdolliseksi.
\-aikkakaan Carell ei selvästi sitä
mainitse, lienee hänen ajatuksensa pohjana se, että eri tuotannonhaarojen kannattavaisuus huononee laskukauden kuluessa eri tavoil]i.i, jo]loin se tuotannonhaara, jonka kaniiattavaisuus, joko
sy}'stä, että tuotantokustannukset ovat alentuneet, enemmän kuin
tuotteiden hinnat, tai sy}'stä, että k}.s}.ntä on verraten epäjoustava, on laskukauden aikana kehitt?-n}'t paremmaksi kuin muiden
tuotannonhaarojen, voi vähitellen toimia pareminissa olosuhteissa
kuin muut ja laajentua. Jollakin alalla esiint,yvä tuotannon laajentuminen lisää ostokykyä, kohott,aa i`aaka-aineiden hintoja sekä
vähitellen myös muiden tuotteiden hintoja. Aluksi voi tuot,ant,o
laajentua entisen pääoman varassa, joten myös korko nousukauden
alussa voi pys}'ä ennallaan, jopa alentuakin. Myöhemmin laajenee
luoton käyttö ja samalla m}.ös koi`ko kohoaa. Työpalkkojen kohoaminen alkaa varsinaisesti vasta sitten, kun työttömyys on ainakin
pääasiallisesti hävinnyt.

Nousukauderi aikana esiinty}- täten suh-
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nen.
LTudet tuotantolaitokset muodostavat tämän »koi`ottoman
rakennusrahan» katteen. Kun siis va]tio `.apautuu koi.kotaakasta,
voidaan päästä lopulliseen päämäärään:
veroja vailla olevaan
valtioon.
li:dellä esitetystä lienee selvinn}'t, et,tä tätä taloudellista ohjelinaa

}'len i.äikeine iskulauseineen ja osittain aivan mielikuvituksellisine
Suunnitelmineen, voisi helT)osti pit,ää enemmänkin jonkun yksityisen
henkilön kiihtyneenä mielenpurkauksena kuin suui'en valtiomsen

puoliieen oh.].elmana. r\Te vastaväitteet,, joita täniän ohjelman cri
kohtien johdosta voidaan tehdä, eivät suinkaan ole vähäisiä. }Iutta
toisaalta on kuitenkin otettava huomioon ne epätoivoiset olosuhteet, jotka selittävät puheena olevan ohjelman svntvmisen. Sotakoi``.auksien suunnaton taakka on vmmärrettävi`;tä `s`'istä saattanut Saksaii kansan huokaamaan .))koi.ko-orjuudcny) Ualaisena, ja
häikäilemättömässä juutalaisessa finanssimaailmassa on helposti
näht}. ruumiillistuneina vallitsevan kaTtitalistisen talousjärjestelmän puutteellisuudet. Epäilemme kuitenkin, onnistuuko >)kolmas
valtakunta» keksiinään k}rllin tehokkaita keinoja, joiden avulla
siveellisy}tden korkeiinmat vaatimukset voitaisiin viedä `'oittoon
talouselämässä. Paljon parjatulla oman edun tavoittelulla on silläkin
ollut ja ei)äilemättä tul6e ede]leenkin olemaan tät`keä tehtävänsä talouselämän kehit}'ksessä. Ja ihmisten pahuuden ja itsekk}-}rden pois-

juurittamiseen vaaditaan toki paljon eneminän kuin pelkkiä ulkonaisia drakonisia mahtikäsk}rjä. r:päselväksi jää iii}-ös, initen Saksan kansa]lissosialistit luulevat voivansa turvata uuden pääoman
jatkuvan muodostuksen korkoa vailla olevassa yhteiskunnassaan.
Pahoin ])elättävää on, että uusi ))koi`oton rakennusraha» johtaa
auttamattomasti
rajatt.omaan inflatioon ja sitä tietä koko talouseTämän täydelliseen

sekasortoon.
lM . Str.

ERicii

CARELL, D..e J('or}/.t4Åctm

junktui`bewegungen
Fischei..

.Jena 4932.

auf

Umriss

Grundlage
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Konjunktuuriteoriaa käsittelevistä saksalaisista tutkimuksista
ansaitsee huomiota Miinchenin yliopiston dosentin Ei`ich Cai`e]lin

teos erikoisesti siinä käytetyn metodin takia.
Carellin pyrkimyksenä on selvittää konjuiiktuurivaihteLuiden syyt empiiris-induktiivista tietä nojautumalla konjunktuuritilaston avulla saavutettuihin
tuloksiin. Konjunktuuritilaston tulokset ovat kuitenkin määränneet vain tutkimuksen suuntaviivat, kun taas tapahtumien syyyhteys joutuu yksityiskohtaisen selvityksen kohteeksi.
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ohjeitten toteuttaminen ei kuitenkaaii merkitse yksityisen omistusoikeuden tuhoamista eikä yritte]iäisyyden hävittämistä. Sosialisoiminen sanan mai`xilaisessa merkityksessä ei tule kysymykseen vain jättiläisyi`itykset (konsernit, syndikaatit ja trustit) joutuvat
yhteiskunnan haltuun. Lainsäädännön ja valtiovallan tehtäväksi
jää edelleen huolehtiminen siitä, että rikkaudet eivät pääse kasaantumaan joidenkin harvojen yksityisten käsiin yhteisön vahingoksi.
Jokainen työkuntoinen yhteiskunnan jäsen joutuu kansallissosialistisessa valtiossa yleisen työvelvollisuuden alaiseksi,
samalla
kuin ansioton tulon nauttiminen, siis toisten työn tulosten riisto,
estetään.

Oman tärkeän lukunsa kansallissosialistien taloudellisessa ohjelmassa muodostaa t,aistelu korko-orjuutta vastaan. Kirjan tekijä
lausuukin suoraan, että koi`ko:orjuuden murtaininen on kansallissosia]ismin suui`in ja va]tavin, mutta samalla kertaa vaikein ja
eniten vastustusta kohtaava tehtävä. Mitä merkitsee sitten tuo
kovin marxilaiselta kuulostava iskusana »koi.ko-orjuust)?
Sikäli
kuin kirjoittajan paikoitellen hyvinkin hämäi`ästä ajatuksenjuoksusta saa selvän, pitäisi korko-orjuuden merkitä sitä taloudellisen
riipi)uvaisuuden tilaa, johon kansainvälinen juutalainen rahavalta
on saattanut kansat. Taist,elu korko-oi`juutta vastaan on samalla
leppymätöntä taistelua pankki- ja pöi`ssipääomaa vastaan eli kirjoittajan voimakast,a sai]ontaa käyttääksemme - nylkyreitä
ja koronkiskureita vastaan. Pankit ja pörssit ovat nykyisen korkokapitalistisen talousjärjestelmän inhoittavimpia kasvannaisia. Ne
eivät suorita yhteiskunnassa mitään hyödyllistä tehtävää, päinvastoin ne keräävät vain suuria voittoja työtätekevien yhteiskunnan jäsenten kustannuksella. Koko nykyinen luottojäi.jestelmä
muodostaa kuvaannollisesti puhuen hämähäkinverkoston, jonka
avul]a harvalukuiset pankki- ja pörssiylimykset hallitsevat tuotantoa ja orjuuttavat työtä, joka yksin pystyy luomaan todellisia
arvoja. Luottolaitosten tehtäväksi jää vain mahdollisimman suuren koron kiristäminen, kun sen sijaan nc eivät välitä kansakunnan
tarpeiden tyydyttämisestä rahtuakaan.
Korko-oT`juudeii kukistaminen merkitsee näjn ollen ei aiiioastaan talouselämän pelastamista, vaan myöskin sosialisen kysymyksen ratkaisua.
Koi`koorjuudesta vapautuminen tapahtuu ensi sijassa sitä tietä, että
kansallissosialistinen valtio ei lainkaan tui`vaudu lainanottoon
hankkiessaan varoja tehtävjensä suorittamiseen.
Julkiset työt,
tuotantolaitosten perustamistoiminta j. n. e. rahoitetaan ilman
minkäänlaisia välikäsiä suorastaan valtion omasta toimesta, laskemalla liikkeeseen uusia maksuväliiieitä.
Tämä ei kuitenkaan
johda inflatioon, vaan päinvastoin rahan vakavuuteen, koska uuden
rahan liikkeelle laskemista toisaalta vastaa uusien arvojen luomi-
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on kuitenkin se, että tällainen vilkastuminen on suurimmaksi osaksi
vain näennäistä eikä todellista nousua.
Carellin pyrkimyksenä on osoittaa, että konjunktuurivaihteluidenkin aikana taloudellinen toiminta tapahtuu jäi`kiperäisesti.
Tämän pyrkimyksen tuloksena onkin se, että hänen konjunktuuriteoriansa on systemaattisempi kuin monet muut teoriat. Tästä
kausaalisten yhteyksien etsimisestä seui`aa kuitenkin, että Carell
joutuu hylkäämään kaikki ne subjektiiviset seikat, jotka kuitenkin
kieltämättä vaikuttavat konjunktuurikehitykseen taloussubjektien
järkiperäisen toiminnan lisäksi.
11. H-o.
FRiEL>Ricr+
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.Jo yllämainitun teoksen nimi ilmaisee Gottl-Ottlilienfeldin
kannan suunnitelmataloutta koskevassa kysymyksessä.
Teoksen
alkusanoissa tekijä.mainitsee, että vaikkakaan hän ei aikaisemmin
ole käsitellyt uusia taloudellisia kysymyksiä, hän kuitenkin tässä
tutkimuksessa tahtoo valaista niitä suunnitelmatalouden käsitteeseen liittyviä hai`haluuloja, jotka voivat, jos ne pääsevät leviämään laajalle, vaikuttaa vahingollisesti taloudellisen toiminnan
kehittymiseen.
Kysymys suunnitelmatalouden mahdollisuuksista
ja vaikutuksista taloudelliseen elämään on oikeastaan teoreettinen
kysymys, jota voidaan selvitellä logiikan avulla. Toinen asia on
kuitenkin se, että suunnitelmataloudesta yleisesti puhutaan yhteiskunnallisena uudistussuunnitelmana, jota ei lainkaan pyritä pei`usteleinaan tieteellisesti.

\'aikkakin suunnitelmatalous on yleisessä kielenkäytössä isku-

sana - samoin kuin toiselta puolen myös kapitalismi - voidaan
sitä myös käyttää viattoinammassa, vieläpä varsin järkevässä
merkityksessä.
Suunnitelmatalous voi olla tosiasia, joka liittyy
osana kapitalistiseen talousjärjestykseen.
Tässä
merkityksessä
se on käsite, joka kaipaa lähempää teoreettista i]erustelua. Tekijä
käsitteleekin teoksessaan ennen kaikkea suunnitelmataloutta tässä
merkityksessä, ja pyrkii sitten näin saat.ujen tulosten avulla arvostelemaan suuiinitelmataloutta talousjärjestyksen uudistussuuniiitelmana.
Puhuttaessa kapitalistisesta talousmuodosta on yleensä painostettu tuotannon järjestysmuotoa. Tekijän mie]estä tämä tosiasia
kuvaa kuitenkin kapitalismista vairi sen toista puolta, kun taas
toinen puoli, yksityistalouksien olemassaolo, jää syrjään.
Kapitalist,inen talousmuoto pei`ustuu kuitenkin i)ohjaltaan juuri tähän
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`i'iimeksi mainittuun ominajsuuteen, joka sama]la on ensin`iiiäinen

ja `'anhin olemassa oleva ta]ousmuoto. \Täiden }'ksityistalouksien
tarkoituksena on toimia tarkoit,ustensa saavuttamiseksi.
Tähän
seikkaan perustuu pohjimmilta.m se tosiasia, että m}.öskin kapitalistinen talousmuoto on toiminnassaan sidottu, eikä siis mikään
mjelivaltaisesti toimiva talousjäi.jestelmä. Täten ei m}'öskään `'oida

