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Kirj.

Art;f,uri, Lehii,nen.

Etsittäessä vastausta otsikossa esitettyyn kysymykseen on
ensiksikin huomautettava, että leipäviljaomavaraisuuden parannus
usein voi olla pelkästään näennäinen, eikä sellainen voi merkitä
puolustusvalmiuden parannusta.
Leipäviljaomavaraisuuden parannus voi aiheutua toiselta puolen
sadon kasvusta, toiselta puolen kulutuksen supistumisesta. Kun
leipäviljan kulutus yleensä on ollut supistumassa viime vuosikymmeninä, voidaan asukasta kohden tulevan satomäärän nousua yleensä

pitää puolustusvalmiuden parannuksena.. Se huomattava omavaraisuuden parannus, mikä vallitsevan pulan aikanå on ollut
todettavissa, on osaksi aiheutunut sadon noususta.
Leipäviljan
(vehnä, ruis, ohra) nettosato yhteensä ja lasketun todellisen väkiluvun asukasta kohden ovat olleet:

Vuosina

Nettosato
Milj. kg. Asukasta kohden
kg.

1924-28

416.6

1929

372.3

109.5

1930

470.3

137.5

1931

454.8

133.o

1932

489.2

138.8

1933

553.5

155.3

125.3
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Sato on pulavuosina noussut, mei.kittävämmin kuitenkin vasta
viime vuosina.
Sadon nousua arvosteltaessa on muistettava,.
että pulavuosina ei ole satt,unut katovuosia.
Leipäviljan

kulutuksessa

tapahtuueet

muutokset

näkyväL

seui`aavasta taulukosta :

Milj. kg.

Asukasta

kohden

kg.

Vuosina
1924-28
Kulutusk. 1929-30

222.6

1930-31
1931-32
1932-33

202.4

„

205.o

187.4

195.o

Kulutus on siis vv. 1924-28 tasolta supistunut n. 30 kilolla
asukasta kohden vuodessa el; 2.5 kilol]a kuukaudessa. T\'yt on tai.kas-

tettava, onko omavaraisuuden parannus siltä osaltaan, mikä onjohtunut kulutuksen supistumisesta, todella myös ollut puolustusvalmiuden pai`annusta.
Se leipäviljan kulutuksen hidas supistuminen, mikä viimeksi
kuluneina vuosikymmeninä on ollut todettavissa, on pääasiallisesti
johtunut toiselta puolen leipäviljan käytön vähenemisestä kotieläinten rehuksi, toiselta puolen ]eipäviljan koi`vaamisesta ihmisravitsemuksessa muilla ruoka-aineilla, ensi sijassa animaalisilla

tuotteilla.

Leipäviljan käyttö rehuksi on luonnollisesti supistunut

pääasial]isesti sen takia, että leipäviljan hinta itsenäisyytemme
aikana voimassapidettyjen viljatullien ansiosta on ollut huomattavan korkea. Täten aiheutunutta omavaraisuuden pai.annusta voidaan pitää todellisena ja puolustusvalmiutta edistävänä, jos leipävilja eläinten i.ehuna on voitu korvata jollakin kotimaisella rehulla.
Itsenäisyyden aikana on maamme kaui`asato valtavasti kasvanut.
Kauran nettosato on ollut:
Vuosina

Milj. kg.

1911-13
1920-24

283.6

1924-28

489.5

4929

/±30.3

292.o
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Milj.
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kg.

1930

542 .1

1931

582.3

1932

581.7

4933

547.3

Kauran nettosato on maailmansodan edelliseltä tasolta noussut
likipitäen kaksinkei`taiseksi.
Vallitsevana pula-aikana on kauran
nettosato noussut vv:n 1924-28 tasolta 400 milj. kilolla eli
suunnilleen samalla määi`ällä, minkä leipäviljan kulutus on supistunut, kun otetaan huomioon, että 2 kilosta kauraa saadaan kilo
leipäviljaa vastaavia kaui`aryynejä. Näin ollen voidaan sitä leipäviljaomavaraisuuden parannusta, joka on aiheutunut rehuna käytetyn leipäviljan korvaamisesta kaui`alla, pitää todellisena, puolustusvalmiutta edistävänä parannuksena niissä leipäviljan tulli•suhteissa, missä nykyisin elämme.
Kauralla on korvattu, paitsi

rehuna käytettyä leipäviljaa, myös melkoinen osa ulkomaisista
väkirehuista, joiden tuonti pulakautena on vahvasti supistuiiut.
Selvää on, että jos leipäviljan nykyistä tullisuojaa huomattavasti alennetaan, leipäviljaa taas aletaan syöttää eläimille ja
omavaraisuus heikkenee, mutta sellaisessa tapauksessa se tulee
heikkenemään myös sadon pienenemisen muodossa.
Mitä sitten tulee leipäviljan käytön supistumiseen ihmisravintona,
niin on se elinkannan nousun yhteydessä yleisesti esiintyvä ilmiö,

ja voidaan niin syntynyttä omavaraisuuden parantumista leipäviljåan nähden pitää todellisena. Tätä omavaraisuuden parannusta
voi vastata omavaraisuuden heikkeneminen toisaalla, jos leipävilja
on korvattu ulkomailta tuoduilla ruoka-aineilla. Itsenäisyytemme
aikana ovat meillä vallinneina hyvinä vuosina animaaliset ruokaaineet ja puutarhatuotteet korvanneet osan leipäviljasta vai`sinkin
kaupunkiväestön ravinnossa. Sitä todistaa mm. vertailu vv:n 192021 ja 1928-29 elinkustannustutkimusten välillä.
Vaikea on sanoa, onko vallitsevana pula-aikanakin leipäviljan
käyttö ihmisravinnoksi supistunut. Oikeastaan olisi syytä päätellä
päinvastaista, sillä leipävilja on halvimpia ruoka-aineitamme ja
näyttäisi todennäköiseltä, että väestö, ostokykynsä heikentyessä,
käyttäisi i`avinnokseen entistä enemmän leipäviljaa. Mutta toiselta
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puolen on pula-aika saattanut opettaa ihmisiä suurempaan säästäväisyyteen leipäviljan käytössä; tunnettuahan on, että hyvinä aikoina
leipäviljaa paljon tuhlataan. Sitä paitsi on sekin mahdollisuus olemassa, että osa kansasta on suoi`astaan joutunut kiristämään
nälkävyötään ja sui)istamaan yleensä i.uoan ja samalla leivänkin
kulutustaan. Se omavaraisuuden parannus, mikä on aiheutunut
]eivän säästäväisemmästä käytöstä ja nälkävyön kiristämisestä, ei
ole todellista omavaraisuuden pai`annusta, sillä näin on jo tullut
hyväksi käytetyksi osa siitä kulutuksen supistamiskyvystä, minkä
edellytämme väestöllä, sodan tai muun syyn takia elintarvikepulaan joutuessamme, olevan käytettävissä.
Väestön ostokyvyn
heikentymisestä todennäköisesti aiheutuiiut leipäviljan kulutuksen
lisäys toisaalta, säästäväisyydestä ja mahdollisesta nälän näkeinisestä aiheutunut kulutuksen supistus toisaalta pitänevät toisensa
suurin piirtein tasapainossa, ja niin ollen voitaneen sanoa, että
kulutuksen supistus todennäköisesti on inelkein yksinomaan aihuutunut leipäviljan käytön vähenemisestä rehuksi. Kun leipävilja
rehuna on koi`vattu kotimaisella kauralla, on kulutuksen supistumisesta aiheutunut omavai`aisuuden parannus ollut todellista ja
puolustusvalmiutta edistävää.
Maa voi sodan tai muun häiriön takia joutua eristetyksi minä
ajankohtana vuodesta tahansa. Puolustusvalmiuden kannalt,a on
näin ollen välttämätöntä selvittää, miten paljon leipäviljaa kunakin
ajankohtana maassa on varastossa ja miten suuren osan tai`peesta
jäljel]ä olevana aikana ennen uuden sadon saantia nämä vai.astot
voivat tyydyttää. P\Te leipäviljan omavaraisuusprosentit, jotka taloudellisessa puolustusneuvostossa on ei`i vuosilta laskettu ja julkisuu-

dessa esitetty, ilmoittavat leipäviljan nettosadon osuuden prosenteissa kulutuksesta, joksi on otettu nettosadon ja sadon saannin
ajankohtaa (1/IX) seuranneen 12 kuukauden tuontiylimäärän summa. Huomiotta on näin ollen jäänyt koko se vanhan sadon ja aikaisemmin tuodun ulkomaisen viljan vai`asto, mikä kyseessä olevana
ajankohtana on ollut maassa. Tämä varasto on täytynyt jättää laskelmien ulkopuolelle sen takia, että sen suuruudesta ei voida saada
edes vähänkään luotettavia arviotietoja kovin laajoihin tiedustelutoimiin ryhtymättä. Kyseessä oleva varasto on vai`masti pienimmillään juuri ennen uutta satoa, ja siksi tehdään pienin virhe kulutuksen
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suui`uuden ]askemisessa, kun kulutuskausi lasketaan sadon saannista uuteen satoon. Jos tämä varasto jokaisen kulutuskauden vaihteessa olisi muuttumattomasti sama, pitäisi laskettu kulutus yhtä
todellisen kulutuksen kanssa, mutta varmaa on, että tässä varastossa tapahtuu vaihteluita. Ulkomaisen viljan varastojen suuruudessa ]ienevät vaihtelut verraten pienet, sillä myllyillä ja tuontiliikkeillä ei ole mitään syytä ostaa kesän aikana viljaa varastoon syksyn kulutusta varten - e]Iei esim. syyskuun alussa mahdolljsesti
voimaan astuva tullin korotus anna siihen aihetta - ja vai`astoja
on my]I}'illä ja tuontiliikkeillä syyskuun alussa vain juuri sen verran,
mitä liikkeen käynnissä pitoon tai`vitaan.
Vähittäiskauppiaiden,
leipomoiden ja kulutusväestön hallussa tähän aikaan olevat jauho-

