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Kun  puhutaan  Suomen  luottovolyymistä,  tarkoitetaan  yleeiisä
usein   joko   ainoastaan   pankkien  tai,   laajemmin   otettuna,   yleensä
varsiiiaisten   luottolaitosten   lainanantoa.     Näiden   lisäksi   on   kui-
tenkin   olemassa   joukko   muitakin   tekijöitä,   joilla   on    melkoinen
merkitys   luottomarkkinoi]]a.    Vakuutus-   ja   eläke]aitokset   harjoit-
tavat  laajaa  luotonantotoimintaa;  niinikään  on  huomattava  ei`ilais-
ten kassojen ja rahastojeii sekä valtion  osuus  luoton  antajina.   Sitä-

paitsi  obligatiolainoilla,  osaksi  kotimaahan,  osaksi  ulkomaille  sijoi-
tetuilla,  on  tuntuva  merkitys  kokonaislainauksessa.    Vielä  on  mai-
nittava  ulkomailta  saadut  lyhytaikaiset luotot sekä lopuksi yksityis-
lainaus.    Seuraavassa  esityksessä  on  tehty  yritys  va]aista  Suomen
luottovolyymia  koko  tässä  laajuudessaan.

Jotta   saataisiin   tietoa   muidenkin   kuin   vai`sinaisten   luottolai-
tosten     lainanannosta     ja     täten     entistä     täydellisempi    selvitys
maamme luottovolyymin suuruudesta ja kokoonpanosta  sekä  näissä
suhteissa  viime  vuosien  aikana  tapahtuneista  muutoksista,  on  tie-
toja  kerätty paitsi varsinaisista  luottolaitoksista,  nim.  Suomen  Pan-
kista,  liike- ja säästöpankeista,  osuuskassoista ja niiden keskuslaina-
i.ahastosta  sekä  hypoteekkilaitoksista,  myöskin  vakuutus-  ja  eläke-
laitoksista,   suurimmasta   osasta   eläkekassoja   ja   yleisiä   rahastoja
sekä  valtion  lainanannosta.    Näiden  myöntämän  luoton  määrästä
on  erikoisesti  hankittu  tietoja,  mikäli  niitä  ei  ole  saatu  painetuista
lähteistä,  asianoinaisilta  luotonantajilta  itseltään.   Ei`i  rahalaitosten

ja  kassojen  väliset  sijoitukset,  pankkitalletukset  j. n. e.  on  vähen-
netty,   joten   lainanantoon  on,  mikäli  tietoja  on  saatu,  luettu  vain
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se   määrä,   mikä   on  annettu  luoton  lopullisille   tai'vitsijoille.    Niin-
ikään  eivät  sijoitukset  omiin  tarkoituksiin,  kuten  kiinteistöihin  tai
muuhun  i`ealiomaisuuteen,    eivätkä  muut  näihin  verrattavat  sijoi-
tukset   sisälly   eri   laitosten   ja   rahastojen   luotonantoa   valaiseviin
lukuihin.

Yksit}rislainaus,  josta  ei  ole  olemassa  mitään  tilastoa,  ja  ulko-
maiset  lyhytaikaiset  ja  puolipitkät  luotot,  joista  ei  myöskään  ole
tyhjentäviä  tietoja,  samaten  kuin  myös  ne  obligatiot,  jotka  eivät
ole  yllä  lueteltujen  laitosten  hallussa,  on  jätetty  varsinaisen  käsit,-
telyn  ulkopuolelle;  samoin  on  laita  paikkakunnallisten  rahastojen,

joiden  varat  melkoiselta  osalta  sisältyvät  luottolaitosten  lukuihin.
Myös   osuuskauppojen   säästökassoihin  talletetut   varat   on  jätetty
varsinaisen  käsittelyn  ulkopuolelle,  koska  se  perustuu  lainanantoa
koskeviin  tietoihin ja  noita  varoja  ei  ]ainkaan  lainata,  vaan ne  käy-
tetään  suoraan  osuuskauppojen  liikkeessä.   Postisäästöpankin  varat
taasen   sisältyvät   jo   erinäisten   rahastojen   myönt,äinään   luot,toon.
Jotta kuitenkin se melkoinen osa  maainme koko lainanannosta, jota
nämä   luottotekijät  edustavat,  ei  jäisi  kokonaan  syrjään,   esitetään
lopuksi   arviolukuja   niiden  osuudesta  ja  vaikutuksesta  luotto-oloi-
himme.

Luoton   suui.tbu,s    ja   jakawluminen   luotonanlaiien   kesken.

Maamme   luottovolyymin   suuruudesta   vuosien   1927-1931   1o-

pussa  sekä  eri  laitosten  ja  rahastojen  osuudesta  luotto-oloissamme
näinä  vuosina   on   laadittu   seuraavat   taulukot.     Luottolaitoksien,
osuuskassoja ja niiden keskuslainarahastoa lukuunot,tamatta, lainan-
antoa  valaisevat  luvut  on   otet,tu   riäitä   laitoksia   koskevista  tilas-
toista;    osuuskassoja    ja    keskuslainai`ahastoa   sekä   jäljellä   olevia
ryhmiä,   paitsi  valt,iota,  koskevat  tiedot  taasen  nojautuvat   näiltä
luotonantajilta  saatuihin  ilmoituksiin.   Valtion  luotonantoon,  mistä
käytettävissä   oleva   aineisto   perustuu  valtiovarain  tilasta   julkais-
tuihin  kertomuksiin  sekä  valtiokonttorista  hankittuihin  täydentä-
viin  tietoihin,   on  luettu  menoarvioissa  suoi`aan  myönnettyjen  lai-
nojen  ohella  tulo-ja  menoai`vion  ulkopuolella  olevista  sekä  lahjoite-
tuista  ja  niiden  kaltaisist,a  valtion  hoitamista  rahast,oista  annettu
luotto.
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Suomen  luottovolyymi   w:n   1927-1931   Lopussa.

(1000   markoin)

Näiden  taulukkojen  täydentämiseksi  esitetään  samat  lukusarjat
muutettuina  suhdeluvuiksi siten, että lainananto vuoden 1927 Iopussa
merkitään  sadalla.

Esitetyistä   numeroista   käy   ilmi,   että   kokonaislainananto   on
kysymyksessä    olevana    ajanjaksona    vuodesta    toiseen    kasvanut,
ollen  kuitenkin  ero  vuosien  1930  ja  1931  välillä  suhteöllisen  pieni.
Tuntuvin  oli  kasvu  vuodesta   1927  vuoteen  1928,  nim. 3 296  milj.
mai.kkaa, vastaten  19. 5°/o.   Lisäys on  sitä merkittävämpi, kun ott,aa
huomioon,  että  vastaava  luku  koko  5-vuotiskaudelta  on  5 416  milj.
markkaa,  eli  32.i  °/o,  joten  heti  kauden  alussa  tapahtunut  luoton-
annon  lisäys  on  hiukan  yli  60  °/o  koko  kauden  vastaavasta  luvusta.
Selityksensä   tämä   saa   siitä,   ei,tä  vuosi   1928   oli   vielä  suoi`anaista

jatkoa  lähinnä   edellisten  vuosien  kehitykselle,  mille   oli  ominaista
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Suoir.en  lt`iouo.>olgymi   vv..n   1927-1931   lopuss,a,.

(prosenteissa)

nousukonjunktuurista   johtunut   luottovolyymin   mei.killepantavan
suui`i   lisääntyminen.

Tähän   vuoden   1928   kuluessa   tapahtuneeseen   voiinakkapseeib,

:oasstve:ujnarva:i:suttotJievnatryås:lätta,ajnoskkaoiätkaiiue:,::o:ri|Ti}s-|9nntå::ir::Tsiaj:i
rin    osuus,1415   milj. markkaa   eli   43.o  °/o   koko   l¥ottovolyymiri
lisäyksestä,   oli  liikepankeil]a,   sekä  näiden  jälkeen   sääst,öpankeilla,

joiden lainananto  lisääntyi 618 milj. mai`kalla.  Suomen Pankin os`alle;
tu]lut  nousu  sitä vastoin jäi suhteellisen pieneksi,  nim.  74  milj.  n!aF-.:
kaksi.   Tämä  lisäys   olikin   edellisen   vuoden   määrään   verrattunaj
vain  6.5  %,  kun  sen  sijaan  liikei)ankkien  ja  säästöp?nkkien  lainan-
annon   kasvun  vastaavat  suhdeluvut  ovat  16.9  ja  21.i  °/o,  ollen  sii;

jälkimmäisten     luotonannon    lisäys    suhteellisesti    suurempi    kuirl
inaamme  koko  luottovolyymin  kasvu.                                                        .     {
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Suomen   luotiovolyumi   vv.   1927-1931.   lopussa.

(Lainananto,   kun   1927±100)

Erityisen  tunt,uva  oli  hypoteekkilaitosten  sekä  varsinkin  osuus-
kassojen   ja   niiden   keskuslainarahaston   lainanannon   suhteellinen
lisäys  mainittuna  aikana.    Vuoden  1927  lopusta  vuoden  1928  lop-

puun  suureni  näet   edellisten  myöntämän  luoton  määi`ä   421   inilj.
mai`kalla   vastaten   32.4  °/o   ja   jälkimmäisten  322  inilj.  mai`kalla  eli
kokonaista  48.1  °/o:l]a.

Kaikkia  luottolaitoksia  yhdessä  tarkastettaessa  havaitaan,  että
niiden  lainananto   edelliseen  vuoteen  verrattuna   eneni  2 850   mi]j.
mai`kalla  eli  19.8  °/o:11a;  pankkien  osalle  tulee  tästä  2107  milj.  mai`k-
kaa  ollen  lisäys  edellisestä  vuodesta  16.o  °/o,  siis  suhteellisesti  pie-
nempi   kuin   kokonaislainanannon   kasvu.     Luottovolyymin   koko
lisäyksestä  tuli luottolaitosten osalle 86.8  .ia pankkien 63.9  °/o, viime-
mainittujen    siis    vähemmän    kuin   ]iiiden    asema    luotonantajien

joukossa  edellytti.
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Vakuutuslaitosten  lainanannosta  voimme  tehdä  sen  havainnon,
että  tämä  vuosi  ei  niihin  nähden  ollut  millään  tavalla  poikkeuk-
sellinen.    Sama   koskee   myös   jäljellä   olevia  ryhmiä,  nim.  eläkelai-
toksia  ja  -kassoja,  yleisiä  rahastoja  sekä  valtion  lainanantoa.

Vuoden  1928  jälkeiseen  aikaan  painaa  leimansa  se  käänne,joka
oli  tapahtunut  talouselämässä  ja  i`ahamarkkinain  tilassa.   Pankkien
lainananto  kasvoi  vielä  jonkin  verran  vuoden  1929  loppuun  men-
nessä,   jolloin   se   saavutti   huippunsa.    Lisäys   edellisest!i   vuodesta
oli  141  milj. markkaa  ja  vuoden  1927  lopusta  2 247  milj. markkaa
eli   18.o  °/o.     Tämän   jälkeen   pankkien   myöntämän   luoton   määi`ä
aleni,  vuonna  1930152  milj. ja  vuonna  1931  edelleen  190  milj.  mai`i
kalla.    Lisäys  vuodesta   1927   supistui  näin  ollen   1905  milj. mark-
kaan,   mikä   vastaa   4_5.3  °/o:n   suuruista   lainanannon   kasvua   koko
kysymyksessä  olevana  aikana.    Eri  pankkeihin  nähdeii  oli  kehitys
kuitenkin   erilainen.    Suomen   Pankin   ja   liikepankkien   luotonanto
oli  huipussaan jo  vuonna  1928 ja  laski  sen jälkeen,  varsinkin viime-
mainittujen  osalt,a,  melko  tuntuvasti.   Suomen  Pankin  myöntämän
luoton määrä väheni vuonr,a  1929 67 milj. markalla eli lähes samalla
määrällä kuin se  oli noussut vuonna  1928; vuosina  1930 ja  1931  sitä
vastoin   tapahtui  kylläkin  jonkin  veri`an  nousua,  mutta  jäi  lisäys
koko ajalta aivan vähäiseksi, nim. 38 milj. mai`kaksi,  vastaten 3.3  °/o.
Liikepankkien  lainananto  pieneni  jatkuvasti,  ensin  vuonna  1929  `14
milj. markalla   ja   sitten   sitä   seuraavina   vuosina   300   milj. ja   343
milj. mai`kalla,  joten  vähennys  vuoteen  1928  verraten  oli  658  mili.
markkaa;   koko   kasvu  vuodesta   1927   vuoteen   1931   supistui  näin
ollen    757   milj. markaksi,  vastaten   9.o  °/o.     Melko   toisenlainen   oli
muutosten   suunta   säästöpankkeihin   nähden.     Niiden   luotonaiito
lisääntyi jatkuvasti ja melko huomattavin, joskin vähenevin määrin;
vuoden  19291isäys  oli  222  milj. sekä  vuosien  1930  ja  1931  vastaai
vasti  145  ja  125  milj.  markkaa.   Lisäys  vuodesta  1927  oli  näin  ollen
1109   milj.  markkaa   eli   37.9  °/o,   siis   suhteellisesti   suurempi   kuin
maan   koko  luottovolyymin  samanaikainen  kasvu,  j.oka  oli  32.i  %.

Pankkien   luotonaniiossa   on   siis   tapahtunut   melkoisia   muu-
toksia.    Liikepankkien  osuus  koko  luottovolyymista,  joka  vuonnq
1927    oli   49.7  °/o,   aleni   kyseessä   olevan   ajanjakson   kuluessa   41.o

%:iin,  siis  sangen  tuntuvasti;  Suomen  Pankin  osuus  supistui  niinT
ikään   6.8  °/o:sta  5.3  °/o:iin.   Säästöpankkien  ascma  sen  sijaan  pysyi



t¥10                                                                              B.    YLÖNEN

suhteel-lisesti  katsoen  suunnilleen  samana,  jopa  tuli  jonkin  verran
huomattavammaksikin.      Vastaavat   suhdeluvut   olivat   näet    17.3

ja..17.7  °/o.    Kaikki  pankit yhteensä  menettivät  tänä  aikana  melkoi-
sesti  merkitystään  luottomarkkinoillamme;  niiden  osuus  näet  aleni
73.3°/o:sta,64.4°/o:iin.

Selityksensä   juuri   kuvatut  ilmiöt   saavat   suurelta   osalta   siitä
•s€ikasta,  että  liike-elämän  lamaantuminen  hintojen  alentuinisineen

ja  vaihdaniian  vähentymisineen  vuoden  1928  jälkeen  supisti  liike-
luoton, -mu.tta  ei  läheskään `samassa  inäärässä  perusluoton  tarvetta.
'jTämä   vaikutti   lähinnä   pankkien   lainanantoon,   koska   ne   myön-
•tävät.pääairsiallisesti  liikeluottoa;  säästöpankit  sen  sijaan  eivät  tun-

teneet   tätä   ihuutosta   juuri   ollenkaan,   mutta   niinpä   onkin   liike-
Jluotto -vain  mitättömänä  osana   niiden  lainanannosta.    Luottotap-

pio-t ja niiden peittäminen oli niinikään omansa  pienentämään pank-
ikien   lainanannon,   ennen   kaikkea   niiden   myöntämän   liikeluoton,

määrää.    Toisaalta  olivat  muutokset. talletusten  määi`ässä  omansa
Mvaikuttamaan   samaan   suuiitaan.    Pankkitalletukset   näet   vaihte-

1ivat   vuosien   1927-1931   lopussa   seuraavasti   (milj.  markoin):

Liikepankit
6  981.6

7 379.0

7  481.3

7  697.8

7  378.5

Säästöpankit
3123.o

3  707.7

3 933.2

4  480.9

4  223.5

Talletukset  liikepankkeihin  siis  lisääntyivät  aina  vuoteen   1930
asti,  jos  kohta  hitaanlaisesti,  ollen  niiden  summa mainitun vuoden
lopussa   10.3  °/o  suurempi  kuin  vuonna  1927,  mutta  yli  puolet  tästä
kasvusta.tapahtui  jo  vuoden  1928  kuluessa.   Vuoden  4931  loppuun
mennessä  talletukset  jälleen vähenivät alle vuoden 1928  määrän, ja
-liikepankit  olivat  tämän  johdosta  pakotetut   supistamaan  luoton-

antoaan.   Talletukset  säästöpankkeihin  sen  sijaan  lisääntyivät  jat-
•kuvasti  vielä  tämän  käännekohdan  jälkeenkin  ja  suhteellisesti  no-
.peammin  .kuin   talletukset   liikepankkeihin.    Vuoden   1927   lopusta
vuoden  1931  loppuun  oli  lisäys  35.8  °/o,  joten  säästöpankkien  luo-
-tonannon  muista  pankeista  poikkeava  kehitys  on  tältäkin  puolen

katsottuna  ymmärrettävissä.
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Erityisen  merkillepantava  oli  edelleen  hypoteekkilaitosten  sekä
osuuskassojen  ja  niiden  keskuslainai`ahaston  luotonannon  jatkuva
kasvu.   Vuodesta  1928  vuoteen  1929  oli  ensiksi  mainittujen  lainan-
annon  lisäys  suhteellisen  pieni,  nim..17  milj. markkaa,  mutta  vuo-
de.sta  1929  vuoteen  1930  sen  sijaan  561  milj. mai`kkaa,  mikä  vastaa
32.3  °/o:n   kasvua.     Vuoden    1931    lopussa   oli   hypoteekkilaitosten
myöntämän   luoton   määi`ä   edelliseen   vuoteen   verrattuna   jonkin
verran pienempi; lisäys koko 5-vuotiskaudelta  oli 986 milj. markkaa,
vastaten   75.8  °/o.    Mutta   vielä   huomattavampi   oli   osuuskassojen

ja   niiden   keskuslainarahaston   luotonant,otoiininnan   laajeneminen.
Vuoden    1928   kuluessa   tapahtuneen   ei`ikoisen   suuren   kasvun   jäl-
keenkin olivat lisäykset hyvin tuntuvat.   I\Tiinpä eneni näiden myön-
tämän   luoton   määrä   vuoden   1929   loppuun   mennessä   edellisestä
vuodesta  143  milj. mai`kalla  ja  vuosien  1930  ja  1931  kuluessa  edel-
leen  195  ja  140  milj. markalla.    Kasvu  vuodesta,1927  kyseessä  ole-
van kauden loppuun  oli  näin  ollen  801  milj. markkaa  eli  kokonaista
119.3   °/o.    Keskuslainarahaston  välittömästi  antamat  lainat  lisään-
tyivät.  suhteellisesti  i.unsaammin   kuin   osuuskassojen   myöntämät;
ne  näet  kasvoivat  30  milj. mai`kasta  vuonna  1927   135  milj. mark-
kaan    kauden   lopussa   eli   348.9  °/o:lla,   kun   taasen   osuuskassojen
ant,ama  luotto   samana   aikana   lisääntyi  640   milj. markasta   1336
milj. markkaan,   vastaten   108.6  °/o.

On   huomattava,    että    hypoteekkilaitosten    sekä    osuuskassojen

ja    niiden    keskuslainarahaston    toiminnan    laajeneminen   suureksi
osaksi   johtui   sellaisista   tekijöistä,   jotka   ovat   verrattain   i.iippu-
mattomia    kotimaisten    rahamarkkinain    kehityksestä.     Pääomien
saanti   ulkomailta   näet   painoi   leiinansa   näiden   laitosten,   etenkin
ensinmainittujen,  luotonannon  vaihteluihin,  samoin  myös  lainojen
saanti   valtiolta.    Selvimmin   tulee   tämä   näkyviin   näiden   luotto-
laitosten lainanannon lisääntymisessä  vuosina  1928 ja  1930.   Osuus-
kassoihin  nähden  on  tämän  ohella  kylläkin  talletusten  lisääntymi-
sellä  melkoinen  merkitys.   Niiden  määrä  näet  kasvoi  156  milj. mai`-
kasta   vuonna   1927   420.2   milj. mai.kkaan  vuonna   1931,   siis   264.2
milj. markalla   eli   169.4  °/o:lla.

Kun  tarkastaa  kaikkia  luottolaitoksia  yhdessä,  havaitsee,  että
niiden  lainananto  vuoden  1928  jälkeenkin  vielä  kasvoi  jonkin  ver-
ran.   Vuoden  1929  lisäys  oli  300  milj. ja  vuoden  1930,  jolloin  niiden
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myöntämän   luoton   määrä   oli   suui.immillaan,   60/i   milj. mai`kkaa.
Vuoden   1930  lopusta  vuoden   1931  loi)puun   sitä  vastoin  tapahtui
63  milj. markan  vähennys,  joten  lisäys  koko  ajalta  1927-1931  oli
3 691  milj. markkaa  eli  25.6  °/o.

