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Rahan ostovoimatutkimuksessa on `-]eci]sä ollut vallaTla kaksi

erilaista suuntaa.
Toinen tutkimussuunta on kiinnittän`'t päärahan objektiiviseen arvoon, s. o. rahan ostovoimaan
sellaisena kuin se ilmenee kaikkien h?tödykkeiden hintojen keskimääi.änä olevasta hintatasosta. Toinen tutkimussuunta taas pitää
tärkeämpänä saada selville, millä tavalla taloudellisissa piireissä
esiintyvä rahan tarjonta ja k}'s}'ntä sekä vaihdannassa vaikuttavat
voimat ja niiden muutokset vaikuttavat i.ahan ostovoimaan, t
huomion

jolloin rahan objektiivinen arvo koko kansantaloudessa on vähempiarvoinen tekijä. Täten on esim. Ludwig. Misesin mielestä rahan
ai.voteoi.iaa pyritty kehittämään ]iian absti.aktisesti, jolloin kehityksen syy-yhteys on jäänyt enemmän tai vähemmän epäselväksi.

Tutkittaessa rahan sekä rahapolitiikan vaikutuksia taloudelliseen kehitykseen ei ]oi)ultakaan liene tärkeintä saada selville i`ahan

ja vaihtotoiminnan sekä yleisen hintatason kehittymisen välisiä
kaavoja. Jos voimmekin päätellä, että i`ahamäärä ja hintojen koi`keus jollakin tavalla ovat verrannolliset, emme kuitenkaan vertailun avulla voi ]ausua mitään johtopäätöstä siitä, millä tavalla

ja missä järjestyksessä muutos on tapahtunut. Voimme vain todeta
kehityksen tuloksen, joka osoittaa, että rahataloudellisissa suhteissa esiintyneet muutokset ovat yhteydessä hintaoloissa esiin1 I.uD`NiQ Misf:.s, Die Stellung des Geldes im Kreise (ler iLiirtscha|llichen Gilter

(Die Wirtschaftsthcorie der Gegenwart, Zweiter Band, si`'. 31.2) ja FRiEDnici]
HALXTiK, Pieise und Produklion, sL`r. 4.
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t}7neiden muutosten kanssa, mutta emme voi läheinmin päätellä,
miten nämä muutokset vaikuttavat taloudelliseen toimintaan
\'leensä sekä taloudellisen toiminnan eri aloihin.

Rahan osto`'oiman muutosten on vleensä katsottu kuvastu\-an
hintatason päinvastaisista inuutoksista. On tietenkin totta, että
i`ahan ostovoimasta ei muilla tavoilla voida saada mitään `'Ieistä
käsit`.stä, mutta toiselta puolen ei keskimääi`äisen hintatason
muutos täysin voi selvittää kaikkia i.ahataloudellisia ja hintataloude]lisia muutoksia. }Iuuttuinaton hintataso ja sen mukana muuttumaton rahan yleinen ostovoima ovat tulleet mei.kitsemään rahatalo`ide]lista tasapainoa, huolimat,ta siitä, millä tavalla eri tavarar`-hiiiien hinnat muuttuvat vleiseen hintatasoon verrattuna.

Jos kuvitellaan, että kaikkien hyödykkeiden väliset vaihtosuhteet pysyvät inuuttumattomina, ja samalla asetetaan vei`tailussa t,oiselle puolelle raha ja toiselle puolelle kaikki vaihdantaan

osallistuvat h}7öd`rkkeet, voidaan ajatella, että rahan ja kunkin
yksit`.isen

vaihtoh}.öd}-kkeen

välinen

vaihtosuhde

joko

p`'s}r}-

muuttumatt,oinana tai muuttuu täsmälleen samalla tavalla kuin
rahaii ja jokaisen niuun h`'öd`'kkeen välinen vaihtosuhde ja että
kaikkitm h}Tödykkeiden hinnat, i`ahassa lausuttuina, pysyvät vas-

taa`'asti joko muuttumattoinina tai muuttuvat täsmälleen samalla
tavalla. Tällöin voitaisiin myös tävsin virheettömällä tavalla puhua
hintatason muuttumattomuudesta, kohoamisesta tai alenemisesta. t
Taloudellisessa toiminnassa ovat kuitenkin ne tapaukset, jolloin ei.i
hyödykkeiden hinnat inuuttuvat ei`i tavoilla, tavallisempia kuin

ne tai)aukset, jolloin kaikki hinnat inuuttuvat täysin samalla tavalla,
mikäli tällainen muuttuminen `.]eensä on mahdollinenkaan. Tästä
Syystä on selvää, että rahan ostovoimatutkimusta ei v{ii tv\'dvt,tävästi perustaa vain keskiinääräisen hintat,ason käsit,tel`.\/.n. Tut,kittaessa rahan ostovoiman inuutoksien sekä vleensä rahataloudellisten inuutosten suhdetta talouselämään vleensä ei näin ollen riitä,
että asetetaan vastakkain rahat,aloudelliset suhteet ja hintojen
keskimääräinen korkeus, vaan on ehdottoinasti otettava huomioon
eri h}.ödykkeiden välisten vaihtosuhteitten muiitokset ja samalla
` LUD\NiG

`IisEs,

Geldu)ei.lslal)ilisierun(y und Konjunklurpolllik` s\`.18.

mrös 13Ef+TEL 0HLiN,1;en uårldsckonomiska depressionen. s.\`. \l:`.
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myös vaihtosuhteiden ja rahataloudellisten olojen väliset mii`itokset.
P\Täin ollen nävttää olevan välttämätöntä ei.ottaa rahan ostovoimatutkimuksessa kaksi ei.i jaksoa: ensiksi on saatava selville,
mitä kaikkien hintojen samansuui``iinen muuttuininen merkitsee
sekä onko tällainen muuttuminen yleensä mahdollinen, ja toiseksi
saatava selvillc, millaisen kuvan eri hintojen ei.ilaisten muutosten
keskimääränä oleva hintataso antaa rahan ostovoiinasta ja sen
muutoksista sekä vleensä taloudellisessa toiminnassa ilmenevistä
rahataloudellisista muutoksista.
Kun kaikkien hintojen samansuuruinen muuttuminen edellyttää, että eri hyödykkeiden välisissä vaihtosuhteissa ei tapahdu
mitään muutoksia, ei muutos mei.kitse lopultakaan mitään muuta,
kuin että yksityisestä hyödykkeestä on muutoksen jälkeen maksettava suurempi tai pienempi määrä rahayksiköitä. Muutos on
tällöin ilmeisesti tapahtunut kokonaan i`ahan ostovoiman piirissä.
Täten ei myöskään ole voinut tapahtua mitään muutoksia kansantalouden kokonaisostokyvyn jakaantumisessa eri taloussubjektien
kesken. Hintojen kohoaminen taas merkitsee ilmeisesti kokonaisostokyvyn kohoamista, joten siis kaikkien taloussubjektien käytettävissä oleva ostok}-ky on kohonnut samassa suhteessa, sillä
vain tässä tapauksessa pysyy ostokyvyn jakaantuininen entisellään

ja samoin myös hyödykkeiden vähset vaihtosuhteet entisellään.
On siis todennäköistä, että kaikkien hvödvkkeiden hintojen tävsin
Samansuuruinen iiiuuttuminen on inahdollinen ainoastaan siinä
tapauksessa, et,tä kaikkien taloussubjektien kä}t'tettävissä oleva
rahamäärä muuttuu samanaikaisesti täsmälleen saniassa suhteessa.
Tällainen muutos tuskin kuitenkaan on mahdollinen.
Jos taas ei.i taloussubjektien käytettävissä o]eva osa kansantalouden kokonaisostokvvvstä muuttuu eri tavoilla, toisin sanoen,
jos ei`i taloussubjektien tulot muuttuvat ei`i tavoilla ja ei`i aikoina,
on seurauksena välttäiiiättä se, että eri taloussubjektit joutuvat

taloudenhoidossaan

erilaiseen asemaan kuin ennen, josta sy?Tstä

kansantaloudessa vallitseva kokonaiskysyntä ja mahdollisesti m}.ös
kokonaistarjonta jakaantuvat eri taloussubjektien kesken toisella
tavalla kuin ennen. Tässä tariauksessa on todennäköistä, että myös

eri hyödykkeiden hinnat niuiitt`ivat

eri tavoilla riippuen siitä,
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mil]ä tavalla k`Ts`Tnnän kokoonpano ja suuntautuminen muuttuvat.

Tämä

näkökohta on erittäin tärkeä rahan ostovoimatutkimuk-

sessa, sillä ilman sitä on vaikea selittää kansantalouden eri aloilla
tapahtuvien erilaisten muutosten sy}'t ja samoin näiden muutosten

vaikutukset kansantalouden muihin aloihin.

Tutkittaessa i`ahan ostovoiman muutoksia on näin ollen pidettävä kiinni siitä, että eri tavaralajien hinnat muuttuvat eri tavoilla
ja eri aikoina ja että keskimääräinen hintataso ei t,ästä svvst,ä voi
antaa muutoksien suuruutta ja laajuutta täysin selvittävää kuvaa..
Tästä sv`.stä on myös tai`koituksenmukaisinta ensiksi tutkia hintasuhteiden muuttumismahdo]lisuuksia sekä jättää syrjään maksuvälineiden määrässä mahdollisesti tapahtuvien muutosten tutkimlnen.
Ii:dellä esitetyt, huomiot ovat täten johtaneet siihen, et,t,ä keski]nääräisen hintatason vleensä katsotaan kuvastavan rahan ostovoiman muutoksia, mutta että tämä keskimäärä ei perusteellisesti
ilmaise niitä muutoksia, jotka tapahtuvat ei.i tavararyhmien vaihtosuhteissa. Jos vleensä halutaan esittää rahan ostovoiman muutoksien suuruutt,a, on tietenkin kä?'tettävä keskimääräistä hintojen korkeutta ja sen muutoksia esityksen välikappaleena, mutta

samalla on huomattava, että tämä hintojen yleinen korkeus ei itsessään voi selostaa rahan ostovoiman muutosten s}'itä juuri siitä
sy}'stä, että se ei voi kuvata tarpeellisen yksityiskohtaisesti hintojen kehitystä. 1 I-Iintojen kehitys ei näet kulje joka alalla täysin

}'hdenmukaisesti, mut.ta kuitenkin voi erilaatuisenkin kehityksen
syynä olla rahataloudessa tapahtuva muutos.
Esimerkkinä siitä, miten ei`ilaisia ei.i tavararyhmien hintojen
muutokset todellisuudessa voivat olla, esitettäköön seuraavat Suomen hintakehit`'stä valaisevat luvut:
1 Yr`. l.`TD`NiG

^lisE.s, Die Slellung des Geldes im Kreise der uiirlschaftlichen

(;&fcr (Die \\'irtschaftsthcorie der Gcgenwart, Zwciter Band, siv. 316) ja Fi`iEDRicH
HLXEK, (;eldlheoi.ie und Konjunkturtheoi.ie, s.N'.16.
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Mainituissa indeksisarjoissa edustavat vuoden

1`928 luvut koi`-

keimpia hintoja, kun taas vuoden 1930 sekä vuoden ]933 luvut

edustavat suunnilleen muuttumatonta kotimaisessa tukkukaupassa
vallitsevaa keskimääräistä hintatasoa. Vuosien 1930 ja 1933 välisenä aikana ovat hinnat tosin muuttuneet, mutta näiden muutosten
tuloksena on melkein sama keskimääi.äinen hintataso, kun taas
eri tavarar}.hmien hinnat ovat muuttuneet melkoisesti. Vuodesta
1928 vuoteen 1930 tapahtuneiden muutosten svitä ei ole niinkään
paljon haettava Suomen rahataloudellisten olojen inuutoksista,
vaan lähinnä ulkomaisen hinnanmuodostuksen kehitvksestä. Tätä
osoittaa ennen kaikkea tuontitavarain ja maataloustuotteiden hintojen alentuminen ennen muita hintoja. Päinvastoin taas johtuu
vuosien 1930 ja 1933 hintasuhteiden eroavaisuus enemmänkin kotimaan rahaoloissa tapahtuneista muutoksista, kultakannasta luopumista seuranneesta i`ahan ostovoiman alentumisesta, jolloin kuitenkin ulkomailla jatkuvasti esiintynyt hintojen aleneminen on
aiheuttanut sen, että Suomen hintataso on pys?.n)'t suhteellisen
muuttumattomana.
Ulkomaiden hinnanmuodostuksen vaikutus
ilmenee tässä tapauksessa siitä, että hintojen alentuminen on i`ajoittunut vientitavarain ja maataloustuotteiden hintojen kohdalle.
Eri tavai`aryhmien hintojen erilaist,en muutosten aiheuttajina
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ovat tietenkin ennen kaikkea suhdannevaihtelut. Tästä johtuen
ei tässä }'hte`-dessä kuulu t,utkimuksen piiriin ei`i hintojen siirtymisten lähempi tutkiiiiinen, se kuuluu paremminkin suhdanneteorian t,ehtäviin. }Iutta toiselta puolen ei i.ahan ostovoiman inuutoksia tutkittaessa `Toida kokonaan jättää ottainatta huomioon
hintasiirt`-niisten
merkitystä i`ahan
ostovoiman
kehitt}'miselle.
Täten on joka tapauksessa sy}7tä tässä }-hte`'dessä sommitella hintasiirtymiste]] kehit}'skulku sekä suhdannevaihteluiden että inflation
tai deflatioii vaikutuksesta.

Tarkastettaessa hintasuhteiden kehitystä suhdannevaihteluiden

yhteydessä ei tässä ole välttämätöntä ottaa huomioon monetäärisen ja amonetääi`isen katsantokannan välistä eroa. Lopputulos
on kuitenkin joka tapauksessa jotenkin sama. On tosin mahdollista,
että amonetäärinen kanta voi liittää tutkimuksen lähempään yhteyteen tuotanto- ja vaihdantatoiminnan piirissä tapahtuneiden muutosten kanssa, amonetäärinen katsantokanta voi toisin sanoen selostaa rahan ostovoiman muutoksien syitä ))tavarapuolella» tapahtuviin muutoksiin nähden. t Päinvastoin taas monetäärinen kanta
liittää tutkimuksen deflatio- ja inflatiokysymykseen, toisin sanoen
»rahan puolella» tapahtuviin muutoksiin.
P\Tyk}riseen talousjärjestelmään liittyy välttämät,tä suhdannevaihteluita. Talouspolitiikka voi lieventää tai jyrkentää vaihteluita, mutta se ei voi niitä täysin hävittää. Jos näin ollen taloudellisen kehitvksen ))tasapuoliseen» kulkuun, s. o. kehitykseen ilman
mitään suhdanteita, voidaan katsoa kuuluvan muuttumattoman
hintatason käsitteen, tulee todellisuudessa välttämättä aina olemaan
nousu- ja laskukausien yhteydessä jyrkemmin tai lievemmin muuttuva hintataso sekä vielä jyrkemmin vaihtelevat hintasuhteet muuttumattomankin keskimääi`äisen hintatason yhteydessä.
Näistä syistä on rahan ostovoimaii muutoksia käsittelevän tutkimuksen kiinnitettävä huomiota hintojen keskimääräisen korkeuden
muutoksien s}'iden tutkimiseen, mutta samalla myös hintasiirtymisten tutkiiniseen, sillä on todennäköistä, että hintojen keski1 Amonetäärisen

katsantokannan

tärkeyttä rahan arvotutkimukselle pai-

nostaa erikoisesti J. R. HicKs (Gleichge``'icht und Konjunktur, Zeitschrift ftir
Nationalökon.)mii`.

I!aiid

lv, Heft 4.)
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määräisten muutosten pohjana juuri o\-at hintasiirt}'niiset.1

0n
siis väärin vhdistää hintasiii`tvmisten eritteleminen vain suhdanneteoriaan samoin kuin myös on väärin \.hdistää rahan ar`-otutkimukseen vain hintojen keskimääräisen koi.keuden muutosten tutkiminen. Näin ollen on välttämätöntä liittää rahan ostovoimatutkimus hyvin lähelle suhdanneteoriaa, ei ainoastaan monetääristä,
vaan myöskin amonetääi`istä suhdanneteoi`iaa.
Näiden suuntaviivojen perusteella on siis lähinnä tutkittava hintasiirtymisten
olemusta ja syitä sekä vasta sen perusteella vleisen hintatason
muutosten olemusta ja syitä. 2

Kuten edellä on mainittu, on todennäköisesti mahdotonta, cttä
kaikki hinnat i)ysyisivät pitemmän ajan muuttumattomina samoin
kuin inyös, että kaikki hinnat muuttuisivat täsmälleen samalla
tavalla, mutta päinvastoin on hyvinkin mahdollista, että hintojen

yleinen korkeus pysyy muuttumattomana.
Yleisen hintatason
muuttumattomuuden taas on katsottu mei`kitsevän rahan ostovoiman muuttumattomuutta huolimatta siitä, että samaan aikaan
tapahtuu hintasiirtymisiä. T\-äin on ennen kaikkea kvantiteet,titeoreettisten y. m. sen sukuisten suui`uusai`vostelmien valossa.

Jos ajatellaan, että jonkin tai joidenkin tavarai.yhmien hinnat
muuttuvat, voi kuitenkin olla inahdollista, että keskimääi`äinen
hintataso pysyy muuttumattomana, mutta se voi vhtä h}'vin
muuttua. Edellinen mahdollisuus edell}'ttää kuitenkin, että jonkin
tai joidenkin muiden tavararyhmien hinnat muuttuvat päinvastaiseen suuntaan. Ilman muuta ei tiettmkään voida sanoa, kumpi
muutosmahdollisuus todellisuudessa tulee esiintymään, vaan on
lähemmin saatava selville, inissä järjest}'ksessä ja millä edellytyk1 Vpt. FRiEDRicH HA¥F.K,

Pre[.se

tt/id Proc!uÅ^£[.o/t, siv. 7.

Hayekin mielestä

rahaii ostovoimateoriassa on johdutt,u virheellisiiii käsityksiin rahan vaikiituk-

sista siitä syystä, että on kuviteltu keskimääräisen hiii[atason muutosten saavan
aikaan hintasuhteiden muutoksia, vaikkakin asia on aivim päinvastainen.
2 Hayek

pitää

keskimääräisen

hintatasoii käsilettä aivan turhaiia:

Eiiie

solche Theorie, die nicht mehr eine Erklärung eines allgemeinen Geldwertes, sondern eine Erklärung des Einflusses des Geldes auf die Tauschrelationeii zwischen

allen Arten von Gutern sein will, dilrfle ----- die (letzte) Stufe in der
Entwicklung der Geldtheorie bilden (in. t. siv. 28.).
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sillä iiiuutokset tapahtuvat.

Tarkasteltakoon t,ästä s`'\'stä aluksi

sitä tapaust,a, että jossakin tavarar}'hmässä esiint`.y hintojen alentuiiiista.

Suoineen nähden t`i]isi lällöin ensi sijassa k`'s`'mTkseen

niaataloustuot,teiden hintakehit`'s sekä osaksi myös tuonti- sekä

\ientitavarain hintakehit}.s, kun taas kotimarkkinateollisuustuotteiden hinnat edustavat me]koist,a muuttumattoinuutta.
Thensä hintojen aleneminen saa erilaisen ]aajuuden sen niukaan, inistä hinnoista mu`itokset alkavat.
Suhdannevaihte]ujen
aihe`ittama hintojen a](mtuminen saa `.leensä alkunsa raaka-aineiden ja sitten inyös piiolivahiiisteiden hinnoista.
`täiden hintojen
alentuminen saa aikaan edell`Tt.\-ksiä muidenkin hintojen aleiitumiselle. Raaka-aineiden hint,ojen alentuminen aiheuttaa näet ostok`'`.\'ii heikkenemistä niillä tuotantoaloilla sekä niiden taloussub-

jektien keskuudessa, jotka ovat suuremmassa määrässä kuin muut
riir)puvaisia alent,uneista hinnoista.
Tämä ostokyv}-n heikkeneniinen vaikuttaa sitten m`'ös talouselämän muihin aloihin, joten
myös muut hinnat, niiden joulmssa m?Töhemmin myös valmiiden
tuotteiden hinnat, p}.rki`'ät €`lenemaan. \'äin seuraa }'hdellä alalla
tapahtuvaa hintojen aleneiiiista melko laajalle leviävä hintojen
laskusuunta.
}Iuiden tuotteiden hinnat eivät kuit,enkaan alene
saniassa määrässä kuin iTaaka-aineiden hinnat. Tämä johtuu ennen

kaikkea siitä, että raaka-aineiden alentuneet hinnat tekevät, ainakin
aluksi, tuotannon kannattavaisuuden ])aremmaksi niillä tuotannon
aloilla, joiden tuotant,okustannukset raaka-aineiden hintojen aletessa alentuvat.
\-äin ollen voi hintojen muuttuminen esiintvä

huomattavan erilaisena eri t,avararyhmiin nähden, todennäköisesti
suurimpana kuitenkin raaka-aineiden hint,oihin nähden, josta sv\.stä
suhdanteet yleensä aiheuttavat hintojen siirtymisen ohella keskimääräisen hintatason alenei]iisen.

Samalla tavalla in}.ös nousukausi aiheuttaa hintojen siirt}rmisiä

ja muutoksia.
Kannattavaisuuden muutt,uessa hinnat p}.rkivät
kohoamaan, toiset iiielko nopeasti ja j}+rkästi, toiset taas hitaasti
ja lievästi.

Yleisenä iiiii.teenä on tällöinkin, että raaka-aineiden

hinnat osoittavat suuremi)aa muutostendenssiä kuin valmiiden
tuotteiden hinnat, josta s`.\.stä nousukauden aikana ilmenee keskimääräisen hint,atason kohoainisen ohella huomat,tavia hintasiirtymisiä. Raaka-aineiden hintojen nousu kohottaa näet niiden talous-
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piirien ostok}'kyä, joiden tulot lähinnä suurenevat raaka-aineiden
hintojen kohotessa, josta syystä valmiiden tuotteiden hinnat p}.r-

kivät kohoamaan, mutta toiselta i)uolen raaka-aineiden hintojen
no-usu suui`entaa muiden tuotannonhaarojen inakset,taviksi joutuvia
tuotantokustannuksia pyrkien sitä tietä rajoittamaan vahiiiiden
tuotteiden hintojen kohoamista.
S}7ynä siihen, että i`aaka-aineiden ja puolivalinisteiden hinnat

pyrkivät ensimmäisinä inuuttumaan, on ennen kaikkea se, että
valmiiden tuotteiden hinnat yleensä osoittavat suhteellisest,i pienempää joustavuutta kuin i`aaka-aineiden ja puolivalmistciden
hinnat,. Tämä on selitett,ävissä ensiksikin siitä, että tuotantokustannuksiin sisältyy verratt,ain vähän joustavia tekijöitä, esim. t`.öpalkat, .ja toiseksi siitä, että valmiiden tuotteiden hinnat p}'rki`-ät
voimakkaammin mukautumaan raaka-aineiden ja puolivalinisteiden

hintojen inuutoksiin vasta sen jälkeen, kun valmiiden tuot,teiden

varastojen i)ieneneminen vaatii tuotantoa muuttunein tuotantokustannuksin. T`iotteen hinnan muuttuminen riipi"iu täten huomattavalla tavalla tuotantoajan iiituudesta siten, et,t,ä ne tuotteet,

joiden valmist,usaika on verrattain pitkä, joutuvat hintoje]i muutoksen alaisiksi verrattain hitaasti ja m}'öhään. K`'s}'nnän ja tarjonnan [,asoittuinisessa on täten inyös oleniassa olevien varastojen
suuruus inerkitsevä.
Täten on iii_vös luonnollista, et,tä valiniiden

tuotteiden

hinnat

edustavat

s`ihdannevaihteluiden

aihe`ittaiiiien

hinnaninuutosten yhteydcssä suiii-inta muuttuinattomuut,ta.
Kun nvt tällä tavalla on hahmotclt,u suhdannnevaihtel`iiden
aiheuttaina hintasiirt`7inisten kulku pääpiirteittäin, on läh{Hiiniin

tutkittava, mikä osuus iiäillä hintasiirt`-misillä on keskimääräisen

hintatason muutoksiin.