ja leipävarastot pysyvät nähtävästi myös vuodesta vuoteen verrat,en muuttumattomina. Suurimmat vaihtelut tai}ahtuvat maanviljelijäin varastoissa: heikon sadon jälkeen varastot ennen uutta satoa
todennäköisesti ovat i)oikkeuksellisen pienet, hyvän sadon jälkeen
poikkeuksellisen suui.et.
Näiden varastojen ja niissä tapahtuvien
vaihtelujen poisjäämisellä laskelmista on kieltämättä vaikutusta

omavaraisuusprosentin suuruuteen, mutta vaikutus on kuitenkin
siksi vähäinen - edellyttäen tuskin juuri suurempaa kuin 5 °/o
siirtymistä omavaraisuusprosentin suuruudessa nyt lasketulta tasolta
- että sellainen virhe voi myös johtua tilaston epätarkkuudesta.
Virhe on sitäkin vähemmän vaarallinen, kun omavaraisuusprosentti,
p}.syvän varaston jäädessä pois laskelmista, ei missään tapauksessa
voi olla liian suuri.

Leipäviljan ku]utus ei epäilemättä ole tasaisesti yhtä suuri vuoden eri aikoiiia, ei ainakaan siinä tapauksessa, että leipäviljaa myös
käytetään i`ehuksi huomattavampia määriä, sillä silloin on kulutus
talvel]a suurempi kuin kesällä. Todennäköistä kuitenkin on, että
tämä ei)ätasaisuus sittenkin on suhteellisen vähäistä ja että suui.em-

paa vii.hettä tekemättä voidaan pitää kulutusta tasaisena. Näin menetellen voidaan, lähtemällä nettosadosta ja lisäämällä kuukausittain
ulkomailta tuotu vilja kuukauden alussa olevaan varastoon sekä
vähentämällä koko kulutuskaudelta laskettu keskimääräinen kuukausikulutus näin saadusta summasta, laskea maassa olevan viljavaraston suuruus kunkin kuukauden päättyessä ja tämän vai`aston
osuus kulutustarpeesta jäljellä olevana kulutuskauden osana. Kuten
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edellä esitetystä on selvinnyt, on näistä vai`astoista kaiken aikaa

poissa maassa kulutuskausien päättyessäkin oleva varasto, samoin
kylvösiemenvarasto.
Näin eri kuukausilta lasketut, varaston suhdetta jäljellä olevaan
tarpeeseen osoittavat prosenttiluvut ovat yleensä vv. 1923-30
nousseet syksyn kuluessa ja saavuttaneet korkeimman kohtansa
tavallisimmin vuoden vaihteessa. Talvikuukausina on suunta ollut

jyrkästi laskeva, ja alin kohta on tavallisimmin saavutettu toukokuun alussa. Kesäkuukausina on kyseessä oleva prosenttiluku voimakkaasti noussut, ollen yleensä elokuun alussa korkeimmillaan
koko kulutuskauden aikana. Tämän prosenttiluvun -jota lyhyyden
vuoksi voimme paremman nimen puutteessa sanoa ))varastopi`osentiksi)) - tällainen kulku johtuu olosuhteiden luomasta ulkomaisen
viljan tuonnin jakautumisesta vuoden eri aikojen osalle. Jääesteiden
takia ei meillä varsinaisina talvikuukausina tuoda viljaa muuta kuin
aivan nimeksi, vaan ostetaan syksyllä viljaa varastoon niin paljon
kuin sitä koko talven aikana lasketaan tarvittavan. Viljan tuonti
alkaa sitten taas toukokuussa ja jatkuu koko kesän ajan suunnilleen vain lähimmän ajan tai`peen suuruutta vastaavana. Maamme
ollessa vielä Venäjän yhteydessä oli viljan tuonti talvellakin melkoista,
mutta tuotiin silloinkin syksyllä runsaasti viljaa talvivarastoon.
Maaiivilje]ijäin laajentaessa viljanviljelystään, niin että huomattava osa kulutuskeskuksienkin leipäviljan tai.peesta tyydytetään
kotimaisella viljalla, muuttuu tilanne tässä suhteessa aivan toisenlaiseksi. Useista ei.i syistä, 1ähinnä kai rahantarpeen vuoksi, maanviljelijät myyvät viljaylijäämänsä ensi sijassa' syksyllä ja talvella.

Tätä asiain tilaa valaisee seui`aava, rautatietilastosta laskettu
taulukko, joka ilmoittaa, miten suuri osa rukiin ylituotantoseutujen
rautatieasemilta lähetetystä rukiista on lähetetty vuoden eri kol-

manneksina-syys-joulukuu (1), tammi-huhtikuu (11), toukoelokuu

(111).

Satokausi

Koko lähetys
tonnia

Siitä O/o
rlu"

1929-30

......

5 692

32.o

38.4

1930-31

......

19 989

36.6

41.2

1931-32

......

22 348

60.3

31.4

1932-33

......

22 243

50.9

36.3
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Vain satokautena 1929-30, jolloin ylituotantoseuduilta lähet,ettiin hyvin vähän ruista, on lähetys kesällä likipitäen ollut samaa
suui.uusluokkaa kuin syksyllä ja talvella; muina satokausina on
sy}'s-talvilähet}'s ollut 80-90 °/o koko lähetyksestä. Syyslähetys
on myös yleensä suurempi kuin talvilähetys ~ ellei vuoden vaihteen tienoilla ole ollut odotettavissa tullin nousua, kuten esim.
vv:n 1930 ja 1931 alussa. Vaikka useat muutkin syyt kuin tullin-

koroitukset tai -alennukset voivat vaikuttaa maanviljelijäin viljanm)'}'nnin jakautumiseen, niin että se ei`i vuosina voi olla inelkoisesti
erilainen, niin jää kuitenkin yleissäännöksi, että maanviljelijät koettavat nopeasti muuttaa liikenevät viljamääränsä rahaksi. Kun syksyllä näin on, omavaraisuuden noustua korkealle, n. 70-80 °/o:iin,
runsaasti kotimaista viljaa tarjolla ja kotimaisen viljan hinnatkin
pysyvät tarjonnan runsauden` takia alhaisina, ei myllyillä ja viljan
tuontiliikkeillä ole mitään syytä ostaa ulkomaista viljaa talvivarastoon. Näin ollen alkavat maan viljavarastot jo syksyllä supistua kulutuksen täydellä määrällä ja ))vai`astoprosentti)) painuu painumistaan aina kevääseen asti, saattaen voimakkaasti omavaraisena
vuotena a]iminillaan ollen tavoittaa saman ja alemmankin kohdan
kuin jonakin omavai`aisuudeltaan paljon heikompana vuotena.
Tätä asiain tilaa valaisevat seuraavat lukusarjat, jotka esittävät
i`ukiin, vehnän ja koko leipäviljan »varastoprosentit» vv. '1923-33
kt]lutuskauden tärkeimpinä taitekohtina, sadon saannin jälkeen
('] /IX), vuoden vaihteessa (4 /1) ja merenkulkukauden alkaessa (1/V).

Ruis
I/IX

°/o
4923-24

1924~25

45.2

65.3

Vehnä

4/1

1/V

°/o

47.6

1/IX

%

44.5

%
9.0

4./1

%
10.3

59.0

59.i

12.i

16.4

Leipävilja

4./V

°/o
1.4
3.4

1/IX

1/1

1/V

%

%

%

40.5

/±2.3

38.4

58.i

55.4

52.J^

1925-26

64.9

68.8

66.0

13.i

42.3

22.9

56.6

67.6

62.i

1926-27

69.9

74.4

69.Ji

13.`t

28.o

,16.o

61.4

67.9

62.2

12.6
'10.6

6.2
18.7

10.i
6.7

59.o

58.9

61.i

48.4

56.3

49.2
58.Ji

1927~28

70.0

71.8

75.i

1928-`29

55.9

65.3

58.8

1929-30

61.5

80.6

70.2

9.8

34.3

9.rJ

53.4

71.i

1930-31

81.5

91.8

86.8

12.3

35.0

16.7

67.0

79.3

1931-32

84.5

78.9

65.Ji

47.`Fj

37.o

`18.7

70.8

73.3

61.6

1932-33

81.6

82.3

67.6

27.3

11.3

74.i

72.8

61.o

4

24.7

74.9
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Rukiin »vai`astoprosentti» on vuoden vaihteessa kaikkina muina
kulutuskausina paitsi 1931~32 ollut korkeampi kuin koko kulutuskaudelta laskettu omavaraisuusprosentti (1/IX). Melkein kaikkina
aikaisempina kulutuskausina on »varastoprosenttiJ) toukokuun alussakin ollut korkeampi tai ainakin likipitäen }Thtä korkea kuin koko
kulutuskaudelta laskettu omavaraisuusprosentti, mutta kulutuskausina 1931-32 ja 1932-33 se on ollut 14-19 °/o alhaisempi.
Ruisvai`astomme onkin vain vv:n 1923 ja 1928 katojen jälkeen sekä
v. 1925 ol]ut keväällä alhaisempi kuin keväällä 1932.