Kotimaisten   rahamai.kkinain   varassa   olevista   luotonantajista
osoitti   vakuutuslaitosten  lainanannon   kehitys   aikana   1927-1931
melko  voimakasta  ja  tasaista  nousua,  joka  vuoteen  1927  veiTaten
oli  säännöllisesti  noin  20  °/o  vuosittain.    Lisäys  koko  ajalta  oli  825
milj.  markkaa  eli  81.2  °/o;  tästä  tuli  henkivakuutusyhtiöideii  osalle
578    milj. markkaa,   mikä   vastaa   79.2  °/o:n   kasvua.     Suhteellisesti
eniten    lisäänLyi    tapaturmavakuutusyhtiöiden    lainananto,    nim.
91.7  °/o:lla.    Tällainen  kehityksen  suunta  on  ymmärrettävissä,  1{un
ottaa   huomioon,   että   vakuutuslaitokset   myönsivät   miltei  yksin-
omaan   perusluottoa,   joten   luotonkysyntä   niistä   ei   lamakauden

johdosta  ole  supistunut.   Lisäksi  tulee  se  seikka,  että  vaikka  uusien
vakuutusten   teko  laman  johdosta  vähenikin,  ei  tämä  vaikuttanut
vakuutuslaitosten   luotonantomahdollisuuksiin   yhtä   jyrkästi   kuin
talletusten  väheneminen  luottolaitosten  lainausliikkeeseen.   Vakuu-
tuslaitoksiin   nähden   voitaneen   näin   ollen   sanoa,   että   kehitys   on

jatkunut   jokseenkin   normaalina   yleisestä   lamakaudesta   ja   raha-
markkinain  kireydestä  huolimatta. ~  Tähän  seikkaan  kiinnitetään
epäilemättä   liian  vähän   huomiota,  kun   yleensä   puhutaan  luotto-
volyymin   kasvussa   viime   vuosien   aikana   tapahtuneesta   hidastu-
misesta  ja  pysähtymisestä.   Tällöin  pidetään  silmällä   miltei  yksin-
omaan pankkilaitosten ]ainanannon kehitystä ja sivuutetaan vakuu-
tuslaitosten  jatkuvasti  lisääntyvä  kyky  tyydyttää  luotontarvetta.

Edellä  sanottu  sopii  pääpiirteittäin  myös  eläkelaitoksiin ja -kas-
soihin  sekä  yleisiin  rahastoihin.    Ollen  i.iippumattomia  mainituista
luoton määrää  alentavista  tekijöistä  näidenkin lainananto  on  melko
tasaisesti  noussut,  niin  että  eläkelaitosten  ja  -kassojen  myöntämä
luotto  vuonna  1931  oli  vuoteen  1927  vei`rattuna  131  milj. markkaa
vastaten   51.2  °/o  ja  yleisten  rahastojen  myöiitämä  118  milj. mai`k-
kaa   eli   65.o  °/o   suurempi.    Valtion   ja   valtiorahastojen   laiiiananto
kohosi  niinikään   suhteellisen  tasaisesti,   ollen   se  vuonna   1931   650
milj.  mai`kkaa eli 65.i  °/o  suurempi kuin vuonna  1927.   Tähän tulok-
seen  vaikutti  ennen  muita  bilanssiin  kuuluvien  tulo-  ja  menoai`vion
ulkopuolella   olevien  rahastojen  lainanannon  kasvu  575  milj. mar-
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kalla    eli   508  milj. markasta   1083  milj. markkaan.    Tästä   lisäyk-
sestä   johtui   kylläkin   noin   206   milj. mai`kkaa   siitä,   että   l)ilanssin
ullmpuolella   o]lut   lainasaatava   Gutzeit-yhtiöltä  vuonna   4929   siir-
i.ettiin mainittuihin  i`ahastoihin kuuluvalle  vanhuus-  ja  työkyvyttö-
myysrahastolle.     Bilanssin   ulkopuolella   olevista   lainoista   ylimää-
räisen  menoarvion  lainasaatavat  vähenivätkin  tämän  johdosta  281
milj. markasta  121  milj. mai`kkaan;  n.  s.  kansakoululainat  sen  sijaan
lisääntyivät   103   milj. markasta   239   milj. markkaan.     Se   seikka,
että  valtion  ja   sen  rahastojen  lainananto  yhtenä   kokonaisuutena
katsottuna  kasvoi  kysymyksessä  olevana  aikana   edellä   mainitulla
suhteellisesti  tuntuvalla  määrällä,  johtuu  suurimmaksi  osaksi  siitä,
että   menoarvioissa   on   valtion   erinimisten   rahastojen   valivistuk-
seksi  siirretty  tuntuvia  summia  tai  suorastaan  myönnetty  lainoja.

Siioitusten  l,aatu.

Kun   siirrytään   tarkastamaan,   kuinka   paljon   varoja   oli   vuo-
sina   1927-1931   kiinnitetty   erilaisiin   sijoituksiin   ja   minkä]aisia
muutoksia   tässä   suhteessa   on  tapahtunut,   on   syytä   ensiksi  huo-
mauttaa,  että   seuraavat   luvut  eivät  anna  aivan  täsmällistä  kuvaa
asiasta.     Kiinnityslainoja   on   näet   todellisuudessa   eneinmän   kuin
taulukot  osoittavat,  sillä  luottoa  on  melkoisesti  annettu  eri  paikka-
kunnilla   olevien   luottolaitosten   irälityksellä   kiinnitystä   vastaan,
mutta  ovat  luoton  järjestäiieet  keskuslaitokset  tai  rahastot  saaneet
ainoastaan   velkakirjavakuuden   välittäjältä.     Sen   lisäksi   saattaa
muunkinlaisen   luoton   vakuutena   olla   yleiskiinnitys,   joka   ei   tule
näkyviin  tästä  tilastosta.   Tämä  osa  kiinnitysluottoa  on  enimmäk-
seen  joutunut  ryhmään  »muita  lainoja.»    Obligatioihin  nähden  on
vielä  huomattava,  että  niistä  osa  saattaa  olla  luottolaitosten  obli-

gatiolainoja  ja  näin  ollen  sisältyä  näiden  lainanannosta esitettyihin
lukuihin.    Tämä   osa   luotonantoa   esiintyisi   taulukoissa   niin   muo-
doin kaksinkertaisena.   Samoin  on todennäköisesti  laita  osan  muun-
kinlaatuisista  sijoituksista.

Näillä    huomautuksilla    esitetään    seui`aavat   kolme    taulukkoa

jotka   valaisevat   luotonannon   laatua.
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Suomen  luottovolyymi   w:n   1927-1931   lopussa.

(1000   markoin)

Sijoitusten   laatu

Kiinnitysluottoa   yht.    ..
Siitä:   Kaupunkien  asuin-

kiinteistöihin....
Maatiloihin......

Muuta      kiinnitys-
luottoa..........

Muita  lainoja   ..........

Vekseleitä............

0l)1igatioita..........

Muita  arvopapereita  ....

5130 091

2  811617

1403 517

914 957

7148 589

3 238 685
1 095 880

266 314

6 456 517

3 790 787
1679 416

986 314

8 261715

4 054 815

1135 771

266 996

6 911329

4 061206

1913 538

936 585

8 600 472

4 053 607
1123138

250 693

8 018 852

4 339 834
2 248 981

1 430 037

8 935  952
3 424 765
1  398 528

300 363

8 822 265

4 645 004
2 707 899

1 469 362

8 626 422
2 935-319

1582.69`4

328 515

Kaikkiaan   \16 879 559|20175 774|20 939 239|22 078 460|22 295 215

Suomen   luot±ovolyymi   vv..n   1927-1931   Lopussa.

(prosenteissa)

|                                                             Kaikkiaan      |    ioo.o|    100.o|    100.o|    100.o|    100.o|    100.o|

Runsaimmin   edustettuina   olivat   aina   vuoteen   1930   asti  ryh-
mään   ))muita   lainoja»   kuuluvat    sijoitukset,    jotka   pääasiallisesti
'olivaL  velkakirjavelkoja;  vuonna  1931  sivuutti  näiden  määrän  kiin-

nitysluotto,   jonka  lisäys  kysymyksessä   olevana  kautena   oli   huo-
mattavan  runsas  ja  melko  tasainen.   Vuodesta  1927  vuoteen  1928,

jolloin   koko   luottovolyymi   lisääntyi   3 296   milj. markalla   eli   19.5
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Suomen  luotiovolgumi   w..n   1927-1931   lopussa.

(Lainananto,   kun   1927±100)

Kaikkiaan   |    |00.o   |    119.5   |    124.o  |    130.8  |    132.i

'°/o:lla, oli kiinnitysluoton kasvu 1326 milj. markkaa vastaten 25.9°/o.

Koko  luottomäärän  lisäyksestä  mainittuna  aikana  tulee  riäin  olren
kiinnitysluoton   osalle   noin   40  °/o.     Seuraavan   vuoden   aikana   oli
kasvu  pienempi,  455  milj. markkaa,  mutta  vuodesta`1929  vuoteen
1930  sen  sijaan  1107  milj. ja  kauden  viimeisenä  vuotena  803  milj.
markkaa,  joten  koko  lisäys  aikana  1927-1931  oli  3 692  milj. mark-
kaa   eli   72.o  °/o.    Siten  kiiiinitysluottojen  osuus  luottojen  kokonais-
määrästä   nousi   30.4  °/o:sta   vuonna   1927   39.6  °/o:iin  vuonna   1931.

Kaupunkikiinteistöjä  vastaan  annettu  luotto  kasvoi  aina  vuo-
teen  1929  asti  suhteellisesti  nopeammin  kuin  muut  kiinnitysluotot,

johtuen   suui`elta   osalta   Asuntohypoteekkipankin   saamasta  ulko-
maisesta  luotosta.    Vuodesta  1927  vuoteen  1928  oli  lisäys  979  milj.
markkaa  eli 34.8  °/o, ja  sitä  seui.aavina vuosina 270,  279 ja 305 milj.
markkaa,  ollen  lisäys  koko  kaudelta  1833  milj. mai`kkaa, vastaten
65.2  °/o.     Kiinnitysluotto  maatiloihiii  kasvoi  vuoden  1928  loppuun
vähänlaisesti,  276  milj., ja  seuraavan  vuoden  aikana  vain  234milj.
markalla,   mutta   sitä   seui.aavina   vuosina,   osuuskassojen   keskus-
lainarahaston   saatua   pääomia   ulkomailta,   335   ja   458   milj. mar-
kalla;   lisäys   koko   ajanjaksolta   nousi  täten   1304  milj. mai`kkaan,
mikä  merkitsee  92.0  °/o:n  kasvua  vuoden  1927  määrästä.   Muu  kiin-
nitysluotto kasvoi aluksi hyvin hitaasti, jopa vuonna  1929 aletenkin
edellisen  vuoden  määrästä.    Vuonna  1930  tapahtui  kuitenkin  äkil-
linen  493 milj. markan lisäys,  joka  suurimmaksi osaksi johtui Teolli-
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suus-Hypoteekkipankin    saamasta    ulkomaisesta    lainasta.     Kasvu
koko   ajalta   oli   554   milj.   markkaa  eli  60.6  °/o.

Ajanjakson   ensimmäisenä  vuotena  tapahtunut  luottovolyymin
määi.än  suui-i  lisäys  ulottui  kaikkiin  muihinkin  luottolajeihin.   Ryh-
mään   »muita   lainoja»   kuuluvat   sijoitukset   enenivät   tällöin   1  113,
milj.  markalla  eli  15.6  °/o:Ila.     Vuoden  1930  loppuun  mennessä  taa~
sen,  jolloin tämänlaatuinen luotto  oli suurimmillaan,  oli kasvu  1  787
milj. markkaa, vastaten  25.o  °/o,  mutta  vähennys  vuoden  1931  ku-
luessa   310   milj. markkaa,   joten   lisäys   koko   ajanjaksolta   supistui
1477  milj.  markkaan  eli  20.7  °/o:iin.

Vekseliluoton  määrä  nousi  kauden  ensimmäisenä  vuotena  mel-
koisesti,  816  milj. markalla, vastaten  25.2  °/o,  mutta  aleni jo  vuoden
1929   loppuun   mennessä   vähän  yli   miljoonalla   ja   sitä   seuraavina
vuosina   629  ja  489  milj. mai.ka]la,   ollen  vähennys  vuodesta   1927
näin   ollen   303   milj. markkaa   eli   9.4  °/o   ja   vuodesta   1928,   jolloin
vekseliluoton  määrä  oli  huipussaan,  1120  milj. markkaa  eli  27.6  °/o.

Sijoitukset   obligatioihin  ja   muihin  arvopapereihin  lisääntyivät
kyseessä    olevan   5-vuotiskauden   kuluessa   huomattavammin   vuo-
sina  1930  ja  1931.    Koko  aikana  suureni  edellisten  määrä  487  milj.

ja  jälkimmäisten  62  milj. markalla,  vastaavien  suhdelukujen  ollessa
44.4   ja   23.4  °/o.    Kyseessä  olevat  laitokset  ja  i`ahastot  olivat  näin
ollen  sijoittaneet  obligatioihin  varojaan  vuonna   1931  suhteellisesti

jonkin  verran  enemmän  kuin  vuonna   1927.
Mielenkiintoista on myöskin tarkastaa, kuinka  paljon ei`i luoton-

antajat   olivat   kysymyksessä   olevana   aikana   myöntäneet   ei`ilaa-
tuista  luottoa.    Tämän  selvittämiseksi  on  laadittu  seuraava  yhdis-
telmä,  jossa  erilaatuisten  sijoitusten  määi`ät  kauden  ensimmäiseltä.

ja   viimeiseltä   vuodelta   ovat   prosentteina   kunkin   luotonantajan
samanaikaisesta   kokonaislainanannosta.

Kiinnitysluottoa  olivat  sekä  kauden  alussa  että  lopussa  myön-
täneet  suhteellisesti  eniten  hypoteekkilaitokset,  joilla  ei  oikeastaan
ollutkaan   muita   sijoituksia.    Myös   eläkelaitokset   ja   -kassat   sekä
vakuutuslaitokset  olivat  antaneet  suui`imman  osan  lainoistaan  kiin-
nityksiä   vastaan.   Suomen  Pankkiin  nähden  on  tässä  kohden  huo-
mattava,  että se ei ole myöntänyt vai`sinaista kiinnitysluottoa, vaan
ovat  tähän  ryhmään  merkityt  luotot  enimmäkseen  lainoja  arvopal

Perivakuutta  vastaan.   Valtion  ja  sen rahastojen sekä osuuskassojen
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13.314.616.2||Suomeii    Pankki
Liikepankit   . . .
Säästöi)ankit 100.01100.o

Pa,lkit  yht.  . .

Hypotcckkilait.
Osuuskassat   ja

Keskuslainar.

1.411.i!100.o

Luottolait,. yht

Hcnkivak. yhtiöt
Palovak.    yht,iöt
Tapaturmavak.

yhtiöt......
Muut vak. yhtiöt

Kaikkiaan      |30.4)39.6|42.3i38.7|19.2(13.i|     6.5|     7.i|     1.6|     1.5|100.o|100.o

ja   niiden   keskuslainarahaston  kohdalla  olevan  kiinnitysluoton  suh.
teellisen pienen ja  »muiden  lainojen))  poikkeuksellisen  suuren määi'än
selittää osaksi se seikka, että aikaisemmin mainittu luoton antaminen
sen   tarpeessa   oleville  tiettyjen  luottolaitosten  sekä   kuntien   väli-
tyksellä   kiinnitysluottona,   mutta  kuitenkin  joutumincn  ryhmään
))muita    lainoja)),    ei`ikoisesti   vaikuttaa   juuri   näiden   myöntämän
luoton  laatuun.

Myönnetyistä  kiinnitysluotoista  oli  yli  puolella  vakuutena  kau-

punkikiinteistöt   ja   runsaalla   neljännellä   osalla   maatilat.    Ensiksi
mainittua  oli  suhteellisesti  eniten  yleisten rahastojen,  eläkelaitosten
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ji`    -kassojen   sekä   vakuutuslaitosten   antamasta   kiinnitysluotosta.
Osuuskassojen   ja   niiden   keskuslainai`ahaston   antamissa   lainoissa
ei   sitä   sen  sijaan  ollut  ]ainkaan;  myöskin  va]tion ja  sen rahastojen
myöntämistä    kiinnityslainoista    olivat  lainat  kaupunkikiinteistöjä
vastaan  vain  pienenä  osana.    Maatilat  oli  vakuutena  melkcin   kai-
kella   osuuskassojen  ja   niiden  keskuslainarahaston  ja   runsaa§t,i   yli

puo]ella  valtion  ja  sen  rahastojen  antamalla  kiinnitysluotolla.
Vekseliluottoa   oli   suhteellisesti   eniten,   vähän   )'li   i)uolet   koko

lainanannostaan,   myöntänyt   Suomen   Pankki,   ja   olivat   vekselit
kauden   lopussa   miltei   yhtä   huomattavana   osana   sen   antamasta
luotost,a   kuin   kauden   alussakin.    Liikepankkien   antaman   vekseli-
1uoton   osuus   niiden   lainanannossa   sitä   vastoin   pieneni   vuodesta
`1927   vuoteen  1931  melkoisesti,  nim.  30.7  °/o:sta  24.9  °/o:iin.    Säästö-

pankkeihin   nähden   oli   vekseleillä  vain  vähäinen  merkitys;   kysy-
myksessä    olevan    5-vuotiskauden    alussa   ne  olivat   2.6   ja   sen   lo-

pussa  vain  1.5  °/o   näiden   rahalaitosten   myöntämäst,ä   luotosta.
Obligatioihin  olivat  yleiset  rahastot  ja  Suomen  Pankki  kiinnit-

täneet   varojaan   suhteellisesti   cnemmän   kuin   muut  luotonantaja-
ryhmät,   ollen   kuitenkin   tällaiset   sijoitukset   vuonna   1931,   aivan

päinvastoin  kuin  on  laita  muiden  luotonantajien  ollessa  kyscessä,
i)ienempänä   osana   niiden   antamista   lainoista   kuin  vuonna   1927.
Eniten  oli   obligatioihin   sijoittanut   Suomen   Pankki,   jolla   oli   hal-
lussaan   kauden  alussa  35.8   ja  lopussa   22.7  °/o  koko   obligatiomää-
i.ästä,   sen   jälkeen   vakuutuslaitokset,   joiden   vastaavat   prosentit
olivaL   13.3  ja   16.6  °/o,  sekä  liikepankit  ja  säästöpankit,  vastaavien
suhdelukujen    ollessa   edellisten   kohdalta   13.9   ja   14.2  °/o   sekä   jäl-
kimmäisten   11.2  ja   14.4.  °/o.    Muihin  arvopapereihin  olivat  ainoas-
taan  yleiset  rahastot  tuiituvammin  sijoittaneet  varojaan.

Paitsi  edellä  käsiteltyjä  on  eri  ]aitoksilla  ja  rahastoilla  joukko,
erilaatuisia  saatavia  ja  sijoituksia,  joita  ei  ole  otettu lukuun,  koska
ne  joko  jo  sisältyvät  toisten  luotonaiitajien  myöntämiin  lainoihin
taikka  sitten eivät ole puhtaasti luoton luontoisia.   Koska kuitenkin

pankit   luottopolitiikallaan   voivat   vaikuttaa   näiden   siirtymiseen
lisäykseksi  luottovolyymiin  tässä  esityksessä  käytetyssä  merkityk-
sessä,  lienee  syytä  niitä  lyhyesti  kosketella.    Pankkitalletuksia  oli
edellä   olevassa   huomioon   otetuilla   laitoksilla   ja   i`ahastoil]a   kysy-
myksessä   olevina  vuosina   noin  300   milj. markkaa;  kauden  alussa
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oli    niiden   määi'ä   321.9   milj.ja   lopussa   298.3   milj.  markkaa.    Yli

puolet   talletusten   kokonaismäärästä,   vuonna   1927178.9   milj. ja
vuonna    1931152.4    mjlj. inarkkaa,    oli   vakuutuslaitosten,    näistä
ennen   kaikkea   pa]ovakuutusyhtiöidep,   nimissä.     Myös   osuuskas-
soilla  ja  niiden  keskuslainarahastolla  oli  melkoisesti  tällaisia   sijoi-
tuksia,  nim. vähän  yli  65  milj. markkaa  sekä  kauden  ensimmäisenä
että  viimeisenä  vuotena;   vielä   on  mainittava  yleisten  rahastojen
talletukset,    määrältään   vastaavasti   43.i    ja   45.5    milj. markkaa.
Saatavia   toisilta   laitoksilta   tai   rahastoilta   oli   miltei   yksinomaan
valtiolla ja  valtion i`ahastoilla,  vuonna  1927  343.8  ja  kauden  lopussa
510.5   milj. markkaa,   huomattavimmin   osuuskassojen   keskuslaina-
rahastolta  ja  Suomen  Hypoteekkiyhdistykseltä.

Sijoituksia    omiin   kiinteistöihin   ja    muuhun    realiomaisuuteen
oli  vuonna,1927  323.8  inilj. markkaa,  mutta  vuonna  1931  eneinmän
kuin  kaksi  kertaa  runsaammin,   nim. 654.o   milj.  markkaa.    Näistå
;ummista  tu]ec  noin  puolet .liikepankkien  ja  noin  neljäsosa  säästö-

pankkien   osalle,   edellisten   osuuden   ollessa   kysymyksessä   olevan
5-vuotiskauden   aikana  pienenemään ja jälkimmäisten suurenemaan

päin.   Mitä lopuksi tulee muihin sijoituksiin,  nimittäin toisten pank-
kien talletustodistuksiin ja maksuosoituksiin, irtaimistoon,  erinäisiin
lyhytaikaisiin  sit,oumuksiin  sekä  vähäisempiin  sijoituksiin  ja  sitou-
muksiin,   nousi   niiden   määrä   248.8   milj. markasta   vuonna   1927
412.5   milj.  mai`kkaan   kauden   lopussa.     T\Täitäkin   oli   liikepankeilla
eniten, kauden alkupuolella yli puolet kaikista ja lopussa noin 40  °/o.

Awiotukuj cL  luottovolyymin  kokonaismäärästä.

