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Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimittamassa Kansantaloudellisen Käsikirjaston sarjassa on sarjan kolmantena osana ilmestynyt
professori Eino Kuusen kirjoittama teos sosialipolitiikasta.
Kuten
muutkin tämän sarjan teokset, on myöskin puheena oleva vai`sin perusteellinen tutkielma omalta alaltaan. Tämän alan kjrjallisuus onkin näihin asti ollut vai`sin suppeaa ja hajanaista. Yleisteoksista ovat
mainittavia vain professori J14or£7t`gin 1921 julkaisema teos Suomen
työväenlainsäädännöstä sekä eräitä virallisia propagandajulkaisuja,
joista huomattavin on professori Kt4L4Sen itsensä 1928 kirjoittama
»Suomen sosialinen suojelutoiminta», jota voitaneen pitää nyt puheena olevan teoksen alkuluonnoksena. Muut kotimaiset sosialipoliittiset julkaisut ovat olleet rajoitettuja määrättyihin aloihin.
Nyt ilmestynyt laaja teos muodostaa meillä ensimmäisen täydellisen
systemaattisen selostuksen sosialipolitiikasta, ja voidaan sitä näin
ollen hyvällä syyllä pitää merkkitapauksena sosialipoliitikoille ja
muillekin, jotka hari.astavat sosialisia kysymyksiä. Käsittääksemme, mikä saavutus tämä meidän oloissamme on, mainittakoon,
ettei vastaavanlaatuista teosta ole olemassa esim. ainoassakaan
Skandinavian maassa ja et,tä teokseen verrattavia julkaisuja on
saatu aikaan vain suurilla maailmankielillä.
Sosialipolitiikan käsitteistä ja rajoista ollaan hyvinkin erimielisiä.
Kenties luonnollisin ja havainnollisin raja olisi lukea vain työsuhteet ja työntekijäin olot sosialipolitiikan kohteiksi. Tällöin jäisivät
kaikki ne, jotka eivät ole työsuhteen alaisia, sosialipolitiikan ulkopuolelle.
Tässä mielessä käsitellään asiaa tavallisesti englannin
kielisessä kii`jallisuudessa, ja tällaisen rajoituksen on omaksunut
myöskin kansainliiton työjärjestö, joka nimensä mukaisesti käsittelee vain työtä tai työntekijöitä koskevia kysymyksiä. Työntekijöillä ymmäiTetään tällöin myöskin henkisen työn tekijöitä. Kansainvälinen työjärjestö on kuitenkii} eräissä suhteissa katsonut
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voivansa käsite]lä k}'symyksiä, jotka eivät koske t}'ösuhdetta, mutta
k}'llä ainakin pääasiallisesti työntekijöitä, mistä on esimerkkinä
siirtolaisuusk}.s}mys.
Pi`ofessori Kuusi on määritell}'t sosialipolitiikan olennaisest,i
laajemmin.
Teoksen mukaan on sosialii)olitiikan kiinnitettävä
tosin huomionsa ennen kaikkea niihin luokkiin, joiden on i)akko
kä}'ttää t}'övoimansa epäitsenäisessä, muista riippuvassa t}'össä,
mutta sosialipo]itiikkaan on sisäll}.tett}- m}'öskin huoltotoiminta

ja asuntopolitiikka. Tämä menettel`r nä}.t,tää olevan asetettava
}-hte}.teen teoksen alussa oinaksutun i)eriaatteen kanssa, jonka
mukaan sosialipo]itiikan }-]iinpänä rajana tu]isi olla keskisäädyn
vaakasuoi`a haLkaisija, jo)loin viiva)i }rläpuole]le jäisivät taloudelli-

sessa ja yhteiskunnallisessa suhteissa itsenäiset ainekset, kuten
käsit}-öläiset. Joskin sosialipolitiikka tieteisopillisena rakennelmana
menettää johdonmukaisuudessa ja selvvvdessä, kun se otetaan tässä
laajuudessa, on toisaalta m}'önnettä;ä, että tällai]ien menettely
kävtännössä on tarkoituksenmukaista, koska silloin voidaan selostaä me]kein kaikki se vht,eiskunnallinen toiininta, inikä tapahtuu
taloudel]isessa ja }thteis-kunnallisessa suhteessa heikoimpien yhteiskuntaluokkien hyväksi. Tieteisopissakin on professori Kuusi tässä
suhteessa voinut noudattaa useiden saksalaisten vastaavanlaatuisten teosten esimerkkiä. Kuten teoksessa huomautetaan, saavutetaan tällöin m}'öskin }rhdenmukaisuus meidän n}rkyisen sosialiha]lintomme ulott,uvaisuuden kanssa, se kun käsitt,ää iiiyöskiii
huoltotoiminnan ja asuntopolitiikan.
Siten ovat siii.tolaishuolto
sekä a]koholi- ja rait,tiusasiat ainoat sosialiministei.iön nykyjään
käsittelemistä k}rsymyksistä, jotka ovat jääneet teoksen ulkopuoIellc.
Edellisestä huomautetaan teoksessa, ettei se nyk}Tjään ole
erikoisemmin polttava, sekä jälkjmmäisestä, ett,ä se melkoisesti
eroaa inuista sosiatipo[itiikan aloista ja et,tä siitä äskettäin on jo
julkaistu perusteellisia esit}Tksiä suomeksi.

Kun teoksessa on käsitelt}. vai`sin laajasti asuntokysymystä

ja sille uhrattu noiri sata sivua, herää kysymys, miksei ole myöskin
puut,uttu asutuskysymykseen, jota ineillä on pidetty laajakantoisimi)ana sosialisena k}'sym}.ksenä. Tähän huomautetaan teoksessa
lvhvesti vain, että asutuskvsvm`rstä tavallisesti käsitellään eritvis.enä maatalouspolitiikan 6sa.na.. Ottaen huomioon, että Suo'ini
ede]leen on pääasiallisesti maatalousmaa ja että asutustoiminnan
alalla todella on suoritettu työtä, joka nimenomaan yhteiskunta-

poliittiselta kanna]ta on herättänyt huomiota muissakin maissa,
olisi nähtävästi kuitenkin ollut eduksi, jos näin laajassa teoksessa,
jonka tarkoituksena on antaa yleiskatsaus maan koko sosialipoliittiseen toimintaan, o]isi edes lyhyesti selostettu myöskin asutuskysymystä ja siinä saavutettuja tuloksia.
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Professori Kuusen sosialipolitiikan määrittely sulkee joka ta-

pauksessa ulkopuolelle useita aloja, jotka mei]lä toisinaan luet,aan
sen piiriin kuuluviksi.
Vaikka käsite »sosialinen)) on ammattipiireissä jossakin määrin vakaantunut, käytellään sitä muuten usein
mielivaltaisesti. Siten esini. opetus ja }'leinen terveydenhoito ovat
}'htä vähän sosialisia teknillisessä merkit}rksessä, kuin melkein
mitkä yleishyöd}T11iset toimenpiteet tahansa.
I\Tiini)ä voidaan suurin

piirtein sanoa sosialisiksi vain menoja, jotka johtuvat t}'öntekijäin
suojelusta ja huollosta sekä sellaisten muiden kansalaisten huol1osta, jotka eivät tule toimeen ilman `'hteiskunnan apua. Jos otetaan huoinioon muidenkin taloudellisesti heikkojen tai vaikeuksissa olevien kansalaispiirien avustaminen julkisilla varoil]a inuodossa tai t,oisessa tai ?-leiset kaikkien kä\.tettävissä olevat edut,
joudutaan mielivaltaan, koska silloin olisi` tuottajapiirienkin t,ukeminen, jopa esiin. `.Ieisten puistojen kunnossapito, luett,ava sosialiseksi menoksi. To.ivottavasti ilmoitettavana oleva teos saa aikaan
tässäkin suhteessa käsitteiden selvenemistä.

Teoksen }'leisessä rakenteessa kiinnittää huomiota, että teoksessa on kunkin kysym?rksen kohdalla varsin peTust,eellisesti tehtv
selkoa mTöskin historiallisesta kehit`'ksestä ja vastaavista u|koumaisista oloista.
Tätä on sellaisenaån pidettävä ansiona, joskin
teos tietenkin on siten huomattavasti paisunut. On vai`maan suureksi h}.ödyksi, että kotiinainen sosialipolitiikka kussakin kohdassa
asetetaan yleisen yhteiskuntaoi)in ja kansainvälisten olojen taustaa
vastaan, jotka ovat omansa antamaan kotimaisille oloille oikeat
mittasuhteet ja oikean väi`iri. Aikana, jolloin päivänpolttavat yhteiskunnal]iset kys}rm?-kset useiii esit,etään eri et`]r}Thmien taholta
}'ksipuolisesti, jopa vääristeltyinä, on tällä seika]1a aivan ei-ikoinen
mei`kityksensä. Varsinkin sellaisiin kysymyksiin nähden kuin sosialivakuutus on luonnollisesti ollut vä]ttämätöntä selostaa käytännössä o]evia järjestelmiä pääasiallisesti ulkomaisten olojen poh-

jalta. Suurempaa l"kitystä ja havainnollisuutta olisi kuitenkin
saatu aikaan jos se, mikä ei suorastaan koske kotimaan oloja, olisi
painettu pieneinmin kirjasimin.
Kun suurissa sivistysmaissa julkaistut vastaavanlaatuiset teokset suureinmassa määi`in kohdistuvat oman maan olojen selostukseeii, on professori Kuusen kirja
ödellä mainitun rakenteensa vuoksi tullut niin sanoakseni kansainvälisemmäksi kuin tuskin mikään muu teos tällä alalla. Tämä mainittakoon erikoisuutena eikä suinkaan asiallisena puutteellisuutena.
Päinvastoin tulee teos tämän kautta arvokkaaksi käsikirjaksi niil1ekin,
jotka
haluavat päästä selville kansainvälisestä tasost,a
sosialipoliittisissa kysymyksissä.
Jonkinlaisena puutteellisuutena
tässä suhteessa esiintyy kuitenkin se, että oloja anglosaksilaisissa
maissa ei ole otettu huomioon läheskään sainassa määrin kuin var-
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sinkin saksalaisia oloja. Viimeksi mainittu puutteellisuus käykin
ymmärrettäväksi, kun silmäilee muut,en vai`sin laajaa lähdekirjallisuuden luetteloa, jossa verraten vähän esiintyy englantilaista ja
amei`ikkalaista kirjallisuutta. Suhteellisen vähän on myös otettu
huomioon kansainvälisen työjärjestön piiTissä löytyvää runsasta
aineistoa.

Puhuttaessa teoksen yleisestä rakenteesta mainittakoon vielä,
että siinä ei yleensä ole otettu huomioon oikeuskäytäntöä niisså
monissa riitakysymyksissä, jotka ovat esiintyneet työ- ja muun
sosialioikeuden alalla. Tämä on sikäli valitettavaa, että oikeustapausten huoinioonottaminen olisi voinut antaa arvokasta valaistusta moneen kysymykseen. Toisaalta on kii`joittajan menettely
kuitenkin hyvin ymmäi`rettävää, koska hän ei yleensä ole puuttunutkaan oikeudellisten tulkinta- ja riitakysymysten selvittelyyn,
vaan tällaisissa tapauksissa tavallisesti selostanut vain lain määräykset sellaisinaan.
Oikeustapausten huomioonottaminen olisi
myöskin ollut verraten vaikea tehtävä, niitä kun ei meillä valitettavasti ole vielä sanottavasti ennätetty koota ja julkaista.
Teos jakaantuu kaikkiaan kymmeneen osaan, joista ensimmäinen sisältää yleisen johdannon. ' Johdannossa tehdään selkoa m. m.
sosialipolitiikan käsitteestä, edellytyksistä, tehtävistä ja toimielimistä ynnä kansainvälisestä sosialipolitiikasta. Teoksen sisältöä
ei tältä, enempää kuin muiltakaan osilta voida tietenkään tässå
selostaa.
I-Iuomautettakoon kuitenkin eräästä kohdasta, jossa
tekijä esittää sosia]ipolitjikan vaikuttimia ja joka meillä liian vähän
on päässyt yleiseen tietoisuuteen. Tekijä huomauttaa nim., että
nykyaikaisen sosialipolitiikan päävaikuttimeiia ei ole myötätunto
heikompiosaisia lähimäisiä kohtaan, eikä edes eetillinen velvollisuudentunto, vaan lähinnä yhteiskunnan itsesäilytysvaistoon nojautuva valtiollinen tai`koituksenmukaisuus. Tämä tarkoituksenmukaisuus vaatii ennen kaikkea, että kansakunnan elävää työvoimaa
suojellaan ryöstökulutukselta ja että koetetaan edistää tämän työkyvyn säilymistä ja kasvamista. Valitettavaa on, ettei tekijällä
puhuessaan väestön jakautumisesta yhteiskuntaluokkiin ole vielä
ollut käytettävissään vuoden 1930 väestölaskennan tuloksia, koska
olisi ollut varsin mielenkiintoista saada jo tähän teokseen katsaus
siitä, missä määrin maamme viime kymme nvuotiskautena on edistynyt teollistumisen tiellä.
Teoksen muiden lukujen sisällön suhteen on meidän tyydyttävä
vain luettelemaan niissä käsitellyt aineet. Toisessa luvussa käsitellään työsopimussäännöstöä, jossa histoi.iallisen kehityksen ohessa
selostetaan työsopimusta, työsääntöjä, työehtosopimusta, merimiessopimusta ja oppisopimusta. Vai`siiikin tässä vai`sinaista työoikeutta käsittelevässä osassa olisi ollut, arvokasta saada oikeus-