Vehnän varastoprosentin nousu on vuoden vaihteeseen mennessä
yleensä hyvin suuri: vehnää tuodaan runsaasti talvivarastoon.
Keväällä on vehnän varastoprosentti yleensä alhainen.
Leipäviljan varastoprosentin kulku on suunnilleen samanlainen
kuin rukiinkin. Runsaan vehnän tuonnin johdosta on kuitenkin
leipäviljan varastoprosentti kulutuskautena 1931-32 vuoden vaihteessa noussut, kun rukiissa esiintyy suorastaan melkoinen lasku.
Keväällä on leipäviljan varastoprosentti yleensä ollut hieman korkeampi koko kulutuskaudelta laskettua omavaraisuusprosenttia,
mutta keväällä 1932 ja 1933 kokonaista 9-10 °/o alempi. Merkille

pantavaa on myös, ettei meillä kulutuskausina 1931-32 ja 193233, jolloin leipäviljaomavaraisuutemme oli yli 70 °/o, keväällä kuitenkaan ollut lainkaan enemmän leipäviljaa tarpeeseemme nähden
kuin esim. kulutuskausina 1925-26, 1926-27, 1927-28 ja vain
hitusen enemmän kuin heikkona satovuonna 1929-30, vaikka
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omavaraisuusprosentti viimeksi mainittuina vuosina oli 40-15 °/o
alempi kuin kulutuskausina 1931-32 ja 1932-33.
Prosenttilukuja tarkasteltaessa voidaan huomata useita voimakkaita heilahteluja säännölliseltä tasolta.
Ne ovat pääasiallisesti
aiheutuneet tullin muutoksist,a. Yleisiä leipäviljan tullin koroituksia
on ollut vv:n 1930 ja 1931 vaihteessa, rukiin tu]li on myös noussut
lokakuun alussa 1932, vehnäjauhojen tu]1i taas alentunut v:n 1928
vaihteessa. Tullin korotuksen takia on kulutuskautena 1930-31

ja jonkin veri.an myös kulutuskautena 1932~33 tuotu maahan i'uista
talvivarastoon, vaikka omavaraisuus o]i korkea ja maanviljelijäin
syysmyynnin olisi edellä esitetyn mukaan pitänyt estää huomattavamman varaston muodostuminen.
Vaikkakaan meillä ei oikeastaan ole kuin yksi kulutuskausi,

1931-32, ~ kulutuskaudet 1930-31 ja `1932-33 ovat tullin koroituksen vuoksi ei)äsäännöllisiä, viimeksi mainittu tosin vain vähässä

määrin -jona rukiin talvivarastoa ei ole synt}Tn}Tt inaanviljelijäin
i`unsaan viljan my}Tnnin vuoksi, voimme kuitenkin tehdä sen johtopäätöksen, että jonkin leipäviljalajin omavai'aisuuden nouseminen
meikäläisissä oloissa yli 70 °/o alkaa ehkäistä ulkomaisen viljan talvivaraston muodostumista, mikä vie siihen, että omavai`aisuuden
parannuksesta ei ole taloudelliselle puolustusvalmiudelle huomatta-

vampaa hyötyä muulloin kuin siinä tapauksessa, että maa tulisi
eristetyksi välittömästi sadon saantia seuraavina kuukausina.
Vastaus otsikossa esitettyyn kysymykseen on siis kielteinen:
leipäviljaomavaraisuuden pai`annuksesta ei ole seui`annut vastaavaa

puolustusvalmiuden parannusta. Puolustusvalmiuden parannus jää
sen jälkeen kuin määi`ätty, n. 55-60 °/o omavai`aisuustaso on
saavutettu, aina 80-85 °/o:n tasoon saakka paljon vaatimattomammaksi kuin mitä omavaraisuutta valaisevista numeroista näyttäisi
voitavan päätellä. Pai`annuksena on kuitenkin myös mainittava,
että omavaraisuuden noustessa moni ennen viljaa ostanut maalaiskunta muuttuu omavaraiseksi ja niin vähenee niiden ihmisten luku,
joiden leipäviljan tai.peesta yhteiskunnan elintarvikepulan aikana
on huolehdittava. Omavaraisuuden noustessa 90 °/o:iin ja korkeammalle supistuu viljan tuontitarve jo niin vähäiseksi, että tuonnin

jakautumisella ei ole maan viljavai`aston suuruuteen huomattavampaa merkitystä.
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S}.ks}'Ilä 1()29 jätti Maataloustuottajain Keskusliitto valtioneuvostolle tohtori L/u/}o Jön7teÅsen laatiman ehdotuksen viljalombardilainauksen

järjestämiseksi

osuuskassojen

välit}Tkse]lä.

Suunnitel-

malla pyrittiin parantamaan taloudcllista puolustusvalmiuttammc
muodostamalla viljavarastoja, jotka säilytettäisiin viljelijäin omissa
varastosuojissa.

Maanvilje]ijä, joka suostuisi viljansa varastoimaan,

saisi osuuskassoilta erikoisen, halpakorkoisen (ehdotuksessa 3-4
°/o:n) Iainan viljavarastoaan vastaan. Luottoa myönnettäisiin ehdotuksen

inukaan 3/4 vai`astoitavan viljan ai`vosta.

Kun uusi sato

saataisiin, maksaisi inaanvilje]ijä lainansa pois tai jatkettaisiin sopi-

musta sen jälkeen, kun panttivilja olisi vaihdettu uutiseen.
Jos tämä viljan lainoitusmenete]mä käytännössä toteutettaisiin
tai voitaisiin toteuttaa, vaikuttaisi se i,asoit,ta`'asti maanviljclijäin
viljan myyntiin ja poistaisi juuri sen epäkohdan, jota edellä on sel-

vitetty.
Tämän

suunnitelman heiklmjen ja vahvojen puolien sekä sen

toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen vaatisi oman kirjoituk-

sensa. Mainittakoon tässä vain, että voidaan asettaa hyvin kvseenalaiseksi, r}.htyisivätkö maanviljelijät tällaisia viljavarastoja muo-

dostamaan ja ottamaan niitä vastaan lainoja. Meillä on h}rvin vähän
sellaisia viljeliniä, jotka ovat erikoisesti spesialisoituneet kauppa-

vi]jan kasvattamiseen ja joiden m}.yntiin liikenevät viljamäärät

ovat vähänkään huomattavammat. Viljapanttilainat tulisivat siis
olemaan hyvin pieniä. Ei ole mitään syytä uskoa, että varakas
maanvi]jelijä ottaisi tuollaista pientä viljapanttilainaa: hän myy
s}'ksyllä, jos katsoo scn edulliseksi, ja vartoo kesään, jos uskoo silloin

paremman hinnan sar\vansa. Ja heikossa taloudellisessa asemassa
olevalle maanviljehjälle taas saattaa s}rksyllä suoritettavia veroja

ja usein joulukuussa maksettavia korkoja varten olla välttämätöntä
saada koko myyntiviljansa hinta, joten hän ei voi tyytyä lainaan,
joka vastaa vain esim. 3/Ji viljan ai`vosta.

Vaikkakin yleensä viljan
hinnat syksyllä ovat alhaisemmat kuin kesällä, on kuitenkin esim.
nykyisenä pula-aikana sattunut päinvastaisia tapauksia, ja jo i)ienikin hinnan alennus nostaa ]ainast,a maksettavan koron korkealle,
varsinkin kun otetaan huomioon varastoimistappiot ja -kustannukset.
Painavin, viljan ]ombai`dilainauksen menestymistä ehkäisevä
syy lienee kuitenkin se, että suomalainen maanvi]jelijä ei, suhteelli-
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sesti harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta, o]e tot,tunut tämäntapaisiin, liikemiestaitoa vaativiin manipulatioihin, eikä mielellään,
viisaast,i kyl]ä, sellaisiin tartukaan.
Ruotsissa on erityiseen, kesäkuun 20 p:nä 4914 annettuun vilja]ainoituslakiin perustuva rahan lainaaminen viljaa vastaan ollut
mahdo]list,a jo yhdeksän vuoden ajan.