Ii:nsiksikin voidaan päätellä, että, kuten

aikaisemmin jo on mainitt,u, hintasiirtviniset aiheuttavat enemmänkin keskimääräisen hintatason muutoksia kuin sen p?rs}7mistä
muuttumattomana, sillä jonkin tavaralajin tai tavararyhmän hinnan
muuttuminen ei helpostikaan saa aikaan päinvastaista muutosta
toisella alalla, vaan iiäinvastoin }.lcensä aina samansuunt,aisen.

Suhdanteen aikana muuttuvat täten kaikki hinnat, toiset hitaammin ja lievemmin, toiset taas nor)eammin ja jyrkemmin, mutta
kaikki kuitenkin saTnaan suuntaan, inikäli voidaan päätellä, että
kaikkien muutosten svv on sama. r]i siis ole erikoisemmin aihetta
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tehdä sitä johtoi)äätöstä, joka usein esiintyy rahan ostovoimatutki-

muksissa, nimittäin, et,tä jonkin tavaralajin hinnassa tapahtuva
inii`itos saisi ilman muuta aikaan päinvastaisen muutoksen m`ii(len

tavai.alajien hinnoissa. Tämä johtopäätös, joka kokonaan perustuu
siihen olettamukscen, että koko kansantaloiiden piirissä vaikutt,ava

ostok`-ky p?-syy muuttumattomana tai muuttuu aivan toisista seikoista kuin hintasiirtymisistä ja hintain muutoksista, josta svvstä
jo]lakin alalla tapahtu\-a hinnan alentuminen vapauttaisi ostok`-kyä
ja lisäisi kysyntää toisella alalla ja aiheuttaisi siellä hintojen kohoamista, ei lainkaan ole sopusoinnussa sen käsityksen kanssa, joka
on muodostettavissa todellisessa talouselämässä esiintyvistä ilmiöistä
ia ilmiöiden sy}'-yhteyksistä. Tämä johtopäätös on tosin ehkä mahdollinen sillä edellytyksellä, että kokonaisostokyk}- todella p}'syy
inuuttumattomana. Mainittu edellyt}'s on kuitenkin sekin aihceton,
sil]ä jollakin alalla esiint}-vä hinnan muutos aiheuttaa ilman niuuta
kokonaisostokyvyn muuttumisen. Tästä johtuen ei tasapaino missään tapauksessa edellytä päinvastaista hintojen muutosta joillakin
muilla aloilla. Jos kuitenkin hintojen kohotessa jollakin alal]a samaan aikaan on todettavissa hintojen alentumista joillakin muilla
aloilla, on ennemminkin mahdollista tehdä se johtopäätös, cttä
erisuuntaisen muutoksen syynä on aivan toinen seikka kuin se, jttka
on saanut aikaan päinvastaisen muutoksen.
Eri a]oilla tapahtuvien hinnanmuutosten ominaisuutena on,
kuten edellä jo on mainittu, valmiiden tuotteiden hintojen veri`attain suuri epäjoustavuus. Kun muissa hinnoissa samalla voi esiint,yä

suuriakin muutoksia, sekä samaten m}'ös toiselta puolen tuotannon
kannattavaisuudessa ja toiselta i)uolen valmiiden tuotteiden kysynnässä, on selvää, että hintojen kehitvs sinänsä melko huonosti
soveltuu tasottamaan taloudellisessa toiminnassa tapahtuvia häiriöitä.
Ralian ostovoimaa käsittelevässä tutkimuksessa on joka tapauksessa kokonaisostokyvyllä ja sen muutoksilla merkityksensä. On
kuitenkin huomattava, että kokonaisostokykyä ei missään tapauk-

sessa voida ajatella muuttumattomaksi tai muutoksiltaan hintakehityksestä riippumattomaksi. Näin ei siis voida päätellä, että
ostokyvyn muutos merkitsisi tasapainon häiriintymistä, vaan on
ei`ikoisesti tutkittava, millä tavalla ostokyky muuttuu ja mistä
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svistä se muuttuu. Jos kerran voidaan katsoa hintasiirt,\-iiiisten
kuuluvan suhdanteiden vaikutuksena taloudellisen elän`än välttämättömiin tosiasioihin, on samoin katsottava, kuten `Tletmsä onkin
tehty, hintojen keskimääräisen korkeuden muutosten saiiioin kuuIuvan talouselämän välttämättömyyksiin ja seuraiikseksi suhdan-

teiden muutossuu`nnista. Mutta myöskin on otettava huomioon,
että suhdanteista erikoisemmin riippumaton i`ahataloudellinen ]i`uiitos vuoi.ostaan saa aikaan ainakin osaksi samanlaisia muutoksia
kuin suhdanteen muutoskin.

Suhdanneteoria, joka viimc aikoina on saanut verrattoi"isti
eneminän huomiota osakseen kuin rahan ostovoimateoria, voi lähteä
kahdelta eri suunnalta. Toiselta puolen voidaan selittää siihdannevaihtelujen johtuvan rahataloudellisista häiriöistä, kun taas toiselta puolen voidaan selittää niiden johtuvan tuotannon ja vaihdannan piirissä tapahtuneista muutoksista, jolloin rahataloudellinen
muutos vuorostaan olisi suhdannekehityksen seurauksena eikä sen
syynä. Ei-o ei ehkä ole niin perustavaa laatua kuin }.leensä on haluttu väittää. ] On näet tunnustettava, että kumpikin siiunta on
saanut suunnilleen yhtä paljon aikaan taloudellisen teorian alalla
ja et,tä kumpikin suunta selostaa suhdannekehitvksestä i)ääasiallisesti vain toisen puolen. Loi)ultakin lienee }7hdentekevää, mistä
suhdannevaihtelun pei.immäinen aihe haetaan. Taloudelliset ilmiöt
liittyvät kuitenkin niin kiinteästi toisiinsa, että monessakin tapauksessa on mahdotonta saada selville, mikä on s}'y ja mikä vaikutus.
Taloudellisessa kehityskulussa, suhdannekehityksessä erikoisesti,
on tosin aina erotettavissa kehityssuunta ja kehit}Tssuunnan muutos.
Samoin on kaikissa suhdanteissa ei`otettavissa samanlaiset pei`ustapahtumat, vaikkakin yksityiskohtainen kehityskulku kussakin
tapauksessa erikseen voi olla h}'vinkin yksilöllistä laai:ua. Saman1aisten pei.ustapahtumien olemassaolo tekee suhdanneteorian samoinkuin myös i`ahan ostovoimateoi`ian mahdolliseksi, mutta lienee
kuitenkin mahdotonta saada aikaan niin yksityiskohtaista suh1 Fi`iEDRicH

HA¥EKiN

mie]cstä vtiidaaii seliLtää säännöllisesti uusiintuvieii

puliei) aiiia johtuvan vain i.ahata)oudellisista tekijöisLä, mutta samalla hän tunnustaa, cttä on esiintynyt pulia, joita ci voi tällä tavalla selittää. Tämä koskee
etenkin

nyk.visin val]itscvaa pulaa (m. t. siv.120).
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dar]ncteoi`iaz`, ettii sc` ilinan muuta t,ekisi inahdolLiseksi jokaisen suh-

danteen selostaiiiisen. Tästä sv`'stä on todennäköistä, että suhdannete`)i.ia samoin k`iin m`Tös rahan ostovoimateoria aina tulee olemaan

\.ain `.leisiiiirteiltään puhdasta t,eoriaa, kun se taas }-ksit}iskohtiinsa
]iä|i.dcn tulce tilcmaan melkein kokonaan deskrirttiivistä luonnetta.

Yksit`isk()hdat \-aativat joka t€`i)auksessa ja mahdollisesti kussakin
ti`paukscssa örikseen }'ksit}'iskohLaista eritt,el`.ä, koska kaikki }'ksi-

t`.jskt]hdat (:ivät inahdu t,coriaan, olkoon se initen tai.kka taliansa.
S`-`-n:.` on inahdollisesti sc, et,tä eri suhdanteiden s`-`- voi olla ei.i

tapauksissa ei.i tahoilla.

muutos,

rahaolojen

Tähän viittaa sekiii, että inonetääriiien

mu`itos, `'oi olla, t,ai ainakin `'oidaan päätcllä sen

o]cvan suhdaniie`.aihtel`in s`r`.nä, inutta täinän svvnä voi yhLä h}.vin
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tu()tannon ja
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tokset liittyvät toisiinsa, on erikoisesti selvitettävä.
Edellisestä
esityksestä on jo käynyt ilmi, että rahan ostovoimatutkimuksessa
ei mitenkään ole lähdettävä siitä, että i`ahataloudelliset muutokset
olisivat hintojen muutosten ainoana syynä. Kuitenkin voivat rahataloudelliset muutokset kieltämättä aiheuttaa hintojen muutoksia.
Tästä syystä on ensiksi saatava selville, millä tavalla edellä esitetyt

tuotannon ja vaihdannan muutokset vaikuttavat rahataloudellisiin
suhteisiin, ja vasta sen jälkeen on tutkittava, millä tavalla rahataloudellisten suhteiden muutokset vaikuttavat taloudelliseen toimintaan yleensä. Ilman muuta ei näet voida otaksua, että rahatalouden muutosten tai tuotannon ja vaihdannan muutosten keskinäiset vaikutukset olisivat täysin samanlaiset, huolimatta siitä,
mistä taloudellisen elämän puolesta muutosten kehitys alkaa. Tosin
on todennäköistä, että samanlaisia piirteitä on olemassa, mutta
samaten on todennäköistä, että on olemassa kummallekin tapahtumasarjalle ominaisia erikoispiirteitä.
Hintojen kohoamisen aikana on ehkä tunnusomaisinta kestävien
tavarain tuotannon erikoinen laajentuminen, minkä syyt rahan ostovoimatutkimuksen kannalta kuitenkin ovat vähemmän täi.keitä. Pääasia on kuitenkin se, että mainittujen tavarain suhteellisen pitkän
tuottamisajan takia tähän tuotantoon sidotaan huomattavasti enemmän rahapääomaa, liikkuvaa pääomaa, kuin muihin tuotantolajeihin.
Edellä esitettyjen huomioiden mukaan esiintyy hintojen kohoamista kuitenkin tällä alalla myöhemmin kuin muilla aloilla. On
tietenkin todennäköistä, että kestävien tavarain tuotannon laajentuminen ja siihen sidotun rahapääoman samanaikainen kasvaminen aiheuttavat rahataloudellisen muutoksen, maksuvälinemäärän kasvamisen. Täten esiintyy nousun aikana monenlaisia muutoksia toistensa yhteydessä: hintojen nousua, pienimmässä määrässä kestävien tuotteiden alalla, tuotannon laajentumista, suui`immassa määrässä kestävien tuotteiden alalla, rahapääoman kasvavaa kysyntää kestävien tavai`ain tuotantoa varten, maksuvälinemäärän kasvua sekä samalla myös taloudellisen kehityksen noususuunnan aiheut,tamana kasvava kokonaisostokyky. Rahan ostovoimateoriassa tosin on, samoin kuin myös suhdanneteoriassa,
suurimpana riitakysymyksenä juuri kysymys näiden muutosten
syy-yhteydestä. Tässä yhteydessä on kuitenkin turhaa puuttua
5
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tähän k`.s\-mvkseen, vaan on parempi aluksi lähteä, kut,en jo aikaisemmin on mainittu, siitä olettamuksesta, että tuotannon laajentumEnen, syystä tai toisesta, on muutoksista ensimmäinen.
`Voidaan siis päätellä, että kestävien tuotteiden tuotannon ]aajentuminen johtaa samalla rahataloudelliseen nousuun.
Tämä
iittusu kuvastuu erikoisesti siitä, että tuotannon laajentuessa luoton
laajuus suurenee. Mainittakoon kuitenkin, ettei ole syytä otaksua
]uoton laajentumisen alkavan heti tuotannon osoittaessa laajentumistaipumuksia, vaan että on todennäköisempää, että luotto laa-

jenee nousukauden alussa jonkin vei.ran hitaammin kuin tuotanto.
Tämän voidaan ajatella johtuvan pääasiassa siitä, että tuotannollisen toiminnan ollessa
pienimmillään rahataloudelliset olot
eivät ole ]ainkaan niin kireällä kuin esimerkiksi nousun loppupuoIella, ja myöskin siitä, että tuotannon laajentumisen syynä pohjim-

miltaan todennäköisesti kuitenkin on kannattavaisuuden paraneminen, siis sellainen syy, joka ei välittömästi mei.kitse samaa
kuin i`ahata]oudellinen muutos sinänsä.
Luoton laajentumiseen liittyy myös maksuvälinemäärän kasvaminen, samalla kuin kestävien tavarain tuotanto laajenee ja raakaaineiden hinnat kohoavat. On todennäköistä, että juuri luoton
laajentuminen ja kestävien hyödykkeiden hankkiminen - tuo-

tanto ja tuonti ulkomailta - muuttuvat keskenään yhdenmukaisesti, mutta eri tavalla kuin raaka-aineiden tuotanto ja maksuvälinemääi`ä, kun taas viimemainitut i)yrkivät muuttumaan keskenään yhdenmukaisesti.
Kehitykseen kuuluu näin ollen kaikilla aloilla nousua, iiiutta ei
samansuuruista, vaan hyvinkin vaihtelevaa.
Lopputulosta eri
tahoilla voi tuskin pei`usteellisesti valaista keskimääräisen kehitys]askelman avulla, siihen ovat eri tekijät liian erilaisia, sillä kehityksessä on tärkein tosiasia juuri erilainen kehittyminen.
Raakaaineiden tuotanto kohoaa, samalla kohoaa myös valmiiden tavai.ain
tuotanto, mutta molemmat eivät kohoa samassa suhteessa. Samoin
kohoavat raaka-aineiden hinnat, mutta huomattavasti nopeammin

ja jyrkemmin kuin valmiiden tuotteiden hinnat. Luoton laajuus
kohoaa, mutta hiukan myöhemmin kuin tuotannon laajuus, kun
taas maksuvälinemäärän kasvu kiihtyy hitaammin kuin luoton
kasvu. Tapahtumasarjassa on täten monta rinnakkaista ja pei`ät-
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täistä osaa, joiden kehitys ei käy samanaikaisestikaan sainaan suuntaan.
Hintojen kohotessa kohoaa samalla tavallisesti myös kansantalouden kokonaisostokyky. Vaikkakin kohonnutta ostokykyä

vastaa suurentunut hyödykemäärä, eivät hinnat pysy muuttumattomina, kuten edellisestä esityksestä on käynyt selville. On
siis todennäköistä, että ostokyk). kohoaa suhteellisesti voimakkaainmin kuin tuotanto. On näet huomattäva, että lisäänt}.ii)7t
ostokyky kohdistuu hyvinkin eri tavoilla kestävien tuotteiden ja
kulutustavarain kysyntään: taloudellisen nousun aikana suurenee
kestävien tuotteiden kysynnän osuus kokonaisostokyvystä, kun
taas kulutustavarain kysynnän osuus huomattavasti i)ienenee.
Hintojen aletessa muutokset ovat suurin piirtein päinvastaista
]aatua. Alenemista ilmenee verrattain pian raaka-aineideii hiniioissa, jotka myös muuttuvat voimakkaimmin. Syynä on edellä
esitettyjen näkökohtien nojalla ennen kaikkea tuotannon kannattavaisuuden pieneneminen syystä, että raaka-aineiden hintojen kohoaminen on ollut suhteellisesti suurempi kuin valmiiden tuotteiden. Hitaimmin alenevat valmiiden tuotteiden hinnat, koska

niiden tuotantoon liittyy verrattain epäjoustavasti muuttuvia
kustannustekijöitä, ennen kaikkea ovat työpalkat tällaisia. Täten
t)n yleensä huomattavissa, että tuotannon kannattavaisuus käy
hintojen alenemisen aikana suhteellisesti huonommaksi kuin hintojen kohoamisen aikana, josta syystä aleneva hintakehitys ilman
muuta on omansa supistamaan tuotannon määrää.
Mitä taas tulee laskusuunnan aikana vallitseviin monetääi.isiin
muutoksiin, voidaan yleensä huomata kansantalouden kokonaisostokyvyn alenevan huomat,tavasti voimakkaammin kuin setelistön ja luoton määi`än, mutta tuotannon lamaantuminen johtaa
sen sijaan i.ahan kiertonopeuden i)ienenemiseen. Toiselta puolen
muuttuu hintojen keskimääi.äinen koi.keus raaka-aineiden verraten

jyrkän alenemisen johdosta huomattavasti voimakkaammin kuin
setelistön määrä ja luoton laajuus. Näistä syistä on selvää, että
keskimääräinen hintataso ei muutu samalla tavalla kuin i.ahataloudelliset suhteet, joten näiden välinen vertailu ei voi valaista muutoksien laajuutta ja vielä vähemmän niiden syy-yhteyttä.
Suhdannevaihtelut aiheuttavat edellä esitetyllä tavalla osto-
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kyvyn muutoksia, jolloin ostokyvyn muutosta seuraa joka t,apauksessa hintasuhteiden muutos tuotannon laajuudessa tapahtuvien
muutosten yhteydessä. Rahan ostovoimatutkimuksessa on usein
väitetty, että ostokyvyn ja tavaramäärän samanlainen muuttuminen estäisi hintoja muuttumasta. Tämä väite pitää paikkansa
vain sillä edellytyksellä, että asetetaan vertailussa toiselle puolelle
tuotannon laajuus ja toiselle tehokas ostokyky. Tämä ].ohtuu siitä,
että kysyntä ei tarpeellisen joustavasti seui`aa tuotannon suunnassa tapahtuvia muutoksia siinäkään tapauksessa, että ostokyv}rn
suuruuteen pyritään vaikuttamaan rahapolitiikan välityksellä. On
kuitenkin huomattava, että kohonnut ostokyky yleensä p`-rkii
tehokkaasti vaikuttamaan kysynnän suuntautumiseen aivan toisella tavalla kuin millä tarjonta muuttuu. Näin ollen ei ostokvvvn
kohoamineii ole ainoa taloudellinen muutos, vaan ainoastaan osa
tapahtumasarjasta. Jos otaksutaan, että tarjonta suurenee kaikilla
aloilla samalla tavalla, ei voida otaksua, että kysyntä suureiiisi
aivan samalla taval]a, vaikkakin ostokyky riittävästi kohoaisi.
Mainitt,akoon vain, että esimerkiksi kulutustavai`oihin nähden
kysyntä pysyy melko muuttumattomana ostokyvyn suuretessakin.
josta syystä pienikiii tarjonnan lisäys voi vaikuttaa hintoihin.
Yllämainittujen huomautusten tarkoituksena ei ole selvittää
nousu- ja laskukausien aikana Lapahtuvia muutoksia ja iiiiden
merkitystä taloudel]is(}lle luhitykselle sinänsä, tai`koituksena on

pikemminkin käsitellä vain niitä kysymyksiä, jotka ovat lähimmässä yhteydessä i`ahan ostovoimaa koskevien kysymysten kanssa.
Tässä suhteessa on tärkeintä, että voidaan päätellä nousu-ja laskukausien aikana tapahtuvien hintojen inuutosten perustuvan pikemminkin tuotannon alalla tapahtuviin muutoksiin kuin i.ahataloudellisissa suhteissa tapahtuviin muutoksiin, näin siinäkin tai)auksessa, että hintasuhteiden muutosten ohella tapahtuu muutoksia
keskimääräisessä hintatasossa. Edelleen on tai`koituksena osoittaa,
että hintasuhteiden muutokset näissä tapauksissa ovat huomattavasti tärkeämmät kuin keskimääräisessä hintatasossa tapahtuneet
muutokset. Tästä syystä johtuen on, kuten edellä lyhyesti on koe-

tettu tehdä, välttämättä kiinnitettävä päähuomio hintasuhteiden
kehittymisen tarkasteluun, sillä vaihdannan ja samalla myös kapitalistisen talousjärjestelmän mekanismin selvittelyn lähtökohtam
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tulee olla vaihdantaan vaikut,tavien voimien t,utkimineii. t

llintasuhteissa tapahtuvien muutosten merkitys säil}'}' siinäkin tapauksessa, että keskimääräinen hintataso voidaan rahapolitiikan avulla

pysyttää muuttumattoiTiana. Vaikkakin rahan ostovoima objektiivisesti katsottuna on muuttumaton siinä tapauksessa, että keski-

määräinen hintataso on muuttumaton, on kuitenkin otet,tava huomioon, että hintasuhteiden muutokset tässäkin tapauksessa mei.kitsevät eri talouspiirien joutumista rahataloudellisissa suhteissa
erilaiseen asemaan. 2 Tästä syystä voidaan rahataloudelliset suhteet katsoa muuttumattomiksi va;n siinä tapauksessa, että hintasuhteissakaan ei tapahdu mitään muutoksia, toisin sanoen rahataloudellisten suhteiden muuttumat,tomuus on tä}Tsin mahdollinen
vain sellaisessa taloudessa, joka on kokonaan vapaa suhdannevaihteluista. T\Täin ollen voidaan tuskin koskaan saada aikaan sellaineii rahajärjestelmä, joka i)ysyttäisi tulojen- ja omaisuuden-

jakaantumisen kokonaan muuttumattoinana. 3
Edellä on oletettu, kuten aikaisemmin on mainittu, ett,ä aktiivisen rahapolitiikan vaikutukset hintaoloihin ovat mahdo]lisimman
pienet. Tästä olettamuksest,a on johduttu siihen tulokseen, että
hintasuhteiden ja keskimääräisen hintatason muutokset ovat mahdollisia }.ksistään tuotannon ja vaihdannan alalla tapahtuvien
inuutosten välit}'ksellä. On siis mahdollista, että rahaolojen muutokset eivät }'leensä esiinny primäärisinä, vaan pikemminkin vaihdannan inuutosten seurauksina. 4
Toiselta puolen on myös todennäköistä, että rahapolitiikan avulla voidaan, ainakin joissakin
tapaul#issa, ohjata rahaoloja siihen suuntaan, että raha vaikuttaa
eräänlaisena vastapainona tuotannon muutoksiin nähden. Tämä
mahdollisuus, samoin kuin kysymys rahan i)rimäärisistä vaikutuksista taloudelliseen kehitykseen, on vielä lähemmin selvitettävä.
On ilmeistä, että raha voi ei.äissä tapauksissa vaikuttaa primääi.isesti
taloudelliseen kehitykseen, ennen kaikkea hintaoloihin.
1 l.uDVNiG `lisEs, 1)ie Slellung des Geldes im Ki.eise der iuirlschafllichen Giiler

(Dic \Vir[.`chaftstheorie der Gegenwart, Zweiter Band, siv. 313.).
2; Yrt. l``T`iEDnicH TIA¥E±<, Preise und Pro(luklion. sLv..2`U.

8 LUD\NiG

MisR.s, GeldLi)erlstabilislerung und Konjunklurpolilik, sLv. 34.