puhua tuotannon anai`kiasta kapitalistisessa järjestelmässä.
\'e toimenpiteet, jotka ovat välttämättömiä yksit}'istalouksien
tarkoitusten toteuttamiseksi, ei\'ät kuitenkaan ole suunnitelmatalo`itta
sanan
varsinaisessa
inerkit,\'ksessä.
Yksit`.].stalouksien
tai`koituksien toteuttairiinen on kuit6nkin vaatinut .muita, koi-keampaa astetta olevia talouksia, ennen kaikkea julkisi€i talouksia,
joiden olemassao]o tuo taloudelliseen elämään pakkotaloudellisia
tekijöitä.
Yleensä on hyvinkin epäloogillista jättää ottamatta
huomioon tätä laatua oleva, kapitalistiseen talousjärjestykseen
]iitt}'vä suunnitelmataloudemnen aines.
Mainittu suunnitelmatalouden muoto on syntynyt olosuhteiden
pakosta.
'Yksit}'istalouksien toimintaa sitoo sen lisäksi joukko
suunnitelinanmukaisia pakkot.oimenpiteitä, joiden aiheena on taIoudellisen toiminnan tai`koituksenmukaisuus. `Jo vanhojen egypti]äisten oli i)akko turvautua suuiinitelmalliseen }'hteistvöhön toimeentulonsa
turvaamiseksi.
^'vk`'isessä
talouseTämäs.sä
lisääntyvät suunnitelmanmukaiset ])ak.ko.toimeni)jteet, sit,ä mukaa kuin
ta]oudellinen kehitys vaatii ]aajempaa }J'hteistoimintaa.
Tekijän
käsityksen mukaan eivät tällaiset pakkotoimenpiteet kuitenkaan
kehity aina samaan suuntaan, vaan oii huomattavissa ajoittaista
kehityssuunnan muuttumista.
Täten ei myöskääri ole todennäköistä, että t«hitys kulkisi kohti täydellistä, pakkotoimenpiteiden
määi`äämää

t,alousmLiotoa.

Kapitalistiseen

taloiisiTiuoloon

liitt}'-

villä pakkotoi]nenpiteillä on näet rajansa, ne eivät voi kehittyä
niin pitkälle, että }'ksit}.istalouksien olemassaolo joutuisi kärsimään, koska \'ksit\'istalouksien olemassaolo on nvkvisen talousmuodon primäärine;i ominaisiius. Toiselta puolen o+at vhä useammat pakkotoimenpiteet vält,t,ämät,tömiä taloudelliseii.' toiminnan
iiiuodost,uessa yhä monimutkaisemmaksi.
Kun täten suunniteliiiallisuus on tarkoituksenmukainen, on
mahdo]Iista, et,tä jo kapita]ismin va]litessa pyritään sitomaan taloudel]ista toimintaa liian suui`essa määi.ässä. Tässä on tekijän mie]estä suunnitelmallisuuden s`iuT`in vaikeus ja vaara. Onko varmaa,
ett,ä toimenpjde, joiika tai`koit,uksena on vaikiit,taa inäärätyllä
tavalla, todellisuudessa muodostuu tehokkaaksi? .Järkipei.äineiikin
suunnittelu voi saada aikaan vääriä t`i[oksia. ]..isäksi tekijä i)ajnostaa sitä, että suunnite]mallisuus riLerkitsee aina valt,aa ja säännö)Ii-
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sest,i muutamien `7ksi]öiden niääräämisvaltaa miiihin vksilöihiii
nähden. Tällöin myös valta voi helposti johtaa väärinkä}Ttöksiin.

Suunnitelmatalous kapitalistisen talousjärjestelmän tä}7denn}'k-

senä on siis mahdollinen ja samalla in}Tös - oikein toteutettuna tarkoituksenmukainen, vaikkakin sen toteuttaminen usein on vaikeat,a. Mutta jos suunnitel]iiataloutta r}-hd}'tään asettamaan kapitalist,isen talousjärjestelmän tilalle uutena ta]ousmuotona, joudutaan
välttämättä
]oog.il]isiin
mahdottomuuksiin.
Suunniielniatalouteen ei voida siirLyä vähite]Ien, osittaisesta suunniteliiial]isuudest,a tä}'de][iseen, sil]ä tä}.de])inen suunnitelmatalous tekee
mahdottomaksi yksityistalouksien olemassaolon, kun taas näiden
o]emassaolo on osittaisen suunnitelmamsuuden edellyt}'ksenä. Jos
taas toteutetaan täydellinen suunnite]mallisuus, seui`aa yksityistalouksien häviämistä täydellinen sekasorto, si]lä mikään }-htenäinen t,aloudel]inen johto ei voi riuo]ehtia vksilöistä samalla tavalla
kuin }7l#ityista]oudet. Työttömyytt,ä sana.n kapitalistisessa merkityksessä ei tietenkään voi esiint`vä täydellisen suunnite]mallisuuden

vallitessa, mutta sen sijaan hyvinkin toimettomuutta, e]lei valtio
voi antaa iyötä kaikille yksi]öil]e. .Toka tapauksessa tulee tatoudellisen johdon huo]ehtia samalla tavalla sekä toimivista että toimettomista vksilöistä, josta taas on välttämättä seui.auksena }Tleinen elintason aleneminen.

Ede)lä on esitetty pääpiirteittäin Gottl-Ottlilienfeldin käsit}rs
suunnitelmata]oudellisen järjestelmän mahdollisuuksista.
Tutkimus, jossa verraten yksityiskohtaisesti on selostettu suunnitelmallis`iuden ei.i muotoja sekä niiden vaikutuksia talouselämään, pei`ust,uu kokonaan siihen ajatukseen, että taloudel]isen toimiiinan perustana täytyy o]Ia er.i i.akennelinia, ensi sijassa yksityistalouksia,

joiden vuorovaikutus muodostaa talousjärjestelmän olennaisimman
osan. Tutkimus on ehdottomasti teoi`eettinen ja loogi]1isesti kehitetty; toineii asia on se, että ]oogilliset tosiasiat eivät pysty
kumoamaan niitä mielipit,eitä, joiden takana on pareminan talous-

järjeste]män kuvitte]eminen.

11. II-o.

LAURA HAi"AJA,. Ht4smoder7Ä eÅo7.omi.sÅ¢ gömjng. Åndi.a upplagan.

Kooperativa Förbundets Bokförlag. Stockholm 1932.

Siv. 79.

Kotitalouden asema ja merkitys kansantaloudessa on jäänyt
aivan syrjään siinä runsaassa tutkimus- ja julkaisutoiminnassa,
mitä kansantaloustieteen alalla on harjoitettu.
Esiteltävänä
oleva kirja kiinnittää huomiota tähän epäkohtaan ja valaisee
ansjokkaasti kodin »sie]un», perheenemännän, asemaa kodissaan

KIRJALLISUUTTA

jå Lhe:ek£±StkyusTäp.assa Sekä hänen taloudellisen tehtävänsä iuonnetta
Tekijä esittää aluksi, miten ihmiskunta-vähitellen on siirtynyt
luontoistalouden asteeltaan, jolloin melkeinpä kaikki tarvittavat
hyödykkeet tuotettiin omassa taloudessa, nykyiselle vaihdantatalouden asteelle. Mutta vaikkakin teollisuus on vallannut suuren
osan niistä tehtävistä, jotka aikaisemmin suoritettiin kodin piirissä, on kotitaloudelle kuitenkin vielä jäänyt suuri joukko mitä
erilaisimpia tehtäviä, joita i)erheenemäntä suorittaa luontoistaloudelle ominaisissa o]osuhteissa. Hänen työhönsä ei sovelleta nykyaikaista suojelulainsäädäntöä, ei 8-tunnin työpäivää, ei loma-aikoja.
Perheenemännän työ on suureksi osaksi epäitsekästä, itsensä unohtavaa työtä, se ei ole ammatti, se on kutsumus. Perheenemäntä
ei saa korvausta työstään rahatuloina vaan luontoissuorituksena.
Tästä asiantilasta tekijä katsoo perheenemännän työn yleisen aliarvioimisen pääasiassa johtuvan. Tämä aliarviointi vai`mastikin
lakkaisi, jos kotitalouskin voisi siirtyä vaihdantatalouden piiriin;
tekijä osoittaa kuitenkin, että se on mahdotonta, samoin hän
osoittaa mahdottomaksi senkin, että vaihdantatalouden piiriin
kuuluvat laitokset, kuten hotellit j. n. e., voisivat kokonaan koi`vata kotitalouden.
Perheenemännän taloudellisen toiminnan arvon nostamiseksi
tekijä i)itää tarpeen vaatimana, että selvitetään pei`heenemännän
työn laatua kansantaloustieteelliseltä näkökannalta ja koetetaan
arvioida, miten suui`ia raha-arvoja tämä työ edustaa. Tekijä toteaa, että perheenemäntä, jota usein väärin syytetään siitä, että
hän muka »kuluttaa sen, mitä muut ansaitsevat, saamatta aikaan
itse mitään varsinaisesti hyödy]listäJ), todellisuudessa suorittaakin

::åishai::ataJ;;iFkoe?:Pi:ofåthadet:o:finmneoilll;s:aretnygöatå.siiEårT:inu:=eännttäu.ot:
tajien sarjassa, joita tai`vitaan, ennenkuin hyödyke on kulutuskelpoinen.
Tekijä koettaa laskea maassamme vuosittain suoi`itettavan kotitaloustyön arvoa ja päätyy sel]aiseen tulokseen, että
ensiksikin kansamme i`uokatalouskustannus olisi vv:n 1926-27 tienoilla noussut n. 10 miljaardiin markkaan, josta kot].taloustyön
osalle tulisi 1.7 miljaardia markkaa. Muun kotitaloustuotannon,
]ämmön, puhtauden, kodissa valmistetun ja korjatun vaatetuksen
j. n. e. arvoksi arvioi tekijä 3.å

miljaardia mai`kkaa, josta 1.7

mil-

jaardia markkaa edustaisi kotitaloustyön arvoa. Koko kotitaloustuotannon bruttoarvo olisi siis 13 mi]jaardia mai`kkaa eli suunnilleen yhtä suui`i summa kuin maamme teollisuustuotannon bi`uttoai.vo samoihin aikoihin oli. Kun laskettuun kotitaloustuotannon
bruttoarvoon sisältyvät vain tuotantokustannukset, teollisuustuotannon bi-uttoarvoon myös voitto, on kotitaloustuotannon arvo
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Tohtori Suviranta taas käsittelee kirjoituksessaan .+\inerikan
`'hdysvaltain vv. 19J.4-32 harjoittamaa rahapolitiikkaa.
Maai]mansodan vaikutuksesLa Yhdysvaltain aseiiia iiiaailiiiantaloudessa muuttui nopeastj. Sen sijaan, että Yhd}/'svallat aikaisemmin olivat pääomaa Luova maa, niistä tuli nopeasti i)ääo]naa
vievä maa. Tämä oli seuraus soi,a-,].a sodanjälkeisten viiosien tavattoinan edullisesta maksutasecsLa. Tässä yhteydessä sopii kuiLenkin
tehdä itieni huomautus tohtori Suvii.annaii esitt,ämieii Yhd}'svaltain
\.ienti}.Iijääinää koskevien lukujen johdosta. `'hd}-svaltain kauiiijatilasto eroaa useimpien muideii maiden vastaavasta tilastost:` siinä

suhteessa, että se ilmoit,taa tuotujen tavaroiden hnnan ulkoiiiaan
satamassa, eikä cif-hintaa niinkuin esimerkiksi mei]lä.
Täinän
vuoksi Yhd}-svaltain kauppatase nä`.t,tää aina
edul]iseii`malta,
kuin mitä se todellisuudessa on. Jos åsiinerkiksi vuosilt,a 192(j ja
1929, joilta tietoja on saatavissa, tarkastaa, kuinka paljon [uonnin
arvo nousee siihen lisättävien rahtikustaniiusten johdostii, huoinaa,
että vientienemmyys vähenee 300 å /ioo milj. dollai`ia. R}.ht}.mättä
lähemmin tutkima.m niuita vuosia voidaan näin o]1eii --kun [isäksi
vielä vakuutukset otetaan huoinioon - ai`vioida, et,tci iiiuut£\niina
vuosina ole ollut lainkaan vientienemiiyyttä.
V:n `J920 kriisin jä]keen, joka ()saksi oli seuraus keskuspankin
dcl.lat,oorisesta politiikasta, tuli A]iierikan rahapoliLiikan ohjeeksi