Johtaja A'. Ti4omz:7te7t,

joka

on käynyt tut,ustumassa viljalainoitusto].mintaan Ruotsissa ja Norjassa, mainit,see viljalainoituksen käytön yleisyydestä Ruotsissa
ai.tikkelissaan Suomen Osuustoimintalehdessä (maaliskuun numero
1933) näin: t)Vaikka vilja]ainoitus nykyisessä muodossaan on näin
ollut Ruotsissa mahdollista jo kahdeksan vuott,a ja vaikka sitä on
niin hyvin johtavien maatalouspiirien kuin valtiovallankin taholla

pidetty erittäin tärkeänä, se on kuitenkin käytännössä edistynyt
vain sen nojalla ja sikäli kuin erinäiset inaanviljelijäin taloude]liset

yhtymät ovat liittäneet lainoitustoiminnan edistämisen ja toteuttamisen muuhun toimintaansa. Niinpä se nykyjäänkin on yleisintä
ja samalla verraten tavallista siellä, missä sitä toteutetaan viljakaui)an yhteydessä, kuten eräät riiaanviljelijäin liikeyhtymät (centralföreningarna) sitä toteuttavat. Jokseenkin samaa voi sanoa niistä
seuduista, missä läänittäiset keskusosuuskassat ovat ottaneet sen
toteuttamisen ohjelmaansa.
Kaikkialla muualla lainoitustoiminta
sen sijaan on jopa hyvinkin vähäistä. Näin on asian laita siitä huolimatta, että kaikkialla koko maassa on viljalainoitukseen mahdollisuus, sillä paitsi valtakunnanpankkia (Riksbanken) ja maanviljelijäinriankkia (Jordbrukarbanken) m}7ös monet liikepankit m?-öntävät viljalainoja.»

Kun Ruotsissa, jossa viljan myynti on paljon }Tleisempi niaan-

vilje]ijän tulolähde kuin meillä Suomessa, maanviljelijät eivät ole

y]eisemmin käyttäneet heille tarjottua viljalainoitusmahdollisuutta,
niin on hyvin todennäköistä, ettei Suomessakaan viljalainoitus
muodostuisi niin yleiseksi tavaksi, että mitään huomattavampia
viljavarastoja täten saataisiin syntymään. Kuitenkaan ei ole syytä
kokonaan hy]jätä ajatusta viljalainoituksen käytäntöönottamisesta:
olojen edelleen kehittyessä voi se osoittautua käyttökelpoiseksi
menetelmäksi. Sivumennen mainittakoon, että johtaja Tuominen
kiinnitti huomiota myös niihin vääi.inkäytösten mahdollisuuksiin,

joihin panttiviljan kotona

säilyttäminen

voisi antaa aihetta, ja
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että

Ruotsissa

vain

h}'vin

hai`vinaisissa

tapauksissa

oli

pantattu vilja syöt}., my}'t}', pilaantunut tai toiseen kei`taan
pantattu. Täinän luontoiset, kyseessä olevaan systeemiin kohdistuvat epäluulot olivat siis osoittautuneet aiheettomiksi.
Kcino, joka kenties saisi maanviljelijät siirtämään viljan myyntinsä m}'öhäisemmäksi ja siten edistäisi viljavarastojen syntymistä
maassa, olisi viljatullin määrääminen alhais.emmaksi syys-joulukuussa kuin vuoden muuna aikana. Erotus voisi olla esim. 20- 30 °/o.
Maanvi]je]ijöiden kannattaisi näin ollen lykätä viljan myyntinsä
kesään, jolloin viljan hinnat tavallisesti - poikkeuksiakin luonnollisesti esiint}'}., vai.sinkin epäsäännöllisinä aikoina - muutenkin
ovat koi`keammat kuin s`-ksvllä. Jos edellytettäisiin i`ukiin hinta cif
lielsinki 1 markaksi, tulli s}Tksyllä

1

mai.kaksi ja kesällä esim.

4: 30:ksi, saisi maanviljelijii, jos tulli vaikuttaa tä\'dellä tehollaan

ja kotimaisesta i`ukiista maksetaan sama hinta kuin ulkolaisestakin,
kesäl]ä `15 °/o korkeaininan hinnan kuin svksvllä. Täinä hinnan lisä

korvaisi k}'Ilä pääoman korot, varastoimiskustannukset ja -tappiot
}.m. maanviljelijälle m?.}rnnin l}'kkä}.ksestä aiheutuvat kustannukset.
Mitä sitten tulee m\.Ilvihin ja viljan tuonti]iikkeisiin, niin olisi näi)le
edullisinta ostaa s}/-ks}-llä tuontiviljaa varastoon koko talven käyttöä

vi`rteii aivan samoin kuin tehtiin silloin, kun viljaomavaraisuuteinme
viclä oli suhtcellisen alhaincn. }Iahdomsest,i muodostuisi heille kan-

nattavaksi ostaa ulkomaista viljaa s}.ks?'llä koko satokautta vartcn,
jolloin kotiinaista viljaa ei saataisikaan kaupaksi. Tämän estämiseksi
olisi menetelinäi.` tä}'deiiiiettävä jauhatus- ja sekoituspakolla siten,

että kotimaisen viljan ()suus kasvaisi s}'ks}'stä kesään mennessä siis aivan päinvastoin kuin n}.kyisin sovellutettavassa menetelmässä.
Syksyllä voisi jauhatus- ja sekoitusprosentti olla esim. 5-10,

talvella ]0-20 °/o, kesällä 50-90 °/o tai joi)a jonakin aikana '100 °/o
aina

olosuhteitten mukaan.
}[aanviljelijä voisi tällöin tä}'dellä
luottamuksella lykätä my}.ntinsä talveen ja kesään.
Jauliatus-

i}rosentin määräämiiien osoittautuisi todennäköisesti nykyistä helpommaksi,

sillä siihen mennessä, kun jauhatusprosentti nousisi
huomattavampaan määrään, ehdittäisiin jo saada kutakuinkin luotettava selvv\.s maanviljelijäin myyntiviljavarastojen suuruudesta.
Nyt sen sijaan, kun jauhatusprosentti on korkeimmillaan syksyllä,
voidaan helposti tehdä erehd}.s; jos jauhatusprosentti on inääi`ätty
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liian korkeaksi, voidaan asia tosin korjata, mutta myllyt ja viljakauppiaat ovat kuitenkin jo joutuneet asiasta kärsimään, jos taas
jauhatusprosentti on määi`ätty liian alhaiseksi, voi inaanviljelijöille aiheutua menekkivaikeuksia tai ainakin voi esiintyä hintoja
laskevaa myyntipaniikkia, sillä jauhatusprosenttia ci nykyisen mene-

telmän mukaan saa jauhatuskauden aikana koroittaa. Ehdotettua
menetelmää noudatettaessa voisivat myllyt syksyllä, tullin halpuuden houkuttelemina, ostaa ulkomaista viljaa liiaksi varastoon, joutuen sitten kärsimään varastoimistappioita, kun vielä olisi ostettava
ko-imaistakin viljaa.
Seii sijaan voitaisiin todennäköisesti tätä
iiienetelmää sovellutettaessa välttää se nykyisin sattuva epäkohta,

että myllyjen on vaikea saada niin suuria kotimaisen viljan määriä
kuin jauhatusprosentin noudattaminen edell?rttäisi. Se vaara saattaisi tosin myös olla tarjolla, että, kun mahdollisimman monet
ii`aanviljelijät koettaisivat lykätä viljan ni}'}'ntinsä kesään, tarjonta
voisi paisua tarvetta suuremmaksi, syntyisi ni}.yntipaniikki ja hinnat laskisivat. `Täin varinasti tapahtuisikin omavaraisuuden ollessa
kvseessä olevaan tuotteeseen nähden h}'vin korl"a; tällaisessa
tapaukst!ssa ei kuitenkaan mikään tämän luontoinen järjestelmä
olisi tari)eellinenkaan. Omavaraisuuden ollessa vain 70-80 °/o ei
todennäköisesti olisi mitään aihetta pe]koon, ettci kaikkea kotimaisLa viljaa saataisi kesällä myydyksi, ja juuri näissä olosuhteissa
kyseessä olevasta menetelmästä olisi hyötyä taloudelliselle puolustusvaliiiiudelle.

i\Iahdollista olisi, että esiLetty ineneLelmä vaatisi täydennyksek-

seen viljalainoituksen järjestämistä tohtori

Jänneksen esittämään

t}'yliin. }Ionet maanviljelijät eivät kiii`eellisten rahantarp.eiden vuoksi

voisi pidättyä viljan myynnissään kevättalveen tai kesään asti ja
()Iisi heille näin ollen, etteivät vastoin tahtoansa joutuisi myymään
viljaansa halvan hinnan aikana, valmistettava tilaisuus viljansa
panttaamiseen.
Kun koi`keamman hinnan saamineii kesällä olisi
hyvin todennäköistä, olisi lainan ottaminen paljon paremmin puolus-

tettavissa kuin tullin ollessa muuttumaton ja hintojen siten vaihdellessa vain tilanteen mukaan maailmanmarkkinoilla. Todennäköistä
on, että lainausmahdollisuutta näissä olosuhteissa kä}'tettäisiinkin

paljon enemmän kuin lainausmahdollisuutta
ehdotettua tullijärjestelyä.

