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Pari vuotta ennen kuolemaansa jveu¢7tzj7tJtc! julkaisi finanssiopillisen pääteoksensa »Julkinen talous ja sen asema yhteiskunnallisessa talouselämässä)), jossa varsin radikaalisin ottein viitotaan uusia suuntaviivoja finanssiopin tutkimukselle. Teoksen johtava ajatus on, että julkisen talouden ilmiöt voidaan konstruoida
ei.ään taloudenpitäjä.n ympärille, joka yksilöllis-psykologisesti ulkomaailmaan suhtautuen tyydyttää tarpeitaan ja halujaan vaihtotaloudellisissa osto- ja myyntisuhteissa vksitvistalouksien kanssa.
Tarkemmin ei selitetä, kuka tämä talo`idenpitäjä konkreettisissa
tapauksissa on. Välistä se on julkinen yhdyskunta sellaisenaan,
välistä sen jokin orgaani. Mutta asetetut tunnusmerkit eivät ainakaan sovellu tunnettuihin, valtiosäännön mukaisiin budjettiorgaaneihin, kuten tasavallan presidenttiin, valtioneuvostoon ja eduskuntaan, sillä eiväthän nämä pidä valtiotaloutta subjektiivisten
tarpeidensa tyydyttämiseksi.
Kollektiivisella julkisella yhdyskunnalla taas ei voi olla subjektiivisia tarpeita ja kaikkein vähimmän haluja.
Julkiselle taloudelle luonnehdittu subjekti on siis puhdas abstraktio, fiktiivinen henkjlö, jonka ajatellaan pitävän taloutta
lähinnä /jje/77?¢JtJtin yksilöllis-psykologisen talouskäsityksen tapaisesti. Kun taloudenpidon olemus täten käsitetään olevan sielul1ista laatua ja tarpeentyydytysvälineiden hankinta ja hallussapito
vain teknillistä toimittamista, joka on tarkoin erotettava taloudel]isesta, sielullisesta, on Nevanlinnan mukaan myös julkisen talouden ilmiöiden selittämisen pohjaksi otettava sen asetetun subjekt].n
sielulliset asenteet vaiht,otaloudellisesti saatuihin tuloihin ja samalla
tava]la käytettyihin menoihin. Finanssiopin vanhaa aequivalenssiteoriaa on tässä konstruktiossa siis täydennetty liefmannilaisella
taloudenpitäjällä. Kansantaloudellisissa suhteissaan on täten muo-
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doste]t,u julkisen }'hdyskunnan >)}'ksilö]linen ta]ous» t,aas sovitettu
CasseJin oppirakennukseen.
Perin erilaisista aineksista kootun
uuden finanssiteorian tu]i sen jälkeen osoittaa, että jiilkinen taloudenpito on »taloudelliseltat) kanna]ta katsoen samanlaist,a kuin yksit}.istenkin pitämä talous, ja edellisen suhteet jälkimmäisiin muodostuivat, sainanlaisella vailitotaloudellisella ta`'alla k`iin }'ksit}`istaloiiksienkin keskinäiset, suhteet.

r\te, jotka ovat olleet epäilevä]lä kannalla tämän alusta alkaen
epät,odelliseen olettamukseen perustuvan konstruktion teoi.eettiseen hedelmällisvvteen ja käytännö]le tuottamaan hyöt}'yn nähden,
kävvät tiet`.sti .tävallista suuremmalla mielenkiinnol]a käsiksi P\`eva`nlinnan riuteen ja samalla viimeiseksi jääneeseen teokseen, joka
n+7t käsittelee, kuten jo nimikin osoittaa, konki`eettista 1`inanssitaloutta. Kun ]isäksi uusi t,eos liikkuu kokonaan oman maan valtiotalouden alalla, jota sekä tekijä että lukijat varmaankin i)ai.-

haiten tuntevat, on sen mielenkiintoa lisäämässä odotus, että juuri
tällaisen teoksen puitteissa tarjoutuu i)aras mahdollinen tilaisuus
tarkemmin vakuuttautua sijtä, kuinka ne julkiselle ja }'ksit}.jselle
taloudelle }rhteiset psykolog.iset ja vaihtotaloudelliset toimintai)erusteet, jotka tekijä oli hahn]oitellut finanssiopillisessa pääteoksessaan, mutta joiden t,odistaminen siinä oli jään}'t muutamien
sopiviksi katsottujen esimerkkien varaan, }rksit,yiskohtaisemma]la
tavalla sove]lutetaan konkreettisiin taitauksiin.
Ainakin näiden
rivien kirjoittaja tmipasi niin kipeästi täl]aista tietoa.

lieti aluksi on todettava, että tämä tieto on lopullisesti jäänyt
saamatta.
On tiet`'sti m}.önnettävä, että konki.eettista finanssitaloutta esittävässä teoksessa on vähemmän tilaisuutta se]laisten
abstraktioiden tekemiseen, joihin r\Tevan]innan tutkijaluonne oli
niin taipuisa ja joiden varaan hän sommitteli mainitiin pääteoksensa johtavat a.].atukset. Mutta ottaen huomioon scn ]iikkumisalan rajoituksenkin, jota tä]Iaisen tutkimiisaineen valitseminen
tietää, tuntee tarkkaava lukija itsensä }7]]ät,et}Tksi havajnnosta,
että T\`evan]inna on viimeisessä kehit},'svaiheessaan joko tietojsesti

p}/'rkin}Jt iiäkemään julkisen talouden asioita realistisemmal]a tavalla kuin aikaisemmin tai siti,en s}'nt}rneiden ei)äil}'ksien ja vaikeuksien vuoksi katsonut h\-öd`'ttömäksi jatkaa }'rit``stään finanssitalouden esitiämiseksi aik`aise.mman ajatuskonstru`ktion pohjalla.
.Joka tapauksessa on julkisen talouden esit}7ksessä tällä välin tapah-

tunut periaatteelhnen muutos. Tämä kä}' ilmi jo kirjan ensimmäisellä sivul]a, jossa tekijä määrit,telee valtionmenojen käsjtteen.
Valtionmenot eivät ole enää ostok}.v}.n käyttöä »joko lopullisen
tarpeent}-`'dvt`.ksen välittömään tai vastaisen tulon lähteen saamiseen» (.\re;¢;Jj7t7tcL, Julkinen talous, s.16), vaan valtion tehtävien
kustannuksia. Va]tionmenojen käsite, johon vielä jä]jempänä pala-
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taan, on nyt objektiivinen. Myöskin on poissa koko konstruktio
valtiotaloude]le asetetun fiktiivisen subjektin vaihtotaloudellisesta
tarpeentyydytysprosessista.
Yleensäkin tekijä näyt,t,ää nyt liikkuvan vähemmän apriorisen tarkastelun alalla ja enemmäii havainnon ja kokeinuksen piirissä. Tämä rea]istinen selkeneminen on Nevanlinnan viimeisen teoksen mielenkiint,oisin, voisipa sanoa, yllättävin piirre.
Eräät }rksityiskohtaisemmat huomionteot voivat antaa ]isävalaist,usta ede,llä sanottuun.
Kirjan ensimmäisessä luvussa tai`kastetaan Suomen valt,ion
menojen kehitystä autonomisen ajan lopulta vuoteen 1930 saakka.
Samalla tehdään ei`inäisiä vertailuja Ruotsin vastaaviin menoihin.
Tät,ä tarkastelua ei tekijä kuitenkaan tee finanssiopilljsen pääteoksensa jaoittelua seuraten, vaan menotarkoituksittain, pääasiassa
hallint,ohaaroittain budjetin pääluokkien mukaan.
Tosin kii`jan
toisessa luvussa tekijä koskettelee myös aikaisemiiaa jaoitteluaaii,
mut,ta mahdollisimman lvhvesti ja, kuten jäljempänä nähdään,
periaatteelliselta katsomukse`]taan muuttuneena. Menojen kehit}'ksestä esitetään siinä vain muutamia prosenttilukuja. Päähuomio
kiinnitetään menojen kehityksen esittämiseen tehtäväryhmittäin
ja hallintohaaroittain. Tämänlaisista julkisen menota]ouden esit}'ksistähän P\Tevanlinna on joskus kirjoittanut, että »mainittuihin
'probleemeih].n' ei kannata uhrata pa]jon mustetta», vieläpä, ett,ä
»finanssiopin esittäjästä tuntuu jokseenkin tuskalliselta, jottei sanoisi nololta käydä esim. opi)ikirjoissaan luettelemaan valtioiden
menoja hallintohaaroittain» (^repci7?/i.7tnci, Julkisen talouden kysymyksiä, Kansantaloude]linen Aikakauskii`ja 1929, s. 3/i8-349).
Nyt tekijä käyttää puolet kirjastaan näiden kysymysten selostamiseen. Ja tämä menettely on vain johdonmukainen seui-aus hänen
menokäsitteensä uudesta sisällöstä.
Kun valtionmenoiksi määri-

tellään valtion tehtävien kustannukset, on näitä kustannuksia
eT)äilemättä tarkastettava juuri tehtävittäin (tarkoituksittain).
Esitys, jonka Nevanlinna tässä luvussa antaa valtionmenojen
kehityksestä kolmen vuosikymmenen ajalta, on monelta kannalta
katsoen valaiseva ja mielenkiintoinen. Suppeassa, mutta esiteLtävänä oleviin muihin kysymyksiin nähden kuitenkin suhteellisen
laajassa til.assa, pyrkii tekijä antamaan objektiivisen kuvan va]tion
toiininnan laajenemisesta eri menoryhmien alalla. Riittävästi korostetaan myöskin niitä vaikeuksia, joita tä]laisen tehtävän suoT.ittaminen kohtaa etenkin meikäläisissä oloissa finanssitilaston puutteellisuuden ja sen muokkaamattoman laadun vuoksi.
Millä tavalla muuten kirjan finanssitilast,ollinen puoli on suoritettu, se kysymys ajattelija Nevanlinnan teosta arvosteltaessa ei
vai`maankaan ole tärkein asia: de minimis non cui.at praetoi`. Eri
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aikain valtionmenojen vertaaminen keskenään ja toisen maan menoihin edellyttää tarkkaa ja }'ksit}.iskohtaista tiliaineiston tutkimista, jossa hallintokoneiston, budjetin ja tilinpidon rakenteessa
tavattavat ei.ilaisuudet on otettava tarkoin huomioon. Jotta jotenkin
varmasti voitaisiin sanoa, kuinka suuret menot ovat kunkin tarkoituksen kohdalla ja millä tehtäväalalla ne ovat kasvaneet, olisi jokainen momentti erikseen tarkastettava ja verrattava, riippumatta
siitä, missä pääluokassa tai i.ahastossa se on paikkansa saanut.
Tällainen Suomen valtiotalouden kannalta mitä täi.kein tutkimustehtävä on vksit`'isen tutkijan voimil]a tuskin mahdollista. Sen
suorittamineL onri'istuisi parhaiten monien henkilöiden työtä yhdistävässä tilastovirastossa.
Mutta tekijä on myös ollut tietoinen
tämän t}'ön vaikeuksista eikä ole suui`empaan täydellisyyteen i)}.rkinytkään. 0lisi sv`'tä lisätä, että hänellä ei ole ollut edes aihetta
siihen, sillä huo]i.riatta finanssitilastollisesta ulkokuorestaan, on
teoksen ensimmäisessä luvussa itse asiassa selviteltävänä teoreettinen kysymys, nim. mitä ovat valtionmenot. Seuraavassa kiinnitetäänkin huomiota vain tämän selvityksen teoi`eettisiin pei`usteisiin. Tällöin käy tekijän esittämän valtionmenokäsitteen lähempi
tarkastelu tarpeel]iseksi.

Edellä jo huomautettiin, että tämä käsite on n}'t objektiivinen.
Sillä `.mmärretään valtion tehtävien kustannuksia. Mutta aikaisemrTi.asta subjektiivisesta konsti`uktiosta on kuitenkin jäljellä
eräitä muotoja.
Julkisessa taloudessa tarpeitaan tyydyttävä ja
vksit`'istalouksien kanssa liiketuttavuuksia harjoittava subjekti
bn kärkoitettu, mutta »hänen» sielulliset asenteensa ovat jäljellä.
Tekijä nim. katsoo edelleen tarpee]liseksi ja mahdolliseksi erottaa
valtionmenoissa niiden fiskaalisen tai epäfiskaalisen tai`koituksen.
\r'altionmenoihin kuuluviksi hän määrittelee valtion epäfiskaalisten

tehtävien kustannukset, kuitenkin niin, että niihin luetaan myös
fiskaaliset sijoitukset, mutta ei fiskaalisia tulonhankintakustann`iksia. Mitä kukin pitää valtiotaloudessa fiskaa]isena ja mitä epäfiskaaliseiia, on palmstakin varsin epämääräinen makuasia. Ulkokohtaisiin seikkoihin perustuvaa kriteriota menojen jaoittelemjseksi
ei tästä voida saada. Tämä kä}r ehkä parhaiten selville niistä esimerkeistä, jotka tekijä on maininnut finanssjopillisessa pääteoksessaan.
Siinähän m. m. sanotaan Suomen valtion. r}7htyneen
Gutzeit- ja Tornator-yhtiöiden osakkeiden hankintaan epäfiskaalisissa tarkoituksissa (m. t,., s. L-)1 ), mutta Saksan valtakunnan »Viagi)-

yhtiön perustaminen luetaan fiskaalisia

tarkoituksia

palveleviin

}'rit}'ksiin (s. 87). Edellisessä tartauksessa ovat valtion liikelaitoksen

kä}'tt,ökustannukset siis valtionmenoja, mutta jälkimmäisessä eivät.
»Viag»-}.htiö

kuitenkin

perustettiin

aikana,

jolloin

sosialisoimis-

pyrkimykset olivat Saksassa koi`keassa kurssissa; toimenpiteeseen
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r}'hd}.tiiinkin
ensi
sijassa
kansantaloudellisessa
tarkoituksessa.
Missään tapauksessa ei ole olemassa mitään ol)jektiivista keinoa
scn seikan i`atkaisemiseksi, suoma]aisessa vaiko saksalaisessa toimenr>iteessä o]i enemmän fiskaalista tarkoitusta.
Tä]lä pohja]la

tapahtuva

valtionmenojen tilastollinen käsittel}- jää mielivallan

ja sattuman leikin varaan. Objektiivisessa katsomuksessa tekijä
liikkuu m}'öskin n\'t \'htä epävarinal]a tiellä lukiessaan valtion
ei`äiden ]iikelaitoste.n k`ä}Tttökustannukset valtionmenoihin ja eräiden ei, jolloin määräävänä on olettamus niiden epäfiskaalisesta
tai fiskaalisesta tarkoituksesta. Valtionmenokäsitteen teoreettinen
ja kä`'tännöl]inen merkit}Ts on kuitenkiii niin täi.keä, ettei voida
jättää sattumaii leikin varaan sitä, mjkä tällaiseksi menoksi on
katsottava. Tai`vitaan siis objektiivisiin seikkoihin perustuva näkökohta .].u]kisen menokäsitteen määrittelemiseksi ja tulkitsemiseksi.
Tämän ki]`joittaja on täl]ä pohjalla koet,tanut esittää loogillisesti
hyväks}'ttävää ja myös tilastollisestj käyttökelpoista menokäsitettä (Vrt. 7TZÅ/.!i:, `Iulkisten meJiojen kasvaminen ja niiden kansantaloudellinen rasitus, s. 59 ja seur.).