Suomen   luottovolyymistä   vuosien   1927~1931   lopussa   edellå
esitettyihin  lukuihin   on  luoton   kokonaismäärän   selvillesaamiseksi
ensinnäkin  lisättävä` se  obligatiomäärä,  joka  on  muiden  kuin  edellä
olevassa   huomioon  otettujen  laitosten  ja  rahastojen  hallussa,  kui-
tenkin  vähentämällä  luottolaitosten  obligatiolainat,  vuosina  1927-
1931   suuruudeltaan.1530,    1940,1950,  2810  ja  2880  milj.  mark-
kaa,   koska  ne  jo  sisältyvät  niiden  lainanannosta esitettyiliin lukui-
hin.   Seuraavasta   asetelmasta,   jossa   vanheinpien   ulkomaanrahan
määräisten   obligatioiden   kii`jattu   arvo,   nykyarvon   saamiseksi   on
kerrottu    7.66:1la,   käy   ilmi   obligatioiden   kokonaismääi.ä   kyseessä
olevina   vuosina,  sekä  ne  ylijäämät,  jotka  on  lisättävä  taulukoiden
loppusummiin  (milj. markoin).



R.    YLÖNEN

5  770                  31/10
6 340                 3 360
6  4CO                    3  3SO

7 810                 3 €00
7 8J_0                   3  350

Obligatioiden    kokonaismäärä    lisääntyi    näinä    vuosina    2 040
milj. markalla,   vastaten   35.4  °/o,   mutta   luottolaitosten   obligatio-
1ainat    suhteellisesti    paljon    enemmän,    nim.1350    milj. markalla,
mikä  vastaa  88.2  °/o:n  nousua.    Melkein  koko  tämä  lisäys  tapahtui
vuoden   1930  kuluessa,  johtuen  osuuskassojen  keskuslainarahaston

ja   etenkin   hypoteekkilaitosten   ottamista   obligatiolainoista.
Obligatioiden   i.innalla   lisää   luottovolyymia   melkoisesti   lyhyt-

aikainen  ulkomainen  lainaus, joka tehtyjen arviolaskelmien mukaan
vuosina   1927-1931   oli   määrältään   3 580,   4140,   /± 280,   3 560   ja
2 200  milj. markkaa.    Tuntuvimmat  lisäykset  olivat  vuonna   1928

ja  alkupuolella  vuotta  1929,  jo]loin tilanne  kotimaisilla  rahamarkki-
noillamme   jo   oli   kärjistynyt,   mutta   ulkomailla   vielä   suhteellisen
edullinen,   joten  tällaisen   luoton   saanti   ei   tuottanut   erikoisempia
vaikeuksia.   Tämän  jälkeen  väheni  näiden  velkojen  määrä  jälleen,
erittäinkin  vuoden  1931  syksyllä  silloisen  luottamuspulan  ja  kulta-
kannasta  luopumisen  yhteydessä.

Kun  obligatioiden  ja  lyhytaikaisten  ulkomaisten  lainojen  lisäksi
vielä   osuuskauppojen   säästökassojen   vast,aanottamat   talletukset,

jotka  vuodesta  1927  vuoteen  1931  olivat  345,  419,  442,  441  ja  405
milj. markkaa,    yhdistetään    aikaisemmin    esitettyihin    loppusum-
miin,   saadaan  eri  vuosien  määrät  tasaluvuin  seuraaviksi:

Milj.  mk.
23 900
28  400
29 100
29 700
28 S00

Näiden    lukujen    mukaan    saavutti    luottovolyymi    huippunsa
vuonna   `1930,  ja   oli  lisäys  vuodest,a   1927  tällöin  noin   5800   milj.
mai`kkaa  eli  noin  24  °/o.  Vuoden  1931  kuluessa  aleni  luottovolyymi,

johtuen   pääasial]isesti   lyhytaikaisten   ulkomaisten   velkojen   vähe-
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nemisestä,   noin  1400  milj. mai.kalla  eli  melkein  vuoden  1928  mää-
i.ään,  joten  lisäys  koko  5-vuotiskautena  jäi   noin  4 400   milj. mai`-
kaksi,  vastaten  18 °/o.

Yksityislainauksen  määrästä  ja  vaihteluista  ei  ole  lainkaan  tie-
toja,   joten   sen  vaikutuksesta   luottovolyymin   vaihteluihin   ei   voi
varmuudella   mitään   sanoa.     Tuntuu   kuitenkiii   todennäköiseltä,
että   lainanantajien  tappiot,   kun   kiinteistöjen,   joi.hin   heillä   usein
oli   huippukiinnityksiä,   hinnat   lamakauden   vaikutuksesta   tuntu-
vasti  laskivat,  ja  he  näin  ollen  saivat  vain  osan  antamastaan  luo-
tosta    takaisin,    on   pelottanut   yksityisiä    ]ainaamasta    varojaan.
Niinikään  lienee  raha-arvoa  alentavan  inflation  pelko  ja  toisaalta
mahdollisuus   edullisesti   ostaa   suomalaisia  dollariobligatioita  kysy-
myksessä   olevan  ajanjakson  lopulla   aiheuttanut   yksityisten  anta-
mien  lainojen  irtisanomisia.   Vastakkaiseen  suuntaan  lienee  taasen
ollut    omansa    vaikuttamaan    talletuskorkojen    aleneminen    sekä
sellaisen   luotonkysynnän   runsaus,   jota   luottolaitokset   eivät   ole
tyydyttäneet.   Yksityislainojen  määriin  nähden  on  tyydyttävä seu-
raaviin tietoihin.  Maatalouden yksityisiltä saama luotto oli tehtyjen
arvioiden   mukaan  vuoden   1931  päättyessä  noin  1600  milj.  mai`k-
kaa.   Niinikään  on  arvioitu,  että  tällaisia  lainoja  olisi  vuoden  1928

päättyessä  sijoitettu  kaupunkien  asuinkiinteistöihin  noin  800  milj.
markkaa,   mikä  vastannee  noin   1000   milj.  mai`kkaa  vuoden  1931
lopussa.    Yksityslainauksen  määrä   nousisi  täten   noin   2 600   milj.
markkaan,  mutta  tämän  lainauksen  kokonaismäärä  nousee  toden-
näköisesti  hyvän  joukon  suui`emmaksikin.

Jos  vielä  otetaan  huomioon  paikkakunnallisten  rahastojen  va-
rat,  vuoden  1931  lopussa  yhteensä  577  milj. markkaa,  johon  sum-
maan  kylläkin  sisältyy  muitakin  sijoituksia  kuin  luotonantoa,  sekä
eräät  yleiset  rahastot,  joista  tietoja  puuttuu,  saadaan  lopputulok-
seksi,   että   Suomen  luottovolyymi  mainittuna  aikana  olisi  noussut
vähintään   31500  milj. markkaan.    Tästä  määrästä  oli  noin  8 400
milj.   markkaa   eli   noin  27 °/o  ulkomaanrahamääräistä  luottoa  tai
muuten   ulkomaille  sijoitettuja  obligatioita.

Saatuun    loppusummaan    on    luonnollisestikin    suhtauduttava
tietyllä   varovaisuudella,   sillä   se   jää   maamme   luotto-oloja   valai-
sevien  tietojen   epämääräisyyden  vuoksi  lopultakin  vain  likimää-
räiseksi  arvioksi.
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AT"M_  .SM:TTH ,  _Kansoien  varall_isuLLs._      T!Ltkjryy,$   8_en  olemuksest,a,  ja
CeÅj,7.ö.L.s£ö.   Suomentanut  sekä  Adam  Smithin  elämäkerralla  ynnä
E.  Cannanin    mukaan    selityksillä   varustanut    To£yo  T. Ka£Zci.
Ensimmäinen  nide.   Werner  Söderström  Oy.   Porvoo  1933.   Siv.
L + 601.
He7wy   rÄomcÄ  BL4cÅ.Ze   teoksessaan   i)llistory   of   Civilization   in

England))  sanoo,  että  yksi  ainoa  skotlantilainen  -4dam  S77?i.£7}  -
on yhdellä  ainoalla teoksellaan -teoksellaan »Kansojen varallisuu-
desta»  -  vaikuttanut  enemmän  ihmiskunnan  onnen  hyväksi  kuin
kaikkien   valtiomiesten  ja   lainsäätäjäin   taitavuus   yhteensä,   josta
historia  on  antanut  oikean  kertomuksen.    Tämä  kii`ja  on  Bucklen
sanojen   mukaan   ehkä   huomattavin  kirja,   joka   koskaan   on   kir-
joitettu,   ja   varmasti   arvokkain   osuus   periaatteiden  luomisessa,
joille hallituksen tu]isi pei.ustua.   Mutta  Smith itse piti tärkeimpänä
teoksenaan  i)Moraalisten  tunteiden  teoriaa»  (The  Theory  of  Moi`al
Sentiments).   Tällä  olikin  erittäin  loistava  menestys.    Hänen  eläes-
sään  sitä  julkaistiin  viisi  painosta.    Voitaneenkin  sanoa,  että  )}Mo-
raalisten  tunteiden  teoria»  on  ulkonaisesti  ehjempi.   Sitä  hallitsevat
yhtenäiset   ajatukset.    Sen  lähtökohta,   deistinen  käsitys  itsestään
toimivasta  sopusointuisesta  maai]masta,  ei  kyllä  o]lut  uusi.    Se  oli
esiintynyt  jo  vanhan  ajan  i`unoudessa  ja  filosofiassa.   Mutta  Smith
on   siihen   perustanut   sopusointuisen   moraalisen   maailmani`aken-
teen.   Tämän rakenteen koossapitävänä  savena  on altruismi ja sym-
patian  tunne.    Painovoimana,  joka  pitää  rakennuksen  vakavana,
on  tietoisuus  Suuresta   lsästä,  joka  muuttumattoman  täydellisyy-
tensä  kautta  on  määrätty ylläpitämään  suurimman  määrän  onnea.
Tietoisuus  tästä  jumalallisesta,  hyväntahtoisesta  Olennosta,  jonka
välittömän  suojeluksen  alaisia   ovat  kaikki  kaikkeuden  asujaimet,
halvimmista  korkeimpiin,  johtaa  ihmisen  erittäin  altruistiseen  aja-
tustapaan.    Se  luo  ihmisessä  vakaumuksen,   että  Suuri   lsä  johtaa
kaikkeuden  ääretöntä  koneistoa  siten,  että  se  aina  luo  suurimman
määi.än  onnea;  se  luo  vakaumuksen,  että  tämä  kaikkiviisas  Olento
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ei  voi  järjestelmässään  sallia  mitään  osittaista  pahaa,  joka  ei  ole
välttämätöntä  univei`saaliselle  hyvälle.    Ihminen,  jolla  on  täl]ainen
vakaumus,   pitää  kaikkia   onnettomuuksia, jotka kohtaavat häntä,
hänen   ystäviään,   hänen   yhteiskuntaansa   tai   hänen   maataan,   ei
ainoastaan  seikkana, johon hänen tulee tyynenä  alistua,  vaan myös
seikkana,  jota   hän  innolla   olisi  halunnut,   jos   hän   olisi  tuntenut
kaikki   asioiden   yhteydet   ja   niiden   keskinäisen   riippuvaisuuden.

))Kansojen  varallisuudessa»  ei   esiinny  toimivana   altruismi  eikä
sympatia,  vaan niille vastakkainen tunne,  itsekkyys.   Vara]lisuuden
perustana  on  työ,  mutta  itsekkyys  aiheuttaa,  että  ihmiset  saavat
vai.allisuutta  muutenkin  kuin  työn  kautta,  etenkin  muuten.   »P\'iin
i)ian   kuin   pääomaa   on   kasaantunut   yksityishenkilöiden   käsiin,
tulevat  muutamat  heistä  luonnol]isesti  käyttämään  sitä  panemalla
työhön  työläisiä,   hankkien   heille   raaka-aineita  ja   elättäen   heitä,
saadakseen voittoa  heidän teostensa  myynnistä   e]i  siitä lisäai`vosta,
ininkä  heidän  työnsä  i`aaka-aineil]e  antaa.   Valmista  tuotetta  vaih-
det,taessa joko rahaan,  työhön tai  muihin tavaroihin,  täytyy  siihen,
mikä  saattaa  riittää  maksamaan  raaka-aineiden  hinnan ja  työmies-
ten   palkan,   lisäksi  saada  jotakin  voittoa  tämän  työn  teettäjälle,
joka   uskaltaa   sijoittaa   päomansa   tähän   seikkai]uun.     Lisäarvo,
jonka   t,yömiehet   antavat   raaka-aineille,   jakaantuu   niin   mucdoin
tässä tapauksessa kahteen  osaan,  joista toinen maksaa  heidän palk-
kaT]sa,  toinen  heidän  työnantajansa   voitot  koko   siitä  i`aaka-aine-
määrästä  ja  t}'öpalkasta,  jotka  hän  ennakolta  on  suorittanut.   l]ä-
nelle  ei  olisi  voinut  olla  mitään  etua  heidän työhön  ottamisestaan,
ellei  hän  olisi  odottanut  saavansa  heidän  työnsä  tuotteiden  myyn-

±|SsTeäcne,n:Tkåäåä]i:iresoe|Ts,i=|i|ku::iti:taää;uhuå:=nmååa:¥aa.nåaanpaklå;#å:
inisestä   pienemmän   asemesta,   e]]eivät   hänen   voittonsa   olisi   vei.-
rannoll].sia   hänen   pääomansa   määrään.    Saattaisi  kenties  ajatel]a,
että i)ääomavoitot ovat vain erään erikoislaatuisen työpalkan, nimit-
täin  valvomis-ja  johtamistyöii  nimitys.    Ne  ovat  kuitenkin  aivan
toista,  niitä  määräävät  aivan  ei`i  periaatteet,  eivätkä  ne  ole  mis-
sään  suhteessa  tämän  oletetun  valvomis-ja johtamistyön määrään,
vaivaan tai teräväjärkisyyteen.J)   Smith jatkaa:   y)I]eti jonkin valta-
kunnan    maan    tu]tua    kokonaan    yksityisomaisuudeksi    pyrkivät

=:haiåoä;sättajåti||:|Tnti:aka:FekliyTvuäunteFeit:,iå=l;saettivka:rJriå=kaoarEoåieJ:::
läpä  sen  luonnon  tuotteista.    Metsän  puut,  kedon  i`uoho  ja  kaikki
maan  luonnolliset  hedelmät,  jotka  maan  ollessa  yhteisomaisuutta
maksoivat  t}'ömiehelle  vain  niiden  keräämiseen  menevän  vaivan,
tulevat hänellekin  maksamaan lisähinnan.   I-Iänen täytyy nyt mak-
saa  keräämisluvasta  ja  luovuttaa  maanomistaja]le  osa  siitä,  minkä
hänen työnsä kokoo tai tuottaa.   Tämä  osa, tai, mikä  on sama  asia,
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tämän  osan  hinta,  muodostaa  maakoron  ja  on  useimpien  hyödyk-
keiden  hinnan  kolmantena  osatekijänä.   On  huomattava,  että  hin-
nan   kaikkien   osatekijöiden   todellisen   arvon   mittana   on   se   työ-
määrä,  minkä  kukin  niistä  voi  hankkia  tai  vallita.    T}Tö  ei  mittaa
yksistään  sitä  hinnan  osaa,  joka  jakautuu  työksi,  vaan  myös  sen,
joka  jakaantuu  maakoi.koon  ja  sen,  joka  jakaantuu  voittoon.»

Smith    siis    esittää   tavallaan   marxilaisen   lisäarvo-opin.     Sitä-
paitsi  hänen  esityksensä  mukaan  varakkaat  eivät  itsekkyydellään
vahingoita  ainoastaan  työmiehiä,  vaan  myös  yhteiskuntaa  y]eensä.
.Jo   työväen   vahingoittaminen   on   yhteiskunnan   vahingoittamista.
Työtä   tekevä   väestö   muodostaa   vei`i.attomasti   suurimman   osan
yhteiskuntaa.      Mikään  yhteiskunta  ei  varmastikaan  voi  olla  ku-
koistava   eikä   onnellinen  veiTattomasti  suurimman   osan  sen  jäse-
nistä   ollessa   köyhiä  ja   kurjia.    Sitäpaitsi   on   varsin   kohtuullist,a,
että  ne,  jotka  hankkivat  koko  kansalle  ravinnon,  vaatteet ja  asun-
non,  saavat niin suuren osan oman työnsä tuotosta,  että heillä itsel-
läänkin  on  siedettävän  hyvä  ravinto,  vaatteet  ja  asunto.»   Etenkin
yksi  luokka,  nimittäin  yrittäjät,  heistä  varsinkin  kauppiaat,  ajaa
omaa  etuaan tavalla, joka koituu yhteiskunnalle vahingoksi.   Maan-
omistajien  ja  työmiesten  edut  sopivat  yhteen  yleisen  edun  kanssa
sikäli,   että   jokainen   }'hteiskunnan   edistysaskel   kohottaa   heidän
tuloaan,   maanvuokraa   ja   työpalkkaa.    Mutta  yrittäjän   etu   sotii
yleistä  etua  vastaan  jo  siitä  syystä,  että  hänen  tulonsa,  voitto,  on
alhainen  rikkaissa  ja  korkea  köyhissä  maissa,  koska  edellisissä  pää-
omien  keskinäinen  kilpailu  sitä  alentaa,   mutta  sen   niukkuus  jäl-
kimmäisissä sitä korottaa.  Smith sanoo, että kauppiaiden -Smithin
aikana  huomattavimmilla  teollisuuden  aloilla  o]ivat  yrittäjinä  hen-
kilöt, joiden päätoimiala oli kauppa -etu kullakin kaupan ja teolli-
suuden   alalla   on   aina   jossakin   suhteessa   toinen,   vieläpä   vastak-
kainen  kuin  yleinen  etu.   Kauppiaiden  edun  mukaista  on  aina  laa-
jentaa  mai`kkinoita  ja  supistaa  kilpailua.    »Mai`kkinoiden  laajenta-
minen  saattaa   usein  hyvinkin  olla  yleisen  edun  mukaista;  mutta
kilpailun  supistamisen täytyy aina  olla  sen  vastaista,  ja  se  voi vain
tehdä   liikemiehille   mahdolliseksi   kiskoa   omaksi   hyväkseen   järje-
töntä   veroa   kanssaihmisiltään   nostamalla   liikemiesten   voitot   yli
niiden   luonnollisen   tason.    Tämän   säädyn   taholta   tulevia   ehdo-
tuksia,  mikäli  ne  tai.koittavat  kauppaa  koskevaa  uutta  lakia  tai
säädöstä,   olisi   aina   kuunneltava   suurella   varovaisuudella,   eikä
niitä  olisi  milloinkaan  hyväksyttävä,   ennenkuin  niitä  on  pitkään
ja   huolellisesti   tutkittu   sekä   mahdollisimman   tunnollisesti   että
myös   mahdollisimman   epäluuloisen   tarkkaavaisesti.    Nämä   ehdo-
tukset  tulevat  säädyn  taholta,  jonka  etu  ei  milloinkaan  ole  aivan
sama  kuin  yleisön   ja  jonka  edun  mukaista  yleensä  on  johtaa  hai`-
haan, vieläpä sortaakin yleisöä; ja joka niinmuodoin useissa tapauk-
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sissa  onkin  sekä  johtanut  harhaan  että  sortanut  sitä.))   Smith  edel-
leen  kuvaa,  kuinka  kauppiaat,  joiden  hallussa  teollisuus   suui`elta
osalta  oli,   olivat  voittojaan  silmällä  pitäen  johtaneet  kauppaa  ja
tuotantoa   tavalla,   joka   toiselta   puolen   teki   kuluttajille   tavarat
kalliiksi,  mutta  toiselta  puolen  suosien  ulkomaista  tuotantoa,  va-
hingoitti  myös  kotimaista  teollisuutta.    Jos  pääomia  ei  ole  riittä-
västi kaikkia  aloja varten -myöskään  lsossa  Britanniassa  ei  niitä
Smithin esityksen mukaan ollut riittävästi - on tärkeää, että niitä
käytetään tavalla, joka eniten edistää  kotimaista  työtä.   Kotimaista
työtä  edistää  eniten  pääoman  käyttö  vai`sinaiseen  tuotantoon  sekä
kotiinaiseen tavarain vaihtoon.   Mutta kauppiaat suurempaa voittoa
tavoitellen  suosivat  suuressa  määrin  ulkomaankauppaa  kot.imaisen
kaupan   asemesta.     Kauppiaiden   rikkaudet,   jolleivat   ne   ostojen
kautta  tai  pääomina  kannata  kotimaista  tuotantoa,  eivät  ole  väes-
tön  i`ikkautta.   Vaikka  Espanjassa  ja  Portugalissa  kauppiaat  koko-
sivat   äärettömiä   i`ikkauksia,   ei   siten   annettu   työtä   kotimaiselle
teollisuudelle.    Sekä   Portugaliin   ja   Espanjaan   että   niiden   siirto-
maihin   tuotiin   teollisuustuotteita   ulkomailta.    Smith   huudahtaa:
y)Ovatko  Cadiz'in  ja  Lissabonin  kauppiaiden  suunnattomat  voitot
lisänneet   Espanjan  ja   Portugalin  pääomaa?    Ovatko  ne  lieventä-
neet  köyhyyttä,  ovatko  ne  edistäneet  tuotantoa  noissa  kurjuutta
käi`sivissä   maissa?»