KIRJALLISUUTTA

341

käytännön tarjoamaa valaistusta moneen riidanalaiseen tulkintakysymykseen. Kolmas luh käsittää työntekijäin ja työnantajain
`ammatillisen liittoutumisen, työtaistelut sekä työrauhapolitiikan.
0lisi ollut kiitollista nykyaikana laajemmin selittää sitä kokonaan
uutta suuntaa ammatillisessa edustuksessa, mitä n. s. korporatiivinen edustusjärjestelmä mei`kitsee. Tähän olisi ollut sitäkin enemmän syytä, kun ammattiyhdistysliikkeen pei`iaatteellinen puoli on
meilläkin nykytärkeä. Työrauhapolitiikalla tel{ijä käsittää luonnollisesti muuta, kuin mitä meillä hiljattain annetussa työrauha1aissa käsitetään työTauhalla.
Viimeksi mainitussa laissa olisikin
o]lut oikeampaa puhua työvapaudesta, koska työrauha sosialipoli-

tiikassa yleisesti on vakautunut merkitsemään yhteisymmärrystä
työnantajan ja työntekijän kesken työsuhteessa. Teoksen neljäs
luku käsittelee työntekijäin ja työnantajan edustusta ja viides
luku työpalkkapolitiikkaa. Kuudennessa luvussa tehdään selkoa
työn vaaroista, suojelun järjestämisestä näitä vaaroja vastaan ja
ammattientai.kastuksesta.
Seitsemäs luku koskee työttömyyden
vastustamista ja työnvälitystä, kahdeksas sosialivakuutust,a kaikkine eri haaroineen, yhdeksäs asuntokysymystä ja asuntopolitiikkaa sekä kymmenes luku huoltotoimintaa, johon on luettu työväenhuolto, köyhäinhuolto ja lastensuojelu.
Sosialipoliittisten asioiden käsittely on meillä sivistyneissäkin
piireissä ollut pintapuolista, ja vain harva on vaivautunut syventymään näihin kysymyksiin. Tämä on valitettavalla tavalla ilmennyt
m. m. suhtautumisessa sosialilainsäädäntöön, jota yhteiskunta yleisesti katsoen ei ole meillä tietoisuuteensa sulattanut. Tällaisen
asiain tilan korjaamiseksi on tehokas tietojen ja valistuksen levittäminen ainoa tehokas keino. Muissa maissa onkin esim. korkeakouluissa säännöl]isesti järjestetty lukuisia luentosarjoja sosialipolitiikan eri aloilta. MeilLä ei valitettavasti ole näin tehty, joskin huo-

mattavana alkuna tähän suuntaan mainittakoon, että Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun on järjestetty vakinainen opettajatoimi
sosialipolitiikassa, minkä toimen haltijaksi on nimitetty juuri professori Kuusi, jolle sittemmin on annettu tehtäväksi luennoida
samalta alalta myös yliopistossa. Näissä oloissa on erikoisen suurella tyydytyksellä tervehdittävä ilmoitei,tavana olevaa teosta,
joka erinomaisesti soveltuu oppikirjaksi myöskin koi`keakouluihin.
Vielä suuremman käytännöllisen merkityksen tulee teos epäilemätt,ä saamaan hakemistona ja käsikirjana valtion ja kuntien sosialihallinnon toimihenkilöille, sosialipoliittisille ja ammatillisille
järjestöille ja yhdistyksille sekä lukuisille asianharrastajille. Sosialipoliittiset kysymykset ovat varsinkin nykyisinä aikoina perin arkaluontoisia, ja politiikan sekä ryhmäetujen väi.ittäminä ne joutuvat
lukemattomien väärinkäsityksien alaisiksi. Paremmin kuin puolue-
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lehdistöjen väliset polemiikit, jopa paremmin kuin monet vira]liset
mietinnöt sovitteluineen ja vastalauseineen, on tieteellisen puoIueettomasti kirjoitettu teos pätevi]lä asiat,iedoillaan omansa asettamaan kunkin kys}t.m}'ksen oikeaan valaistukseensa.
Professori
Kuusen teos on varmaan tässäkin suhteessa antava suurempaa selvyytt,ä ja syvempää }.mmärtäm}'stä sosialipolitiikan monien n`'kvtärkeiden k}-symysten suhteen.
K`tn olot, tällä alalla kuite.nkin
kehitt}.vät ja ]nuuttuvat veri`att,ain nopeasti, voitaneen jo nyt
]ausua toivomus ja (tlettamus, että kirjoittaja, alaansa jatkuvasti
seuraten, aika ajoin julkaisee teoksesta uusia painoksia, joissa on
t,ilaisuus
kulloinkin ottaa huoniio6n eri k}'s}-m}'sten viimeisimmätkin vaiheet.
JV. zl.

Ä,,.

Tl. NEv ANLiT<T< A , Y hleiskiinnallisen talouselämän pääi)iirteet. W c5r[ie;r
Söderström Ov. Poivoo 1932. Siv. 448.
• Vuonna '19]8 ilmest\'n\'t G!4sfcz(J Ccissc/in kuuluisa teos »Theo-

retische Sozialökonomiåy) .inuodostaa käänt,een uusimman taloustieteen historiassa.
Kirjansa a]kulauseessa tekijä väittää, että
»vanha niinsanottu arvo-oppi loputtomine kinasteluineen ja hedelmättömine järkei]}ineen on teoreettisesta taloustieteestä poistettavaa i)aino]astia» ja että taloustiede on luotava uudestaan i.akeT`taiiialla se hinnanmuodostuksen teoreettiselle pohja]le.
Näiden periaatteiden mukaisesti
Cassel kirjoitti teoksensa.
i\luksi hän sai osakseen verraten kii`'asta vastustusta, ]nutta vähitellen on tuuli käänt\'n`Tt m`.ötäiseksi, niin että hänellä nvkvääri
on arvovaltaisia kannattajia inonessa iiiaassa. lieihin kuului myös
professori i\tc.JcmJi.nnct, joka arvosteltavana olevassa teoksessaan
avojmesti tunnustaa, että se »kaikkeen olennaiseen nähden kokonaan» perustuu Casselin ]]iainittuun tutkiinukseeii.
On kuitenkin
sanottava, että tekijä tässä suht,eessa liioittelee. Ilän on t,osin omistanut oppi-isänsä pääajatukset, inutta hän sovelt,aa ne itsenäisesti
omiin päätelmiinsä ja esittää monessa kohdassa oivallisia esimerkJ
kejä, jotka tekevät ajatukset havainnollisiksi ja he]posti tajuttaviksi.

Ilyläi,essään vanhan kansantaloustieteen arvo-opin rajahyötyteorioineen Cassel h}'väks}'i yhteiskunnallisen talouselämän keskeiseksi periaatteeksi n. s. niukkuuden t,osiasiari.
Tämän niukkuusi]miön Nevanlinna selittää (s. 7 ja 8) seuraavalla tavalla:
i)Niukkuus on olemassa vain suhteessa haluihin.
Sitä voikjn
nimittää halujen ja niiden t}i'ydyttämiskeinojen väliseksi jänni-

tyksel#i. Olkoon jotakin kuinka vähän tahansa; jolleivät ihiniset
sitä sen enempää halua, ei siitä ole niukkuutta. Toiselta puolen
vallitsee niukkuus kaikest,a, mitä ihmiset inielellään kä},.ttäisivät
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enemmän kuin sitä on, olkoon sitä muuten kuinka runsaasti tahansa.
Esim. maai)ohjaa, jota voidaan käyttää elintarpeiden saantiin, on,
jos koko maapallo otetaan lukuun, todennäköisesti hyvin riittävästi nykyisen ihmiskunnan tarpeisiin. Siitä huolimatta siit,ä vallitsee niukkuus, koska toisissa osissa maapalloa maapohjaa ei ole

riittävästi tyydyttämään ihmisten

maanhalua

eikä maapohjaa

voida siii-tääi}. On edelleen otettava huomioon, »että sitä mitä ihmiset haluavat, ei yleensä voida saada aikaan tuokiossa. Täinä tekee,
että mitä ihmiset kunakin ajankohtana ha]uavat, on tuona ajankohtana saatavissa vain niukalti.)}
Toii]en tärkeä näkökohta, jota Cassel koi`ostaa, on yhteiskunnallisen talouselämän yhtenäisyys. Nykyisen vaihtotalouden va]litessa
on jokainen elinkeinonhai`joittaja monella tavalla vuorovaikutuksessa muiden taloustoimintaan osaaottavien yksilöiden kanssa.
Tätä talouse]ämän sosialisuutta Nevanlinnaa kuvaa (s. 37 ja 38)
havainnollisesti näin:
»Voi sanoa kaikkien, jotka ovat jollakin tavoin osallisina yhteiskunnallisessa tuotannossa, olevan mukana tuottamassa kaikkea.
Maanviljel}.ksen tuotteet eivät synny ainoastaan maanviljelijän

ja hänen työväkensä yhteistoiminnalla.
Niiden aikaansaamiseksi
tai`vitaan myös siemenkauppiaan ja hänen apulaistensa, maanviljel}'skeniistien ja -iieuvojain, maanviljelyslehtien toimittajain,
latojain ja painajien, maanviljelysluottoa antavain laitosten, maanviljelyskoneiden valmistajain, heidän liikkeei-isä
henkilökunnan

ja työväen, konekaupi)iaiden, kuljetusyritysten ja -laitosten johdon,
henkilökunnan ja työväen t,oimintaa. Ja ennen kuin maanviljel?Tstuotteet ovat kulutusvalmiissa tilassa ja kuluttajain saatavissa,
tarvitaan vielä viljankauppiaiden, myllärien, leipui`ien, karjakauppiaiden, teurastus]iikkeiden, ]ihakauppiaiden sekä heidän henkilökuntansa ja työväkensä ynnä monien muiden ihmisten palvelukset.
Eikä edes tässä kaikki. Maanviljelijä ja hänen työväkensä ei voi
t,ehdä työt,änsä ilman jalkineita ja vaatteita. Sentähden oikeastaan
kaikki, jotka t}.öskentelevät esim. jalkineiden ja vaatteiden valmistamisessa, kuljettamisessa ja myynnissä, ovat mukana myös maanviljelystuotteiden luomisessa. Näin pitkin koko tarpeentyydytyksen
välineiden melkein loppumattoman linjan. Kaikki sosialisessa tuotantotoiminnassa osallisina olleet ovat olleet mukana tuottamassa
kaikkea, jollei muuten, niin asettamalla omaisuuttaan tuottajain
käytettäväksi.i)
P\Tiukkuuden tosiasiasta johtuu, että talouselämän eri alat ovat
toisellakin tavalla kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Kokonaisuuden kannalta katsottuna ei esim. ole olemassa mitään n. s.
vapaita pääomia, vaan tuotantolaitokset, koneet, raaka-aineet,
kuljetusneuvot ja rakennukset ovat sidotut niihin tehtäviin, joihin
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ne ovat tarkoitetut. Mutta kun käyttämättömiä varoja ei ole, on
selvää, että mikäli yhteiskunnassa sidotaan enemmän varoja yhtäällä, niitä jää toisaalla käytettäväksi sitä vähemmän. Jos esim.
valtio tai kunta panee toimeen hätäaputöitä, siten ei, kokonaisuut,ta
silmällä pitäen, voida lisätä työtilaisuuksia, si)lä Varojen käyttö
näihin töihin merkitsee, et,tä jossakin toisaalla on vastaavasti vähennettävä tuotantomahdollisuuksia. Tosin emme tiedä, missä vähen-

nys kulloinkin tapahtuu, mutta varmaa on, että suurempi varojen
sijoitus yhtäällä aiheuttaa enemmän niukkuutta toisaalla.
Yhteiskunnallinen talouselämä on täten kuin vesi, joka oii pantu
keskenään yhteydessä oleviin astioihin. Jos sen pintaa jossakin
astiassa painetaan alemmaksi, on seurauksena vastaava nousu toisissa astioissa.

Tämä pitää paikkansa myös hyödykkeiden jakautumiseen nähden. Kun ihinisillä on varoja niukasti, heidän on pakko harkita,
mitä tai`peita on tyydytettävä ja minkälaisia hyödykkeitä tähän
tarkoitukseen käytettävä. Useassa tapauksessa i.atkaisu riippuu
hinnoista. Tässä suhteessa eri tuotteet joutuvat alituisesti kilpailemaan keskenään. Jos esim. työläisperhe käyttää enemmän varoja
vaatteisiinsa, sille jää niitä vähemmän vuoki`aan, mutta jos vuokrat
kallistuvat, on pukumenoja supistettava tai tyydyttävä ahtaampaan asuntoon. Täteii tuotteiden menekki riippuu muiden tuotteiden )iinnoista.
Hinnanmuodostuksesta tulee siten talouselämän jäi`jestäjä. Se
on »yhteiskunnassa, joka ei ole kommunistinen, koko sosialisen
talouselämän keskeinen, niin sanoaksemme sen ydinprosessii). Sen
selvittäminen on siis sosialitaloudellisen tiedon pääongelma.

On huomautettava, että hinnan käsitettä on tällöin suuresti
laajennettu. Kaikkinainen tulo on perusluonteeltaan hintaa, mikäli
ilmaiset avustukset, verotulot ja ii.iuut vastikkeettomat saantitapaukset jätetään huomioon ottamatta. Niinpä työpalkka on työvoiman myymistä, koi`ko pääoman käyttöoikeudesta saatua hintaa.
Jokainen, joka nauttii tuloa, hankkii sitä myymällä joko tavaroita,
palveluksia tai oikeuksia. Tulon määrä riippuu viime kädessä siitä,
minkä arvoisena yhteiskunta pjtää myytävänä olevia hyödykkeitä.

»Kunkin tulo, mikäli se on saatu myynnillä ,--- vastaa siis
juui`i sitä ai'voa, minkä sosialinen kokonaisuus antaa sille osuudelle,
joka kullakin tai hänen omaisuudellaan on yhteiskuniiallisen tuotannon suorittamisessa)).
Millä tavalla niukkuus hintakoneiston
avulla ohjaa talouselämää, siitä annetaan teoksessa (s. 285) seui.aava
kuvaus:
»Mikäli yhteiskunnal]isen talouselämän järjestysmuoto tahdotaan pitää sellaisena, jossa yksilön työnvapautta ja kulutusvapautta
ei i`ajoiteta, täytyy niin hyvin tuotantovoimain kuin tuotteiden
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jako niitä haluavien kesken jättää hinnan toimitettavaksi. Jotta
hinta voisi suorittaa tämän tehtävän niin, että nuo vapaudet säilyvät, täytyy sen olla sellainen, joksi sille on taipumus asettua, kun
se saa vapaasti määräytyä, nim. .eri tavarain ja palvelusten kulloisenkin niukkuuden mukainen. Tällaiset hinnat p}'rkivät olemaan
korkeampia tai alhaisempia välittömien hintaperusteiden kulloisenkin tilan mukaan, s. o. kustannus-, vast,aav. niukkuushintoja.
Mikäli eri hintoihin tahdotaan vaikuttaa nostavasti tai alentavasti,
rajoittamatta yksilöllisten talouksien työn ja kulutuksen vapautta,
on se tehtävä vaikuttamalla hinnanmuodostuksen välittömiin peI.usteihin.))

On edelleen huomattava, että hintamekanismin toiminta on
kokonaan riippumaton inhimillisistä oikeudenmukaisuuden näkökohdista. »Kun se seikka, kuinka paljon tarpeentyydytyksen välineitä tulee eri yksilöllisten talouksien osaksi, hyvin suuresti riippuu
hinnanmuodostuksesta, tämä merkitsee, että se, minkä veri.an kukin
yhteiskunnassa saa tämän maailman hyvyyttä, hyvin olennaisesti
määräytyy prosessin kautta, jonka meno yhtä vähän kuin kosken
syöksy tai maan repeäminen välittää siveellisistä näkökohdista)).
Tulos olisi tässä suhteessa lohduttoman pessimistinen, ellei olisi

seikkoja sitä lieventämässä. On ensiksikin huomattava, että kaikki
hinnat eivät määräydy järkähtämättömien kylmien taloudellisten
lakien mukaan. »Moni ostaja maksaa enemmän kuin hänen olisi
pakko, iiioni myyjä t,yytyy vähempään kuin voisi saada.» Edelleen
on muistettava, että tulon saantiin vaikuttavat melkoisessa määi.ässä esim. verotus, sosialinen huolto, perintöoikeus ja monet lainsäädännölliset seikat, jotka kaikki ovat ihmisten järjestettävissä.
Lisäksi on mahdollista monin ei.i keinoin vaikuttaa hinnanmuodostuksen perusteisiin. Parantamalla ainmattikasvatusta, tekemällä
työnvälitys nopeaksi ja joustavaksi, lujittamalla työnantajain ja
työntekijäin järjestöjä voidaan palkkatuloja enentää tai kolituuttomissa tapauksissa tasoittaa.
Myös on mahdollista eri keinoin
kiihd}'ttää säästäväisyyttä ja pääoman muodostumist,a ja sitä tietä
alentaa korkokantaa, mikä taas osaltaan huoistaa uusien talojen
rakentamista ja parantaa asunto-oloja.
Kun täten ))hinnanmuodostuksen perusteet ovat laajassa mitassa
tietoisen ilimist,oiminnan vaikutuksen alaiset, ja kun näistä pei.usteista riippuu, kuinka koi`keiksi tai alhaisiksi niukkuushinnat asett,uvat, ei siis hinnanmuodostus ole suinkaan kokonaisuudessaan
automaattinen, ulkopuolella siveellisyyden kategoriain tapahtuva
prosessi. Sekin on päinvastoin tietyssä määrässä moi`aalisten näkökohtain ja tarkoitusperäin mukaan ohjattavissa».
Näitä oh,].aamismahdollisuuksia käytetäänkin nykyääii ahkerasti. 'Suui`impana tekijänä tässä suhteessa on monihaaraiseksi
7
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kehittynyt talous- ja sosialipolitiikka, joka varsinkin pula-aikana
on ulotettu monille elinkeinoelämän aloille.
Kaikkein tehokkaimmin ja nopeimmin voidaan hintaprosessiin
kuitei.ikin vaikuttaa rahajäi`jestelmän avulla. Nevanlinnan mukaan
raha on sekä sisiinmältä olemukseltaan että konkreettisessakin
merkityksessä sielullinen käsite. Se on lukuasteikko, jota käytetään hintojen määräämiseksi. Hänen mielestään paperirahajärjestelmä ))parhaiten ilmaisee i'ahalaitoksen olemuksen.» Tämä järjestelmä on myös kaikista rahajärjestelmistä yksinkertaisin. Se on
edelleen »ainoa, jossa hintayksikön maksukyky on riippumaton
hyödykkeiden välisen hintasuhteen muuttumisesta ja siis ainoa
rahajäi.jestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden pitää tuon maksukyvyn (raha-ai`von) vakaana siinäkin tapauksessa, että mainitussa
hint,asuhteessa tapahtuu joku muutos».
Että sivistyskansat tästä
huolimatta ovat pyrkineet suurin ponnistuksin paperirahakannalta
takaisin kultakantaan, johtui todennäköisesti ensi sijassa siitä, että
paperiraliajärjestelmän vallitessa maksuvälineiden liikkeellelaskijalla (hallituksella, setelipaiikilla) on hintayksikön maksukyvyn
määi'ääminen täydellisesti käsissään ja että tätä valtaa käytettiin
sillä tavalla kuin esim. Saksassa, jossa tämä maksukyky painettiin
niin alas, että i`avintolassa piti kupista kahvia maksaa 500 000 miljoonaa markkaa.
*