4 Vrt. H. Os\N^i.T, Grundziige (ler Geldlheorie, sLv. 7G..
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Rahapolitiikalle on mahdollista johtaa rahaoloja siihen suuntaan,
että keskimääi`äinen hintataso pysyy muuttumattomana tai muuttuu johonkin määrättyyn suuntaan. Sen sijaan ei ole ilman muut,a
varmaa, millä tavalla raha voi vaikuttaa hintasuhteiden kehittymiseen. Vaikkakin jälkimmäinen kysymys tässä suhteessa on tärkein, on aluksi kuitenkin kosketeltava edellistä kysymystä.
On esiintynyt useita tapauksia, ennen kaikkea maailmansodan
aikana ja sen jälkeen, jolloin rahan lisääminen tai vähentäminen
on saanut aikaan hintojen kohoamista tai alenemista. Kuitenkaan
ei ilman muuta ole syytä väittää, että esimerkiksi rahamääi`än
kaksinkertaistuttaminen kohottaisi kaikkia hintoja kaksinkertaisiksi, sillä tällainen muutos edellyttää, että kaikkiin tavaroihin
kohdistuva kysyntä pysyisi kokoonpanoltaan samanlaisena. Päinvastoin on ilmeistä, että rahaolojen muutos tuo mukanaan hintasuhteiden muutoksia, toisin sanoen tuotannon ja kysynnän jakaantumisen entisestä eroavalla tavalla. Tämä muutos voi muodostua
erilaiseksi i`ahaolojen muutoksen laadun ja leviämistavan mukaan. t
Täten voi rahaolojen muutos ei`äissä tapauksissa johtaa samanlaisiin tuotannon suuntautumismuutoksiin sekä myös kysynnän

jakaantumisen muutoksiin kuin amonetäärinenkin muutos, sekä
lisäksi ennen kaikkea ostokyvyn suuruuden muuttumiseen. Nämä
muutokset ovat kuitenkin erilaatuisia ja ei.ilaajuisia riippuen siitä,
millä tavalla rahaolojen muutos toimitetaan. Kokonaisostokyvyn

primäärinen muutos ilmeisesti aiheuttaa keskimääräisen hintatason sekä kaikkien hintojen huomattavan muuttumisen. Koska
tämä seikka liittyy kysymykseen absoluuttisen inflation ja deflation
vaikutuksista, käsitellään tässä aluksi niitä tapauksia, jolloin i`ahaolojen muutos, lähinnä maksuvälinemäärän lisääminen, aiheutt,aa
samanlaisia muutoksia kuin tuotannon alalla tapahtuva primäärinen muutos. Tällöin on ennen kaikkea saatava selville, onko
i`ahapolitiikan avulla mahdollista saada aikaan vilkastumista taloudellisessa toiminnassa, toisin sanoen, voiko rahaolojen muutos

parantaa tuotannon kannattavaisuutta.
Taloudellisen
1

toiminnan

vilkastuinisen

yhteydessä

suurenee

0TH`i^R SpA.``, Hui)udleoi.ierna uli n(ilionalekonomien: D.i\ modc:rnaL na-

tionalekoiiomieiis

historia

och

huvudteorier,

s.173.
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maksuvälineiden tarve. Kasvavaa maksuvälineiden kysyntää ei
voida kokonaan tyydyttää säästämisen välityksellä koottujen
varojen avulla, vaan käytetään tähän tarkoitukseen lähinnä pankkimaksuvälineitä, josta syystä rahan määrä kasvaa.1 Tavallisesti
tämä maksuvälineiden lisääntyminen ei kuitenkaan esiinny primäärisenä, vaan pikemminkin tuotannon kannattavaisuussuhteitten
muutosten seurauksena. Itsessään ei maksuvälinemäärän lisääntyminen, joka tarkoittaa lyhytaikaisen i`ahantai`peen tyydyttämistä, voi muuttaa kannattavaisuussuhteita, mutta mikäli tähän
toimintaan samalla liittyy pitempiaikaisen luottopääoman hinnan,
koron alentumista, voi seurauksena olla kannattavaisuuden paraneminen, jolloin rahapääoman lisääminen ilmeisesti voi olla yhteydessä tuotannon laajenemisen kanssa. Näin ollen voi rahamäärän
lisääntymiseen, ainakin yllä mainitussa tapauksessa, liittyä samanlaisia muutostendenssejä, kuin tavallisestikin taloudellisen nousun

yhteydessä esiintyy. On kuitenkin huomattava, että vaikka lyhytaikaisen rahantarpeen kasvaminen tai rahamäärän aktiivinen lisääminen ei yleensä voi parantaa tuotannon kannattavaisuutta, on
rahamäärän mainitunlaisella lisäämisellä taipumusta edistää taloudellisen toiminnan vilkastumista siinä tapauksessa, että kannattavaisuuden paraneminen joistakin muista syistä pääsee alulle. Rahamäärän lisääminen voi myöskin vaikuttaa taloudelliseen kehittymiseen enemmän tai vähemmän psykologista tietä.
Rahamäärän
lisääminen, johtukoon se sitten tuotannon laajentumisesta tai
aktiivisen rahapolitiikan pyrkimyksistä, muodostuu erilaiseksi riippuen tavasta, millä se toimitetaan;9 rahamäärän lisäys voi ensi
sijassa joutua yrittäjien haltuun, jolloin se tekee mahdolliseksi
tuotannon vilkastumisen, tai myöskin jollakin tavalla enemmän
välittömästi kuluttajien haltuun, jolloin kulutuksen suurentuminen
vuorostaan i)ääsee vaikuttamaan taloudelliseen kehitykseen. Joka
tapauksessa rahaolojen vilkastuminen johtaa siihen, että talousSubjektien käsitys taloudellisesta kehityksestä muuttuu paremmaksi, jolloin ostohalu kiihtyy ja aiheuttaa kysynnän ja samalla
myös tuotannon vilkastumista
siinäkin tapauksessa, ett,ä tuo1 \NALi.TER EGL.i.`..
8

FBii.:DRic.ii

l)as

I-IA`.EK.

neutr(tie

Geltl, sl`i. 51.

m. t. si`'.12.
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tannon kannattavaisuudessa iiiuuten ei ole tapahtunut vastaavaa

parantumista.
Niiden tulosten avulla, jotka edellä on saatu tarkastettaessa
amonetääristen muutosten vaikutuksia taloudelliseen toimintaan
yleensä sekä suhdannevaihteluihin erikoisesti, on mahdollista päätellä, että monetäärisenkin muutoksen vaikutukset esiintyvät tehokkaina yleensä vain siinä tapauksessa, että tuotannon kannatt.ivaisuus muutoksen jälkeen kä}. paremmaksi.
Jos näin tapahtuu,
liittyy rahataloudelliseen muutokseen samalla muitakin muutoksia,

jotka ovat luonteeltaan samanlaisia kuin edellä käsitellyt suhdannevaihteluiden vaikutukset.
Kuitenkin on otettava huomioon, että primäärisesti i`ahataloudellinen muutos eroaa primäärisesti amonetäärisestä muutoksesta
siinä suhteessa, että edellinen tapahtuu enemmän tai vähemmän
aktiivisesti, kun taas jälkimmäinen ?'leensä on mahdollinen rahaolojen ainakin suureksi osaksi automaattisesti mukautuessa taloudellisen toiminnan alalla esiintyvän i`ahantarpeen mukaan. Edelhsen tapauksen mukaisten muutosten riippuessa aktiivisesta raha-

politiikasta on mahdollista, että niiden laatu ja vaikutustapa suuresti
voivat vaihdella sen mukaan, mihin tuloksiin rahapolitiikan avulla

pyritään. Jos rahapolitiikan avulla pyritään pysyttämään keskimääräinen hintataso muuttumattomana, ovat toimenpiteiden seui`aukset huomattavasti lieveminät kuin siinä tapauksessa, että

pyrkimyksenä on saattaa hintatason muutossuunta ja muutossuunnan jyrkkyys toiseksi kuin ennen. Mahdollista on, että tällaisen pyrkimyksen takana on halu saada tuotannon kannattavaisuus
entistä paremn]aksi, mutta tällöinkin ovat rahapolitiikan mahdollisuudet rajoitetut. Tuotannon kannattavaisuutta tosin tällä
tavalla voidaan parantaa, mutta järkiperäisen talouspolitiikan
tehtävänä on ottaa huomioon, että samalla omaisuuksien ja tulojen
jakaantumisessa ei tule esiintymään ainakaan suuria muutoksia.
Koska tutkimuksen aiheena luonnollisesti on ainoastaan järki-

peräisen toiminnan selvitteleminen, on tässä yhteydessä tutkittava
vain niitä tapauksia, jolloin i`ahamääi.än lisääminen tapahtuu sellaisissa rajoissa, että omaisuuksien ja tulojen jakaantumisessa ei
tapahdu rahapolitiikan vaikutuksesta suui`ia muutoksia.
Monetääi`isen muutoksen avulla aiheutettu tuotannollisen toi-
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minn n laajentuminen johtaa tietenkin ostokyv}.n kohoamiseen
samalla tavalla kuin amonetäärisiinkin syihin perustuva laajentuminen ja samalla myös tuotettujen tuotteiden määi`än kohoamiseen. Joissakin tapauksissa on mahdollista, että ostokyvyn kohoaminen ja tuotteiden määrän kasvamiiien vastaavat toisiaan siinä
määrässä, että hintojen kohoamista ei tapahdu. Tämäkin on joka
tapauksessa kyseenalaista, sillä tuotannon laajentumismahdollisuuksilla on rajansa.
Kuitenkin on epävarmaa, `7oiko tuotanto
joka alalla laajentua samassa määrässä, vai muodostuuko aloja,
joilla kehityksen i`ajat ovat ahtaammat kuin muualla. Jos näin
käy, muodostuu tuotteiden kys}'ntä näillä aloilla niin suureksi,
että hinnat vastaavasti pyrkivät kohoamaan. Jos taas tällaista
tuotannon laajenemisen rajaa ei millään a]alla olisi olemassa, vaan
tuotteiden määrää voitaisiin tuotannon avulla huomattavasti lisätä,
vastustaisi tämä suurentunut tuot,teiden määrä suurent,uneen tai`-

jonnan välityksellä hintojen nousua. Edeltäpäin on tietenkin mahdotonta sanoa, kumpi näistä tendensseistä, hintoja kohottava vai
hintojen kohoamista vastustava, olisi voimakkaampi.
Todennäköistä on, että monetäärisen muutoksen esiint}.essä tarpeellisen
voimakkaana monetäärisen muutoksen vaikutus hintoihin on suurempi kuin tuotannon laajenemisen. Samaten on todennäköistä,
että hintojen kohoaminen ei kaikilla aloilla ole samansuuruinen,
vaan vaihtelee eri aloilla sen mukaan, millaiset mahdollisuudet
tuotannolla on laajeta. Tästä seikasta johtuu, että monetäärisen
muutoksen aiheuttaessa tuotannon laajuuden niuutoksia rahan
vaikutus ei }'ksistään pei`ust,u siihen, että se p?.rkii muuttamaan
eri tuotteiden hintoja johonkin määrättyyn suuntaan, vaan se
pei.ustuu ennen kaikkea siihen, et,tä tuotannon muutoksien }'hteydessä tulee ilmenemään ei.ilaisia muutoksia muissakin taloudellisissa

suhteissa.

r\Täin ollen ei rahan vaikutus taloudelliseen toi-

mintaan ole puhtaasti muodollinen rajoittuen määräämään i`ahassa
lausuttujen hintojen nimellismäärän muutoksia, vaan rahan vaikutuksesta aiheutuu samalla oi`gaanisia muutoksia tuotannon, vaihdannan
ja kulutuksen laadullisessa kokoonpanossa. 1
L OTH}iAR

Si.A`'`..

in. t. si`'.173.

Tästä johtuu, ettei

Vi.t. in}.ös FRiEDRicH HA`'EK, in. t. siv.15.

HAvi.:Kin inielcslä rah€`lco].ia on kehiletty liiaii }-ksipuolisesti {ttti\n`alla huomioon

Vain rahan ostovoj)nati }.lcist)iirlcct, kuii t,:`as niistä riippumalttti"t, laajalle le`'iävät rahan \7aikiitLikscL

t>n

))ääasial]iscsti jätetty käsitte]cmättä.
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voida tyyt}rä i)äättelemään, että määrät}.nsuuruinen rahamäärässä
esiintyvä muutos muuttaisi hintoja vastaavassa suhteessa, vaan
on otettava huomioon, että t,aloudellinen toiminta joutuu muutoksen jälkeen toimimaan aivan erilaisissa olosuhteissa kuin ennen.
Jos esimerkiksi rahamäärää ensiksi lisätään kaksinkertaiseksi ja
hinnat sen seurauksena kohoavat jossakin suhteessa, jota on vaikea
edeltäpäin inääi`itellä, ja jos rahamäärää sitten jonkin ajan kuluttua
pienennetään entiselleen, ei voida ajatella, että hintaolot palautuisivat ennalleen. Keskiinääräinen hintataso tosin mahdollisesti
voi palautua suunnilleen entiselle tasolleen, mutta molempien muutosten aikana on tapahtunut hintasuhteissa muutoksia, jotka eivät
mitenkään voi kumota toisiansa. Kunkin muutoksen jälkeen saa
taloudellinen toiminta jonkin uuden, aikaisemmasta eroavan piirteen. Tämän seikan objektiivisesti muodostettu rahan ostovoimateoria yleensä kokonaan unohtaa.
Jos on k`-s`'m`-s rahapolitiikan ohjaamisesta siihen suuntaan,
että jonkin määrätyn taloudellisen lwhityssuunnan, nousu- tai
laskukaudeii, aiheuttamat muutokset hintasuhteiden kehitykseen
tai omaisuuden ja tulojen jakaantumiseen saataisiin korjatuiksi

ja palautetuiksi ennalleen, tulee taloudellisen toiminnan kehitys
saamaan erilaisen suunnan ja laajuuden sen mukaan, mitä tulosta

pidetään tärkeimpänä. Mikäli on kysymys tuotannollisten suhteiden parantamisesta, josta edelläkin on pääasiallisesti ollut puhe,
on epävarmaa, voidaanko rahapolitiikan avulla päästä tyydyttävään tulokseen. On näet huomattava, että vaikkakin tuotannon
kannattavaisuutta voidaan enemmän tai vähemmän parantaa,
tämä parannus `'oi vaikuttaa vain sen ajan kuluessa, kuin tuotantokustannukset pysyvät suhteellisesti muuttumattomina. Niin
pian kuin tuotantokustannukset ovat päässeet entisestään kohoamaan, pieiienee kannattavaisuus jälleen.
Täten oii mahdollista,
että rahapolitiikan avulla aikaaiisaatu kannattavaisuuden paraneminen on sitä laatua, että se vaatii yhä voiiiiakkaampia rahai)o1iitt,isia toimenpiteitä. Tosin on asia sama amonetääi.istenkin niuutosten aikana, jolloin nousukauden aikana vallitseva hintojen
kohoava suunta lopulta, kun ostokyky ei enää pääse tai`peellisen

voimakkaasti kohoamaan, saattaa tuotantokustannuksetkin niin
korkeiksi, että kannattavaisuus pienenee.

On kuitenkin toden-
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näköistä, että inonetääi`ineii muutos tässä suhteessa pääsee vai-

kuttamaan nopeammin ja tehokkaammin kannattavaisuuden niuuttumiseen.
Monetäärisen muutoksen tehokkuus ja toimintatai)a
riippuvat luonnollisesti myös siitä, mikä tuotannonhaara joutuu
suurimmassa iiiäärässä hyötymään kannattavaisuuden paranemisesta. Todennäköisesti tosin kestävien tuotteiden tuotanto, joka
vaatii suhteellisesti enemniän pääomaa, l?-hytaikaista luottoa ja
työvoimaa, joutuu suui`emmassa määi`ässä kuin muut tuotannonhaarat kosketuksiin muuttuiieideii rahaolojen kanssa ja samalla
inyös vastaavasti suui.emmassa määi`ässä laajentumaan. Amonetäärisesti kehittyvä tuotanto tosin sekin joutuu yleensä samanlaisen kehityskulun alaiseksi, mutta tällöin kuitenkiii tuotannon
laajeneminen perustuu suuremmassa määrässä kuin monetääristeri
muutoksien turvissa kehittyvä -tuotanto kysynnän suurenemiseeri
sekä tuotantotapojen tekiiilliseen kehittymiseen, mikä on omansa

pysyttämään tuotantokustannukset alempina, kuin mitä muuten
olisi mahdollista. T\Täistä syistä näyt,tää todennäköiseltä, että mone-

tääriseen muutokseen pei.ustuva tuotannon kehittäminen aina
ainakin jossain määrin on keinotekoinen. Tässä ei ole syytä läheiiimin tutkia kysymystä siitä, millä tavalla tällainen monetäärisiin
seikkoihin perustuva tuotannon laajentaminen johtaa toisenlaisiiii
kannattavaisuuslaskelmiin kuin ennen ja missä määrin tästä johtuen tapahtuu pääomankulutusta.
Rahapolitiikan vaikutukset eivät kuitenkaan aina rajoitu vain
tuotannon parantamiseen ja kehittämiseen. Mikäli rahamäärän
lisääminen rajoittuu tuotannon lyhytaikaisen rahantarpeen tyydyttämiseen, ei lisääntynyt rahamäärä huomattavastikaan joudu
palvelemaan kulutusta.

Toisin on asian laita, ellei säästäminen

riitä tyydyttämään tuotannon pitkäaikaista rahantarvetta, vaan
tähänkin tarkoitukseen on käytettävä rahapolitiikan avulla kehitettyä jossain määrin keinotekoista pääomaa pitkäaikaisina sijoituksina.
Jos rahapoliittisten toimenpiteiden avulla kehitetään tavalla
tai toisella luoton laajentamisen välityksellä pääomaa, jota käytetään tuotannon pitkäaikaisen rahantarpeen tyydyttämistä vai`ten,
on varmaa, että näin kehitetty uusi maksuvälinemäärä ainakin osittain työpalkkojen y. m. tuotantokustannusten välityk-
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sellä

joutuu

lisääinään

kansantalouden

kokonaisostok?'kyä.

\'aikkakin tällä tavalla kohonnutta ostokykyä vastaakin suurentunut hyödykeinäärä, ennen kaikkea pitkäaikaiset sijoitukset,
kestävät hyödykkeet, ei kohonnutta ostok}'k}'ä vastaa tä`-sin
saniassa suhteessa kohonnut tuotanto ja tarjonta niillä aloilla, joille
kohonneen ostokyvyn tui`vissa kehittyvä suurentunut k`rs`'ntä
kohdistuu. Tä]lä tavalla vastaa laajentunutta luotonkäyttöä suurentunut tuotanto, mutta samalla myös suurentunut kysyntä kulutustarkoituksia varten. Seurauksena on ilmeisesti tällöin hintojen
kohoaminen.
Joissakin taiiauksissa on mahdoTlista, että rahai)o]itiikan a\'iilla

p}.ritään korjaamaan ja palauttamaan jollekin aikaisemmalle tastjlle
suhdannevaihteluiden aiheuttaniia muutoksia tulojen jakaantumisessa.

Tällaisen

raha])olitiikan

tarkoituksena

on

todennäköi-

sesti luoton laajentamisen, koron alentamisen ja muiden Loiinen-

piteiden vä]ityksellä kohottaa niiden taloussubjektien ja niiden
talouspiirien ostokykyä, joiden ostok}'ky aikaisemman taloudellisen
kehit).ssuunnan aikana on pienentyn}Tt eneinmän kuin niuiden
talouspiii`ien ja taloussubjektien.
Tämäkin toimint,a voi osaksi
kohdist,ua ostok}rvyn kohottamiseen tuotannon kannattavaisuuden
parantamiseksi, inutt,a m}röskin ()sit,tain joissakin tapauksissa kulutusk}'v}'n kohot,tamiseksi. }'Iikäli jälkininiäinen pyi`kimys on tar-

koituksena, tulee kolionnut ostokyky ja suui`entunut maksuvälinemäärä loi)ulliscsti palvelemaan

etuT)äässä kulutustarkoituksia ]`a

sitä tietä kohottamaan niiden tuotteiden hintoja, joihin täiiiä suui`entunut ostok}rky kohdistuu. Mikäli taas edellinen p}'rkiiiiys on

rahapoliittisten toimenpiteiden takana, on seurauksena kyseessäolevan tuotannonhaai.an kannattavaisuuden paranemisen ohella
m}'ös sen tuotannonhaaran kannattavaisuuden paraneininen, johon
edellisen tuotannonhaaran aseiiian parantaminen aiheut,taa suui'entuiiutta k``svntää.
Nämä molemmat rahapoliittisten toiinenpiteiden vaikutukset ovat ainakin osittain vastakkaiset,.
valaisemiseksi esitt;`ttäköön seuraava esii[iei.kki.

Tämän

Jos aikaiseminan

taloudellisen kehityssuuiman aikana, laskukauden aikaiia, kannattavaisuus j€` samalla ni}'ös hinnat ovat alentuneeL raaka-aineiden
tuotannon alalla enemmän kuin iiiuilla tuotannoii aloilla, voisi
rahapoliittis.eii toinienpiteen t,arkoitukseiia olla tämän tuotannon-
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haaran kannattavaisuuden parantaminen. Tässä tapauksessa vaatii
raaka-ainetuotannon kannattavaisuuden paraneminen ainakin osittain tuotantotapojen parantamista, jolloin tässä tarkoituksessa
teollisuustuotteiden kysyntä kasvaa aiheuttaen mahdollisesti näideii tuotteiden hintojen kohoamista. Seui`auksena on tällöin samalla myös teollisuustuotannon kannattavaisuuden paraneminen,
joka ainakin osittain on omansa säilyttämään molemmista tuotannonhaaroista aiheutuneiden tulojen erilaisen muodostuiiiisen
välistä eroa, jota rahapolitiikan avulla juuri oli i)ienennettävä.
Rahapoliittisen toimenpiteen oniiistuminen on tästä syystä ainakin
jossain määi`in epätäydellinen.
Jos taas rahapoliittisen toimenpiteen tarkoituksena on kohottaa niiden talouspiirien ostokykyä
ja tuloja, jotka saavat toimeentulonsa raaka-ainetuotannosta, on
seurauksena samoin osaksi suurentunut teollisuustuotteiden kvsyntä, joka kohottaa näiden tuotteiden hintoja ja sitä tietä pienentää mainittujen talouspiirien ostokykyä. Rahapoliittisen to;menpiteen tulos on siis tässäkin tai)auksessa epätäydellinen.
Kuitenkin on huomattava, että edellä mainittujen rahapoliit-

tisten toimenpiteiden vaikutukset ositt,ain myös riippuvat siitä,
millä tavalla jonkin talouspiirin hyväksi tuleva kohoniiut ostok}'ky
välillisesti tuotannon ja vaihdannan välityksellä leviää myös muille
aloille. Tätä ostokyvyn laajentumista ja yleistä kohoamista ei
tosin tai`kalleen voida edeltäpäin inääi`itellä, mutta ilmeisesti oii

jollakin alalla aikaansaadun kohonneen ostokyvyn seurauksena
ostok}'vyn kohoaminen muillakin aloilla, vaikkakin on vaikea päätellä, inillä alalla se lopulta tulee olemaan suurin. Seuraukseiia oii
tätcn hintojen kohoaminen, joka on suurjn niillä aloilla, joilla tarjonta on epäjoustavin ja kysyntä joustavin, sekä pienin niillä aloilla,

joilla tarjonta on joustavin ja kysyntä epäjoustavin. Näin ollen
on siinäkin tapauksessa, että tulojen jakaantumista pyritään jol1akin tavalla korjaamaan aikaisemmalle tasolleen, rahapoliittisten

pyrkiinysten tulos epävarma, ja lisäksi tällaista pyrkimystä seui`aavien vaikutusten johdosta on epävarinaa, tulevatko toimenpiteeii
vaikutukset toteutumaan juuri tarkoitettuun suuntaan.
Edellä ei ole ensinkään käsitelty niitä tapaul«ia, jolloin julkisen
talouden rahantarpeen suureneminen on maksuvälinemääi`än suurenemisen aiheena. Jos rahapolitiikan tarkoituksena on koliottaa
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julkise]i talouden ostokykyä, on seui`auksena koko kansantaloudessa kohoava ostokyk}., joka ei perustu niinkään paljon laajentuneeseen tuotantoon kuin laajentuneeseen kysyntään. Hintojen

kohoamisen leviäminen ja jyrkkyys riippuvat tällöin kokonaan siitä,
miten voimakkaana kohonnut ostohalu esiint}-y ja miten laajalle
se le`.iää. Hintojen kohoaminen ei tietenkään tässäkään tapauksessa ole samansuuruinen kaikkiin hvödvkkeisiin nähdcn, vaan
k\'s\'nnän suureneminen aiheuttaa cnnen kaikkea aluksi hint,asuhteiden muutoksia samantapaisesti kuin ostokyvyn kohoaminen
`']eensäkin. On kuitenkin huomattava, että hintasuhteiden muutokset kokonaan i`iippuvat siitä, missä määi.in julkisen talouden

lisääntynyt

ostokyky

suuntautuu

kulutushyödykkeiden

kysyn-

tään ja missä määi.in se kohdistuu kestävien hyöd}Tkkeiden kysyntään. Täten voi myös tässä tapauksessa eri hintojen kohoaminen
tapahtua toisessa järjestyksessä kuin niissä tapauksissa, jo]loin
ostokyvyn kohoaminen perustuu laajentuneeseen tuotantoon.
Riippuen siitä, johtuuko rahataloudellinen muutos tuotantosuhteiden muutoksista vai tietoisen rahapolitiikan inflatio- tai
deflatiop?-rkimyksistä, voivat tulokset ainakiri jossain määrin ei.ota
toisistaan. Rahan ostovoima tosin kummassakin tapauksessa muut-

tuu, mutta muutoksen laajuuteen ja voimaan vaikuttavat samalla
edellisessä tapauksessa tuotantosuhteiden voimakkuuden muutosten vaikutukset sekä jälkimmäisessä tapauksessa tietoisen rahapolitiikan inenettelytapojen jyrkkyys, samoin kuin osaksi myös
niiden laatu. Edelliset muutokset liitLyvät välittömästi suhdannevaihteluiden esiintymiseen, kun taas jälkimmäiset yleensä ovat
niistä enemmän tai vähe)nmän riippumattomia. Monetäärisen
suhdaiineteorian mukaan tosin kaikki taloudelliset kehityssuunnan
muutokset riippuvat i`ahataloudellisten olojen muutoksista, mutta

joskin tutkimuksen pohjaksi valitaan monetäärinen käsitys, on
tunnustettava, että tietoisen ja suunnitelmallisen rahapolitiikan
vaikutukset ainakin osaksi eroavat taloudelliseen toimintaan yleensä
liittyvistä rahaolojen muutoksista. Tästä syystä ei rahan ostovoimatutkimus suui.estikaan muutu, valittakoon lähtökohdaksi
mikä tahansa mainituista suhdanneteoreettisista katsantotavoista.
Joka tapauksessa on myös tunnustettava, että monetäärinen suhdanneteoria ei missään tapauksessa merkitse sainaa kuin tässä
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tutkimuksessa kä?-tetty käsitys amonetäärisistä ja in(>nctäärisistä

iiiuutoksista,

s. o. rahan

ostovoiman

muuttumisesta

t,uotannoii

T)iirissä tai rahataloudellisissa piireissä esiintyneistä muutoksista.
Monetäärisen suhdaniieteoi`ian pitäisi näet perustua siihen ajatuk-

seen, että taloudellisen kehityssuunnan muutokset johtuvat joko
tavarain tai rahan puolella tapahtuneista muutoksista, iiiutta
että perimmäisenä syynä kummassakin tapauksessa on joko t,ietoinen tai tiedoton rahataloudellineii inuutos.