Muuten tuntuu su`]resti eT)äil}'ttävältä, onko edes tekijän oman
resonemangin kannalta tarpeellista valtion liikelaitosten jakaminen
oletettujen fiskaa]isten näkökohtien ]nukaari.
Yrit}rkseen epäilemättä sisältyy jokin ajatusharha.
Eihän esim. rautatielaitoksen
varsinaisena tehtävänä voi olla po]ttoaineen ja voite]uölj}.n ostaminen tai henT{ilökunnari palkkaaminen, vaan määrätt`'jen ku]jetuspalvelusten aikaansaaminen.
Tarpeelliset kä`'ttökustannukset
ovat, vain t,ekni]lisiä keinoja itse tehtävän suoiittam;seksi.
`Jos
i`autatien kuljet,uspalve]`ikset voita].siin saada aikaan ilman kä}Tttö-

kustannuksia, ei varmaankaan kukaan moittisi rautatielaitosta sen
kä`-ttökustannuksiin sisält`'vien ))t,ehtävien)) Iaimin]`'öniisestä.
`Jos
asi.a on näin, voitaisiin ka`ikkien valtion liikelaitok;ien kä}Tttökus-

tannukset, mikäli iie eivät osoita tappiota, jättää \'alt,ion menojen
ulkopuolelle, mikä kä}rtännössä vastaisi menojen nettolaskelmaa
-ei k`']läkään P\'evan]innan kä}Tttämässä, vaan `']eisesti `'mmärretvssä merkit\'ksessä.
Silloin kävisi m`'ös valtion ]iik-e]aitosten
fiskaalisten ja ei)äfjskaa]ist,en tarkoitus`ten tutkiske]eminen `'htä
tarpeettomaksi, kuin se todellisuudessa on tuloksetonta.
Pai[si et,tä tekijän valtionmenokäsitettä ei voida objektiivisella
luot,ettavuudella sovelluttaa konkreettisiin tapauksiin, johtaa se
m}tös jonkin veiTan }']Iättäviin tuloksiin. Sillä oi`han finanssitilaston m}röheinmässä historiassa jotakjn aivan uutta, että esim. l'inans-

sihallinnon menot jäävät valtion menojen ullmpuo]elle. h'äin kuitenkin tekijän määJ.itelmän mukaan kä}7, ja hänen esittämissään
laske]missa ne on valtion menotaloudesta ei.otett,u saiTioin kuin
ei`äidcn liikelait,ostenkin kä}Tttökustannukset.
Kun tekijä m?Tö7
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hemmin toisessa }'hte}'dessä tarkastelee valtion nettomenoja, huomaakin hän joutuneensa siinä määrin i`istiriitaan tosiasiain kanssa,
että katsoo parhaaksi ))tässä)) lisätä valtion nienoihin
finanssihallinnon kustannukset sillä iii}'önn`.t\.ksellä, että
valtion nettonienojen kanssa sainaa laatua»[ (`s. 98)!
Ja
sään valtion palkkausmenoja (s. 67) hän on pakotett`i
]ukuun,

])aitsi

finanssihallinnon

nienoja,

m\Töskin
neu >)ovat
selvittäes-

ottamaan

m}Tös >)fiskaalisiksi)) luetut

mctsähallinnon menot.
Täten tekijän valtionmenokäsite saa esit\'ksen eri vaiheissa iä}rsin valinnal]isen luonteen, mikä tämän kirjoittajan käsit}'ksen ]iiukaan on luonno]linen seuraus sen todellisuudenvieraaseen
konsti`uktioon
no,i.aavasta
inäärittel}'stä.
Edcllä jo viitattiin, että tekijä kirjan toisessa luvussa tavallaan
koskeLtelec niitä näkökohtia, jotka hän ju[kisten menojen ,jaoittelun
suhteen on esittän}`t finanssjoi)illisessa pää[eoksessaan. Hrikoisesti
on korostett,ava sanaa i)Lavallaan)), sillä hänen tai.kastelutai)ansa
on periaatteellisesti muutt,unut. Käsiteltävänä olevat »erilaatuiset
nienot))

ilinaistaan

n}'t

seui.{iavi]la

objektiivisil)a

nimit`'ksillä:

J)

valtion oman tuotannon kustannukset, 2\ a]nirahat, 3) Iainanan[,o,
4\ osakkeiden osto ja 5) avustukset. Aluksi lukija kummastelee,
minkä näkökohdan mukaan tässä oikeastaan valtionmenoja tark€istetaan.
Tekijä kuitenkin viit,taa aikaisemTtaan esitykseensä,
y)jota hän ei itidä tarpeellisena tässä Loistaa».

I-liukan mietitt}'ääii

lukija saakin kokoon seuraavan ))}'htä]äisyyden)) aikaisemman ja
uuden va]tionmenojen jaoittelun väli]le.

j\ i k a i s e m p i j a o i t t e 1 u

Uusi

jaoittelu

A. Ostokyvyn kä}7ttö lopullisen
tarpeent}'}'d}'t}'ksen (välittömään) saamiseen.

`L. Konkreettist,en h}'ödykkei-

den osto.

a. Tuotantovälineiden osto
b. Kulutusvalmiiden
d\'kkeiden osto.

hvö-

2. Saaliiis- ja niiden kaltaisten oikeuksien osto.
3. Ostok\.`'`.n »vastikkeet,on»

8.

1. Valtion oman tuotannon kustannukset.
2. Ai"irahat.
3. Lainananto.

4.

Osakkeiden

Osto.

5. Avustukset.

luovutta`minen.
Ostok}'v}'n käyttö (rahan) tu-

lon ]ähteen hankintaan.
Kuten ede]lä olevast,a i'innastelusta nälidään ja aikaisemmin
on jo mainittu, ei tekijä enää näe `'altiotaloudessa jonkun abstrak-
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tisen subjektin vaiht,otaloudellista tarpeentyyd}'tysprosessia, vaan
tarkast,ettavana on nyt, mikä]i voi ymmärtää, valtion varoja kysyvän tuotannon teknillinen paikka ja laatu. Entisen esit}'ksen toistamisella ei uusi jaoittelu siis ole syntynyt. Ilerää kuitenkin heti
ei)äil}Ts, onko loogillisesti mahdollista säilyttää menojen jaoittelu
edes ulkonaisella tavalla pääasiassa entise]lään, kun tarkastelu-

tavassa on tapahtunut periaatteel]inen muutos. Muutamat huomautukset ovat tähän nähden paikallaan.
^likaisemman jaoittelun B-kohta on jäänyt tyhjäksi, koska tekijä
on siirtänyt sitä vasLaaval, ))fiskaaliset sijoitukset)) ))valtion oman
tuotannon kustannuksiiny). Samoin on niihin siirt\'n`Tt osa »kulutusvalmiiden hyöd}.kkeiden ostoa)). Viimeksi mainitu.n menoryhmän
>)t}t}Tpil]isinä tapauksina» (vrt. Julkinen talous, s. 46) on tekijä ititän}Tt menoja, jotka syntyvät esim. tien tai sillan kunnossapidon
antamisesta urakoitsijalle.
N}'t tämäntapaisista menoista puhut,aan va]tion oman tuotannon kust,annusten yhteydessä (s. 7'l).
Jäljelle jäävät sijs vain apurahat (subventiot). Mutta valtion oman
tuotannon kustaniiuksiin o]jsi vielä tehtävä muitakin siirtoja. Kun

valtio rakentaa jonkiii tuotantolaitoksen, ovat siitä svnt`'vät menot
varmaankin sen oman tuotannon kustannuksia. Jo; v;ltio tämän
sijasta ostaa valmiiksi i`akennetun, osakeyhtiömuotoisen tuotantolaitoksen hankkimal]a sen osakkeet ha]tuunsa, on erotus olemassa
vain tuotannon teknillisessä suoi`itustavassa. Jos taas valtion omaan
tuotannon kustannuksiin luettaisiin vain se varainkäyttö, jolla tuotanto on teknillisessä merkitvksessä suoritettu sen omissa tuotantolaitoksissa, olisi niistä väheiinettävä vielä pa]jon muutakin, kut,en
esim. kaikki urakoitsijoille annetuista töistä ja hankinnoista s}'nt+Tneet menot. Tätä ei tekijä kuitenkaan tarkoita, kut,en jo edellä
viitattiin.

))Osakkeiden ostoJ) ei s].is muodosta asiallisestj erillistä

r\Thniää »valtion oman tuotannon kustannusten» i`innalla.
Myöskin lainanannon säil}7ttäminen uudessa jaoittelussa erikoisena menor`'hmänä nä}-ttää tekijä]le tuottaneen vaikeuksia. Useissa

yhteyksissä (esim. sivulla 68) se mainitaan valtion oman tuotannon
kustannuksiin kuulumattomana, mutta sivulla 66 ainakin eräät.
1ainat luetaan niihin.
Laadullisessa merkjt}'ksessä, josta otsikon
mukaan nä`'ttää o]evan k`.s`'m}'s, lainananto on, samoin kuin osakkeiden ostokin, eräs pääo`mamenojen muotoo Niiden muu ja pääasiallinen osa sjsält`T`+ uudessa jaoittelussa kuitenkin valtion oman

tuotannon kustannuksiin, joka nimitys muut,en ei menojen laadusta

ilinaise mitään, koska

siihen

sisä]t}T}'

erilaatuisia menoja,

kuten henkjlöinenoja, ainemenoja, korkomenoja y. m. Kun va]tion
lainanannossa tavalhsesti kä}`tetään m}'öskin alempaa korkokantaa
kuin markkinataloude]1inen hinnanmuodostus edell?'ttää, on lainanant,o tä]tä osa]ta m}rös ai)urahojen luontoista. Apurahojen ja avus-
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t,uksen erot,taminen on tiet}.sti tärkeä, etenkin kansa]italoudelliselta
kanna]ta, mutta }.htä tärkeätä olisi ollut julkisteii `.hdTskuntain
keskinäisten suoi`it,usten erottamineii erikoiseksi r\.hiii-äksi`. F,rottamattomina ne näk?'vät sekä valtion että kuntieh ]iienoina, kuten
esim. osoittaa tekijän esittämä k}'s}'m}'s, ovatlm kaupunkien \'a]t,iolle maksamat osakustannukset i)o]iisilaitoksien }'lläiiidosta katsottava va]tion menoksi `.ai ei (s. 94).
Tärnän k;rjoittajan mielii)ide on, että esitett}. uusi jaoittelu on
väkinäinen ja keinotekoinen. Se ei o]e s\'nt\'n\-t tarkastelutavan
sisäisestä logiikasta, kuten aikaisempaan jaoitteluun nähden on
asianlaita, koska viinieksi mainitussa taTiauksessa jaoitte]uperusteena on fiktiivisen subjektin välitön tai vä]].llinen taivesuhde eri
h}Töd}.kekateg.orioihin
(tuotantoh\.öd}'kkeisiin,
kulutush`'öd\-kkeisiin ja

oikeuksiin).1)

Tekijän uuciessa tai`kastelussa viisi.merioi.}.h-

mää tahLoo väkisinkin suiiistua kahdeksi, nim. sen suhteen selvitteI}'l#i, t)jossa valtion menot ovat ja eivät ole valtion oman tuotannon
kusti`nnuksiai) (s. 66\).
Uusi jaoittelu on cii)äilemättä s\.ni\.n`-tkin
t,ekijän t,arpeesta luoda edes muodollinen }'hte}'s m}tös aikaiseriipaan

t}'öhönsä, joka häiiei] uuden asent,eensa johdosta julkisen talouden
muodon ja sisäl]ön selittäjänä uhkaa kä}Tdä aivan taii)eettomaksi.
Uudclla sisä]löllä +ä`'tett}-, mutta näennäisesti aikaisemTtiin ajatuksiin nojaava jaoitt(']`i on i)ikemniinkin katsottava jrmkinlaiseksi
]askuvarjostimel#i, jo]Ia tekijä pääsee aequiva]enssiteoiiaan nojaa.
vien abstraktjsten konstruktioiden koi`keuksista jälleen konkreettisen valt,iota](iuden maaperä]]e.

Kun [arkkaa`'asti vert,aa näitä kahta ensimmäistä lukua teki.jän
aikaisempaan esit}'kseen, ei voi vältt}'ä silt,ä .johtopäätökseltä, että
Nevanlinna on tällä vä]in tullut finanssiopjllisen konstruktionsa
suhteen ei`äisiin epäil}Tksiin.
Sitä osoittaa ensiksikin koko ensimmäinen ]uku, jossa valtion menoja tarkastetaan ha]lintohaaroittain,
jolu tarkastclutai)a niin huonosti soiiii finaiissiopil]isen pääteol{sen
sisä]töön ja siihen, mitä häii tästä on aikaisei]imi)i Lausunut. Samaan `'iittaa `'aihtotalouclellisen konstruktion poisjääii`inen, joka
alkuperäisessä rakennuksessa oli ps}rko]og'isen konstruktion oliella
toinen kannatini)?Tl`'äs.
L-uden finanssiteorian suhteen, joka jo

kerran tuntui oiipikirjak`.psä]tä, nä}Tttävät r\'evanlinnan ajatukset
sittenkin

ol]een

vielä

m`iodostumistilassa.