tarjottaessa

ilman
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Mitä kyseessä oleva tullijärjestely vaikuttaisi leivän hintoihin,

en uska]Ia mennä ennustaniaan. Luulisin kuitenkin, ett,eivät ]eivän
hinnat tulisi vaihteleinaan ]äheskään niin paljon kuin tulli ja tul]in
mukana viljan hinnat. Todettiinhan nvkvisen laskukauden aikana,
että ]eivän hinnat vain hyvin hitaasti seui`asivat viljan hiiitoja,
eikä viljan h].nnan nousukaan }-leensä aiheuttane läheskään yhtä jyrkkää leivän hinnan nousua. Leivän valmistuksessa näyttelevät t`7ö-

ym. kustannukset niin huomattavaa osaa, etteivät pienet i`aaka-

aineen hinnan vaihte]ut - tässä tapauksessa 10-15 °/o - vaikuta
kovinkaan suuria.
Esittämäni menetelmä on epäilemättä jonkin verra]i monimutkainen eikä lainkaan omiaan viehättämään ketään, joka ka.upan
mahdollisimman suui`essa vapaudessa näkee ihanteen. Kun nyt
kuitenkin niissä yleisissä poliittisissa ja talouspoliittisissa oloissa,

missä nykyisin elämme, viljatullit ovat maallemme välttämät,tömyys, ja kun meidän vielä on ollut täydennettävä viljatullien vaikutusta jauhatus- ja sekoituspakon säätämisellä, niin ei käsittääkseni olisi aivan mahdotonta ajatella, että vielä astuttaisiin yksi askel
kuljetulla tiellä toteuttamalla edellä esitetty tullijärjestely, joka
vasta täysin toteuttaisi ei`ään viljatullien tärkeimmistä päämääi.istä,
taloudellisen puolustusvalmiuden turvaamisen.
Ehdotettu tullijärjestely veisi siihen, että maassa puolustusvalmiuden kannalta
kriitillisimpänä ajankohtana, keväällä ja alkukesällä, olisi huomattavat maanviljelijäin viljavarastot. Sekin hyöty kyseessä olevasta
järjestelystä vielä olisi, että myllyillä ja viljakauppaa harjoittavilla
tukkuliikkeillä, joiden hallussa oleva vilja on paljon helpommin

ja nopeainmin saatavissa armeijan muonitukseen ja kulutusväestölle
kuin maanviljelijäin hallussa oleva vilja, tulisi olemaan nykyistä

huomattavammat ulkomaisen viljan talvivarastot. Varast,oiminen
ei tulisi aiheuttamaan valtiolle välittömiä kustannuksia ellei mahdollisesti valtio ottaisi suorittaakseen osaa viljalainojen koroista,

mikä tässä tapauksessa ei kuitenkaan o]isi välttämätöntä kun hinta
kesällä olisi järjestetty melko taatusti syksyistä hintaa korkeammaksi. Tullituloja valtio mahdollisesti menettäisi, riippuen täinän
menetyksen suuruus siitä, mihin suhteeseen syys-joulukuulla kannettava tulli asetettaisiin nykyiscen viljatulliin.
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Vi]jaomavaraisuutemme on yhä ollut kasvamassa ja ei.ikoisen
hyvän sadon saadessamme voi i.uisomavaraisuutemme olla jo täydellinen ja hinnanlaskun vaai`a on tarjolla. Tällaisissa olosuhteissa
ei esittämästäni järjestelystä olisi juuri apua - pikemmin ehkä

päinvastoin - eikä se olisi erikoisemmin tarpeen vaatimakaan. Jos
kuitenkin omavaraisuus taas jonkin verran laskee, olisi kenties syytä
ottaa edellä esitetyn järjestelmän hyvät ja huonot puolet huolellisen
tarkastelun alaisiksi taloudellisen puolustusvalmiutemme turvaamista
suunniteltaessa. Tässä kirjoitelmassa on asiaa käsitelty
vain päällisin puolin tarkoituksella kiinnittää huomiota esittäinienikin menettelymahdo]Iisuuksien olemassaoloon.
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Tohtori /Jcwmcv.cm ahkei..ista kädestä on jälleen ilmest\'n\'t
uusi teos, joka aiheeltaan lijttw niihin moniin aikaisempiin tul-lik\.s`.mvksiä selvitteleviin tutkiii:uksiin, joilla hän on i`ikastuttanut
kån`sanutalousticteellistä tutkiinustamme. Tällä kertaa tohtori I]ai`maja on ottanut erikoisesti vtihistaksensa kysymystä tullipolitiikan
vaikutuksesta kansantaloude]i kehitvkseen.
Selvittelv ei ole teoreettis-abstraktinen, vaan on tarkoitvuksena osoittaa, millä tavalla
Suoinen tullii)o]itiikka ennen maailmansotaa vaikutti maamme
tuotantoelämän kehitykseen, lähimiä teollisuuden maatalouteen
veri.+`ttuna voimakkaaseen kasvuun. Uuden teoksen aihe on siten
tullitutkimusten keskeisimi)iä

k}'s}Tinyksiä ja

sellaii]en, jolla teo-

reettisen mielenkiinnon lisäksi on suuri käytännöllinen merkitys.
Kosl{{` tullipolitiikalla yleensä p}.ritään aivan inäärätt}'ihin tuloksiin,
on ilii`eisesti ensiluokkaisen täi.keätä selvittää, onko kä}'tännössä
saavutettu noita päämääi`iä ja onko kenties samassa tai muissa elinkeinoissa ilinenn\.t inuita, odottamattomia tuloksia seuraukseiia
tulliTioliittisista tbimenpiteistä.
Tutkittavaksi otetun k}rs}rmyksen selvittely vaatii mitä inoni-

puolisinta aineiston käsittel`'ä. Tekijä onkin joutunut käyttämään
melkein kaikkia virallisen tilaston tärkeiinpiä haaroja osoittaakseeii
teollisuuden kasvavaa mei-kit\-stä meillä.
Tehtvään aluksi selkoa
tutkimustehtävästä tekijä väe.stö-, maatalous-, t.;ollisuus-, kauppa`'. m. tilaston avulla valaisee eri elinkeinonhaarojen yleistä ltijhitystä
kohdistaen tutkimuksensa pääasiallisesti viime vuosisadan jälki-

puoliskoon ja kuluvan vuosisadan alkuun aina maailmansotaan
saakka, joka perusteellisesti muutti Suomen valtiollisen ja taloudellisen aseman ja mahdollisuudet käyttää tullipoliittisia keinoja.
Tämän jälkeen hän tekee selkoa maainme tullipolitiikan tärkeim-
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mistä vaiheista tuona aikana siii`tväksensä sitten tutkimaan eri
tuotantohaarojen kehit}'stä ja tullisuojelua. Tässä, teoksen laajimmassa osastossa valaistaan seikkaperäisesti eri teollisuushaarojen
erilaisia vaiheita ja sitä vaikutusta, mikä tullisäännöksillä on niihin
ollut.
Tehtyään vielä selkoa eräistä noina aikoina julkisuuteen
tulleista arvosteluista tekijä teoksensa viimeiseen lukuun on yhdistänyt tutkimuksessaan saavuttamansa tulokset.
Lienee tarpeetonta pitemmälti selostaa tutkimuksen sisältöä.
Ainoastaan muutaina seikka vaatji tässä huomiota osakseen. Kaikki
taloudellisia k`Ts`'in\.ksiä hai`rastavat kansalaisethan tietävät vanhastaan, että ® t;olrisuuden merkitys kansamme
toimeentulolähteenä on suuresti kasvanut viime vuosisadan aikana ja että tulli1ainsäädännöllä nimenomaan pyrittiin juuri tähän tulokseen. Tekijä
onkin
seikkaperäisessä tutkimuksessaan voinut vahvistaa tätä
vleiskäsitystä.
Monessa tapauksessa
teollisuushaaran
olen•naisesti, jopa i`atkaisevasti
seuraa sen
raaka-aineidenkehitys
ja tuotteiden
tullimäärien muuttamista ja toisissa tapauksissa riippuvaisuus on
iliiieinen, vaikkei sitä aina sitovasti voida todistaa. Tä}'ty}r tässä

yht}rä tekijän valitteluun, että tietoja teollisuusyritysten kannattav`iudesta on pidetty niin salaisina, ettei niitä juuri lainkaan ole
tutkijain käytettävissä. Ja vasta yritysten kannattavuutta ja sen
v{iihteluita esittämällä olisi mahdollista tä}Tsin pätevästi todistaa,
mikä tullien merkitys milläkin alalla on ollut. Laaja hinta-aineisto
tekisi sekin inahdolliseksi tehdä veri`aten täsmällisiä johtopäätöksiä

tullien vaikutuksesta }/'ritysten kannattavuuteen, mutta sellaisiakaan tietoja ei juuri ole saatavissa. P\'äin ollen lienee paklm tyyt}rä
siihen yleispäätelmään, että teollisuuden laajeneminen tai supistuminen eri aikoina osojttaa, mihin suuntaaii tullipoliittiset säännökset kulloinkin ovat vaikuttaneet. Joskin tällainen päätelmä yleensä
osuneekin oikeaan, ei kuitenkaar., katsoen niihin moninaisiin muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat teollisen toiminnan kehitykseen,
voida pitää tätä syy-yhteyttä aivan vakuuttavasti todistettuna.
Tähän katsoen on hyvin ymmärret,tävää, että tekijä inonissa
kohdissa t}ryt}T}' varsin varovaisiin johtopäätöksiin.