Tämä seikka on

usein moiietääi`isen suhdaiineteoi`ian esityksissä unohdettu ja pcrus-

tett,u tutkimus yleensä vain keskimääräisen hint,atason ]iiuutosieii
selvittelyyn. Joka tapauksessa m}'öskin monetääi`isen suhdanneteorian cdustajat tunnustavat, että rahan ostovoiman n`uutosten
s}'ynä voi olla joko amonetäärinen tai monetääi`inen inuutos.
Missään tapauksessa ei objektiivisesti muodostettu rahan ostovoimateoi`ia tavaramääi`än ja i`ahamääräri suhteita koske`'ine `Ter-

tailukaavoineen voi täyttää i`ahaii ostovoimateoria]le asetettavia
tehtäviä. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että eiineiikuin voidaan tehdä perusteellisia johtopäätöksiä rahan ostovoiman muutoksista sekä niiden merkityksestä, täytyy saada sel`-ille, millä
tavalla rahaii ostovoiman muutos vaikuttaa ei`i tuotannonhaaroihin ja ei`i hlutuspiireihin sekä samalla tulojen ja omaisuuksien

jakaantumiseen sekä pääomanmuodostukseen.
Tällöin on aina
muistettava, että rahataloudelliiien muutos, perustukoon se inihin

pyrkimyksiin tahansa, joka tapauksessa aiheuttaa muutoksia taloudellisen toiminnan kokoonpanossa. Näin menetellen tosin i'ahan
ostovoimateoria tulee monimutkaisemmaksi, mutta samalla epäileinättä myös perusteellisemmaksi kuin objektiivinen rahan ost,ovoimateoria. Mutta onhan taloudellinen elämä samoin kuin myös
rahatalous monimutkaisempi, kuin monet tutkijat ottavat huomioon.
Rahataloudellisten suhteiden moninaisuus ja laajalle leviävät
vaikutukset johtavat siihen, että inyös rahapolitiikan mahdollisuudet ovat melko laajat. Tästä syystä on samalla rahapoliittisten
toimenpiteiden seuraukset sellaiset, että niitä ei mitenkään edeltäpäin voida suunnata vain yhdelle määrätylle alalle. Täten on myös
rahapoliittisten toimenpiteiden toteuttamisessa, mikäli ne yleensä
ovat taloudeliiselle kehitykselle välttämättömiä, noudatettava
suurta vai`ovaisuutta.

K I R J fl L L I S U U T T fl.

Kansaui,nen Elämäkei`rast(j.
Poi.voo `193.2~34.

lv-V ostit. VNerner Söderströ]m 0`

580 + 731 siv.

Kuluvan vuoden kiTjallinen tuotanto on Kansallisen Elämäkeri`aston viimeisen osan valmistuessa saanut ai`vokkaan lisän.
Tämä suui.isuuiitainen teos on siten kokonaisuudessaan tullut julkisuuteen. Moiiivuotiset i)onnistukset ovat päättyneet.
Jo ulkomuodollaan puheena oleva Elämäkeri-asto osoittaa, cttä
on saatu aikaan hyvin huomattava kirjallinen tuote. Teoksen sisällykseen tutustuessaan lukija joutuu ilomielin toteamaan, että siinä
on koossa sangen paljon valaisevia tietoja etupäässä menneiden
sukupolvien huomattavimniista henkilöistä inaassanime.
Elämäkertaesit}'sten
luot,ettavuudesta ovat parhaana takeena niiden
lukuisain asiantuntijain nimet, joita toiinitus on koonnut avukseen.
Tässä Aikakauskirjassa ei ole paikallaan ottaa tarkastelun alaiseksi, miten teos kokonaisuudessaan vastaa tai.koitustaan.
Sen
ei`ikoistehtävän mukaisesti, jonka Aikakauskirja on ottanut suoritettavakseen, on seuraavilla rivejllä kohdistettava huomiota vain
niiden henkilöiden elämäkertoihin, jotka kansantaloustieteen kannalta
katsoen ovat inuistamisen arvoisia.
Aikaisemmin, vuoden .L931 vuosikeri`assa (siv. 97-102), luotiin
katsaus puheena olevan teoksen kolmeen ensimäiseen osaan, ja
siinä myönnettiin Eläinäkerraston sisältävän useita ansiokkaita
esityksiä, inutta sanialla huomautettiin, että siinä on melko paljon
myös aukkoja ja tasapuolisuuden puutetta, jota olisi ollut verraten
helppo välttää. Kun sit,temmin on ollut tilaisuus tutustua ni}'öheinpiin osiin, on näytt,änyt siltä, ettei toimitus ole tehtyihin muistutuksiin lainkaan pannut huomiota. Teoksen loppuT)uoli on samanlaista kuin sen alkupuolikin, ansioineen ja vikoineen puheena
olevassa suhteessa. Siitä muutainia esimerkkejä.
L. J14echezj7tistä on elämäkei`ran laatinut vanha, arvossapidetty
lakimies ja politikko, joka on kertonut hänen toimintansa täi`keimmistä puolista ja maininnut hänen julkaisuistaaii. Mutta hänen
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kansantaloudellisesta kannastaan, jolla aikanaan oli sangen huomattava merkitys meidän julkisessa elämässämme, ei ole tehty
selkoa. Väärä tieto on, että Mechelin muka olisi kuulunut »Suomen
Kansantaloudellisen Yhdistyksen» hallintoon vuosina 1894-4903;
ilmeisesti tarkoitetaan toista, ruotsinkielistä yhdistystä, nimeltä
»Ekonomiska Samfundet i Finland», jonka suomalaisena niinenä on
ollut »Suomen Taloudellinen Seura». Toimitukselle, jonka jäsenistä
ei`äs on ollut Kansantaloudellisen Yhdistyksen esimiehenäkin, ei
luulisi näin huomattujen seurojen nimissä voivan sekaannusta syntyä, ja .).otakin pitäisi toimitussiht,eerinkin tällaisista järjestöistä
tietää, i)uhumattakaan helposti käsille saatavien luotettavien tieto1ähteiden,
esim.
Suomen Valtiokalenterin tarjoamasta avusta.
Ei myöskään olisi pitänyt jättää käyttämättä Valtiotieteiden Käsikirjaa; siitä olisi helposti saanut m. m. Mechelinin elämäkertaan
tarpeelliset lisätiedot; ai`vovaltainen lakimies ja politikko (f]. Erjch)

siinäkin elämäkei`rassa on tekijänä. - Ohimennen lienee syytä
toistaa aikaisemmin tehty huomautus, että Kansantaloudellisella
Yhdist}Tksellä on »esimies» ja että kussakin kokouksessa on keskus-

telun puheenjohtajana asianomainen esitelmänpitäjä.
Tästäkään
muistutuksesta ei toimitus näy välittäneen, vaan useissa e]ämäkerroissa on edelleen mainittu Yhdistyksen »puheenjohtajista)>.
4gcb£Äo7t J14ezÅrmcL7tin elämäkerrassa on kerrottu hänen kansan-

taloudellisista kirjoitelmistaan ja kannanotostaan tärkeimmissä
talouspoliittisissa kysymyksissä.
Lähteissä olisi ollut viitattava
useampiin julkaisuihin, joissa on m. in. hänen kansantaloudel]ista
kirjallista
toimintaansa
esitetty.
E. JVG¢cz7t!L.7t7tcm

tärkeimmät

kansantaloudelliset

teokset

(ei

kaikkia) on lueteltu, mutta niistä olisivat muutainat ansainneet
vähän laajemmankin maininnan, samoin hänen kannanottonsa
ei.äissä
muissakin
suurissa taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa
kysymyksissä, kuin mihin elämäkei`rassa on lyhyesti viitattu.
J. J. JVo7.ds£7^ömin

elämäkertaan

olisi

pitänyt

soveltaa

lvh\Tt

katsaus hänen kansantaloudelliseen kantaansa, josta toimitukse.iikin taholla olisi ollut varsin helppo laatia tarpeellinen esitys.
JiT. G. J)cLzm67iista on ei`ittäin valaiseva esitys.

Sen lähteinä mai-

nitaan m. m. pari muistopuhetta, mutta ei Kansantaloudellisessa
Yhdistyksessä pidettyä.
Georg Schc!L4mcmin elämäkerrassa mainitaan hänen kansantaloudellisista julkaisuistaan ja sanotaan, että hänen Chydeniuksesta
kirjoittamassaan elämäkertateoksessa avai`tuu lukijalle ))laajoja
näköalojay). Eiköhän siinä ole vähän liioittelua? Samoin väitteessä,
että hän olisi liberalismin aatteelle pysyn}Tt koko elämänsä ajan
))järkähtämättä uskollisenay).
6
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Å'7tH./ Sf/!9öc}.gso7tista on eloisa kuvaus, jossa ei ole unohdettu
hänen k€`nsantaloudellisia teoksiaan.
\'alitettavasti oii se ansiokas elämäkerta, joka J. T''. Sne/J77icmista
on laadittu, tässä puheena olevassa suhteessa jään}'t aivan i)uutteelliseksi. Kun hänen kaiisantaloudcllisista kirjoituksistaan on
tiseissaki]i teoksissa esit`Tksiä, ei toimitukselle olisi suinkaan vojnut
miiodostua }7livoiinaiseksi tehtäväksi, jos i)uhcena ole`-aa esit}-stä
(tlisi ti`ssä köhden tä}.dennett}', samoin siihen liitettyä lähdeluctteloa.
L}'hyt ja asia]Iinen esitys sisältyy Elämäkeri`astoon ni. m. J. V.
7`czZ/gt>i.s/ista, kun taas LJ. H. T'eJt7toJcm laajahkosta kirjallisesta tuo-

t€inri()sta on lueteltu vain teosten nimet.
Sitävastojn
on
y. S. yr/.ö.-Ä'osÅjsen

rikassisält,öisessä
elämäkerrassa jonkun verran tehty selkoa inyös hänen kansantaloudellisista kirjoituksistaan, mutta häncn toimintansa Kansantaloudellisen Yhdistyksen perustajana on jään}-t esittämättä.
'rältäkään
a]altii ei oLisi lähteitä puuttunut.
Kute]i edellä olevasta käy ilmi, on Kansallisessa Elämäkei.i.€issa vai.sin huomattavia aukkoja, jotka toimituksen olisi pitä]`\-t
voida täyttää.
Mutta tämän toimituksen kokoonpano ]iäyttåäk.in
iiiuodostuncen jossain määrin yksipuoliseksi. 0losuhtect o`rat kow]sti
muuttuneet niistä ajoista, jolloin historian tutkimusta ja o])et,usta
edustivat iiiaassani]Tie sellaiset taloudellisten kys}'mysten tuntij€`t

ku.m E. G. Palm6n ia J. R. Danielson-Katmai.i, mole"\maT, K€`i\s€\nta]oudellise]i
Yhdistyksen johtavia
henkilöitä
vuosikymmenien
aikana.

Lopuksi mainittakoon lyh}-esti muutamia yksityislmhtia.
rd.i.j2ö
7'o7tncrin elämäkeri.assa kcrrotaan hänen aikaansaaneen »i)ysähdystä i)uolustusmenojen ja kulutusmenojen nopeassa kasvussay).
Onkohaii Kansallisen Elämäkerraston asia tuohon tapaan kirjoittaa
maanpuolustuksesta? T\'iinikään on outoa, että tässä teoksessa puhutaan, ainakin parissa paikassa (V, siv. 367 ja `')33), »ka]isalaissodasta»; tätä nimitvstä on nieillä etupäässä v€`semmisto käyttäny+t.
Pari nimimuotoa `'täytynee tässä vielä mainita, kun kysyii]ys on
hakuteoksesta, jossa suurinta tarkkuut,ta ja täsmällis}-}.ttä on nou(latettava. Avustajaluettelossa on »Ramsay, Aug.»; pitäisi tietenkin
olla »August)). Siv. 306 mainitaan »Jalmari Casti`6nistaJ), kun tie-.
tenkin tarkoitetaan y)Jalmar Casti.6niay). Siv. 501 viitataan i)l:. A
.\rppeeny),

mutta pitäisi olla j)^. E. Arppe.`> J'cLci¢o

rjÅ.Åcz6m väitös-

kirjan nimeä on muodosteltu vähän oinavaltaisesti, eikä kirjoittaja
iiä\' oivaltaneen sen merkitystä suomenkielisen tilastotieteellisen
kirjallisuuden esikoisena.

Merta ei tietenkään pisaroitta soudeta, eivätkä pienet erehdykset varsin paljon paina. Pahempi asia on se välinpitämättömyys,
.iota
Kansallisen Elämäkerraston toimitus näyttää
osoittaneen
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täiTiän aikakauskirjan edustamaa tiedonalaa kohtaan, huolimatta
sen laajakantoisesta kansallisesta nierkityksestä meidänkin isänmaarrime vaiheissa. Teoksen ilmeisesti suurten ansioiden i`innalla
t)lisi tämäkin puoli huomioon otettava, milloin puhecna olevan
ju]kaisun tietee]listä arvoa punnitaan.

L. //.

\\t. J3o`'si>oi`Fr, rc.ji.Ä.ei.jt"ät Ami4ppci{civcmc./ JT'.

Metallit -Kivtm-

näishiilet ~ Maa- eli vuoriöljyteo]lisuudcri tuotteet -- Väkilaiinoitteet - I.asiteollisuuden tuot,t,eet - Keraamisen eli saviteollisuuden tuotteet.
Kustannusosakeyhtiö Otava.
lielsinki
1_934. /±93 siv. Hinta 75:-, sid.90:-mk.
Otsikossa mainittu, Kauppakorkeakoulun rehtoi`in, prof. W/.
Bo7tsczor//in kirjoittama suuritöinen teos muodostaa neljäniien ja
viiineisen osan laajasta tavaraopilljsesta tietokirjasta ))Tärkeimiii!it
kauppatavarat)), joka X:nä, XI:iiä, XII:na ja XIII:na osana sisältyy
»Liike-Elämät)-sarjaan. Tämän teoksen valmistumista tervehdit,ään
vai`maankin ilolla mitä laajimmissa piireissä. Mitä varsinkin sen
n``t ilmestyneeseen osaan tulee, ei se liene tervetullut ainoastaan
kaupallisille ja liikemiespiireille, vaan voivat sen avulla ni}'ös vuori-

i:ie:åtn'takenåirs;l;tkkgietoaloii:to,;..a=.aKvaaur:åaatanväakrö;atlo,'|ava:nääiasTse:|,toys;;'
kuten alkulauseessa mainitaan, esitys tärkeistä maailmankaui)an
joukkotavaroista, kuten metalleista, kivennäishii]estä, vuoriöljyteollisuuden tuotteista ja väkilannotteista. Viime syksyksi ilmestyneessä toht. E. Mäkisen laatimassa teoksessa ))Vuoriteollisuus ja
metallien valmistus» kohdistuu esitys suuressa määrin samoihin
ai.t,ikkeleihin. Mainitussa teoksessa pannaan pääpaino kuitenkin kaivos- ja rikastusteknillise]le sekä metallurgise]le puo]elle` tärkeimmät
kauppatavarat IV:ssä taasen tavaraopil]isille ja kaupallisille näkökohdille. Molemmat teokset täydentävät erinoinaisesti toisiaan ja
muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa useat maailmankauTtan
suurartikkelit tulevat mitä monipuolisimmin käsitellyiksi.
l':sitettävänä olevan teoksen erikoisena ansiona mainittakoon,
että siinä kaikissa mahdollisissa kohdissa tarkoin huomioidaan
kotimaisia olosuhteita - seikka, joka valitettavasti ei o]e va]Ian
yleistä tämänluontoisille tietokirjoil]e.
Suoma]aisel]e lukijalle on
]ii.of. 13onsdorffin teos tämänkin vuoksi mie]Iyttävä tuttavuus.
Täi`keimmät kauppatavarat IV:n pääpiirteinen sisältö ja jaoittelu käy jo selville otsikosta. Ensimmäinen luku on omistettu täi-~
keimmille metalleille: raudalle, kupai`i]1e, lyijylle, sinkille, tinalle
aluminiumille, nikke)i]le, hopealle, kul]alle ja platinalle sekä metalli`
seoksille ja maailman metallikaupan järjestelylle. Luku a]kaa sil-

mäyl#ellä

maailman

metalliteollisuuden

aikaisempiin

vaiheisiin
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sekä
Suomen
metalliteollisuuden
kehit}rkseen.
Metalleista on
suui-imman huomion saanut osakseen, kuten luonnollista, rauta.
Rautaa koskevassa esit`'ksessä mainitaan aluksi tärkeimmät i.autamalinilaadut sekä hväi]laan ei-ikoisesti Suoiiien rauta]iialmiesiintyiniä, niiden suui-uutta, Iaatua }.. m. Se]i jälkeen selostetaan raudan ei.ottainista malmeistaan pääpiirteittäin, eri i`auta- ja teräsIajeja, näiden valmistusta sekä tärkeimpiä rauta- ja tei`ästuotteita.
Lopuksi selostetaan mielenkiintoisella tavalla raudan inaailiiian-

tuotantoa ja rautamarkkinoita sekä huoniattavimpien i[iaiden
rautataloutta. Esit}'stä valaisevat useat taulukot. .\Iuita iiietalleja
kuvail]aan saman selväi)iirteisen jäsentel}.n inukaisesti.
Kuparin
kohda]la

kiint}'}t

suoma[aisen

peräiseen kuvaukseen maamme

lukijan

huomio ei`ikoisesti

seikka-

suui.immasta kaivoksesta, Outo-

kui[imusta, sen lö}'döstä, kehit}'ksestä n}'k}'iseksi huomattav{`ksi
tuotantolaitokseksi, sen inalmin rikastuksesta }r. ni. .\Ietalliseoksia
on käsitelty erillisessä kappaleessa, iriikä ilmcisestikin on teokselle
eduksi.
Toisessa luvussa käsitellään nionipuo]isesti kivcnnäishiiltä.

Ei'i-

koista huomiota kiinnitet,ään kivihiiltä t.uott,avien maiden, kuten
Hnglai'inin, Saksan, Yhdysvaltain }'. m., kivihiiliesiintymiin, hiilivaroihin, kivihiilen tuotaritoon ja kaiippaan. Edelleen selostetaan kivihiilen lajittelumenetelmiä, ei.i laatuja ja kaupi)amuotoja. Esit}'ksen
loi)ussa on i`unsdasti kivihiilien kokooiiiusta ja i)olttoarvoa valaisevia analyyscjä.
Ko)mas liiku on kiintois€` ja t}Thjentävä esit}rs vuoriölj}'stä.
Mielenkiintoinen t`n vai.sinkin lop]iukaiiT`ale, jossa tekijä mukaansa-

temi)aavalla ta`'alla kuvailee eri valtakuntien harjoittainaa öljypotitiikkaa

sekä

)iiaailinan

ölj}Ttaloude[Ie

ni;n

t}T}.i)illisiä

harvoja,

jätiiläismäisiä konser)ieja, joideii hallussa ()n T)ääosa maailinan
ölj`.kentistä ja ölj}rtuotannosta ja jotk.i saiiialla huolehtivat raakaöljyn teknilljsestä .].alostiiksesta, ku]jctuksesta ja ]{aui)asta.

Tekijä niuuten h`'lkää teoksessaan niinen vuoriölj}' ja kä`.ttää
sen sijaan nimit}-stä maaölj}., s`T}.stä että mainitLua tuotetta tekijän
käsit`'ksen inukaan saadaan \rleensä iiiaasta eikä niiiienomaan vuoresta` tai kalliosta.
Tähän i;nimeninuutokseen)) suht,autuu allekirjoittanut o]Tiasta i)uolestaan kielteisesti.
Käsittääkseni ei }'Ieensä
olc asial]e iiiillääii tavoin eduksi muutella sekä tieteellisessä että
teknillisessä kirjallisuudessa jo niin vakiintunutta niiiiit}-stä kuin
esimerkiksi juuri vuoriölj}r on. Sitäpaitsi on vuoriölj}' noista kah-

dcsta mainitusta niinit.\'ksestä epäilemättä tarkoitukseniiiukaiscmpi,
sillä se esiintyy nimenomaan »vuoressa ja kalliossat), vieläpä juuri

poimuttuneissa muodostumissa.
Neljäs luku käsittelee väkilannoitteita, niiden keiiiiallista kokoomusta, tuotantoa, valmistusta ja kauppaa. Kahdessa viimeisessä
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luvussa esitetään lukijallc lasi- ja keraamisen teollisuuden tuotteet

ja raaka-aineet sekä näiden teollisuudenhaarojen kehit}'s yleensä
sekä erikoisesti Suomessa, jossa ne, niinkuin teoksesta selviää, viime

aikoina

ovat ilahduttavan

ripeässä tahdissa

lwhitt`'neet täysin

kansainväliselle tasol]e.
Pi`of. Boiisdorffin ]aaja

ja selväpiirteinen, runsassisältöinen ja
kielellisesti huoliteltu teos ansaitsee kaikkea tunnust,usta.
Suosittelemme sitä lämpimästi kauppa-ja liikemiespiireille sekä muille
asianharrastajille.
M . Saksel,a.
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Vanhan professori WcS!ergacn.din ei suinkaan voi sanoa ikävuosien karttuessa antautuneen viisaan lepoon.
Samalla kuin
hän edelleen jatkaa tilastotieteen historiaa käsitteleviä tutkimuksiaan, hän on eri kirjasessa tarttunut myös talouspoliittisiin päivänkysymyksiin.
Tässä kirjasessa, jossa tekijä käsittelee viime aikojen tapahtumia

ja esittää ajatuksiaan vastaisesta kehityksestä, herättää ei`ikoista

huomiota se ~ tekisi mieli sanoa -nuoi`ekas ymmärtämys, jota
iäkäs kirjoittaja osoittaa uusimman ajan virtauksille, vaikka ne
kä}tvätkin niin inonessa suhteessa aivan toiseen suuntaan, kuin
mihin vauhempi polvi on tottunut ja mitä se }Tleensä oikeana asiain

järjest}'ksenä pitää. Prof. Westerg.aard koettaa tapausten nopeaa
kulkua tarkastellessaan mahdollisimman ennakkoluulot,t,omasti suhtautua nykyajan käsityksiin silloinkin, kun hän itse puolestaan
on selvästi vastakkaisella kannalla.
Teoksen ensimmäisessä luvussa kuvaillaan taloudellisten suhteiden perusteel]isia muutoksia ja todet,aan, ett,ä vapaakauppaunelmat ovat haihtuneet. Kansat sulkevat rajansa, ja maailmantalous }rhä heikontuu. Täten menetetään ne edut, joita kansainvälinen työnjako tuo mukanaan.
Individualistinen katsantotapa
on s}'sätty s?.i.jään. Jo tässä luvussa prof. Westergaard huomauttaa,
miten ihmeellisen nurinkui`ista on, että monet miljoonat ihiniset
saavat kuljeksia ympäri, i]man että yhteiskunta näyttää voivan
niitä kävttää.
Kirjasen t,oisessa luvussa tarkastellaan valuuttak}-s}rmyksiä.
Tekijä ei ole suosiollinen suunnitelmille rahanarvon alentamiseksi;

päinvastoin hän arvostelee niitä ankarasti, ollen sitä mieltä, että
Englanti teki kohtalokkaan teon luopuessaan kultakannalta jai
viedessään muut maat mukaansa.
Tämä o]i kovin valitettava
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taiiahtumasai`ja.
Asiaa tekijä katselee crikoisesti Tanskan oloje]i
kannalta.
Sa]]iassa }rhteydessä hän ()udoksuu sitä rauhallisuutta,

jo]la s].käläiset henkivakuutusmiehet ovat suht,autuneet rahanarvon
alentamiseen.