Edellä oleva selostus lainauksineen jo osoittanee, että Nevanlinnan teos on omansa syventämään sosialisen talouselämän käsitystä. Hänen esityksensä on monessa kohdassa loisteliasta, havainnollista ja selkeätä. Vaikeatkin kysymykset tehdään tajuttaviksi
sattuvilla esimerkeillä ja viittauksilla todellisuuteen. Teoksen loppuun on liitetty valaiseva katsaus taloustutkimuksen historiaan ja
taloustiet,eelliseen kirjallisuuteen.
Kii`jallisuusluettelo on lukijalle
suureksi avuksi erityisesti sen takia, että siinä lyhyesti mainitaan
tärkeimpien teosten sisältö ja annetaan ohjeita siitä, mistä saa yksityiskohtaisia tiet,oja, jos haluaa johonkin erikoiskysymykseen syvelltyä.

Joitakin kantavuudeltaan vähäisiä huomautuksia voitaisiin
kuitenkin tehdä. Tämän kirjoittaja ei ole tullut vakuutetuksi siitä,
että kansantaloustieteen ar.vo-oppi olisi kokonaan hylättävä. 01koonpa, että se on osaksi filosofiaa, se on kuitenkin omansa avai`tamaan näköaloja ja syventämään käsitystä siitä, mitkä seikat on
otettava huomioon, kun hyödykkeiden taloudellista arvoa pyritään
määi`äämään. Casselin uudestaan luomassa taloustieteen teoi`iassa
käännetään asiain järjestys entiseen vei`i.attuna päinvastaiseksi.
Aikaisemmin yritettiin selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat h}rö-
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dykkeiden hintaan, nyt tehdään itse hinnanmuodostuksesta perust,e,
joka määrää ai`vo- ja tulosuhteet. Kieltämättä täten on päästy
talouselämän ymmärtämisessä askel eteenpäin, mutta sen takia ei
ole välttämätöntä heittää entisiä saavutuksia kokonaan syrjään.
Rajoittaessaan aihettaan tekijä sivulla 18 selittää jättäneensä
kotitalouden käsittelyn esityksensä ulkopuolclle, koska se »vain
poikkeustapauksissa johtaa eri yksilöllisten talouksien vuorovaikutukseen)). Tuskin asia oii kuitenkaan aivan näin, sillä esim. kotiapulaisten palkkaus aiheuttaa monenkaltaisia vaihtotaloudellisia
toimintoja.
Pankkimaksuvälineistä puheenollen unohdetaan kokoiiaan postilähetysvekselit, vaikka ne meillä ovat saavuttaneet suuren käytännön.
Muutamia outoja sanontatapoja myös tavataan. Sellaisia ovat
(s. 25) epäaineellinen hyödyke (p. o. aiiieeton),. (s. 29) liikkuva pää-

oma (parempi sana vaihtuva), i)koski ei`ottaa itsestään valtavat vesimäärät)) (s. /i8), vähemmän pitkälle (s. 237). Joskus tuntuu selitys
turhalt,a sanojen toist,amiselta. Esim. sivulla 239 luetaan näin:
»Maakorko on hinta niinkuin muutkin hinnat, sen suui.uus riippuu,
niinkuin yleensä hintain, kaikista muista hinnoista, ja se vaikuttaa
omasta puolestaan, niinkuin kaikki muutkin hinnat, kaikkiin muihin
hilltoihin.))

Pieiiistä puutteellisuuksista huolimatta on kuitenkin myönnettävä, että p`rofessori T\Tevanlinnan teos ansaitsee mitä parhaimmat kiitokset. Se on omansa johtamaan lukijaa talouselämän rakenteen ja toiminnan oikeaan käsitykseen samalla kuin se osoittaa kirjoittajan syvällisesti perehtyneen esittämäänsä aineeseen.
Teos on julkaistu Kansantaloudellisen Yhdistyksen toiinesta
syntyneessä Kansantaloudellisen Käsikirjaston sai`jassa.

K. K-ho.
LEo HAL"A]A,
Effects _ o| the T^{ar on F.conomi,c and Soci,ab Life
i.r® Fi.r.Zo7tcz. (Economic and Socia] History of the Woi.ld Wai..) The

Camegie Endowment for lnternatioiial Peace, Yale University
Press, New I-Iaven Connect,icut 1933.

425 siv.

.Jo vuonna 1914, heti maailmansodan puhjettua, päätti Carnegien

:ä|ä.tiå:n(j:aäFse,åireianE,pad.osy.mvean|tmifs::,,IanatesreT;|F,i;Eå:n?:,a,:|8)syi`taynnsåen:
suursodan vaikutuksesta kansojen taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
oloihin. l,uonnol]isista syistä tätä ohjelmaa päästiin toteuttamaan
vasta rauhan palattua, mutta sen jälkeen on julkaistu komea sarja
sekä sotaan osaaottaneita että siitä syrjässä pysyneitä ei`i maita
koskevia tutkimuksia ja selvityksiä. Suomi ei o)1ut mukana a]ku-
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i)eräisessä suunnitelmassa, mutta sen jälkeen kun Kansantaloudellisen Yhdistyksen toimesta täällä oli pantu alulle vastaavanlainen
omaa maatamme koskeva selvit,ys, professori j7¢rozcz Wes!ergcbcw.cZ,

joka oli puheena olevan säätiön valt,uutettu pohjojsmait,a varten,
ryhtyi toimenpiteisiin Suomea koskevan osan liittämiseksi tuohon
tutkimusten sarjaan. Kun Carnegien säätiön näitä tutkimuksia varten varaamat varat oli loppuun käytetty, järjestettiin asia siten, että
säätiö kustansi painatuksen ja Kansantaloudellinen Yhdist.ys käsikirjoituksen.
Työn suorittaminen uskottiin tohtori Z/cwmcz,/.c.lle,
joka aikaisemmin oli saanut tehtäväkseen valmistaa Yhdistyksen
oman selvityksen maailmansodan vaikutuksista Suomen kansantalout,een ja yhteiskunnallisiin oloihin. Jälkimmäinen, laajemmaksi
suunniteltu tutkimus valmistuu lähiaikoina, siihen pääpiirteittäin
perustuva supistettu ja englanniksi käännetty laitos on äskettäin
lähetetty julkisuuteen.
Puheena olevan teoksen alussa on muutamalla rivillä annettu
kuva Suomen historiallisista vaiheista ennen suursotaa ja sen aikana.
Sen jälkeen seui`aa eräitä yleistietoja maamme taloudellisita edellytyksistä. Nämä molemmat luvut ovat tarpeelliset, koska kirja
lähinnä kääntyy sellaisen lukijakunnan puoleen, jolla on hyvin
niukat tiedot maastamme ja oloistamme. Yleiskartta, joka selvittäisi maamme maantieteellistä asemaa, olisi tässä mielessä ollut
hyvin t,arpeellinen.
Seuraavissa luvuissa pääst,ään jo itse asiaan, maailmansodan
vaikutuksiin. Useimmat luvut jakaantuvat kolmeen osaan, joissa
tehdään selkoa ennen maailmansotaa vallinneista oloista, itse sotaajasta ja olojen vakiintumisesta ja kehityksestä sodan jälkeen.
Tällöin tulevat yleisesti verrattaviksi ajanjaksot 1909-13, sotavuodet 4.914-4.918 sekä 1919-1922 ja `]923--]927.
Ne luvut, joissa
tehdään selkoa väestöstä, maataloudesta, teollisuudesta ja ulkomaankaupasta, ovat niin supi)eita, etteivät sisällä suomalaiselle
lukijalle mainittavaa uutta. Vasta näiden jälkeen tekijä pääsee
syvemmälti koskettelemaan maailmansodan hetkellisiä ja pitkäaikaisempia vaikutuksia.
Seuraavissa luvuissa käsitellään näet
i`aha- ja luottokysymyksiä, elintarvepolitiikkaa, asuntokysymystä,
kauppapoliittisia kysymyksiä, valtion raha-asioita ja työväenkysymystä. Näissä luvuissa tekijä tekee selkoa siitä inoninaisesta säännöstely- ja järjestelypolitiikasta, joka sota-aikana ja sitä seuranneina vuosina oli tarpeen, antaen havainnollisen kuvan noista oloista,
jotka nyt tuntuvat niin ääi`ettömän kaukaisilta ja vierailta.
Tällainen tutkimus, joka on tarkoitettu viei`aalle lukijakunnalle

ja jonka koko on sangen suppeaksi rajoitettu, asettaa tekijänsä ratkaistaviksi monenlaisia vaikeita ongelmia: mikä on otettava mukaan,
mikä jätettävä pois; paljonko on esit,ettävä yleisiä tosiasioita, esim.
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eri ilmiöiden kehityksestä ennen sotaa, tämän aikana ja sen jälkeen,
milloin ne ovat tärkeitä, vaikkei voida sanoa sodan suorastaan niihin
vaikuttaneen; paljonko on esitettävä numerotietoja; millä tavalla
on suhtauduttava erilaisissa rahoissa annett,aviin tietoihin, y. m. s.
Allekirjoittanut ei tunne, millä tavalla puheena olevan tutkimussarjan muissa osissa on suhtauduttu näihin kysymyksiin ~ kenties
ne siinä suhteessa ovat hyvinkiii kirjavat! ~ ja onko nyt esitet,tävänä oleva teos näissä suhteissa samanlainen kuin ne.
Tekijä on, samalla kuin hän on esittänyt maailmansodan vaikutuksia ei.i aloilla, koettanut antaa monipuolisen kuvan olojemme
kehityksestä.
Tämä on kenties
oikea ratkaisu,
kun esitys
on tarkoitettu ulkomaalaiselle lukijakunnalle, jolle siten saa »salakuljetetuksiy) monenlaisia tietoja Suomen maasta ja kansasta. Mutta
varsinainen selvitys maailmansodan vaikutuksista on epäilemättä
siitä kärsinyt, jäänyt epäselvemmäksi. Tuntuu myös siltä, kuin olisi
esitys, varsinkin kun on ollut pakko tehdä se kovin suppeaksi, tullut
raskaaksi siihen koottujen runsaiden numerotietojen takia. Tätä
vaikutusta on vielä kärjistänyt se tosiasia, että julkaisija, ilmeisesti
välttääkseen liian tilastollista esitystä, on siirtänvt tekijän havainnomsiksi taulukoiksi suunnittelemat lukusarjat ituse tekstiin. Lukija
tulee kysyneeksi, eikö olisi ollut tai`koituksenmukaisempaa esittää
yleispiirteisiä analyysejä eri ilmiöistä kuin koota tekst,iin niin runsaita numei.otietoja. Sillä näiden lukeminen ja itsenäisten johtopäätösten tekeminen niiden nojalla ylittänee useimpien lukijoiden
edellytykset ja mielenkiinnon asioihin.
Allekirjoittanut ei ole koettanut tai.kistaa puheena olevassa
teoksessa esitettyjä asiatietoja, mutta kun tuntee tekijän tarkkuuden
sekä historiantutkijana että tilastomiehenä, voi olla vakuutettu
siitä, että tiedot ovat täsmälliset. Tekijän johtopäätökset jamuu
esitys antavat myös sellaisen kuvan maailmansodan vaikutuksista
maamme oloihin, johon muilla on veTi`attain vähän huomauttamista.
Tietysti kirjassa on yksityiskohtia, joissa suomalaisen lukijan
mielestä olisi pitänyt antaa joitakin lisäselvityksiä ulkomaalaista
lukijakuntaa vart,en tai joissa ei`äitä tietoja o]isi ollut parempi

jättää pois. Jojssakin kohdin ei myöskään sanonta, todennäköisesti
julkaisijan puolesta tehdyn käännöksen tarkastuksen johdosta,
ole aivaii onnistunutta. Mutta tällöin on jo kysymys vähemmän
tärkeistä seikoista, sillä yleensä tekijän on onnistunut tasapuolisesti ja ulkokohtaisesti esittää kuvattavat ilmiöt.
Esii)uheessaan julkaisija, JcmGs T. SÄo£wezz, toteaa, että maail-

mansodan vaikutukset Suomeen monessa suhteessa olivat omalaatuiset ja eroavat kaikista muista maista sekä että tekijä on selvästi
esittänvt hänen kuvattavakseen joutuneet ilmiöt. Näihin toteamuksiiL saattaa myös suomalaiiien lukija yhtyä. Tämä teos on
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siten arvokkaana lisänä siihen valitettavasti kovin vähäiseen kii'jallisuuteen, jossa vieraalla kielellä esitetään maamme oloja ja
vaiheita. Kun esitettävänä oleva teos käsittelee niin täi`keätä aikaa
ei yksin maamme vaan koko maailman kehityksessä ja kun se on

julkaistu niin arvovaltaisessa sarjassa -josta kirjan sangen komea
ulkoasukin on todistuksena - voinee odottaa sen saavan osakseen
ansaittua huomiota
A. E. T.
ELi F. IiECKscHER, J7tdzÅs£rL.oJi.3me7L. P. A. T\Torstedt & Söner. Stock-

holm 1931.

Siv.246.