Tekijän esitys tullipolitiikan vaiheist,a sisältää paljon sellaista,
mikä lienee outoa nuorimmalle, itsenäistymisen jälkeen varttuneelle
tut.kijapolvelle.
Moni teollisuudenhaarahan meillä aikoinaan ei
päässyt kehittymään niin paljon oman tullipolitiikkamme johdosta,
vaan i)ääasiallisesti niiden etujen nojalla, joita Suomi aikaisemmin
monilla aloilla nautti kilpailussa Venäjän markkinoista muiden
maiden kanssa. Myöhemmin, kuii Venäjän teollisuus alkoi varttua,
vähennettiin näitä etuja huomattavasti.
Saanemme melkoiselta
osalta kiittää sikäläisten teollisuuspiirien vaikutusta siitä, etteivät
suomis}7öjät saaneet hävitetyksi tullii`ajaa Suomen ja Venäjän
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väliltä.
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Mutta joskin ei`äillä Suomen teollisuudenliaaroilla siten oli

huomattavia etuja yhteydestä Venäjän kanssa, on toisaalta huomattava, että tämä tapahtui maat,alouden kustannuksella Venäjän
viljanvjennin hyväksi. Tämä maatalouden etujen jääminen lapsipuolen asemaan useiden tärkeiden teomsuudenhaai.ojen etujen i`innalla on syytä pitää mielessä, kun tällä haavaa saattaa nä}.ttää
siltä, kuin maataloutta suosittaisiin muiden elinkeinojen kustannuksella.
0lisi koviii mielenkiintoista koettaa selvittää, minkälainen olisi
Suomen tuotantoelämän asema ja sen tärkeimpien haarojen, viljanviljelyksen, karjanhoidon, kotimarkkina- ja vientiteollisuuden keskinäinen suhde, jos esjm. viime vuosisadan keskivälistä olisi voitu
harjoittaa toistmlaista, Venäjästä riippumatonta, }rksin maamine
omien kehitysmahdollisuuksien sanelemaa talouspolitiikkaa.
0li-

siko maamme nyt varakkaampi vai köyhempi, olisiko sen kokonaistuotaiitovoima suurempi vai pienempi kuin se tosiasiallisesti on?
Tuollaisen koko kansantalouden kehitystä koskevan s}Tnteesin antamine]i ei ole helppoa ja sivuuttaisi todennäköisesti niiden kys}'mysten rajat, joita varovainen tiedemies ottaa käsitelläksensä. Vastauksen ant,amineii näihin kysymyksiin ei tiet}.sti ole kuulunut nyt
esiteltävänä olevan teoksen ohjelinaan, jonka tut,kimustehtävä on
paljon suppeampi mutta samalla myös realisem]ii.
Tri Harmajan tutkimus antaa aihetta mone]ilaisiin ajatuksiin,

joihin ei tässä kuitenkaan ole mahdollista puuttua, vaan täyt}.y
vain viitata itse teokseen. Se tarjoaakin mielenkiintoista luettavaa
ei yksistään niille, jotka harrastavat tullipoliittisia k}-s}myksiä,
vaan myös kaikille niille, joiden mieliä askai.ruttaa k}'s}7mys oman
elinkeinonhaaran t:iikka Suomen koko tuotantoelämän kehittäinisestä. Teosta voidaan sitä suuremmal]a s}r}'llä suositella, kun sen
esitys on tasapuolista ja harkittua ja esit}'stapa viimeistelt}-ä ja
sujuvaa.
A. E. T.

K. V. T{jLUKovALTA, ForssarL puui>illatel.laan hisioria 1847-1934.
Kuvituksen toimittanut JscbÅ `Juzj7?. Osake}7htiö Forssa Aktiebolagin kustantaina.
Iiämeenlinna `1934. Siv. XXXII+857.

Suurteollisuutta on Suoinessa harjoitettu verraten vähän, eivätkä
sen vaiheet yleensä ulotu vai`sin kauas menneisy}'teen. Tämän alan
kehitystä tunnetaan kuitenkin suhteellisesti paljon sen johdosta,
että useat teollisuuslaitokset ovat vuosikymmeniä täyttäessään
teettäneet toiminnastaan historiikin. Välistä tällainen julkaisu on
tosin ollut vain suppea `'leiskatsaus teollisuuslaitoksen ulkonaisiin
puitteisiin kuluneiden vuosikymmenien aikana.

Mutta joskus on

asianomaisen lait()ksen vai`()illa sut)ritettu perusteellisia tutkimus-
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töitä ja siten saatu aikaan teoksia, jotka huomattava]la tavalla valaisevat taloude]lisen kehityksen eräitä vai`sin tärkeitä puolia.
Forssan i)uuvillatehtaan historia kuuluu niihin juhlajulkaisuihin,
joita toimitettaessa ei näytä vaivaa eikä varoja säästellyn. Siten
on s}mtynyt teos, jonka ulkonaiset mittasuhteet ovat hyvin mahtavat.

Itse

esitys,

jonka

on

laatinut

i`ehtori

/{-. V. KcitÅftovciztci,

käsittää tasaluvuin 700 sivua. Mutta sitä i)aitsi on teoksessa lähes
50 sivua henkilötietoja virkailijakunnasta ja yhtiön luottamusmiehistil sekä eneinmän kuin 100 sivua liitteitä, jotka on koonnut tehtaa]i toi]i`itusjohtaja, kaupi)aneuvos JscLÄ` LJz/!t.7i. Julkaisun ulkoasun

juhlallisuutta lisäävät tuntuvasti ei`ittäin lukuisat kuvat, kai`tat ja
diagranmiit, jotka esittävät etupäässä niitä ]aitoksia ja henkilöitä,
joita teoksessa on käsitelty. Välistä niiden yhteys asianomaisen
tekstin kanssa ei kuitenkaan ole aivan läheinen, mutta suui`in piirtein teoksen kuvitukselle on annettava täysi tunnustus.
Julkaisun pääosa, jonka nimenä on »A.W.Wahi`enin aika»,
käsittää lähes 500-sivuisen esityksen Forssan teollisuuslaitosten
perustajan suuriai`voisesta elämäntyöstä; tcoksen onkin Osakeyhtiö
Forssa ^'\ktiebolagin hallitus omistanut hänen muistolleen. Mutta
Wahi`enista voi lausua, että hän ei ainoastaan ole tämän esityksen
mielenkiintoisena, välistä suorastaan jännittävänä aiheena, vaan
hän on myös huolellisesti tallettamalla perustamiensa ja johtamiensa
liikkeiden asiapaT)ereja, kirjevaihtoa ja tilikirjoja suuressa määrin

helpottanut vastaisten tutkijain työtä - mikäli ei täyt}7ne sanoa,
että ?'ksit}-iselle tutkijalle on tätä aineistoa ollut tarjolla liiankin
i``insaasti, kun kä}'tettävissä on tällä kei`taa ollut vain muutaman

vuoden aika ja kun kuvattavana olleen mei`kkimiehen toiminta
on ]iikkunut niin kovin monilla ei`i aloilla. \Vahren ei suinkaan
rajoittanut pontevaa työskentelyään vain tekstiiliteollisuuden päähaaroihin, joihin hän ammattiopi)ia hankkimalla oli vai`sinaisesti
valmistautunut ja joita hän suorastaan ylivoimaisilta näyttävien
esteiden keskellä hoiti mitä taitavimmin, vaan hän ehti toimittaa
i)aljon muutakin. Siten hän rahallisista y. m. vaikeuksista lannistumatta
esiintyi aloitteen tekijänä niinkin kaukaisella työalalla
kuin i)uuhiomoteollisuudessa; hänhän yhdessä muiden liikemiesten
kanssa perusti Kuusankoskelle tehtaan, joka oli pohjana vastaisille
Kymi-yhtiön suurille laitoksille. Tunnetumpaa lienee, että Wahi`en
hai`vinaisclla inno]la t}röskenteli maatalouden alalla, raivaten sangen
laajoja peltoalueita ja jalostaen suuren määi`än karjaa ei`i maatiloilla.
Näin o]len hänestä tuli myös Suomen Talousseui`an puheenjohtaja,

ja hänen tähän toimeen ryhtyessään pitämänsä puhe eri elinkeinohaarojen hyvin järjestetystä yhteistoiminnasta sisä]si sellaisia mietteitä, jotka ansaitsisivat myös nykyajan talouspolitikkojen vakavaa harkintaa.

Yleensä hän ei vai`sin i)aljon i)uuttunut sellaisiin
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kansantaloudellisiin k`-svni\.ksiin, jotka eivät olleet välittöiiiästi
kosketuksissa hänen o.m`ien. toimialojensa kanssa.
Eikä hän nä}'tä

pitäneen suuressa arvossa }'liopiston silloisen kansantaloustieteen
edustajan lausumia ajatuksia taloudellisen ]ainsäädännön uudistamisesta; vuonna 185(J hän kirjoitti }.stävälleen Suomen Pa]ikin
kamreerille: >)Kansantalouden professori on minusta ~ ]ie`.äst,i

iiuhuen -nauta, jonka maastaviennistä olisi maksettava kunnial]inen palkkio.t) Sanan `'oimakin oli \\tahrenilla suuri.