TTinto.jen

kehitystä

tarkastellessaan

prof.

Wester-

gaard tulee siihen tulokseen, ett,ä ne ovat iiousseet vain puoleksi
niin paljon, kuin kruunun ai.vo on alentunut. Tässä on m}.ös ps}-koIoogisilla seikoilla ollut vaikutuksensa.
Teki.jä siirt}'}. sitt,en käsittelemään maat,alouden vaikeuksia ja
niitä toimenpiteitä, joita on käytetty tämän elinkeinon tukemiseksj.
Tässäkin hän lähinnä Tiitää silmällä Tanskan oloja ja antaa niistä
arv(tstelunsa, joka ei lähiniainkaan aina ole m}/'önteinen. Siinä hän
m. iii. lausuu karjakannan vähentämisestä, joka Tanskassa pantiin
toiiiieen, h}Tvin ankaria sano.ia: asianomaisen lain J)ehkä onnistunein
säännös on se, ettei se ole voimassa Fäi.-saarillai). Periaatt,eellisesti

prof. Westergaard ei suinkaan h}'lkää }Thteiskunnan toimen]iiteitä
talouselämän järjestämiseksi niiden vaikeuksien keskellä, jotka
sitä ovat kohdanneet,.
T]än suosittelee »solidaristisen taloudent)
aikaansaantia, niin että maatalous pys}.}' p}'st}'ssä ja teollisuus ja
käsit}-ö saavat uusia luhit}Tsmahdollisuuksia, jotta tvöt,tömien lauma vähcnt}Tisi. Jatkuvaa t,}'öttöiii}Tttä hän i)itää k6vana onnettomu`itena; meillä ei ttlc vai`aa pakottaa suurta osaa väestöstä sellaiseeii jouti[aisuuteen. r\Täin ollen hänen mielestään on välttämätöntä
pyrkiä entistä suurempaan omavaraisuuteen, »Selvfors}'ningy). Uusia
tu()tantomahdollisuuksia olisi tutkittava. Tehokasta hintakontrol1ia hän m}tös i)itää tarpeellisena. Siirt}'inistä t}'östä toiseen hän

pitää välttämättömänä, eikä työttöiiiien i)iti\isi saada ammattivalmistuksensa i)erustuksella siitä kieltä}rtyä.
Tekijän mielestä voi
m}'ös olla välttämätöntä puuttua työnantajicn ja t}'öntekijäin väli-

siin suhteisiin, kun työtaistelut voivat aiheuttaa suurta häviötä.
Kuten edel]ä o]evista viittauksista näk}.}7, prof . Westergaard
kannat,taa talouseläinän tehokasta .i.ärjestel?.ä, mutta hänen mielestään ei ovia olisi suljettava niin lujasti, ettei niiden kautta voitaisi
taas i)alata, kun olosuhteet muuttuvat.
\-Tk`'isenä ajankohtaiia
hänestä näyttää kehityksen kulku vaativa]i ;eliaisia toimeni)iteitä,
kuin mitä hän on suosite]lut.
Tanskan olosuhtcet ovat melko lailla erilaisc`t kuin meidän,
eivätkä ne mietteet,, joita vanha opT)inut ajankohtaisista talouspoliittisista tehtävistä esittää, sellaisinaan sovel]u meille.
Mutta
erittäin mielenkiintoista on tutustua häiien ajatuksiinsa, joita
hän vakavan asiallisesti perustellen on T)ainosta julkaissut muutamilla
kynimenillä sivuilla. Vei.rattuina moniin muihin i)u]aohjelmiin prof.

Westergaardin esittämät talouspoliittiset mietteet epäilemättä ovat
paljon paremmin peruste]tuja ja muutenkin korkeammalla t,asolla
kuin ne.
Varsjnkin sille, jonka on vaikea suostua kovin tuntu-
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viin talouselämän perustciden iiiuutoksiin, on ei`it,täin h}'ödyllistä
tutustua niihin ajatuksiin joita puheena olevassa mie]enkiintt)isessa kirjasessa

on

julkaistu.
IJ.11.

•Hi.:ititER.i` ^\.. C.\ssoL`T, J,i6otJcW ¢/.a%Jj/.¢!.

Eiiglanniiikielestä suoiiien-

tanut O. Kostiaiiien.
Wernei` Söderström 0\..
l`'t7 siv. Hinta 2:`): -, sid. 3:5: -mk.

Paljon

Porvoo

I{)3/t.

kirjoitetaan nyk}'isin yhteiskuniiaii i)uutteista,

iiiiden

poistainisesta ja }rhteiskunnan kehittäiiiisestä. Tässä keskustelussa
ans€iitsee nyt esiteltävänä oleva Cassonin teos huomiota.
Täiiiä
teos sisältää liikemiehen arvosteluja ]iyk?'isestä }'hteiskunnasta

ja siitä suunnasta, johon merkeistä i)äättäen ollaan i]ienossa, sekä
joukon tei-veitä, positiivisia ajatuksia.
Tekijä aloittaa esityksensä toteamalla, ett,ä ihmiskuniian kohotessa ylöspäin kaiken kehit}'ksen edell}'t}-ksenä on, että ihiiiissuku
pystyy Luottainaan suhteellisen T)ienen määrän yksi]öiti.i, jotka
tietonsa, taitonsa ja luonteensa T)uolesta ovat iJareini)ia kuin inassa

ja jotka näitten pai.enipien oinim`isuuksiensa i`vulla tekevät palve1uksia si]Ie kansanmassalle, .i.onka keskuudessa he elävät. Tämä on
»Ho7`.Jazt4Å-i4z.S!en 4Åct.i.¢L.`s`fen yÅst.Zö.i.fce7t)) laki, .].a tekij än Ti}Trkiiii}'ksenä

on osoittaa, millä tavalki tämii laki (tii kä}'Lettävä ihiiiiskunnan

hyväksi.
Kansaniiiassa ei koskaa]i \.oi luodii, vaan ainoastaan hävittää;
se ei kannata kehitystä. Jos kansamiiassa jätetään oriiaan \'ai`aansa,
se painuu alaspä].n.
Kehit}`ksen aiheuttaa iiiuutainien ])oikkeuksellisten

vksilöidcTi

i`aivaajia,
kel#i.7.öit€i.

}-]ös])äiTi

uranuurtaji€`,
S}-sä}'s,

suuntautuva

ajattelijoita,

joka

`'it`

eläi[tä;

7iiiiiiä

tiedciniehjä,

kehit}.st€.L

ovat

tien-

tii.g'anisaattoreja,

eteci]T)äi)i,

tulee

hai-voin

ylioi)istoista, kjrkoistii, ho\'ihit€\ tai hall;tukse[ta, sillä näii]ä ovat
passiivisia.
Sanonia]chdistö
ci
ni\'öskäii)i
edusta iioiti` harvalukuisia aktiivisia Tksilöitä, \.{`an ]iassiivjsta )iii\ssa.i, se kun elää
yleisen ii`ielipiteeri `'i`i'€issa.
l':lä]]iä on alit`iist:\ t€iistelua harvojen
ajattelijaii) ja kansakunnat] \'älill:.i.
]-Jai`va]ukujset

.;\ktji\ris(il

\-ksi[öt

ov{`t

eniiii[L`äksecn

keski-

t,ai

alaluokast,a, ja suui.i t)sa heistä on .i.ään}'t ttsaLtoi]iaksi kaikesta kasVatuksesta.
K`'k`-, s`'ii]i`'iHiäiset lahj:iL `.l#iii luo\'at näitä aktiiVisia vksilöitä.
Mutta n.\.k\raikainen kasvaL`is tekee parhaansa
hävittääkseen cr;koisuiideit, . luodakseen `'htc)iäisen keskiinittaisen

ty}'pin. Sivist.vneitt(m kans:iktintjen kesk.uudessa on t`inakin kuusi
kyvyn vastiketta: s`J-nt}-riei.ä, rikkaus, ikä, politiikka, kasv€itus ja
byrokratia, joiden turiniollitsta vaikutusta tekijä i`uoskii.
K€msanv€\lta

on

tekijäTi

iiiicl(tstä

()]i`ansa

s}rrjä}.ttämään

todel-
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]iset k`-\'}'t, ja niin iii}.ös diktatuuri.

Jokainen hallitus edustaa

jotakin tiett.\.ä i)oliittista puoluetta, jota `'alvo\'at sellaiset miehct,
joiti` k€`nsa ci ole valinnut. Sillä todellinen valta on aina kätke}'t}.]i}.t nii}.ttämön taakse. }Iutta tekijä on optimistinen. Ilän näkee
lmhit?'ksen jo olevan iiienossa oikeaaii suuntaan, siihen, et,tä todelliset k`'`'\'t saavat ratkaisuvallan. Tätä kehit\'stä edustaa hänen
]nic[est.{iä`n

ii`. ni. se

tosiasia,

että

l+:nglannissa.

on

tullut tavaksi

jättää s`iuret ja tärkeät k}'s}.m}'kset komiteain harkittaviksi, jotka
on muodost.ttu k}7v?-kkäistä mieliistä ~ miehistä, jptka ovat kokon€`ai] ]ioliittisen iiiaailiiian ulkor)uolel]a.

Tästä tavasta or] tekijän

käsit`.kscn niuka€`n lmhitt}'vä vakinainen asiantuntijalmmitea (Taloudellinen ^\'euvosto?). Silloin vasta saadaan ensimmäistä kert,aa s}.nt?.mään sellainen hallitusjärjestelmä, joka ei ehkäise kansallista kehit}.stä.

»I)e}iioki.atian tärluimpiä tehtäviä on ratkaista k}.s}'m}rs, kuinka
valioväki saadaan astuniaan esi]le julkisessa elämässä.»
Esitett}.ään vielä s\.`.t siihen, miksi sosialisiiii - otettuna sekä
luokkai)uolueen et,tä kåiken]aisen sosi.a]isoimisen mei.kit}'ksessä on tä}'dellisesti e])äoi]nistunut ja aina tulee eT)äoimistumaan, koska
sen eliii`et €`ina ovat b}.rokraattisia ja
b}rrohatia on kaiken

edist}7I#en viho"nen, tekijä esitt,ää eråitä ajatuksia siitä, miten
}'hteiskLinta olisi .7.ärjestettävä, jotta kehit}-s ]iääsisi oikeuksjiiisa.
i'\l{tiivis(tt liikc)iiichet ji` teknilliset keksijät ovat se voima, johon

te]{ijä ]uottaa, ja i)rol)Icema]i }-din on juuri, että näille on annett,a`ra
mahdollisuus va]iaasti kehitt`rä ja siten kehittää ja nostaa koko ih-

miskuntaa.
Hsit}'s on sujuvaa, ]nuluansatempaavaa. Se on tosin pailmitellen j`.rkk}')'dessään ]iioittelevaa ja }'ksipuo]ista, joskus melkein
fantastista, T)annen lukijan epäilemään sanotun kantavuutta. Mutta
vaikka ]ukija kenties ei voi oniaksua kaikkia kirjassa esitett}'jä
ajat`iksia, ei hän saata kieltää, että siinä on paljon oikein näht}'ä
ja T)e]käämättömiisti esitett}'ä totuutta, kirpeätä ai`voste]ua ja terveitä, i.akeJitavia ajatul#ia.
Kirja on omansa panemaan lukijan
a.].atte]emaan asioita ja kenties katsoiiiaan ni].t,ä uudesta näkökulinasta.
}Ionet saavai osansa niistä ka]ikoista, joita tekijä sinkahuttaa c`ri ti`hoille, mutta se on v€`i`masti hyväksi. Teosta voi lämpi]i`ästi suositel]a kaikille, jotka harrastavat `.1eisiä asioita.
A . ]'! . T .

K. DifmL,
Gustav

I``,in|i.ilmwug
Fischer.

.Tena

iii

das

1{)33.

Stuclium
Siv.

clei.

ITationcilökorion.ie.

449.

`.li iieljäk}.nimentä vuotta kestäneen }.liopistomiesuransa jälkeen
on Saksan kansa]italoustieteen n}'k}7inen »Altnieister», J\'cu.Z Dje/ij,
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]uopuessaan aktiiviscsta opettajatoiiiiinmstaa)i julluissut }.]läinajiiitun, kansanta]oude]Iisten opintt)jen johdannoksj t,i`]`koitetun te(tksen. Kuten häii itsekin h`ioinautt,aa, on teoksella i)uhtaasti ])cda-

gog.inen tarkoitus, joten se t,ieteellisistä met(Jodeista tai suunnista
riippumatta pyrkii vain johta7Ti€ian suurinit,el][ianiiiukaisijn opiiil,oihin niitä, jotka joko }rlioi)istossa tai omin päii` aikovat i)ei.ehtyä
kansantaloustieteeseei].
Samalla se muodostaa ensimmäisen osan

laajaksi suunniteltuun, Diehlin ja P. Mombertin ?.hteisesti toimit,tamaan julkaisusarjaan t)Grundrissc ;'um Studium der \'ationalökonomie,).
Tällaiset s}'stemaattisen opiskelun oT)]ja€it `toi\'at ]i`()nessakjn
kat,sannossa olla h.\.öd}.llisiä.
.\'lilloin }'lioitisto-ortinnot civät ole
kiinteisiin suunnite]iiiiin s!dot,ut, sai`vat }'lioppilaat tälki i€ipaa
opintojensa järjestel}'\'n taiT)een vaatiii`aa ohjausta, j€` toisa€ilta
taas täniänlaatuinen teos voj varjel]a ominpäin opiskc]ij€`a haparoimasta sinne tänne suunnattoman laajan kirja]lis`iuden i)arissa.
Itsestään selvää oii, että täl]ainc)i (tT):is ei saa er]ii€il{ttlta k`.ikcä
opiskelijaa mihinkää)i ankai.asii r'ajo;tettuun lukiisuu)n]ite]i`iiaaii,
vaan sen tulee i)il")i)iiinkin (Jl]a }'[eisen s`iunri€m nä\.ttäjänä ja

herätteiden antajana. Oi)iskelija]i valiiinan vapaus on inäärätyissä
pajoissa säi]},7tettävä.
Mitä iii"enomaan tu]ee ktiTis:uitiiloustieteeseen, jonka a]alla kaiken]aatuinen diletantisiiii iiiin i`Lmsaasti rehoittaa, on tärkeää, että opiskeli.ja k}`kenec ei`(ttt,a]]iaan oike{m
vääi`ästä, or]pien samalla }'iiimäi'tämään, että selv!i k€.!sit}'s tal{jiidellisteii ilmiöiden ]uonteesta saavutetaan `7asta )t)äärätietoiseii ja

pei`inpohjaisen opiskelun ])erustcella.
Teoksen alussa tekijä `'alaisee kaiisantal(iusiietci.n :iseinaa .ja
nierkitystä mu].den tietejden joulmssa.
Kuten t,uii]iettua, I)ichl
edustaa sosiali-oikeudellista katsomustaT)aa. j:i tä)i]än ]iiukaisesti
hän useassa kol)din huoniauttaa` että )Tiitää)i }'leisiä kaiki]lc ka]isoil]c ja kaikkjna aikoina iiäteviä taloudelLisja lal%ja ei olc. Kaiisaiitaloustiedc on eiinen kaikkea historia]liiie]i tiede, sen tcht,ävä)iä
on t,utl{ia ja selvitellii ta]o`idell;sia ilmiöitii sel]aisina, kuin i`ämä
esiint,`'väL määrät}m talousjärjestelmän val]itessa määr:.`tt`.inä ajanjaksoina.

Oikeusjärjest.\'s

on

se

side,

joka

])itää

kooss:`

sosi€ilista

yhtevttä, ja täten ovat oikeuden ja talo`iden ja saiiial]a siis oikeustieteen ja kansantaloustioteen väljset suhteet erittäiii lähi`iseL. \'äideii
}'leisten huoniautusten jälkeen seiii-azi luku, jossa kiisitcllään kaiisantaloustieteen opiskelun merkit}'stä sainoin l{uin
tcoreet,tisen
kansanta]oustieteen
])äähaaroja.
Tähän esit}'kseen liitt`'\. luku
kansantaloustieteellisestä kirjamsuudesta ja eii karisantaloudållisista
suunnista sekä katsaus kansantaloustieteen lähi- .ia €`putieteisiin.
I,opuksi käsitemiän nimenomaan Saksan olo.].a siln`ä]lä ])itäen kansantaloust,iet,ee]i opintojen uudjstussuurmite]mia.
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Teoksen

luuiiteesi:i

johtuu,

eLt,å

kirjoittaja

t.`;

halua

siiinkaan

po]eniisoida hänc'ii oiiii`sta kåsit,}.kscstään iw)ikkL.a`ria suuntia \-astaan, vaan aiitaa i)äin\.astoiii iiiistä tä}-sin asiallisen j{` i>uoluecttol

imiii
secti
villa

selostuksen.

Sel`.äs[i jäsennelt}-katsaus kansantaloustieteelli-

kir,)`allisiiutecn oii h}'vin laa,ia ja ]iionipuo]inen, usein \-al:iisehuoniiiiituksilla
variistettii.
[Jieinan
lapsipuo]en
asemaan

nä\-tt,ää ttisiii ulkoinainen kirjallisuiis jääncc`]i, inutta tästäkin on
seiitään
k:`ikkciii
tärkeimi]iät teokset otcL[u mukaan.
]_)ieh[in
katsant,okaiiiian iiiukaista on, että h.än ai\.an erikoisesti tähdentää
lainopillisten ja filosofisten o])into.].en merkitystä täydenn}'ksenä
kai]santaloustieteen opiskel`ille. Ei tietenkään `.oida kieltää, etteikö
varsinkiii filosofisella sivist}'ksellä olisi kansanta]()ustieteen opintoja
har,joiiettaessa iiierkit}/-stä, )nutta iliiieisesti teki,jii kuit,enl{in l;ioit-

telee tämän seikan tärkeyttä.
taloustieteen

Ainakiii teokseen sisält}-vä kansan-

opiskelijoille tarkoitettu filosol`isen kirjallisuu(len l`iet-

telo on suorastaan peloittavan laaja.

Sama pitää i)aikkans€i suurin

piirtein myös lakitieteeseen nähden. Oi)intojen s`iunnittelussa näin
ollen selvästi ku\.astuu se kirjoittajan käsitTs, että taloudellisia
ilniiöitä tutkittaessa on huoinio aivan erikoiscssa määrin kiinnitettävä kulloinki]i vallitsevaan oikeusj!irjest}rkseei].
Vaikka T)iehlin teos on kii.joitcttu ensi kädessä saksa]aisia o}}js-

ke]ijoita varten, se tarjoaa )neikäläisellekin lukijahnnalle m()tiia
hyödyllisiä ohjeita ja valaisee inielenkiiJitoisella tavalla kansantaloustieteeii keskeisimi)iä kysyniyksiä. Tässä niielcssä o\.at esiiii.
kansantaloustieteen olemusta sekä tcorian ja kä}'täiinön välistä

suhdetta käsittelevät osat hyvin selventäviä. Teos täyttää i`unsain
mitoin ne `.aatimukset, joita tämäntapaiselle oppaalle }Tleensä `'()idaan asetta{`.
M. St'`.

Ect)nomi,c I``,.s`says in Honoui. of Gustav Cassel. London L933. T).0 ;\`r.
Ilmoitettava tcos on ruotsinmaalaisen prcifessorin Gws£cw Co6.6.e/iii

juhlapäiväksi 20. `JO.1933 omistcttu kokoelmajulkaisu, joka sisältää
50 lyhyemp{lä kii`.joitusta eri aloilta. Teoksen alusta puuttuu i)rof.
Casselin valoku`'a eikä te()kseen ole liitett}' erikoista, hä]ielle oiiiis-

tettua johdanto€`.
Kirioitukset käsittele`7ät lukuisia cri aloja, usein aivan i)icniä
aiheita ja ]nissään tai)auksessa ei ole s}.}'tä luulla, että teos antaisi

jonkinlaisen kokonaiskuvan tieteen nykyisestä tasosta.
Toiselta
puolen on myöniiettävä, että konjunktuuripolitiikka ja talouspulan
viimeinen vaihe saavat siksi paljon huomiota osakseen, että julkaisulla niin ollen on huomattava aktuelli merkit}/-s. S(Je7t He/cmc/c'J`in
kii.joitus t)1)ie ii`nere
Geschlossenheit des wirtschaftspolitischen
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S}.stems» on k`ivaa`.a uudellc t,alo`idtillis(,.11e

sii`iiitaul umiselle. 4'/.f(/!Å.

H. A.7%.gÅiin kir.joitus »Capitalistic Product,ioii, Tinic atid the Ralc of
Return» anal}.s(ti mielenkiintoisella ta`'alla kai)italisiiiia n`.k\isenä
m`irrosaikam .].a T/jnce7W /)orJ`j kirjoituksessaan »1 legaiiii.internazionali nei prezzi tra paesi ct)]i o sen7.a tii)o aureo» käsittelee ak-

tuellia k}'sym}'stä hintatasosta ja kaui)asta kultakannan vallitessa
ja siitä luovuttaess€`. Ruotsalajset tutkijat ovat ahkerasLi kä}'ttänect k}mää, joskaan heidän kirjojtuksensa eivät sjsällä mitään erikoiscmiiaa uutta.
Muutaiiiat tieteen suurmestarit, kuten C`i4.../¢t,'o
dej VeccÄi.o, ovat kyhänneet jonkin pienemmän kirjoituksen; ii`itä

juui.i inainittuun tiedemieheen tulee, on hän nimenomaan i.i`hateoriassaan osoittaiiut kvantiteettiteoi`ian rajoittuneisuuden. Toinen rahat,eorian kuuluisuus, M¢rco Fa7tJto, on kirjoituksessaaii ))11
punto critico della defla7.ionei) käsitellyt deflation kriitillistä pistettä,
joka saattaa olla yhtä vaai`allinen kuin inflation ki.iitill].nen piste.
I`:rikoisen inielenkiintoista on maamine kannalta todeta, cttä
Suoinikin on ollut kokoelmassa edustettuna.
Tohtori fJL4gtj /1
Pjppjng on julkaissut kirjoituksen nimeltä ))The Concei)t Stand£ird
of Life)), jossa perinpohjaisen kirjallisuustuntemuksen nojalla kä)'-

dään kysymystä

elintasosta

alustavasti käsittelemään.