Ruotsalaisista kansantaloustieteen tutkijoista lienee HecÅScher
Casselin i`inna]la suomalaiselle lukijakunnalle tunnetuin. Ilänellä
ei ole tosin kuuluisan maamiehensä häikäisevän terävää loogillista
erittelykykyä eikä yhtä suui.essa määrin esitystaidon tyylillisiä
avuja, mutta sen sijaan hänellä on eräitä toisia ominaisuuksia, jotka
tekevät hänestä sanan parhaassa merkityksessä laajojen piirien
kirjailijan. Ihailtavalla taidolla hän kykenee yhdistelemään lukuisat
erilliset ilmiöt yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, näköaloja avai`tavaksi synteesiksi. Vaikka tutkimusaihe hänen taloushistoriallisissa
teoksissaan saattaakin olla varsin monipuolinen, hän ei koskaan eksy

yksityiskohtien hengettömään luettelemiseen, vaan näkee todellis3n
tiedemiehen tavoin sen, mikä näennäisesti ii'i`allisia ilmiöitä liittää

toisjinsa.
Sattuvasti hän lausuu - ikäänkuin oman tutkijaiiäkemyksensä laatua kuvaten - että talouse]ämä on lukemattomiii säikein sidottu yleiseen poliittiseen elämään ja yleensä henkisiin virtauksiin, niin hyvin vaikuttaen niihin kuin saaden niistä
vaikut,uksia; samalla kuitenkin on talouselämä]lä omakin elämän-

piii`insä, jota ohjaavat lait, joiden merkitys ei ole läheskään niin
huomattava muilla yhteiskuntaelämän aloilla.
i)Industi`ialismen» ei ole oikeastaan ilmestynyt itsenäisenä t,eok-

sena; se on nimittäin alkujaan kirjoitettu ruotsinmaalaisen Norstedtin kustannusliikkeen toimittamaa maailmanhistoi`iaa varten.
Tekijä käsittelee, jättäen tutkimuksc`.nsa ulkopuolelle kaikkein
uusimman kehitysvaiheen, teollistumissuunnan edellytyksiä, syntyä
ja myöhempää leviämistä vuosien 1750 ja 1914 välisenä aikana.
Kuvailtuaan aluksi 1700-luvun puolivälissä vallinriutta taloudellista järjest,elmää kirjoittaja siirtyy varsinaiseen tutkimusaiheeseensa.
Tällöin tulee ensimmäisenä käsitellyksi teollisuuden vallankumouksen alku vuosina 1750-1830. Sen jälkeen seuraa luku
teollistumissuunnan valtaanpääsystä mannermaalla vuosina 18301870, ja lopuksi esitetään nykyisen teollisuusvaltaisen kehityksen
kypsyminen Euroopassa ja Amerikassa vuosina 1870-4914. On
selvää, että edellä mainitut vuosiluvut eivät suinkaan pyri ilinaise-
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maan mitään täsmällisiä määräaikoja, vaan niiden tai`koituksena
on ainoastaan suui`in piirtein havainnollistuttaa kehityksen kulkua.
Niin ei`ilaisia kuin kahden sellaisen taloushistorian tutkijan kuin
lleckschei.in ja Sombai`tin käsitykset taloudellisen kehityksen liikkeelle panevista voimista monissa kohdin ovatkin, tehostaa myös
I-Ieckschei` uuden, toimintaan kiihoittavan hengen syntymisen täi`keyttä puheena olevana ajanjaksona.
Ennen 1700-1uvun puoliväliä va]linneille taloudellisille oloille on luonteenomaista paikoil-

laan pysyminen, staattinen tila. Merkantilismin aika tuo kuitenkin
uutta vireyttä taloudelliseen ajatteluun, mutta tämä uusi ajattelutapa kohdistaa ennen pitkää ki`itiikkinsä merkantilismiin itseensä
ja koko keskiajalta perittyyn taloudelliseen järjestelmään. Samalla
valistusajan usko ihmiskunnan rajattomiin edistymismahdollisuuksiin hei`ättää kjihkeän halun parantaa yhteiskunnan oloja. Kuvaavaa tä]le levottomalle etsinnälle on innokas kilpailu ei`ilaisten mieli-

kuvituksellisten parannusehdotuksien tekemisessä, mutta toisaalta
saadaan aikaan mitä arvokkaimpia teknillis-taloudellisia keksintöjä. Dynamiikan henki tuhoaa vallitsevan statiikan hengen, ja
vähitellen anarkistisen kiihkeästä uudistusinno-`sta vei`soaa uusi,
monin vei`roin i`ikkaampi kehitys. Taloudellinen mui.ros vaikuttaa

vuorostaan
voimakkaasti
muihin
yhteiskuntaelämän
aloihin.
Yksinpä tiede ja taide samoin kuin uskonnolliået ja moraaliset suhteet joutuvat, mikä enemmän, mikä vähemmän, tämän vaikutuksen
alaisiksi.

Teoksen ehkä mielenkiintoisin osa on kuvaus teollistumissuunnan synnystä Englannissa. Tekijä huomauttaa, että se tavanmukainen käsitys, että teollisuuden vallankumous olisi ollut seurauksiltaan tärkein kutomateollisuuden alalla, ei pidä
paikkaansa.
Silloisten olojen vallitessa ei kutomateollisuudella ollut läheskään
niin keskeistä asemaa kuin vuorityöllä ja i`audan jalostuksella. Pääomien yhteenliittyminen loi viimemainituilla aloilla jo varhain hyvinkin kapitalistisia yritysmuotoja, ja esim. rautateollisuudessa oli
sjirrytty paljon aikaisemmin kuin puuvillateollisuudessa tehdasmaiseen teollisuust,uotantoon. Vai'sinaisen tehdasjärjestelmän teki
kuitenkin vasta höyrykoneen keksiminen mahdolliseksi. Tällöin
tuotanto suurelta osalta vapautui maantieteellisestä sidonnaisuudest,aan määrättyihin paikallisiin luonnonvoimiin. llöyrykone ja
kivihiili saavat nyt tuotantoprosessissa aivan i.atkaisevan merkityksen, ja »koneiden aikakausi» alkaa.
Eräässä toisessakin suhteessa on l[eckscherin esitys omaiisa
oikaisemaaii yleiseen tietoisuuteen juurtuneita käsityksiä teolli-

suuden vallankumouksesta. Laajalti tunnettuja ovat ne järkyttävät kuvaukset, joita on saatu lukea Englannin työväestön keskuudessa näihin aikoihin vallinneista olosuhteista. Nämä kuvaukset
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ovat kyllä enimmäkseen paikkansapitäviä, mutta ne eivät sisällä
koko totuutta. On muistettava, että olosuhteet olivat olleet eräillä
aloilla huonot jo varhemminkin ja että muua]Ia maailmassa oli vieläkin huonompaa.
Teollistumissuunnan työväestölle epäedulliset
seuraukset kohdistuivat melkein yksinomaaii kutomateollisuuteen
ja kaivosteollisuutecn, kun sen sijaan niitä tuskin lainkaan voitiin
havaita esim. rautat,eo]lisuudessa. Lisäksi on syytä pitää mielessä,
ett,ä räikeimmät tapaukset merkitsiväL poikkeusta eikä sääntöä.
0li i`unsaasti erittäin hyvinkin toimeen tulevia t}Töläisiä. Yleensä
olosuhteet olivat huonoimmat siellä, missä kehitys oli jäänyt pahimmin takapajulle, kun taas ne olivat parhaiminat enjten »kapitalistisilla)) aloilla.
Näin ollen ei saksalainen lieinrich Meidinger liene
ollut kovinkaan väärässä lausuessaan 1800-luvun alkupuolella ilmestvneessä matkakuvauksessaan: i)Olen matkustanut Alankomaissa,
S.veitsissä, Saksassa, Itävallassa, Pohjois-Italiassa ja Ranskassa,
toisin sanoen Euroopan sivistyneimmissä maissa, mut,ta en missään ole nähnyt suuremmassa hyvinvoinnissa eläviä kaupunkien

ja maaseudun asujamia, en oivallisempia ja lukuisampia kulkuneuvoja, paremmin järjestettyjä hyväntekeväisyyslaitoksia, enkä järkevää inhimillistä vapautta yhtä hallitsevana ja vakaana kuin Englannissa.»
Heckscherin tapaiselle ki.iit,il]iselle tutkijalle on tietenkin vie-

rasta i`aivi usko ihmiskunnan jatkuvaan t)edist}.kseen». Tässä suhteessa ovat teoksen loppusanat hänen histoi.ianfilosofialleen luonteenomaisia. y)Mitään varmuutta siitä, että kysymyksessä olevan
kehityksen tulokset muodostuisivat p}'syväisiksi, ei kaikesta huolimatta lopu]takaan ole, ja maailmansodan jälkeinen kehitys on useimmissa ihmisissä herättän}'t pessimismin, joka }'leensä oli 1800-luvun
miehille vierasta; heitä hallitsi kehitysoptimismi, joka nykyään kuuluu menneisyyteen. On mahdol]ista, että se, mitä viisi viimeistä

sukupolvea on elänyt, tulee merkitsemään aivan ainutlaatuista
historiassa, ei ainoastaan taaksepäin, vaan myöskin eteenpäin katsottuna; mutta siitä ei voi kukaan ii}.L lausua mitään vai`inaa. Sitä
vastoin voidaan sanoa, että historian tähänast,isella taipaleella on
tuskin millään muulla alalla voitu havaita sellaisia ilmiöitä jotka
olisivat yhtä suuressa määrin kuin vuosien 1750 ja 191/t välinen
taloudellinen kehitys vaikut,taneet ihmiskunnan uudelleen muodostumiseen.t>

LUDwiG MLSEs, Grundiwol)leme der Nationalökonomie.

n4. LS!]..

Un`eTsuchun-

gen iiber Verfahren, Aufgaben und lnhalt der Wirtschafts-und
Gesellschaftslehre. Gustav Fischer. Jena 1933. Siv. XVI + 2'[6.

Tekijä esittää taloustieteen metoodista, tehtävistä ja sisällöstä
mainit,ussa teoksessa samoja käsityksiä kuin aikaisemmissakin

KIRJALLisuuTTA

353

tutkimuksissaan. Teoksesta, jota suui.in piirtein voi katsoa tekijän
aikaisempien tutkimusten tulosten yhdistelmäksi, on muut luvut,
pait,si ensimmäinen ja laajin, aikaisemmin julkaistu aikakauskirjassa ))Schriften des Vereins fiir Sozialpolitik.»

Tutkimuksen tai`koituksena on se]ostaa inhimillisen toiminnan
yleisten lakien selvit,tämiseen pyrkivän tieteen olemusta. Inhimillistä toimintaa koskeva, yleispätevää tietoa tavoitteleva tiede on
yhteiskuntatiedettä, josta taloustiede on tai.kimmin käsitelty osa.
Tämä tiede on tekijän mielestä kohta kohdaltaan aprioi`ista tiedettä, samalla tavalla kuin logiikka ja matematiikka.
Kansantaloustiede on täten toiminnaii logiikkaa, jolla ei ole mitään yhteyttä
historiallis-empiirisen tutkimuksen kanssa. Tekijän tai`koituksena
ei kuitenkaan ole ryhtyä vast,ustamaan histoi`iallista ja kokemus-

pei`äistä tutkimusta, vaan tarkoituksena on pikemminkin osoittaa,
että apriorinen teoria on pidettävä kokonaan erillään historiaan ja
kokemukseen perustuvasta tieteestä.
Yhteiskuntatieteen apriorisesta luonteesta johtuu, että tieteen
tehtävänä on muodostaa ja kehit,tää puhdas teoria, joka käsittelee
inhimillisen toiminnan lakeja. Tekijän mielestä on varmaa, että
ihmisen ajatustavan sekä järkiperäisen toiminnan peruslaatu on
aina ollut samanlaineii, riippumatta ajasta, paikasta ja rodust,a.
Näin ollen ei voi väittää, että keskiajan ihminen olisi toiminut määrättyjen olosuhteiden vallitessa toisella tavalla kuin nykyajan ihminen.
Esimerkiksi rajahyötyteorian avulla voidaan selittää yhtä
hyvin entisajan ihmisten kuin nykyajan ihmisten hyödykkeisiin
kohdistuvan arvioinnin syitä. Tieteen tehtävänä on siis tutkia,
millä tavalla inhimillineii toiminta ilmenee määrättyjen edellytysten vallitessa. Teoi.ian muodostaminen ei näin ollen ole riippuvainen kokemuksesta, vaan se on muodostettava itsenäisesti loogillisen ajattelun avulla. Toiminnan motiiveja teoi'ia tosin ei voi
käsittää, mutta motiivit eivät kuulukaan teoreettisen tutkimuksen
piiriin. Tutkimuksen tarkoituksena on vain saada selville, millä
tavalla taloudellinen toiminta ilmenee ihmisten teoissa.
Kun teoria täten on muodostettava loogi]lisesti, kokemuksesta
riippumatta, on mahdollista, että teorian tulokset eivät näytä olevan
sopusoinnussa kokemuksen kanssa.
Tässä suht,eessa on tekijän
mielestä otettava huomioon toiselta puolen se tosiasia, että loogillisesti muodostettua teoriaa ei voi kumota muun kuin loogillisen
ajattelun avulla; toiselta puolen taas on otettava huomioon teoi`ian
ja kokemuksen osoittamien tulosten erilainen luonne.

Teoi`ia ei`it-

telee tapahtumien syyt ja vaikutukset, kun taas kokemuksen avulla
voidaan saada selville vain suurempia syiden ja vaikutusten yhdistelmiä.
rraloudellisen toiminnan yleisin edellytys on toise]ta puolen tyy-
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tymättömy}Tden tila sekä toiselta puolen mahdollisuus poistaa tai

lieventää tätä tyytymättömyyden tilaa. Tämä toiminta on tekijän
käsitystavan mukaan välttämättä määrättyjen lakien alainen.
Samoin voi tätä toimintaa tutkia vain yksilön kannalta katsottuiia, sillä todellisuudessa toimivat vain yksilöt. Universalistinen
käsitys yhteiskunnan orgaanisesta yhteydestä on näin ollen tekijän
mielestä väärä. Yhteiskunta ei muodostu ja kehity siten, että mystillisten voimien ihmisten noudatettavaksi asettama laki pakottaisi yksilöt yhteiskunnan alaisiksi, vaan siten, että yksilöt liittyvät
yhteen saavuttaakseen työnjaon tuottaman edun. Kun tekijä käsittää individualistisen ja atomistisen yhteiskuntatieteen tämän
mukaisesti, ei oikeastaan voi olla puhe siitä, että individualismi
merkitsisi yksilöiden erilaisten pyrkimysten aiheuttamaa anai`kistista yhteiskuntamuotoa.
Tekijän edustama liberalistinen käsitystapa ei kuitenkaan ole
sama kuin klassillinen liberalismi. Klassilliseii koulukunnan »homo
oeconomicus» on liikemiehen pei`iaatteiden mukainen käsite, josta
syystä klassillinen koulukunta on käsittänyt ihmisen taloudellisesta
toiminnasta vain sen taloudel]is-aineel]isen puolen: se on ottanut
huomioon ihmisen vain hyödykkeiden hankkijana, mutta ei hyödykkeiden kuluttajana. Tekijän edustama liberalistinen ja subjektivistinen suuiita taas ottaa huomioon, että jokainen toiminta on
valintaa eri mahdollisuuksien välillä, jolloin lähtökohdaksi valitaan
yksilöiden subjektiivinen, eri toimintamahdollisuuksiin kohdistuva
ai.viointi sekä tästä arvioinnista johtuva toiminta. Tutk].muksen
kohteena ei siis ole, niinkuin klassillisen koulukunnan tutkimuksissa, objektiivisesti oikeaksi katsottu arvoasteikko.
Uusi teoria
tulee tekijän mielestä juui`i subjektiivisen tutkimustapansa johdosta objektiiviseksi tieteeksi. Tät,ä tutkimustapaa vastaan kohdistuva vastustus ei tekijän käsityksen mukaan johdu niiiikään
paljon asiallisista syistä kuin siitä, että tutkimustapa on vei.raten
uusi. Toiselta puolen on tiedemiehiä, jotka jyrkästi vastust,avat
subjektivistista käsitystapaa, mutta jotka kuitenkin itse asiassa
mielipiteiltään ovat melko lähellä sitä.
Tieteen apriorinen luonne ei kuitenkaan tee mahdolliseksi käsittää yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia kysymyksiä täsmällisesti:
tiede voi käsittää yksilöiden toiminnan ja toiminnan vaikutukset
vain kvalitätiivisesti, mutta ei kvantitatiivisesti. Kvantitatiivista
tietoa voi saada vain taloushistorian avulla. Näin ollen ei myöskään ole edullista käyttää taloustieteessä matemaattista esitysmuotoa; mikäli sitä on käytetty, on siitä ollut enemmän vahinkoa
kuin hyötyä. Siten ei myöskään rajahyötyteoria, johon joidenkin

mielestä välttämättä liittyy kvantitatiivinen käsitys hyödykkeiden
keskinäisestä arvojärjestyksestä, sisällä muuta kuin kvalitatiivisen
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selvityksen yksilöiden taholta eri hyödykkeisiin kohdistuvasta ai`vostelusta.
Misesin tutkimukseen sisältyvä tarkka loogillinen taloudellisten

toiminnan muotojen selvittely on välttämätön ja ainoa oikea tapa
siinä tapauksessa, että tieteen tehtävät i.ajoitetaan aprioriseksi
tutkimukseksi, kuten Mises on tehnyt. Mutta yhtä kannatettava
tekijän menettely ei ole siinä suhteessa, että hän tuomitsee muut
tutkimustavat epätieteellisiksi.
Tekijän universalismia vastaan
kohdistuva ki`itiikki keskittyy näet siihen väitteeseen, että univei.salismiin välttämättä liittyisi metafyysillisiä käsitteitä. Historiallista suuntaa vastaan sinänsä tekijä ei esitä näin ankaria väitteitä;
hänen mielestään oii historiallisella tutkimustavalla oma hyötynsä,
se voi näet selostaa aikaisempia tapahtumia, jolloin tutkimus tosin
sekin perustuu loogilliseen ajatteluun, mutta ei kuitenkaan ole puhtaast,i teoreettista tiedettä.