ajatus,
tvksen
nLiuut
- olisi

että rahapolitiikan tärkein tehtävä o]i taloudemsen kehitasoitt,aininen. Tämä ei kuitenkaan merkinn}'t sitä, etteivät
näkökohdat -po]ijttiset, valtiotaloudelliset, liiketaloudelliset
päässeet tuntuvasti vaikuttamaan pankkii)oliittisiin toimen-

piteisiin. Tavaiiniukaisen passiivisen rahapolitiikan tilalle tuli aktiivinen rahapolitiikka.
Tämän konjunktuuripolitiikan toteut,t,ainiseksi ryhdyttiin kei`äämään suhdannetilaa valaisevia tietoja eri
aloilta.
Niin i)ian kuin näkyi joitakin lamaannuksen merkkejä,
alennettiin diskontt,oa sekä hsättiin avomarkkinaostoilla i-ahamai`kkinain ostovoimaa, kunnes taloudellisen toiminnan jatkuvaisuus oli jälleen t,aattu.
Vuodesta vuoteen luoton tarjonta näin
ollen kasvoi. Voidaan i"hua luottoinflatiosta, joka vähitellen kaivoi
maata kansantalouden
tasapainolta.
Lopuksi federal i.eserve-

järjestelmän tä}Ttyi ryhtyä hillitsemään yhä kiihtynyttä pörssikeinottelua.
Tohtori Suvii'anta on kuitenkin sitä mieltä, että
keskuspankkipolitiikan yrit}Tksillä ehkäistä keinottelua ei ollut
suoranaista vaikutusta i)örssiromahdukseen, vaan että tämä pikemminkin on katsottava siksi välttämättömäksi lopuksi, johon jokainen keinottelukausi päät,tyy.
Lokakuussa 1929 sattui sitt,en se
jättiläismäinen pörssiromahdus, josta nykyinen ki`iisi sai alkunsa.
Parin kuukauden kuluessa 25 edustavan teollisuusosakkeen arvo
laski 53 °/o ja 25 edustavan rautatieosakkeen arvo 32 °/o. Pros-
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luottojärjestelmässä ilmenevään
]ismaideii ott,amia luot,toja on
siin; t,ämän ]isäksi tulee, että
välisistä veloista on sodasta
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sekasortoon on ollut se, et,t,ä velalkäytetty tuottamattomiin tai.koitukhuomattava osa nyk).isistä kansainjohtuneita vahingonkorvausvelkoja,

joista velallismaat eivät ole saaneet minkäänlaista vastinetta.
Velkojen maksamiselle tavaroiden tai taloudellisien palveluksien
muodossa on asetettu tulliesteitä, mjstä on seui`annut, että velallis-

maiden on ollut pakh nyt ryht,yä järjestelmälliseen polkumyyntiin.
Toinen sy}r nykyiseen f'inanssikriisiin on ku]lan arvon nousu viime
vuosina. Määi.ätyn koron tai velan maksamiseen tarvitaan nykyään

noin 70 °/o enemmän tavaroita kuin ennen. Tämän johdosta ovat
erittäinkin raaka-aineita tuottavat maat, kuten Etelä-Amerikan
valtiot, tulleet suorastaan maksukyvyttömiksi. Kaiken lisäksi on
kult,akanta useissa taloudellisesti tärkeissä maissa hmottu, joten
maksutaseissa esiintyvät heilahdukset eivät enää automaat,tisesti
tasaannu. LJa mitä enemmän kehitys on kääntynyt epäedulliseen
suuntaan, sitä suui-emmaksi on epä]uottamus kasvanut -mikä taas
vuorost,aan on pahentanut tilannetta.

Pääjohtaja Ryti pohtji sitten, mitä ulospääsyteitä tästä ki`iisistä
on tarjolla. Ei`ikoisesti hän huomauttaa, että tervehtymisen edel]yt)'ksenä on kansainvälisissä maksutaseissa syntyvien vajauksien
peittäminen. Näin ollen olisi.vahingonkorvaussuoritukset ja niihin
]iitt`.vät kansainvälisten sotavelkojen korot ja kuoletukset pyyhittävä pois kansainvälisistä maksutaseista. Toinen askel samaan suuntaan olisi, että maailma luopuisi nykyisestä tullisodasta. Mutta
ennen kaikkea olisi tärkeätä, että hinnat maailmanmai.kkinoilla
i)ääsisivät nousemaan. Pääjohtaja Ryti näyttää odottavan, että
käänne hintojen kehityksessä saataisiin aikaan Yhdysvaltain harjoittamalla reflatoorisella rahapo]itiikalla.
F`inanssikriisin vaikutuksesta Suomeen

Pääjohtaja Ryti huomauttaa, että finanssikriisin puhkeaminen järkytti pahasti ennen
sit,ä vallinnutta tasapainoa, aiheuttamalla toiselta puolen hintojen
laskua, toiselta puo]en lyhytaikaisten saatavien nopeata poisvetämist,ä inaasta. Hän arvostelee kuitenkin suhteellisen optiinistisesti
mahdollisuuksiamme selvjytyä nykyisestä ahdinkotilast,a: »Sillä

yksi Suomen kansan tode]la ihailtavia ominaisuuksia on juuri se,
että se osaa kiristää nälkävyötä, silloin kun se on välttämätöntä.
Nykyinen pula-aika on opettanut meidän kaikki entistä vakavammin näkemään todellisen köyhyytemme .ia mahdollisuuksiemine
rajoitukset, niin että ponnistuksemme taloude]liseen hyvinvointiin
nyt nojautuvat todellisemmalle ja lujemmalle pohjal]e kuin aikaisemmin t,aloudellisen nousukauden vallitessa.»
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Jokainen

oikeamielisesti

ajatteleva

ihminen

on

varmaankin

xå`n¥isn,:,u.nunduei;ias=naaåerpkei',hyekesneenTänTnää=ät},,ä:nå:tuur;n.nykåi:y,ies:kjå
tähän asti pohjautunut pääasiassa vain suhteellisen hämärään t,unteeseen siitä, et,tä noiden satojen t,uhansien perheenemäntien aheri.uksen, joka useimmiten alkaa varhain aamulla ja päättyy vasta
myöhään illalla, täytyy edustaa niyös melkoisia taloudellisia arvoja.
Maisteri Laui`a I-Iarmajan kirjan luett,ua kirkastuu perheenemäiiiiän
työn merkit}'s ja sen asema }'ksit}ris- ja kansantaloudessa täsmä|liseksi, näköalaa avartavaksi ja suhteita selventäväksi tiedoksi.
Suosittelen mitä lämr]imimn`in tät,ä samalla kei`taa sekä asia[lisesti että miellyttävästi ja sujuvalla tyylillä kirjoitettua kirjasta
kaikkien kansantaloudellisist,a kys}'inyksistä kiinnostuneiden luett,avaksi.

A . l.-nen.
F\isTo_ +`yTi .ia Bp: .S_u.vmj"_T+, M.a`pilmanlwiisi ia .\nieri,han YhdysvciJfcijn

suja 21.

/.c./icLpoJj!ji:ÅÅ'cL

Ilelsinki 1932.

Talo`idellisen

Talo`idellisen
Siv. `113.

neuvott,elukunnan

sarjassa

neuvottelukunnan

on

julkai-

iliiiest}rnyt

uusi

julkaisu, n:o 21, jossa pääjohtaja t?j6!o ff#fj käsittelee maailman
finanssiki-iisiä ja tohtori /7J.i4J" S`i4yjJ.¢n!cr, taas Amerikan

Yhdys-

valtain rahapolitiikkaa vuosina `1914~32. Tämä teos liittyy läheisesti neuvottelukunnan aikaisemmin julkaisemiin pulatutkiinuksiin,
jotka kuitenkin ilmest}'ivät painosta, ennenkuin maailman talouspula oli huomattavasti muuttanut luonnettaan vuoden L93L syyspuolella puhjenneen yleisen finanssikriisin takia.
Hsityksessään, joka pääkohdiltaan perustuu Suomen ljiikemiesten Yhdistyksen kokouksessa keväällä 1932 pidettyyn esitelinään,

pääjohtaja Ryti huomauttaa, että eräs nykyisen pulan kaikkein
luonteenomaisimpia piirteitä on se, että melkein kaikkia maailmankauppaan joutuvia tärkeitä tavaroita tuotetaan ja tarjotaan enemmän, kuin niitä kyetään ostamaan tai ha]utaan ostaa. Tämä. on
mei`kki siitä, että se ]aaja mekanismi, jonka avulla tuotetut tavarat
siiri`etään tuottajilta kuluttajille, on pahasti joutunut epäjärjestykSeen.

Sir A).t/bzA). ScLjfe/. määrittelee kansainvälisen finanssikriisin siten,

että se on velallismaiden kykenemättömyys toisaalta peittää maksutaseessa syntyviä vajauksia ilman lainoja ja toisaalta mahdottomuus
saada tällaisia lainoja.
Erityisesti v:n 1931 keväästä alkaen on
kansainvälinen luottojärjestelmä mennyt kerrassaan vinoon. Vanhat luotot on kaikkialla irtisanot,tu ja uusia luottoja ei ole myönnetty edes kaupallisiin tarkoituksiin. Tärkeä syy tähän maailman
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todellisuudessa huomattavasti teollisuustuotannon vastaavaa arvoa
suurempi. Edellyttäen koko kulutuksemme arvoksi kyseessä olevana ajankohtana 17 miljaardia markkaa tek].jä toteaa, että meillä
on vain /± miljaardia markkaa menoja sellaisista hyödykkeistä ja
palveluksista, joihin kotitalouden ei ole tarvis puuttua. Eräisiin
yl#ityiskohtiin näissä laskelmissa voisi tehdä huomaut,uksia: niinpä
pääd}-tään todennäköisesti liian korkeaan ai`vioon maatalousväestöm]ne ravinnonkulutuksesta, jos ilinan inuuta yleistetään kii`.].anpit,otiloilta saadut arvot, sillä vertaamalla näin yleistettäessä saatuja eri elint,arvikkeiden kulutusmääriä niihin määriin, jotka tuotanto- ja ulkomaankauppatilaston mukaan ovat koko kansamme
kävtettävissä, voidaan todeta, että useimi)iin elintai`vikkeisiin nähdeL kirjanTiitotilojen kulutus ylittää 10-20 °/o:1la, muutamiin tuotteisiin nähden jopa 30-40 °/c,:11a ne inäärät, jotka voidaan ottaa
maatalousväestön keskiinääräisiksi kulutusmääriksi.
Kun kuitenkin t,oiselta puolen on varmaa, että useat muut arviot ovat hyvinkin
alhaisia, ei ai`v].oitua kokonaismääi.ää voitane pitää liian koi`keana.
./\ivan yhtä suuret, ellei suuremmatkin tehtävät kuin tuotta-

jana perheenemäntä suoi`itt,aa kulutuksen järjestäjänä ja johtajana. Perheenemännästä useimmiten riippuu, pysyvätkö perheen
menot ja tulot tasapainossa ja jääkö jotakin säästöön pahojen päivien ja vaiihuuden varalle. Kulutuksen johtajan asemassa ollen

perhecnemäntä tavallaan tulee tuotannonkin johtajaksi, sil]ä hänen
ostotoimintansa suunta vaikuttaa hvvin ratkaisevasti tuotannon
suuntaan, kotimaisen tuotannon o;uuteen kulutuksesta j. n. e.
Tämän vaikean tehtävän suorituksessa voivat ei`ilaiset tarkastusja tutkimuslaitokset samoin kuin osuustoiminta. antaa perheenemännille hyvin tervetullutta apua.
Koko tuotannollisen toiminnan - sanan tavanomaisessa merkityksessä - piirissä on rationalisoimispyrkimys kauan aikaa ollut
ja on yhä edelleenkin hyvin keskeisessä asemassa. Viime aikoina
on inyös kotitalousväen keskuudessa herätty huomaainaan rationalisoinnin välttämättömyys kotitaloudessakin.
Kotitalouden ratio-