Omaa   etuaan   ajoivat   yrittäjät   Smithin   kuvauksen   mukaan
yhteiskuntaa    vahingoittavalla    tavalla    yhtiöiden,    yhtymäin    tai
muun yhteistoiminnan kautta.   Tämä tapahtui suui.elta osalta ilman
]ainsäädännön  apua.    Mutta  heidän  oli  onnistunut  myös  taivuttaa
lainsäädäntö  osaksi  suosimaan  heidän  tällaista  yhteistoimintaansa,
osaksi   suoranaisesti   toteuttamaan   politiikkaa,   joka   tuotti   etua
heille,    mutta    vahingoitti    muita    yhteiskuntaryhmiä,    kotimaista
tuotantoa   ja   yleistä   etua.    Tätä   heidän   johtamaansa   politiikkaa
nimitti    Smith    merkantii]ijärjestelmäksi   eli   kauppajärjestelmäksi.
Yhteisen  hyvän  nimessä  tähtää  Smith  yrittäjien  vapauden  supista-
miseen  omien  etujensa  ajamisessa.    Niin  asettaa  hän  päämääräksi
kaikkien  -  nykyisissä  suuryrityksissä  välttämättömien  -  kollek-
tiivisten  yritysten  lakkaamiseen,  jolleivät  ne  ole  perustetut  yleistä
hyvää   silmällä   pitäen.    Varsinaisen   säännöstelyn   tähän   päämää-
rään  pääsemiseksi  näyttää  hän  kuitenkin  pitävän  tarpeettomana,
jos  vain yhtiöiden  erikoisoikeudet  poistetaan,  sillä  ilman  monopolia
ne  hänen  mielestään  eivät  voi  menestyä.   Myöskään  yleistä  hyvää
tai.koittavat  yhtiöt  eivät  Smithin  mielestä  yleensä  voi menestyä,
minkä  vuoksi  on  ymmärret,tävää,   että  hän  eräillä  aloilla  ehdotti
valtion  toimintaa  laajennet,tavaksi.    Toiselta  puolen  hän  ehdottaa
lakkautettavaksi  tai  vähennettäväksi  yrittäjien  hyväksi  tapahtu-
nutta   säännöste]yä.
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i)Moraalisten  tunteiden teoria» ja »Kansojen  vara]1isuus» muodos-
tavat  siis  sopusointuisen  kokonaisuuden  sikäli,  että  edellinen  teos
on   altruismin   ylistystä   ja   jälkimmäinen muodostaa  syytöskirjan
itsekkyyttä  vastaan.    Mutta  kumpaiseenkin  teokseen  on  tullut  -
sanoisimmeko   kasvannaisena   -  vanha   opi)i   yhteisedun   ja   itsek-
kyyden  keskinäisestä   sopusoinnusta.    Molemmissa  teoksissa   on   se
nimenomaan    ulotettu    taloudelliselle    alal]e.     Sekin    saa    deistisen
perustelun.   r\Täkvmätön  käsi  johtaa  ihmisen  usein  edistäinään  pää-
määi`iä,  joita  häh  ei  ole  tavoitellut.   Yksilö  etsimällä  omaa  etuaan
»useasti   edistää   yhteiskunnan   etua   tehokkaammin   kuin   todella
pyrkiessään  sitä  edistämään.»    Mutta  tälle  ajatukselle  esittää  hän
myös   luonnollisia   todistuksia.     Samalla   kun   kaikkeuden   kaikki-
viisaan   johdon   ihailu   tekee   ihmisen    äärimmäisen    alti'uistiseksi,
myös järjestelmän ihailu, joka tuottaa ihmiselle menestystä,  saattaa
ihmisen  toteuttamaan   näitä  järjestelmiä,   vaikka   hän   ei   ajattele-
kaan  sitä  todellista  etua,  joka  niistä koituu.   Me  sekoitamme  mieli-
kuvituksessamme    keskenään   järjestelmän    säännöllisen   ja    sopu-
sointuisen   toimin]ian   ja   koneen,   jonka   avulla   tyydytys   saadaan
aikaan.    On  hyvä,  että  luonto  pettää  meitä  tällä  tavalla.    Tämä
hai.haluulo  pitää  alituisessa  käynnissä  ihmisten  toiminnan.    Ylpeä
ja  tunteeton  maanomistaja  ei  ajattele  mitään  tarkoitusta,  kun  hän
silmäilee  laajoja  peltojaan  ja  piittaamatta  veljiensä  i)uutteesta  s},'ö
silmillään   koko  sadon.    Sananlasku,   että   silmä   on   suuremi)i  kuin
vatsa,  ei  toteudu  missään  siinä  määi.in  kuin  hänessä.    I-[änen  vat-
sansa  ef  ole missään suhteessa hänen toiveidensa  suunnattomuuteen
eikä  siihen  mahdu  enempää  kuin  alhaisimman  talonpojan.    Loput
hänen  täytyy  .].akaa  linnansa  rakentajille,  jossa  hän  tuon  vähäisen
osan  syö, ja  niille,  jotka  hankkivat  hänelle ja  pitävät järjestyksessä
hänen   korunsa.    Rikkaat   kuluttavat   vain   vähän   enemmän   kuin
köyhät;  ja  vaikka  heidän  ainoana  tarkoituksenaan,  kun  he  antavat
työtä  tuhansille,  ovat  heidän  tui.hat ja  tyydyttämättömät  halunsa,
niin  he  huolimatta  luonnollisesta  itsekkyydestään  ja  ryöstönhalus-
taan  jakavat  kö}rhän  kanssa  kaiken  voittonsa  tulokset.    Iieitä  joh-
taa  näkymätön  käsi  jakamaan  välttämättömät  elintai`vikkeet  sa-
malla   tavalla   kuin  tapahtuisi,  jos  kaikki  maa   olisi  yhtä   suurina
osina  jaettu  sen  kaikkien  asukkaiden  kesken;  ja  siten  sitä  tarkoit-
tamatta,  siitä  tietämättä,  he  edistävät  yhteiskunnan  hyvää.    Kun
kaitselmus  jakoi  maan  harvoille  maanomistajille,  ei  se  unohtanut
eikä   hylänn}Tt niitä, jotka jäivät jaosta osattomiksi.   Viimemainitut
saavat    osansa    sen    tuotteista.      Inhimillisen    elämän    todellisesta
onnesta   he   eivät   ole  jääneet   huonommalle   osalle  kuin   ne,   jotka
näyttävät    olevan   heidän   yläpuolellaan.     Ruumiin   hyvinvoinnin
ja  mielen  rauhan  puolesta  ei`i  yhteiskuntaluokat  ovat  melkein  sa-
malla  tasolla,  ja   kerjäläinen,  joka  lämmittelee  itseään  auringossa
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valtatien  varrella,   nauttii  turvallisuutta,  jota  kuninkaat  itselleen
taistelevat.

Näin  Smith  J)Moraalisten  tunteiden  teoriassai).    Sen  sijaan»  Kan-
sojen  vai`allisuudessai),  jossa  taloudellisten  olojen  tuntemus  on  ver-
rattomast,i   suurempi   kuin   edellisessä   teoksessa,    kuuluu   kuvaus
sellaisesta    maanomistajasta,   joka   jakaa    satonsa    alustalaisilleen,
menneisyyteen.    Maan   Smith   haluaisi  jaetuksi   viljelijöille.    »Kan-
sojen  varallisuudessa»  hän  ei   myöskään  näytä   pitävän  riittävänä
köyhimmänkään hyvinvoinnille  sitä,  että  hän  saa  lämmitellä  aurin-
gossa  valtatien  varrella.   Mutta  myös  tässä  teoksessa  sovittaa  hän
määrätyin   ehdoin   sopusointuoppia   yksilöiden   suoi.ittamaan   pää-
omain sijoitukseen.   Iiänen mielestään kukin yksilö, voittojen ollessa
samat  tai  melkein  samat,  sijoittaa  ensi  sijassa  pääomiaan  sellaisiin
käyttöihin,  jotka  kotimaisen tuotannon ja  siten  yleisen hyvän kan-
nalta  ovat  edullisimmat.    »Moi`aalisten  tunteiden  teorian»  mukaan
sopusoinnun   perustana   oleva   järjestelmän   ihailu   johtaa   yleistä
hyötyä   edistävään   talouspolitiikkaan.    ))Kansojen   vai`allisuudessa»
esitetään   se   käsitys,   että   pääoman   sijoittumista   yhteiskunnalle
edullisella  tavalla  tarkoittava  säännöstely  on  tarpeetonta.    Mutta
silloisten   inhimillisten   laitosten   ja   maanomistusolojen   vallitessa
hänen  esityksensä  mukaan  pääoman  sijoitus  todellisuudessa  tapah-
tuu  tavalla,  joka  tuotannon  ja  yhteiskunnan  kannalta  ei  ole  edul-
lista.

Sopusointuoppi  kuuluu  ilmeisesti  pneumatiikkaan,  oppiin  hen-
gistä,  joista  »Kansojen  varallisuudessa»  tavattavien  Smithin  omien
sanojen  mukaan  kovin  vähän  voidaan  tietää.   Se  ei  myöskään  ole,
kuten  myöhempinä  aikoina  usein  on  esitetty,  Smithin  keskeisimpiä
eikä    omintakeisimpia    ajatuksia.     GeoJ.g    ScÄcitÅmczn   esitelmässään
47tf!j CÄyde7w.%Åsen  syntymän  200-vuotisjuhlassa  sanoi,  että  Cliyde-
nius   ensimmäisenä   esitti   tämän   ajatuksen   taloudellisiin   oloihin
sovellettuna.    Näyttää,  että  hän  käsittäisi  sen  Chydeniuksen  suu-
rimmaksi  ansioksi  talousajattelun  alalla.    Ajatus  kuitenkin  esitet-
tiin  jo  vanhan  ajan  runoudessa  ja  filosofiassa.    Se  tavataan  fysio-
kraateilla ja ruotsalaisella  Plomgrenilla, joka  hänkin  kirjoitti  ennen
Chydeniusta.    Mainittu   ajatus   ei   ole   luettava   Chydeniuksen   eikä
Smithin   keksimäksi.    Mutta   heidän   merkityksensä   tämän   tiedon
johdosta  ei yhtään vähene.   Smithin ansiot  ovat alalla, joka kuuluu
taloustieteeseen  sen  nykyisessä  mielessä.    Ilän  on  käsitellyt  talous-
elämää  monipuolisemmin  kuin  kukaan  ennen.    Hän   esittää   huo-
|ellisen   tutkimuksen   tuloksena   taloudelliset   olot   ja   niiden   kehi-
tyksen  sellaisina,  kuin  historia  ja  hänen  aikansa  olot  ne  osoittivat.
rlän  karttaa  liioittelua  sanontat,avoissaan.   Ilän  ei  yleensä  luo  var-
moja  taloudellisia  lakeja,   mutta   osoittaa   huomaamiaan  säännön-
mukaisuuksia ja kehityssuuntaa.   Hän noudattaa siis samaa metodi-
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oppia,   jonka   Chydenius  ja  historiallinen  koulukunta  ovat  sanoiksi
pukeneet.

»Kansojen vai.allisuudesta)) on  eri  kielillä  hänen »kannattajainsa)}
toimesta  julkaistu   lyhennettyjä   laitoksia   tai   selostavia   esityksiä.
Niissä  on  kiinnitetty  huomiota  erikoisesti  edellä  mainittuun  sopu-
sointuoppiin, kun taas hänen kuvauksensa todellisista  oloista, jonka
mukaan ihmisten itsekkyys  vahingoittaa  yhteistä  etua,  on  karsittu
pois   epäoleellisena,   ehkäpä   muiden   »mei`kantilististen jäännösten»
joukkoon   luettuna.     Myös   hänen   yksityiskohtaisia   kuvauksiaan
taloude]lisista   oloista   ja   talouspoliittisia   ehdotuksiaan   on  jätetty
pois.

Esimerkiksi   FrL.edrt.ch   LL.stin   esitys   Smithin   ajatuksista   vain
poikkeustapauksissa   i)itää   paikkansa.     Hänen   mielestään   Smith
katselee  kaikkea  kauppiaan  näkökulmalta.    I]änen  järjestelmänsä
on   mitä  ankarin  ja  johdonmukaisin  merkantiili-  eli  kauppajärjes-
telmä.   Sen sijaan on Listin mielestä käsittämätöntä, miksi merkan-
tiilijärjestelmän  nimi  oli  annettu  Colbertin järjestelmälle,  joka  pää-
tarkoituksiltaan    oli    teollisuusjärjestelmä.      Ijist    esitt,ää    Smithin
talouspoliittisen  kannan  kosmopoliittiseksi.    Toiselta  puolen  hänen
mielestään  Smithin  todellinen  kanta  ei  ole  se,  miksi   tämä   sen  itse
on  esittänyt,  vaan  sama  kuin  ljistin  kanta.   Listin  sanojen  mukaan
Smithiii  kautta  on  taloustiede  tärkeimmissä  kohdissaan,  nimittäin
kansainvälisen  kaui)an  ja  kauppapolitiikan  alalla,  oi,tanut  mit,taa-
mattomia  taka-askeleita.    Smitliin   mukana   on   sofistiikan,   skolas-
tiikan,  epäselvyyden,  teeskentelyn  ja  ulkokullaisuuden  henki  tullut
tähän   tieteeseen.     Smithin   inukana   tuli   Englannin   valtiomaksii-
meihin  lisää  tarkoitus  salata  mainitun  maan   todellinen   politiikka
hänen  keksimillään  kosmopoliittisilla  puhetavoilla  ja  todistuksilla,
jotta  toiset  kansakunnat  saataisiin  estetyksi  tätä  politiikkaa   seu-
raamasta.   Kansakunta,  joka  suojelustoimenpiteillä  ja  merenkulku-
rajoituksilla   on   teollisuuskykynsä   ja   mei.enkulkunsa   niin   pitkälle
kehittänyt,  että  mikään  kansakunta  ei  kykene  sen  kanssa  kilpaile-
maan,   ei  voi  tehdä   viisaammin   kuin  temmata   pois   suuruutensa
tikapuut,   että   muut   kansakunnat   eivät  voisi   sen  jälkiä   kiivetä,
sekä  soimata  katuvaisena  itseään  siitä,  että  se  tähän  asti  on  kul-
kenut  erehdyksen  rataa  ja  vasta  nyt  tullut  totuuden  tuntoon.

List  ei  siis  tunnusta  to.distusvoimaa  Smithin  todellisen  kannan
osoittajana  sille,  mitä  Smith  itse  on  sanonut.    Et,tä  Smit,hin  oma
esitys on teeskenneltyä, se selviää hänen mielestään siitä, että Smith
ennen  kuolemaansa   polLti  käsikirjoituksensa.    Näistä,   Listin  mie-
lestä,   Smithin  petollisuus  olisi  paljastunut.

Ei`äät  kohdat  ljistin  esityksessä  viittaavat  siihen,  että  hänkin
on   lukenut   Smithiii   teoksen   supistettua   laitosta.    Joka   tapauk-
sessa  Smithin  todellinen  kanta  oli  se,  joksi  List  kuvaa  hänen  tees-
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kennellyn  kantansa.    Smit,h  ei  katsellut  kaikkea  kauppiaan  näkö-
kulmalta.     Päinvastoin   hän   esitti   merkåntilismin   niin   tehneen.
Jos  jätämmekin  avoimeksi  kysymyksen,  missä  määrin  merkanti-
lismin   nimitys   soveltui   Colbertin   politiikkaan,   joka  tapauksessa
tämä sana on omansa kuvaamaan Englannin merkantilismia.  0lihan
siellä  Thomas  Mun  esittänyt  ei`ikoisen  kauppataseopin,  jonka  mu-
kaan  tuotannolla  ei  tarvitse  edullisen  taseen  muodostumisessa  olla
mitään osaa.     Että  silloinen jäi'jestelmä laimin]öi lmtimaisen teolli-
suuden etuja ja  suosi ulkomaista kotimaisen asemesta, sen on Smit,h
suui`ella   asiantuntemuksella   ja   muiden  lähteiden  kanssa  yhtäpitä-
västi   osoittanut.     Myös   tu]lijärjestelmä,   johon   kuului   korkeita
raaka-ainetulleja  sekä  takaisinmaksujen  avulla  toteutettuja  ulko-
maisten   teo]lisuustuotteiden   tulli-   ja   aksiisivapauksia,   oli,   kuten
hän  esittää,  suurelta  osalta  ulkomaista  teollisuutta  suosiva.   I\Täkö-
kohta,   johon   perustuen   hän  IV kirjan  11 luvussa  esittää  väitteen,
että   merkantiilijärjestelmän   toimeenpanemat   yksityisten   tavara-
lajien  tuontikiellot  ja  erittäin  korkeat  tullit  eivät  voi  inaan  koko-
naistuotantoa   ]isätä,   on   ilmeisesti   paikkansa   pitämätön.    Mutta
hänen  yleiskuvauksensa  maansa  merkantilismista  teollisuuden  kan-
nalta,   perustuen   kokonaan   konki`eeti,isiin   tosiseikkoihin,   on   erit-
täin   vakuuttava.     List   ihailemanaan   englantilaisen   valtiotaidon
maksimina,  jonka  se 'on  tahtonut  muilta  mailta  salata,  esit,tää  oh-
jeen,  ett,ä  kansakunnan  kohotakseen i.ikkauteen ja  valtaan  on lähe-
tettävä  teoll].suustuotteita  ja  ostettava  raaka-aineita.   Tämä  kanta
esiintyy  selvästi  myös  Smithillä.   Smith  ei  ollut,  kosmopoliitti.   Hän
kirjoitti  ei`ikoisesti   lson  Britannian  ja  brittiläisen  maailmanvallan
rikkautta  ja  valtaa   silmä]lä  pitäen.    Hänen  mielestään   oli   m. m.
valtakunnan  kaikki  alueet  yhdistettävä  samaksi  tu]lialueeksi.   llän
siis   teki   suunnitelman   taloude]Iiseksi   imperialismiksi,  jonka  pelä-
tyn   toteutumisen   vastapainoksi   Paneurooppasuunnitelmat   r\Tapo-
Ieonin   ajoista   asti   ovat   ensi  sijassa   ajatellut.     Listin   omat   ehdo-
tukset   kansallisen   ta]ouspolitiikan  luomiseksi  noudattavat  ihme-
teltävän  suuressa  määri]i  Smithillä  tavattavia  esikuvia.

))Kansojen   varallisuus»   on   edelleen   huomattavin   taloudellisia
kysymyksiä  käsittelevä  teos.    LTsein  on  Ricardolle  annettu ensi sija
talousajattelijana,   onpa   häntä   pidetty   varsinaisena   talousteorian
luojana.    Hänen  todistelutaitoaan  on  usein  ylistetty.   Mutta  hänen
»varmat» johtopäätöksensä  ovat  usein  mahdollisia  ainoastaan  siten,
että   hän   vaihtaa   käsitteitä   keskenään.    Niin   esimerkiksi   kuvat-
tuaan vientipalkintojen  vaikutuksia  hän ilman muuta  siirtää  nämä
vaikutukset   myös   kokonaan   toisenlaisille   toimenpiteille,   tuonti-
rajoituksil]e.   Sitäpaitsi .tavataan hänellä kovin vähän omaa.   Useim-
mat  ajatuksensa  on  hän  saanut  Smithiltä.   Maankoi`koteoria  tava-
taan  erittäin  täydellisessä  muodossa  Boisguillebertilla  vuoden  1705
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tienoilla.    Ricardon  ansioksi  tai  viaksi  jää  luultavasti  suhteellisten
kulujen  teoria.

»Kansojen  varallisuutta»  ei  voida  ymmärtää  lyhennettyjen  lai-
tosten  tai  selostuksien  kautta.    Toinen  kohta  teosta  saattaa  siinä
määi`in  perustua to].seen  kohtaan tai täydentää  sitä,  että  osittainen
tutustuminen  teokseen  ei  anna  riittävää  käsitystä  hänen  kannas-
taan.    Näin  ollen  onkin  parempi,   että   suomalaiset   saavat  täinän
teoksen  luett,avakseen  täydellisenä,   vaikkakin   myöhään,   kuin  jos
se   sille   olisi   aikaisemmin   tarjottu  kansantajuistettuna   tai  lyhen-
nettynä,  ehkä  muodossa,  jossa  sen  oleellisemmat  ajatukset  olisivat
muuttuneet  toisiksi.    Suomennos  on  suoi`itettu  erinomaisen  hyvin.
Tehtävä suinkaan ei ole  ollut helppo.   Smithin kielessä  sanat voivat
esiintyä   eri  merkityksissä  kuin  nykyään.    Sainoin  voi   siinä  niillä
olla  eri  tapauksissa  eri  merkitys,  mutta  nykyaika  niistä  ottaa  huo-
mioon   ainoastaan   yhden.     Esimerkkinä   mainittakoon,   että     IV
kirjan  VIII  luvussa  -  joka  vielä  tosin  ei  kuu]u  suomennettuun
osaan   -   Smith   sanoo   merkantii]ijärjestelmän   uhranneen   consu-
mers-ryhmän  edut  producers-ryhmän  hyväksi  ja  pitäneen  produc-
tion'in  tärkeämpäiiä  kuin  consumption'in.  Seui`aava  aika  on  käsit-
tänyt    hänen   tarkoittaneen   consumers-ryhmällä   lopullisia    tava-
roiden   kuluttajia   ja   producers-i.yhmällä   tavaroiden   valmistajia.
Hän  olisi  lukenut  mei`kantilismille  viaksi  sen,  että  se  olisi  suosinut
valmistajia    lopullisten    kuluttajien    vahingoksi.     Mutta    Smithin
muissa  kohdin  esittämien  laajojen  kuvausten  mukaan  mei`kantiili-
järjestelmä   oli   ei`ikoisesti   vahingoittanut   valmistajia   ja   etenkin
valmist,usta.    Että   hän  ei  tarkoita   producers-r}'hmällä  varsinaisia
tuottajia  eli valmistajia,  se  näkyy  myös  mainitusta  kohdasta.   Sillä
tähän  ryhmään  kuuluviksi  hän   siinä   esittää  ensimmäiseksi  kaup-
piaat.    Muista  kohdista  taas  selviää,  että  hän  luki  consumption'in
invös  n.  s. tuottavan  kulutuksen,  kuten  raaka-aineiden  käytön  ja
tu.ttttavan    väestön    elintarvikkeiden    kulutuksen.     Tuonti    hänen
mielestään  tapahtuu  pääasiassa  tuottavaa  kulutusta  vai.ten.    Suo-
mentaja  on  sanoille,  joilla  on  eri  merkityksiä,  löytänyt  vastineet,
jotka   ilmaisevat   Smithin   asianomaisissa   kohdissa  niille  asettamat
merkitykset.