H. H-o.
TiT+icH ScHT.FF , Kapit,albildung wnd Kapitalaufzehrung irrb Koniunk!twe7.!c®L4/.

Verlag Julius Springert. Wien 1933.

Siv. 232.

Schj//in teos kuuluu itävaltalaisen konjunktuuritutkimuslaitoksen julkaisusai.jaan. Tutkimus perustuu lähinnä Böhm-Bawei`kin
pääomateoriaan, ja sen tarkoituksena on osoittaa, miten läheisesti
suhdanneteorian tulee liittyä pääomateoriaan.
Teoksen
alkuosassa
tekijä käsittelee
pääomanmuodostusta
sinänsä sekä sen suhdetta suhdannevaihte]uihin. Kun kysymys
pääomanmuodostuksesta kuitenkin nykyään on vähemmän tärkeä
kuin kysymys pääomankulutuksesta, tekijä omistaa päähuomion
jälkimmäisen ilmiön tutkimiselle.
On luonnollista, että pääomanmuodostus, samoin kuin myös
pääomankulutus, riippuu suureksi osaksj suhdannevaihteluista. Sa-

moin on myös myönnettävä, että suhdannevaihtelut antavat määrätyn suunnan pääomanmuodostukselle tai pääomankulutukselle.
Tekijän tarkoituksena ei kuitenkaan ole saada selville, millä tavalla
pääomasuhteiden ja suhdanteiden kehitys riippuu kausaalisesti toisistaan. Tarkoituksena on lähinnä tutkia, miten ja mistä syistä
pääomankulutus kasvaa taloudellisen laskukauden aikana. Tärkein
syy on luonnollisesti tuotannon kannattavaisuuden pieneneminen,
jolloin pääomansijoitus voi käydä kansantaloudellisesti kannattamattomaksi, siinäkin tapauksessa, että se olisi yksityistaloudellisesti kannattava. Tekijä painostaakin er;koisesti juuri sitä seikkaa,
että kansantaloudellinen kaniiattamattomuus ei välttämättä merkitse yksityistaloudellista kannattamattomuutta.
Tämä johtuu
siitä, että yksityinen yi.ittäjä laskee pääoman osuuden tuotantokustannuksista sen mukaan, mitä hän on reaalipääomasta maksa-
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nut, kun taas kansantaloudellise,lta kannalt,a i)ääoman osuus on
laskettava sen mukaan, miten suuria reaalipääoman uudistamiskustannukset ovat.
Sekä yksityistaloudelliselta että kansantaloudelliselta kannalta
katsot,tuna on tietenkin otett,ava huomioon, et,tä reaalipääoma on
aiiia määi`ätyn ajan ku]uttua uudistettava, toisin sanoen, että tuotantokustannuksiin on sisällytettävä reaalipääomalle kuoletus,
joka tekee mahdolliseksi pääoman uudistamisen. Tämän tosiasian
yksityinen yrittäjä ottaa huomioon siinä määrässä, että hän saa
reaa]ipääomasta takaisin siitä maksamansa hinnan siinä ajassa,
kun reaalipääoma on käyttökelpoinen, mutta ei aina siiiiä määrässä,
että hän kuoletuserien avulla saisi vastaavanlaisen uuden i`eaalipääoman. Tämä jälkimmäinen seikka on kuiteiikin kansantaloudelliselta kannalta määi`äävä, sillä tärkeintä on se, että tuotantopääoma tuottaa niin paljon, että uudistamiskustannukset peittyvät,
jolloin myös tuotantopääoman pienentyminen käy mahdottoinaksi.
Edellä mainituista seikoista joht,uen on mahdollista, että pääomankulutusta esiintyy säännöllisinäkin aikoina, mutta suuremmassa määrässä sitä tietenkin esiintyy taloudellisen laskukauden
aikana, jolloin kannattavaisuus pienenee. Mutta t,ässäkin tai)auksessa riippuu pääomankulutuksen suui`uus suureksi osaksi yksityistaloudellisista seikoista. Pääomankulutusta ilnienee nimittäin
aina silloin, kun yritys käy kansantaloude]lisesti kannattamattomaksi, kun taas yksityinen yrittäjä voi pai`antaa yksityistaloudellista kannattavaisuutta pieiientämällä tuotantokustannuksia ja
samalla niihin sisältyvää pääoman kuoletusosuutta. Jos yritt,äjä
menettelee tällä tavalla, muodostuu pääomansijoitus kansantaloudellisesti kannattamattomaksi. Pääoman osuuden tuotantokustaniiuksista ei kuitenkaan tarvit,se laskukauden aikana olla sama kuin
iiousukauden aikana, sil]ä hintojen alentuessa a]ciituvat myös reaalipääoman uudistam].slmstannukset, jolloin uudistamiskustaniiuksia
vastaava pääoman osuus tuotantokustaiinuksista on kansantaloudellisesti määi`äävä.

Tämän jälkeen Schiff tutkii pääomansijoitusten kannattavaisuuskysymystä yleensä.
Nousukauden aikana on tavallista, että
pääomansijoitusten kannattavaisuutta arvostellaan liiankin optimistisesti, kun taas laskukauden aikana kannattavaisuutta arvostellaan yleensä liian pessin]istisesti.
Seuraukset ovat tietenkin
kummassakin tapauksessa haitallisia johtaen siihen, että tuotantoa
laajennetaan nousukauden aikana liial]isesti, kun taas laskukauden
aikana pannaan toimeen liiankin suuria supistuksia. Tämä johtuu
tekijän mie]estä siitä, että iiousukauden aikana kiinnitetään liiaksi
huomiota tuotteiden hinto.i.en kohoamiseen, mutta liian vähän huomiota tuotantokustannuksien kohoamiseen, mistä syystä voittoa
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ja samalla kannattavajsuutta arvostellaaii liian suureksi. Laskukauden aikana on asia aivan päinvastainen; tuotteiden hintojen
laskiessa olisi entist,ä enemmän otettava huomioon, että samalla
mvös tuotantokustaniiukset alenevat.
Tämän estämiseksi olisi
tekijän mielestä yksityisten yrittäjäin kannattavaisuuslaskelmat
muodostettava toisenlaisiksi, kuin mitä ne todemsuudessa ovat.
Nousukauden aikana olisi asetettava voitoksi myyntihinnan ja
kohonneiden tuotantokustannusten ero, huolimatta siitä, että tuotantokustannukset todellisuudessa ovat olleet alempia.
Myyntiaikana vallitsevien korkeainpien tuotantokustannusten ja tuotta-

misaikana vallinneiden alempien ~ t,odella suoritettujen - tuotantokustannusten ei`o taas olisi merkittävä arvonmuut,osten tilille.
Päiiivastoin olisi taas meneteltävä laskukauden aikana: Voitoksi

- tai tappioksi - olisi merkittävä myyntihinnan ja alentuneiden
tuotantokustannusten ero, huolimatta siitä, että tuotantokustannukset aikanaan ovat todellisuudessa olleet korkeampia. Todella
aikaisemmin suoritett,ujen tuotantokustannusten ja myyntiaikana
vallitsevien alempien tuotantokustannusteii ero taas olisi mei`kittävä arvonmuutosten tilille. Tällä tavalla hintojen kohotessa saavutettu positiivinen arvonmuutos ja hintojen laskiessa maksettu
negatiivinen arvonmuutos ainakin osaksi korvaisivat toisensa.
•
Tällaisen menettelyn etuna olisi se, että voittoa ei aT`vosteltaisi
nousukauden aikana liian suureksi. Seui`auksena olisi se, että nousu-

kaudelle ominainen tuotannon liiallinen laajentuminen ainakin
osaksi saataisiin estetyksi. Toiselta puolen ei yrityksiä laskukauden
aikana ai`vosteltaisi kannattavaisuudeltaan liian huonoiksi, jolloin
myös laskukaudelle ominainen tuotann()n liiallinen supistaminen
saataisiin osittain estetyksi. Tekijä tunnustaa kyllä, että tällainen
menettely kohtaa todellisuudessa suui.ia vaikeuksia.
Yrittäjien
arvostelu tapahtumien kulusta perustuu tietenkin heidän omiin
kokemuksiinsa ja toiselta puolen yrittäjä valvoo ennen kaikkea
omaa etuaan, kun taas edellä mainitun menettelyn merkitys on
suurimmaksi osaksi vain kansantaloudellinen.
Tekijä tutkii lisäksi kannattavaisuuden ja yritysten rahoitustavan riippuvaisuutta. Tästä osasta, joka sekin on varsin mielenkiintoineii, mainittakoon vain, että tekijän mielestä lajnai)ääoma
aina tulee huolel]isemmin otetuksi huomioon kuin osakkailta saatu
pääoma. Tämä johtuu siitä, että lainapääomalle aina on laskettava
korkoa ja lyhennystä, mutta osakepääoma voi kannattavaisuuden
pienentyessä jäädä ottamatta huomioon siten, ettei osinkoa jaeta
i.iittäväst,i.
Tämä luonnollisesti johtaa huomattavaan pääomankulutukseen.
Ijopuksi tekijä koettaa saada selville, missä määrin nykyisen

pulan aikana on esiintynyt pääomankulutusta. Sitä on todennäköi-
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sesti esiintynyt, mutta tarkalleen sitä on mahdotonta esittää. Tekijä on tosin sitä yrittänyt vertaainalla tulonmuodostusta ja kulutusta toisiinsa, jolloin hän on huomannut, että kulutus ei ole pienentynyt samassa suhteessa kuin tulot, joka seikka viittaisi pääomankulutukseen.
Tekijä selventää esitystään monilla lukusarjoilla, joista kuitenkin useimmat ovat puhtaasti ai`vioituja. Yleensähän on tunnustettava, että tutkimuksen aihe on vaikea, joten ei edes asiaan perehtyminen ja tarkka loogillinen ajattelu voi johtaa sellaisiin tuloksiin, jotka täydellisesti selvittäisivät tutkiinukseen sisältyviä kysymyksiä. Tekijä on kuitenkin selostanut, sellaisia seikkoja, jotka
ehdottomasti on otettava huomioon nykyistä maailmaiipulaa ai`vos`
telt,aessa.

H . H-o.

KnTsflus uLKOMfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
EKONOMISK TIDSKRIFT.

N :o 1,1933. -El,i F. Hechscher, Ett svenskt krigsskadestånd, för
300 år sedan. Betalningen av d,en andra El|Sborg$ 1,ösen 1613-1619.
Tunnettu kansantalousmies selvittelee Elfsborg`in lunnaan suorittamisen taloudellista puolta tehden selkoa sekä sen aiheuttamasta
veronkannosta että tämän suorituksen ei`i vaiheiden taloudellisesta
merkityksestä.
Vaikeudet olivat hyvin suuret, ja ne johtuivat.
enemmän varojen siirto- kuin kokoamiskysymyksistä. Todellisuudessa kannettu vei.o hyvin pieneltä osalta käytettiin Tanskalle
meneviin suorituksiin, vaan hankittiin tai.vittavat varat pääasiallisesti kuparinviennillä, osaksi myös ulkomaisella lainalla.

N:o 2,1933. -Bertib Ohlin, Till frågan om penningteoriens
t4p/)Zögg7tz7ig.

Väitellen i`uotsalaisten kansantalousmiesten L;7Ld¢/i!in

ja J14g/rdciJin kanssa tekijä koettaa kehittää oman, yksinkertaisemman ja käytännöllisemmän rahateoi`ian kuin näiden käyttämä
uus-Wickselliläinen hänen mielestään on.

STATs¢Kor\TOMISK TIDSsKRIFT.
N..o 3,1933. -E. LangfeLdi, P1,an for kogLhol,det i Norge bygget
pd

Jonc!ecs egen proczzÅÄ6/.o7t.

Tekijä tutkii, millä tavalla

Norjan

maataloutta olisi kehitettävä, jotta se tuottaisi koko sen i`avintomäärän, minkä Norjan väestö tarvitsee, jos Norja turvautuisi yksin
omaan tuotantoonsa.
Tarkoituksenmukaisin keino olisi tekijän
mielestä se, että valtio muuttaisi nykyisin maksamiaan hintoja
norjalaisesta viljasta siten, että rukiin ja vehnän hinta huomattavasti korotettaisiin ohran ja kaui`an hintoihin verrattuna. -

:.ohg,n.::#:åhÅkDeerp=ås::n"es:8mg:o:!i:kau¥ijr:l:t:Seds:;|ä:teååävv:iti:'s:å
julkaistussa kirjoituksessa esitettyjä mielipiteitä vastaan. - He»7.jA+
Patmstrom, Omkring de elementaere måL i Statistikken. rT.åssä klrio±tuksessa jatketaan professori Å4ejdeJ!in saman aikakauskirjan eräässä
aikaisemmassa vihkossa alullepanemaa keskustelua matemaattistilastollisten menetelmien tai`koituksenmukaisuudesta.
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T\TATIor\-.,\L¢KONOMlsKTiDssKRiFT.

N:o 3, 1933. - H.Winding Pedersen, Omkring KapacitetszÅ£7tyccezses±eorje7t.