nalisoint.i, jonka tuottamaa hyötyä tekijä vakuuttavasti kuvailee,
edistyy kuitenkin hitaasti, niin kauan kuin perheenisät ja yhteiskunta p}rsyvät tälle ajatukselle kylmänä. Tekijä esittää painokkaasti, ettei niitä menoja, joita kotitalouden rationalisointi vaatii,
ole pidettävä kulutusmenoina, kuten perheenisät asiaa useinkiii
arvostelevat, vaan on tässä kysymyksessä sellainen tuotantopääoman parantaminen, joka on täysin vei`rattavissa maatalous- tai
teollisuusyrityksen modernisoimiseen. Samoin tekijä osoittaa, miten
vält,tämätöntä ja taloudellisesti edullista on, et,tä perheenemännät
saavat mahdollisjmman hyvän kasvatuksen vaativaan taloudelliseen tehtäväänsä.
7
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perit}T-ohjelmallecn
uskollinen
lloover koetti
Amerikan
rahapolitiikan tukeiii€`na saada aikaan tarpeellisen kevenn}'ksen: palkkojen alentamisi€` vastustettiin, uusiin tuotannollisiin sijoituksiin

käytettiin suuria rahamääriä, vehnän ja puuvillan hinnat koetettiin
kiinnittää määrätylle tasolle ja siten pys}'t,tää inaatalousväestön
ostovoima aikajsempien vuosien tasalla. Tekijä toteaa, että koko
tämä konjunktuurii)olitiikka täydellisesti epäonnistui ja että sc
i)äinvastoin esti talouselämää saavuttamasta uut,t,a sisäistä ja ulk()naista tasaitainoa.
lLopuksi tohtori Suviranta selvittää s}.ksyllä 1931 pulijenneen
finanssikriisin luonnetta ja syitä.
Pankkien taloudel[iset tu]okset
olivat joutuneet )-hä enemmän riippuviksi pääomamarkkinain kehit}rksestä. Tästä seikasta aiheutui suuria tappioita aikana, jolloin
osakkeiden ja kiinteistöjen arvot laskivat romahdusmaisesti. Kun
Eng]anti oli joutunut inaksuvaikeuksiin ja tämän johdosta luoi)unut
kultakannasta,
kohdistui }-leinen
epäluottamus
Thd}'svaltoihin

ja ulkomaalaisten si`atavia irtisanottiin ja vietiin maasta. Täniä
taas vuorostaaii s}''rin}'lti Yhd}7svaltain tallettajissa ei)äluottamusta
rahalaitosten vakavaraisuuteen.
Tässä }'hteydessä tekijä selostaa
niitä rahapo]iit,tisiii toimenpiteitä, joihin Amerikassa ryhdyttiin
i"ilan torjumiseksi. Kultavai.asto alkoi todellakin jonkun ajan kulutt`ia uudestaan ]`ousta, kohoava suunta pääsi `'alloilleeii pääoinaja tavaramarkkinoilla, mutta tekijä epäilee, että täm{i on ollut seuraus noudatet`ista konjunktuuripolitiikasta.
Sen jälkeeii kun t,ämä
kirja on kirjoitc[tu, on taas seurannut taka-askel, ja Amei`ikan dollarikin on tallettajain paniikin johdosta joutunut vaaraan. I-Ieik()in
kohta on Air`erikan pankkilaitoksen pitkäl]e menevässä desenti`alisat,iossa, josta tohtori Su\iranta kirjassaan esittää hvvin valaiscvia
tietoja.
Tohtori Su\'irannan esit.ys kohdistuu tä]tä osalt,a samoihin
ilmiöihin, joista jo oii ollut puhe pääjohtaj:` R},.tin tulkiclniassa,

mutta hänen käsityksensä \'hdysvaltain haijoittamasta - ja ]iarjoitettavasta ~ konjunktuuripolitiikasta eroaa melkoisesti siitä
katsantokannasta, jota pääjohtaja Ryti edustaa. Tohtoi.i Suviranta
huoinauttaa, että lamakausi muodostaa lmnjunktuurikehityksessä
vaiheen, jolloin ta]ouselämässä tapahtuu sisäinen puhdjstus, ja että
meillä ei ole mitään inahdomsuuksia parantaa kei-ran i"ihjennutta
pulaa eikä jää muuLa neuvoa kuin odottaa, kunnes maailman tuotanto on mukautunut uusiin ehtoihin. Hän po]emisoi Casselia ja
Ohlinia vastaan, jotka ovat esittäneet sellaisia mielipiteitä, et,tä
federal reserve-järjestelmän jo syksyllä 1929 olisi p].tänyt alentaa
diskonttokorkoa paljon ripeämmin ja avomarkkinaostoilla suu-

remmassa määrin lisätä markkinoiden ostovoimaa - siis ryhtyä
rahamarkkinoiden keventämiseen tähtääviin toimenpiteisiin.
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Pääjohtaja Ryti t,aas oli, niinkuin alussa huomautettiin, sillä
kannalla, että Amerikan reflatooi`inen rahapolitiikka olisi se keino,

joka vapauttaisi maailman lamakauden puristuksesta. Rytin kanta
liittyy siis läheisesti Casselin ja Ohlin esittämiin ajatuksiin. liänen
mielipiteensä mukaan on lamakauden voittaminen ennen kaikkea
monetääi`inen probleemi.

Tohtoi`i Suvii.annan ja pääjohtaja Rytin esitykset siis kuvastavat niitä kahta katsantokantaa, jotka pulakysymyksessä ovat vallalla kansantaloustieteilijöiden keskuudessa.
Kun kirjoittajat näin
ollen ]ähtevät ei`i näkökohdista, heidän tutkielmansa täydentävät
ei.inomaisella tavalla toisiansa.
E. Ed`.

MfllNINTOJfl. i)
V`i . CTREiFF , Dei. Methodenwandel der europäischen J] andelspolitik
wöÄrend dc.9 Å.rjse7t/.ciÅ7`e3 Jg.3J. .Junker und Dunnhaupt.

105 siv.

-- Teoksessa tehdään ensin selvää kauijpapolitiikan h}rökkäävistä
toimenpiteistä, kut,en ko]lektiivjsista sopimuksista, regionalismista,
suosituimmuudesta, binationaalisesta valiokunnasta, kansainvälisistä kartelleista ja kauppasopimuspolitiikasta.
Toisessa osassa
käsit,ellään puolustust,oimenpiteitä, kuten iiykyhetken
suojelustullipolitiikkaa, hallinnoLlista protektionismia, i'äha-ja kauppapoliittisia tulleja sekä tuotantopoliittista r)i`otektionismia.
Teokseen
liittyy ]uettelo alaa koske`'ista tärkeimiTiistä kirjoista ja. aikakaus]ehdistä.
PiERRE Lucius, Fot./Ji.!e d{4 C'o+n:£cizi.6'mc.'' Payot.188 siv. ~ I,ucius

pyrkii tekemään synteesiä pulaa koskevista erikoishuomioista. 11än
liikkuu inoi`aa]in, po]itiikan, sosialisen ja taloudelliseii elämän alalla.
Tekijä kieltää kirjoittavansa poleemisessa mielessä. Teos on rans-

kalaisen kevyesti kjrjoitettu ja mielenkiintoinen.
C+ `N. ScHiELE-NAUMBURG, Freie oder gebundene Wirtschaft.'
Gebauer-Schw.etschke. 34 s].v. - Kirjasessa selostetaan nykyistä
ta]ousmuotoa
sosialisoimisineen
ja
pohditaan
iiialidollisuuksia
päästä siitä pois.
IT. LEvy, Di.c Gru7tdJcigen czer WeJCwJi:r!sc/}o/!. 8. G. Teul)ner 235 siv.

- Teoksen sisällys on seuraava: Maailmantalouden edellytykset

(kansantalous ja maailmantalous, maailmantalous ja talouspolitiikka sekä maailmantalouden kehit}rs 49. vuosisadalt,a nykyiseen
asti), henkilöllinen aines kansainvälisessä talouselämässä (taloussub.iektin kansainvälistyminen, maahan ja maasta muuton probleemi) kansainvälinen työnjako (kansainvälisen työnjaon olemus

ja
merkitys, ravinnon tyydyttämisen jakautuminen, kansainvälinen
i`aaka-ainehankinta, maailman vai`ustaminen teollisuustuotteilla ja tehdastuotteiden erilaistuminen), hinnanmuodostus
maailmantaloudessa, maailmantalouden pääprobleemit, (nykyisen
talouspolitiikan luonne, kansainväliset talousjärjestelyt ja englanti1) Seuraavassa
t}.ksellä.

lueteltuja

teoksia

saadaan Suomalaiscn Kirjakaupan väli-
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i\IAi^`' i `.'i`oj A

lainen
imperialismj) sekä
maailmantalouden
hajoittaminen ja
uudelleen rakentaminen (maailmäntalouden l"hitys maailmansodan
jäll%en ja taloudellinen uudelleenrakentaminen).
JosEF DOBRETSBERGER, /`'J.eje ocJer gez7zmc!G7% Wjrfsc/Lci/C? Duncker

und I-Iuinblot. `L65 siv. -Tekijä suhtautuu ai`vostelevasti suunnitelmatalouden ihannoimiseen. Ilän selittää, ettei ole mitään ihannetalousinuotoa, vaan että kullakin ajalla on sille sopivin talousjäi`-

jestelmä. llyvinä aikoina taloudellinen elämä on vapaampi kuin
huonoina. Teos sisältää neljä lukua: talouskehit}'s ja talousjärjestys, uudet tosiasiat ja niiden arviointi, vapaa tai sidottu talous
sekä vapaan ja sidotun t'alouden rajat. TeokseTla on terveen ajattelun leima.
W. GUTTMAr\Tr`.,

J7tdL4sti.jepozt.!jÅ.

Gustav

Fischer.

137

siv.

- Kirjoittaja koettaa selvittää teollisuuspolitiikkaa organisatoorisella i)ohjalla. Ilän esittää ensin probleemin .].a k)'symyksen historial]isen l"hiLyksen sekä tekee lopuksi sel`'ää te()llisuuspo]iittisesta .i.ärjest,}rksestä.
IT. FLTci`,
J:imn-m'ii.t.sclMi|t

'[09

siv.

-Kirjoim.].a

käsittelei`

uiul,

1+uniunktur.

G\ist,{\v

peria€iLteellisesti j€i

L:.ischeT.

teoreeuisesti

julkisen ta.1ouden ja konjunktuurin suhdetta.
Kirjassa ei esitetä
historial]ista kchitystä eikä tehdä mitään ehdotuksia nykyisen
finanssipulan ratkaisemiseksi.
Tekijä siiosittelee niin vai.ovi`ista
talouden hoitoa, et,tä pula-aikana voidaan ottaa luot,t,oa, ja lausuu
lopputuloksena, että valtion toiminta on tehtävä riippuvaksi suh-

dannekausista ja pyrittävä yhä suurempan jou`tavuuteen.
M. R. BF.HM, ErtragsgestaltTmg i,m rrwdernen lndustriestaat. Gus-

tav Fischer. 90 siv. - Kirja jakautuu neljään lukuun: oikeuspohjan merkit\'s tuotolle, tuotto ja h}Töd?/'kkeiclen järjestelmällinen
tuottaminen, iuotto ja järjestelmällinen hvöd`'kkciden vaihdon
rakentaminen sekä kansallisen talousi)olitiikän i7aikutus tuottoon.
l-1. BALLnR,

Arbeitszeits¢Jei.ki}rzung

uiuL

Ai`beit`smcu.kt.