Teoksen toisessa osassa esitetään pääkohdittain Forssan tehtaideii
historiaa vuodesta `J88:t n`'kTaikaan saakk€i. i\'äinäkin \'uosik`.mmeninä tehtiin uusia aloitteita .verraten paljon, inutta }-htiön toi`minta,
jonka taloudellinen pohja oli ehtin}'t suuresti vakaantua, o]i yleensä
rauha]lisempaa,

varsinkin insinööri AwgL4s.f J3o7.6J6.CJ.ö.min ollessa ])ää-

johtajana. Sitä vastoin vai)aaherra Å'. E. Pci!//t6/tin tultua vuosisadan
vaihteessa tälle paikalle jouduttiin vähite]]en murrosaikaan, joka
sittemmin, varsinkin sotavuosina aiheutti m()nenlaisia `':iikeuksia
tehtaiden toiininnalle.
Mutta pahimmistakin i`istiriidoista liTorssa
selviyt}'i suhteellisesti h}.vin, kiitos ete`'än johdo]i ja vuosik`.minenien kuluessa muodostuneiden h}-vien perintätiii)(tjen. \raka\.'ampia
häii`iöitä }.htiön menest}'kselle toivat mukam`an ne mullistukset,
joita osake-enein]iiistön ja `.htiön johd(Jn joutLin`inen uusiin käsiin

aiheut,tivat vuosina 1922-24. Mutta viinieksi kuluneen vuosik`Tnimenen aikana }-htiön taloude]linen asei]ia on jällcen tä\Tsin vakåantunut, ja sen toimitusjohtaja on juhlittiia{in `-htiön 75-`vuotista toiinintaa ja myyt}tään osake-eneTnmistön voii`it erota siitä siiiigen
t`'}7tyväisenä omiin ja }Thtiön teknillisen johdon aikaansaann()ksiin.
li`orssan tehdasyhteishnta on meidän itäiviiiämme arvossa iiidctty
tekijä talouselämässämme.
Liitteissä, jotka ovat teoksen lopussa, on }'htiön ja cräiden rahastojen sekä lastentarhansääntöje]i ohella m. in. tasetilien vhdistelmä
sekä tilastoa valmisteista ja ])alkoista `'ht,iön koko toiniinta-ajalta
sekä kirjanpitoon pei`ustuvaa tilastoa vLosilta 1925-1933. Varsiiikin nämä lukusarjat tarjoavat arvokasta aineistoa tekstiiliteollisuuden kehitvkseen kohdistuvalle tutkimust`Tölle inaassamme. I-Iistorii-

kissa niitäu nävttää verraten vähän kävtet`'n.
Ei`ikoista kiitosta ansaitsee tämän juhlakirjan huolellinen painoasu. Painovii`heitä siitä tapaa tuskin lainkaan. Mutta kaksi kielellistä

huomautusta täytynee tässä kuitenkin esittää. Tekijä on käyttänyt
teonsanaa »tuottaa» sekä sen varsinaisessa kansantaloudellisessa
merkityksessä että myös maahantuonnista puheen ollessa, ainakin
kymmenkunnan kertaa. Vaikkakaan niistä kysymyksen alaisissa

yhteyksissä ei synny väärinkäsityksiä, olisi sittenkin parempi, oppisanaston vakaannuttamiseksi, välttää tällaista kielenkäyttöä, joka
välistä voi johtaa epäselvyyteen; eihän y)tuottajaksi» kä}' sanominen
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importööriä, vaan yksinomaan produsenttia. Toinen huomautus
koskee muotoa ))vähintäin», jota tässä teoksessa on johdonmukaisesti
käytetty kirjakielessä yleisemmin hyväksytyn muodon ))vähintään»
asemasta.
Niin hyvin tekijälle kuin kustantajalle on joka tapauksessa lausuttava parhaat kiitokset ansiokkaasta juhlajulkaisusta, jonka
pitäisi, suuresta koostaan huolimatta, saada paljon lukijoita.
L. 1-1 .
®

JENs

TOFTEGAARD,

Martins Forlag.

VorG

SÅCL#eJ..

K¢benhavn 1932.

Anden,

gennemsete

Udgave.

Siv. 256.

Pohjoismaiden finanssitieteellinen kirjallisuus ei vielä ole kehit-

tynyt varsin laajaksi, mutta eräitä sangen huomattaviakin teoksia
siihen sisältyy. Tanskassa julkaisi V. Fci/be Ho7tse7t vuosina 189496 kaksiosaisen oppikirjansa Finansvidenskab ja myöhemmin ilmestyi Corczc TrcLpin pieni alkeisoppikirja tältä alalta.
Erikoiskysymyksiä, nimenomaan verotusta, on esitetty useissakin julkaisuissa.
Kun puheena olevissa teoksissa tavallisesti luodaan katsauksia
myös voimassa oleviin verolakeihin, joiden säännöksiä tuon tuostakin muutellaan, tällaisten esitysten sisällys j o verraten pian vanhentuu.
Varsinkin maailmansodan jälkeen on kehitys tällä alalla eri maissa
ollut siksi nopeata, että finanssioloja koskevat julkaisut eivät ole
voineet pysyä kauan käyttökelpoisina. Toiselta puolen on luotettavien tietojen tarve niistä uudistuksista, joita nimenomaan verotusoloissa on ei`i tahoilla tapahtunut, i}iin hyvin asianomaisten maiden
omille kansalaisille kuin näitä kysymyksiä harrastaville ulkomaalaisillekin hyvin suuri.
Näin ollen on pätevä esitys Tanskan verotusoloista varmaankin
hyvin tervetullut sangen monille lukijoille. Tekijä itse, joka työskentelee sikäläisen verotusviraston aksiisiasiain päällikkönä, on
käytännöllisestikin perehtynyt verotuskysymyksiin, ja siten hänen
asiantuntemuksensa on varmalla pohjalla.
Je7®s To/£GgcLcwdin

teos

on

lähinnä

tarkoitettu

oppikirjaksi

finanssitieteen opiskelijoille. Tämä on suurelta osalta määrännyt
sen yleistajuisen luonteen. Siten ei esitykseen, jonka laajuus edeltä-

päin oli määrätty, ole voitu ottaa muuta kuin kaikkein välttämättömimmät kohdat eri kysymysten yleisestä pei.iaatteellisesta puolesta.
Johdantona on lyhyt katsaus julkisen talouden menoihin. On
mielenkiintoista todeta, miten Tanskassa yksinvallan aikana valtionvaroja tarvittiin pääasiallisesti kuninkaan hovin ja sotalaitoksen kustannuksiin. Nykyjään vastaavat menoei`ät ovat jääneet pieneksi
osaksi siitä, mitä erilaisiin hallintotehtäviin käytetään. Johdannossa
esitetään myös kuntien menoja, jotka Tanskassa ovat kasvaneet
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verraten suui.iksi, ja luodaan yleiskatsaus julkisen talouden tuloihin.
Niitä käsitellessään tekijä m. m. huomauttaa siitä suuresta vahin-

gosta, joksi Tanskalle on muodostunut domeenien myyminen ennen
yksinvallan lakkauttamista vuonna 4849. Mutt,a sitäpaitsi ovat sikäIäisten valtion liikelaitosten, nimenomaan valtionrautateiden, i`ahal|iset tulokset olleet kovin huonot.
Sodan jälkeisenä aikana eivät
rautateiden omat tulot ole aina riittäneet niiden käynnissäpitoon.
Teoksen toisessa luvussa verotusperiaatteita esittäessään tekijä

::åtaa,¥åuT,TaT3;y,::enta]s±å:=ao]]££ssås±tn±]::±nnkay]:,=T,,å,se±£nh,ä:a:¥satsttueL]e;]e:#::
valtion tchtäviin nähden. Ilrikoista huomiota hän kohdistaa m. ]ii.
siihen oikeudenmukaisuuden vaatimukseen, ettei verotuksessa ole
T>idettävä silmällä vain lain .T)eriaatetta, vaan yhtä paljon todellisen
tasapuolisuuden aikaansaamista eri veronmaksajien kesken.
Tässä

yhteydessä hän tekee se]koa myös niistä suunnitelmista, joita on
esitetty menojen välittömän verotuksen aikaansaamiseksi.
Kerrottuaan ko]mannen luvun alussa Tanskan verotusreformeista
vuosilta 1903 ja `J908 tekijä ryhtyy tarkastelemaan vei`otuksen eri
r}rhmiä. Ensimiiiäiseksi hän käsittelee iiiaakiinteistöjen verotusta,
joka Tanskassa edellecn on voimassa crikoisverotukscna ja jonka
säil`.ttämistä tekijän niielestä puoltavat iiionet näkök()hdat. Laajin
esit}'s, kuten luonnollista, kohdistuu tu]ojen ja vara]lisuuden verotukseen, jota koskevista säännöksistä teoksessa on seikkaperäinen
selonteko.
Lyh}'est,i esitettyään perintö- ja lahjaverotusta tekijä
sitten antaa selvitvksen kulutukseen kohdistuvista veroista. Siinä
ansaitsevat huomi6ta m. m. ne vaihtelut, joita arvo-ja ei`ikoistullien
kä}'ttämisessä on Tanskassa viime aikoina tapahtunut.
Luvun
lopussa on katsaus ei-äisiin muihin valtionveroihin ja ei.ikoismaksuihin.