Arvoste]ijan tehtävä helpottuu huomatta`'asti, kun siirr}'tään
teoksen ko]manteen eli viimeiseen lukuun. Se on omistettu pää1) Myöskin

menoryhmässä

i>ostokyvyn

'`'astikkeeton'

luo\'uttaminen)>

on

kysymyksessä subjektin tarvesuhde hyödykkeisiin. Lainausmerkillä varustettu
sana t>vastikkeeton» osoittaa tekijän käsitystä, että avustus tai almunanto on
vastikkeetonta vain jonkinlaisessa maallikkomielessä, koska subjekti tällöin tyydyttää lopullisia tarpeitaan - tarpeentyydytysvälineidc,n poisantamisella!
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asiassa valtionmenojen kansantaloudellisten vaikutusten tarkastelulle. Tässä esit}.s liikkuu alalla, jolla Nevanlinnal]a ei)äilemättä
on suurimmat ja pys}7vimmät ansiot ±`inanssitutkijana. Kun vanha
finanssioppi poti ilmeistä veTenväh`'`.ttä verolusopin ja -politiikan
melkein `'ksinomaisesta ja loppuriiattomasta höyläämisestä, oli
Nevanlinna }'ksi niistä, jotka näkivät, että tutkimus on ohjattava
uusiin tehtäviin, ja m`.öskin }'ksi niistä, jot,h käsit,tivät, että uusia
tehtäviä on lö}'dettävissä fina]issiopin k}'tkemisessä lähempään
`'hte`tteen kansantaloustict,een kanssa.
Psykologisen ja vaihtotalotidellisen konstruktion ohel]a, josta näiden i`ivien kirjoittajan
on edellä t,ä`'t`'n`'t lausua niin monta ankaraa sanaa, julkisen t,alouden jlmiöt. o.vat Nevanlinnalla mvös kansantaloudellisia asioita,
joita hän käsittelee »objektiivis-teknillisinäJ) ja viimeisessä t,eoksessaan
m`Tös vaihtotaloude]lisesta
konstrukt,iosta
irroitettuina
k`7s`'ni\'ksiriä. Mielenkiintoista onkin tutustua esitettävänä olevassa

t;okse;sa hänen ajatuksiinsa sellaisista k}'symyksistä kuin va]tion
menojen kansantaloudellisesta rasituksesta, niiden vaikutuksesta
tuotantoon ja pääomanmuodostukseen, valtionmenojen ja kansallistulon välisestä suhteesta, vient,].palkkioiden kansant,aloudellisesta merkit}'ksestä }T. m., jotka siinä, ehkäpä tärke}Tteensä nähden
liian suppeassa inuodossa, mutta kuitenkin varsin selväpiirteisesti
käsite]lään. Yhtä mie]enkiint,oista on seurata tekijää hänen vanha]Ia mielialallaan, joka koskee ))kommunismin» ja
Iaajuutta n}.k}7isessä talousjärjeste]mässä.
T\'äiden

))sosialismin»
k}'sym}7sten,

enempää kuin ei-äiden teoksessa esitettävien po]iittisten mietteiden,
lähempi tarkastaminen ja huomautuksien tekeminen niiden johdosta ei kuit,enkaan o]e mahdollista tällaisen lvhven kirjoitelman

puitteissa, jossa on tahdottu kiinnittää huomi;tä etupäässä vain
erääseen olennaisimi)aan piirt,eeseen I\Tevanlinnan viimeisessä teokSessa.
Ft . '1` .

E. r\TEVAr`tLiNN.,`,

Poi.voo 1933.

4cz€!oj€cb

./.ci

i'^mjsi.d..

\\'.eriier

Södersti`öm

0}..

Siv. 324.

Prof. E. J\Tev¢7tz!.7wtcm kirjallisesta jäämistöst,ä on valtion meno-

taloutta koskevan teoksen ljsäksi s}'nt}'n`'t toinenkin teos, valikoima
hänen puheitaan, joka on julaistu ?rllämainitulla nimellä. Joskaan
tämä kirja ei ole taloudemsta laatua, lienee paika]laan siihon kijnnittää huomiota t,ässä aikakauskirjassa lähinnä siksi, että iuossa
kir.].assa puhuu huomattava kansanta]ousmies, i]sein sisimTtiä ajatuksiaan, inut,t,a myös siksi, että näistä puheista osa koskee suoi`anaisesti kansant,aloustiedet,tä tahi ta]oudellisen toiminnan ja muiden
elämänpiirien keskinäistä suhdetta tai ovat iie luonnekuvia talouselämän johtomieh].st,ä.
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F„ r\`evanlinnalla oli puhuttavaa ja hän i"ihiii mielellään. I-Iänhän oli harvinaisen monipuo]isesti kehitt\.n}'t ihminf'n, jok arkityön ulkopuo]ella liikkui ahkci.asti henkisten arvojen maailmassa,
et,sien sielt,ä elämän sisältöä ja heiikistä nautintoa. .Ja mitä hänen
oma etsintänsä tuotti tai mitä hän kirjallisuudessa lö}.si }tleviä ajatuksia tai nerokkaita huomioita ihmiselämästä, sen hän jonkinlaisella apostolisella iniiost,uksella tahtoi saattaa muidenkin omaksio

Kun hänellä lisäksi oli k}.k}. pukea ajatuksensa sattuvaan ja viehättävään, usein joi)a nerokkaan loistavaan ulkonaiseen muotoon,
tuli hänestä jo nuorella iällä yksi maamme ka].kkein i)arl`aita ja
suosituimpia

T)uhujia.

Tässä \thte`'dessä on tietvsti mahdotonta lähemmin tehdä se]koa
puheena b]evån kokoelinarl sisällöstä, mutta muuLamia seiklmja
kuitenkin mainittakoon.
P\'evanlinnan lukemattomia valtio]lisia
puheita, joista melkoinen osa lienee, T)aitsi eduskunnan asiakirjoissa
m`'ös sanomalehdissä painettuna, ei tähän k()koelmaan ole otettu,
väan ainoast,aan }'leisempiä aiheita koskcvat puheet. `Te 3:} puhetta,

jot,ka kokoelmaan on valittu, koskettelevat mitä moninaisimpia
aiheita, tätcn h}'vin kuvastaen pitäjänsä moni])iiolista tietoa ja
hai`rastusta. Muuan kaikkein arvokkaimpia, erään }.Iiopistossa pidetyn luentosarjan alka,i.aisluento, ,7.oka kokoe]maan on otett,u iiime]lä
»Tieteen henkit), käsittelee tieteen ja ei`ikoisesti kansantaloustieteen

olemusta ja tutkijan suhdett,a tehtäväänsä.
Monet käsittelevät
clämänkäsit}'ksen syvjä kvsvmyksiä; scllaisista ma;nittakoon esim.
se puheeksi todellinen helmi, joka kokoelmassa on nimellä »Palvelemisen henki» ja komea t)Hansan henki ja suomalainen laatu)). Toiset
koskevat kansamsen sivist}'selämän k`'s\'m}7ksiä, toiset sanomalehdistön ja sanomalehtimiehen tehtäviä.. .Joukossa on useita, jotka
liikkuvat taiteen a]o].l]a. Lähes ko]mas osa kokoelman sisältämist,ä
puheista on henkilökuvia, joiden i)iirtämisessä \'evanlinna tunnetusti oli mestari.
r\Täiden .].oukossa on oma asemaiisa J. V. Snellma]iin patsasta paljastettaessa pidett,}r kuu]uisa puhe. Mut,ta muutkin esim. I-Iannes Gebhardin ja W. A. Lavoniuksen luonnekuvat
ovat, ]oistavasti tehdyt.
Useihin i"iheisiin sisält`'`T \.evanlinnan
kuuluisia sit,aatteja, suurten mies[en nei.okkaita a.i.atuksia. Monet

hänen omista ]ausurinoi.st,aan ansaitsisivat tulla ja varmaan tulevatkin tämän puhekokoelman lukijain kesken usein toistetuiksi
sitaateiksi.
Enemmän se]onteon voimme jättää. On o]lut onnellinen ajatus, että nämä puheet on koottu ja saatettu ju]kisuuteen.
L\Te
sisältävät harvinaisen paljon }'levää e]ämän oppia, teräviä havainnoita kansakuniian ja yksityisen ihmisen elämästä ja
e]ämäntehtävistä kaikki esitettynä sellaisella t\.\'lillisellä ]oistolla, joka tekee
niiden ]ukemisen esteettiseksi nautinnc;k'si.
K. J . Kall,i,al,a.
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Jakajana

407.

Tri fJc!g/ors on julkaissut lyhyen kansantaloust,ieteen historian
»ensimmäiseksi oppaaksi ja apuneuvoksi niille kansanta]oustieteen
opiskelijoille, jotka äidinkielellään haluavat pei'ehtyä kansai.italoustieteen alkeisiin.» Tekijä tai`koittaa tietenkin suomenkielisiä opiskelijoita, vaikka hän kä}'ttää onnistumatonta sanaa. Ilän ei kuitenkaan ole tyytynyt varsinaisen tieteen historiaan, vaan on kiinnittänyt huomiota »myös yhteiskunnallisiin aatevii`tauksiin, sillä
t,eoreettisen metodiopin rajat ovat liian ahtaat, jotta niiden valossa
voitaisiin esittää kokonaiskuva kansantaloustieteen kehityksestä»,
kuten kirjoitta.].an selitys kuuluu. Tätäkään rajoitusta hän ei ole

noudattanut, vaan on liittänyt mukaan selosi,uksia myös teoreettisen filosofian alalta.

Onkin sanottava, että esitettävänä olevan kirjan suurimpana
heikkoutena on siihen sullottujen nimien paljous.
Oppikirja on
huoiio, jos se monin paikoin on pelkkä nimien luettelo, sillä tällainen
luettelo tymi)äisee opiskelijoita ja rasittaa tarpeettomasti muistia
avartamatta millään tavalla näköpiiriä.
Ti.i Hagforsin historia
on niin täynnä nimiä, et,tä monella sivulla niitä on 43-1/± kappa]etta, eikä useastakaan henkilöstä mainita muuta kuin pelkkä nimi.
Lukija tekee tuon tuostakin k}'s}'myksen, mitä vart,en on paksuilla
kirjasimilla painettu tuo taikka tämä nimi, kun ei nimen kantajan
opeista eikä mcrkityksestä anneta selvitystä. Ja mitä varten lyhvessä kansantaloustieteen hist,oriassa on mainittu moiita -kvlläkin omalla alallaan kuuluisaa -- Iienkilöä, kut,en aposto]j Paa.vali,
Benediktus Nursialainen, Kopernikus, Kep]erus, Galilei, ]\Tewton,
A})elard, ITerder, joilla ei ole ollut mitään tekemistä varsinaisen
kansantaloustieteen kanssa.
Kansantaloustieteen
histoi`iassa,
kuten kaikessa histoi`iassa,
pitäisi keskittää esitys niihin henkilöihin, jotka ovat kehittäneet
tiedettä. I-Ieidän oppinsa olisi esitettävä keskitet}'sti, mutta kuitenkin tarpeeksi yksityiskohtaisesti, jotta opiskelijat saisivat käsitvksen kansant,aloustieteen alaTla esiint}'neistä oppisuunnista, niid.;n eroavaisuuksista ja it,se tieteen kehit)7ksestä. Tässä suhteessa
arvosteltava teos antaa aihetta moneen muistutukseen. Kansantaloustieteen isän Adam Smithin opit olisi pitän`tt selostaa kiinteämmin ja i)erinpohjaisemmin, kuin kirjassa on tehty.
Myös Malthus, John Stuart Mill, ]3astiat, Schmoller, Wagner ja Cassel olisivat
ansainneet seikkaperäisemmän esityksen.
Valit.ettavasti löytää kirjasta ristir`iitaisia ja vääriä väitteitä
sekä erehdyksiä.
T\Tiinpä siv. 49 sanotaan, että merkantilismi ei
ollut teoreettista kansant,aloustiedettä, mutta myöhemmin maini-
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taan, että merkantilistinen kirjai]jja A. Sei`ra tutki kansan h`.vinvoinnin edell`.t}'ksiä, siis aivan samaa k\.s`'m`.stä kuin m`'öhemmin Smith, ja siv. 22 luetellaan monta täm.än.suunnan ediistajaa,
jotka käsittelivät taloustieteellisiä k`.s}.m}'ksiä. I-Ieistä esim. .James
Steuart ju]kaisi v.1770 teoksen y)Inquir}. into principles of political

econom}.)), joka sisä]si merkanLilistien katsantokannan mukaisen
esit}Tksen kansantalouden i)eriaatteista.

Monta \'llättävää väitettä ta`'ataan esim. Adam Smithiä käsiLtelevillä si{'uilla. Niinpä s. 30 sanotaan, että hänen pääteoksessa€\n
y)toistettiin vain niitä `'Ieisiä periaatteita, jotka maiTnermaalla .jo
olivat tunnettuja>), mutta s. 35 m`.önnetään, ei,tä sama teos on ))jään?Tt kansantaloustieteen kiilmak.iveksiy).
Tuskinpa teos olisi saavutt,anut näin suuren arvon, jos siinä ei olisi muuta kuin aikaisemrnin tunnettuja periaatteita.
Smithistä annet,t,u se]ostus on

muutenkin hatara ja erehd}.ttävä. F.i Smith suostujsi omaksuma.in
in. m. seuraavaa hänen käsitvstään selostavaa väitettä: >)Koko
`rhteishntajärjest}7s perustuu .vaihtavijn }.ksi]öihin, ja tämä y)luonno]]inen» `'hteiskunta asete[aan entisen valtion ho]hooman `.hteiskunnan våstakohdaksi)). K}t.11ä Smith koi'osti vaihtoarvoa ja selit,ti
sen mei.kit,}'stä, mutta ei hän kuitenkaan pitän`7t sitä koko }.htciskuntajärjest}'ksen perustana. S. 67 on väite, että Owen on ))tunnettu osu`iskaui)i)aliikkeen iiinokkaana perustajana ja harrastajana.»
V.1932 Axel Gjöres julkaisi uusiin tutkiniuksiin perustuvan Owenin
elämäkerran, jossa hän osoittaa, että Owenia ej missään suhtecssa
voida pit,ää osuustoimintaliikkeen pei`ustajana eikä edes hairastajana. S. 69 se]it,etään, että Foui`ier'n r)erustaii`ista fa]anstereista
eräät J)säil`'ivät jonkun vuosik}'mmenen hengissä.y) Fourier ei kuitenkaan pei`ustanut `rhtään falansteria, koska hän ei saanut siihen

tarvittavia varoja.

Rautainen palkkalaki tehdään s. 74 Ricai.don

keksinnöksi, mut,t,a niin ei o]e asian ]aita, si]lä hänen oT)i)insa >)]uonnoll].sesta t,yöT)alkasta» ei sisällä väitettä, >)että työmies ei
voinut

saada korlwampaa palkkaa kuin mikä oli juuri tai`i)een
alhaisinta
toinieentuloa varten.» Raiitaisen palkkalain isänä pidetään
\'leisest,i

[,assallea.