Gustav

Fischer. 103 siv. ~ Baller i)yrkii kirjallisuuden avulla vastaamaan
otsikossa mainittuun kysyinykseen ja teoreettisest,i selvitt,ämään
sitä, asettaen vastakkain säätyyn sidotun keskiaikaisen talouden

ja vapaan vaihdant,atalouden.
Teos jakaantuu viiteen lukuuii:
työrahaston probleemi, työaika kapitalistisen t,alouden probleemina,
työajan lyhennys jatkuvana kapitalistisen talousmuodon seui`auksena, sodanjälkeinen talouselämä ja sen vaikutukset työaikaan ja
työmarkkinoihin, työajan lyhennys ohimenevänä toimenpiteenä
työttömyyden vastustamiseksi.
F\. S" c.KEN , Di,e KonJurbhLuren i,m W trtschaftsleben,. G\ist`8iv F±scher.
180 siv. ~ Teos jakaantuu kolmcen osaan: Suhdanneteorian k:isite
ja olemus, eri tuotantoalojen suhdanteet sekä talouselämän suhdanteet. Kirjoittaja tutkii, miten suhdantect yleensä ovat ]nahdollisia
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tncm, Dcpreb.s'joncw.s. prob/em.

joihin kansantalousmiehet
suhdanneteorian mukaan.

Tekijä tai`kastaa niitä eri oppisiiuiitia,

voidaan jakaa heiclän omaksumansa
Tchtyään se]koa suhdameprobleinin

perusk?rs}rmyksistä, lamaa \.aike`ittavjsta erikoisisia tekijöist,ä ja
sen r)aranmiskeinoista tekij.€.i s}Tventyy kysyrn}7kscen, t`nko lisät,tävä
säästämistä vai kulut`ista.
V€iitel]en prol..ssori Ra*`nar Fiischin
esit,tämiä

n\ie]i[)iteiLä

vastaan,

tel{ijä

t(!hrisl,:`a

sääst,äväisyyderi

välttämättöm`'`'ttä.
.\'A'rioi\'.\i,©i{or\.oMISKTIDSSKR1tl`T.
.N..o

1,1_933. -Jorgen,

o£J .`'fcLZ

; tJo7. ti.c/.

Pedcr.sen,

Seui.aten

rcirhol,det

ei`ik()isesti

mellem

Taiiskaii

Seildelbai'd:

keskiispankkipoli-

tiikkaa maailmaiisod.iri puhkeamisest€` Iähtien tekijä vaatii keskusit=`nkin aset,tamista suoranaisesti valti(]vallast{i riirtpuvaiseksi, koska
stm i)olitiikaii täyt},'y olla sopusoinniissa va]lioii `-leisen fjnanssija

talouspoliliikan

kanssa. -/J. /'. IS'fJe./.`..!n4j7,

L¢`f¢/e/?Lq

w!ono|)oZ-

/i¢mc!e( pc.tt (i'ron/tmc/. Kirjoituksess€` iehdään selkoa Tanskaii Gröönlannin kaupT)anmnopo]iii s}rrLn}-stä, t()imini}asta ja seLLi`auksisl,a. l`:mil. I.ederei., Iliii(!rin.g(.rnc /oi. cnL koi.jimkturcipg{mg.
1€iinen

i)rofessori

tLit,kittuaan

.jutk€i

ovaL

ett,ä

talousjär,].este]mä

on

njitä

T:å\\\..{+ stiksa-

kauan toivotun konjunktuui`iiiousun csteenä, siihen tuloksccn,
kapitalistinen

{ulec,

asi€`nhiii.oja,

jtiulLin`it

k).iit,illiseen

kehitys-

`'aiheescen sekä el,tä ci enää voida vält,tää svventvmästä kvs\'mykseeii suunnitelmai€`1ouden inahdo]lisuuksist.;. - S'. Jrcw.!o£J.s.o/i,J.,
J)c/t

/J7.i:!j`g/fc'

3fcr/t``goe/(/.s.Åoni.c;./e7z.7i.g.

Tässä

t,ehdään

selkita

Eng`-

]annin äskfiisestä suuresta \..iltiovelaii konvertoiinises[a. -- ///n'H/d
Westergaartl,1;.
/>'z.7.L./`-.

'/'e.btl.eiL

ja

Kir`,jt)itLikscn

llolgei.

k()Ltrie

l:oed,

teki,jää

Pro/e`Ssor,

käsil,lelei`

dr. po[it. L.V.

c.(Lesmenneen

T)i'ii-

]'essori Biri`l{iri toiniinn:i)i erj ruiolia: \VesterLriiard tekee selkoa }\änen
\räitöskirjitsi€ian, /,eutti(`n käsjttclee hiintä liet,ee]liscn!.i kii`jailiti.iina
j€`

oi)ettajaiiiL

ja

Koed

hänen

Loiniintaa)]s€`

N:o
9„ 1.933.--J(."S Warniing,
Ti`ht}-ääii
sclkoa
talo`ise]ämässä
v€`1Iitsevan

eijävarJ)uiuden

s}'ist!i

julkisella

{\lalla.

l)en (}ht)noiriislu3 iLsikherli(',d.
m-k`'iseii
lamakauden
aikaiia
tekijä

LLi[kii

hiiitii-

ja

palklu-

kysyinystä asettiien kannattaiiiaan niitä, joiden iiiiclestä T)alkko.jen pys}'Liäminen koi.keina on oikeaa r)(ilitiikkaa ]an]an vastustainjseksi
ja
`'leensii
s`ihdamehei]ahtelujen
heik.ntäiniseksi.

Kun

ei tiedetä, mitä tiiotteita vastaisuudessa tu]laan kysymään,

ja yksityinen yritteliäisyys tästä sy}'stä pidät[w uusista invest,oimisista,

tä}-t}'}r

}-Iiteiskimnan,

lähinnä

valtioii,

astua

väliin

.i.a

ottaa vastuuvaai`€` kantaakseen.
Tekijän mielestä siksi on vältettävä ]iia]Iista säästäväis}.}rttä
julkisten vhd}'skuntain taloudessa. Turvautuen lainavaroihin valtioii tiilee panna alkuun laaja
ylcisteTi tö].den ohjelT"`, mik{i teki.jän itiielestä ](tpult<i ei valtiol]e

KnTsflus uLKOMfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
ST.J\TS¢KO`'OMISK TIDSSKRIFT.
+:o 1,1933.-Wilhelm Ke,ilhau,1)rofessoi. dr. Ii(iuT.i,t,z, Bi,rc|{.
Esittäessään lämpimiä muistosanoja äskettäin inaiia]1e menneestä
tanskalaisesta kansantaloustieteen i)rofessorista norjalainen kansanta]ousmies tekee selkoa professori Birckin tärkeimmistä teoksist,a ja oi)eista koskete]Ien ede]leen hänen osanottoaan valtiolliseen
elämään .].a talouspoliittisLen kysymysten käsittelyyn. ~ Å'. Sch¢j?heiyder, Vår stilling ti,l iidei`s arl)eidsz®Shedsproblem. 'rekji5.å koettaa
mielenkiintoisessa kirjoituksessaan selvitellä syvimpjä syitä siiheii,
että työttömyys, osaksi seurauksena suhdannevaihteluista, osaksi

johtuen i`atsionalisojnnista, n].in tärkeänä tekijänä liittyy nykyaikaiseen tuotantoprosessiin.
Hänen mielestään tätä kysyinystä
ei voida ratkaist,a muuta kuin siten, että }rhtejskunta suoranaisesti
sekaant,uu .].ä]`jestävästi tuotantoon. Tätä tietä hän uskoo saavutettavan pysyväinen ta]oudellinen t)prosperityt), mutta ei tukahduttamalla kaiken taloustoim].nnan voimakasta kannustinta, yksitvisvritte]iäisy}'ttä, vaan auttamal]a sitä suoriutumaan niistä tuotånt:`ovaikeuksista, jotka haittaavat ei suinkaan vksin työväkeä,
vaan vähintään yhtä pa]jon tuotantovrit,vksiä ja .koko yhteiskun-

taa. -Fr. Lang;-+N i,ez:en:, V ariasionsioe|risiente°n. ++ir.io;tus Fi:\uyy
siihen keskusteluun variatsionikoiffisientin kävtt.ämisinahdol]isuuksista ja i`a,i.oit,uksista, jota tässä aikakauskirjassa aikaisemmin on
kävtv useissa kirjoituksissa.

N ..o 2. 1933. -Gunnar Jahn, Der. t)konomi,sl{e iierde"skoniera,nse.
Tehtyään selkoa kansainväljsen talouskonferenssin valmistaman
komissionin ehdotuksista tekijä toteaa, että komjssioni oli verrattain optimistinen, mutta että sen jälkeen useat t,apahtumat, m. m.
s()ta kaukaisessa ldässä, Saksan uusin kehitys ja ennen kaikkea
`'.hdysvaltain luopuminen kultakannasta, ovat melkoisesti ti]aniietta vaikeuttaneet.
Norjan kanna]ta tekijä erikoisesti tehost,aa

vapaan tavaranvaihdon ja mei`enku]un tärkeyttä. - Johm .jÅcr-
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mahtien ja }'ILteiskuiinan välillä. Rat,iona)istisen kasvatuksen t,arkoituksena on i)oistaa epäkohdat ja tehdä ihminen sopivaksi rat,ionalisointiin.
G.. Sc.HMöi.DriF`s , l)ie Ertrags|ähiglwit der Getrånke`steitern. Ciust&v

I``ischer. 242 siv. - Tekijä huomaut,taa kansainvälisen vei`tailevan
l`inanssitutkimuksen kehittymättömy}'dest,ä.
^ika, jo]loin suosittiin vertailuja ottamatta huomioon olosuht,eita, on mennyt. Täl1ais[en tutkimust,en metodiikkaa on kehitettävä. On otettava myös
h`iomiooii t,a]ouden ulkoi)uolella olevat tekijät: sivist}.kselliset ja
psykologiset. Tekjjä pyi.kii siis sosiologiseen vei-overtai]uun. Teoksella on )r]e]koinen mielenkiinto meikäläisille, huolimatta siitä mjten

sulitautuneekin i`lkohoh-kysymykseen. Teoksen avu]la voi tehdä
vertailuja kotitiiaisten j.a ulkomaisten olojen kesken.
Siinä käsite]Iään alkoholijuomaveron tuottoa, veron siirtoa, tuoton määi`äämistä, juoiiiatai)oja, a]koholin käytön vaikutusta säästäm].seen,
t}-öttöm}-}'teen }'. m., väkijuomateolhsuuden ta]oudellista ti]aa ja
verotekniikkaa.
R. (`,. T]Åw"E`, '/'^e .`lJ.I o/ Ccn/mJ /?cmÅ'i.7ig.

I.ongmans.

464

si`'. ~ Teoksessa käsitel]ään seui`aavia ei`jllisiä kysymyksiä: Ranskan i`a]`apolitiikkaa, kuluttajien tuloja ja inenoja, keinottelua ja

romahdusta \\'all Si.eetillä, keskuspankkitoiminnan luonnett,a, rahaja cri indeksilukuja, Ke}/+ncsin tut,kimusta rahasta, kansainvä]istä
l}'liytaikaista si,i.oitust€i

sf`kä keinoja t}'öt,tömy}rttä vastaan.

SuoMALAiNEN SuuT`NÄ¥TTELV.

yleisestä
J. .JysÅe.

maatalousnäyttel`rstä

Selostus ja kuvia Suomen XIIl

Viipurissa

Werner Södersti.öm Osakeyhtiö.

'J932.

Toimittanut

`1`12 siv.