Tohtori

Br. SutJjrcm£cb käsittelee kirjoituksessaan »The Shiftability Theorv

of Bank Liquidity» uudempia vii.tauksia Yhdysvaltain pankkiteorian alalla sekä eroavaisuuksia käytännön ja teoi`ian välillä
pankkien luotonannossa ja sijoituksissa. Vaikkakaan kummassakaan kirjoituksessa ei luoda pysyväistä uutta, niin nc joka tapauksessa ovat koi`kealla tieteellisellä tasolla ja edustavat hyvin maatamme tässä kansainvälisessä kokoelmajulkaisussa.
Johtuen jo mainitusta kirjoitusten ]yhyydestä ja kirjavuudesta
julkaisulla tuskin tulee olemaan iiiin p`-s}'vää arvoa kuin esim. F'r.
fJon WjeSerille omistetulla 4-osaisella teoksella y)Wirtschaftstheorie dei.

Gegenwarti}. Mutta suuri on ero myöskin kummankin tuot.annon
välillä. C¢sse!in päämerkitys on aktuellien rahakysymysten alalla,
mutta hänen edustamansa yksipuolinen oT]i]].suunta on sen selvyydestä huolimatta nopeasti ]nenettämässä merkitystään. Erikoisen
merkille pantavaa on, että useat nykyajan etui`ivin tutki].oista eivät
ole julkaisuun kirjoittaneet.

M . II-Irs.
Lehrl)uch der VolluwirtschafLspolitih. T:Ierauscgegeben von Dr. V i,ktor
A4cii¢/.¢. Wien 1931. X + 850 siv.

Otsikossa mainittu teos on laaja kansantaloudellinen käsikirja,
joka on ilmestynyt ltävallan valtionkirjapainon kustannuksella.
Teoksen julkaisija on Liittovaltion tilastollisen päätoimiston johtaja,
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professori ilJfl£¢/.a` ja on häntä teoksen kirjoittamisessa avustanut.
seitsemäntoista muuta ammattimiestä. Ileidän toimestaan onkin
saatu s`'nt`'mään teos, joka vastaa korkeimpia n}'k}Taikaiselle kansantaloiideiliselle käsikirjalle asetettavia vaatimuksia. Teosta tultanee paljon käyttämään, sillä paitsi ltävallan oloja selostetaan
tai.kasti vastaavat tiedot Saksasta ja Sveitsistä ja tärkeämpien
kvsvm`+sten `'hte\+dessä käsitellään muidenkin maiden vastaavia
oloja.
Joskin n}Tk}'isenä tapausrikkaana aikana tiedot noi)easti
vanhenevat, on teoksella merkitystä luotettavaiia hakuteoksena.
Teoksen sisällyksestä saa parhaan käsit}.ksen, kun tarkastaa
sen avustajien artikkeleita. Johdannon on laatinut /14ci£cv.cL, ja iiiuut
kirjoitukset ovat seuraavat: maatalous-, metsä-, kalastus- ja metsäst}'spolitjikka f7czciger, vuorit}'öpolitiikka f?a!Åg/, käsit}7öpolitiikka
DoöJ.c!söe7.ge7., teo]lisuuspolitiikka Sc/!wjcd/o7id, teo]linen oikeusturva
.4Z)eJ,

sähkö-.].a

energiatalous

Å-rc"7?y-J+,T7tze7t,

}7hteistalous /\4cLdJG,

liiketalous Sch77%.d, kotimainen kauppapolitiikka Vogej, raha- ja luottopolitiikka Å'erscÄcbgJ, liikennepolitiikka F,'7.cJc'rs, ulkoiiiaankauppapolitiikka fijedj, liikevakuutus EÄ7.enzwez.g, kulutuspolitiikka Ci`i.j7t!Äer,
sosialii)olitiikka £ec!€re7., huoltopolitiikka J?czr£scÄ, asuntopolitiikka
BcwfsrÄ, väestöpolitiikka n4o!cv.c7, valtion organisatio .4c7flmotJjch

ja tilasto J14crd!¢. Teokseen on liitettv `'ksit}'iskohtainen hakemisto.
Yl]äesitett}r katsaus osoittaa, että teoksen sisältö on h\'vin
monipuolinen, käsitellen useit,a laajakantoisia kysymyksiä, joita
saa t,ui`haan etsiä useista vastaavista teoksist,a. Kun sivukoko on
suuri ja petiittii)ainosta on runsaasti kä}Ttett}', sisält}'y teokseen
`'alta`'a tietomäärä. Yleensä ovat crikoisartikkelit ]aatuunkä}'i+iä

.].opa eräät (raha- ja luottopolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka,
väestöpolii,iikka) kei.rassaan korkealaatuisia saavutuksia. Poikkeuksen tekee mielestäni tohtoi.i llaagerin esit}'s maatalous-ja nietsä-

politiikasta; vaikka hän ilmeisesti on näitten kysyin}'sten ainniattituntija, on esit}.s pintapuolinen ja sui)peahko eikä metsäpolitiikan
esit}'ksestä kannata paljon mainita.
Tämä on meidän kannaltamme katsoen todella vakava puute; Iuulisi, että näinkin laajaan
teokseen olisi saanut mahtumaan täysipaiiioisen esityksen.
On
näköjään va]]an jlmeistä. et,tä maatalous- ja nietsäk}.s}'m}rsten
jättämisestä vain näiden aineiden »ammattimiesten» esit}'sten varaan ei koidu tieteelle `'ksinomaan h`.viä tu]oksia.
Kaikesta huolimatta- on t,ällaista kokoelmateosta ilolla tei`vehdittävä. Joskin siinä s`'vällisempi teoria on saanut väist}-ä puhtaasti kä},Ttännöllisten k`'s}-m}'sten ja ratkaisujen tieltä, voidaan sitä
h`'vä]lä s}'}'llä i)itää vahvana puolena teoksen suunnittelussa. Suotavaa olisi, ett.ä teos hankit,taisiin mahdollisimman moniin käsikirjastoihin, jotta sitä haluaville olisi mahdollisuus tarkist,aa entisiä
tietojaan uudemman kehit`'ksen valossa.
Varsina].seksi oppikir-
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jaksi ei teos sen sijaan ensykloi"edisen rakenteensa vuoksi kei`naasti soveltune.

M . II-Irs.
FRANZ I)öRiNG, Go!d odeJ. /L'c7,pt.c7..'
Schacht. Georg. D. W. Callwe}' Verlag.

Geleitwort von
lljalniar
Mtinchen 1933. Siv. 47.

»T)eutsche AkademieJ) on r}rhtynyt julkaisemaan kirjoitussarjaa
»Das neue ReichJ), jonka pääasiallisena tarkoituksena on valaista
kansallissosialjstisen Saksan valtiollisia ja yhteiskunnallisia pyrkimyksiä. Yllä mainittu Saksan valtakunnanpankin kansantaloudellisen ja tilasto]lisen osaston johtajan kirjoittama kirjaneTi [t}'rkii
tässä suhteessa selostamaan talousimlitii]{an, ennen kaikkea i.ahapolitiikan mahdollisuuksia.
Kirja ei ole tai-koitettu teoreettiseksi
esit\'kseksi rahan tehtävistä, vaan se on laaditt,u mahdollisimman
ylei.stajuiseksi.
Döringin esit}Tksen inukaan tulee taloudellisten
olojen kehitt}rä riii)T)umattomina valtiollisista kumouksista. Tämän

käsit}'ksen mukaiscsti hän j}Tkästi vastustaa kaikkia niitä kumouksemsta laatua olevia rahataloudemsia uudistussuunnitclmia, joita
Saksassa kansallissosialismin aikana on esitetty.
Döringin esitykseen liitt}T}T }'liii`alkainen selvitteT}r i`ahateoreetti-

sista
käsit,teistä,
maksutaseen
vaikutuksest,a
valuut,an arvoon
sekä rahantarpeen ja rahamäärän keskinäisestä riippuvaisuudesta.
Selost,ettuaan

l}Th}'esti Saksan

t,aloudellisia

oloja

maailmansodan

jälkeisenä aikana, niiden nojal]a Saksassa vallit,sevan i)ulan s}'itä
ja niiden poistainiskeinoja, T)öring tulee siihen tulokseen, etti.i

Saksan on vä]ttäinättä T}}'rittävä säil}'ttämään markan arvo entisellään.
1aista

Täsiä syystä ei ]ii}'öskä{in voida panm toimeen iTiinkääninf)atiota.

T[änen

[nie]estään

ei

säännöstelt}'kään

inl'laiit),

sellaisena kuin se on Amerikassa toimitettu, v()i ]tarantaa talo`idellisia oloj.`, sillä tällainen inflaiio ei kohota kaikkia hintoja cikä iii`.öskään Ttienennä kaikkia vellmja, ku[,en on odotettu. ILisäksi ei inflation välityksellä
laajenneLtu luottopääoma koskaan voi k()r`'ata

p}rs.vväisesti luonnollista T)ääomaninuodostusta.

Döringin mielestä on keskuspankin tärkeimrtänä tchtävänä kehjt,tä!i maksuväljnemäärii taloudellisen kchitvksen mukaisesti. Koska
taloudellisen kehit),ksen pal.haimpana kuvåstajana on vaihdannan
laajuus, on keskusT)ankin tehtävänä tässä suhteessa toimia vaih-

dannan rahoittajam, mut,ta ei tuotannon, sillä tuotannon laa.ientumjnen ei itsessään merkitse vaihdannan laajentumista.
Täten
osoittautuvat vii.licellisiksi kaikki ne ehdotul{set, joideri mukaan
inflation av`illa olisi i-ahoitettava rakennusten y. in. s. tuotant,o ja
sitten kävt,cttävä tuotteita setelikatteena.
Tiillaisella perusteella
kehitetty maksuvälinemääi.ä ei orgaanisesti perustuisi kaiisantalou-
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den liLoi]nolliseen ]aajentumiseen ja aiheuttaisi siitä syystä hi)ito-

jtm kohoamjsta.

Kulta

on aikojen kuluessa muodostunut ai`von

symbooliksi.

Tä)i]i.L on Döringin mielestä siksi täi'keä seikka, ettei aiheettoiii:tsti
ole luovuttava kultapei`usteisesta raha}'ksiköstä. .Ja lopuksikin on

]iiahdollista, että aikojen kuluessa kehitt}'nyt rahajärjestelmä suurininiaksi osaksi on syytön esijntyneisiin taloude]Iisiin epäkohtiin.

Tätcn olisi täi.keintä hakea talouspulan todelliset syyt muua]ta ja
koettaa poistaa ne mahdollisimman t€`rkkaan, jonka jälkeeii n\-kvinenkin rahajärjestelmä voi osoittautua tyydyttävälui.
T)öringin esittämät näkökohdat eivät tosin edusta Saksan valtakiiimani)ankin virallista käsitystä, mutta osoittanevat kuiteiikin,
iiiihin suuntaan Saksan valtakunnanpankki pyrkii kehittämään
r.a}iataloudellisia oloja.

Inflatiosuunnitelmat s€`avat Döringin kir-

j()ituksessa ehdottoman tuomionsa, mutta tämä tuomio ei niinkään
])aljon perustu teoreettisiin erittelyihin kuin kä}-tännöllisessä elämässä saavutettuihin kokemuksiin. Tässä suhtcessa olisi Dörjngin
kjrjanen, huolimatta siitä. että se on melko supi)ea, hyödyksi kaikkialla, missä enemmän tai vähemmän tarkasti perusteltuja inflatiosuunnite]mia on esitetty.

H. lI-o.

V Ä I T T E L Y Ä.
VASTINE TRI KIVIALII0LI.E.
Tämän aikakauskirjan viime numerossa ss.103-105 on tri K!.tti.(iJ/io h}.väi`tahtoisesti ot,tanut käsiteltäväksi kirjoittamani ja yksityisesti painattamani i>Kansantalousticteen historian». Kun teos on laatuaan ensimmäinen Suomessa kirjoitet,tu ja kun arvostelussa ei ole noudat,ettu yleisiä kohtuuden vaatimuksia cikä
edes katsotlu tarpeenvaatimaksi pysyä toluudessa, on paikal]aan, että arvostclua
hicman tarkastellaan lähemmin; tämä senkin vuoksi, että kyseessäolevil]a seikoi]la on nykyään ajankohtainen ja kauaskantoinen merkitys.
Mitä ylcensä arvostelun lähtökohtaan tulce, niin ei arvostelija tunnu tuntcvan
vasta{ivanlaajuisia Spannin ja SchzJmpcfcJ.in sekä Sa!z.nin teoksia, jotka kaikki
yleeiisä kelpaavat korkeakouluopetukseen.
Niissä on likipitäin samalla sivuluvulla koko paljon enemmän nimiä; varsinkin Salinin teoksessa, jota finaiissilieteen opiskclijat seuraavat, perustuu esitys oppisuuntien, ei yksityistcn tutki-

jain teostcn selvitte]yyn. Jo teokseni alkusanoissa huomautan, että k}'scessä on
l}'hyt ja vaatimaton tieteen historia, sillä tilanpuutteen takia on moiiografiat
iäytynyt jättää pois. Tällainen harkinta on tietenkin aina jätettävä tckijälle
itsellcen; arvostelija voi lausua käsityksenään, että hän olisi kirjoittanut teokscn
toisin, miitta se ei riitä julkaisun leimaamiseksi virheelliseksi tai »heikoksi». Jos
ti.i Kivia]ho olisi seurannut yleisiä arvosteluperiaatteita hän olisi huomauttanut,
että tc(ikscssa noudatetun järjestelmän kautta opiskelija saa paljon varmemman
käsityksen kansantaloudellisen teorian yleiskehityksestä kuin eräistä laajemmista ulkomaalaisista teoksista, joissa tärkeimmät opinkappaleet ovat siroteltuina lukuisiin eri kohtiin. Yleisenä tapana teosta arvosteltaessa on edes suurin
piirtein selostaa sen rakennetta, ja vasta sittcn ryhtyä sitä arvostelemaan.
Mitä kansantaloust,ieteen filosoofisten periaatteiden esittämiseen tulee, on tri
Kivii`]hon väitös ))liian teoreettisen filosofian» mukaanottamisesta peräti oudoksuttava. Huomioonottamatta sitä seikkaa, että nykyään kaikissa uusissa esityksissä

(SL{mnu!.-Ungcr,

MombeJ.f,

Sc!Jz.n)

suodaan

filosoofisille

perusvirtauksille

ansaittu huomio, on yleinen mielipide tiedemiesten keskuudessa alkanut yhä
enemmän kallistua siihen suuntaan, että puutteellinen valtio-ja talousfilosoofinen
periista on suurimpana syynä nykyaikaisen kansantaloustieteen hedelmättömyyteen; mitä määrätietoisemmin koko nykyistä talousjärjestelmää ryhdytään säännöstelemään, sitä huolellisemmin ryhdytään filosoofista perustaa tutkimaan.
Varsinkin meidän maassamme, missä kapitalismin epäkohdat ovat suuremmat
kuin mones§a muussa sivistysvaltiossa, on juuri tämän a]an tutkimusta kehitettävä. Salinin teoksessa omistetaan runsaasti ko]masosa keskiajalle. Minä en ole
omistanut keskiajalle ja filosofialle kuin korkeintaan s sivua. Jos tri Kivia]ho
olisi moittinut teosta siitä, että nämä tärkeät asiat on liian lyhyesti ja pintapuolisesti syrjäytetty, olisi huomautus ollut oikea. Vaikka teokseni onkin vaatimaton
alkeiskirja, liiulen sen sentään olevan nykyisessä muodossaan asiallisemman kuin
tri Kivialhon huomautukset. Mitä apostoli Paavaliin tulee, niin uudisti hänen
oppinsa koko yhteiskuntajärjestyksen; kuu]u Aristoteles sen sijaan piti m. m.
rosvoamista kunniallisena ammattina. Yleensä kansantaloust,ieteen historioitsijat
myöntävät kristinusko]1e tärkeän aseman ju]kaisuissaan.
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Jotta filosofian suhde tn. m. klassilliseen liberalismiin, josta tri Kivialho kaipaa
lähempiä tietoja, tulisi selvemmäksi, esitän historiallisen sosiologian professorin
H. E. Barncsin lausunnon teoksesta »\\'orld politics in modern civilization», 1930,

s. 53-54, mikä lausunto selvästi kuvaa tätä yhdyssidettä. ))Huomattavat edistysaskeleet luonnontieteessä, varsinkin Coperiiikuksesta Newtoniin, olivat osoitta-

neet, että luonto noudattaa määrätt,yjä muuttamattomia lakeja.
Erikoisesti
nojautui tämä huomio Newtonin esitykseen taivaankappalten liikunnoista, joka
keskittyi hänen esitykseensä yleiscstä painovoiman laista. Tämä luonnontutkimus
vaikutti i.yhmääii filosoofisia ja uskonnollisia kirjailijoita, n. k. deisteihin ja rationalisteihin. Näiden kirjailijoiden käsityksen mukaan myöskin yhteiskunta kaikissa ilmiöissään ja muodostelmissaan, noudattaa luonnonlakeja. Luonnonlakeja
pidettiin samanlaisina ja identtisinä juma]allisten lakien kanssa. Tämän vuoksi
luultiin, että luonnonlait olivat jumalallisen tahdon ilmenemismuoto ja sen v`ioksi
vaikutuksiltaan siunauksellisia. Tästä johtui heidän johtopäätöksensä, että ihmisteii tuli sallia luonnonlakien määrätä yhteiskunnallisessa, poliittisessa ja tz`loudc]lisessa elämässä. Tämä tapahtuisi varmimmin sillä tavalla, että kaikkialla
taloudellisessa politiikassa ja loiminnassa sallittaisiin vapaa ja rajoittamatoii kilpai)u ja individualisini .....
Tämän opin kaikkine johtopäätöksineen lausui
ensi kerran ryhmä ranskalaisia kirjailijoit,a, joita kutsuttiin fysiokraateiksi.`) Adam
Smith luuli yhä käsittelevänsä teoksissaan filosofiaa, johti kysynnän ja tarjonnan
lain aivan deduktiivisesti eikä itse aavistanutkaan käsittelevänsä erikoista kansantalousticdettä.
Ylläesitetty riittänce todistamaan, että teokseni esitystapa on
ainoa oikea ja cttä tri Kivialho arvostelussaan ci ole täysin hallinnut käsittclemäänsä kysymystä, lil)eralismin jtihtamista filosofiasta.
Ylläesitetystä syystä johtiiu, cttä esim. Gz.c/c ja Rz.sf eivät pidä merkantilistista
oppia tietee]liscnä oppikouluna, joskin se monessa suhteessa kehitti eteviä havaintoja ja periaatteita; teoksessani ci tässä suhtecssa ole mitään ))ristiriitaa)) tähänastisen käsit}.ksen kanssa. Adam Smithin arvostelu poikkeaa monessa suhteessa
meillä vallitsevasta käsityksestä, mutta se on perusteltu; sc, cttä hänen teokselleen myönnetään kaikesta huoliinatta määi.ätty kuuluisuus, johtuu siitä, että ei
ole tahdottu loukata niitäkään lukijoita, joille hän on saavuttamaton mestari.1
Mitä Oweniin tulee, ei r7/.Ö.res ole mielestäni tuonut. mitään iiulta, mitä ei jo löytyisi HOJyoaÅ.c/]. 1Vcbb{.cn ja Co/en teoksissa eikä sen vuoksi olc syytä muuttaa
esitystä.
Mitä Lassallen palkkateoriaan tulce, on scn ))isäi> cpäilcmättä Ricardo.
Tuimctussa tcoksessaan ))Grundriss der allgemeincn \'olkswirtschaftslehre)>, 11 osa,
1923, s. 345, kirjoittaa historiallisen koulukunnan johtaja G. Scftmo/ler seuraavasti: i>Lassallcn tieteellincn mei`kitys on siinä, että hän k()etti oikeushistorialli-

sesti todistaa, että valtion tulisi aina poistaa laillista tietä pei.itty, ilman työlä
s}.iitynyt tulo. Muissa suhteissa on hän ryhtynyt kannattamaan Ricardon €ijatusta palkkasuunnasta (Lohnbewegung) ja koettanut pi]itapuolisesti käyttä]nällä preussiläistä tilastoa hankkia todistuksia työväenjoukkojen kurjistuiniscsta.y> Ja cdclleen samalla sivulla: )>l,assallen opi)i on Ricardon palkkaopin jyrkkää keskitystä siinä mielessä. että väitetään palkan todeniiäköisesti laskevan
toimeentuloininimiiii.» Mikäli yllämainitusta selviää, kuuluisa sgksalainen oi)piiiul
on kanssani aivari samaa mieltä, joten Lassallen palkkatcorian ))isänät) on j:` i)ysyy
1 Juuri

ilinest}'iieessä teoksessaan t)Einfuhriing in das Studium der National-

ökonomie)) (1933, s. 48) kirjoittaa kysymyksen erikoistuntija Jt'. Dz.cÅl scuraavasti: ))Joskaan Smithiä ei missään tapauksessa voida lukca kansantaloustieteen

uraauurtaviin teoreet,ikkoihin, on hän kuitenkin teoksellaan tehnyt kansantaloustieteen mitä suurimmassa määrässä kansanomaiseksi.» Tämä kanta onkiii oikea
eikä suinkaan ristiriidassa esitvkseni kanssa.
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Ricardo. L) Kun tämä käsitys on aivan yleinen, niin havaitsee lukija, ettei arvoste]ija ole tehnyt huomautustaan tietämätt,ömyydestä, vaan mala fide.
Vaikkakaan en suinkaan halua kieltää lukuisia teoksessani esiintyviä kieliy. m. virheitä, ei lukija kuitenkaan voi pitää }'lläesitettyjä arvostelijan huomautuksia
senlaatuisina,
että teos niiden vuoksi olisi ))epäonnistunut.i>
Kun
tri Kivialho lisäksi väittää, ettei teoksessa ole sisällysluetteloa. vaikka se on

aivan teoksen a]ussa, niin havaitsee siitä, että hänel]ä on ollut merkillinen halu
johtaa aikakauslehden lukijakuntaa tahallaan harhaan. Mitä hänen yleiseen huomautukseensa kirjassa csitettyjhin talouspoliittisiin periaatteisiin tu)ee, jääköön
se omaan arvoonsa, koska sitä ei o]e edes yritetty lähemmin perustella. Kii.jakaupoissa oleviin harvoihin kappaleisiin tulcn painattamaan nimiluettclon. Arvostelija voi tehdä erehdyksiä arvostellessaan, mutta hänen on pysyttävä totuudessa.
E. A. Marlin Hagfors.