Taloudelliset  olot ja  niiden  edellytykset  ovat  monessa  suhteessa
Smithin  teoksen ilmestvmisen  jälkeen  perinpohjaisesti  muuttuneet.
Ei  olisi  ihme,  jos  häneri  luomansa  kuva  niistä  olisi   kuin  kangastus
meille  kaukajsesta  maailmasta.   Mutta  kuinka  selvinä  näemmekään
tässä  kuvassa  ne  piirteet,  jotka  ovat  silloisille  ja  nykyisille   oloille
yhteisiä.    »Kansojen  vai`allisuus»   myöhään   suomeksi   ilmestyneenä
ei  ole  vanhentunut.

Topi   Kallio.
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V ELi  VERKKo ,  Il enki,-  ja  pahoinpitelgrikouisuuden  hehityssuunnan
/.ci  £c!soJt  möörö&mL.sesfö.    J.  Suomi ja  sen  naapurimaat,  JJ.  Muut
maat.    Helsinki  4.931.    Siv.  267+211.

SAMAL,   Biologisluomoisten  tekijäin   vai,kutuksesta  henki-   ja   pahoin-
pi.£ezyri.ÅoZJjsL4t4£Ge7t.     Iielsinki   1933.     Siv.   149.
Rikollisuustilaston   tutkijat   ovat   jakaantuneet   kahteen   leiriin

riippuen  siitä,  asettuvatko  he  enemmän  tai  vähemmän  optimisti-
selle  tai  pessimistiselle  kannalle  rikollisuustilaston  mahdollisuuksiin
nähden.     Kuuluisa    belgialainen  matemaatikko   ja   tilastotieteilijä
Ot&£eJe!   myönsi,   että   tunnetut   rikokset   muodostavat   vain   osan
kaikista   rikoksista,   mutta   oli   sitä   mieltä,   että   rikollisuustilasto
kuitenkin  on  mahdollinen,  koska  tunnettujen  ja  tuomittujen  rikos-
ten  suhde  koko  rikollisuuteen  hänen  mielestään  oli  muuttumaton,
vaikkakin  tehtyjen  ja  selville  saatujen  tapausten  suhde  huomatta-
vast,i   ei`osi   erilaatuisissa   rikoksissa.   »Pessimisteistä»   mainittakooii
itävaltalainen tutkija Ht4go HoegeJ, joka väitti,  ettei mikään rikolli-
suustilasto   voi   antaa   oikeata   kuvaa   todellisesta   rikollisuudesta.
Selville  saatujen  ja  tehtyjen  rikosten  suhde  vaihtelee  sekä  paikalli-
sesti että  ajallisesti.   Mitään johtopäätöstä  ei voi tehdä tuomittujen
lukumäärää   koskevien   tietojen   perusteella,   ellei   oteta   huomioon
eri rikosten luonnetta,  ellei kaikkien i`ikosten ja  selville  saatujen  ri-
kosten  suhde   ole   muuttumaton   ja   elleivät   rankaisutavat   ole   eri
maissa   samanlaisia.

Rikollisuustilaston   mahdollisuuksia   koskeva   riitakysymys   on
muodostanut  tutkimuksen  lähtökohdan  tohtori   Vezi.   T'erÅon  kaksi
vuotta  sitten  julkaisemassa  väitöskirjassa  »Ilenki-  ja  pahoinpitely-
i.ikollisuuden   kehityssuunnan  ja   tason   määi`äämisestä)),   1.    Tekijä
ei  kuitenkaan  sen  jäll"en  ole  ollut  toimettomana;  hän  on  tarkem-
min  kuin  väitöskirjan  kirjoittajat  yleensä  ottanut toden  kannalta
välttämättömän  ykkösen  väitöskirjansa  kaniiessa  ja   on  mainitun
teoksen   toisen   osan  lisäksi  julkaissut  i.iko]lisuuden  biologisia  syitä
käsittelevän  tutkimuksen.

Tohtori   Verkko   yhtyy   I-Ioegelin   käsitykseen   sikäli,   että   hän
myöntää,   ettei   rikollisuustilasto   voi   selvittää   rikollisuutta   koko
laajuudessaan,   ei   suoi`anaisesti  eikä  myöskään  välillisesti.   »Delin-
quenza  legale»  ja>}delinquenza  reale>)  voidaan  verrata  vain  siinä  ta-
pauksessa, että  on kysymys täytetyistä tahallisista   henkirikoksista 1-  ottamatta  lukuun  lapsenmurhia  ~  koska  nämä  rikokset  ovat
sitä  laatua,  että  yleisö  voimakkaasti  reagoi  niitä  vastaan  ja  että
ne   harvoin   poikkeuksin   saadaan   ilmi.    Täytettyjä   henkirikoksia
koskevat    tiedot   voidaan   tilastollisesti   tarkistaa   väestötilastoon

1   Tahallisiin   henkirikoksiin   on   tässä   luettu   myös   kuoleman  aiheuttaneet

pahoinpitelyt.
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sisältyvien   sui.matuita   henkilöitä   koskevien  tietojen   avulla.    Ver-
tailu,  jonka  tekijä  suoi.ittaa  täytettyjen,  tahallisten  henkirikosten
kokonaismäärän,   syytteeseen  johtaneiden  henkirikosten   sekä  tuo-
mittujen   henkirikosten   lukumääi.än   välillä,   osoittaa,   että   näitä
kolmea    tapausta    koskevat    luvut    kehittyvät    yhdensuuntaisesti
vähänkin    pitempiä    ajanjal#oja    käytettäessä.     Kun   syytteeseen
ja  tuomioon  johtaneiden  rikosten  lukumäärä  täytettyihin  rikoksiin
nähden  osoittaa  samaa  kehityssuuntaa  kuin  todellinen  rikollisuus,
näyttää   luonnolliselta,   että   syytettyjä   ja   syypääksi   tuomittuja
henkilöitä koskevat tiedot voivat myös olla tällaisten rikosten luku-
määrän   todellisia   muutoksia   koskevien   johtopäätösten   lähtökoh-
tana.    Tässä  käsiteltyyn  täytettyjen  henkirikosten  ryhmään  kuu-
luvat murhat, tahalliset tapot, kuoleman aiheuttaneet pahoinpitelyt
ja kuoleman aiheuttaneet hyökkäykset ja tappelut.   Voidaan kysyä,
valaisevat,ko  syytettyjen ja syypääksi tuomittujen henkilöiden luku-
määrää    sekä   syytteeseen  ja  tuomioon  johtaneiden  rikosten  luku-
määrää     koskevat    tiedot   näiden   yksityisten   i`ikosten   kehitystä.
Tähän  kysymykseen  on  vastat,tava  myönteisesti,  mutta  tällöjn  on
kuitenkin  otettava  huomioon,  että on käsiteltävä tarpeellisen pitkiä
ajanjaksoja  siinä  tapauksessa,  että  absoluuttiset  luvut  ovat  pieniä.

Joskin täten on katsottava mahdolliseksi määrätä tiettyä laatua
olevien   rikosten   vaihteluja   }-ksityisessä   maassa,   jää   jäljelle   kui-
tenkin  kysymys  kansainvälisten  vertailujen  mahdollisuudest,a.  Toh-
toi`i   Verkon   mielestä   eri   maiden   todellista   riko]Iisuutta   voidaan
verrata vain niihin rikoksiin nähden, joiden kehityssuuntaa voidaan
seurata,  s.  o. tahallisiin  ja  tä}Ttett}'ihin  henkirikoksiin  nähden,  lap-
senmurhia   lukuun    ottamatta.     Välittömien   kansainvälisten   ver-
tailujen    varmimman    pohjan    muodostavat    väestötilaston   tiedot
väkivaltaisista   kuolemantapauksista    sekä   tiedot   poliisin   tietoon
tu]leista  rikoksista.    Kun  tarkkoja  ]ukuja  aina  ei  ole  käytettävissä,
on  usein  näitä  suoranaisia  vertailuja  varten  välttämätöntä  ryhmi-
tellä  ei.i  maat  niissä  esiintyvien  henkirikosten  luvun  mukaan.

Välillisiä    kansainvälisiä    vertai]uja    voidaan    suorittaa    selville
saatuja  rikoksia  sekä  tuomioistuinten  toimintaa  koskevien  tietojen
avulla.     Vertailujen   lähtökohdaksi   valitaan   yhden   maan   rikolli-
suutta  koskevat  tiedot,  jotka  ryhmitetään  samoihin  rikosryhmiin
kuin   muista   maista   on   käytettävissä.     Kansainvälisiä   vertailuja
varten   on  mikäli  mahdollista   käytettävä   niin  pitkiä   ajanjaksoja,
että ti]apäiset  eroavaisuudet  mahdollisimman tarkkaan  tasoittuvat.
Lisäksi  on  huomattava,  että  eri maiden toisiinsa  verrattavien rikol-
lisuuslukujen   pitäisi   mieluimmin   olla   peräisin   samoilta   ajanjak-
soilta .

Määrättyään  rikollisuustason  melkein  kaikissa  maailman  maissa
on  tohtori  Verkko  teoksessaan  »Biologisluontoisten  tekijäin  vaiku-
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tukset    henki-    ja    pahoinpitelyrikollisuuteenJ)    käsitell}'t    k),'seessä
olevien  rikosten  syitä.   On  selvää,  että  tilaston  avulla  voidaan  sel-
vittää   vain   joidenkin   yksinkertaisten   sekä   selvästi   rajoitettujen
biologisten  tekijäin  yhteyttä  rikollisuuteen.    Verkko  on  pääasialli-
sesti tut,kinut  sukupuolen,  iän ja  mielisairauden  vaikutuksia  rikolli-
suuteen;   käsitellessään   perinnöllisyyden  ja   rikollisuuden  yhteyttä
koskevaa  kysymystä  hän  on  etupäässä  esittän}'t  kuvauksia  rikol-
1issuhjen  ja  yksityisten  rikollisten  vaiheista.

Ensimmäisenä  biologisena  rikollisuuteen  vaikuttavana  tekijänä
toht,ori     Verkko    tutkii     sukupuolta.        Tekijän    kokoamat
Suomea   koskevat   tilast,otiedot   osoittavat,   että   naisten   osuus   on
suurin  murhiin  sekä  sen  jälkeen  tahamsiin  tappoihin,  mutta  huo-
mattavasti  pienempi  taas  ilman  kuolettamisen  aikomusta  tapahtu-
neisiin  tappoihin,  myös  tappelussa,  ja  vielä  pienempi  vaikean  ruu-
miinvamman  aiheuttaneihin  pahoinpitelyihin.    Lievimpiin  pahoin-
pitelyrikoksiin   nähden   osoittaa   naisten   luku   taas   huomattavaa
nousua.   Tätä  huomiota  vahvistavat  tekijän  muiden  maiden  osalta
kokoamat  luvut.

Tohtori  Verkon  teoksissa  esiintyvää  ei`ikoisen  runsasta  tilasto-
aineistoa  ]ähemmin  tai.kastettaessa  saadaan  selville,  että  eri  suku-
puolten  tekemien  i`ikosten   suhteellinen  lukumäärä  on  määi`ätyssä
suhteessa    henkirikosten    koko    lukumääi`ään.     Naisten    tekemien
henkirikosten suhteellinen lukumäärä on näet mitätön niissä maissa,
jois.sa  henkii`ikokset  ovat  lukuisia,  kuten  Suomessa,  Venäjällä,  Bul-
gariassa,   Kreikassa,   Italiassa,   Espanjassa,  Portugalissa  ja  Yhdys-
valloissa.    Sitävastoin  on  naisten  osuus  näihin  i`ikoksiin  huomatta-
vasti  suurempi niissä maissa, joissa nämä i`ikokset  ovat  harvinaisia:
esimei`kkinä  tästä  ovat  Ruotsi,  Norja,  Tanska,  Saksa,  Englanti  ja
Ranska.   Tästä lainmukaisuudesta johtuu luonnollisesti,  että rikolli-
suuden  lisääntyminen jossakin  maassa  pääasiallisesti  esiintyy  mies-
puolisten  rikollisten  lukumäärän  kasvuna,  kun  taas  henkirikosten
lukumäärän   aleneminen   mei`kitsee   miespuolisten  i.ikollisten   vähe-
nemistä.

Kummankin  sukupuolen  osuus  henkirikosten  uhrien  lukumää-
rään  on  sekin  määrätyssä  suhteessa  näiden  i`ikosten  uhi`ien koko-
naismäärään.     Niissä   maissa,   joissa   henkii`ikosten   lukumääi`ä   on
suui.i,   on   henkirikosten   uhreiksi  joutuneiden   naisten   suhteellinen
lukumäärä huomattavasti pienempi kuin niissä maissa, joissa henki-
i`ikollisuus  on  pieni.

Rikollisuuteen ratkaisevalla tavalla vaikuttava  seikka  on myös-
kin    ikä.      Suomea  koskevien  lukujen  tutkiminen  johtaa   siihen
tulokseen,   että  henkii`ikoksia,  pahoinpitelyjä  ja  vai`kauksia  lukui-
simmin esiintyy ikäryhmässä 20-24 vuotta.   Tämän jälkeen seuraa
yksilöön  kohdistuviin  rikoksiin  nähden  ikäryhmä  25-29  vuotta,
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varkausrikoksiin  nähden  taas  ikäryhmä  15-49  vuotta.    Kolman-
nella  sijalla  on  murhiin  nähden  ikäryhmä  35-39 vuotta,  kun  taas
nuorempien  ikäryhmien  osuus  on  huomattavasti  suurempi  hai`kit-
semattomiin  henkirikoksiin   nähden.    Mitä   varkausrikoksiin   tulee,
on  nuorimmilla  ikäryhmillä niissä hallitseva asema.   Naiset tekevät
väkivaltarikoksia  yleensä  vanhemmalla  iällä  kuin  miehet.    Naisten
tekemien  vai.kauksien  lukumäärä   on   suui.in  nuorimmassa  ikäryh-
mässä,  15-`19  vuotta,  miesten  t,ekemien  varkauksien  taas  ikäryh-
mässä  20~24  vuotta.    `Täitä  huomioita  vahvistavat  Ruotsia,  Sak-
saa,   Ranskaa,   Italiaa,   Yhdysvaltoja   sekä   Englantia   ja   Walesia
koskevat  luvut.

Tappojen   ja   pahoinpitel}Trikosten   esiintyminen   myöhemmissä
ikäryhmissä   kuin   varkausi`ikosten   johtuu   ensi   sijassa   siitä,  että
ensinmainittujen  rikosten  suorittaminen  edellyttää  määrättyä  fyy-
sillistä    voimaa.     Väkivaltarikokset    esiintyvät    lukuisimpina    kol-
mannen   vuosikymmenen   alkuvuosina.     Kuvaavaa   on,   että   tör-
keimmät  i)ahoinpitelyrikokset  ovat  tava]]isia  juuri  tässä  iässä,  kun
taas   lievimmät   pahoinpite]yrikokset   ovat   lukuisia   vanhemmissa
ikäryhmissä.      Fyysillisiin    tekijöihin    liittyvät    sosialiset.      T\Tuoru-
kainen  on  jättänyt  kodin  ja  i.yhtyn}'t  itse  ansaitsemaan  leipänsä,
hän   on   joutunut   uuteen   }'mpäristöön,   jossa   hän  joutuu   monille
kiusauksille  altt,iiksi.    Yhdessä  Loveriensa  kanssa  hän  tekee  itsensä
syyi)ääksi   alkoholin   väärinkä}.ttöön,   ja   juuri   alkoho]i   on   väki-
valtarikosten  suuri  syy.

Psyykillisten    häiriöiden   ja    rikollisuuden    }'hte}'den    tutkimista
varten  on  tohtori  Verkolla  ollut  kä}'tettävänään  Suomea,  Ruotsia
sekä   Eng.lantja   ja   Wa]csia   koskevia   tietoja.     ITän   osoittaa,   et,tä
murhasta,   tahallisesta   taposta   tai   sen  }`rit}'ksestä   sekä   kuo]eman
aiheuttaneesta    pahoinpite]}'stä    s}'ytett}'jen    henkilöiden    luku    on
mielenvikaisten   keskuudessa   huomattavasti   suurempi   kuin   koko
väestössä.     Suomessa  oli  näitä  r].ko]Iisia  vuonna  4926  6.3  ja  Ruot-
sissa  aina  100  kei.taan  eneinmän  kuin  koko  väcstössä.    Englannissa
ja  Wa]esissa   oli  niitä   henkilöitä,  jotka  ju]istettiin  abnormeiksi  ja
siten    vapautettiin    vastuusta,   }.]i   8/3   kaikista   r}'hmään   »mui.der)}
luetuista   syyiMääksi   tuomituista.    Toiselta   puolen   Suomea   ja   toi-
selta  puolen  Ruotsia  sekä  Englantia  koskevat  luvut  viittaavat  sii-
hen,   että   psyykilliset  häiriöt   ovat   suhtee]lisesti  useammin  henki-
rikosten  syynä  niissä  maissa,  joissa  i-iko]lisuus  on  i)ieni,  kuin  niissä
maissa,  joissa   se   on  suuri.

Pätevien   arvostelijoiden   mielestä   ovat   tohtori   Verkon   tutki-
mukset  rikollisuustilaston  mahdo]lisuuksista  ja   eri  maiden  i-ikolli-
suusoloista  lajinsa  täydellisimpiä.    On  vahinko,  ettei  niitä  ole  jul-
kaistu jollakin maailmankiele]lä -ne  olisivat varmasti  sekä rikolli-
suustilaston   metodin   tarkastelun   että   niihin   liittyvien   yksityis-
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kohtaisten   tilastotietojen   puolesta   suureksi   hyödyksi   eri   maiden
rikollisuustilaston    tutkijoille.      Ehkä    olisi    mahdollista    julkaista
ainakin   joitakin   osia   mainituista   teoksista   ranskan-   tai   englan-
ninkielellä.

Samoin   olisi   toivottavaa,   että   tohtori   Verkol]a   olisi   tilaisuus
jatkaa    ai.vokkaita    rikollisuuden    syitä    koskevia    tutkimuksiaan.
Lähinnä  näyttää  hänen  tarkoituksenaan  olevan  valaista  etnillisten
ja   rotubiologisten   tekijäin   sekä   rikollisuuden   yhteyttä.    Tekijän
aikaisempiin   tutkimuksiin   liittyvä   aineisto   muodostaa   jo   hyvän
pohjan  tä]laiselle  tutkjmukselle.                                                      E. Ed.`

J.   K.    PAAsiKivi,      Pozj!Z;ÅÅcb    /.cL    £cLZoi(s.      Wei`ner    Söderström    Oy.
Porvoo   1933.   Siv.   40.
Maailmantalouden  nykyinen  kehitysvaihe  on  helposti käsitettä-

vistä   syistä   vetänyt   yhä   enemmän   etualalle   vanhan   kiistakysy-
myksen  politiikan  ja  talouselämän  välisestä  suhteesta.    Vääjäämä-
tön  tosiasiahan   on,   että   kaikkialla   maailmassa   poliittiset   tekijät
ovat   parin   viimeksi   kuluneen   vuosikymmenen   kuluessa   päässeet
entiseen    vei`rattuna    suunnattoman    voimakkaasti    vaikuttamaan
talouselämän kulkuun - niin vakavia  epäilyksiä  kuin tämän  kehi-
tyssuunnan  suotavuudesta  onkin  voitu  esittää.  Se  lohduton kuva,
jonka    maailmantalouden    nykyinen   tila   tai`joaa,    herättää    näin
ollen  ikäänkuin  luonnostaan  kysymyksen,  onko  tähän  vallitsevaan
epävarmuuteen   ja   epäselvyyteen   suurimpana   syynä  juuri   politii-
kan  sekaantuminen  talouselämään.    Vaikuttavien  tekijöiden  lukui-
suudesta   ja   koko   kysymyksen   monimutkaisuudesta   johtuu,   että
vastaus  eri  olosuhteita  silmällä  pitäen  voi  muodostua  jossain  mää-
rin    ei`ilaiseksi.     Joka    tapauksessa    näyttää    kuitenkin    vai-malta,
että   ne  kollektivistisluontoiset  toimenpiteet,  joihin   eräissä   maissa
vijme   aikoina    on   turvauduttu,    ovat   pikemminkin   käi`jistäneet
asemaa   kuin   tuoneet   siihen   kevennystä.     Tuskin   voi   myöskään
olla  muuta  kuin  yhtä  mieltä  siitä,  että  nykyisistä  äärimmäisyyteen
saakka  ulotetuista  kansallisista  omavaraisuuspyrkimyksistä  on  tul-
1ut  taloudelliselle  kehit}7kselle  vaikea  este,  josta  ennen  pitkää  vält-
tämättömyyden   pakosta   seuraa   kansojen   elintason   uhkaava   ale-
nemlnen.