Tässä kirjoituksessa tutkitaan eräitä kys}myksiä,

jotka koskevat kustannusten suuruuden riippuvaisuutta tuotannon
laaiuudes+a. -Ertch Schneider, V ersuch einer stati,sti,schen Ermi,ttlung von stati,stischen indi,vi,dueuen Kostenkuwen. Saaluaan kåytett,äväkseen ei.ään sementtitehtaan tilastoainekset tekijä tut,kii
tuotantomäärän ja tuotantokustannusten välisiä suhteita. - Jy¢r
Jcmtzen, Nogte betraktninger over ptan®konomiens forudsaetininger.
Tekijä käyttää nimitystä »suunnitelmatalous» laajassa merkit`'ksessä lukien siis nykyisen useimmissa maissa havaittavan pyrkimyksen omavaraistalouteen tämän nimityksen alle. Tekijän mielestä tämä pyrkimys on luonnol]inen seui.aus siitä, että eri alojen
rationalisoiminen on tapahtunut niin nopeasti, ettei taloudellinen
mukautuminen ole voinut pysyä tasoissa sen kanssa. Siksi vallitseva pyrkimys su]jettuun kansallist,alouteen on ohimenevä vaihe.
Kun eri maiden talouselämä on saatu sisäiseen tasapainoon, tulee
kansainväliiien yhteistyö jälleen itsestään laajenemaan kaikkien
hyödyks.\. -S. Ilcwtogsohn, Londons kapitaLmarlud og udlandet.
Tekijä tekee selkoa Englannin uudesta i`ahapolitiikasta, joka asettamalla esteitä vähemmän halut,uille emissioneille koettaa vai`ata
Lontoon rahainarkkinoiden varat määrättyihin tarkoituksiin. Aluksi
oli pääasiallisesti kysyinys Englannin valtion suui`en lainankonverttauksen tukemisesta, sittemmin taas käytettävissä olevieii pääomien
varaamisesta Englannin oman tuotantoelämän hyväksi.
Mikäli
tällöiii syntyy huomattava koi.komarginaali ulkomaisten .ia Lontoon
mai.kkiiiain välillä, t,ulee vaikeaksi estää ulkomaisten emissioiden
pääsemistä Ilontoon mai.kkinoille kiertoteitä. - Ber£ez DaÄJga¢7.cZ,

Brydningerne meuem den admini,Strat,ive inddetning i kommuner og
den ®koiwmi,ske og erh¢iervsmaessige udvikzing. rFekii.å. osoLttaa, rriten

tehdasteollisuus ja yleensä uudenaikainen taloustoiminta ja niihin
liittyvä väestön nopea kasvaminen ja uudestaanryhmittely ovat
tehneet vanhan kuntajaoituksen luonnottomaksi ja monenlaisten
i.istiriitojen aiheuttajaksi. Edelleen hän tekee selkoa niistä pyrkimyksistä, joih].n on ryhdytty näiden epäkohtien poistamiseksi.

]AHRBUcHER FUR NAr[`]ONA[.,ÖKONOM[E UND STAT]ST[K.

Toukokuu 1933. -Franz Ziäek, Dt,e »Augemeiiw» und d,i,e »Spezjezze» s£cwjs£jsche J`4e£/iodenzehJ.e.

»Yleinen» tilastollinen metodioppi

- teoreettinen tilasto - pyrkii lauselmiin, jotka ovat päteviä
kaikilla

tilastometodin

aloilla.

Se

esittää

erilaisia

menetelmiä,

joiden avulla päästään yleisiin päämääriin; se on alkuperästään
logiikasta muodostunut erityiseksi metodologiseksi tieteeksi. Tämän
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])uhtaasti tieteellisen tehtävän lisäksi on }rlejsellä tilastol)isella
metodiopilla täi`keä merk].tys käytännölliselle tilastolle. »Erityinen»

(spesiaalinen) tilast,ollinen metodioppi taas tutkii yksityisten tilastonhaarojen metodisia erikoisuuksia. Päämääriensä ja tehtäviensä

eroavaisuudesta huolimatta näinä molemmat metodit täydentävät
toisiaan. »Erityinen» metodiopi)i perustaa työnsä »yleisen» metodiopin pohjalle, soveltaen yleisen metodiopin lauselmia yksit}'istapauksiin.
y)Erityinen» metodioppi osoittaa, miten erilaatuiset
sosialiset tosiasiat voidaan selvittää tilastollisen metodin avulla;
se on näin ollen täi`keä tietee]lisen tilaston osa, jonka käytännöllinen
mei`kitys on myös erittäin suuri.

Kesäkuu 1933. - Karez Engli§,
dGr östGr7.ejchjscheJt We7.£jeÄre.

Erkenntni,st,heoretische Kri,f,i,h

Kirjoitus kohdistuu lähinnä wieni-

läisen Oskar Morgensternin aikaisempaan esitykseen, 1aajentuen
sitten koko itävaltalaisen koulukunnan arvoteorian kritiikiksi.
Kirjoittaja päätyy siihen tulokseen, että itävaltalaisen koulukunnan
arvo-oppi ei ole loogillisesti yhtenäinen, vaan sekoittaa keskeiiään
oikean ja väärän. Tämä koulukunta ei ole kyennyt esittämään tyydyttävää hintateoriaa, ja koulukunnan arvo-oppi oii jäänyt keskeneräiseksi.

Ilei,näkuu 1933. -Robert Michels, Der ,Jugendbegri|| der Nat,ion.
Biologisesti on jokainen kansa yhtä vanha eikä syntyväisyys ole
sinänsä mikään vai.ma kansakunnan nuoruuden kriteerio. Ei absoluuttinen syntyväisyys, vaan voimakkaimpien ikäluokkien ylijäämä todistaa kansakunnan elinvoimaa. Psykologisest,i merkitsee
jonkin kansan nuoruus itsensä nuorena pitämisen tunnetta (esim.
Amerikka).
Sellaisilla kansall:Lsilla uudistusliikkeiLlä kuin ltalian
fascismilla ja Saksan kansal)issosialismilla on ilmeisiä >)nuoi`ekkuuden`> piirteitä.
Kansojen nuoruustunne on kuit,enkin eräissä suhteissa vaarallinen.
[i:lämänilon ja tarmokkaan eteenpäinp}-rkimisen ohessa siihen sisältyy liikaa kiihkoa ja vaikeuksien aliar-

vioimista.
Nuorekkaalle kansalle tarjoutuu helposti se vaai`a,
että se joutuu sovittamaan vitaliteet,tinsa ruiisauden taka-askelilla.
Täyt)ry kuitenkin saiioa, että kansan nuoruustunteen edut
voittavat sen varjop`iolet. -Wcr,!feJ. Weczczjgen, Wez£w;rf6.c.hci/£sÄr£se w7td A'cbpjccözz.s"ts.
Vamtsevan maailinanpulan siliTiiinpis-

tävimmät ilmenemismuodot, tuotannon lisääntyminen ja hintojen lasku, eivät ole aiheutuneet kapitalistisesta talousjärjestelmäst,ä, vaan päinvastoin siihen tunkeutuneista kollektiivisista tekijöistä.
Tällaiset kollcktiiviseL toimenpiteet ovat muodost,uneet
maailmantalouden automaat,tisen itsesäännöstelyn ja joustavuuden
jarruksi.
Tulleilla ja kaikenlaatuisilla kielloilla itseään suojaten
kansat vetäytyvät omiin autarkisiiii i)iireihinsä.
Niillä poliittisilla

pyrkimyksillä, jotka ehkäisevät maailmantaloudellisten suhteiden
8
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helpottumista, ei ole kai)italismin olemuksen kanssa mitään tekemistä ~ ne ovat ]uonteeltaan antikapit,alistisia.
On välttäinät,t,ä
i)ääst,ävä vai)aampiiri ja ]uonno"simpiin maailmantalouden vaihdannan muotoihin, samalla kuin }.ksilöllise]i aloitekyvyn itsenäisyyttä on lisättävä. Kuitenkin oii vai`ottava kääntämäst,ä sosiali-

poliittisen kehityksen pyörää taaksei)äin; niutt,a niin h}'vin individuaali- kuin kollektiiviajatus on uudistettava.
Tämä tapahtuu
- ainakin Saksassa --- parhaiten kansallisen sosialismin pohjalla.
- Ot,t,o Conrad, Da,s ]``,nde der Aut,omati,k des Mai.ktmechani,smus.
Ijuonteenomaista nykyiselle pulakaudelle on mai`kkinamekanismin

i)uute.
Jos hinnat ja palkat olisivatyhtä joustavia kuin ennen
maailmansotaa, tulisi talouselämäkin oinien uudistavien vo].iniensa
avulla jälleen terveille ui`ille.
Nykyään niin hyvin yrittäjät hin
t},'öntekijät sekaantuvat monella t,avalla talouselämän menoon.
Markkinamekanisini voidaan saattaa jälleen toimintakykyiseksi
siten, et,tä hinnat ja palkat suunnitelmallisesti alennetaai`.
Tämä
]nerkitsee tietenkin eräänlaista t)siiunnitelmat,aloutta)), mut,l,a ei
suinkaan sosialismia mar..{ilaisessa mielessä, koska t,arkoituksena
on nimenomaan saattaa markkinamekanismi oikeuksiinsa ja sen

avulla kysyntä ja tarjonta jälleeii tasapainoon. - P. jt4omberf,
Wandlungen i,n der l.e,bensdauer u,nd tlem Altersaufl)au iler Bevi.)l,/fcrz47?g.

Kirj(iittaja

t,utkii

niitä `rhteiskunnaLlisia ja ta]oudellisia

vaikutuksia, joita väestön korkeimpien ikäluokkien ]isääntymisellä
on.
S}'ntyneis}'}Tden välientymisen seuraukset ikäi`yhmitykseen
eivät ole niin epäedumsia, kuin mone]Ia taho]Ia on otaksut,tu. ]`:r'i
ikäluokkien jäljellä olevan keski-jän kasvaminen on sikäli edul]ista,
että paljon taloudellisessa niielessä ai`vokasta elämää jatkuii, mutta
toise]ta puolen on tällä seikalla se varjopuoli, että uusien nousevien sukui)olvien työ- ja kehiLysmahdollisuudet vaikeut,uvat.
Elokuu 1933. -Fr;.edrich Fi,ck, Mathematisclte Bezt{>,lmng z,wi.Schen
Gt.;£cr77"n,gc unc! JL'7.e;S.

Ijukuisia

kaavoja ja taulukoita

sisältävä

kirjoitus, jossa matemaattista tutkim`ismeneielmää käyttäen selvi\ell.åån hii\takysyrrLys+:`i. - Jakub Ba.R`a, Di,c wii.lscha,ftlicJ"` AnSt.chce7t tJo7t Jose/7Ä Å4cu...c* {J. f}cic!owi:!z.

Kirjoittaja

esittelee viime

vuosisadan alkupuole]la eläneen saksalaisen po]iitikon v. Radowit7.in kansantaloudellisia käsitvksiä. Puheena oleva henkilö kuuluu n. s. ronianttisen kansantaT6udellisen koulukunnan epigoiieihin.

Ilänen kirjoituksensa

eivät

tosin

muodosta

mitään varsinaista

yhtenäistä järjestelinää, mut,ta hän on omalta osaltaan säilyttänyt
ja kartuttanut Adam Mtillei`in jättämää henkistä iterintöä.
\VELT\\'IRTSCIIAI1`TljlcI-Ins ARCI+ [V.
Ilei,näkuu 193:3.-Jean Lescwre, Die Z,erri.ittung {1er wei.tsph,äre.
r\tyk}-inen pula on aiheuttanut samanlaista tuotannon supistumista,
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hintojen ja valuuttakui`ssien alentumista sekä t}'öttömyyden lisääntymistä kuin entisetkin i)ulat, mutta sen lisäksi on esiintyiiyt arvo.
jen luhistumista eneiiimän kuin milloinkaan ennen. Mutta ei ole
kys}mys vain rahaii aiheuttamasta hintojen alenemisesta, vaan eri
tavarain hintojen erilaisist,a muutoksista, eri tavarain arvojen erilaisist,a muutoksista, jotka ovat huomattavasti suuremmat kuin
tuotaniion laajuuden muutokset. - Aze.Tci7tdc7. n/¢/4j., Jvet4!rcb!es
oc!cr werts£ab£Zes Cezd.° Tekijän riiielestä ei ole tai`koitukse]imukaista

pitää rahamääi.ää muutt,umattomana, sillä seurauksena olisi vält,t,ämättä hintojen esteetön alentuminen. Vaikkakaan hiT`tatasoa ei
voida pitää muutt.umattomana, on kuitenkin ])arempi pyrkiä vakauttainaan sitä. Tekijän mielest,ä on ainoa mahdollisuus pyrkiä
vakauttamaan keskimääräistä tukkuhintatasoa samalla tavalla
kaikissa maissa, mutta sama]la on kuitenkin ot,ettava huomioon,
että tulonmuodostus aiheuttaa hintasiirtymisiä.
Lopputuloksena

on täten se, että rahamäärän on annettava mukautua rahantarpeen
mu++aar±. -J. L. N. Gif|ord, Der Einfluss der Deval,vation auf
dcrs /'J.cL.`97}t..J..cit4.

Säännöllisinä aikoina muut,tuu hintataso samalla

tavalla eri maissa, mutta tällaista muuttumista ei aina ilmene
devalvation jälkeen. Pai)erikannankin vallitessa tosin valuut,t,akui.ssi
pyrkii pysymään ostovoimapariteetin mukaisena, mutta tällöin
osoit,tavat tukkuhinnat suuriiita inukautuvaisuutta, palkat taas
huomatt,avasti vähäisempää. Täteri eivät eri maiden olot devalvation jälkeen vastaa toisiaan juuri koskaan, mutta jos ei.i maiden
hintatasot
devalvation jälkeen
muuttuvat
huomattavasti ei.i
suuntiin, on vai.maa, cttä devalvatiokohta on valittu vääi`in. Al,berL v()n M i.ihlen|els,1)i`shoiriijolitik urbd Z-ahlung>sbitanz. D.Lsko"+to-

i)oliittiset toimenpiteet ovat osoit,tautuiieet varsin rajoitetuiksi,
vaikka teoreettisesti katsottuna pitäisi olla aivan päinvastoin.
Vika on te.kijän mielestä ainakin osaksi t,eoriassa. Klassillisen, maksutaseen tasoitt,umisen ja diskonton vaikutusten vä]isen kaavan
täydenn}'kseksi on muodosteu,ava »1iikkuma-alan teoria».
Diskonttopolitiikari tehtävänä ei ole ainoastaan p}'rkiä pitämään
maksutasetta aktiivisena, vaan sen tulee samalla m}'ös toimia
suhdannepoliittisissa tarkoituksissa. Ja t,aloudelliseii elämän n}.kyinen monimutkainen rakeiine tekee mahdottomaksi saada selville
diskonttopolitiikan eriko;se[. vaikutukset. - j]o(;er! Lt.e/m¢7}7t, J)}.e
Bedeutung des ]i_redils in dei. heuti¥en Weltwirtsc,ha|{. Unnen maailmansot,aa käytettiin etupäässä vain i)oliittista kansainvä]isLä luottoa. Maailmansodan jälkeen syntyi varsinaista kansainvälistä pääoman]iikettä kansallisvarallisuuksien uuden ryhmiLtymisen vuoksi.
Tällöin otettiin ulkomailta ]vhvtaikaista luot,toa, jota kotimaassa
taas sijoitettjin pitkäaikaisesti; seurauksena oli luotto-olojen joutuminen epävarmalle kannalle. Toiselta puolen otettiin ulkomaista`
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pitkäaikaista velkaa, mutta ei otettu huomioon, että ulkomaisen
pitkäaikaisen luoton tulee pysyä määrätyssä suhteessa tavaranvaiih+oon. - Paul Mombei.t, Der weltwirtschaftiiche Austausch der
ProdztÅ£i.o7ts/o*torG7t.