K. `T. l``.LLiL.Å -S"o 1.\L]A, Maatalou`smieherb "merokirja.
Werner Söderst,i`öm Osakeyhtiö. 10/± siv.
Yllämainitut teokset ovat Viipurin viimekesäisen maatalousnäyttelyn jälkisatoa. J-i:dellinen näistä julkaisuista sisältää i`unsaan
kuva-aineiston ohella lukuisia selost,uksia puheena olevan näyt-

telyn valmisteluista, järjestelystä, eri osastojen nähtäv`'`.ksistä ja
toimeenpannuista kilpailuista, jä]kimmäiseen julkaisuu.nu taas on
kerätty näyttelyn tilasto-osaston tärkeimi]iä taulukoita ja graafillisia esityksiä.
Suurnäyttel}7ssä käyneille ovat nämä teokset
erinomaisena apuna saatujen vaikutelmien kokoamiseksi ja säilyttämiseksi.
P\Te, joilta näyttel}' jäi näkemättä, voivat puolestaan
näiden julkaisujen välityksellä muodostaa käsityksen siitä suuresta
ja perinpohjaisesta työstä, mikä näyttelyn aikaansaamiseksi uhi`attiin. Mainittakoon vielä, että ))Suomalaisen suumäyttelyn» kuvitus
on erit,täin onnistunut ja että »MaatalousiTiiehen numerokirjalla»
on pysyvä ai`vonsa tilastollisena käsikirjana.

}IAINI`tTO.If\

235

ja mitkä seikat vaikuLt,avat suhdantei(len muut,oksiin. llänen mie]estään nykyiset suhdanteet ovat peri€`atteellisesti crilaisia kuin
aikaisemmin.
K. v. EicHBORN.

D¢s J?Ö£seJ czes C`eJc!e6`.

Dunckei` und I-1umblot

23 siv. - Maailman taloudellinen pula on seuraus rahan olemuksen
väärinyinmärtämisestä,
väittää
F.ichboi.n.
0losuhteet voidaan
ymmärtää vain mahdollisimnian pitkällä historiallisella i)erspektiivillä.
A.1 [A[i`T, /\-t.c]c/i€ {.;!d /\-;.!..`.c. J. C. B. Mohr. 2'± siv. - Tekijä sel-

vittää kirjasess{`an
raj(,jt,.
ll. v. N.m.ri.r.i.,

nionetaai`isen

'7.ibi.

su]idannepolitiikari

Wirl`S(:ha/lsi(eiiwhi.at,tcJ,

in

tehtäviä

ja

J`:ng(,{mtl. G\ist.w

Fist`hci`. 8(; siv. -Kii`joiitaja esittä{.i iiiaikalla tekeiiiiään huomioita
teol]isuusneu\rostoisLa ja voittoon os€i][ist,umisesta sekä kiltasosia]is-

mista

ja

kansallistuttamisesta.

K. Muiis, D!.e /i`7i€f/w.omw?.g c/e$ 6`oJde``'. .Junkcr und Dtinnhaupt.
:T)3 si`r. -Kultak:`nnasta T)icleiä€\n kiiniii, vaikka siitä on lulL`it

l'ik[jo. `[aksuvälinei(len ja luoton volyyini ei määi.ääniiy tal(t`iden
tarpeiden mukaaii, v€ian k{`nsaiii`-älisten vclkoihin k}.tkt,``|}Tmi(1(m
k`i]taliikkejden

;\.Kocii,
ihi.t>,

]]L\ikaaJi.

I)ie

.ll!geiuetnen

rerlilzic]L-wii.lsi.li(i|lliche

Ge.sch[i|tsbedingungen

Wii.Iumg

iuul

ilei.

13(iiiluJn,

Enln.ic,lwziuLg.

CiLis+.iiv

liischcr.
261 si`'. -Tcos oii liiontec.lt:`an kä}'tännöllis-lainopil[inen.
Se kåsittelec p:`ljon inuuii ohess{` osabi)ankki(m toimintaa,
koinissi- ja oni€`a kaupi)aa, itörssikaupi)aa, ja arvopaperien käsittel}tä, iikl{reditiivejä, inaksu,jiL ja siirtoja, vckselej.ä ja shekke,jii,
paritti- .ja v±`kLi`isojkc`iksia sekii suojclusoikeuksia.
Tekijä oiL jiilkaissut useita I€iaj.ojakiii [eoksia sa]iotuista k}'s}'m}'ksistä.
'l`eok-

sessa
||.

26/±

on
|).

]i`.vä

iisiarckistei.i.

T)Vici`i.`.soq

si`.. -

Ti>os

//}6/7.fu,/7.o7£ciJ

käsittc`le(`

7.,`Jitc/ti4f..

sosialisLeii

laitosLcn

\\'illiains

it

vaik`iiust{`

.\'OI`g.ate.

varalli-

suudcn .i.akau[miniseeii.
Teoksen lählökohtaiia oii arvon analy`'si
h`Tödvn kannalta katsottuiia, ja se it}'rkii ])iteminälle kuin itäval[ala.ine]-i koulukunta \;ksilö]lisessä käsit,te]}rssä. Tek;jä esitLää uuden
tuto]ajin, jota hän .kutsuu nimellä ))institutionaL i.e`renue)).
T`iE Ro-ri?. \NLi\'T`sc.H.LFT.

Probleme uiul Tatsachen.

r)st-l``.uTOT>`.L-

Verlcig.
283 siv. ~ Kuusitojsta €`siantunLijaa käsitte]ee Venäjän
ta]oudellisia oloja.
Teos on helppotajuinen ja valaisevi`.
1 .... Tosi:.\>iiT,

V1''irtscha|t,

Rationalisiim.s, Mensch.

G. .\. Ciloeck-

ner. 84 siv. -Teoksessa käsitellään rationalismia ja sen oleniusta,
rationalisoinnin vaikutusta ihmiseen, miteii ihminen on sopeutunut
t,ai sortunut siihen, ihmisen reaktiota ta]oudelliseen i`ationa]isointiin nähclen ja ihinisen kasvattamista rationalisointiiii. Rationalisointi lisää tuot.intoa ja `'oittoa, t}.öttöiny}rtt,ä, vastakohtaa tci[o`is-
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ticdä suurtakaan iiskiä, koska se siten pääsee avustiisten suoriit,amisesta ja saa suuren osan varoja t,akaisin verojen miiodossa.
Tähän niteeseeii liitty}r laaja, professori J/c¥,r¢J(! W'-cS!e7.g¢cw//in
80-\.uotispäivän johdosta j`ilkaistu ,i.uhlajulkaisu.

T=KONOMISK
X :o 9„

1():39.. ~

F,gtjn (.ilesinger,

TII)SKR]FT.
I-)en ew.uiici`s]ca ti.(l(>ariikri,S(>i..

Tekijä asettaa vast,att,avakseen kolme kvsvmvstä, nimittäin: Onko
puuta`':`rapula vain yleisen laman seu-rauust.a vai perustuuko se
n`uihin erikoiss}.ihiii..' Ovatko i)uutavarapulan aiheuttaneet tekijät
vleisiä keliit}Tsilmiöitä vai ovatko ne tilapäisiä ja ohimeneviä? Mitä
joht,opä{.itöksiä r)uutavarateollisuudeii vastaiseen kehitykseen näh~
den `.oidaan t,ehdä nyk}'hetken tilant,eesta? Tekijän mielestä pula

jo on kumonii`it kaikki ne epäkohdat ja kasvan[iaiset, jotka aiheutti`-at sen svnt,`Tniisen puutavarateollisuude]i ala]1a.
Ti`]Iä hetke]lä
onkin täHä Ualaila oleii]assa kaikki konjunktuurinousun edellytykset,

kunhan \leinen ]amakausi heli"ttuu. Tämän kehit}rksen jouduttamiseksi .tarvittaisiin tarjontaa rajoittava ja hintoja tarkastava
kansainvälinen sopiinus, .jotika rulisi käsittää koko F,uroopan ]iuutavarai)`vient,i.
.IAHRBL'C]-II+R

F(.TR

r\TATIOT\TAl,(-tKor\'OMIE

UND

STATISTIK.
]1el,m{kuu 1933. -.Magda, Kelber, Dte abgeletteten Eji,nkommen.
Tluo]imatti` siitä, että i)johdettu tulo>) ori varsin monimerkitykselli-

iien, kirjoitt,aja on valinnut tämän käsitteen tut,kimuksensa kohteeksi. Tähän on hänen sanojensa mukaan ol]ut syynä toisaalta
se, eLtä johdetun tulon käsitettä ei ole aikaiseminii] erikoise]ia kokoiiaisuutena selvitelty, to].saa]ta taas se, että kirjoittaja toivoo voi-

vansa tässä yhteydessä kosketella kansaiitalouden kannalta täi.kcitä probleme.i.a.
Koko kysymyksen käsittely siirtyy tavallaan
metodologian ja problemikritijkin alalle, si]lä johdetun tulon käsitettä ei Toi tarkastaa eristettynä ilmiönä. Dogmihistoriallinen t,arkastelu osoittaa, että johdetun tulon käsite on milloin liittynyt
läheisest,i tuottavuuskäsitteeseen, milloin taas jakaantumisteoriaan.
Siiurimma]ta osaltaan johdetut tulot ovat kapita]istisen järjestelmän sisimmälle olemukselle vieraita, ne kun eivät pohjaudu vaihdannan periaatteeseen, toisin sanoen suoritukseen ja vastasuoritukseeii. Kuta enemmän johdettujen tulojen merkitys yhteiskun..
nassa kasvaa, sitä enemmän tämä merkitsee kapita]ismille vieraan
talouskäsityksen esiinmui.tautumista ja uuden talousmuodon alkua.
Eetillisessä katsannossa voivat johdetut tu]ot o]la hyvinkin epäiIvttäviä, mistä vcrotus-ja avust,usmoraalin taso tar.i.oaa valaisevia
e`simerkkejä.
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Maali,Skuib 1933. - F`,mmy Wagnei`, l)i,e _Mottve der Fi.irsorge.
Iluo]t,oto].minnalla oti n}7kyään ]iiaksi ratsiona]ist,inen leima.
Tavoitellaan liiaksi h}-öt}'arvoja, edistystä, kun sen sijaan emotsionaaliset ii`otiivit ei\.ät pääse elävöittämään sosialis].a suhteita, vaan
jä}'kistyvät pelkäksi iiiuodolhseksi tradit,sioksi.
T}.}.pillisen esimei`kin tällaisesta ut,ilitarismin \'oittokulusta tarjoaa n}'k}Tpäivien
Amei.ikka, jossa
ratsioiialismi
ha]litsee
sataprosenttiseiia
koko

ju]kista eläiiiää.
1-lenkinen hygienia ja ihmisen vapau(taminen
kaikista sielullisist,a häiriöistä ja rist,iriidoista ovai viimeisiä i.skusanoja.
Siiui.enmoiset ulkonaiset saa`''ut,ukset eivät kuiteiikaan
voi peittää sisäi5tä t}'hj}'}'ttä, elävöittä\'ä henki puuttuu. Totuus
on siinä, että kansat soi`tuvat i`ationaljsiiijinsa ja materialisiiiiinsa.
On p}-rittävä sosialis[eii suhteiden tä}'delliseen uudistamiseen, ja

uusi ehnvoima on ammennettava kansakunnan `'htee"kuuliivaisuuden tunteesta. Sen sijaan, et,tä nvk`'ään a]inoriiaa tehostetaan
vl{silön oikeuksia ja vaatimuksia, on.hi`iomio kohdistettava `'ht,ei;öön ja sen yksilöä kohottaviin ja kasvattaviin voiii]iin. -. F,`. J.
Gumbel, Die Gausssche Vei.tetl"g der (;estorbenen. KiTio±\uksessa`
tutkitaan matemaattisia tilastonienetelmiä kä}'ttäen kuo]leiden

jakaantumista ei`i ikär}'hmiin.
ll uhtikuii,19:}'3. -Fri{~b K.ai.1 ihlann, Z.w So-bioLogie des 13ei.ii|s.
Tuskini)a koskaan on njin r)aljon kuin nyk}.ään keskusteltw elämänkiitsumusta ja animattia koskevist,a kys}'myksistä.
Sanomalehdistö, käytännön miehet, opettajat, tieteen harjoittajat, koko yliteiskunt,a, oinistaa tälle asia]le mjtä suurimmassa määi.in mjelenkiintonsa. \'.iime aikojen valtava teknillinen kehiL}ts on johtanut
siihen, että ammatin .].a ammatt].a harjoittavan ihmisen välinen
s`ihde on hölt`rn}.t ja muodostunut pe]kästään ulkokf)htaiseksi
kätev`'vdeksi. Työ on tullut, ei)äpersoonalliseksi ja usein kuolettavan yksitoikkoiseksi, joten t}Tönilo on tukaht,unut. Asioiden tilaa
oii \.ielä paheiitanut maail]]iai]katsoinuksessa LapahLunut muutos,
nykyinen
matei.].alistinen ajanhenki.
Avoimeksi jää
kysyinys,
mihin kehitys johtaa.
Tu.Ievaisuus saa osoittaa, tuleeko ammat,illisen solidaai.isuuden heilwnt}'misen sijaan ammatt,itunteen vahvistuminen esimerkjksi siihen tapaan kuin lmskiajan ammatti-

kur+tala:itoksessa. -~ Ilorst Wagien|i}r, Kartellpi.eise und, rl`ai.i/Zölme
b.m Ji-o7t/.zt7iÅli4rwr/cbzÅ/.