EI)ELLISEN JOIIDOSTA.
Tri llagforsin väkeväsanaisessa vastineessa on se oikea huomautus, että hänen
kirjassaan o]i sisällysluettelo, vaikka miiiun kappalcessani se oli liimautunut edellisccn lehlcen, niin että en sitä huomannut. Muissa kohdissa en myönnä hänen
kumonneen väitteitäni. Sillä jos kerran katsoo välttämättömäksi esittää kansantaloudelliset virtaukset filosofian taustaa vastaan, se on tehtävä tarpeeksi perustecllisesli, jotta lukija saisj asioista käsitykse]i. Muutamilla y]imalkaisilla lauseilla ei tässä suhtcessa ole merkitystä. Arvostelcmani kirjan suurin heikkous
on juuri siinä, että se ei o]e keskitetty. Tekijä on käsitellyt liian monia kii.jailijoita t}'}'t}'cn uscissa tapauksissa nimen ja kuolinvuoden mainintaan.
Tri Hagfors uudistaa väitteensä, cttä Bicardo muka on »rautaisen palkkalain))
isä. Kansantaloustieteen histoi.iassaan hän sanoo näin (s. 74): ))Rautaisen palkka1ain cnsimmäincn cdustaja oli J). R[.cardo, joka piti luonnonlakina, että työmics
ei v(tinut saada koi.keampaa palkkaa, kuin mikä oli juuri tarpeen alhaisinta toimccntuloa varten.t)
Teoksess{ian »Yhteiskunnallisen talouselämän pääpiirteeti)
E. ,\'ccJunli.nricr selostaa Ricardon käsityksen (s. 380) scuraavasti:» . . palkka pyrkii
ascttumaaii tavallista kokoa olevan työmiespcrheen tavanmukaisen toimeentu]ominimin mukaiseksi. Tämä ei tosin ole kiinteä suure. Työväen sivistystilan
noustessa se voi suuresLikin, jopa pysyväisesti kohota.» Kutcn lukija huomaa,
on sclost`iksien välillä sc oleellinen ero, että t.oinen puhuu alhaisimmasta, mutta
toinen tavanmukaiscsta toimeentulominimistä. Käsittääkseni Nevanlinnan tulkinta vastaa Ricardon ajatuksia, mutta jos niin on, Ricardoa ei voi pitää rautaisen palkkalain isänä, koska tämän teorian mukaan palkat asett,uvat vä]ltämättömiä elinkustannuksia vastaaviksi.
MLiihin tekijän väiltcisiin ei olc syytä kajota.

K. Kiuialho.

1 Kuva!`vaa

arvoslclijani

asia]1isuudelle on hänen oma lauseensa kii.joilta-

massaan yjKansantaloudcn oppikirjassa», 1929, s.108.i)Rautaisen palkkalain poh-

jana on englantilaisen Ricardon esittämä oppi työn luonnollisesta hinnasta.i) En
minäkään ole väiLtän}'t muuta, mutta selostukseni Lassa]len oinista teorioist,a on
oikea, Kivialhon harhaanjohtava.

KflTsflus ULKOMfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
NATIONAL®KONOMISK TIDSSKRIFT.
N..o 1,1934.-AåJel Niel,sen, Nogle trak af de Forenede Stat,ers
rLye GÅo7Lonw.SÅe pojjci.Å.

Tanskan kansantaloudellisessa

yhdistyk-

sessä pitämässään esitelmässä professori Nielsen luo katsauksen
presidentti Rooseveltin toimenpiteisiin Yhdysvaltain talouselämän
elvyttämiseksi ja uudistamiseksi. Esitelmänsä lopussa kirjoittaja
]ausuu mielipiteenään, että Yhdysvalloissa tapahtunut olojen pai.a-

nemjnen ensi sijassa - mahdollisesti yksinomaan - johtuu hal|itusvallan järjestämistä ]aajoista yleisistä töistä eikä elv}'t}'sohjelii\an ri[i:u±sta kohdisteL. - Blinlwnberg Nielsen, Foranstaltninger mod
arbeidsl@sheden t de nordi_slw lande i depressionsaar3ne 1931-1933.
Kirjoitus sisältää katsauksen sen työttömyyspolitiikan periaaLteisiin, jota I\Torjassa, Ructsissa, Suomessa ja Tanskassa on sovellettu
viime vu.osien työttömyyden torjumiseksi. - C. V. 87.cims7tags,
»JJvo). gzi.de7. vi. hertp»

Tehden

selkoa

pi.ofessori

llarald Wester-

gaardiii
tämännimisessä kirjassa esitetyistä ajatuksista tekijä,
Tanskan finanssiministeri ja Tanskan Pankin johtaja, eräissä kohdin
esittää eroavat mielipiteensä. Kirjan ja tämän kirjoituksen aiheena
ovat ne taloudelliset vaikeudet, joissa kansat tätä nykyä kamp-

pailevat torjuakseen pahimmat onnettomuudet.
WELTWIRTSCT-IAFTLIC[IES ARCIIIV.

Tammi,huu 1934. - Richard Riedl, Innei.europäische llandcl,spuZ..!i.Å. Kirjoitus sisältää katsauksen Euroopan valtioiden kauppapo]itiikkaan vuodesta 1891 Iähtien. Selostet,tuaan vuosieii 18{)14918 keskieurooppalaisia sopimusjäi'jestelmiä kirjoittaja tutkii iJ'au]iansopimusten kauppapoliittisia vaikutuksia, kansainliiton kauppa-

politiikkaa sekä Tonavanmaissa ilmeneviä taloudellisia }.ht}'mis])yrkimyksiä. Toistaiseksi tärkein saavutus on kuitenkin brjttiläisen
niaailmanvallan eri osien yhteenliittyminen kauppapoliittisessa suh-
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teessa. Kansainvälisten suhteiden kehitt}'mistä vaikeuttavat nykypäivinä uusien valtioiden muodostuessa syntyneet uudettullirajat,jotka
ovat jakaneet Keski-Euroopan ja eiitisen Venäjän moneen osaan.
Kaupan järjestymistä vaikeuttavat lisäksi erilaiset mielipiteet
suosituimmuusperiaatteen sekä vastavuoroisuusperiaatteen toteut`arriLsestah -Carz Brinhmann, Meistbegijnstigungsklau5el und, Kc,n£jrtge7?€.

Kirjoittaja selostaa suosituimmuusperiaatteen ja kiintiö-

järjestelmän oikeudellisia ja taloudemsia perusteita.
Kun suosituimmuusperiaate useissa tapauksissa on hyväksyttävä, vaikkakaan
se ei aina ole aivan loogillinen, näyttää sen sijaan kiintiöjärjeste]mä

johtavan hinta- ja tullisysteemien perikatoon. Samaten on kirjoitbajan mielestä epävarmaa, voidaanko katsoa mainittujen jäi`jestelmien aina olevan keskenään sopusoinnussa. - W'razier J/aÄ7i,
Der Erkerbnt,rbi,8wert des KettenscJLlusses in der Au8Senhandelstheorie.

Kirjoittaja tutkii kansainvälisen kaupan teoriassa esitettyjen loogillisten sekä empiiristen päätelmien tarkkaa ja todennäköistä arvoa.
Kirjoittajan mielestä on yleensä liian kevyesti katsottu teorian
laajentavan kokemusta, mutta ei ole huomattu, että kokemuksen
laajentuminen voi muodostua erehdykseksi siitä syystä, että teoria
on muodostettu useista ei`i periaatte].den mukaan rakennetuista
osateoi`ioista, osittain logiikkaan sekä osittain empiii`isiin päätelmiin
perustuvista teoi`ioista. Mutta joskin.teoriassa tai`vittavat päätelmät
muodostetaan puhtaasti apriorisella tava]Ia, voi päätelmän arvo
olla epävai`ma. Empiirisellä päätelmällä sen sijaan ei ole tarkkaa
arvoa, mutta eräänlainen todennäköinen arvo; kokemuksen täydennykseksi sitä ei kuitenkaan voida katsoa. -4. de Gr¢¢//, GrtÅ72cZSätzl,i,ches zur Messbarkei,t der Nach/rageelc*ti:..ität. Kirioi+taja\ +ntk;\i
kysynnän joustavuuden käsitettä sekä kysynnän kehittymisen ja
joustavuuden suuruuden määi`äämismahdollisuuksia. Kirjoittajan
mielestä kysynnän joustavuus vä]ittömästi riippuu eri hyödykkeisiin kohdistuvan kysynnän kehittymisestä, hyödykkeiden valinnasta. Tästä syystä on erikoisesti tutkittava kysynnän kehittymisen psykologisia syitä - tarkemmin kuin mitä rajahyötyteorian
esittäjät yleensä ovat tehneet - sekä eljntason vaikutusta kysynnän kehittymiseen. Vastaisen tutkimuksen tehtävänä on tarkemmin saada selville, millä tavalla ostovoimadeflatio ja -inflatio muuttavat kysynnän suuntautumista ja joustavuutta.
Maal,i,skuu 1934. -Erwin Wisherr.ann, ZMr Psuchotogie der
WeJ€w£r£schc!/£ z47id t.h7.er K7.jsjs.

Nykyinen maailmanpula on kii.-

joittajan mielestä suunnattoman laaja luottamuspula, jonka on
katsottava johtuvan ihmiskunnan henkisen elämän ja henkisten
katsantotapojen mui`i`oskaudesta. Optimismin ja pessimismin vaihtelut, individualismin ja kollektivismin kaaos ovat jyrkentäneet
maailmankaupassa esiintyneitä ulkonaisista seikoista johtuvia häi-
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riöitä.
Maailmanpulan poistaminen i`iippuu täten pääasiallisesti
siitä, millä tavalla luottainus saadaan palautumaan; kunkin maan

on pulan poistamiseksi koetettava hakea luottamuksen puutteen
s}.}rt saadakseen sitä tietä selville taloudellisen elämän paranemisen

edelLytykset. -Elem6r l-Iantos, Dei. Donauraum in der Weltwii.tsc/}cz/c. Kii.joituksessa selostetaan Tonavanmaitten välisiä kaui)pasuhteita sekä niiden merkit}'stä ]iiaailmantaloudelle.
}Iaailman-

sodan jälkeen on Tonavanmaitten keskinäinen kaupp.| häiriint}'nyt,
josta sy}rstä niiden osuus maailmankaupi)aan on suui.entunut. Seurauksena on ollut häiriöitä mainittujen inaiden taloudessa.
Iläiriöiden [)oistuininen riippuu pääasia]lisesti siitä, millä tavalla näinä
maat voivat kehittää taloude]Iista }'hteistoimintaansa. ~ E].ctJdo
Fossati, Dei` Atbtomattsmus dei. Goldwährung. Kultakanr\8Ln automatismia ei kirjoittajan )nielestä enää nvkvisissä o]oissa ole olemassa. SyyTiä siihen, että tä]laisesta autc;mätisinista voitiin ennen
maailmansotaa puhua, eivät kirjoittajan mielestä ole kvantiteettiteorian ja iiiuiden teoreettisten suuntien esittäniät seikat, vaan
pääasiallisesti niihin aikoihin valLinneet taloudelliset olot, jotka
eiv{..it muuttuneet läheskään niin j}rrkästi .].a nopeasti kuin nyk}Jiset

olot.
Kiiltakannan automaattisuuden puute tekee rahapolitiikan
ei.ittäin t:.irkeäksi, sekä antaa samalla aihetta uusiin, perusteellisiin
tieLeellisiin

tiitkiriiuksiin.

Rl_``,Vl'E

D'ECOI\TOMln

poLiTIQUE.

N:o 6,19,33. ~ Victor Kierti)oeck, Le problåme aut:ri,chien. T+.åvaLlan p:`nkinjohta.ia ja entinen fim`nssi)ninisteri käsittelee kirjoituksess{i{m, joka on pidetty esitelinänä F,cole de la Paixissa joulukuussa 1()3,`3, niitä vaikeuksia, joita on ollut Saint-Gei`mainin sopimiiksen I`ion`:`lla ltävalla]]a kuluncena `14 vuotena.
Entinen talous-

elämän `rhteys ja ykseys on kadonnut. Maan poliittinen heikkous on
estäii`'t
sitä
i)itämästä
puoliaan
kauppasoi)imusneuvotteluissa.
T}'öitöi"\.s on i)ahentunut iiaheneinistaan.
Kii`joitus T)äättyy
|täva|lan. Uuuden perustus]ain sisältämään kolmeen pääperiaatteeseeii: 1. Ei sallita mitään oppositiota, joka ei hyväksy säädett}iä
`r€`ltion

i)er`isteita;

2. Ilallituksella on valtuudet toimia noi)easti

ja tarm(tkk{`€`sti valtion etujen ollessa uhattuina;

]itsevaan

3. Jokainen hal-

\-liteiskuntajärjestykseen kohdistuva kumous estetään. -

F. Ze!Å£/tc7], /JZÅ monopoze b£ZcL!6).ctJ.

Kirjoittaja, Kööpenhaminan }'li-

o])iston Tirofessori, aloittaa matemaattisen tutkimuksensa huomauttamalla, et,tä on kulunut lähes vuosisata Augustin Coui`notin teoksen y)Rechei`ches math6matiquest> ilmestymisestä, jossa käsiteltiin
hiT}nan Tii`iodostusta pienen keskenään kilpailevan tuottajien i`yh-
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män ja monoT)o]istisen ostajan ollessa vastakkain.
Tätä erimielis}T}.ttä herättän)'ttä k}.s}'mystä ovat m}'öhemmin tutkiiieet Wick-

sell ja Schumpeter.

Käsiteltyään monin kuvioin kysymystä kir-

joittaja t,ulee siihen tulokseen, että se on vastakkainen klassilliselle käsitykselle, joka tahtoo, että hinta keskinäisessä monopolitai)auksessa
d'en7pri47t£s

on
epämääräineii.
-4. J\4cLrcÄ¢Z,
/,e6`
6772js6'L.o7%
cu4-dc.``sozcs (Zi4 pojr.
Kirjoittaja huomauttaa,
että

valtionrahaston viimeinen 4]/2 °/o:n oblig.atioeinissio saattaa päiväjärjestykseen kysymyksen emissioista alle rtarikurssin, sekä kysy-

mvksen, minkä tähden niitä kä}'tetään, mitä etuja niillä on ja
ei+ätkö varjopuolet }-litä etuja.

Ranskassahan asial]a on juureiisa

jo Ancien R6giiiien ja i.estauration ajoilta, johtuen tämä valtion
heikosta taloudellisesta asemasta ja samalla halusta mahdollisuuksien mukaan turvata lainojen menestys. rreoreetikot tuomitsevat
mainitunlaiset ]ainat.
Ranskassa sen tekevät Paul Leroy-Beaulieu,
Gaston Jöze ja Edgar Allix. ITeidän mielestään voidaan niitä vain
harvoin puolustaa. Päinvastaisella kannalla on italialainen Benvenuto Griziotti.
Kä}Ttännön miehet taas yleensä puolustavat riienetelinää.
Valtiolle tällainen laina tuottaa rasituksia, ja lukuun
ottainatta poikkeuksia viisas finanssien hoito välttääkin emissiointia alle parikurssin. -P. JvfGyJ?Jciz, LCL vje 6conomjgi4e cLi4a? Jf£ci{s-

Lr7t!.s.

Kjrjoituksessa käsitellään m. m. Rooseveltin toimintaa ja

sa.ivuttamia tuloksia.
N :o 1,1934. -Ij. cle Broiick¢re, La pLace raiiormeue dcs syndicats
dct7?6'

!es

socjG£c's

moczc7.J?cs.

Kirjoittaja

huomauttaa,

että ta]ous

ei ole koskaan luonteeltaan mitään yksilöllistä, vaan edellyttää
aina sosialista organisatiota, r`.hmittelyä. Vieläpä tarvitaan välittäjiä `rksilön ja }rhteishnnan vä]ille. Niiden toiininnan laillisuutta
on kauan yritetty kieltää.
Kuiteiikin tällaisia välittäjiä on ol]ut
kaikkina aikoina ja monenlaisia.

~

ZJe7wy LCH4/eJ®bwrger, FjttctL4-

cwjtj7% c'cono77tjgz4GS e! rc'7?c7e7?i,e7t£6. /jscczt"

Kirjoittaja tutkii fiskaa-

lisen tuoton vaihteluita ja niidcn s}'itä, statiikkaa ja dynämiikkaa,
menetelmiä verojen hei`kk}.}Tden laskemiseksi, sekä deduktiivisesti
että induktiivisesti. Kä?'tämöllisellä puole]]a hän tarkastaa verojärjestelmiei] tuottoa, ensinnä ranskalaisten kokeiiiusten va]ossa,
sitten sen perusteella, ]iiitä on huomattu Saksassa ja Englannissa.
-Ednwnd ljasktne, Ija ori,Se social,tste et l,e ym6o-Soci,aljisme». Kirioi+-

taja toteaa, että parlamentarismin sairaus on antanut sosialistien
vastustajille tilaisuuden särkeä sen sopusointuisen i`intaman, joka
oli vallalla Ranskassa useita vuosia eräiden puo]ueiden välillä.
Selostett,uaan sosialismia vijme vuosina Ranskassa hän huomauttaa
lopuksi, iiiiten Venäjällä on r}Thd}'tt,}' toteuttaii`aan periaatetta
sosja]ismin rakentamisesta ))}Thdessä

ainoassa maassa» kansallisen

talouden puitteissa. `Täin on uussosialismi päättänyt t}'öskeiinellä
kansassa ja kansaa varten, h`'ljäten marxilaisen fraseo]ogian. -
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R_oger I'icfti.d, l;iw iniigyqti?n t!aps 1: co_mmerce de [16iail,.. l,es magaSi.ris c± p".a;. wn!.t/ws. Kirjoittaja käsittelee n. s. r}'hmähintainy}'ntiä

vähttäiskaupassa.
Tällaisten liikkeiden m?r}Tnti käsittää tava||isesti suuria kulutusartikkeleita, luvultaan harvoja, ja muodostaen
vain inuutamia hintaluokkia. .\lkuisin ne ovat Amei`ikan Yhdvsva]loista,

jossa

ilmcstyivät

v.

`1879

ensimniäiset >)five-ten stor.es>>

Woolworthin i)erustamina.
.\Tiissä maksoivat kaikki esineet 5 ja
•|0 senttiä. \T.193[ oh lijkkeellä 3000 haaraliikettä ja vuotuinen
m}-`-nti 300 inilj. dollari€i.

Picard esittää oloja m?'ös Saksassa ja

Ranskassa kirjoittaen organisatiosta, huoneistoista ja
henkilökunnasta, varastoista, ostoista, varastojen vaihtumisesta, hintojen
määräämisestä, m}r}'ntimeneteliiiistä, }-leisistä hstannuksista, liikevaihdosta ja voitosta, niihin kohdistetusta ai`vostelusta, suunnitelluista toimeiipiteistä niitä `.astaan, niiden t,`iottamista häiriöjstä
vähittäiskaupalle, vähittäiskaupan i)uolustukscsta ja välttämättömv`Tdestä paraiitaa tavaroiden jakelua. -J?oZJt'J./ Mos`6.G, L€s i.7t¢cs!t.s-

sån;ents da:r.s l: 6c,onomie capital;ste et dans ,: 6con,o,,.i,e pianifi6e. '+;rjoituksen johdannossa Mosse vertailee kaTJitalistisen ja suunnitelmatalouden erilaisuuksia sosiologiselta, juridiselta, taloudelliselta ja
monetääriseltä kannalta katsottuna sekä teknillisten probleeinicn
identiteettiä `.nnä sijoitusk}'s}'i`iystä ei`i valintaehtojen mukaan.
Vai`sinaisen kirjoituksen hän jakaa kahtia: sijoitusten kvantitatiivinen ja kvaLitatiivinen inääi-ääiiiinen.
11dellisessä hän selittää,
sijoitusten ]nääi.äii riippuvan yksilö]1isten i.atkaisujeii sunimasta,
kun taas suunnitelmataloudess{` keskuseliiiiestä. Mikäli on k`.seessä
mekanismi ja keiiiot, niin suunnitellussa laloudessa kä}.tetään suoran€`ista päättämistä, hintapolitiikkaa ja inflatiota, kun taas va-

paassa t,aloudessa koi.kokanta ja Toittojen suuruus ovat säännösteLijöitiä.

Kä`rtännö]lisissä,

ko]iki.eett,isissa

taloudellisissa

ilmiöissä

neu`'ostot,alous taas turvautuu voittoihin, inutta sai`ialla kapitalistisen
tekniikaii säännöstelyyn.
Kirjoittaja vertailee molempia
5åTicste\m±å. - Henri Burton, Ija iiie 6conomique en An.6rique du
Si4f/.
Kirjoitiiksessa käsitellään Etelä-^\merikan tuotaiitoa, työmahdollisuuksia,
ulkomiankauppaa ja vaihtokurssien
liyväksi-

kä`'ttöä, uutta valuutta- .ja luottopolitiikkaa sekä valtiotaloutta. Fran¢ois Simiand, Les Essais 6coiwmiques et mon6t,ai,res de M . Charl,es
J?j6.f.

Siiniand käsit,telee Risl,in `rllä nimett}7ä kokoelmaa, jossa on

18 erillistä vv. 1904-] 932 ilmcst}.n)rttä kirjoitusta. ~ J}e7t6 C`oma)'d,
L6nz.7%
p/}£Jo`sopÄc.
Kirjoituksessa
käsitellääii
ljeninin
aatteita
Editions sociales inLernatiom`1es `111 osan (O'I.:uvres complötes)
ilmest}.misen johdosta. -- Å'/f/iw.jfe ByG, JjeS !J.¢(Jai.ff c!i6 Congr(`'S
des

6co7to7m:b'/cb`

t7G

Jo7tgMe

//.w7ic¢i.se ([933).

Kirjoituksessa selos-

tetaan ransk€`i`kielisten taloustutkijain kokouksen johdosta ilmestynyttä kiTjaa.

KnNsflNTnLouDELLISEN yHDISTyKSEN
50-VUoTlsjuHLflflN snflpuNEET nDRESSIT.
Til Kansantaloudellinen Yhdistys!

Med Glaede har National©konomisk Forening inodtaget lndbydelse til at deltage i sin finske S¢sterforenings 50:Aars Fest.
I det halve Aai`hundrede, hvori Foreningen har levet, falder de
Begivenheder, hvorved det finske Folk tog sin Skaebne i egen I-[aand,
og samtidig har der fundet staei.k Fremgang Sted for Finlands ¢konomiske Liv. I denne Vaekst og Livsudfoldelse har Foreningen
gjort sin lndsats gennem sit mangesidige og betydningsfulde Virke.
Har dette end ud ad til foi`met sig efter de samme Liniei` soin de
andre nordiske national®konomiske Foreningers, har dog Finlands
Udvikling givet Foreningen saerliga Opgaver.
Siden de noi`diske national¢konomiske M¢der blev genoptaget,
har vi haft den Glaede at hoi`e vaegtige lndlaeg fra finsk Side ved
Di`¢ftelsen af faelles ¢konomiske Sp¢rgsmaal og derigennem at
knytte varige Baand mellem vore Foreningers Medlemmer.
Til vor Hyldest for de forbigangne Tider friei` vi voi`e bedste

¢nsker om Lykke og Fremgang for de kommende - til Aere foi'
Foreningen og till Gavn for det finske Folk.
Kefbenhavn i Januar 1934.
C. V. Bramsnaes
Svend Niel,sen

Aa:el, N iel,sen
A. Hozm

Jargen pedersen

Johs. Kiaerböb
•J . Schc.cLrui)

J . T of tegacird .

På Kansantaloudellinen Yhdistys' 50 års dag baerer Statsökonomisk Forening frem sin varmeste hilsen.
Med stor beundring har vi noi`dmenn fulgt Finnlands seige kamp
for å vinne politisk og ökonomisk selvstendighet. Den vekst i ökonomisk styrke soin Finnland har hatt siden den fulle selvstendighet
blev nådd er enestående, og hviler på det solideste av alle grunnlag:
folkets arbeidssomhet og de ledende menns initiativ og stoi.e forståelse av den ökonomiske virksomhetsnatur.
Under dette arbeide har Kansantaloudellinen Yhdistys gjennem
sitt virke hjulpet stoi`t til å gjöre den ökonoiniske forskning kjent
og fruktbar. For fremsteg og nybrott vil aldi.i kunne hvile på sikkert
grunnlag hvis ikke teoi`i og praksis ai`beider hånd i hånd.

228

50-VUOTISJUHLAAN SAAPUNEF.T ADRESSIT

Vi önsker Kansantaloudellinen Yhdistys alt godt i de nye 50
år og fortsatt fremgang. til nytte for land og folk.

Guniwr Jahn
Joh. H. Andresen
Wi,lhelm l{eillmu

J . Tlu.one llolst
N . Rygg

Al/ Erihsen.
])å nu Kansantaloudellinen `'hdist}-s högtidlighå]Ier mimiet av
sin fenitioåriga `'erksaiiihet, frambär r\-atjorialekonomiska Förening'en härmed sin up])rjktiga h}rllning'.
Gcnom sin omfattande
och betydelseful]a föredrag`s- och publikationsverksamhet har Eder
Förening` äg.nat ett i hög. g'rad l'ruktbärande ai.bete åt den nationalekonomiska vetenskapens utveckling och befrämjat den ekonomiska
uppl}-s]iingen i Fin]and.
I det T\'ationalekonomiska Föreningen
tillönskar Kansantaloudellinen Yhdistys en fortsatt framgång. i
dess vei.ksamhet, uttalar I\Tationalekonoiiiiska Fören].ngen sitt tack
föi. de angenäma förb].ndelser, som u]ider det gångna halvseklet
u])iträttliållits mellan de båda föreningai.na o(`h sina förhoi)]iningar
om ett gott samai.hetc i framtiden.