Valtioneuvos  Pa¢sL.Ä{yen  kii`janen  »Politiikka  ja  taloust)  on  alku-
jaan  esitelmä,  joka  pidettiin  viime  lokakuussa  Oulussa  vietetyillä
kauppa-  ja  teollisuuspäivi]lä.    Tekijä  mainitsee  alussa,  että  hänen
taikoituksenaan   oli   puhua   jostakin   erikoiskysymyksestä,   mutta
tarkemmin  asiaa  mietittyään  hän tuli  siihen  tulokseen,  että  jonkin
taloudemsen  erikoiskysymyksen  ratkaisu  riippuu  olennaisesti  siitä,
mihin   suuret   »peruskysymykset»   kehittyvät.     Täten   hän   joutui
käsittelemään  nykyhetkelle  niin  tärkeää  kysymystä  politiikasta  ja
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taloudesta.     Kuten   tekijä   sattuvasti   huomauttaa,    on   tavallaan
yllättävää,  että  hänenlaisensa  käytännöllisen  talouselämän  miehen
käsitys   taloudellisesta   tulevaisuudesta   on   pessimistinen   -   sillä
hänen   asemassaan   olevat  henkilöt  ylipäänsä   katsovat   suorastaan
velvollisuudekseen   puhua   julkisuudessa   optimismia.     Mutta   hän
lisää   heti,   että   syynä  pessimistiseen  käsitykseen  on   i)olitiikka   ja
että,   elleivät   politiikka   ja   sen   luomat   tosiasiat   olisi   kehityksen
esteenä,   voittaisi   taloudellinen   elämä   kyllä   vaikeutensa.     Tekijä
päätyy   edelleen   siihen   tulokseen,    että   nykyinen   talouspula   on
»poliittissävyinen»,   se   on   alkuperälLään   ja   luonteeltaan   läpeensä
politiikan   värittämä.    »Politiikka   on   sekaantunut   joka   askeleella
talouselämän   kulkuun.ja   johtanut   sen   toiselle   uralle,   kuin   mitä
se  luonnollisten  lakien  mukaan  seuraisi.»   Tämä  »interventionismi»

#;:::etnal::f::lj:::|sneaetjo:|9|laiå=.in#e:sesnak|9nn:åhjimuT,ålksiennavs.t¥iä
vaikuttamassa  tähän tulokseen,  mutta  ennen  kaikkea  muodostavat
nämä   edellä   mainitut  tekijät   pahimman   esteen  kansojen   yleisen
varallisuuden ja elintason kohoamiselle.   Kysymykseen, onko toden-
näköistä,  että  kehitys  jatkuu  nykyiseen  suuntaan,  vai  onko  odo-
tettavissa  talouselämän   ohjautuminen  vapaampiin   uomiin,   tekijä
vastaa  huomauttamalla,  että  kehitys  näyttää  jatkuvasti  kulkevan
kauemmaksi  vapaudesta,  yhä  suurempaan  pakkovaltaan.    On  vai-
kea  sanoa,  minkälaiseksi tällainen  pakkojäi`jestelmä  yksityiskohdis-
saan  muodostuu,  mutta  todennäköiseltä  ei  ainakaan  näytä,   että
taloudellinen  elämä  voisi  näissä   olosuhteissa   osoittaa   samanlaista
suurenmoista  edistymistä  kuin  viimeisinä  vuosikymmeninä  ennen
maailmansotaa.   Tämän  vuoksi  tekijä  ei  voi  olla  muuta  kuin  pessi-
mistinen   tulevaisuuteen   nähden,   vaikka   hän   toisaalta   hartaasti
toivookin,  että tulevaisuus  osoittaisi  hänen pelkonsa  aiheettomaksi.

Edellä  on  esitetty  vain  eräitä  viittauksia  kirjan  pääajatuksiin.
Tekijän  arvostelu  maailman  talouspolitiikasta  on  kylläkin  ankara,
mutta   kaikki  tosiasiathan  viittaavat   siihen,   että  tämä  arvostelu
on myös  oikeaan  osunut.   Suosittelemme  kaikille taloude]lisia  kysy-
myksiä   harrastaville   omakohtaista   tutustumista   tähän   tärkeitä
ajankohtaisia   kysymyksiä   valaisevaan   kii`jaan.

M.   Str.

WALTER   EGLE,    DcÖ$    7iez4£rcize    Gezcz.      Gustav    Fischei.,    Jena    1933.
Siv.   VII + 86.

•   Ajatus  i)neutraalisesta»  rahasta  ei  ole  uusi.    Neutraalista  raha-

järjestelmää   pitävät   pai`haimpana   i`ahajäi`jestelmänä   ne   tutk].jat,
jotka  etsivät  kapitalistisessa  talousjärjestelmässä  esiintyvien  pulien
syitä  vain  rahan  puolelta,  mutta  samalla  myös  ne  tutkijat,  jotka
hylkäävät  monetääi`isen  suhdanneteoi`ian.   On  koetettu  valaista  ja
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perustella     neuti`aalisen    rahajärjestelmän     olemusta    ja    samalla
koetettu      muovailla     ohjeita     tällaisen     järjestelmän     toteutta-
mista   vai.ten.     Tutkijat   eivät   kuitenkaan   ole   yksimielisiä   siitä,
millä   tavalla   päämäärään   parhaiten   olisi   pyrittävä.    Wciz£er  Eg!e
on  tästä  syystä  ottanut  tutkiakseen  eri  tutkijain  esittämien  mieli-
piteiden  sisältöä  päästäkseen  ki`iitillisen  tarkastelun  avulla  selville
neutraalisen   i`ahan   olemuksesta   ja   toteuttamismahdollisuuksista.
Tekijä   ei  kuite`nkaan  käsittele  dynaamisen  kansantalouden  moni-
naisia  riipi)uvaisuussuhteita,  vaan  tarkastelee  ennen  kaikkea raha-
määi`än,  rahantarpeen  ja  tuotannon  suhteita  kaavamaisesti  yksin-
kertaistutettujen   olettamusten   avulla.

Tavallisesti   tarkoitetaan   neutraalisella   i`ahalla   sellaista   rahaa,
jolla  ei  ole  mitään  itsenäisiä  vaikutuksia tuotannon kehittymiseen.
Yhtyen   I-Iayekin   mielipiteeseen   tekijä   esittää,   että   r.aha   ei   ole
neutraalinen  vain  siinä  tapauksessa,  että  rahamääi.ä  suuruudeltaan
muuttuu,  vaan  että  raha  tuottaa  häiriöitä  myös  siinä  tapauksessa,
että  rahamäärä  ei  tarpeeksi  hyvin  muutoksissaan  seuraatuotannon
alalla  tapahtuvia  muutoksia.    Kuitenkaan  ei  kaikissa  tapauksissa
ole  pyrittävä rahapolitiikan avulla  estämään hintatason muutoksia,
sillä   i`aha   voi   olla   neutraalinen   usein   hintatason   muuttuessakin.
Ellei oteta huomioon absoluuttisen inflation aiheuttamia muutoksia,
on  i.ahapolitiikan  avulla  estettävä  hintatason  muutokset  vain  siinä
tapauksessa,  että  hintatason  muuttuminen  on  vahingollinen,  s. o.
aiheuttaa  menekkitappioita,  sekä  siinä  tapauksessa,   että   hintojen
muutokset   perustuvat   raha-   ja   hyödykemäärän   suuruussuhteen
siirtymiseen.

Tekijä  esittää,  että rahantarve  ei välttämättä  ole  muuttumaton
siinäkään  tapauksessa,  että  tuotannon  määrä  pysyy  muuttumatto-
mana.   Rahamäärän  ja  rahantarpeen  suhde  voi  muuttua  hyvinkin
monesta  syystä,  esimerkiksi  maksutapojen,  maksuaikojen,  maksu-
tekniikan   y. m.    seikkojen   muuttuessa.     Nämä    muutosmahdolli-
suudet  ovat  vain  osittain  yhteydessä  i.ahan  kiertonopeuden  muu-
tosten  kanssa,  joten  rahantai`peen  muutos  ei  mei`kitse  samaa  kuin
i`ahan kiertonopeuden muutos.   Samaten ovat nämä muutosmahdol-
1isuudet   osittain  yhteydessä   suhdannevaihteluiden   kanssa,   mutta
osittain  taas  näistä  riippumattomia.   Näin  ollen  ei voi olla olemassa
rahapolitiikkaa,  joka täysin estäisi monetääi.isct häiriöt.  Tekijän tar-
koituksena  on tästä syystä päästä selville rahan vaikut,uksesta talou-
delliseen toimintaan yleensä, riippumatta siitä, aiheuttaako raha suh-
dannevaihteluita  vai  ei.   Täten  tutkimus  ehkä  muodostuu  liiankin
yksipuoliseksi,   sillä   näyttää   todennäköiseltä,   että   raha   osoittaa
neuti`aalisuuden    ideasta    poikkeavia    vaikutuksia    ennen    kaikkea
suhdannevaihtelujen   yhteydessä.    Tekijä   on   kuitenkin   mainittua
menettelyä    käyttäen    voinut    yksinkertaistuttamalla    tutkimiaan
5
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probleeineja päästä helpommin tulokseen, kuin mitä olisi ollut mah-
dollista   ottamalla   huomioon   tuotannon   alalla   esiintvvät   häiriöt,
koko   monipuolisuudessaan.

Tekijä   tarkastelee   tutkimuksensa   edellisessä   osassa   rahantar-
peen muutoksia Laloudessa, joka  ei osoita mitään  suuruusmuutoksia
tuotannon  alalla,  tullen  siihen  tulokseen,  että  rahantai.ve  ei  tässä-
kään   tapauksessa   ole   muuttumaton   suure;   sekä   tuotannon   että
kulutuksen  rahantarve   voi   muuttua.   Rahan   neutraalisuus  vaatii
tässä  tapauksessa  joustavaa   rahajärjestelmää,   sillä  pyrkimyksenä
tulee    ennen   kaikkea    olla    mahdollisimman   vakavan    hintatason
saavuttaminen.   Vaikeampi  on  kysymys  i`ahan  neutraalisuuden  to-
teutumismahdollisuuksista  siinä  tapauksessa.  että  tuotannon  alalla
esiintyy muutoksia.   Tekijän mielestä  on tällöin olemassa tapauksia,
jolloin  rahan  neutraalisuus  vaatii  hintatason  muuttumista;  näin  oii
ainakin  siinä tapauksessa,  että  hintojen muutoksia  ei rahapolitiikan
avulla  voida estää.   Tekijä t,utkiikin  etupäässä vain niitä tapauksia,
jolloin  tuotannon  suuruus-  ja  laat,umuutokset  johtavat  rahatalou-
dellisiin  muutoksiin.

Tuotannon laajentuminen johtaa tietenkin rahantarpeen kohoa-
miseen.    Rahan  neutraalisuuden  ovat  tässä  tapauksessa  eräät  tut-
kijat   (Ficher,  Cassel)   katsoneet  vaativan  suui`entunutta  rahamää-
iiää,  kun taas  toiset  (i'adikaalisimmin  I]ayek)  ovat katsoneet rahan
pysyvän   neuti`aalisena   vain   siinä  tapauksessa,   että   maksuväline-
määrää  ei  lisätä,  vaikkakin  tuotanto  laajenee.    Edellisen  suunnan
edustajat  ovat  katsoneet  i`ahamäärän  lisäämisen  johtavan  muuttu-
mattomiin  hintao]oihin,  jota   seikkaa  he  pitävät  rahan  neuti'aali-
suuden   välttämättömänä   edellytyksenä.     Jälkimmäisen   suunnan
edustajat   ovat   päinvastoin   sitä  mieltä,   että  rahan  neutraalisuus
häiriintyy  aina  rahamäärän  suui`uuden muuttuessa.   Eglen mielestä
rahan  neutraalisuus  kuitenkin   vaatii   noudatettavaksi   molempien
mainittujen  suuntien  välistä  rahapolitiikkaa.    Jos   tuotannon   laa-
jeneminen käy mahdolliseksi pääoman ,].a työn käytön sekä hintojen
pys.yessä suhtee]lisesti  muuttumattomina,  täytyy  rahamäärän  kas-
vaa.    Sama  on  asian laita  myös  siinä tapauksessa, että pääoman ja
työn  käytön  tehokkuus  suui`enee.    Näissä  tapauksissa  ei  näet  hin-
tojen  alenemista  ja   hintojen  alenemisesta  johtuvia  häiriöitä  voida
välttää   muulla  tavalla  kuin  lisäämällä  rahamääi`ää  rahantarpeen
suurenemisen mukaisesti.  Päjnvastoin  taas  tekniikan kehittymiseen
perustuvan  tuotannon  laajenemisen  yhteydessä  i.ahamääi`ää  ei ole
lisättävä.     Tosin  hinnat   täl]öin   alenevat,    mutta   hintojen  alen-
tumista   ei   seui`aa  menekkihäiriöitä eikä myöskään tuottajille tap-
pioita,   koska  palkka  ja  pääomamenot p}'syvät tuotannon suuren-
tumisesta   huo]imatta   muuttumattomina.      Rahamäärän  lisäys  on
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tai-peen vain siinä laajuudessa,  et,tä  rahapalkan  aleneminen  voidaan
est`ää.

Mainit,uista    sy,istä    tekijä    Lulee    siihen    johtopäätökseen,    että
iiiuuttumaton   rahainääi.ä   t,uottaa    deflatoorisia    menekkihäji`iöit,ä,
toisin  sanoen  johtaa  pääomamenojen  ja  t}'öpalkkojen  alentumiseen
kaikissa   inuissa   tapauksissa,   paitsi   siinä,   että   tuotannon   ]aajene-
minen   perustuu   }.ksistään   tuoton   kohoamiseen   tuotantopääoman
i)}rsyessä  arvoltaan  muutt,umattomana.    Tämä  se]itys  on  kuitenkin
t,odennäköisesti  oikea  vain  siinä  tai)auksessa,   että  tuot,teide]i  hin-
tojcn     alcnemincn   ja    rahapalka]i    i)}'syminen  muuttuinattomana
`Thdessä   kohot,tavat   realipalkan   siinä   määrässä,    että   t,uotannon
kasvaminen  ei  aiheuta  menekkihäiriöitä.    Tässäkin  tapauksessa  on
otettava   huomioon,   että   tuotannon   ]aa.].enemisen   ci   vält,tämät,tä
voida   katsoa   kohdistuvan   niille   aloille,   joille   rea]ipalkan   kohoa-
misen   aiheuttama   kysynnän   lisä}'s   voi   kohdistua.     Tästä   s}..\.stä
on  todennäköistä,  että  siinäkin  tapauksessa,  että  tuotannon  laajcn-
tuminen    pei-ustuu    kokonaan    tekniikan    ]%hittymiseen,    hintojen
aleneminen  saa  aikaan  menekkihäii`iöitä,  jolloin  i'ahan  neutraa]isuus
voi   helposti   häiriintyä.     Näin   ollen   on   todennäköistä,   että   i`aha-
määi-än  muut,tumattomuus  ei  ole  puolustettavissa  missään  tapauk-
Sessa.

Eglen   tutkimus   on   }'leensä   omansa  selventämään  niitä  näkö-
kohtia,  jotka  on  otettava  huomioon  arvost,eltaessa  i-ahan  neuti`aali-
suutta.    r\Tävttää   kuitenkin   siltä,  cttä  i)erusteemnen  selvit}'s  vaatii
suhdannevai'htelujen   yhteydessä   esiintyvien   mahdollisuuksien tut-
kimista.     Tässä   suhteessa   on   Eglen   tutkimus   liian   rajoitettu.

H _ H-o.
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EKONOMISK  TIDSKRIFT.

N..o  3,1933.  -Erik  Linda,hl,  Sveriges  Riksl)anl*  konsumt,i,ons-
pr£st.7icJea..    Tässä  kirjoituksessa  tehdään  perusteellisesti  selkoa  siitä
hintatilastosta,  jonka   Ruotsin   Keskuspankki   pani  alulle   heti  sen
jälkeen kuin  Ruotsi  oli  luopunut  kultakannasta ja  jonka  tehtävänä
oli   Ruotsin  raha-  ja  valuuttapolitiikan   ohjeena  oleminen.    Tekijä
tekee  selkoa  tämän  hintatilaston  ohjelmasta,  hintatietojen  kokoa-
misesta  ja  niihin  peTustuvien  mo]empien  hintaindeksien  laskemis-
perusteista.       Lopuksi   tekijä   luo   katsauksen   vuosina   1931-1932
tapahtuneeseen    hintakehit}'kseen    valaisten    hinto.i.en    muutoksia
Ruotsissa   ja   muualla   sekä   vertaillen   ei`i   tavararyhmien   hintojen
vaihteluita.    Tutkimuksensa   nojalla   tekijä   tulee   siihen  johtopää-
tökseen,  että  suui`i  osa  Ruotsin  kruunun  nykyisestä  arvonalennuk-
sesta   kultavaluuttoihin   verrattuna   todennäköisesti   jää   pysyväi-
seksi.  -Lukija  kaipaa  selvitystä  siitä,  mil]ä  keinoin  Ruotsin i`aha-
i)olitiikka  käyttää  hvväkseen  näin  saamiaan  tietoja  hintojen  muu-
toksista,  mutta   se  e.i  kuulu  tämän  kirjoituksen  puitteisiin.

NATloNAL¢Kor\toMlsK  TIDssKRIFT.

N..o  4,1933.  -Jens Warming, Likvid kapital.    KiTio±tus s±sål-
tää   alkupuolen  tekijän  mielenkiintoista  tutkimusta   yhteiskunnan
pääoman   muodostumisesta.     Esitettyään,   mistä   lähteistä   uudet
pääomat   syntyvät,   hän   ennen   kaikkea   koettaa   selvittää,   mistä
saadaan  nousukonjunktuurin  alkamiseen  tai`vittava  pääoma.    Eri-
koista   huomiota   hän   panee   vai`astojen   merkitykseen.     Varastot
eivät  tosin kasva  lamakauden aikana,  mutta  ne  ovat  hyvin jousta-
via   alaspäin,   minkä   johdosta   ne   melkoiselta   osalta   antavat   tar-
vittavan   lähtöpääoman.     Muuten   investoiminen   tekijän   mielestä
itse  hyvin  nopeasti  luo  ne  pääomat,  jotka  tarvitaan  sen  itsensä
T:ahtiL++a`miseen. -Ni,el,s  Lindl)ei.g,  J orgen Pedersen ieL H . Cl,.  Nybotle,
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Er   clet  almindelige   prisniveau  en  |iktior.?    K±rio±ttaitit  våittelev.ä`
kysymyksestä,   onko   olemassa  yleistä   hintatasoa   vai  vain  joukko
erikoishintatasoja.     Jälkimmäisiä   voi   valaista   tarkoituksenmukai-
sesti  rakennetuilla  hintaindekseillä,  mutta  onko  lainkaan  mahdol-
lista_   rp±ta+a   ed9+±st.å?  _-   John   Knoa:,  _ Be|olknings|orskudningen
j    E7tgzcz7id.      Tekijä    selvittelee    Englannin    väestön    viimeaikaista
huomattavaa    siirtymistä   etelään   päin   ja   tämän   ilmiön   syitä   ja
seurauksia.

N ..o  5.  1933.  ~_  J . C . Overgaard, Landbrugsproduktionens stilting
under  de  nuvaerende  pris-  og  af saetnings/orhold.   rFehLyåjån  sexkoa
Tanskan   maatalousi)ulan   syistä   ja   vaiheista   tekijä   toteaa,   että
vielä  on melkoinen tie taivallettava, ennenkuin maatalous  saavuttaa
säännöllisen   kannattavuuden.      Tanskan   maatalous   on   enemmän
kuin  minkään  muun  maan  järjestänyt  tuotantonsa  vientiä  silmällä
pitäen,   minkä   johdosta   oli   luonnol]ista,   että   ensin   maailmansota
ja  sitten  va]Iitseva  pyrkimys  omavaraisuuteen  ja  suljettuun  talou-
teen olivat omansa syvästi järk}-ttämään sikäläistä maataloutta.  Tuo-
tani]on  kehittäminen  kotoista  kulutusta  varten  vaatii  suuria  muu-
toksia,  joita  ei  käden  käänteessä  voida  suorittaa,  monenlaisia  avus-
tustoimenpiteitä   ja   tarkoituksenmukaista   talouspolitiikkaa   ja   on
omansa  s}Tvälti  vaikuttamaan  m}rös muiden  kansanluokkien  o]oihin.
--Mads  lvcJrsen,  NordslesiJigs  befolhning  1864-1920.  Tek:ijå  oso.T\-
taa,   että   Sönder-Jyllannin   väestönkehit`'s   on   aivan  toisenlainen
kuin   sekä   Saksan   eLtä   Tanskan,   väkiluku   kun   on   i)}'s}.nyt   mel-
kein   samansuuruisena   tLioi]a   ajanjaksona.    Sy}'nä   tähän   on   pää
asia]]isesti  muuttoliike,  joka  osaksi  oli  luontee]taan  valtiollista.  -
`Jc7ts   Wcwmi.rtg,   Li.Å.pt.cj   Åapt.fo/.     Tekijä   jatkaa   tutkimustaan   pää-
omien    muodostum].sesta    tarkastaen    }Tksit}'istä    maksuvalmiutta,
mahdo]Iisuutta  saada  aikaan  konjunktuurinousu  laajentamalla  jul-
kisten }'hd}'skuntien  jnvestoimisia  .i.a   sen  rajoituksia   sekä pankkien
tehtåviå     tåss:å    suhteessa.    -    J.C.   Jorgesen,     Ilandetsi)olitislw
persi)ekttver   e|ter   den   okor.omi,ske   verdenskon|ei.ence  i  London.   rT:e-
kijä  osoittaa,  ett,ä  huo]imatta  siitä  ta]oude]]isesta  aselevosta,  mikä
o]i  Lontoon  talouskonferenssin  ainoa  tu]os,  ilmeisesti  kehitys  kon-
gressin  i}äätytt}tä  jä]leen  tulee  jatkumaan  samaan  suuntaan  kuin
aikaisemmin.    Maailman  täytyy  toisin  sanoen  valmistautua  uusiin
tu]linkoi`otuksiin   }r.  m.    toimenpiteisiin    ei`i   maiden   taloudelliseksi
ei`istämiseksi.

sTATs¢Kor\'oMlsK  TIDssKRIFT.