Kirjoittaja tarkastaa empriiris-tilastollista

menetelmää käyttäen kartellihintojen ja tariffipalkkojen kansantaloudellisia vaikutuksia konjunktuurikehitykseen. Aineisto, joka
koskee }'ksinomaan Saksan oloja, on saatu Berl].inin konjunktuuritutkimuslaitoksesta. Tutkimuksessa tullaan siihen lopputulokseen,
että kai-tellihinnat ja tariffipalkat ovat vaikuttaneet ehkäisevästi
talouse]ämän joustavuuteen; ne ovat olleet omansa j}rrkentämään
konjunktuuriluontoisia no`isu- ja laskukausia.

Z u s n M M E N F n s S U N G.
E P\Trl:VANL,iNN^.

von Mag. ijhil. K. .J. Kall,ial{i.

t\m 7. SeT)teinher 1932 ist, eine der +iedeut,endsteii Persönl;i`hkeit,en des öffeiit,Iichpn l.ebens in Finnland, Pro!.essor Eriisi, Frcdrik
Nevanlinna, der als Gelehrter, Po]itil{er und JouT`na]ist, t].efe Sr)ui.en
im finnischen Ku]tur-imd Gesellschaftslcben hiiiterlasser` hai, im
Alter von 59 `Jaliren (geb. '1(\. V.187,.3) dahingeschieden.

.r\'c`'aii]innas erste wissenst-;haftliche .\rbeiten, die sirh eines
l)esondei`en Rufcs erfreuen, waren der \\'`-;rtschallsgesc]ijchte gewidmet und behandelten die Finanzvci`hältn].sse in Finn]aiid im 19. Jahrhiindert, ())Suomen i`aha-asiain järjestämisestä PuT``'oon valiiopäi\/-iä
lähij}nä seui.anneina vuosina 1» -- t}Die Org.anisiei'ung- der finnisclien
Finanzverhä]t,nisse in deii Jahren unm].t,telb{ir ]`ach dem Landtag` von
Porvoo)) und »Suomen raha-asiai vuosina 1863---1904)) =: »I)ie finnischen Finanzverhältnisse in den .Jahren `1863~'L90-'±y)).
Im .Jahre

1900 wurde er ziim Dozenten der Geschichte an der Univers;t,ät
llelsinki ernannt und man erwaT.tete, dass er später die Pi.ofessur
dei` allgemeinen Geschichte er}ialten wtirde. ^+\bei. wie so manche
andei`c begabte fiiin].sche Forscher wui.de Nev€inlinna bald zu an(leren Aufgal)en des öffentl].chen ljebens geftihrt.

I\Tachdem N. '1902 eine wichtige Stellung in dei. obersten Finanzbehöi.de erhalten hatte und besonders nachdem er 1906 I-[auptredakteur der grössten ff misc,hspracliigen Zeituiig »Uusi Suometar)) geworden war, widmet,e er s].ch bi.s 7,um `Iahre 4922 hauptsäch]ic,h der

po]itischen Tätigkeit. ].n seiner Partei und iin Landtag-Reichstag,
dem eT` voTi 1907 bis 1922 ununterbrochen angehörte. Die Leit,ung
de,r Zeitung hatt,e er ;n den .J.ahi'en 4.906-13 und ]919-22. Daneben wai` er Dozent der Volkswirtschaftslehre aii der Handelshochschule in llelsinki; er veröfl.ent]ichte damals zwei Ai.beiten, eine
St,udie tiber Schmoller und Wagiier ()>Kaksi kansantaloudellisen
tutkimuksen merkkimiestä») sowie eine besonders wert,vo]le Untersuchung. tiber das finnische Budgetrecht (i)SuoineTi valt,ion tulo- ja
mei]oai`vio»\.

2J.2

ZUS,\`iME`-FASSUNG

.\]s Pt)Iitikei` wai. h'. weg.en seiner lnte]ligciiz, Geradlinig`keit
iii[d seiiies ldealisimis sehi` gesc]iätzt, als Jourmilist g'elH.5rte er zu

den bedeutendsten Persön]i(.hkejteri, die i.inser Land
r,ebiet aufzuweisen hat.

aiif diesem

^\ls nach der Se]hständigu.erdung` IJ`iiin]aiids die widei`s{treitenden
wirtsch.r`ftlichen l}estrcbuiigen der \'ersi-hietlenen lntei.essenkreise
der IT+`ur`tg`egenstand des ])olitischen Kanipfes w`ii-deii, fi.ihlte sich

r\'., dci. immer das Al]gemcjnwohl voranzust,e]]cn gesui`hi und der
stark sozialrel.ormatorisch f.`ingestcl]t, \\'ar, nirht mehr wohl in seiner
polit,ischen Tätjg`keit. In seiner P€irtei, der fjmischen Samm]ung`srjaT.tei, galt eT ausserdem nich[ meh. ftir konserval,iv g`enug. und i. .J.
4022 zr)g cr sich g.anz a`is dem politischen l,eben zurt.ic.k um sich
aussrhliesslicli der Wjssensc[iaft, zii widnieii. `]922--23 `vai' er ste]lverii`. Pi`ofessör der Nationa}ökonomie an der [,Tniversii,!\t, Ti]rh und
1()2'i wurde er zum Pr(jl.i`ssor der FjnanzwisseJ]schaf[ an der Uiiive]`s].[!it llelsinki crnariiit,.
L\Tevaii]].nnas wissenschafi,]iche Tätigkcit nacb dem J. `1922 ist umfang.reic]i uiid werivo]I. Dic wichtig.sten
\Verke sind: >).Julkineii talous» (i)Die öffen[Iiche Wirtschaft») `ind
>)`'hteiskunnallisen tatouseläinän pää]ii].rteel» ())Die [ ia`i}ttzi'Lgc des

sozialeii \\'.irtschaftslebens))) so\`rie e].ne unvol]cndete I,Tntersucl"iig
{.iber dic Finanzen liTinnlands nach der Se]bst.ändig.wer(iung.
In seinen allLremeiiic`n s(Jzjalen .J\nschauungen stand er.\dolf

\\ag.ner sehr nahe, aber in seineni l.ehrs.vstem war er von Gustav
Cassel

heeinflusst.

P\'evanl;nna w.ir ein ausÅ`ezei(.hiieter Stilist uJ'id gläi]zender Rednc`r.
\.iele seiner Schi`ifteii u]]d Rf`den, besonders seiiie Chai.aktcrzeichnung.en bedcii[ender I'ercsönliclikcittm sind stilist,ischc Meisterwel-ke.
I)er VersLorb(`ne besass einen ung.cwöhnlich scharfcn Vei.st,and
und eine fast une,rsi`,höpfliche .`Li.btjjtski.al'L
IJa er al)er seine luteresscii den verscliiedenstcii Gel)].et,en zug.ewandt hatte, hinterliess

er keiri Lebenswcrk vrui solchei` .\Ionumentalität, wie man hätte
erwarten können. .'\usseT`dem ist zu sagen, dass die I+`inanzwissenschal't fi.ir einen im Gi`unde philosoiihisch veri`nlagten Geist wie
P\T. ein 7.u })eschi.änktes .-\rheitsge}jiet, `var. Er hatie t.ibrig.ens beabsichtig`{i wieder zur Geschjchtc zurtlckzukehren, uncl er trug tsich
mit dem Gedanken zunächst dic (`ieschichte deJ. fiiinisch-nationalen Bewegung im
1.9. JahrhiindeT.t
uiid andere Ciel)iete, die
seinen persönlichen
lntei`essen am näclisteii lagen, darzuste]Ie,n.

Als Mensch und Pei-sönlichkeit war .T\Tevanliima geachtet und
bewundert.
Iii ihni vei`band sich ein ungewöhnlich scharfe]` Vei`si,ancl mit eth].sc,hen ]'athos und vjelseitigen ästhetischen liiLeressen.
Fm \var ein jlfcjn.qc'// von hohem Rang. und sein I-Iinschei{ien mitt,en
in seiner schat.fenskräftig`st,en ljel)ensperiode ist ein unerset7.licher
Verlusr, ftii. das finnisi`]ie Kulturlehen.
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UBERBLICK UBER DIE ZOLLPOLITIK IM AUSLAND NACH
DEM WELTKRIEGE.
von Dr. Leo Harrriaia.
Infolge der engen Beziehungen zwischen dem politischen Leben
und dem Aussenhandel sind die Einwirkungen des Weltkrieges
auf die Zollpolitik von einschneidender Bedeutung geworden, ja
man kann geradezu sagen, dass der Weltkrieg eine Art Wendepunkt
auch in der Geschichte der ZollT)olitik bildet. Voi.läufig sind diese
Vorgänge jedoch noch nicht geniigend untei`sucht, so dass eine
objektive Gesamtauffassung noch nicht möglich ist. Der grösste
Teil der diese Fragen behandelnden Veröffentlichungen hat be-

stimmte politische Zwecke im Auge oder vertritt die Bestrebungen
bestimmtei` Interessengruppen.
Während des Weltkrieges wurden alle Kräfte dei` beti.. Länder
in den Dienst der Landesverteidigung gestel]t. Der Aussenhandel
wurde durch Verbote und ein Lizenzsystem stai.k betroffen. Es
lag in der Natur der Sache, dass man in den einzelnen Ländern
nach dem Kriege nicht gleich zu normalen Verhältnissen auf dem
Gebiete des Aussenhandels zurtickkehren konnte, vor allem da die
Nachkriegsentwicklung durch eine starke politische Spannung bestimmt wurde. Ein zweiter ausschlaggebender Faktor war die
Entwicklung der Geldverhältnisse in den einzelnen Ländei`n: die
Verringerung der Kaufki`aft des Geldes zwang gei`adezu zu einer
Erhöhung der Zollabgaben, wenn man ihre Substanz ei`halten
wollte. I-Iäufig wurden die Zollabgaben allerdings auch stäi`ker
erhöht.
Da die im Kriege besiegten Staaten nicht die durch die Umstände bedingten Zollabgaben erheben durften, mussten sieweiter
zu Vei`boten greifen. In den westeuropäischen Ländem wurden
die Zollabgaben vor allem gegen diejenigen Staaten erhöht, in denen
der Geldwert gesunken wai`. Anfangs waren diese zollpolitischen
Massnahmen nur als vortibergehende Hilfsmittel gedacht, aber im
Laufe der Jahi.e gewann die Schutzzollpolitik bei der Aufstelluiig
neuer Zolltarife in den einzelnen Staaten immer mehr Boden.
Als die Autarkiebestrebungen in den einzelnen Ländern immer
stärker wurden, war sogar Grossbritannien gezwungen den Fi`eihandel aufzugeben, und infolge der Weltkrise in den letzten Jahren
hat man dort zu der seinerzeit von Joseph Chamberlain verfochtenen Zollpolitik iibergehen mtissen.
Damit hat sich die stärkste
Festung des Freihandels ergeben. -Zwischen den nordischen Ländern kam 1930 der Verti`ag von Oslo zustande, der eine weitei`e
Erhöhung der Zollabgaben zwischen diesen Ländei`n verhindern
8
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sollte. Auch der Völkei.bund hat, in ähnlichem Sinne zu wii`ken
vei.sucht.
Die Folgen der Zollpolitik in den Nachkriegsjahi`en sind am
deutlichsten im Staatshaushalt der einzelnen Länder zu erkennen,
da sich die Zollabgaben bei der Ausdehnung des Aussenhandels
als besonders ei.giebige Einnahmequelle erwiesen haben. Die Zollabgaben sind pro Einwohner am höchsten in dei` Schweiz, daiin
folgt das alte Freihandelsland England. In den meisten Ländern
kommen auf den Kopf der Bevöll%rung weniger Zollabgaben als
in Fiimland, wo die Steigerung diesei. schon vorher sehr fuhlbai`en
Steuerlast sehr stark gewesen ist.
Die volkswirtschaftlichen Einwirkungen der Zollpolitik auf die
vei`schiedenen Gebiete des Erwerbslebens sind im allgemeinen schwer
festzustellen. r\Tach der Entwicklung des Aussenhandels zu schliessen scheinen sie in den einzelnen Ländern vei`schieden zu sein.
Seit dem I-Ierbst 193'1 ist die Zollpolitik wieder durch das Sinken
des Geldwertes in einer Reihe von Ländern bestimmt, wodur.ch
die
internationalen
llandelsbeziehungen
und
7,ollverhältnisse
stark gestört werden.