Tekijällä on inuutamia omituisia sanoja ja t`'`']illisiä hairahduksia.
S. 47 hän
pa].nattaa sanahirviön »universa]istisorganisteleologil]inen» ja s. 89 hän puhuu `rmniärryspsykologiasta. Omituinen tapa on kir.ioittaa Mary (Maria) Verinen (s.14) ja Tartun

t:.hsd4ä\ä#aLtäonn),,paT::;Jiä::=ukian='::ritt:Fs:å,:ö,kase;:r|end.esttåån,,n(åito;
muutakin seikkaa, kun hän pitää jotakin tärkeänä. Tämmöinen
sanontatapa tekee painostavan vaikutuksen.
Tri
Hagforsin
kirjoiitamaa
kaiisantaloustieteen
historiaa
ei voi i)itää onnistuneena eikä tarkoitustaan vastaavana o])pikir-
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jana. On myös ihmeellistä, ett,ä hän on jättänyt sisällysluettelon
kokonaan valmistamatta puhumattakaan hakemistosta, joka sekin
o]isi ollut tärkeä täl]aisessa nimiä tä?tnnä olevassa kirjassa.

K . K--lw.
FRiEDRicri

A. I-IA` EK, P7`et.sG Lt,7®c! P7.oc!ztÅ£jo7t.

junkturforschung 3.
/124.

Beiträge zur Kon-

Juhus Springer. Wjen 1931.

Siv. XV +

Inflatiop}'rkim}Tsten viime vuosina esiintynyttä uudistumista
tuskin olisi voiiiut odottaa maailmansodan ajkana ja sen jälkeen
saatu.ien kokemusten jälkeen. On kuitenkjn otettava huomioon,
että viime aikojen talouspo]itjikka on kiinnittän}tt erikoista huomiota hintojen vakauttamiseen .].a et,t,ä tämän mukaisesti on p}rritt}'
estämään laajalle levinnyttä hintojen laskusuuntaa. Tästä sy}Tstä
on samalla katsottu. välttämät,tömäksi saada aikaan ainakin osittainen inflat,io hintojen alenemisen vastaT)ainolui.
I]ayekin mielestä kujtenkin juuri hintojen vakauttamisp}'rkim}7kset ovat olleet
suurimpana s`'`'nä n\'kviseen taloudelliseen pulaan, samoin kuin
m}rös inflatiop?Trkim}rkset voivat muodostua haitaksi tulevalle
taloudelliselle kehitykselle. liayekin mielestä ei nimittäin ole rahapolitiikan ohjeeks]. ot,ett,ava hintojen vakauttamista eikä myöskään ole p}'rittävä muuttamaan rahamääi`ää suuntaan tai toiseen,
sillä hänen käsityksensä mukaan taloudellisen toiminnan kehitt}'-

minen vaatisi mahdollisimman muuttumatonta rahamäärää.
Yleensähän on totuttu siihen, että sekä tieteessä että käytännössä on pidett}T oikeana rahajärjestelmää, joka mahdollisimman
herkästi seuraa taloude]Iisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia,
toisin sanoen .iärjestelmää, joka tekee mahdolliseksi i.ahamäärän
suurenemisen tai pienenemisen ))rahantarpeen>) mukaisesti. Tästä
sy}rstä on vaikeata ajat,e]Iakaan rahajärjeste]mää, joka pysyttäisi

rahamääi`än muuttumattomana. Hayekin pyrkimyksenä on tässä
suhteessa osoittaa, että ajatus joustavan rahajärjestelmän välttämättömyydestä perustuu ajatusvii`heisiin ja että taloudellinen
kehitys ei missään tapauksessa vaadi muutoksia rahamääi.än suuruudessa. Rahamääi`ään llayek lukee setelistön ja muun puhtaan
rahan lisäksi pankkimaksuvälineet sekä kaikki rahankorvikkeet.
Ilayekin teos jakaantuu neljään lukuun, joista ensimmäinen
sisältää lyhyen katsauksen rahateorian kehittymiseen, toinen käsittelee kulutustavarain ja tuotantovälineiden välisen kysynnän tasapainon edellytyksiä, kolmas hintamekanismia suhdani,eiden aikana
ja neljäs kys}'mystä rahamäärän muuttumattomuuden edellvt,vksistä. Viimemainittu luku sisältää Hayekin omien sanojen mrikåan
pääasiallisesti vain suunnitelman, jonka mukaisia periaatteita olisi
noudatettava arvosteltaessa rahan neutraalisuutta.
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Käsitellessään kulutustavarain ja tuotantovälineiden välisen
k\'s\-nnän tasapainon edell`-tvksiä lla}'ek tulee siihen tulokseen,
eitå tasapaino voi häiriint`U'ä` säästämisen suuruuden muuttuessa.
Sääst,ämisen suurentuessa .siirtw osa kulutustavarain kvs\Tntään
aikaisemmin kohdistuneesta ost.o`voimasta tuotantoväline.idån kys}7nnän alalle, kun taas säästämisen pienetessä muutos on päinvastainen.
Havekin mielestä tällaiset muutokset eivät mitenkään
ede||`Ttä rahvamäärän suuruuden muuttumista, vaan ne ovat mahdolli;et rahamääi.än p}7syessä muuttumattomana siinäkin tapauksessa, että tuotannon kokonaismäärä muuttuu.
I-Iintasuhteissa
tosin tapahtuu muutoksia; säästämisen kasvamisen yhteydessä
suurenevan tuotantovälineiden kysynnän aikana tuotantovälinei-

den hinnat kohoavat, kun taas kulutustavarain hinnat alenevat.
Uusi tasapainotila on kuitenkin mahdolliiien tuotannon mukauduttua muuttuneen k`Ts\rnnän mukaiseksi.
Havekin mielestä on
lisäksi huomattava, että -kaikkien tuotantovälinåiden hinnat eivät
muutu täysin samalla tavalla, josta s}Tystä myös hintojen kehit}'s
on voimakkuudeltaan ei`i aloilla erilainen. Lopputulosta ei tästä
svvstä ilman muuta voida määritellä.

Siinä tapauksessa, että tuotannon suunnan muutoksen takana
on säästämisen suui.uudessa tapahtunut muutos, mutta mahdollisimman pieni muutos rahamääi.än suuruudessa, seuraa näin o]len
Ha}'ekin esityksen mukaan }/-hdellä alalla tapahtunutta hintojen
kohoamista hintojen aleneminen toisella alalla.
Tässä suhteessa
kehityskulku on ei`i]ainen siinä tapauksessa, että tuotannon suunnan muutoksen takana on i`ahamäärän muutos. Rahamäärän lisäänt?'minen voi olla kahta eri laatua: rahamäärän ]isäys voi kohdistua
joko tuotantovälineiden tai kulutustavarain k}7syntään.
Rahamäärän ]isäyksen kohdistuessa luoton laajenemisen välit}-ksellä
tuotantovä]ineiden kys}'ntään, on seurauksena samalla tavalla
kuin säästämisen suuretessa tuotantovälineiden hinto.]'en kohoaminen, mutta koska kulutustavai`ain kysyntää varten on olemassa
yhtä suuri ostovoima kuin ennen, ei tässä tai)auksessa esiinn\T kulutustavarain hintojen alenemista. Rahainäärän lisääntyminen ®aiheuttaa tällä tavalla laajemma]Ie alalle leviävän hintojen nousun kuin
säästämisen suui`eneminen. Jos taas rahamäärän lisävs kohot,taa
kulutustavai`ain kysyntää, on seurauksena tuotantoväiineiden kysynnän suhteellinen pienentyminen verrattuna kulutustavarain
kysyntään. Muutos merkitsee täten lopultakin säästämisen vaikutuksen pienentymistä.
Missään tapauksessa ei siis rahamääi`än
suurentuessa esiinny sellaista kulutuksen rajoittumista kuin }7ksist,ään säästämisen suuretessa esiint`'v. Tässä yhte}'dessä ei o]e mahdollista käsitellä Hayekin esitvstä. Tahamäärän muutosten vaikutuksista
tuotantoon vksitviskohtaisemmin.
mainittakoon
vain
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lisäksi, että I-Ta}Tekin mielest,ä on ei.itt,äin tärkeätä ottaa huomioon,
mille alalle i`ahamäärän lisä}'ksen vaikutukset ensimmäisinä koh-

distuvat.
Vaikkakaan I-Ia`'ekin mielestä tuotannon suunnan tai suuruuden
muutos itsessään ei.'missään tapauksessa vaadi raha.määi`än muuttumista, on kuit,enkin hänen mielestään rahamääi.än muuttuminen
välttämätön siinä tapauksessa, että ]iikkeiden yhtyminen tai eroaminen pienentää tai suurentaa rahantai.vetta.
Samoin on rahamäärän muuttuminen osittain riippuvainen rahan kiertonopeudesta;
rahan kiertonopeuden suui.eneminen edell}-ttää rahamäärän pienentymistä ja kiertonopeuden pieneneminen T.ahamääi`än suui.entumista.
Iia`.ek on tutkimuksessaan kä\'ttän\.t tuotantosuhteiden muutosten `selvittämiseksi \'ksinlwrtaisia tu6tantovä]ineiden sekä kulutustavarain tuotaiitoa' esittäviä kaavoja.
`Täiden tarkoituksena
ei kuiterikaan ole osoittaa tuotantosuhteiden absoluuttisia muutoksia, vaan ainoastaan laadu]lisia muutoksia.
Ila?'ekin esit}.stai)aan kuuluu näet ennen kaikkea kaiken matemaatt,isen esityst,avan vä]ttäminen, sillä hänen mielestään ei t,aloudellisen toiminnan
muutosilmiöitä voida mitenkään esittää joidenkin lukujen avulla.
Tämän käsitvstavan mukaisesti lla`'ek ei aniia mitään arvoa rahan
yleisen arvoh tutkimiselle eikä m}'ösl{ään eri hintai.vhmien suuruussuhteiden tutkimise]le, si]]ä hänen mielestään 6n tärkeintä
saada selville rahan vaikutus eri h`-öd`Tkkeiden vaihtosuhteisiin.

I-Ta`-ekin käsit\.s rahamäärän muuttumattomuuden merkitvksestä t-aloudemsen` toiminnan tasaTtuolisel]e kehit}'ksel]e eroaa to.sin

periaatteellisestji muiden tutkijain käsityksistä, mut,ta se saa se]ityksensä pääasiallisesti siitä, että ITa}'ek katsoo suhdannevaihte1ujen t,akana olevan vain monetäärisiä syitä, joten rahamäärän
muuttumattomuus o]isi takeena siitä, että tuotanto ei pääse k-ehitt`.mään sellaiseen suuntaan, että kehit}rs ennemmin tai m}'öhemmin

kävisi inahdottomaksi. Rahamääi`än muuttumatt,omuus olisi täten
parhaimi)ana takeena rahan neutraahsuudesta. Tästä tosin on ja
tulee olemaan ei`imielisvvttä sekä tieteessä että käytännössä, mutta
joka tapauksessa on tri'n.nustettava, ett.ä Ha}'ekin esittämillä näkökohdilla on oma merkityksensä.

H . I-l-o.

KflTsflus ULKOJvlfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N .
STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
j\T..o 5-6, J933. -Tämä nide on T\Torjan kansantaloudellisen
yhdist}.ksen, Den Stats®konomiske Forening`, 50-vuotiskertomus,
jonka muodostavat, eri henkilöiden laatimat katsaukset }7nnä eräät
liitteet. - GL47t7?cw J¢Än,

7Tz.cZ€7t, oj)gcL¢eJt og 77te7t7}c73e.

Yljjohtaja

Jahnin .F>0-vuotisjuhlassa esittämä juhlaesite]mä, jossa häii luo
katsauksen }Thdistyksen toimintakautena tapahtuneeseen, T\Torjan
talouselämän perusteelliseen muuttumiseen, }Thdist,}'ksen kaksjnai-

seen tehtävään tieteen ja käytännön edustajain intressien ajajana
sekä `'hdist?Tksen huomattavimpiin jäseniin. - WL.//teJm /\'ez.JÅCLL4,

Menr; og `tanlwr t Stats@honoinisk" Foreni,ng.
KirioLLus antaa
mielenkiintoisen kuvan }'hdistyksen aktiivisista jäsenistä ja niistä
kysymyksistä, joita yhdistyksen kokouksissa vuosien vai`rella on

pohdiLtu. - Ingvai. Wedervcmg, Saker, personer og oi)fatninger vid
c!€

7torczi.sÅc

7?cm/.onczzf7Åo7m77%.sÅe

77?f7£er.

Tekijä tai`kastelee pohjois-

maisia kansantalouskokouksia, joita on i)idett?r ensin vuosina 1863
-4888 ja sitten taas vuodesta 4920 alkaen kaikkiaan }rhdeksän

kokousta. -Alf Ei.iksen, Hvad protolmllen |ortezlei.. K.\rio.-tus st\s.åltää katsauksen yhdist}.ksen perustamiseen, sääntöihin, johto- ja
toimihenkilöihin, jäsenmäärän vaihteluihin ja }-hdjstyksen toiinintaan. -Liitteinä seuraa 1. aika.iär,i.est`'ksessä o]eva luettelo yhdistyksessä pjdetyistä esit,elmistä, 2. aakkosellinen luettelo henkilöistä
ja heidän }rhdistyksessä pitämistään esitelmistä ja }rhdistyksen aikakauskirjassa julkaisemistaan kirjoituksista sekä 3. luettelo }rhdist?Tksen nvkvisistä jäsenistä, joita on 277.
JAHRBucHER FUR T\TATIOI\TALÖKor\TOM|E LTT\TD
STATISTIK.

Ma,rraskuu 1933. -KarL Fi.ies, Jr.t,ernati,onale Kartel,le. Teri\i.å
huomauttaa aluksi, että karte]leista on kirjoitettu varsin paljon,
mutta että tämäntapaiset esitykset ovat useimmiten jääneet pel-
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käksi ulkokohtaiseksi kuvailuksi.
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Omalta kohdaltaan kirjoitLaja

haluaa pyrkiä selvittelemään syvenmältä kansainvälisten kartellien olemusta.
Varsin laajan ja monipuolisen aineiston i)erusteella
hän jakaa kansainväliset kartellit eri tyyppeihin, esittää niiden
ei`ilaiset tunnusmei.kit ja määrittelee niiden tehtävät, päämäärät

ja kansanta]oudellisen merkityksen. Kirjoituksen lopussa arvostellaan ankarasti valt,ion kartel]ipolitiikkaa, joka tekijän mielestä on
o|lut yksipuolista ja on vien}rt epäonnistuneisiin lainsäädäntötoimenTtiteisiin.

JouLukibu 1933. -Fi.i,tz, Z,adow, Ueber das Verhältni,s (Jon lJhi,losophje

z4nd So:z.ciJö.Åo.7tomje.