N :o  4,1933.  -Gunnar  `Jahn,  Professor  Oshar  Jaeger.   K:ir5oi-
tus  on  muistopuhe,  jonka  Norjan  kansant,aloudellisen  yhdistyksen
nykyinen   puheenjohtaja   piti   yhdistyksen   monivuotisen   puheen-
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johtajan ja keskeisimmän jäsenen kuoleman johdosta. -/'`/..  Lcmge-
N_ielsen,  y.a,riasjonskoe//isienten .enda.  en   gang.    Vr.å:itte+y.å  sEL:rna=sa
aikakauskirjassa    aikaisemmin   julkaistussa,   aktuaai`i   Palinsti`ejmin
kirjoituksessa   esitettyjä   mielipiteitä   vastaan.   -  ZJojgeJ.   Koe/oec!,
Aktive   inonetaere   /oranstaltninger    spestelt   belyst   iJecl   ameri,kanske
c/€spcr£77%7i£er.      Esitettyään   presidentti   Rooseveltin   toimenr>iteitä
konjunktuurinousun  aikaansaamiseksi  tekijä  asettuu  niidcn  onnis-
tumiseen     nähden    epäuskoiselle    kannalle.       Ei    ole    mahdollista
monetaarisin     keinoin    pysyväisesti    edistää    ihmisten    ostohalua.
Vaaditaan    kyllä    toimenpiteitä   pulan   i)ahimpien   seui`aamusten,
työttömyyden   ja   velkavaikeuksien,   helpottamiseksi,   mutta  teki-
jän  mielestä  siihen on  käytettävä  muita kuin monetaarisia  keinoja.

JAHRBUcliER  FUR  NATIONALÖKONOMIE  UND
STATISTIK.

SyusluLu  1933.  -  Josef   Kulischei.,   Das   Aufkommen   der   land-
wirtschaftiichen  Ma,8chi,nen  um  d,i,e Wende  des  18.  und  i,n  der  ersten
Håz/£e   des   J9.   Jcbhr/i{47ider£s.     Kirjoittaja   -  tunnettu   venäläinen
taloushistorioitsija   -   luo   laajan   katsauksen   maatalouskoneiden
keksintöjen   historiaan.    Kirjoituksessa   esitetään  lukuisia   esimei`k-
kejä   siitä,   miten   maatalouskoneet   alkuperäisistä,   yksinkertaisista
muodoistaan  kehittyvät  yhä  monimutkaisemmiksi  ja  tarkoitustaan
vastaavammiksi.    Maatalouskoneteollisuuden  alkujuuret  juontuvat
Englannista  ja  Pohjois-Amerikan  Yhdysvalloista,  ja  vasta  vähitel-
len nämä koneet tulevat yleisemmin käytäntöön F.uroopan manner-
maalla.   Aluksi kohtasi niiden leviämiiien täällä monenlaisia esteitä:
pääomanpuutetta,  ennakkoluuloja j. n. e.   Mannermainen koneteolli-

k:::itåy::sienvä::rätpy:;`s;:;ie=aJaunurle:Sglllan:tyiia};:ia--jaA,år=:.rjä,#'asi,Sei,:.,...

Begrif |   und  Wesen  der   Soztalbiotogie  und,  de,r   Sozialhugiene.    K:iT-
joituksessa   selvitetään   kansallissosialistisen   valtioaatteen  värittä-
miä   käsityksiä   sosialibiologiasta  ja   sosialihygieniasta.     Kansakun-
nalle  on  mit,ä täi`keintä p)rrkiä  voimaan ja terveyteen;   päämääränä
on  terve  kansa  terveessä  valtiossa.

Lokahuu  1933.  -  Fried,riclv   LiLtze,    Fri,edri,ch   August    Lud,wig
•ion  der  Marwitz,  der  grosse  Gegner  Stein-Hardenhergs.   Mu;istokir5o±-
tus  Stein-Ilardenbergin  reformien  suui`esta  vastustajasta.    Marwitz
oli poliitikko sanan parhaassa mielessä,  sotilas ja  suurmaanomistaja
vanhaa  preussiläistä  tyyppiä.   Vaikka  hän taistelikin  intohimoisesti
valistusfilosofiaa   ja   liberalismia   vastaan,   ei   hän   ollut   suinkaan
taantumuksen   kannattaja,    vaan   konservatiivinen   refoi.maattoi`i.
Hän muistuttaa  monessa  kohdin  Bismarckia,  mutta  hänen elämän-
työnsä   ei   olosuhteiden  takia   päässyt   kasvamaan  luovaksi   valtio-
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miestoiminnaksi.    Hän  jää  koko  elämänijäkseen  vain  oppositioniiii.
-J.  Jastrow,  Der  Sinn des  Aussenhandel,s  und  di,e  Harbdel,stat,ist,i,k.
Kirjoituksen   lähtökohtana   on   talousmaantieteen   tutkija   Riihlin
laatima   luonnos   kauppatilaston   ryhmittelyksi,   jossa   on   lähinnä
pidetty   silmällä    Yhdysvaltain    oloja.     Kirjoittajan   mielestä    on
kauppatilaston   teorialle   hedelmöittävää   Rtihlin  tavoin  kiinnittää

3.äeäLhtTt:|=i:ootnTonki:;.l.aistttå::t:iäeä,siik:ie:u|:kyske:å:nettånkutåiåilsits:|aj
vapaakaupan  ja  suojelustullien  kannattajien  välillä  yhä  tulee  jat-
kumaan,   on   riitakysymyksiä   koskevien   tosiasioiden   mahdollisim-
man  tarkka  valaiseminen  välttämätöntä.   Tähän  tarkoitukseen  on
pyrittävä toisiaan täydentävien tuotanto-ja kauppatilastojen avulla.

WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV.

Lokakuu   1933.  -J.Coatmcbn,    Di,e  Weltkonferenz,  i,n   London
J933.   Kirjoittaja  selostaa  Lontoon  konfei.enssin  käsittelemiä  kysy-
myksiä   ja   toteaa,   että   sopimus   hopeavarastojen   konti`ollista   oli
ainoa   näkyvä   tulos   konfei`enssin   töistä.   -   Lt".c7t   Broc¢rd,   DL.G
Tendenz zur  N ationalwirtschaft und  di,e  i,nternati,onal,en  Bezielwngen.
Tuotantotapojen   kehittyminen   on   tuonut  mukanaan  kaksi  vas-
takkaista   pyrkimystä:   pyrkim}'ksen   kansainvälisyyteen  ja   pyrki-
myksen   kansalliseen   talouselämään.    Tekniikan   kehittyminen   on
tehnyt  mahdolliseksi  kansallisen  ei`ikoistumisen,  joka  edistää  kan-
sainvälistä  työnjakoa,  mutta  samalla  se  on  antanut  i`aaka-aineita
tuottaville  maille  aihetta  pyrkiä  itsenäisen,  kansallisen teollisuuden
rnuodosta:riiseen.    -Iidr.s     Kretschmar,    Ökonomische  Theorie,
Natiomtwirtschaft   und   »Intewentionismus».     K±r5oittaia    osoiLt,aa,
että   luopuminen   klassillisesta   liberalismista   ja   sitä   seuranneista
teoi`eettisista   järjestelmistä    ei   vähennä    taloustieteen   tieteellistä
objektiivisuutta.    Voidaan   kehittää  taloudellinen  teoria,  joka tun-
nustaa kansallisen talouden merkityksen yksityistalouksien vapaata
toimintaa  rajoittavana.    Samoin  ei  libei`alistisesta  käsityksestä luo-
puminen   mei.kitse  yksityistalouksien   merkityksen   kieltämistä.   -
Herma,nn Wätien,  Dte WeltwirtschcLftskrisis  d,es  Jah,res   1857.   Kir-
joittaja   selostaa   Amerikan   taloudellisia   oloja   ensimmäisen   maa-
Llrnanpulan  ai.ka`na.  -  Hans  Rosenbei.g,  Die  z,oU-  und  handezspoli-
±i,schen   Auswirhungen   djer   Weztwirtscha/tskrisis    von   1857-1859.
Kirjoittaja  tutkii  vuosien  1857-1859  maailmänpulan  vaikutuksia
viime    vuosisadan    alkupuolella    syntyneen    siirtomaajärjestelmän
„¥::epypdaeas::j:eå:ot:¥€n¢e„ezs;eneonBTe::j;:,g.nrt£::ou:bg,enÅ.gj„apz¥£n{Sna£;:rä]#ee:t=

wt.rcsc/icL/£sÅrjs£s.    Egypti  on  joutunut   käi`simään   maailmanpulasta
kansainvälisten   suhteittensa   välit}rksellä.     Egyptin   talouspulassa
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ovat   etualalla   puuvillak}'symys   ja   valuuttakysymys.    Kii`joittaja
selostaa  puuvillan  tuotannon  merkitystä   Egyptin  taloudelle  sekä
puuvillan  hinnan  alenemisen  ja  sitä  seuranneen  rahan  arvon  alene-
m:isen seure"kstia. -Frank R. E. Mauldon, Di,e äussere Wirtscha|ts-
poJi.C£Å   4t4s£7.cLzt.e7%.     Austraaliassa   on   ei`ikoisen   suurta   kannatusta
saavuttanut  se  käsitys,  ett,ä  valtio  puuttumalla  taloudellisiin  oloi-
hin   voi   huomattavasti   edistää   taloudellista   kehitystä.     Tämän
käsityskannan   mukaisesti   on  valtio  koettanut   fiskaalis-protektio-
nististen  toimenpiteiden,  viennin  edistämisen,  lainanannon,  mone-
tääi`isten  toimenpiteiden  ja  siii-tolaisuuden  säännöstelemisen  avulla
edistää  taloudellista  kehitystä.  -  Bor£s  87.tt£zÅi4s,  fiitsszci7tczs  GGC].e£-
deausfuhr.    Ihre  wirtschaf ilichen  und  Sozi,al,en,  Grundlagen  und  ilu.e
AZÅssi.cA£e7?.     Kirjoittaja   tutkii   Venäjän   viljanviennin   ti]aa   vallan-
kumouksen  luomien  yhteiskunnallisten  ja  taloudellisten  olojen  va-
lossa.     Ennen   maailmansotaa   o]i   Venäjä   viljantuottajana   varsin
huomattavassa    asemassa,    mutta    vallankumouksen    jälkeen    sen
merkitys   on   jäänyt   vähäiseksi.     Vi]janvientiä   voidaan   ylläpitää
vain   diktatuurihallituksen   i)aklmtoimenpiteiden   avulla,   sillä   tuo-
tanto   kykenee   nyk}rään   tuskin   tyydyttämään   omankaan   maan
tarpeita.

REvuE   D'Ecor\'o},[iE   POLiTiQUE.
JV..o   3,   J.933.     Nide   sisält,ää   671   sivua.  -  CÄo7.Jes   J?i.6`f,   AtJcwt!~

P7.opos.     Tekijä   kiinnittää   huomiota   pulavuosien   erilaiseen   luon-
teeseen  ja  on  sitä  mieltä,  että  nyk}7iset  hinnat  vastaavat  vallitsevia
olosuhteita.   Edelleen on hänen käsityksensä mukaan ollut havaitta-
vissa   ilmeisiä   pulan   i)aranemisen   oireita. -   Ylcisluontoisten   kir-
Soitusten   osasto..   Jean   BotLi.don,   I.e   mouvemcr.t   de  la   i)opulation.
Kirjoituksessa      käsitellään     i.unsain     tilastoin    Ranskan    väestön
pienenemistä,    joka    on    seurauksena    liiallisesta    maastamuutosta,
edelleen    avioliittoja    ja    avioeroja,    syntyneisyyttä,    kuolleisuutta
sekä   väestöliikettä   }'leensä   vuosineljänneksittäin   v.  1932. -  j?c}g-
mo7tcz  JiL.fJe€,   £es  prri'.     Monilla   taulukoilla   vai`ustetussa   kirjoituk-
sessa   tekijä   tutkii   ensiimä   tukkuhintaindeksiä,   Ranskan   }'leisen
tilaston   pohjalla, kohdistaen  aluksi  huomionsa  i`aaka-aine-  ja   val-
miiden    tavaroiden    indeksijn    sekä    erikoisest,i   muutamien   tava-
i.oiden   tukkuhintaindeksiin   Ranskassa   v.  1932.      Sen   jälkeen   hän
käsittelee  vähittäishintoja  ja  elinkustannuksia,  etupäässä  ravint,o-
ainehintojen   perusteella  kaupungeissa,  joissa  on  yli  10000  asukasta
sekä  niiden  tietojen  mukaan,  joita  ovat  antaneet  paikalliset  komis-
sionit.    Lopuksi  hän  vci.taa  tukku-  ja  vähittäishintoja  sekä  hinta-
liikkeitä     Ranskassa     ja   eri   maissa,   suorittaen  yhteenvedon   kii`-
joituksessa   esittämistään   seikoista. -  L. DtÅge  de  BernonfJ£Jze,  Les
re¢er}L4s   prjv6s.     Kirjoittaja   jakaa   yksityistulot   neljään   i`yhmään.
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Ensin  hän  tutkii  palkkatuloa,  palkkojen  yleisiä  liikkeitä  ja  mak-
settujen   palkkojen   suuruutta.    Toisessa   ryhmässä   hän   kiinnittää
huomiota   arvopaperien   ja   rakennetun   inaan   antamiin   tuloihin.
Kolmannessa  ryhmässä  hänellä  on  pääoman  ja  työn  yhteiset  tulot:
maanviljelys,  teollisuus  ja  kauppa  sekä  vapaat  ammatit.    T\Teljän-
nessä  ryhmässä   ovat   eläkkeet.    Lopuksi   suorittamassaan   yhteen-
vedossa   hän  tarkastelee   yksityisten  tulojen  yleistä   kehitystä   vv.
1920~1932.  -  Pi.errG  /14eg7".cLZ,  Jjci  öcL!cL7tce  czes  comp£eS.    Tutkimuk-
sessa  käsitellään:  pääoman  liikkeitä,  pääoman  näkyvää  tuontia  ja
vientiä, näkymättömiä pääoman liikkeitä, tulojen balanssia, kauppa-
balanssia,  palvelusten  vaihtoa  (ansiota  meriliikenteestä,  vakuutuk-
sista,   läpikulkuliikenteestä,   ulkomaisten   työläisten   kotimaahansa
lähettämistä   varoista   ja   matkailijoiden   maahan   jättämistä   sum-
mista),   korkojen   maksusta   ja   korkotuloista,   hallit,uksen   suoritta-
mista  juoksevista  toimenpiteistä  sekä kullan  liikkeistä. -  Finanssi-
oseLsto..  Le  biLdget,  la  t,r6sorie  et l,a dette  pul)lique.   JokENuotirLen k:ir-
joitus,  jossa  tarkastellaan  v:n  1932  talousarviota,  fiskaalisia  tulo-
vajauksia,  v:n  4933  talousarvion  valmiste]ua,  siinä  esiintyviä  puut-
teita,    suunnitelmia    niiden   poistamiseksi,    valtiorahaston   v.1932
tapahtunutta  kehitystä,  ja  erikoisesti  saman  vuoden  lopi)upuolella
olleita  vaikeuksia.   Tämän  jälkeen  kirjoittaja  siirtyy  käsittelemään
valtiovelan   kehitystä   v.  1932,   syyskuussa   tapahtunutta   konver-
tointia   sekä    vuoden   kuluessa   tapahtuneita   kuoletuksia   ja   emis-
s±oita.  -  Louis   Trotal)as,  La  16gisLati.on  /iscale.      TTotahas  tu+kii
toimenpiteitä  muutamien  verojen  jaon  asteikon  laajentamiseksi  ja
kohottamiseksi,    fiskaalisen   järjestelmän   }.ksinkertaistuttamiseksi,
kontrolloinnin   kehittämiseksi,   eräiden   verojen   helpottamiseksi   ja
esiLtää    lopuksi    luettelon    fiskaalisesta    lainsäädännöstä    vuodelta

i?e3n2.|=m:tt'ie,åJ;G?at'etear|Zt%,v:|ek6a!?"pga"fi.kie¥ir:':itetåiaeieivuitt:::å:Eå:k:
kien   varoja   ja   niiden   käyttöä,   maksukelpoisuutta   sekä   tuloksia
pankkien  toiminnan  muutoksista. -  L/ecz7t  Dessi.rt.er,  LCL  öotÅrse  des
pcLzewrS.     Kirjoituksessa    käsitellään    rahamarkkinoita    ja    kapitali-
so].ntia,  ei`ilaisten  arvopaperien  kurssien  muutoksia,  kuten  kiinteä-
korkoisten  ja  vaihtuvakoi`koisten  kursseja  ja  jaettuja  nettotuloja.
Tämän  jälkeen  kirjoittaja   tutkii  vaihtuvakorkoisten  arvopaperien
pääryhmiä   esittäen   johtopäätöksensä.     Kirjoitukseen   liittyy   tau-
1ukkoja   ja   graafillisia   esityksiä.  -   Lcs   e'm£ssjo7ts.     Kirjoitus   on
tilastollinen   katsaus   emissionien  yleiseen  tilastoon.    Siinä   käsitel-
1ään  valtiorahaston  ja  julkisteii  yhdyskuntien  emissioita,   ensinnä
valtiorahaston  omat  emissiot  ja  sen  jälkeen departtementtien, kun-
tien,   siirtomaiden  ynnä   muiden  julkisten  yhdyskuntien  emissiot.
Tämän   jälkeeii   tehdään   kirjoituksessa   selvää   i`autatieyhtiöiden,
muiden  yhtiöiden  ja  viei`aiden  va]tioiden  emissioista.   -.4ZöGr£-P.
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Z)e  J14L.r£mo7tde,   Les  cLssMrcmces.    Kirjoittaja  tutkii  yleistä  taloudel-
lista     kehitystä     Ranskassa,     pulaa,     ehdotusta   monopoliksi   va-
kuutusalalla, henkivakuutustoimiiitaa , vakuutettujen pääomien tuo-
tannon  vakavuutta,  korkojen  palauttamista,  kehityksen  syitä,  yri-
tysten   asemaa,   kysyinystä   palovakuutusten   vähäisestä   edistymi-
sestä,   suotuisista  tuloksista  tapaturmavakuutuksen   alalla,  vakuu-
tusluoton     pulasta     sekä    Ranskan    vakuutusoloja    ja    kansain-
välistä    kehitystä    dollarin    laskun   jälkeen.    -   Tuotanto-osasto:
I.aajoja katsauksia eri tuotantoalojen kehi.tykseen v.1932 Ranskassa.
-Kauppa-ja   kuljetusosasto:   Useita   laajoja   kirjoituksia,  joista
mainittakoon   JtÅzes   Dc?nzÅc,   Les   €cÄciJtges   b.n!erb.et4rs.     Kirjoitukseen
sisältyvät  m. m. kysym}'kset  liikevaihtovei`osta,  pörssi-  ja  kauppa-
toiminnasta,      Ranskan      pankin      arvopaperisalkusta,      rautatie-
liikenteestä  ja  vararikoista.