Tuotannon tekijäin epäsuhde voidaan usein

parantaa kansainvälisen väestöliikkeen avul]a. Kirjoittaja tutkii,
mitä vaikuLuksia väestöliikkeen vapaan kehittymisen estäminen
aiheuttaa muihin kansainvälisiin suht,eisiin. Epäsuhdetta voi vain
tilapäisesti pai`antaa siten, että pääoinaliike suunnataan liikakansoitettuihin maihin, kun taas pysyväinen parantaminen vaatii
samalla tavaraiivaihdon suuntautumista alikansoitettuihin, mutta
pääomarikkaisiin maihin. - 4me!£ci
Äo7.po}.¢t£(Je W;J./sc7}¢/!soJ.dm(7}g.

Dcw.r2ezJ£, Dje /c%cÄ,i.6!;scÅe
Liberalismi johtaa yksilön yliar-

vioint,iin, sosialismi taas valtion yliarviointiin.

Fascistisen talous-

järiestelmän perusajatuksena on yhdistää nämä vastakohdat.
Yksilön t,ulee palvel]a va]tiota, mutta hänellä tulee kuitenkin olla
va]tion turvaama vai)aus.
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE.
JV..o 2, J.93.3. - Numerolla (351 siv.) on yhteisenä nimenä: LCL

France devant l,a cri,se des 6changes i,nternat,i,onaux. -Gaötan Pirou,
4p¢n£-p7.opos. T\Tidoksen alkulauseessa Pii`ou selittää, että aikakauskirja on ei'ikoisella numerolla halunnut osallistua kansainvälisen

kaupan probleemien selvit,te]yyn. Kirjoittaja huomauttaa selityksenä, miten v:sta 4920 v:een 1932 Ranskaii ulkomaankauppa on
rahassa ilmaistuna aleiitunut puoleen. - Pi.erre LJe'rcmec, JL% p7.t.nciijaw cou,ran,ts du continerce ea;t6i.ieur francais.. leur stabilit6, l,eur
efJ6Jwfb.or}.

Kirjoittaja

aloit,taa

huomauttamalla,

että

usein

pää-

asia]linen vientimaa ei ole jonkin maan kannalta tuontimaana vastaavassa asemassa. Tästä on seurauksena, että maan, joka haluaa
säilvttää vientinsä entisellään, on annettava vastavuoroisuuden
perusteella vientimaansa tuoda sille vähemmän t,ärkeit,ä ta`'aroita,
kuin mitä se i)ääasiallisesti tarvitsee. Ranskan kauppataseen tuontivoittoisuutta on ki`iisi edistänyt hävit,tämällä vaihdannan helppouden, joka vallitsi aikaisemmin. Kirjoitusta valaistaan moiiin
tauluko±n ia kuvioin. - ALbei.t A/talion, Les variations cycliques
irr6guliåi.es dans tes relations internati,onales. KT±isin vai\Lutukset
ovat voimakkuudeltaan erilaiset eri maissa. Ei`i valtioiden taloudellinen rakenne ja kauppatase edistävät i)ulan syklistä vaihtelevaisuutta. Maat, jotka nousun aikana eniten rikastuvat, köyhtyvät
myös enimmin pulaii aikana.
Sen jälkeen kirjoittaja käsittelee
kauppabilansseja, kansainvälisiä pääoinan ja ku]lan liikkeitä, `'aihdannaii muutoksia ja säännöttömiä syklisiä vaihteluita maksutaseessa, Amerikan Yhdysvaltojen, Ranskan ja Eng]annin maksutaseissa
va]]itsevia yhtäläisyyluiä ja erilaisuuksia. - Jecm WeL.Jje)`, /,c!

KATSAus uLKOMAiDEN AiKAKAusLEHDisTöör`-

365

politique 6conomique e_t T aju.st_ement des. couran!_s _commer.cia_w3.

KLr-

joittaja arvostelee ankarasti konipensoitua vaihdantaa ja huomaut,taa, että kun ehdottomuudest,a ei ole voitu täydellisesti pitää kiinni,
meiiettää se huomattavasti mielenkiintoaan. Lisäksi on ollut hava].ttavissa taipumusta pitkäaikaisuuteen kaupan suuntautumisessa
määrättyihin i)aikkoihin. Lopuksi Weiller käsittelee ki`iisiä ja kaupan suuntien uudelleen jakautumista sekä ki`iisin seurauksia ja
todeiinäköisiä vaikutuksja Ranskalle ynnä mahdollisia parannuske±noja. -Wilti,am Ouatid, Ijes nouvel,l,es teclmiques de l,a poLitique
co77?me7.ci.cize.

Oua]id

jakaa

kaupalliseii

protektionismin

toimeii-

piteet kahteen ryhmään: suoranaisiin, mitkä kohdistuvat tuotuihin
hyödykkeisiin sekä välillisiin toimenpiteisiin, mitkä taas kohdistuvat
toisiin
kansainvä]isen
kaupan
puoliin,
ei.ikoisesti
pääoman
liikkeisiin.
Edell].set hän jakaa jälleen ko]meen ryhmään: a) tul]itai.iffit, b) kontingentit ja c) sekaantuininen kauppaan valtion
ulkomaisen kaupan monopolien muodossa. - Pz.crre `Jo!Zy, Lo
co77tpe7"¢£jo7?

e£

mielipiteitään

kompensatiojärjestelmästä

Ze6

rGgzemeJ?ts

j7i£emo£;o7}cbt#.

sanoen,

Kirjoittaja

ett,ei

se

esittää

kestä

vakavaa tutkiste]ua. - Wer7ter Wj#jch, L'occo7.cZ /rcmco-¢JJema,Jtcz
du 24 d6cembre 1932 sui. les paiement`s coiT.merci,aw:. K±T`ioL+uksessa

tehdään selvää Ranskan ja Saksan viime joulukuussa tekemästä
kauppaLsop.imuksesta. - Michet Auge-Lariln, Noweaum |ondements
du pro£ec£jo7".sme ogrL.coze.

Kirjoituksessa käsitel]ään ensin maa-

taloustuotteiden markkinoita Ranskassa ja ollaan sitä mieltä, että
suojelus on riittämätön. Tekijä asettaa vaihtoehdon: riittävä suojelus tai kuolema. 01osuhteet ovat kirjoittajan mielestä sellaiset,
ettei niillä o]e mitään yhteyttä säännölliseii kaupan kanssa. Siksi
on järjestäydyttävä ja jäätävä odottamaan tilan kehitystä. Lucien Brocard,, NouveawJ fondeme"±s d,u protectiomisrr.e industri,el,.
Kirjoittaja tarkastelee ensin teollista pi.otektionismia historian
va]ossa, lausuen mielipiteeriään, ett,ä pi`otektionismi on etatismin
ensimmäinen aste. Kirjoittaja ennustaa, että teollistuminen ulottuu
pian kaikkialle, mutta silti hän ei usko autai.kiaan tulevajsuudessa,
koska talouselämä on periii moniinutkaista. - JcmgL4es fiitc//, UJte
errew. 6conomique d?Å protectionisme ; T argument de l,a l)cdanco, commerct.c{Ze.
Kirjoittaja vastustaa kaupan i`ajoitustoimenpiteitä, tulleja

ja kontjngentteja. Ilänen mielestään on vajauksen kauppataseessa
annettava syntyä, ellei tämä aiheuta samalla vajausta talousai`vioissa. Vientiy]ijäämä on köyhän ja tuontiylijäämä rikkaan
ii\aan mcrkk±. - Jean Proia;, Ije protectionnisme, cau.se de
de'sc'gL4j!jbJ.e

cb

j'jJtferjeL47.

cze

!cb

7tc)CL.o7®.

Kirjoittajan

mielestä

protektioiiismi on eräs olevien ja tulevien vaikeuksin syistä. Robei.t WoLff , Le protectiomisme, sou,rce de con|Lit entre pr6teui.s de
ccipj!cw4ff ec prodwc£ewrs.

Protektionismin vaikutukset jakaa kirjoit-
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taja kolineen r}.hmään: a) vela]lismaan t,alouselämän häiriytyminen
( m. m. t}'öt,tömyys), 1)) tasapaiiion häiriytyminen maksutaseessa
synn}'ttäen moiietääi`isen devaloJ`isation, c) ulkomaisten velkojen
maksujer` vaikeutumisen. Sen jälkeen tehdään kirjoituksessa selvää
vela]]istcn vastatoimenpiteistä ja toisarvoisista seurausilmiöistä. JJen}.i' 7`).tw/iy, J,c.s erL!G7t!es dott¢n].;rcs.

Kirjoituksessa tullaan seu-

raaviin tuloksiin: 1) on luovuttava muista toimenpiteistä kuin tulleista, 2\ tul]ien tulisi olla sellaiset, et,tä ne jättäisivät mahdollisuuden kilp`ailuun, 3) tullit olisi alennettava asteittain, 4) suosituimmuusperiaate olisi tarkasti juriidisesti rajoitettava ja määi`ite]tävä.

-Edgai. Atlix, Ija c,lcubse de l,a nation l,a plus fa,vorisåe. KLrio.ittaian
mielestä suosituimmuusperiaate on i)aljon edistänyt kansainvälisten
suhteiden kehitystå. - Roger Picard, Quelqu,es ptans de restauration
dt4 co77t77tej.cc j7.£cJ.7tcicjo7tctz.

Kirjoittaja pyrkii kansainvälisen kaupan

järjestel}'}'n .ia`vapaan
-R.-(:our{i;b
Pierre DieterLen_,_
vaihdaniian I; A?ti_¥il6
ja vakaan
des lnstituts
l`ioton Economtques
avulla. t.7t£..moJi.ona/cs.

Selost,eLaan

toimiston toimint,aa.

Kansainliiton ja Kansainvälisen työ-

z u s fl M M E N F n s s u N G.
DIE BODENREFORMBEWEGUP\'G, IHRE HAUPTZIELE UND
ERFOLGE.

von Dr. Ei,no Kuusi,.
Unter 13odeni`eform in der eigentlichfm Bedeutung des Wortes
versteht man die auf den Boden sich heziehenden Umgestaltuiigen
nur insoweit, als sie sich nicht damit begntigen nur die Grundbesitzverhäli,nisse zu ändei`n, sondern gleichzeitig odei` unabhäiigig
davon bestrcbt sind in dei` Bodenrechtgesetzgebung solche dauern-

den Vei.änderungen hervorzurufen, welche eine vom Standpunkt
der Gesellschaft zweckentsprechendere Bodennutzung zur Folge
haben.
Neben der bewussten bodenreformatoi`ischen Bewegung
ist auch eine teils unabhängig von ihr schon friiher entst,andene,
teils aber direkt durch sie hervorgerufene Fjntwicklung zu beachten,
welche eine Reform der sich auf den Grundbesitz beziehenden
Gesetzgebung und sonstigen Bodenpolitik der Gesellschaft in dem
gleichen Geiste wie die Bodenreformbewegung bedeutet.
Den Ausgangspunkt der bodeni.efoi'matorischen ldeen bildet
der Monopolcliarakter des Bodens, seine drei nattii-Iichen Eigenschaften: unbedingtc Not,wendigkeit, Unvermehi`bai.keit und Unzerstörbai.keit. Die sich daraus ei.gebende Steigerung des Bodenwei`tes
hält die Bodenreformhewegung an sich f{ir schädlich, da sie das

Leben vert,euert, aber nur wenigen iititzt und zwar auch nurvortibergehend. Die St,eigerung des Bodenwertes ist, wenn unvei`dient,
noch bedenklicher.
Verf. bespricht die ältere Geschichte der Bodenreformbewegung
und die j,tingere Entwicklung derselben vor allem in England und
Deutschland. Dann werden die bodeni.eformatorischen llauptziele
und Erfolge in der 13odenpolitik untersucht, indem zunächst die
Bestrebuugen zup Beschaffung bjllig.en Grund und Bodens ftir
Wohn- und Arbeitsstellen gemustert. werden (tJberlassung von

Grundstticken in Form des Pachtsystems, Verkauf von Grundstticken mit dem Recht des Wiedei`kaufs, Bodenvorratspolitik der
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Städte, Verleihung des Enteig.nungsrechts an Kommunen, sowie des
Vorkaufsrechts im Veräusserungsfalle). Sehr wichtig bei der Organisierung der ländlichen Ansiedlung ist vor al]em die Frage der Erhaltung der neu gebildeten Kleing`.iter.
Dabei ist eine zweckentsprechende GesLaltung des Erbrecht,s (Anerbenrecht) zu erst,reben sowie die Verleihung eines besonderen Bodencharakters an die
Ansiedlungsgtiter (vgl. die Rentengtitei` in Deutschland). Besondere Beachtung verdient die sogen. I-Ieimstättengesetzg.ebung., die
man in der letzten Zeit in verschiedenen ljändern durchzuftihren

versucht hat.
Auch die Regelung der Ki`edit\-erhältnisse spielt bei der Entwicklung der Bodenfrage in den Städten und auf dem Lande eine
Rolle.
Die zweckentsprechende Organisation des I]ypothekenwesens ist dabei von Wichtigkeit.
Man st,rebt dahin liypotheken gesondert ftir den Grund und Boden und ftir Gebäude zu
gewähren und ftlr den Grund und Boden eine besondere Verschuldungsgrenze festzusetzen. Leitender Gesichtspunkt muss dabei sein,
dass jede Generation selbst die Schulden zu tragen hat, die zum
Erwerb eines Grundsttickes oder llauses gemacht werden.
Schliesslich wird die Frage behandelt, wie man in der Steuerpolitik die bodenreformat,oi`ischen llauptziele zu ei`reichen versucht
hat, um die Bodennutzung zweckentsprechendeT zu gestalten und
der Gesellschaft einen Teil der sogen. uriverdienten Einktinfte,
we]che der Boden gibt, zu Gute kommen zu lassen.
Beachtenswert ist die Methode, die in den angelsächsischen Ländern immer
tiblicher geworden ist, nämlich nur den ejgentlichen Bodenwert
zu besteuei`n, die Gebäude und sonstigen sogeii. Vei.bösserungen
dagegeii weniger zu besteuei`n oder steuei`frei zu lassen. Ausser
solchen Bodenwertsteuem werden bisweilen besondere Bodenwertzuwachssteuei`n erhobeii.