Kansantaloustiede on

aina liitt}'n}'t

kiinteäst,i filosofiseen ajatteluun. Vie]ä senkin jälkeen kuin kansantaloust,iede kehkeytyi itsenäiseksi tieteeksi ii`taantuen muodollisesti

filosofiasta, on tämä läheinen yhte}'s jatkunut.

Kuvaavaa on,

ett,ä esim. klassillinen liberalismi i)ei.ustuu suui`elta osalta Spencerin
moraalifilosofiaan ja että Saksassa viime vuosisada]la esiintyneet

filosofiset virtaukset ovat vaikuttaneet hede]möittävästi uudempiin
kansantaloudellisiin suuntiin.
I\'ykyinen a.].ankohta vaatii myös
tämän lähcisen yhteist}rön jatkumista. Monet kysymykset, jotka
yhä edelleen askarruttavat kansantaloustiedettä, saavat ty}7d}rttävän i.atkaisun vain filosofian i)ohjalla. -Jose/A. 7'2;ö.ÖZ, D# gcsc/w.c/i!Jz:c/tc Sfö7ic!cstc}¢£.

I\T}rk}.päivien Saksassa tunnetaan voima-

kasta harrastusta keskiaikaista säät\.valtiota kohtaan. Vaikkakaan
sitä ei joka kohdassa pidetä valti.omuodon ihanteena, katsotaan
sen voivan antaa paljon oppia n}'kyajallekin. Kirjoittaja kuvaa
historiallisen säät}rvaltion olemusta, järjest}'stä ja erilaisia tehtäviä.
- 1]eter Quante, Möglichlwiten und, Gi.en.zm der bäuerli,chen Si,ed,lung, 1)esonders i,m I-Ii,nbl,ich auf die gewerbliclw Arbeitslosigk6it.
Tekijä mainitsee, että asutustoiminta on y]eisessä tietoisuudessa
muodostumassa eräänlaiseksi yleislääkl%eksi kaikkea taloudellista
hätää vastaan. On kuitenkin varottava kuvittelemasta liikaa asutustoiminnan mahdollisuuksista.
Ei ole paikallaan esim. ohjata
suurissa määrin teol]isuust}.öväestöä maatalouteen. Talonpoikaisväestöri lisäämisellä on tietyt, verraten ahtaat rajansa, joten huoinio
on ensi kädessä kohdistettava tvöttöm`'\'den lieventämiseen teollisuuden omassa piirissä. - r\'ite6n lopussa on aikakauskii`jan monivuotisen julkaisijan Li4dwt.g EZs!erin jääh}'väiset lehden lukijakunnalle.

Kirjoittaja palauttaa mieliin edeltäjäinsä, HZ!dcb7.ci7tc!in

ja Co7w.cM/in, aikoja ja toivoo, että hänen n}'t jättäessään paikkansa

uuden Saksan miehille, kunniakkaat perint,ätavat jatkuisivat edellcen.

REVUE D'F,COT\'OMIE POLITIQUE.

N..o 5,1933.
`9ystGwte

-

copjtc{Jjs£e.

Frangois-Perrow, EcorLomie corporative
/c!6ozogjL. e£

r6ci!jf6.

Kirjoittaja

tutkii

et

kor-
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i)oratiivista ja kapitalistista talousjärjeste]mää ideologian ja todelli-

suuden kannalta katsottuna, perustaen kirjoituksensa n`'k\.isen ltalian
oloihin. Ilän huoiiiauttaa, miten lta]iassa on alettu ]i}.rkiä uuteen
talousjärjestelmään v:n 1928 puolivä]istä alkaen.
Aiheena muutokseen o]i käsit}.s, että kai)italisini s}-nn}-ttää `'astakolitia }rhteiskunnassa, kun taas korporatii\-ineii järjestelmä luo T]}'rkim}'ksen

`'hteist`'öhön ja on niinmuodoin julkise]i edun mukainen.

Tämän

jälkeen käsitellään 60 sivulla ltalian Lalouselämän i`€`kennevaihteluita viime vuosien aikana ja arvoste]]aan siinä esiint}-neitä ilmiöitä.
(I{irjoitus

jatkuu

seuraavassa

nunicrossa,).

.s.i"tcH.j?,e t/c t/i4¢j.¢77fe /!t.i47.c.s'.

-Gct6`fo77

Kirjoituksen aiheena

/jcc/i4c,

/.cL

on kir.i.oittajan

käsit\.s 40 tunnin viikon tärke\.destä. Ilänen mielestään koneellistumisei kehit}.s ja t,}.öläisten t`uotantotehon kasvu tekevät uskottaviksi t`'öajan jatkuvan ]}-heiitämisen. Lisäksi työn vauhti on tchn\.t sen niin kuluttavaksi sekä fv\'si]Iisesti että varsinkin herni()]lis6sti, että s tunnin t}'öi)äivää on pidettä`J-ä liian pitkänä.
}laailman talouspula on Suuresti edistän`rt uuden t`'(.;viikon ajatuksen
leviämistä.
Kirjoitta.].a käsittelee k`.s`-m\'ksen pohdintaa t}.öläisjärjestöissä, huomauttaa erilaisista ;]16suLteista eri maissa, tutkii,
mitä mahdollisuuksia on lisätä 20 °/o:lla t}`öläist,cn i)alkkoja t},'öajan I`'heT`t`'essä, selvitte]ee,
onko
hetki so])iva mainitunlaisille
muutoksille ja päät`'}' ajat`ikseen -/io tunnin viikon asteettaisesta
laajentamisesta eri teollisuusaloillc ja mahdolliseen t}'öajan \'ähitt:c±iseen +T1`ent:åmiseen. -^lbci.t 13u.#`sot, Le bloc tle.H äia{S agi`icoles

(le l:Europe centrale et orientale et son ijrograrrme. Kirioitukse,ssa
käsitel]ään Keski- ja ltä-Euroopan valtioiden \'hteen]iitt}'niistä
maataloudellisten etujensa puolustaiiiiseksi. Useid.en a]kuneuvottejen jälkeen kokoontui \''ai`sovaii konferenssiin seuraavat, 8 va]tiota:
13u]garia, Vii.o, L'nkari, Liettua, Puola, Romania, Tshekkoslovakia

ja Jugoslavia. Sittenimin Bukai.estin
näiden valtioiden välinen liitto, johon
100 miljoonaan henkeen. Kirjoittaja
aikaansaada häiriöideii vähenemistä

konferenssissa niuodostettiin
kuuluvien asukasluku kohoaa
sanoo, että liitto on jo ehiin`'t
ii`aailman

talousmai`kkinoilla

ja on vält,tämätön näiden valtioiden suotuisan kauppataseen säi]}riniselle.
Loi)ussa kirjoitt€`ja käsittelce tulli- ja maat,a]ouden velkaantumisk`rs}'myksiä `'lläiTiainituissa maissa. -J/e7tr{. Poz4yrm7tc,
Lcb ¢L.c ¢co7mJnz.gi4e €7t GJ.¢7tf7e-B).c!czcgnc.

KirjoiLuksessa

käsitellään

`'altiotaloutta, kuten talousarviota, va]tiovelkaa ja rahah-s`m`.l{siä,
edelleen Lontoon markkinoita, suuria liikepankkeja, disk;n.ttomarkkinoita,
arvopaperipörssiä
.].a -markkinoita, uusia emissioita ja
loTiuksi eri tuotantoaloja.

KERTOMuS

KnNsflNTllLouDELLISEN

YHDISTYKSEN

TOIJVIINNflsTfl

VuoNNn 1933.
Samaan tapaan kuin aikaisemmin Yhdist}'s on tänään päätt}'väiiä toimintakautenaan jatkanut työ[,ään. Kokouksissa on i)idett}r
esitelmiä etupäässä n}7k}'isen ajankohdan kannalta tärkeist,ä k}rs}.m}'ksistä ja niiden johdolla on keskustelttj.
Kansantaloudellisia
tutkimuksia on Yhdist}7ksen toimesta julkaistu ja pienempiä tutkielmia on ilmest}-n}.t Yhdist}'ksen aikakauskirjassa.
Kuluneena vuonna Yhdist}rksellä on o]lut s kokousta, jotka
jakaantuivat tasan kevät- ja s}r}'skauden osalle.
Vuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka pidettiin tammikuun
27 T)äivänä, esitti cz/JCÅj77.o££tcL7tw£ katsauksen ulkomaiden tullipoli-

tiikkaan maailmansodan jälkeen.
Esitelmä, joka sittemmin julkaist,iin Yhdist}'ksen aikakauskirjassa, antoi aihetta l}th}'een keskusteluun.
Ilelmikuun 24 päivänä olleessa kokouksessa lausui Yhdistyksen
vai.aesimies, professori Ei.7" /{`i4t4.9£, aluksi muistosanoja Yhdist}.ksen
kunnia.iäsenestä, professori Hct7t7tcs Gez7hordista ja Yhdistyksen
Aikakauskirjan toimituksen jäsenestä, maisteri J14cw'!Cz. +'c6'ob`esta.

Sitten professori Kuusi piti esitelmän maareformatoorisesta kehit}'ssuunnasta n}rk}7ajan maai)olitiikassa. Tämäkin esitelmä Saatettiin
julkisuuteen Kansantaloudellisessa Aikakauskirjassa. Yhdist`'ksen
kokouksessa esitelmän johdosta syntyi lvhvt mielipiteiden våihto.
Seuraavassa kokouksessa, huhtikuun. 5 päivänä, pitämässään
esitelmässä käsitteli senaattori 4JGrcmc!er Frey erittäin ajankohtaista k}Tsym}Tst,ä: »Jos Yhd`.svalla[ Iuopuisivat kultakannast,a . . .>),

ja sen johdosta s}'nt}'i h+'vin vilkas keskustelu, jossa kä`'t,ettiin
]ukuisia puheenvuoroja. Esitelmä tuli siLten julkisuuteen l{aupi)aTehden palstoilla. - Kokouksen alussa lausui Yhdist`-ksen esimies,
senaattori //ejÅ.Åj j?c7wc{Jj muistosanoja Yhdistyksen
jäsenestä,
rakennusmest,ari Ocze7.! Lcij73cesta.

Kevätkauden viimeisessä kokouksessa, joka oli kutsuttu koolle
professori E.

j\'..¢cm/t.n7tc}-vainajan s}7nt}Tmän 60-vuotismuistopäi-
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väksi, piti pankinjohtaja A-. J. J\.cz/Jz:ajcö muistopuhecn professori

r\Tevanlinnasta, kuvaten hänen elämänt}'ötään etenkin kansantaloudellisena kirjailijana.
Muistopuhe julkaistiin sitten Yhdistyksen
aikakauskirjassa.
S}Tyskuussa aloitet,tiin Yhdist}Tksen toiminta järjestämällä kaksi
esitelmäti]aisuutta brittiläisen viikon johdosta. P\+iissä luennoi Mr.
j]. G. Hczw!rey, Assistant Secretarv of British Treasur}/. & Director
of Financial Enquiries, s}')'skuuri 7 päivänä aiheesta i)Over-production)) ja seuraavana päivänä aiheesta ))London as a financial
centret).
r\Täihin esitelmätilaisuuksiin kutsuttiin m`.ös SuomalaisEnglantilaisen Kauppa}/'hdist}'ksen, Suomen Liikemiues-Yhdistyksen

ja Ekonomiska Saml.undetin jäseniä. Kumpaisessakin esitelmätilaisuudessa oli kuulijoita sangen i.unsaasti.

I.okakuun 12 päivänä pidetyssä kokouksessa Yhdist}'ksen esimies, senaattori HejÄÅj J{e7?fJazz esitti muistosanoja Yhdist}'ksen
ent,isestä esimiehestä ja perustajajäsenestä, senaattori J. f}. Z)cmjG/so7t-A7cLJmcwz.sta, kuvaten hänen toimintaansa varsinkin taloushistoTian tutkijana ja hänen osanoLtoaan Yhdjst}7ksen toimintaan.
Insinööri fl]fez SoJ]:£cmde7. pit,i sitten esitelinän Suomen ja Eng]annin
kaupi)asoT)imuksesta, ja asiasta keskusteltiin. Esite]män pääasiallinen sisäll}'s on sittemmin julkaistu Kansantaloudellisessa .likakauskir,iassa.

Marraskuun 2 päivän kokous oli omistettu Yhdist}.ksen entisen
esimiehen ja kunniajäsenen i)rofessori fJcm7te6' GebÄorc!in muisto]le.
Professoi.i ÄTyös!j J-Jctcifri/.c} pit,i hyvin laajan muistopuheeii, esittäen
hänen e]ämänt}rönsä ei`i puo]ia ja sama]la mainiten hänen t`-ös-

kentel`rstään Kansant,a]oude]lisen Yhdistvksen piirissä. Muistopuhe
tule,e julkaistavaksi Kai]santaloudellises.;a Aikakauskirjassa.

Seuraavassa kokouksessa, mai.raskuun 29 päivänä, piti kaupi)aneuvos HZÅgo T'c*6`f3njz# esitelmän maamme tukkukaupan rakenteesta,
kehitvksestä ja kustannuksista vuosina 4928-32.
Asiasta svnt\Ti
kokoLksessa monipuolinen mielipit,eiden \'aihto.
Tämänpäiväisen vuosikokouksen ohjelmassa on tohtori ./i4ho
Jd7t7tcÅscn esitelmä J)Korkotaso ja t`.öttöm`.`sk`'s`.mTsy).