N..o  4,1933. -Gust,cwo  Del    Vecchio,  Iies  nou+ielzes  t,h6ories  6co-
7tomjg%es  de  Zcb  mo7LJtciL.e.    Kirjoitta.i.an  mielestä  i.ahateoriat  eivät  ole
olennaisesti  ei`ilaisia  kuin  muut  talousteoriat.    Toiseksi  rahateorian
laatiminen  on  mahdollista  vain  deduktiivista  tietä  ja  kolmanneksi
uudet  teoriat   eivät   liity   periaatteessa  mihinkään   erikoiseen   seik-
kaan, i`ahan teknilliseen tai juriidiseen  ominaisuuteen, ja  siksi nämä
er'i puolet muodostavat yleisen i`ahateorian eivätkä liity määrätynlai-
seen rahalajiin, kuten paperi-tai metallii`ahaan. -/`Trcmco£s-Perroz/å7,
Soci6t6  d'6conoir.ie  mrite  et  syståme  capitaliste.    KirjoittaiaL  eTitte\ee

ja   koettaa   luokitella   suhteita,   jotka   vallitsevat   sekataloudellisen
yi`ityksen    ja    kapitalistjsen  jär.j.estelmän  välillä. --G.-H.  BozÅsgz&!,
Sibr  ta  reversibilit6  des  6quilibres 6conoir.iques.  rl:eoTeettinen tutk±rr\us
niistä tekijöistä, jotka  ovat välttämättömiä taloudellisen tasapajnon
ennalleen   palaainiseksi.  -Ulkomaiden  ki`onikka. -JJGJ"g/  Lozt/e-
burger,  La  vi,e  6conomique  en Allemagr.e @0 stNua). -Roger  Picard,
I; etude de la »distribut,ion».  -Ren6  Gonnard,,  Shakespeare  et le  com-
7)?z4m.smc. -   I,aaja   aikakauslehtiosasto.
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DIE   ET\TGLISCII-P\TORDISCI-IEr\'   HANDF.LsVERTRÄGE.

von  ASel,  Sobi,t,ander.

r\Tachdem   England   seine   zollpolitische  Orientierung  verändert
hatte,  wurde  auch  eine  Regelung  der  vertragspolitischen  Beziehun-
gen   zu   anderen   Ländei`n   nötig.     Die   Verhandlungen   in   Ottawa
bezeichnen die erste Phase dieser neuen Richtung, indem die Konferenz
einen   engeren   handelspolitischen   Zusammenschluss   zwischen   den
verschiedenen  Teilen  des   lmperiums  zustandezubringen  versuchte.
Die  Ei`gebnisse  der  Konferenz  von  Ottawa  entsprachen  zwai`  nicht
in  jeder   Hinsicht   den   ziemlich   hohen   Erwartungen,   aber  waren
doch  geeignet  als  Grundlage  eines  weiteren  Ausbaues  der  Traktat-
politik  zu  dienen.    Man  hatte  auch  in  weiten  Ki`ejsen  in  England
die   Vorstellung,   dass  die   kiinftigen   llandelsverträge   mit  anderen
Ländern  auf  eine   begrenzte   Meistbegtinstigung  zu   basiei.en   seien.
Die   Schwierigkeiten   einer   solchen   Einstellung   erwiesen   sich   aber
als   zu   gross   und   infolgedessen   ist   die   Meistbegiinstigungsklausel
noch  in  die  Verträge  aufgenommen,  welche  Eng`land  ktirzlich  mit
den  nordischen   Ländern  geschlossen  hat.    Das   Prinzip  der  Meist-
begtinstigung ist  jedoch  geschwächt  durch  die  in  die  betr.  Iiandels-
verträge   aufgenommenen   Sondervereinbarungen,   von   denen   das
Kohlenabkommen   das   wichtigste   ist.      Die   anderen  in   den   Er-
gänzungsprotokollen   einbegriffenen   Empfehlungen   sind   in   dieser
llinsicht     von     verhältnismässig    geringei`     Bedeutung     und     die
Meistbegtinstigung  anderen  Ländei`n  gegeniiber   wird dadui`ch  nicht
matei`iell   beeinflusst.    Ftir   Finnland  liegt  die  grosse  Bedeutung des
neuen   Handelsvertrages  mit   England   dai`in, dass  die  Einfuhrmög-
lichkeiten  fiir  die  wichtigsten  finnischen  Produkte  beibehalten  sind
und  dadurch  der  liandel  init  England  in  seinen  friihei`en  Mengen
stabilisiert   woi.den   ist.     LTnsere   Konzessionen   sind   demgegentibei`
nicht  zu  gross.    Es  wii`d   ftir  Finland  in  clen  nächsten  .Jahren  not-
wendig   sein,   eine   weit.ere   geographische   Verteilung   der   Ausfuhr
zu   ei.reichen   und  dadui`ch  die  Abhängigkeit  von  den  zentral-euro-
päischen  Mäi.kten  zu  vermindern.
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DIE  PljANWIRTSCIIAFT.

von  Rei,no  Lit,l.6i..
Vei.f.  behandelt  zunächst  die  F,ntwicklung  des  Planwirtschafts-

gedankens   aus   dem   ethisch-idea]istischen    Sozialismus   und    dem
techiiischen  Rationalismus.    Das  Wort  Planwii`tschaft  sollte  eigent-
lich  nur ftir ein so entstandenes, vollständig gebundenes Wii`tschafts-
system  gebraucht  wei`den.     r\Tach  Ansicht  des  Verf.  rtihrt  die   Be-
hauptung,   dass   eine   auf   dem   Privatbesitz   fussende,   nach    ein-
heit,lichein  Plan  geftihrte   Gemeinwirtschaft  wohl  möglich  sej,  von
einem    Verkennen   dei`   wirklichen   P\Tatur   des   Pi.ivatbesitzes   her.
Die   Bedeutung  des   Fjigentums   grtindet   sich   auf  das   Verftig`ungs-
recht   tiber   dasselbe,   und   da   in   der   Planwirtschaft   dieses   Recht
jedenfalls   zu   monopolisieren  wäre,   ist   eine  auf  dem   Privatbesitz
fussende    Planwirtschaft    durchaus   mit    einei`    voll     sozialisierten
Planwirtschaft  zu  vergleichen,  gegen  die  sich  dann  die  gleiche  Kri-
tik  richtet  wie  gegen  den  Sozialismus  ilberhaupt.   Von  entscheiden-
der    Bedeutung    dabei    ist,    dass    eine    einwandfreie   \Virtschafts-
i`echnung,  wenn  die  naturlichen  Voraussetzungen  der  Preisbildung
beseitigt  sind,  nicht mög-lich ist,  und  dass  sich die Wii.tschaftlichkeit
der  lnvestierungen  in  keiner  \Veise  iiachpriifen  ]ässt.  Ausserdem  ist
vom   Standi)unkt  der  \rerbrauchei.  zu  beachten,  dass  die   Freiheit
des   Verbrauchs  im   kapitalistischen   Sinne  in   einer   Planwirtschaft
zwangsläufig  ganz  unmöglich  wtirde.

D[,\S   KREDITVOLUMET\T   IN   Flr\TNLA`TD   1^'   I.E\'   |A|]REN
192 7--] 931.

von  R.  Ylönen.
Verf.   vei`sucht   die   Grösse   des   finnischen   Ki`editvolumens   und

seine    Schwankungen   in   den   Jahrcn    4{)27-193'1   zu   beleuchten.
Beriicksichtigt  ist  in  der  eigentliclien   Dai'stellung  der   Kredit,  der
von   der   Finnischen   Re].chsbank,   den   I-]andels-   und   Sparbanken,
den  Genossenschaftskassen   und  ihren   Zenti`aldarlehenskassen,   den
H}tpothekeninstituten,   den   Versicherungs-  und  Pensionsanstalten,
dem  gi`össten  Teil  der  Pensionskassen,  den  öffentlichen  Fonds  und
schliesslich  dem  Staate   gewährt  wurde.    Die   Gesamtkreditgebung
dieser Anstalten und Fonds wuchs in dem betr. Zeitraum fortlaufend,
an,   und  zwai`  von  16,880  Mill.  Fmk  im  Jahre  4927  auf  22,295  Mill.
Fmk  im   J-ahre   1931.    Die   Zunahme   betrug  also  5,446   Mill.  Fmk
oder  32  °/'o;    davon   entfielen  3,296  Mill.   Fmk   oder  60  °,/o   auf  das
Jahr  4928,  das  noch  in  die  liochkonjunktur  der   vorhergehenden
fällt.

Was die verschiedenartigen  Ki`edite betrifft,  so wuchs der Hypo-
thekenkredit in  den in  Frage  stehenden  Jahren  am  stärksten;   `1927
umfasste  ei'  30 °/o,   1931   40 °/o  der  Gesamtkreditgebung.    Die  An-
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zahl  der  Wechsel  nahm  dagegen  infolge  der  Wii`tschaftski.ise     ab,
so  dass  sie  am  Ende  des  untei`suchten  Zeitraumes  kleincr  war   als
zu   Beg`inn   desselben.

Vei`f.   stellt   am   Schluss   seiner   Darstellung Berechnungen tiber
den  Gesamtumfang  des   Ki`editvolumens  an.    Zu  dieser  Sumrtie    ist
dann   noch   der   13etrag   der   Obligationcn   hinzugeftigt,   die   in   der
eigentlichen    Untersuchung   nicht   berticksichtigt    sind,    sowie     die
kurzfristigen  ausländischen  Anleiheii,  die   verschiedenartigen   Depo-
sitionen  und   Kapitalien  der  Fonds  und  der  geschätzte  ]}etrag   der
Privatanleihen.     So  ergab   sich  als  ungefähres  Schlussergebnis   eine
Zunahme   des   finnischen   Ki`edit,volumens   Ende    1934`   auf    31,500
Mill.   Fmk.

TUOTANTOLAITOSTEN

MYYNTl:

S.   0.   K:n

tuotantolaitokset
oi)al  mukana  edislämässä
I¢otima.isla  tuötä.

v.   1931
113,9   milj.  mk

Helsingissä :   Neulomo  ja  trikootehdas  -

Ompelu]ankatehdas   -   Sikuri   ja   kahvi-

paahtimo  -  Pakkaamo   -   Teknokemial]i-
ncn   tehdas   -   Konepaja.

Vaajakoskella :   Tulit,ikkutehdas   -Mar-

gariinitchdas    -    Makeistehdas    -    Puun-

jalostustehdas     -    Paperinjalostust,ehdas
Harjatehdas   -   Marjanjalostustehdas.

Viipurissa:    My]]y,    Rinkeli-   ja   maka-

roonitelidas.

Jämsässä :   Tiiiitehdas.

Ou]ussa :   Mylly.

S.O.K:n   tuotantolaitosten   tuot-

teita    myyvät    kaikki    S.O.K:n

iäsenosuuskaupat

v.   1926
53,8  milj.  mk



1,
E.  Nei)anlinna:  AATTEITA  JA  IHMISIÄ

Professori  E.  Nevanliiina  oli  julkisena  puhujana  yhtä
ctevä,    tulinen    ja    sytyttävä    kuin    kynänkäyttäjänä
selkcä    ja    lahjomattoman    suora   -   todellinen    »elävä
]iekkiy>.     Tähän   julkaisuun  oii  koottu  huomattavimmat
hänen   kuuluisista   puheistaan,   jotka  voimakkaa]la,  lii-
kutlavalla   Lavalla   clävöittävät,   lukija]1c  Suomen  viime
vuosikymmenieii     suuret    michct.       Hienosti    muovail-
luissa   aatepuheissaan   hän  tulkitsee  aikamme  aatteila :
heimoushcnkeä.    palvclemisen   henkeä,    tictccn    henkeä,
taiteen    henkeä.     Sisällöltään   jaloa  ajatuksia  välkkyvä
teos  on  somistettu   Gallen-Kalle]an,  Villc val]grenin y.m.
taitcilijaiii    piirroksin   ja    on    asultaan  hieno  lahjakirja.

E.  Nei)anli.nna:   SUOMEN  VALTI0TALOUS:
Menotalous..

On    sanottu,    cttä   prof.    E.  Ne`.anlinna-Vaiiiajalla    oli    »gcistige    Sauberkeitt>,
henkistä  puhtautta:  hän  kykcni  pitämään  t,ieLcestä  erillään  kaikki  subjektii-
viset  arvostukset.   Siksipä hänen teoksensa  on  luotettava ja puolueeton esitys
Suomcn  valtiotaloudesta -eikä suiiikaan v`altiotaloudessamme irrallisena, erii-
1isenä  i]miönä,   vaan   sosialisen kokonaistalouden oleellisena, elimellisenä osana.

Adam  Smith :
KANSO|EN  VARALI,ISUUS.

Adam  Smithin  suurteos  on  maailmankirjallisuuden  parhain
taloustieteellinen  csitys.   Sen  luettuanne  t u 1 e t t e   t o d c 1-
1a     ymmärtämään.     mitä     kansojen     talou-
dellinen    elämä   on.
»Se  on  raamatun  jälkeen  maailman  ihmecllisin  kirja»,  sanoi
uudenajan   suurin  ajalte]ija   1 m m.a n u e 1    K a n t.
»Sen  ilmestyminen  suomeksi  on  merkkitapaus.    Esitys  häm-
mästyttävän   helppotajuista   ja   havainnollista.»  (Tri   Roope
Tuhti    S.  S.-dem:issa.)

James   Bri]ce :
NYKYA|AN  KANSANVALTO|A  1.

»Olemme  viime  aikoina  käyttäneet  vapaa-aikamme  näiden  sivujen  tutkimi-
seen  ja  täytyy  het,i  ensimmäiseksi  sanoa,   et,tä  harvoin  tapaa   antoisampaa,
ki`itiikiltään  rehellisempää,  todisteluiltaan  nasevampaa  ja  tyyli]tään  miellyt-
tävämpää valtiollista teosta. -- Aineiston syvällinen hallinta aiheuttaa sen,
ettei  kirjaan  ole  syntynyt  n. s.  kuolleita  sivuja,  vaikka  siinä  pikkuseikkoja
myöten esite]lään vanhan ajan tasavallat sekä nykyisistä Ranskan,  Sveitsin ja
Yhdysvaltain  hallitustavat  käytännössä.   (Ilkka.)

Hans  Fehr..  OIKEUS JA TODELLISUS.
Sveitsiläisen  oikeusoppineen,  nerokkaan  ajattelijan  Hans  Fehi.in teoksessa  sel-
vitellään  oikeusmuotojen  syntyä  ja  kehitystä  muun  kulttuurin  rinnalla.
Muutamat  teoksen  iskusanat  -  paremmin  kuin  lavea  selostus  -  antavat
kuvan  teoksen  laadusta:    »Olla  viisas  ei  ole  sama  kuin  olla  tietävä.    Viisaus
on  kyky  nähdä  asioiden  ydin.
•bse  taas  on  lahjakkuutta,  jota  voidaan  kehittää,  mutta  ei milloinkaan  työllä
saavuttaa.  - Aatamilla  ei  ollut mitään  oikeutta,  ennenkuin  Eeva luotiin.  -
Oikeus  on  vallan  halua,  ikuisen,  joka  päivä  uudistuvan  taistelun  tuote.  -
Oikeus    on   järjestystä.»

W  E   R   N  E   R    S   0   D   E   R   S   T   R  0   M    0   S  A   K   E   Y  H   T  I  0.



EDISTYSMIELISILLÄ    OSUUSKAUP0ILLA

0N     KOLME    KESKUSJÅRJESTÖÅ

Kulutusosuuskuntlen Keskusliitto  (K.K.)
on    edislysmielisten    osuuskauppain    aatteelliiicn    keskusjärjestö.    Siiheii
kuu]uu   112  osuuskauppaa, joiden yht,einen jäscnmäärä nousee 250,000:ccn

ja   liikevaihto  1,200  milj.  markkaan  vuodessa.

K. K.  harjoittaa  osuuskaupallista  valistuslyötä  cdistääkseen   osuuskaup-

pain  toimintaa  ia  osuuskauppaliikkeen  levencmistä.

K.  K.  julkaisee   osuuskaupal]ista   kirjal]isuutta   sekä  osuuskaupallisia  ai-
kakauslehtiä :  Kuluttajain   Lehteä,   Konsumentbladetia,  Osuusliikettä  ja
Työtoveria.

K. K.  valvoo    osuuskauppain   liikkeenhoitoa   sekä   suorittaa   tilintarkas-
tuksia.     Se   antaa   osuuskaui)oillc   ohjeita  laki-,  rakennus-  ja  mainosasi-
oissa  sekä  välittää  niille  toimihenkilöitä.

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

Osuustukkukauppa r.l.  (0 T K)
on   cdistysmielisten  osuuskauppain  kaupallinen  keskusjärjestö.    Sen  jäse-
ninä ovat samat  osuuskaupat kuin K.  K:nkin jäseninä.  Osuustukkukauppa
r.l.  ]iikevaihto  nousee  noin  600  milj.  markkaan  vuodessa.

0  T  K   omistaa   useit,a   tehtaita.     Niistä   mainittakoon:   tulitikkut,ehdas
Tampereella,  margariinitehdas,   teknokemiallinen   tehdas,   pukutehdas  ja
neulomo  sekä  kahvipaahtimo  He]singissä  ja  my]1y  Jääskessä.

0 T K  tarkastaa  ja  va]voo  Valtioneuvoston  määräämänä  osuuskauppain
säästökassaliikettä.     Säästökassa]iikettä   harioittaa  lähes  100  osuuskaup-

paa.    Säästökassain  tal]etuskanta  nousee  230  milj.  markkaan.

Kansa
on  edistysmielisten  osuuskauppain  omistama  vakuut.uslaitos.   Se  harjoit-
taa henkivakuutus]iikettä, palovakuutus]iikettä sekä tapaturma-vakuutus-
liikettä.

Kansan   henkivakuutuskanta   nousee   n.  800   milj.  markkaan  ja  palova-
kuutuskanta   n.  1,700   mi]j.   markkaan.     Sen   rahastot   nousevat  n.  130
mili.  markkaan.

Kulutusosuuskuntien   Keskusliitto   (K.  K.)
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ALpoRT, E., Nation und Reich in der politischcn Willensbilduiig
des   Britischen  \Veltreiches

BEUMELBURG,   \\'.,   Arbeit   ist   Zukuiift.    Ziclc   des   dcutschen
Arbcitsdienstcs.   Gebunden

BRÄUER,  K.,   Die  Tragödie  der  deutschen  Wirtschaft,   Gescll-
schaft    und    Kultur

Rm.     4.-

Rln.     1.-

Rm.     1.20
BRAEUTiGAM,   H.,   Wirtschaftssystcm   des   Nationalsozialismus   Rm.      2.80
BRUNs,   C. G.,   Gesammelte   Schriften   zur   Mindcrheitenfrage   Rm.      9.-
CoLE, G. D. H., What Everybody Wants to Know About i\It]ne}..

EGELIIAAFS     HISTORISCH-POLITISCI]E       JAHREsiJBERSICHT     FijR

GEORGE, L.,  Die \Vahrheit t.iber Rcparationen und Kriegsschul-
den.   Kartonicrt

Sh.     5/-

Rln.       7.50

Rm.       4.50
GRUNiG,  F.,  Dcr  Wirtschaftskrcislauf.    Die  Grundlegung  ciner

Wirtschafts-Mcchanik,  ihre  Erprobung  an  einem  Wirt-
schafts-Modcll.     Mit   24   Tabellen    ..................    Rm.       7.-

HAusEN,    Ii.,    Das    Präsidialkabinett.     Eiiie   staatsrechtliche
Betrachtung   der   Kabinettc   von   Bruning   bis   Hitler   Rm.      3.-

HEDEMANN,   J. W.,   Die   Flucht,  in   die   Generalklauseln.    Eine
Gefahr  fur  Recht,  und  Staat

HELANDER,   S.,  Rationalc  Grundlagen  der  Wirtschaftspolitik.
Kartoniert

Rm.     2.-

Rm.      3.25
KOSTENAUFBAU,  KOSTENSENKUNG,  PRF.ISGESTALTUNG.   Diskus-

sionstagung  vom   3.  und  4.  März   1932   ..............    Rm.       2.80
LicHTENSTEiN,  H.,  Die  Finanzwirtschaft  der  deutschen  Gross-

städte von  1925  bis  1931.   Ein  Beitrag zu  dem  Problem
des  Finanzausgleichs Rm.     5.-

MuiB,  R.,  The  lnterpendent,  World  and  its  Problems.  Cloth.     Sh.      5/-
REiNERs,   L.,   Die   wirkliche   Wirtschaft.    Bd.11.   Kartoniert.   Rm.      3.90
ScHNEiDE\`'iND,   H. H. v.,   Wirtschaft   und   Wirtschaftspolitik

der  Vercinigtcn  Staaten    von  Amerika.  (Abgeschlossen
im   Jahre   1927).    Kartoniert Rm.     4.-

SciiuLz,   F.D.H.,   Untergang   des     Marxismus.     Kartoniert   Rm.      6.-
SiiAw,   8.,   The   Political   Madhouse   in  America   and   Nearer

Home.   A  Lecture.    Bound Sh.     2/-
SpENGLER,  0.,  Jahre  der  Entscheidung.    Teil  1:   Dcutschland

und    die    weltgeschichLliche    Entwicklung.    KartonierL   Rm.      3.20
WAGENFtjiiR, H., Der Systemgedanke in der Nationalökonomie.

Eine   methodengeschichtliche   Betrachtung    ..........    Rm.   16:~

©"®m^,^:-"£,tvj
He£stnkt.     Vanha,



„01m pahmari. m:n..a msnrim-
d   oh   amlaa   Teflle   ®öt5."

o_.Z
JOS   mlos   odottomatta  tommnlaan
pols   ]as.en  ollessa  vlolä  olvan   pie-
nlä',    Joutuu   valmo   yksl]iään   huo-
]ehtlmmn    porheon   toimeontulosta,
kunnes    lapsot   ovat   kyllln   suurla
huo]ehtiaksecn itso  ltsostään.   Tämä
oD   mskng   tehtö`'ä,  |opa  tiseln  y]i-
volmalneDkln,  olle[  va]mo]la o]o aiiu-
noaD   n]ehensä  honlf lvakutitusta  -
8ll]ä   työnsaan.]mohdolll§uudet  ovat
vahälsot   i]yliylslnä   alkolna,  |ol]oln
naassammo   on   tuhonslttoln   .}iöt-
tömlÅ  |oka  olal[a.

Onk®  SINUN  bonk]vakuotulisesl  DltD  suurl,  ®ttä  so  .od®llaklD  torpoon
tullon   rllttälsl   turvaamaan   perheosl  tolmeontulon  slksl,  Imnnes  lap-
sosl  ®htlvät   varttua   sllhen  lkään,  että  he pystyvät lianlikl[naan
oman  elatuksensa  tal  alnakln  auttamaan  i)erheen  tolm®entuloa?

PeTheests",Doöthtaank:[he,d]aLpå::e±s,,n ®::ns,tu=nTs::nk::Eaa:tDtavo,,:     fuzet,a,s u«den

tehdä    he]postl    laEkelman,     iiluönkö    oJsn    porhoegl
volsl    tu]]a    tolme®n    h®nklvokuutuk8®sl    ttLrvln.

HarkltB®,   ¢lkö  Slnun  ollsl  syytä  ]lsätö  I)®nt[lvakuutus.
tasl?   K®skustel® oslosta palkamsen edus€aJamm® lianssaL.

KESK"flNEN HENKIVAHUUTUS"Tlö SUOMI
Maan  sut\.in|

Vakuulel«!lle  eduJJ€8in/
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