Nach dem Weltkriege kam die Staatsgewalt in den meisten
Staaten in die Hände der Gesellschaftsklassen, die vor dem Kriege
die llerabsetzung der Finanz- und Schutzzölle gefordert hatten.
Aber als es sich jetzt dai.um handelte die frtiher vei'kundetem Grundsätze in die Tat umzusetzen, ging die Entwicklung einen andei`en
Weg. Die heutige C.eneration hat kaum beachtet, was die volkswirtschaftliche Forschung tiber die vorteilhaften Wirkungen internationaler Arbeitsverteilung und Verkehrs gelehrt hat, und
in der staatlichen Besteuerung hat man in ei.ster Linie die Ergiebigkeit der einzelnen Steuern im A`ige gehabt.
DIE TÄTIGKEIT UND UNTKosTF.r\T DER PRIVATBANKEN
IN FINNLAND UND DEN SKANDINAVISCI-1EN LÄNDERN.
von Dr. K. hiiJial,lio.

Verf. kommt auf Grund von Berechnungen der mittleren Werte
zu dem ]i:rgebnis, dass die Tätig`keit der lJi`ivatbanken in Finnland
und den skandinavischen Ländern in der I-Iauptsache die gleiche
ist. Der [Iauptunterschied besteht dai.in, dass die finnischen Banken
ihr Geld viel wenigei. jn Obligationen ange]egt haben als die entspi.echenden Ki`editansta]t,en Schwedens, P\Torwegens und Dänemarks. Weitei` ist zu erwähnen, dass der mittlere Wert der Depositenkonten der finnischen Banken bedeut,end kleiner ist als iii den
schwedischen Banken, dass die einheimischen Wechsel den weitaus
gi`össei`en Teil der Darlehen bilden und dass die mittlei`en Werte
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Wie aus der 'l`abelle hervorgelit, sind dje Gehälter, Tantiemen
und sonstigen Verwaltungskosten der finnischen GT.ossbanken relativ
ei,was kleiner als die der schwedischen Gi.ossbanken. Fur die t.ibrigen
Gruppen dagegen weisen die finnischen ]3anken hedeut,end höhere
/.ahlen auf als die entsprechenden schwedischen. Untei`sucht man
die Gr{inde, so stellt man fest, dass der Anteil der Gehältei` und
sonstigen Unkosten in den mitte]grossen und kleinen finnischen
Banken vei`hältnismässig gross ist, weil diese pro Bankniederlassung
vie] weniger Aktiva hahen. Wenn nämlich berechnet wird, wieviel
Millionen der mitt,lei`e Wert der Dai`lehen 1930 pro Niederlassung
l]etrug, erhält man folgende Zahlen, die finiiische Golcl`mai`k nach
dem Geldgesetz von 1925 bedeuten:
I

11

Finnland

24.¢

11.o

Schweden

65.6

41;.7

111

JV

11.®

8.8

/to.i

31.¢

Die 7-ahlen zeigen, class die schwedischen Grossbanken pi.o I\Tiederlassung 2.7 mal mehr Aktiva als die zu der gleichen Gi.uppe

gehörenden finnischen Banken aufzuweisen haben, die mittelgrossen und kleinen 13anken dagegen pro Niederlassung 4 mal soviel.
^uc]i wenn die Ausgaben f iir ('iehälter und sonstige Unkosten in
Finnland bedeutend kleinei. wären als in Schweden, sind sie i.elativ
doch höhei`, da die Bilan7.summen, mit denen sie verglichen weT`den,
viel geringer sind. Die Unkosten der mittleren und kleinen finnischen Banken erscheinen also darum unvorteilhaft, weil diese
Banken i)i`o Niedei`lassung recht wenig Aktiva aufzuweisen halien.

DIE HEUTIGE WALDBESTEUERUNG IN FINNLAND.
von Pro£. Eino Saari.
Verf. untersucht das Verfahren, nach dem in Finnland bei dei.
Besteuerung der Staats- wie Kommunaleinnahmen die forstliche
Einkommensteuer berechnet wird.
Das Verfahi`en beruht dai`auf, dass das Waldland nach der Ertragsfähig`keit in Klassen eingeteilt und ftir jede dei'selben der in
einer \''erordnung bestimmte mittlere Zuwachs in m3 pro ha berechnet wird. In jeder Kommune schätzt die Steuereinschätzungskommission den mittleren Stammpreis des I[olz-m3, mit dessen

|]ii:å:d#cingoebjFsesrenwÅis;ti::::cdhi:eitåg.i:rea#ei.:eEe:€h:mkT:ir:cs#
erhält man das steuerpflichtige Waldeinkommeri.

Das Verfahren

bezweckt also eine Art mittlei`en Reinertrag festzustelleii.
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dei. L\nleihen und Bankkredite iiach dein Krieg.e in Finiila]id viel
kleiner waren als in Schweden. ])a die ]3uchung und \rerwaltung
der kleinen Konten und Ki`edite so vie] Zeit und Kosten verlang`t
wie die der grossen, der \.crdieiist dag.egen pro l`:i]iheit viel k]einer
ist, iiitissen die finnischen Banken um rei]tabel zu wirtschaften
ein `.iel höheres /jinsmarginal `'erwenden.
Verf. versiicht vor a]Iem zu ermitteli], welcher Art die Unkosten
in den Pr].vatbankeii der noi`dischen ljänder wai`en.
Wegen der
abweiclienden Bankstatistik musste die Gesaiiitsum]iie der jähr1ichen Al}sclilussbilanz zu Grunde g.elegt werden. \'ergleicht inan
damit al]e l,'nkosten der Bankeii, Ste`iern,Gehälter und Tantiemen
und andei.e \Terwaltuiig.skosten (aber nicht die Abschreibung.eii),
erhält man auf Gi`und der Ang`aben ftir '[930 fo]gende Verhältniszahlen (iii % ausg'edriickt,):
s,euel.n

Gååålt:årm::d

wT,btEfåsToesTen

Geksåsi::ll-

|.i5
0.45
2.Q5
Finnland
0.S3
0.38
`1.36
Schweden
Norwegen
0.8o
0.26
/.28
0.72
0.4o
,l.2o
Dänemark
Die obigen 7,ahlen zeigen, dass die Steuer]i in Finnland relativ
3--8 mal so hoch sind als jn den aiidei`en nordischen Ländern,
wähTend auf Gehälter iind Tantiemen ca. /io °/o, auf die t.ibrigen

Vei-waltung.skosteri

10---70 °,/o mehr ent,fallen.
Die finnisc]ie und si`hwedische Bankstatistik ermöglicht es bei
dem Vergleich den mjtt]eren Wert der Dar]ehen zu Gi`unde zu legen
und so einwandfreiere /jahlen zu erhalten. lm die gleichartigen
Banken zusammcnfassen zu können, wurden die schwedischen
solidai.ischen Banken fortg.elassen und von den Aktienbanken blieb
Stockholms lntecknings Gai`anti Aktiebolag` unherticksichtigt, da
sie ihrer T\Tatur nach eine H}ri)othelmnhank ist.
\\''eiter sind die
Banken der Gi.össe nach iii vier Gruppen eingeteilt: 1. Gi`ossbanken,
11. und 111. mitte]grosse Banken und IV. Kleinbanken. Die ErLrebnisse, in °/, a`]sgcdrt.ickt, sind ftlr 193(1 d].e folgenden:
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Ein dei`artiges Verfahren macht clie Berechnung dei. forstlichen
Eiiikommensteuei. unabhängig sowohl von dem Zustand dei` Bestockung wie auch von den wirklichen Waldverkaufserträgen.
Das Verfahren hat eine Reihe g`uter Seiten, aber ein I-Iauptmangel liegt darin, dass die bet,r. Gesetze und Verordnungen keine
Unterlage ftiT die Berechnung des mittleren Preises des liolz-m3
geben. Nach Ansicht des Verf. setzt dieses Verfahi`en, wenn man
es logisch durchdenkt, eine grtindliche Untersuchung dei` Theorie
des heutigen Besteuerungsverfahrens voraus.
Diese Lticke in der Gesetzgebung hat dazu geftihrt, dass in der
Praxis die als Besteuerungsgrundlage berechneten m3-Preise oft
auf Gi`und unbestimmter Schätzungen eiitstanden sind. Deslialb
sind sie im allgemeinen bedeutend kleiner als die theoretisch richtig
ermittelten mittleren Preise.
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]dtlmaaD

perh.eD tolmeenm]o8ta,

kunD®8 ]aps®t ovat kyllln suurla
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on ]aakas I®htava, ]oiia uBolm yllv®lmaln.nkln, ®1]®1 valmolla ®1® aptL-

Daan mleh®nsä henklvaktiuttista 8lllä työnsaantlmahdouIButLdet ®va.
vöhöls®tJ nykylslnä alkoha, |ollolD
maasBamm® on .unamlttaln t7öti

IÖ" |oh ahue.
Onko SINUN h.n]ilvolEuu.til8.8l db sutd, .tt8 8. tod.]la]ilD tarpeen
tull®n rllttälsl ttLrvaamoan p.rhqsl t®lm®.ntu]on Blkel. kqnnes lap•®al ®htlvät varttua sllhen lkÄön, ®ttä b® pyetyvät lmnkkLinae]i

oman ®latqk.®nsa td elnaliln aDttamaAn p®rheen tolm®®ntqloa?
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h®lp®8tl laskeban, plt[än]EÖ o|an p.]h..8l
tulla tolme®D h.nklvakuuttLk..8l turvlD.

Ha]Ht8., .lkö Slnun ®ml .yTtä llsÄd b.n]dvalmu.ue.
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Maan suur\n|

Vaknulclullle edulll.In/

1,000.000.000
MAF=KAN ARVOSTA
Ailaolevassa ryhmitelmässä. joka
valaisee omaisuuden hoidossa yhtymisen jälkeen 1919 tapahtunutta
lisääntvmistä. on otettu huomioon
osakkeet, obligatiot ja velkakirjat
nimellisarvostaan.

Vuosl

Yhteensä

Os.l(keet

Ol)ligatlot Vellt®kii.j.t

1919

45.900.000

40.500.000

231.500.000

826.900.000

1932

817.000.000

175.000.000

540.000.000

1.032.000.000

1_1

11

y.m'

llm

11111111

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

Notariaattiosaston hoitoon uskotut
arvopaperit ovat si`is nykyään nimellisarvoltaan
toista
miljardja
Suomen markkaa, minkä lisäksi tuievat vierasvaluuttaiset arvopaperit.
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