Yhdistyksen kokoukset on kuluneena vuonna pidetty entisessä
Säätytalossa, joka on luovutettu tieteellisten seurain kä}'tettäväksi.
Samoin kuin aikaisemmin on osanotto kokouksiin ollut melkoisest,i
vaihtcleva.
Eräissä kokouksissa on ollut Yhdistyksen jäsenten
ohel]a m`'ös kutsuvier.iita. Tätä vuosikokousta ]uk`iunottamatta
kokouksi;sa läsnäolleiden luku on ollut keskimä:irin /is henkeä.
Yhdist\Tksen .Tohtokunnaii toimesta on kansantaloudellisia radioesitelmiä jatkettu.
AIlekirjoittanut on s}.ks?'n kuluessa pitän?'t
5 1uentoa kansantaloust,ieteen peruskäsittejstä ja

maistei.i JjcH4rcb
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f/cwmc4/.cb pitää }rhden.
Ekonomiska Samfundetin kutsusta piti
ruotsalainen kansantaloustieteilijä, professori Ber£Z/ Ohjjn maalis-

kuun s päivänä esitelmän t)Några synpunkter på den offentliga
finanspolitiken under kristider». Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu
myös Kansa!italoudellisen Yhdistyksen jäseniä.
Viime vuosikokouksen päätöksen mukaisesti on Yhdistyksen
sääntöjen 4 § muutettu, ja muutos on toimitettu yhdistysrekistei'iin merkityksi.
Yhdistyksen julkaisutoiminta on kuluneena vuonna vilkastunut.
Ensinnäkin

on

mainittava,

että

¢#c/får/.oj£CcJ7iee7t

laatima

esitys

maailmansodan vaikutuksista Suomen talous-ja yhteiskuntaelämään
on englanninkielisessä asussaan painettu Carnegien kansainvälisen
rauhansäätiön julkaisusarjaan. Teosta säätiö on lähettänyt 200
kappaletta Yhdistykselle, ja
näistä on luovutettu 50 kappaletta ulkoasjainministei.iölle, joka on avustanut Yhdistystä rahallisesti ottamalla osaa käännöskustannuksjin.
Tutkimus Suomen
kansantaloudesta maailmansodan edellä ja jälkeen on edelleenkin
viimeistelemättä, ja Sen painatus jää seuraavaan vuoteen.
Kansantaloudellisten tutkimusten sarja on aloitet,tu E. jvev¢7tJjn7tcm viimeisellä teoksella »Suomen valtiotalous. 1.

jonka

Menotalous»,

painatuksesta huolehti tohtori 4: E. 714dee7.. Saman sarjan

11 numerona on ilmestynyt ¢l!eÅ..r/.ot.£!ci7teen teos »Tullipolitiikan

vaikutus Suomen kansantalouden teollistumissuuntaan ennen maailmansotaa». Nämä teokset on jaettu Yhdistyksen jäsenille. Samaan
sarjaan on hyväksytty Jzm. Koperon teos tulo-käsitteestä.
»Kansantaloudemsen käsikirjast,on» sarjaan otet,tu n{7ar!£j Koveron
teos »Teollisuus ja teollisuuspolitiikka)) on jo suui`immaksi osaksi
ladott,u, mut-ta sen ilmestyminen jää ensi vuoteen. (). W. LOL4hjwL4oren teosta vakuutustoiminnasta on tekijä edelleen jatkanut,

mutta t}'ön loppuun saattaminen vaatii vielä aikaa. Jzni. Å'o¢eron
teos kauppapolitiikasta on niinikään tekei]lä, mutta sen loppuun
suoi`it,taminen jää seuraavaan vuoteen. Muut puheena olevan sarjan
osat ovat vielä alkuvalmistelujen asteella. Käsikirjan toimituskunnan työvaliokunnan puheenjohtajana

on ollut ciJzeÅjr/.o7:!!¢ni4f ja

jäsenenä professori Ej7m Sc!cirj Kansantaloudellisen Yhdistyksen
puo]esta sekä kustantajan i)uolesta yliaktuaari /14. Sfröm77.er, joka
samalla on ollut toimituskunnan sihteerinä.
Kysym}'s Yhdistyksen ent,isen esimiehen, toimitusjohtaja W. A.
L¢vom.uÅ6en taloudellisten kirjoitusten kokoelman julkaisemisesta
on kuluneena vuonna saanut myönteisen i`atkaisun.
Asiasta on

sovittu Kustannus-Oy. Otavan kanssa, ja hankkeen rahoit,tamista
ovat tukeneet Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta ja Osuustukkukauppa. Kirioitusten
valikoinnin on suoi`ittanut erikoinen valiokunta, johon ovat kuulu8

114

KERTOMUS KANSANTALoUDELLisEN YHDIST¥KSEN TOIMINNASTA V. 1933

neet toimistopäällikkö OsÄ.

GJ.ozÅ7?cJsfroem, maistei`i Kcw£ LCLvo7tj%s

ia allekiri oi,ttanut.
Kansantaloudellinen
Aikakauskirja
on
ilmestynyt
välitt,ömästi Yhdistyksen toimesta, ja sitä on jaettu Yhdistyksen jäsenille.
Aikakauskirjan päätoimittajana on edelleen ollut tohtoi`i
A. E. Twczeer ja toimitussihteerinä yliaktuaari /14. S%77?mer; muina
toimituksen jäseninä ovat olleet }'litirehtööri EjJ3cw. Bö.ö.Å, profes-

soTi 0. K. Kilpi, tohtoT± Paavo Korptsaari, tohtor± Br. Swiranta,
professori L/. JJ.

lehtinut

T'TG7t7toJcb ja cbJJeÅt.r/.oi.Z£cL7tL4£.

Painatuksesta on huo-

lielsingin Uusi Kirjapaino Oy., joka on myös hoitanut

seii jakamisen.

Kuluneeiia vuonna on Yhdistyksen puolesta lähetetty tervehdyssähkösanoma

salahallitusneuvos WerJ?er Sombcrr£ille hänen viime

tammikuussa täyttäessään 70 vuotta, Yhdistyksen perustajajäsenelle
ja entiselle esimiehelle senaattor'i J. f?. D¢J?L.€JsoJ®-Å-¢Zmorjlle hänen

toukokuussa täyttäessään 80 vuotta ja entiselle esimiehe]le, arkkiaatteri J. J. Ä'or¢oselle hänen viime lokakuussa täyttäessään 70 vuotta.
Yhdistyksen esimies ja sihteeri kävivät entisen esimiehen kanslianeuvos OJt7?i. JTciJZsCc7tin luona esittämässä Yhdistyksen onnentoivo-

tuksen hänen täyttäessään 75 vuotta viime tammikuun alussa.
Yhdistyksen raha-asioista on ensinnäkin mainittava, että tulojen puolella ovat myös kuluneena vuoiina suurimpana eränä olleet
nc lahjoitukset, joita Yhdistys on saanut suurimmilta pankeilta
ja Alfred Kordelinin säätiöltä; niiden summa nousee 67 000 markkaan.
Yhdistyksen valtionapu on ede]lisestä vuodesta hiukan
lisääntynyt, kun i`aha-ai.pajaisten voittovaroja on Yhdistykselle
ja sen julkaisemalle aikakauskirjalle myönnetty kaksikin erää;
täten valtioavun kokonaismääi.ä nousee 36 000 markkaan. Jäsenmaksuja on ku]uneena vuonna kertynyt vähemmän kuin aikaisemmin, mikä johtuu siitä, että Kansantaloudellisten tutkimusten
sai`jaan otetuista teoksista 11 osa valmistui painosta vasta toista
viikkoa sitten eikä jäsenmaksujen kantamista ole voitu suoi`ittaa
loppuun ennen vuosikokousta.
Toistaiseksi on näitä maksuja
kannettu lähes 18 000 markkaa. Talletusten korkoja ja osingoista
kannettuja jako-osuuksia kertyy lähes 17 300 markkaa, mikä on

jonkun verran suurempi erä kuin edellisenä vuonna. Yhdistyksen
julkaisuja ja muistorahoja on myyty vain pienen summan arvosta.
Kansant,aloudelliselle Aikakauskirjal]e kertyy tuloja ilmoituksista
lähes `14 000 markkaa, .].osta i)ieni osa kuuluu edelliseen vuosikei.-

taan, ja tilausmaksuja 148 tilaajalta 5 250 markkaa, joten Aikakauskirjalla on, valtionapua lukuun ottamatta, omia tuloja tältä vuodelta
18 000 markkaa. Yhdistyksen kaikki tulot kuluneena vuonna nouse`
vat näin ollen, sitten kuin jäsenmaksujen kantaminen on loppuui]

KERTOMus KANSANTALouDF.LLisF.N Yiii)isTVKSEN ToiMiNr`'ASTA v.1933

suoi`itettu, noin 470000 markkaan.
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Tämä summa on jokseenkin

}.htä suuri kuin edellisenä vuonna.
Menojen puolella ovat suurimpina ei.inä o]leet Yhdist}'ksen ei`ilaisten julkaisujen aiheuttamat kustannukset. Aikakauskirjan menot

nousevat }'hteensä `'li 62 000 markkaan, jotka jakautuvat melkein
tasan painatuskustånnusten ja toimitus- ja kirjoituspalkkioiden
välille. Kun Aikakauskirjan omat tulot, ja valtionavustus otetaan
huomioon, jää Yhdistyksen muilla varoilla suoritetuiksi menoiksi
suunnilleen puolet edellä mainitusta summasta. Kansantaloudel]isten tutkimusten sarjassa on tekijän-ja käännöspalkkioita suorii,ettu
yhteensä lähes 27000 markkaa ja kust,aiitajalle `[2000 rnarkkaa,
mihin vielä tulee lisää 18000 markkaa viimeksi `ilmestyneestä
teoksesta. Kansantaloudellisen käsikirjaston tek].jän- ja toimitus-

palkkioita on makset,tu 9 000 markkaa. Esitelmäpalkkiotili, johon
on luettu m}'ös Mr. liawtreyn matkakustannukset, nousee 8 500
markkaan; tästä kuitenkin Suomen Liikeinies-Yhdistys ja SuomaIais-Englaiitilainen Kauppayhdistys ovat suorittaneet 2 000 markkaa. Yhdistyksen omien toimihenkilöiden pa]kkioihin menee 9 900
markkaa.
Lisäksi tulevat ilmoitus-ja postikulut }'. m. s., joita
on vhteensä ]ähes 5000 markkaa.
Iiuomat,tavaksi menoeräksi
muo-dostuu Yhdist}'ksen perustajan y. S. y7./.ö.-KosÅjsen ja kunniajäsenen

ZJcr,7tneb. GebÄcw.czin inuotokuvien maalauttaminen

Yhdis-

tyksen kokoushuoneistoon.
Tähän tarkoitukseen on kuluneena
vuonna suoritettu lähes 12 500 markkaa.
Kuluneen vuoden menoja on tähän saakka suoritettu lähes
460 000 markkaa, mutta tähän summaan tu]ee vielä lähiviikkoina
lisäeriä.
Täten Yhdistyksen tulot nähtävästi eivät täysin riitä
kuluneen vuoden menoihin, jotka monista syistä ovat olleet taval]ista suui.emmat. Aikaisempia säästöjä on kuite]ikin voitu edelleen
käyttää pysyviin sijoituksiin ostamalla l]e]singin kaupungin obli-

gatsioneja 30 000 markan arvosta.
Yhdist}'ksen kirjasto on kuluneena vuonna saanut useilta vii`astoilta, seuroilta ja liikelaitoksilta lahjoja. Ei.ikoisesti on mainitt,ava
J. fi. DczJ?L.cJso7t-Kcz/mcJrh ja U. L. Leh!osen jälkeenjättämistä kiT-

jastoista saaduista lukuisista painotuotteista, joita Yhdist}'ksen
kii`jastoon on h}rväntahtoisesti luovutettu.
Kuluneena vuonna on Yhdist}'kseen valittu :19 jäsentä, nimittäin: kauppat. kand. Jo7?7tc 47t£Conc7?, maisteri Ä'czJevj 4ztvi.n..Jt,
apulaisaktuaari ff. fJormL.o, tohtori y7..7.ö. /,cj7tz)eJ.g, dii)loomi-insinööri flcir7w Lc¢Jcmder, lakit.kand. Ai47te /14&/`®j7?c7?-OJzj7te7t, pankin-

johta.ia 0. G. Jveo(J;i4s,

maisteri

P. J. J\7../{i4Jc!j7te7}, kaupi)at. kand.

Arma`s Saloioki, insLnööTi Toi,vo G. Sohlberg, attasea Risto Sohlmcm, vakuutustarkastaja (J. W'r. S!e7tj/., tohtori y. rc}Jvj!jc., mais-

116

KERTOMUS KANSANTALoUDELLISEN YHDISTYKSEN TolMINNASTA V. 1933

teri Kalewo Tamrr.inen, tohtor± Roope Tuhti, mai.ster±t Olli Tuominen, Hugo Vasara, H. J. Viherjuuri ia R. YZönen. Yhdistyksen
jäsenluettelosta on poistettu 4 vainajaa ja 1 muu nimi.
Täten
Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä on nykyään jäseniä 538 henkilöä.

Yhdist}'ksen edustajina Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston Valtuuskunnan vhteiskuntataloudellisessa osastossa ovat
olleet senaattori 0. W. Lo.LÅi.vwor£ ja aj!eÅi.r/.oL.tca7tt4C, varalla tohtoi.it Pczcivo Å'orpi.scLc"£ ja A. E. TtÅdeer. Alfi`ed Kordelinin rahaston

tieteiden jaostossa on Yhdistyksen. edustajana ollut ylitirehtöör;
E..7tor BööÅ ja hänen varallaan professori 0. Ä-. Ä-t.Jpi..
Yhdistyksen esimiehenä on kuluneena vuonna ollut senaattori
HejÅÅj j?c7mc!ZZ, varaesimiehenä professori Ej7to K-zAZÅ6`j ja muina

johtokunnan jäseninä tohtori 4. E. rudcer, pankinjohtaja K. J.
Ä-cizzi.ciJ¢ ja cr,JJeÅi.J./.oj£fontJ£, joka on ollut myös sihteei`inä ja rahaston-

hoitajana.
Kirjastoa ja kirjavarastoa on hoitanut yliakt,uaari
ll,mari 'I`eiiula.
Yhdistyksen tilit kuluneelta vuodelta 1932 tai`kastivat professori
/. T/.

Å'c».!L.Zcz ja

pankinjohtaja 4JPJ J?#£Åö7te7?.

Iielsingissä joulukuun 19 päivänä 1933.
L. Harmaia.

Z U s fl M M E N F n S S U N G.

ZUM 50-JÄHRIGEN BESTEllEN DES VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN VEREINS.
Der erste Beitrag gibt eine kur/e Ubersicht, tiber die Tätigkeit
des Volkswii`tscliaftlichen Vei`eins anlässlich des 50-jährig.en Besteheiis desselben. Eine ausfuhi.lichere I)arstellung der Geschichte
des Vereins mit deut,schem Refei`at ei.scheint als besondei.e ]3eilag.e
dieses

I-Teftes.

HANNES Gli.,BHARD.

von Pro£. Kgösti l-Iaataia.
Professor Hannes Gebhard, das erste und bisher einzige Ehrenmitglied und der mehrjährige Vorsit,zende des Volkswii`tschaftlichen Vereins, der bekannte Agrarpolitiker und Vorkämpfer ftii.
das Genossenschaftswesen in Finnland, ist am 23. Febi.uar des
vergangenen Jahres dahingeschieden.
Gebhai.d war im hohen Norden, im Kii`chspiel Kemijärvi, als
Sohn eines Forstmeistei`s am 8. Api`il 1864 geboren. Nachdem er
1882 das Abiturientenexamen abgelegt hatte, studiei`te er nordische
Geschichte als Hauptfach und promovierte `[890 mit einer Dissertation tibei` die Verhältnisse im Län Savonlinna bis zum Jahi.e 1571.
Im gleichen Jahre wurde er zum Dozenten der nordischen Geschichte
an der Universität lie]sinki eTnannt.