DIE ERGEBNISSE DER NEUESTEN LEBENSKOSTF.P\TFORSCHUNG.
von Mag phil. Mcw./.¢ TL4dec#

Im Jahre 4.928 wurde in Finnland eine neue Uiitersuchung zur
Berechnung der Lebenskosten vorgenommen. Diese grtindet sich
auf den llaushaltungsbtichern, die das Jahr hindui`ch von Arl)eiter-,
Angestellten- und Beamtenfamilien gefiihrt wui`den. Die Anzahl
der durch die Untersuchung erfassten Fami]ien betrug 823 Arbeiterund Angest,elltenfamilien,

4_34. Beamtenfamilien; der grösste Teil

derselben wohnte in Städten, aber auch Fabriksiedlungen und
sonstige Siedlungszenti.en waren vei`treteii. Mit Hilfe dieser Haushaltungsbiicher wurde das mit,tlere liaushaltungsbudget fiir jede
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Gruppe berechnet. Besonders das Budget der Arheiterfamilien ist
vom sozialen Standpunkt aus betrachtet sehr interessant, da es
ein aufschlussreiches Bild von deii Lebensgewohnheiten und dei`
Lebenshaltung in Arbeiterkreisen gibt.
Da dei` grösste. Teil der
durch die Untersuchung ei`fassten Arbeit,er geleriite Arbeiter sind
und da tibei`haupt fast nur die ordentlichen und fleissigen Familien
das
ganze
Jahr hindurch
Haushaltungsbiicher
fiihren, stellt
das erwähnte mittlere Budget die Konsumtionsverhältnisse bei der
Elite der Arbeiterschaft dar.
Der grös§te Teil der Ausgaben entfällt auf die notwendig.sten
Ausgaben ftir Lebensmittel, Wohnung, Iieizung hnd l,icht, Bekleidung sowie Steuern (insgesamt /±/5 aller Einnahmen). Den wichtigsten Ausgabeposten bilden die Ausgaben ftir Lebensmittel
(45 °/o aller Ausgaben); dann fo]geii diejenigen ftir Wohnung (`14 %)),
l]eizung und Licht (ca.4 °/o), Bekleidung (12 °/o) und Steuei`n (ca.
5 °/o). Die restlichen Ausgaben, auf welche das tibrige Ftinftel der

Einnahmen entfällt, verteilen sich auf eine Reihe kleinerer Gruppen,
z. 8. Ausgaben ftir Möbel (3,6 %), Wäsche und Reinigung (2 °/o),
Krankenpflege (4.6 °/o), Anschaffung von Literatur u. ä. (1,6 °/o)
sowie vergntigungen (o,6 o/O).
Bei den Ausgaben filr Lebensmittel stehen an erster Stelle die
Erzeugnisse der Mi]chwirtschaft, von denen allejn auf die Mi]ch
17,3 % aller Ausgaben ftir Lebensmittel entfallen; die entsprecheiide
Prozentzahl ftir Butter beti`ägt 42,5 °/o. Pro Verbi.auchseinheit, d. h.
pi.o erwachsenen Mann, wui`den im Jahi`e 3001 Milch und 14 kg
Butter verbraucht. Auf Getreideerzeugnisse kamen insgesamt 20,6 °/o
aller Ausgaben ftir Lebensmittel; verbraucht wui`den 37 kg Roggen-,
30 kg Weizeninehl, 7 kg llafei`flocken, 6 kg Reis, 21 kg weiches
Rogg`enbrot und 12 kg sonstiges I--Iartbrot pi.o Vei`brauchseinheit.
Die eigentlichen Ausgaben ftir Fleisch betrugen 11,2 °/o aller Aus-

gab3n ftir I_ebensmittel, dazu noch die Ausgaben filr Wui`st
und Aufsclinitt mit 3.o °/o. Ebenso gross wie die letzteren wai`en
die Ausgaben i.iir Fisch. Bedeutend wichtiger vom Standpunkt der
Ausgaben aus waren Zucker und Kaflee mit 6,6 °/o und 6,2 % a]lei.
Ausgaben ftir Lebenmittel. Zucker wurde ca. 30 kg, Kaffee ungef.
6 kg pro Verbi`auchseinheit uiid Jahr verbraucht; der Kaffeeverbrauch ist als gross zu bezeichnen.
Wenn wir die Ergebnisse entsprechender Uiitersuchungen in
Schweden uiid Deutschland vergleichen, so stellen wir in dem

E:odzgeenttuea|Leenv?rnhtåi:nfse=ä::|pgul;trg.rsl::Pönbe€::nsl;iumd|:|e:ågaT:sf,esja.=nt:
auch der Anteil der Ausgaben fiir Lebensmittel und Wohnung. in
Finnlaiid etwas grösser
ist als in den beiden anderen genannt,en
Ländei`n.

Dag.egen lassen sich im Lebensiitit,telbudget, schon ge-
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wisse Vei`schiedenheiten, u. a. im Milch-und Kaffeeverbrauch,
beobachten, die dui.ch völkische Besondei.heiten, Klimaverhältnisse
usw. bedingt sind. Bekanntlich ist der }Iilch- und Kaffeeverbrauch
in Finnland bedeutend grösser als vor allem in Deutschlaiid, wo
wiederum Gemtise und Obst sowie Wui.st viel reichlicher genossen
werden als in Finnland.
7.weck der Lebensniit,telkostenuntersuchungen ist die Lebenshaltung` der einzelnen Gesellschaft,sschichten zu beleuchten. Gleichzejtig bieten sie auch eine Grundlagc ftir die Berechnuiig des l.ebenskostei]index urid der örtlichen Vei.schedenheiten desselbe}i. Auch
bei der Aufstellung' des 7jolltai`ifs geben die Resultat,e der Lebeiiskostenf Drschung eine ob.].ektive Unterlage zur Beurteilung der
liöhe dei` Zollsätze ftii` VerbrauchsarLikel.

DER RF.T\'TABILITÄTSBEGRIFF IN DER NATIONAI.ÖKOr\'OMIE.
von Mag phil. Å'. D. J. ScLZoJien.

Verf . untersucht den Begriff »Rentabilitäti), i.ndem er ihn mit
dem nahe verwandten Begriff »Pi`oduktivität» vergleicht.

DIE

FRAGE DER SOGEN. DONATIONSGUTER IN FINNLAND IN IHRER GESCIJICIITljlcHEN ENTWICKLUNG.
von Forstrne:\ster A. J. Bonsdorff.

T\'ach der Eroberung der Stadt Viipuri 1710 schenkte Peter
der Grosse seiiien Gtinstlingeii, den i`ussisclien Adeligen, Staats]ändei`eien in Stidost-Finnland ohne sich im geringsten um die

Rechte der Bauem, die auf diesen Gtitern sassen, zu kummern.
Die Bauei`n wai.en jedoch nicht gewillt nach Art der russischen
Leibeigemn Frondienste ftir die Adeligen zu leisten, sondem sie
liessen lieber ihre llöfe wtist werden.
Infolgedessen wurde ein
Ausschuss eing.eset,zt, der auf Gi`und einer genauen Taxierung Berechnungen beztiglich dei` liöhe der von den einzelnen Giitern zu
leistenden Steuern vornehmen sollte. Diese sogen. Revision wurde
4 728 sehr sorgfältig und konsequent durchgefilhrt. Von den Steuern,
welche die Donationsgiiter zu entrichten hatten, so]lten L/3 an den
Staat, 2/3 an die lnhaber der Donationsgtiter fallen.
Die lezt,eren
wai`en entweder fiir eine bestiiiimte 7.eit, bis auf weiteres, auf Lebenszeit oder fiir ].mmer verliehen.
Diese Rege]uiig wurde jedoch bald wieder verg.essen und die
lnhaber dei. Donationsgtiter begannen, u-ie es iii Russland iiblich
war, ganz willkt.irlich die Steuern und Dienste der Pachtbauci`n zu
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erhöhen.
Es entstandeii infolgedessen unaufhörliche Streitigkeiten
zwischen den Adeligen und Bauern,
die häufig zu I)1utigem
I-Iandg.emeiig`e ftihrten, wobei die Donationsherren bisweilen Militär
zu I-Ii]fe rufen mussten.
Da sich die Verhältnisse auf den Donationsgfitern iin 19. Jahi`hundert immer mehr zuspitzten, begann auch die Staatsgewalt ihnen grössei.e Aufmerksamkeit zu schenken und die Frage kam auf
mehrei`en I.aiidtagen zur Spi.ache. 4867 wurde dann die Piegierung
dui.ch die Stände ermächtigt, eine Anleihe aufzunehmen um die
Donationsgilter von den lnhabern einzulösen und sie den ehemaljgen
Bcsitzern, den Bauern, als Steuergiiter mit vollem Besitzrecht zu
tiberlassen. So wurden in den Jahren 1880-94 ftir 17. 4 Mill. Mark
Donationsg`titer vom Staat gekauft,.
1883 wurde ein Ausschuss zur Untersuchung. der Verhältnisse
auf den Donationsgiltern eingesetzL. Dieser schlug in einem Gutachten 1884 vor zur Er]eichterung der schwierigeii ljage der Bauem
tiberall, wo die Gemeinheitstei]ung nicht im Weg`e stand, Markgenossenschaften. zu grilnden.
1885 beschloss der Landtag, die
Reg.ierung. solle vei`suchen die Bauern auf den ei]igelösten Donationsgtitern dazu zu bewegen freiwillig aus den Gemeinwaldung`en Markgenossenschaften zu bilden. Doch gelaiig es nicht in dieser Frage
mit den Bauern zu einer Einigung. zu kommen.

Auch später ist die Frage der Donationsgtiter oft von der Regierung, im Parlament und in den Ausschtissen behandelt woi`den.
Im Februar dieses JahTes kam die Frag.e der Donationsgtiter
wieder im Reichstag zur Sprache. Seitens der Regierung wui`de
erklärt, dass sie diese Frage in ihrem ganzen Umfang einer griindliehen Behandlung unterwei.fe und dass sie hoffe dem Reichstag
noch im Vei`laufe des Jahres 4933 eine diesbeztig.]iche Vorlage unter-

breiten zu können.

i)Uranuurtavia suomen-
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TALOUS,
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YHTEISKUNNALLISEN sitten ilmestynyt teos on siitä
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MYYNTI:

S. 0. K:n

tuotantolaitokset
oi)al mukana edislämässä
kotimaisla iuötä.

v. 1931

113,9 milj. mk

Helsingissä : Neulomo ja trikootehdas Ompelulankatehdas - Sikuri ja kahvi-

paahtimo - Pakkaamo - Teknokemiallincn tehdas - Konepaja.

Vaajakoskella : Tulitikkutehdas -Margariinitchdas

-

jalostustehdas

Makeistehdas

-

-

Puun-

Paperinjalostustehdas

Harjatehdas - Marjanjalostustehdas.
Viipurissa:

Mylly,

Rinkeli- ja maka-

roonitehdas.

Jämsässä : Tiilitehdas.
Oulussa : Mylly.

S.0.K:n tuotantolaitosten tuot-

teita myyvät

kaikki

jäsenosuuskaupat

S.0.K:n

v. 1926

53,8 milj. mk

EI)lsTYSMIELISILLÅ

0N

KOLME

OSUUSKAUP0ILLA

KESKUSJÄRJESTÖÄ

Kulutusosuuskuntien Keskus)iitto (K.K.)
on edistysmielisten osuuskauppain aatteellinen keskusjärjestö. Siihen
kuuluu 112 osuuskauppaa, joiden yht,einen jäsenmäärä nousee 250,000:een
ja liikevaihto 1,200 milj. markkaan vi`odessa.

K. K. harjoittaa osuuskaupa]lista valistustyötä edistääkseen osuuskaup-

pain toimintaa ja osuuskauppaliikkeen levenemistä.
K. K. julkaisee osuuskaupal]ista kirjal]isuutta sckä osuuskaupalli§ia aikakaus]ehtiä : Kuluttajain Lehteä, Konsiimentbladetia, Osuusliikettä ja
Työtoveria.

K. K. valvoo osuuskauppain liikkeenhoitoa sekä suorittaa tilintarkastuksia.
Se antaa osuuskaupoille ohjeita laki-, rakennus- ja mainosasioissa sekä välittää nlille toimihenki]öitä.

K. K. omistaa oman kirjapainon sekä paperipussi-ja tarkkailuvälinetehtaan.
Myöskin paperikauppatavarain tukkukauppaa harjoitetaan.

Osuustukkukauppa r.l. (0 T K)
on edistysmielisten osuuskauppain kaupallinen keskusjär].estö.

Sen jäse-

ninä ovat samat. osuuskaupat kuin K. K:nkin jäseninä. Osuustukkukauppa
i..l. Iiikevaihto nousee noin 600 mili. markkaan vuodessa.

O T K omistaa useita tehtaita.
Niistä mainittakoon: tulitikkutehdas
Tampereella, margariinitehdas, teknokemiallinen tehdas, pukutehdas ja
neulomo sekä kahvipaahtimo He]singissä ja my]ly Jääskessä.

0 T K tarkastaa ja val`'oo Valtioncuvoston määräämänä osuuskauppain
säästökassaliikettä.
Sääst,ökassa]iikettä harjoittaa lähcs 100 osuuskauppaa.

Säästökassain talletuskanta nousee 230 milj. markkaan.

Kansa
on cdist,ysmielisten osuuskauppain omistama vakuutuslaitos. Se harjoittaa henkivakuutus]iikettä, palovakuutus]iikettä sekä tapaturma-vakuutus1iikettä.

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

Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (K. K.)
HELSINKI,

KIRKKOKATU
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PAINOTöll)EN

TARVITSIJAT!
Historia]linen Aikakaus-

kirja ynnä monet muut
slvistyslukemistot painetaan Helsingin Uud®ssa
Kii.japaino Oy!ssä.
Historioitsijat, sekä tietee]liset j a taloudelliset laitoksct

ja liikkeet teettäkää tarvitsemanne kirjapainolliset
työt Helsingin Uudessa Kirjapaino Oy:ssä, joka kunnolla sLiorittaa vaativim-

matkin tehtävät.

Ennakkokustannusarvioita laaöimme
auliisti ia työt suoritamme täsmölli5e5ti.

HElisINGIN UUSI
KIRJAPAIN0 0.Y.
Helsinki.

Ludvikinkatu

4-6. Puh. 23833 ja 33789

„O\m pahoiuan+ -st. ±Ua
d ®h &m*aa Teål\e qö®å."

o±.Z
JOS mJos odottamatta tommataan
pols ]ast®n o]lossa vlolä aivan plcp

nlä,

joutuu valmo yksinään huo-

]ehtLmaan perheon toimoentdosta,
kunnes lapsot ovat kyl)in suuria
huolohtlak§oon ltse ltsostään. Tämä
on raskas tohtävä, jopa usoln ylivolmalnonkln, ol]ol va]mol]a olo apu-

naan mlehonsä henklvakuuttista sluä työnsaontlmahdoulsuudo€ ovat
vähälsot: nykyjslnä fLlkoina, |olloln
maassamm® on tuhoDslttain työttömlä ]oka a]all8.

Onko SINUN honkivokuutuksesl nlln Buurl, ottä so tode]lakin tarpeon
tullen rllttäl§I turvaamaan iiorhoosl tolmeentu)on siksl, kunnes lap-

sesl ehtlvät varttua sllhen lkään, ottä he pystyvÄt hankklmaan
oman olatul[sonsa tal alnakln auttamaan perheen tolmoentiiloa?
Perheesi

:|noät::nk :Lh°td=äLP:[:°±Si esuuD:k:t]:eTnTSs°:nk=:åu:t:o!i:

f«Zeoais zzuden

tehdä helpostl ]astolman, pltkankö a|an iiorhoosl
volsl tu]Is tolmeen I]onklvskuutuksogl lurvln.

Harkltse, elkö Slnun otlsl syytä llsätä honklvakuutustasl9 Koskustelo aslasta palkaulsen edusta|omm® kanssa.

KE§K"Ä"EN llEmivAKUUTU§"Tlö

SUOM

MaaJi euzzrt

V ¢ k q zi f'e'¢ u € [Z e e d q ZJ [ I .' ! it/

NOTARIAATTl-OSASTO
HOITAA OMAISUUTTA

YLI

MAFtKAN ARVOSTA
Allaolevassa ryhmitelmässä, joka
valaisee omaisuuden hoidossa yhtvmisen jälkeen 1919 tapahtunutta
lisääntymistä, on otettu huomioon
osakkeet,

Vuosi

lml

119119

lIEll

1932

Osakkeet
45.900.000

317.000.000

obligatiot ja velkakirjat
n i m e l l i sa rvo sta a n .

Obligatiot. Velkakipjat
49.500.000

175.000.000

y'm'

Yhteensä

231.500.000

326.900.000

540.000.000

1.032.000.000

llEml

Lisäys oli 13 vuoden aikana 705,1
milj.
markkaa.
Vuonna
1932
lisääntyivät notariaattiosaston hoitamat varat 74 miljoonalla markalla,

Notariaattiosaston hoitoon uskotut
arvopaperit ovat siis nykyään nimeliisarvoltaan

tc)ista

miljarc]ia

Suomen markkaa, minkä lisäksi tuievat vierasvaluiJttaiset arvopaperit.

NOTARIAATTl-OSASTO
Helslnkl

Unloninkatu 32

HelslnomuusTeksrina%åsis:o'å3g3.