För National,ehononiiska Föreningen

Sven Brisman
Oscar F{ill{man

Er:`dFe;sllöerc::ch"

S+.en Palme

Gä|:S:ag,er|C)raa|n6tnz

en]. fullmakt
J . W allenbei.g
enl. fullmakt

Kari,n Kock.
Till Kansanta]oudellinen Yhdistys!

För ett, halvt, århundrade sedan, då ekonomiska initiativ och
framsteg i vårt ]a]id hänimades av dess beroende stä]lning, väcktes
inoin den krets, där Kansantaloudel]incn Yhdist}Ts tog gestalt, ett
livligt och framsynt intresse för spörsniål av ekonomisk och social
bet}'delse. Under omgestaltade och växlingsrika förhållanden hava
förgrundsmän inom vår hushålling och statsför.va]tning. jämte
företrädare för den ekonomiska forsknjngen inoni föreningen utfört
ett fi.uktbärande arbete för lösning.en av våra samhäl]sekonomiska
problem. Den rikhaltiga finskspråkiga ekonomiska ]itteratur, som
numera står till buds och som i så hög grad bidragit til] att i vidare
ki`etsar s])rida ekonomisk kunskap, är i väsentlig mån en frukt av
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den aktningsbjudande publikationsverksamhet Kansantaloude]Iinen
Yhdistys bedrivit.
De livaktiga och mångsidiga insatser som Kansantaloudellinen
Yhdistys gjort till fromma för vårt lands näringsliv och vår ekonomiska forskning, ha städse rönt st,or uppskattning inom Ekonomiska
Samfundet i Finland, som i sin krets sökt fullfölja liknande syften.
Samfundet önskar, jämte ett erkännande härav, på den dag. då Kansantaloudellinen Yhdist}'s begår sitt femtioårsjubi]eum, frambära
ett tack för det goda samarbete, soni ägt i.um i form av gemensamma
föredragstillfällen och samfällt uppträdande vid de nordiska nationa]ekonomiska mötena.
Till den hyllning och lyckönskan Ekonomiska Samfundet £ramför vid dagens minnesfest knyter sig förvissningen, att vei`ksamheten
inom Kansantaloudel]inen Yhdistys a]ltfort skall krönas med framgång och att förbindelserna mellan de båda s}Tsterföreningarna sko]a
bestå i samma anda av samföJ.stånd som hitti]]s.
ITe]singfors, den 28 januarj .1934.

Azexander Frey
Ilenrik Ramsay
J . V . Tallqvist
F . Buriam
Tor v. Wright
G. Modeen
Carl, Enckel,l,
Hugo E. Pipping.
Kansantaloudelliselle

Yhdistykselle!

P\te runsaat hedelmät, jotka Kansantaloudellisen t'hdistyksen
työ viiden vuosikymmenen aikana on kyps}'ttän}'t nimenomaan
suomalaisen taloustieteen ja taloudellisen viljel}'ksen `'ainiolla, ovat
osaltaan koituneet maamme metsätieteei]kin hvväksi. Kansantaloudellisen Yhdist}Tksen saavutukset ovat aina heråttäneet suurta arvonantoa Suomen Metsätieteel]isen Seuran i)iirissä ja o]leet omiaan
kannustamaan sen jäseniä työhön, joka sekin tähtää ta]oude]Iiseen

päämäärään: metsiemme tuoton lisäämiseen.
Kun Kansanta]oudellinen Yhdistys n}'t jättää taakseen ensimmäisen kunniakkaan puo]ivuosisata].staipa]eensa, on Suomen Metsätieteellisen Seuran vilpitön tojvomus, että Yhdist}'ksen tärkeä
toiminta yhäkin onnekkaampana jatkuisi aikakaudesta aikakauteen
tuottaen maallemme ja sen talouselämäl]e ede]]een runsasta hyöt}7ä
ja suuriarvoisia tu]oksia.

Helsingissä,

tammikuun
Suomen

l. Las`S{l,a.
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p:nä

4934.

Metsätieteel:1i,nen

Sewra

Erkki Lai,taka].i,.

Z U S Ä M M E N F fl S S U N G.

Der erste Beitrag. enthält einen Vortrag von Senator fJCJ].ÅÄj
j?e7t¢cL!Z Uber ldeenströmungen in der Nationalökonomie, der bei
dei` Feier des .~)0-jährigen Bestehens des Volkswirtschaftlichen Vei`eins am 28. 1. ] 934 g`ehalten wurde, der zweite Beitrag eine Gedächtnisrede von oI)erdirektorEj7.cw Bö.ö.Å bei der Enthullung der Poi`t,i`äts

von senator

Yi.jö sakari Yrjö-Koskinen und prof. I-Iannes Gebhard

am gleichen T€ige.

DIE

I-]EUTIGE

\\''IRTSCITAFTSLAGE.

`ron ^`'L . E . T iideri. .

Verf. gibt zunächst eine Ul)ersicht ilber die jtingste Entwicklung
des finnischen \Vii`tschaftslebens und weist auf die Anzeichen der
Erholung und Besserung auf den verschiedenen Gebieten desselben
hin. Er g.laubt deshalb festste]len zu können, dass das finnische
Wirtschaftsleben wegen der starken Erleichtei`ung auf den Geldund Kapitalmärkten die letzte Phase der Depression eiTeicht hat,
wähi`end die Wiederbelebung von lndustrie und llandel darauf
hindeuten, dass die Konjuiikturentwickluiig schon wieder das
Stadium der FH`holung` erreicht dat. Das finnische Wirtchaftsleben
scheint demnach eineni neuen Aufschwung entgegen zu gehen,
weiin auch die Lage der Landwirtschaft immer noch ungtinstig
ist. Ob ein wirklicher Aufschwung eintreteii, oder die augenblickliche Unsicherheit anhalten wird, ist eine Frage, die in erstei. Linie
von der Entwjcklung auf den \Veltmärkten abhängt, denn diese
bestimmt wesentlich auc'h die Konjunkturentwicklung in Finnland.

Verf. mustert dann die Lage der Weltwirtschaft und stellt fest,
dass die Voraussetzungen zu einer Uberwindung der Depression
heute im allgemeineii viel gunstiger sind als vor einem Jahre, soweit
es sich um rein wii`tschaftliche Vorgänge handelt. Aber die Vei`worrenheit in den Valutaverhältnissen, die Autarkiebestrebungen,
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die wirtschaftlichen Fjxperimente und die starken rjolitischen und
sozialen Spannungen stehen offenbar einer Gesundung. des Wirtschaftslebens sehr hinderlich im Wege und drohen die Konjunkturbesserung, die sonst durch die inneren Kräfte des Wirtschaftslebens
hervorgebracht wtirde, zu verzögem.

DIE REFORM DER DIREKTEN BESTEUERur\'G I\T F|N`-_
IJAND.
`Ton Ej. L. Ai,rila.

l)ie Koinmunalsteuern in Finnland bestehen in der I-Iauptsache
aus einer repartitionssteuerartigen Einkommensteuer. Die wichtigsten einschlägigen Bestimmungen sind in den Gesetzen v. `T. 1922

und 1923 eiithalten, wodurch die Verordnungen beti`. die Kommunalverwaltung` v. J.1873 und 1898 abgeändert wurden. Eine Einkommen- und Vermögenssteuer wurde in Finnland ei`st 1920 dauernd
eingefiihrt. Das heute daftir geltende Gesetz stainmt vom Jahre
19 24.

1927 wurde ein staatlicher Ausschuss unter dem Vorsitz von Pi`of.
Kyösti llaataja eingesetzt, der einen Vorschlag zur Besteuerungsreform ausarbeitete.
Die wichtigsten Punkte desselben beti.afen
die Vereinigung der Staats- und Kommunalsteuerveran]agung bei
einer Behörde sowie die Verbesserung der Besteuei`uiig. der Einkiinfte von den Landgiltem. Die Regierung legte 1928 dem Reichstag einen diesbeziiglichen Geset,zentwurf vor, der jedoch zii keinem
Ergebnis fiihrte.
1930 ai`beitete ein staatlicher Llusschuss unter dem Vorsitz von
Staatsrat J. K. Paasikivi einen Vorschlag zur Reform der Best,euerung. der Aktiengesellschaften aus.
Nachdem im Finanzministerium gewisse vorbereitende Arbeiten
durchgefiihrt waren, arbeitete die dritte Abteilung der Gesetzentwurfskommission, zu welcher der frtihere President der finnischen
Republik K. J. Ståhlberg uiid Reg. Rat Aai`ne Saarialho g`ehörten,
einen neuen Vorschlag betr. Reform der direkten Besteuerung. aus,
der im Februar veröffentlicht wurde. Daraus sei folgendes angeftihrt:
Die Grundlage des Besteuei`ung`swcsens bleibt uiiverändert.
Zwar werden zahlreiche, teilweise recht wichtige Veränderungen
in den heutigen Besteuerungsverhältnissen vorgeschlag`en, doch
keine g`rundsätzlich neuen Besteuerungsformen empfohlen, uber
deren Hignung fiir finnische Verhältnisse noch keine Erfahrungen
vorliegeri. So wird der Steuerabzug an der Quelle abgelehnt und
sogar vorgeschlagen, die g'eltende Zurdckbehaltung dei` Einkommeii-
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und Vei`mög.ensstcuer bei
zuheben.

der Auszahlung von

Dividendem

€`uf-

Von der Gesetzentwurfskommission wurden z\`'ci Gesetzentwtirfe ausgeai-beitet, von denen der eine hauptsächlich die Gi'und]agen der staatlichen Einkoninien- und Vermögcnssteuer sowie
der Koniiiiunalsteuer, der andere die Veranlag`ung. uiid lhheliung
der Steuern regelt. Die Bestimmung` dcr Steuerhöhe und die ]}ehandlung der Einsi)ruche geschieht durch eine einzige Yeranlag.ungskomiiiission in den einzc]nen Städteii und ]åndlichen Genieinden.
]3ei der J3esteuerung werden Er]eichterung`eii vorg.esclilagen, u. a.
13cl.rciung` g.ewisser Pensioneii von der Steuer, Erhöhung der .\bzuge
fur ] [}7pothekenzinsen, Ijebens-u. a. Versicherungsprämien, bezahlte

Steucrn, ftir Kindererziehung, wegen Krankheit und Tod des Steuerpflichti3.cii us`v. .\us staatswirtschaftlichen Griindeii wird jedoch
ciiic
Senk`ing`
der .].etzigen progressiven
mög.L.nssteuei`taril.e abgelehnt.

ter

Eiiikommen-

ui]d

\Tei`-

I)ie .\ktieng.escllschaften enti.ichten heute, m`chdem ejn bestiiiimTeil des Einkommens abgezog.cn ist, Staassteuern nach pro-

gressiven Tarifen wie die tibrigen Steuer]}f]ichtig`en, ausserdciiii wird
bei dcr j`:inkomincnbesteuerung` z. T. die Reiit,abilität des l.iiternehn`cns beriicksichtigt. r\tach dcm \'orschlag`e der Gesetze]it,wurfskomii`ission
wui.de
die Einkoiiimeii- und \remiögenssteuer der
..\ktieng`esellschaften proportioiial sein `i]id zwai. so, dass dic Steuei.
`]0 °/o voiii l`]inkoii`iiien und 3 °//o voiii Vermögen betrt.ig.ti; doch
\\'tirde voii den kleineren I<]inkoi]imen und Vermög.eTi nur ci]i bestiii`]iitci. Teil steueri)fliclitig sein. ^\uch die Genossciischaftcii, die
hcute in g`cwisser 13eziehung' g`eringei` besteuert wei'den a]s die
.\ktieng`csc]lschafteii, wären st,e`ierlich diesen gleichzustelle]i.
I)ie Koiniiiunalei]ikoini`iensteuer \`'iirde auch \`.eiterhin rei)artioiissteuerartig scin, ebe]]so i`uch dic neue Vcrii.ög.enssteum., welche nach
dem \rorsch]ag dcr (`.esetzent\`'ui.fskommi sion :in (lic Gemeinden
zu

enti.ichten

\`-äi.{`.

`'ach j\nsicht des \rcrf.

bietet der erwäbiiti`

\.orsclilag. eine

gute Gru]t(llage lur die l{eforn` der direktcii Besteu("]ig, \`'enn
auch wahi`scheiiilich iii cinigeii Punkt,en \'i`rändei.ung.cii vorzuneh]iicn wäri.ii. ].)a die dii.ekte l}csteucrung sowohl wic ilic indirekte
in Finnland sclir di.uckend ist, wären Massiiahmen zu crg`reifen
uiii das .\nwa(`hseii der .\usgaben von Staat `ind (`ieii`einden zu
veriiindern .
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DIE KAUFKRAFT DES GELDES IM I.IcllTE DER PREISVERT-TÄljTNISSE.

Von 11. Ilormio.

Bei der Untersuchung des Kaufkraft des Geldes hat man bisher
zweierlei Methoden verwendet. T\Tach dei` einen versucht man die
Kaufki`aft des Geldes und ihre Veränderungen mit ITilfe des mitt1eren Preisniveaus ftir die verschiedenen Giiter zu erforschen, während
die andere Methoden in erster ljinie die Einwirkungen der geldwirtschaftlichen Veränderungen auf dje Wirtschaftsfiihrung dei.
verschiedenen Wirtschaftsubjekte sowie auf den Umfang und die

Art der Produktion und des Verkehrs der einzelnen Warengruppen
untersucht.
Mit Hilfe des mittleren Preisniveaus lässt sich zwar die allgemeine
Entwicklungsrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeit und vor allem
der geldwirtschaftlichen Verhältnisse und ihre LTmgestaltung feststellen, aber die Vei`ändei.ungen des mitt]eren Pi.eisniveaus können
nicht alle geldwirtschaftlichen Verschiebungen beleuchten. Da die
Preise ftir die einzelnen Warengattungen vor allem bei Konjunktur
schwankungen sich vei.schieden verändei`n, ist es notwendig zu
untersuchen, wie sich die Beziehungen zwischen den Preisen fiirdie einzelnen Warengattungen vei`schieben und wie diese Veränderungen auf die Kaufkraft der verschiedenen Wii.tschaftskreise einwirkcn.
Die Veränderungen der Preisverhä]tnisse können durch Um-

gestaltungen in der Produktion und im \'7erkehr bedingt, in gewissen
Fällen aber auch durch geldwirtschaftliche Veränderungen primär
veran]asst sein. Auf jeden Fall machen sich im Zusammenha]ig. mjt
der wirtschaft,1ichen
[,Tinwandlung geldwirtschaftliche
Veränderui)gen sowie solche in der 7msammeiisetzung und im Uinfang. der
Produktion und des Verkehrs, der Nachfrage und des ^ngebots
sowie auch der Gesamtkaufkraft der Volkswirtschaft uiid der

qualitativen Zusammensetzung ihrer Verteilung geltend.
Wenn die wii.tschaftlichen Veränderungen dui`ch eiiie primäre
Umgestaltung. der Pi`oduktion und des Vei`kehrs bedingt sind, so
sind die Folgen wahrscheinlich bedeutend schwächer als wenn eine
geldwirtschaftliche Veränderung, eine Zu- oder Abnahme der Zahlungsmittelmenge zu Grunde liegt.
Aus diesem Grunde hat die
Geldpolitik grosse Möglichkeiten, aber glejchzeitig sind di€se doch
derartig, dass sich nicht im voraus feststellen lässt, aul' welchem
Gebiet sich die init Hilfe der Geldpolitjk herbeigeftihrte Vei.änderung
am schärfsten geltend machen wird.

Isänmaallinen
tietokirjallisuu+emme
on rikastunut erinomaisella
tietoz ja kuvateoksella:
professori

lIVARI LEIVISKÄN suurteoksella

Suomeh maa ja kahsa,
Mutta tällainen teos, jos mikään,
täydellinen
Suomen maantie- myös vie lukijan mahdollisimman
Tämä
teos on mahdollisimman

tiede, jollaista vuosikymmenet on lähelle elävää elämää. Siinä näyodotettu. Se sisältää tavatto- tetään, miten Suomen maantieteelmat määrät tiivistettyä linen asema on vaikuttanut maamtie to a, havainnollistettuna lu- me v a 1 t i o 1 1 i s e e n kehitykseen
kuisin kuvin, pikku kartoin ja ja miten se jatkuvasti vaikuttaa
kansamme elinkeinoihin, elintapoitilastollisin kuvioin.
Siinä annetaan ensiksi täydellinen hin ja kohtaloihin.
esitys Suomen maantieteellisestä
rakenteesta, käsittäen korkeussuhteet, kallio- ja maaperän, vesistöt,
kasviston, ilmaston, asutuksen ja
elinkeinot historiallisine katsauk- Tällaista teosta tarvitsevat kaikki
sineen ja tuoreimpine tietoineen. kansalaispiirit j o k a p ä i v ä i s eSitten seuraa uraa-uurtava nä lähde-ja hakuteoksen a a n: -opiskelijat ja opettajat,
uutuus:
ja maanviljelijät, teolmaamme koko kuva. matkailijat
lisuus- ja liikemiehet, virkamiehet
s.o. tarkat kuvaukset, pitäjä pitä- ja sotilaat. Se on sanalla sanoen
jältä, niistä eri maisemamuodoista, jotka yhteensä muodostavat tieteellinen m a a m m e k i r j a,
Suomen ihaillun kokonaiskuvan.
joka lisää tietovarastoamme ja
Tavattoman runsas kuva-aineisto, antaa lukijalle uutta ajatuksen
sadoin s y v ä p a i n o k u v i n esi- aihetta aina hänen maassamme
tettynä, lisää teoksen havainnolli- liikkuessaan. Sen lukeminen h y ösuutta.
dyttää ja valistaa.

T#aä:=spaåkuku:kuno:nat:oitoåtffnji5;%:så':`:i:n::k:rttjå:tyoe,å#;anst#iokne.-SUOMEN MAAJAKANSA(656suur-MAAILMAN

MAAT

JA

VALTIOT

:äå:L#::åd?åi:n:o5l::i:,kti.€i:tx.faasEjåaskaskiaår:;±;tE3:?s:aåa,a,yFå!äi#e:,ur5tn5:ods;:;::å'B:iEotå:[i:
375:-. Ioistoasussa 480»-.
• Tämän teoksen ostajil]a on vie]ä se
e-rinomainen etu. että he saavat 75 mar- . Molemmat teokset saadaan kirjakaukonalennukso]]a tekijänedellisensuur-poista mukavin vähittäismakteoksen.
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Osakeyhtiö.
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H A N K K I J A :..
Pääkonttori

Helsingissä, Salomonink.1.

Myyntikonttoråita i5 kaupungissa.

TAVARAOSASTOT:
Lannoite-ja väkirehuosasto

Saha-ja my]1ykoneosasto

Siemen-ja viljaosasto

Meijerikone-ja tarvikeosasto

Maanviljelyskoneosasto

Lämpö-ja vesijohto-osasto

Sähkökone-ja tarv. osasto

Radio-osasto

Kas vinjalostuslaitos «Tammisto »
Myllylaitos Tampereella

Taimisto Turengissa

Suurin maal,aloustarvikkeiden erikoisliike Suomessa
Paikallisedustajina

maanuiljelijäin

osuuskaupat

cg]erheenkuo,tajat

tågttälää

Ve,Vo,k-

suutenne labsic'nne loLtaan!
Parhaiten teette sen ottamalla meiltä

lahjoitusl ja
kasvatusvakuutuksen,
joka turvaa lastenne toimeentulon ja

kasvatuksen

paremmin kuin mikään

muu säästämistapa.

Kääntykää puoleemme tutustuaksenne
lähemmin k. o. vakuutusmuotoon
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N

VAKUUTUSYHTlö

KALEVA
Perust,ettu

1874.

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

Päivä- ja yöpaitoja
Yöpukuja
Kauluksia
Sukltil
Kaulahuiveja
Alusvaatteita
Myytävänii
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jäsonosuiisl{nuiioissa.
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I ja

11 vuosikerta
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XIII.

Kuö.sf[. Haafci/.a, Maanvuokra- ja maakysymyksen vaiheita

kunnalliset luokat

XIV.
XV.

XVI.
XVII.

vuosina

1815-75

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

XIX.

XX.

10:10:-

7..-

7:50

4:ulkomailla
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6:Ei.no KHus[., Talvityöt,t,ömyys, sen esiintyminen syyt, ja ehkäi12:sytoimenpiteet Suomen suurimmissa kaupungeissa .....
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0. W. LouJi!.uuor!., Kunnallinen köyhäinhoitorasitus Suomen
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KANSANTALOUDELLINEN

YHDISTYS 1884-1934
K:L,,`]:3::,teac]:Tudae]::jas,ft]:ee`.h`q:::;;:{,:£C,:ttjau]:]u:sjet;]äk=åssTärukT;s,:]£]]::tk::::
tlen kansalaisten huomiota.
Se on samalla kertaa sekä suomalaisuudeii liikkeen että taloudellisen kulttuurimme historiaa
ja osoittaa, cttä mainittu 50-vuotias yhdist}'s on osaltaan tc]iokkai`sti `'aikutt.i)]ut ]naainnie talouselämän sekä tietee]liseeii
ct,tä kä}'tåiiiiöllisccn joli(latteluun.))
/AamuJCÄ/i.j
~ 209 is()a
``ivua sckil 2 moiiiväriliiLcttä. 40 mk.

W. Bonsdorff

TÄRKEIMMÄT

KAUPPATAVARAT IV
S:äT].;C;;S:e;,s=£ä,:`;es.se:ä:]::`t,,että:å]STsanr]jeatsas]:[t:nkå¥e[]:][Tä:sshajT]aet£,]mn:åta¥ney]{
vuoriölj}'teollisuuden tuotteet, väkilannoittect sekä keraainiseii eli
s<aviteollisu\i(le]i tuttttect.
>)Tärkcimmät
kaupi)atava-

rat))

-4 t)saa-oii täydellisin ja ansiokkain tavaraopin kä-

sikii.ja maassainme.
1\' osassa
Hiiita 75 iiik,
sitl. 90 mk.

on
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OTAVA

sivua

ja

109 kuvaa.

håntå
ei saa
häiritäl
Koko talo oD varpaisillaan, sillä pikku valtias oukkuu

ja häbcn lepoaan ei saa häiritä. Hänecn kohdistuu äidin
ja isän rakkau ja hellä huolenpito. Häntä hoivataan,
hänet halutaan pitää loitolla elämän varjopuolista.

Tulceko hänen elämämä vastakin olemaan yhtä valoisaa?
Oi]ko hänea tulcvaisuutensa turvattu puuttcelta? Saako
hän kodin tuvissa varttua ja valmistautua vastaista elämänuraansa varted siinäkin tapauksessa. cttä äiti yksin

jäisi huolehtimaan pcrheen toimeentulo3ta? - Kyllä, jos
isä on ottanut riittävän Suur€n henkivakuutukscn

SUOMI-yhtiö.tä.
Ottae§same hcnkivakuutuksen SUOMI-yh(iöstä liitytte
•amalla osakkaakei maamme suurimpaan henkivakuutuslaitokscet]. jonka hallu8.a jo on

Lähes puol®t kalklsta rnaassan.m. uoimassa.
®leuista h®nkluakuu.uksista.

KESKINÄINEN HENKIVAl{UUTUSYHTIÖ
Dmo

SUOMl

H..p sugf'iA -V.luutetuille edullisiA

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

nojen määräaikana suorittaminen

muuttuu
helpommaksi
jos

asianomainen

säännömsesti

kuukausittain pa,nee pankkitilille
]/11 stlurten menojensa Summasta.
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