In den Jahren 4893-94 studierte Gebhard mit einem Staatsstipendium landwirtschaftliche Nationalökonomie und Statistik
in Deutschland und Österreich. In Berlin hörte er damals Voi`lesungen von Pi.ofessoi` Sering tiber Genossenschaftswesen, aus denen
ei` die Auffassung` gewann, dass zur F[ebung derwirtschaftlichen
und kulturellen Lage der unbemittelten Bevölkerungsklasse in
Finnland damals kein Mit,tel besser geeignet sei als genossenschaftliche organisation.
So wurde Gebhard zu einem tibei`zeugten vei`treter der genossenschaftlichen ldeen. Auf Grund seinerErfahrungen
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auf dieser Studienreise verfasste er ein 600 Seiten grosses Wei.k
iiber das Genossenschaftswesen, das im .Iahre `1899 erschien und
das grundlegende Werk der Genossenschaf tsbewegung in Finnland
wul-de.

|n den Jahren 1898-99 untei-nahm Gebhard mit, einem Staatsstipendium eine neue Studienreise nach England, Franki`eich und
Deutschland uin die Lage der besitzlosen Bevö]kei`ung` in diesen
Ländern zu studieren. Seine besondere Aufmerksamkeit widmete
er dabei der Bodenfrage in England, Uber die er nach seiner Riickkehr eine Arbeit schrieb, welche 1901 als Buch erschien. Die Erfahi`ungen, welche Gebhard auf dieser Studieni-eise gesamme|t
hatte sowie seine griindliche Kenntnis der ländlichen Besit7.verhältnisse in Finnland machten ihn zu einem reifep Agrarrtolitiker.
1899 wui.de er Dozent, 1899 a. o. Professor dei` landwirtschaftlichen
Nationalökonomie und Statistik an der Univei'sität.
Während Gebhai`d sein Wei`k tiber das Genossenschaftswesen vorbereitete, widmete er sich auch der praktischen Organisation der
genossenschaftlichen Beweg`ung. in Finnland. '1899 wurde die Pe|lei`vo-Gesel]schaft a.ls 7.entralorganisation, in den folgenden Jahi.en
lokale Genossenschaften gegriindet, welche allinählich auch die
nötigen Zentralorgane erhielten. Die g`i`osse Bedeutuiig der Arbeit,
die Gebhard auf diesem Gebiete geleistet hat, geht, schon dai.aus
hei.voi`, dass bei seinem Tode in Finnland 5300 lokale Genossenschaften mit ca. 780,000 Mitgliedern, einem KaT)ital von ca. 780
Mill. Fmk und einem jährlichen Umsatz von 4,800 Mi]l. Fmk vorhaiiden waren, während die lokalen Organisationen 10 fiir vei`schiedene
Gebiete
gegriindete
Zentralorgane mit
einem
Kapital
von 457 Mill. Fmk und einem Umsatz von 3,375 Mill Fmk besassen.

Zur Kontroll- und Beratungsarbeit waren 87 Konsulenten angestellt.

Die genossenschaftliche Presse ei`schien in einer Gesamt-

auflage von 543,000 Exemplaren.
Das Genossenschaftswesen in Finnland weist gegentiber demjenigen in anderen Ländern besondere Ztige auf. Charakteristisch ist
vor allem die grosse Planmässigkeit und Stabilität in der Organisation, die ihre Erkläi`ung daT.in findet, dass zunächst ein Zentralorgan zur Durchftihrung derselben gegrtindet wui`de. Weiter ist
hervoi.zuheben, dass die genossenschaftliche Bewegung in FirnIand vor allem von der Grundeigenttimerklasse, also einer bi.iiger1ichen Bevölkerungsschicht, getragen wird, und dass die genossenschaftlichen Organisationen durch Beschaffung eigener Kapitalien
eine sichere wir'tschaftliche Grundlage gelegt haben.
Zu dei`selben Zeit, wo genossenschaftliche Organisationen ins

ljeben gerufen wurden, war auch die Frage der Beschaffung von
Grund und Boden fiir die besitzlose Bevölkerung brennend geworden.
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1901 wurde ein besondei.er staatlicher Ausschuss zur Behandlung
dieser Frage eingesetzt, in dem Gebhard Mitglied und Schriftfiihrer
war. Dieser j`\usschuss filhi'te die erste eingehende Erhebung tiber
die sozialen und wii`tschaftlichen Verhältnisse auf dem Lande in
Finn]and durch.
Von den sechs Veröffentlichungen, welche der
Ausschuss nach fiinfjährigei` Arbeit publizierte, hatte Gebhard
selbst den Text von vier umfangreichen Verö[.fentlichungen verfasst. Der Ausschuss arbeitete ausserdem Vorschläge zur Organisierung einer Darlehnskasse ftir die besitzlose Bevölkerung und
zur Verwendung von Teilen der Staatsforste zu Kolonisationszwecken
aus.

Als Mitglied des Landtags war Gebhard hauptsächlich bei der
Lösung von agrarpolitischen Fragen tätig. Fn ergriff die lnitiative
zu gesetzlichen Massnahmen zur r\Teuansiedlung in den Staatsforsten,
zur Beschaffung von Grund und Boden fiir die besitzlose Bevölkerung
durch [+:nteignung von Privatgutern, zur Einschränkung des Bodenankaufs seitens der llolzwai`engesellschaften und ähnlichen Fragen.
Mit hesoiiderer Energie nahm er an den vorbereitenden Ai`beiten
zur Neuordnung der ländlichen Pachtvei.hältnisse, die durch Gesetz
vom Jahre 1909 gei`egelt wurden, sowie an den Massnahment,eil,
welche sich zur Dui`chfiihrung dieses Gesetzes als notwendig erwiesen. Die Griindung des Landwirtschaftsl}'zeums, des 7.entralvei`bandes der landwirtschaftlichen Produzenten, einiger genossenschaftlicher Versicherungsanstalten sowie die Erbauung eines llauses
in der I-Iauptstadt als Zentralstel]e der landwii'tschaftlichen Organisationen sind auf seine lnitiative zui`tickzuftihren. Sein Verdienst
ist es auch, dass der niedere landwirtschaftliche Untei`richt neu
organisiert wui.de. Ausserdem nahm er wähi`end des Weltkrieg`es
eifrig an der Arbei.t zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung
Finnlands teil, wobei ei. ftii. die lnteressen der landwii`tschaftlichen
Produzenten einti.at.
1947 begann ein neuer Lebensabschnjtt ftir Gebhard. Er legte
den Vorsitz in der Pel]ervo-Gesellschaft nieder und trat vorläufig
auch von seiner Stellung als geschäftsftihrender Direktor der Zenti.aldar]ehnskasse zui`tick. In den Jahren 1948-20 war er als ]andwii`tschaftlicher Sachverständiger des finnischen Staates fiir die
skandinavischen Länder und Deutschland tätig. In dieser Stellung
machte er sich grtindlich mit den agrarpolitischen und kleinbäuerlichen Fragen in jenen l,ändern vertraut und veröffentlichte 1922
eine
umfangreiche
Ai`beit
>)Pienviljelys
Pojoismaissa»
())Der

sKe! åienrgruöå?å::izchj:geåen w::rdiåcehbehnardLä:: erä':'r. tfbuefrze:;::å
gekommen, dass die neue Kleingrundbesitzerklasse in Finnland,
die
infolge
der
F.inlösung von Torpstellen
und
andei`er
Massnahmen auf dem Gebiete der inneren Kolonisation stark an-
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gewachsen war, zur Hebung ihrer wirtschaftlichen und kulturellen
Lage einer besonderen agrarpo]itischen Orgai]isation bedui`fe. 7m
diesem Zwecke grlindete er den Zent,ralverband der Kleingrundbesitzei., der nach zehnjährig`er Tätigkeit nicht weniger als 879
Iokale Organisationen mit insgesamt 35,754 Mitg]iedern umfasste.
Nachdem Gebhard 4920 seine Stellung als landwirtschaftlicher
Sachverständiger aufgegeben hatte, tibei`nahm er wieder die Leitung
der Zentraldarlehnskasse.
Sie erlebte bis zu seinem Tode einen

gewaltigen Aufschwung, denn die durch die innere Kolonisation
entstandene neue Kleingrundbesitzerk]asse strömte massenhaft zu
den Genossenschaftskassen und diese mussten info]gedessen, zum
Teil auch infolge der Kapitalabwei`tung als Folge der lnf]ation,
neue Kapitalien beschaffen.
In den Jahren
4920 bis `1932 stieg
die Anzahl der Kassen auf mehr als das Doppelte, wähi`end sich
die Mitgliederzahl fast verfiinffachte und die disponiblen Mjttel
auf das Ftinffache anwuchsen. Ausserdem wui`de die Organisation
deT Zentraldarlehnskasse in dieser Zeit \`'esentlich geändert, indem
der Staat die Aktienmajorität tibernahm, wobei jedoch die privatrechtliche Struktur des lnstitutes beibehalten wurde und die 13est,immungsgewalt den Genossenschaftskassen verblieb.
Von der sonstigen Wirksamkeit Gebhards in seiner ]etzten Lebensi)eriode seien noch seine Mitgliedschaft in vielen staatlichen Ausschussen, manche Vortragsreisen, zahli`eiche Auf sätze und Reden
iiber politische Tag`esfragen, die Oi.ganisiei`ung des Genossenschafts-

wesens

in

Bulgarien,

welche er im Auftrag des

Völkerhundes

g.emeinsam mit einem tschechoslovakischen Fachmann durchftihrte,
8enannt.
Die Lebensai`beit Gebhards hat somit drei grosse Leistu]igen
aufzuweisen, einmal seine bahnbi`echende Tätigkeit als Vorkämpfer
und Organisatoi` der genossenschaftlichen Bewegung in FinT`land,
weiter seine Tätigkeit auf dem Gebiete der Agrarreform und schliess1ich sein Fjinsatz in der beruflichen Organisation der Kleingrundbesitzerklasse.
Daneben darf aher eine Leistung- nicht vergessen
wei`den, we]che vielleicht sein gi`össtes Lebenswei`k bedeutet, nämIich seine Wirksamkeit als Ei`wecker des bäuei.lichen Se]bstbewusstseins und Förderei` seiner wirtschaftlichen lnteressen, eine

Arbeit, die ef ne der unbedingt notwendigen Voraussetzungen war
fiii` die heutige wii`tschaftliche, kulturelle und po]itische Stellung
Finnlands.
[iTjine solche Lebensarheit setzte nattirlich bei Gebhard eine vo]lständige Beherrschung der Fragen, welche er vei`trat, eine unerschtittei`liche Uberzeugung von der Rechtmässigkeit seiner Sache,
Fjnergie, LTnei`schi.ockenheit und 7.ähigkeit, vor a]lem aber auch
Organisationsfähigkeit voraus. Diese Fjigenschaften besass Gebhard
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in hohem Masse und dai`in finden wii` auch eine Erkläi`ung ftir das
Vei`t,rauen, das ihm die Massen entgegenbrachten. 7m diesen Eigenschaften kam noch ein starkes sittliches Geftihl, das er auch seinei`
Umgebung, l)esonderes aber auch den breitei`en Massen mitzuteilen
vei`stand.

Mitten in voller Wii`ksamkeit warf ihn eii.ie schwere Krankheit
danieder und in der Nacht zum 23. Februar 4933 entschlief er still
und schmerzlos. Am 3. März d. J. wurde er unter Feiei`lichkeiten,
wie man sie in Finnland selten erlebt, beigesetzt.
Man kann sagen, dass Finnland nach Anders Ch)'denius keincn
Nationalökonomen mehr gehabt hat, dessen Bedeutung ftir das
Wirtschaftsleben unseres Volkes grösser gewesen wäre als das
llannes Gebhards.

DIE FORMALEN AUFG.i\BEN DER GOLDDECKUNG.
von Dr. Br. STwiranta.

Die foi.male Aufgabe der Go]ddeckung besteht darin einen
bestimmten Goldbedai.f zu befriedigen, ihre innere Aufgabe einen
Regulator des Gelds}7stems zu bilden.
Die formale Aufgabe der
Golddeckung richtet sich einerseits danach, ob sie nur dei` Deckung
der Noten odei. allei. Avistaverbjndlichkeiten der Zent,ralbank dienen
soll, anderseits, in we]chem `Umfang sie dem einheimischen oder
ausländischen Goldbedai.f zu dienen hat.
Sr,hon die currency-und noch mehr die banking-Theorie betonte
die ausländische Aufgabe der Goldi.esei've. Wenn die Gesetzgebung
tiberhaupt keine 7jii.kulat,ion der Goldmiinzen voraussetzt, besteht
nattirlich d].e einzige Aufgabe der Goldreserve dai`in die Beg`leichung.
von Schulden an das Ausland zur t.Tberbrtickung einer Pei`iode vortibergehender Gleichgewichtsschwankung in der Zahlungsbilariz
sicherzuste]len. Damit wii.d die Fi`age der Schaffung eines Geldsvstems aktuell, in dem das Gold nur diesen Zweck zu erftillen hätte,
e.in System, das man als Goldbilanzwährung (Gold Balance St,andard) bezeichnen könnte.
Im letzten Jahi`e sind di.ei Vorschläge betr. die Aufgabe einer
solchen GoldbilanzwähTung gemacht worden ]`), von denen der
von Dr. Trip meines Erachtens der einfachste und praktischte ist.
Danach Wtirde die Zentralbank verpflichtet sein, alles ihr angebotene
1) Vgl. Dr. Trips Vorschlag in seiner Veröffentlichung ))The Netherlands Bank
N. V. report 1932t>, Prof. Davidsons Buch )>The rationalizat,ion of the gold standardi> (Uppsala 1932) und Edwards Buch ))Gold reserves and the monotary standard» (London 1933).
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Gold gegen vorher festzusetzende Preise zu kaufen, aber nicht Gold
fiir den lnlandsgebrauch abzugeben.
Dagegen mtisste Gold ans
Ausland abgegeben werden, jedoch nicht an Privatpersonen, sondei`n nui` an andere Zenti`albanken, wenn dei` Stand der Devisenkurse zu Goldsendungen Anlass gibt. In diesem Sinne wäre die
internationale Goldzirkulation auch weiterhin frei.
Wie jeder Goldstandai-d setzt auch das vorgeschlag`ene System
internationale Regelung in soweit, voi.aus, als es zum mindestens
in den wichtigsten ljändern eingeftihrt wei`den mtisste. Wenn dies
geschehen ist, könnte es nach den gleichen mechanischen Gesetzen
wie der alte Goldstandard und ohne festere internationale Organisation funktionieren.
Weiter scheint die Möglichkeit der Durchftihrung. dieses Systems
in der Praxis davon abhängig zu sein, wie sich die Goldpreise in
demselben gestalten. Offenbar' könnte der Goldpreis auf den freien
Mäi`kten niemals untei. den o£.fiziellen Goldpreis sinken, wohl aber
diesen tibersteigen. Da aber bisher mehr a]s die I-Tälfte des jähi.lichen Goldangebots zu monetäi.eii Zwecken in Anspruch g.enom-

men ist, wtirde wahrscheinlich untei. normalen Verhält,nissen der
Goldpreis innei.halb des Gelds}rstems und auf den freien Märkten
der gleiche sein, bei einer Panik aber wiirde der freie Goldpreis den
offiziellen sicher bedeutend tibersteigen.
Wenn wir also wenigstens unter bestimmten Verhältnissen
zweierlei Goldpreise voraussetzen mtissen, erhebt sich die Frage,
ob dadiii`ch nicht das vorgeschlagene S}'stem praktisch unbrauchbar
wird. A`is der Geldgeschichte sind Fälle bekannt, wo der Wert
des Metallgeldes und der Marktwert des Metalls sich verschieden
gestaTtet haben. Das war beim Si]ber jn l[olland `1873~75, beim
Go]d in Schweden und `Torwegen im Weltkriege dei` Fa]l. In diesen
Fällen war der Wert dei` Mtinze höhei. als der \Vei.t ihres Metallgehaltes.
Ftir das Gegenteil kennen wir keine Beispiele aus der
Geldgeschichte; solche Fälle waren tibrigens unmöglich, da das
Geld immer aus dein Ver.kehr verschwunden ist, wenn dei.Wert
des Metallgehaltes den Wert der Mtin7.e tiberstieg.

Die obigen Beispiele zeigen, dass ein Geldsystem funktionieren
konnte, auch wenn die Geldeinheit und der Wcrt ihres Metallgehalt,es
sich verschieden gestalteten. Frtiher handelt,e es sich jedoch nur
um
vortibergehende
Erscheinungen;
ein
derartiges Gelds`'stem
ei.wies sich nämlich als ungentigend, weil das beti.effende Land
dadurch von dem intei`nationalen S}'stem ausgeschlossen wurde.
Das angefiihrte Geldsystem leidet jedoch nicht an diesem Fehler,
denn in ihm wtii`de der Preis des monetäi.en Goldes in allen Ländern,
die dieses Svst,em eingefiihrt haben, sich innei`halb der Goldpunkte
ha,ten. so åntspricht das neue s},st,em nicht nur den theoretischen
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Forderungen, die man an die Golddeckung stellen muss, und auf
welche oben hingewiesen ist, sondern es wtirde wahrscheinlich auch
in der Praxis einwandl'rei 1'unktionieren, wenn ein internationales
Geldsystem sonstwie Voi`aussetzungen besässe.

ZINSFUSS UND ARBEITSLOSIGKEIT.

von Dr. Juho Jäimes.
Das Andauern der Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit
in Finnland ist zur Zeit hauptsächlich auf die Disproportion zwischen
dem Zinsfuss und der Rentabilität der Produktionsunternehmungen
zurtickzufiihren. Dadurch sind die meisten LTnternehmungen, die
mit erheblichen Krediten gearbeitet haben, in Schwierigkeiten
8el`aten.

Könnte der Zinsfuss schnell um 2-3 °/o gesenkt werden, so
wäre die Ki.ise und die Arbeitslosigkeit in Finnland ilberwunden,
auch wenn auf dem Weltmarkt keine ftir Finnland g.tinstigen Verändei.ungen eintreten.
Eine so starke Senkung des Zinsfusses ist aus mehreren Grtinden
möglich: die finnische Handelsbilanz ist schon mehrere Jahre aktiv
gewesen, die kurzfristigen Auslandsschulden sind zum grössten
Teil bezahlt, der Kapitalmarkt in Finnland ist zur Zeitinbezug
auf den Zinsfuss wenig vom Weltkapit,almarkt abhängig und die
Arbeitslöhne und Prejse ftir Rohho]z, den wichtigsten Rohstoff
der lndusti`ie, sind ausserordentlich njedrig.
Trotz der voi`handenen Voraussetzungen ftir eine bedeutende
Zinsfussenkung, kann eine solche jedoch u. a. aus folgenden Grtinden unterbleiben:
Verglichen mit dem ungewöhnlich hohen Zinsfuss noch vor 2
Jahren

ei.scheinen

die jetzig`en Zinssätze niedrig; dadui`ch wird

die Aufinerksamkeit von der immer noch best,ehenden Disproportion
zwischen Zinsfuss und Rer]tabilität der produktiven Unternehmungen abge]enkt.-In Finnland herrschen, auch in politisch einflussreichen Kreisen, falsche Auffassungen tiber einige wichtige nationalökonomische Grundfrag`en. F.s wii`d angenommen, dass das Kapital
auch durch unrentab]e odei. schwach i.entable lnvestitionen wie
Wegebau, Schul- und Ki`ankenhausbauten »in Zirkulation gelange>),
und dass solche lnvestitionen einen ähnlichen Einfluss auf den

Kapitalmarkt austibten wie produktive lnvestitionen im engeren
Sinn, obgleich der in Geldwei.t angebbare nationalökonomische
Nutzen, z. B. von Wegeverbesserungen, Neurodungen und indust,riellen lnvest,itionen, ganz verschiedenei` Grössenordnung. ist, die
vielleicht durch die Verhältniszahlen 4 : 5 : 30 grob ctiai`akterisiert
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wei`den könnte. Eine I)edeutende, 2-3 °/o betragende 7.insfusssenkung ist trotzdem durch Regulierung von Ang.ebot und Nachfrage
auf dem Kapitalmarkt möglich. Eine so]che Regulierung` au±. der
P\`achfrageseite kann ohne weitgehende F,inmischung der Staats-

gewålt in die Wirtschat.t erreicht werden durch Sparsamkeit in den
Ausgaben von Staat und Kommunen und besonders durch Einschränkung der unrentablen lnvestitionen der öf.fentlichen Hand,
durch eine zweckmässige Besteuerung der Konsiimtion von Luxuswaren und von Konsuminvestitionen, z.13 des Ba`is von städtischen
Wohnhäusern, der in den Jahi`en 1927-30 etwa 40 % der gesamten
Kapitalbildung des Landes absorbierte. Um das Angebot auf dem
Kapitalmarkt zu steig.ern, mtisste der Staat die Entwicklung der
eigentlichen produktiven Unternehmungen fördei.n, wo dies möglich
ist ohne die Vo]kswii-tchaft und alte Unternehmungen unzweckmässig zu belasten. Da die finnische lndustrie und Landwirtschaft
noch recht einseitig ist, muss vor a]lem die Entwicklungvon so]chen
neuen Produktionszweigen, die in Finnland gute nattirliche Voraussetzungen haben, gefördert werden.
Obgleich auch produktive lnvestitionen zunächst den Kapitalmarkt belasten, so entlasten sie diesen jedoch, wenn sie gelingen, oft schon im ersten ]3etriebsjahre mit einer grössereri Summe,
als sie bei der Grtlndung ei`foi.derteii.

Die Wirtschaftskrise und die Ai`beitslosigkeit in Finnland sind
also zur .Zeit nicht mehr in erster Linie auf weltwirtschaftliche
Ursachen, sondern auf des Fehlen einer richtigen Wirtschal`tspo]itik,
vor allem Finanzpolitik, zuriickzu].i.ihren.

Suomen mies
ei voi olla tuntematta liikutusta ihailua ja kunnioitusta lukiessaan
Gunnar Suolahti-vainajan elämäkortateosta, suomalaisuuden ensimmäisen taistoluajan suuresta soturista.

b

Gunnar Suolahden

NUORI
YRJÖ KOSKINEN
esittelee tämän miehen ja hänen aikansa tavalla, joka
on omansa innostuttamaan k a i k k i a suomalaisia:
»Minulla on ollut tätä harvinaista olämäkertaa lukiessani tunne, ikäänkuin se käsi, joka sen on kirjoittanut, olisi jostakin tiedottomista syvyyksistä saanut ilmoituksen, että se kirjoittaa testamonttia, jälkisää-

döstä, ei vain uusille tutkijapolville omistettua, vaan koko Suomen
kansalle, jonka käteon teos on tarkoitettu.)) - Prof. V. A. KosAeitn!.em[..

»Sen luettuaan ei voi olla tuntematta henkisesti rikastuneensa, eläytyneensä

erikoisen antavalla tavalla suui.®en flikaan.'' - Prof. Marff[. Z{uufh.

»Se on suomalaisuuden historian ku]makiviä, sivistyshistoriailison tutkimuksemme kauneimpia saavutuksia»

- Tri ArDz. Korho/ieri.

»Näemme, kuinka Yrjö Koskisen elämäntyö on vä]ttämÄttömyyden pnkosta kasvanut esiin olosuhteista.» - Tri GHnnar Sarua.

„Syvimmässä mielessä kansalllnen merkklt®os, jokaisen suomalaisen

opas

kohti

syventynyttä, kirkastunutta

kansallistuntoa.» -

Päätoimittaja E!.no Fz.k*ancn

i>Sitä lukiessa posk®t dkavat h®hkua ja mie]l kuum®nee." Mika Wallari.
Myöskin johtava ruotsinkielinen arvostelu asettaa teoksen
kunniasijalle:
i>Kaikkein huomattavimpia elämäkertateoksia, mitä maassamme on ilmes-

tynyt: - suurenmoisen, aaterikkaan ja syvällisen tutkijantyön monumentti.'' Prof. Gtznnar Cas!rgii.
y>Jo nuorukaisessa näemme miehen sitkeän tarmon, horjumattoman suoraviivaisuuden, kunnianhimon, mutta samalla epäitsekkään uhrautuvaisuu-

den suui.en kansal]isen aslan hyväksi." - Tri A7.Öz.d MÖ.rne.
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ja kirjaslonhoitaialla

cg]erheenhuo,tajat

tägttålåå ue,Vo,k-

.suutenne ,abs;cmne £ohtaant
Parhaiten teette sen ottamalla meiltä

lahjoitus-ja
kasvatusvakuutuks®n,
joka turvaa lastenne toimeentulon ja

kasvatuksen

paremmin kuin

mikään

muu säästämistapa.

Kääntykää puoleemme tutustuaksenne
lähemmin k. o. vakuutusmuotoon

Li

KESKINÄINE

N

VAKUUTUSYHTlö

KALEVA
Pcrustett,u

1874.

S.0.K:n TRIK00TEHTAAN
tuotteista on jokaisella tilaisuus valita makunsa ja kukkaronsa mukana.
Suosittc]emme

michillc

Fpäivä- ja yöpaitoja
Yöpukuja
Kauluksia
Sukki®

Kaulahuiveja

Alusvaatteita
Myytävänä

S.0.K:n

jäsenosu`i§kaupoissa.

JA NEULOMON

[1 % o m a t t a v i a

uutuuksia
Leo

Harmaja

TULLIPOLITllKAN VAIKUTUS
Suomen

ijäii

kansantalouden
toollistumissuun~
taan ennon maailmansotaa

esipuheesta:

T:{llipo]itiikasta
koisesti si]mä]lä

siinä,

cLtä

i)Valmistellessani

Venäjän
m.m.

tutkimusta Suomen

vallan aikana o)en pitänyt eri-

sit!l vastakohtaisuutta, joka ilmeni

inaassamme

sovcllettu tullipolitiikka, joka tuki

useita teollisuudenhaaroja, pitkiin aikoihin tuskin lainkaan
antoi suojelusta vanha]Ic pääelinkeinollc, maataloudelle; sa-

maan aikaaii kansantalouden yleisessä kehitykscssä tuli näkyviiii selvä teollistumissuunta.

Näin ollen kysymys tulli-

i)olitiikan su]itcesta mainiltuun kehitykseen on näyttänyt
ansaitsevan yksityiskohtaista selvittelyä.»
Teos on ilmes{uni]l Kansanlaloi,idellisen
+.hdisluksen julkaisusarjassa
»Kansanlaloudellisia lutkimuksia» n:ona 11. 260 l(ookasla sii)ua. Hinta
50 mk.

cnkilötiedot

3239 nykyi)olveii kansalais(`sta: liedot syiil

Htyinäpäivästä,
AIKALAISKIRJA
1934opinnoisla
vai]hemmisLa, pei`hesuhtcista,
jii oi)intomatkoista, toimiimasta, julkaisuista, puoluekannasta, kunniamerkeistä,. c'rikoisharrastuksista jiic.
ThA_ikalaisl¢iriam»

oual toimitlaneel

ja Laui`i

771

H endel[.

Osmo

liheäpainoksisla siuua.

OTAVA

Durchman,1.

Sid.120 mlc.

Hauii

håntå
ei saa
häiritä!
Koko talo on varpaisillaan, sillä pikku valtias nukkuu
ja hänen lepoaan ei sa@ häiritä. I-[äiieen kohdistuu äidin

ja isän rakkaus ja hcllä huolenpito. Häntä hoivataan.
hänet halutaan pitää loitolla elämän varjopuolista.
Tuleeko hänen elämänsä vastakin olemaan yhtä valoisaa?
Onko hänen tulevai§uutcnsa turvattu puuttcelta? Saako
hän kodin turvissa varttua ja valmistautua vastaista elämänuraansa varten siinäkin tapauksessa, että äiti yksin

jäisi huolehtimaan perheen toimeentulosta? - Kyllä, jos
isä on ottanut riittävän suuren henkivakuutuksen
SUOMI-yhtiöstä.
Ottaessanne henkivakuutuksen SUOMI-yhtiöstä lii[yttc
samalla osakkaaksi maamme suurimpaan henkivakuutuslaitokseen, jonka hallussa jo on

lähes puolet kaikista rr.aassarr.me uoimassa.
oleuista henkluakuutuksista.

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Ilmo

SUOMI

Maan suurin -Vakuutetuille edullisin

V a i k e a
verojen ja muiden suurten me-

nojen määräaikana suorittaminen

muuttuu
helpommaksi
jos

asianomainen

säännömsesti

kuukausittain panee pankkitilille
L/|l Suurten menojensa summasta.

Suostttelemme töhäm ta#koitukseen säästötÄuä Pankåssamme

SÅHSTÖPANKKIEN KESKUS-OSAKE.PANKKI

Pankkiaika L/] io-L/i 4 (lauv. L/8 3)
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