Edellä k(tsketeltuun varsinaisen valtionvei`otuksen esitykseen
verraten tcoksen loppuluvut ovat melkoista lyhempiä. Neljänteen
lukuun sisältyvä selonteko kuntien verotuksesta on kuitenkin
veri`aten }.ksit}'iskohtainen. Kun viime aikoina meillä on valiteltu
kunnallisen verotaakan yletöntä raskautta, herättävät erikoista
mielenkiintoa ne säännökset, joilla Tanskassa on rajoitettu kauT)unkien oikeutta veroprosentin koroittamiseen. Maakiinteistöihin ja
henkilöihin kohdistuvien \'erojen ohella siellä kunnat saavat tuloja
m. in. moottoriajoneuvojen vei`ottamisesta.
Seuraavassa luvussa aimetaan aivan l}'h}t'esti tietoja kirkollisista
maksuista, joiden rahallinen merkitys ei siellä olekaan varsin suui.i.
Lopuksi tarkastellaan verojen vaikutuksia, erjkoisesti pitäen silmällä
niiden aiheuttamaa taloudellista rasitusta. - Suppean kirjallisuusluettclon ohella on liitteenä katsaus Tanskan valtion verotuloihin
varainhoitokaudest{i 1{j03m4 Iähticn.
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Selvänä todistuksena siitä, että Toftegaardin puheena oleva teos
hyvin vastaa tarkoitustaan, on sen suosiollinen vastaanotto yleisön
taholta, jonka finanssitieteellisen kirjallisuuden harrastus ei tiettävästi ole varsin suuri. Kun tämän teoksen ensimmäinen painos
ilmestyi vuonna 1929, siitä jo vuonna 1932 oli tarpeen ottaa uusi
painos. Meidän oloissamme sellainen levikki, verotuskysymysten
suui.esta ajankohtaisuudesta huolimatta, ei näyttäisi mahdolliselta.
L.H.

Ci cNNALR MXRDALL,

FinanspotitiJwns ekonomi,ska verkningar.

1öshetsutredningens betänkande 11.

A:Lets-

Bilagor, band 2. Stockholm

1934. Siv. 279

Ruotsin kansantaloudellinen tutkimus on etenkin viime vuosina
osoittanut tavatonta vireyttä ja elinvoimaisuutta.
Vanhempia,
kansainvälisen aseman saavuttaneita tutkijanimiä Wicksell, lleckschei`, Cassel on seurannut lukuisa joukko nuorempia, kuten Lindahl,
Ohlin, Åkerman, Bagge, Myrdal y. m., jotka nykyjään varsin kunniakkaasti puolustavat sitä mainetta, jonka Ruotsin kansantaloustiede jo aikaisemmin on saavuttanut.
Etenkin vaikea pula-aika, jolloin ahdistusta tunteva elämä
on lukemattomilla kysymyksillään niin kiihkeästi kääntynyt tieteen edustajien puoleen, näyttää Ruotsin kansantaloudelliseen
tutkimukseen vaikuttaneen varsin hedelmöittävästi ja uusia hei`ätteitä antavasti. Sekä laajemmissa että suppeammissa esityksissä on
läiitisessä naapurimaassamme käyty käsiksi moniin pula-ajan herättämiin kysymyksiin. Tuloksena onkin ollut joukko tutkimuksia,
jotka luovat uutta valoa taloudellisen elämän probleeineihin. Näihin kuuluu myös otsikossa mainittu professori J\42/rdc!Zj7t teos.

Se on syntynyt Ruotsin työttömyyskysymystä selvittävän komitean toimeksiannosta, ja teoksen tarkoituksena oiikin finanssipolitiikan vaikutuksien tutkiininen erikoisesti työttömyyskysymyksen
kannalta. Ei`äiltä pääkohdiltaan ja suppeammassa muodossa tekijä
on käsitellyt tätä kysymystä jo aikaisemmin, nim. Ruotsin hallituksen tilivuodelle 1933/34 esittämän tulo- ja menoarvioehdotuksen
liitt,eessä sekä ei.ikoisessa
hushållning)), joka ilmestyi

kirjasessa »Konjunktur och offentlig
viiine vuonna.
Uudessa muodossaan

esitys on huomattavasti laajentunut, ja samalla se on saanut teoreettisen syvenn}Tksen, joka teokselle antaa suureksi osaksi aivan
uuden sisällön.

Kun muistetaan, kuinka syvällekäypä vaikutus pula-ajan joukkotyöttöm}7vdellä on koko kansantalouteen, käy ymmärrettäväksi,
että tekijä, kun hän tahtoo esittää tieteellisesti perustellun ohjelman
pula-ajan
työttöm}'}-den lieventämiseksi,
kohtaa tässä
suuren
5
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joukon miiiia talo`iseläiiiå]i

iirobleeHieja, jotka

piLkäss.i

s}'\'-\-iiLe`.s-

ketjussa liitt`'vät tiitkittavaan kysym}Tkseeii. Esiteltäväiiä.olejan
teoksen eräs monista mielenkiintoisista puolista onkin siinä, etti.i
tekijä on ryhtyn`.t selvittämään iiionia työttöm}'}rskys}'m}-stä välillisesti koskettavia i)robleemeja. Sellaisiahan ovat in. m. vei`otus ja
luotonkävttö esim. `'leisten töiden rahoittamiseksi. Näille kvsvmyksiile Uomistetaan kirjan toinen ja kolmas osasto. Käsiteltäv®äksi
tulee vaikea veronsiirtoprobleemi, vei`otuksen eri muotojeii vaikutus tuotantoon, kulutukseen, hintoihin, tulon ja var€illisuuden .].akautumiseen, pääomaninuodostukseen, }.ritteliäisw'teen `'. iii.
Käsittel}r tapahtuu staattisen t.isapainotalouden ah;traktis`in c(lell`.t,\-ksin: Tekijä on täysin tietoinen tämän metodin heikkouksistii, iiiu.tta
puolustautuu sillä, ettei niitään muutakaan kein(`a ole fimnssiii{t]itiikan pitkäaikaisten vaikutusten toteamiseksi. Tähän tuskin oTi
mitään lisättävää. Paljon luotettavampaa oT)astusta tekiji.` tarjo{`a
luotonkä`'tön finanssitaloudellisen merkitvksen selvittel`.ssil.
\'allitseva k.äsitys, että julkistaloudellinen hiotonkä}.ttö ori luvallista
vain

))tuotannollisiint),

s. i).

yksit}.istaloudellisessa

mei`kit\'ksessä

tuloa ant{`viin tarkoituksii[i, otetaan teoksessa perinpohjai;en kritiikin alaiseksi. Jokaisessa v€`Ition tai kunnan budjetissa on menoja
tuloa tuott€`mattoiiiiin tai.koituksiiii, kuten teiden, koulujen ja si`irashuoneideii rake]itamiseen, jotka menot on i)eitettävä veroill:i.
`Tokai§essa hiidjetissa on niin ikään menoja tuloa tuottaviin tai-kttituksiin, joihiii lainavarojen käyttö katsotaan luvalliseksi.
.Tos

pidetään silinällä useamman, esim. 10 vuoden, varainhoitokautta,
voidaan jonakin yksityisenil budjettivuonna tuloa tuottainattoiiiiiTi
tai.koituksiin kä}'ttää m}'öskin lainavaroja ja tulo:` tuottaviin tarkoituksiin m}'öskin verovaroja, riippuen konjuTiktuuriaseinasta.

Täten tekijä osoittaa, että luotonkäyttö tuloa

tuottamattomiin

tai.koituksiin on vain budjettiteknillinen kys}Tin}Ts, joka piteniinästä näkökulmast{i katsoen ei v{iaranna varainhoitoaseman t)terveyttä)), jos vain samalla ])idetään huolta tulojen sitomisesta esiiii.
ott€`rnalla lainat lvhveksi ajaksi, jolloin ne maksettaisiin seuraa`Tana
nousukautena javehnenkuin uusi lasku-ja lamakausi taas alkaa.
Samaa tarkoitusta T)alvelisi hyvinä aikoina kei`ätt,ävien riihastojen

muodostaminen, joita sitten käytettäisiin huonoim aikoina julkisen
sen i>luon-

talouden ]atijentamiseen suuremmassa määi.ässä kuin
nollinen)) kehitvs muuten edellyttäisi.

Kuten huomataan, tekijä tahtoo kehittää finanssipolitiikasta
konjunktuuripolitiikan välineen. Kun yksit}'ineii ansiotalous nousevana konjunktuurikautena laajenee ja lasku- ja lamakautena
kutistuu, aiheuttaen laajaa t}'öttöm}ryttä ja muita taloudellisia ja
sosialisia häii`iöitä, olisi julkisen talouden finanssii)o]itiikka kohdis-

tettava tasoittamaan tätä

konjunktuuriaaltoa.

Tällaista

>)sillan.
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rakcnnusLa» (rliei.brtlckung.) ei.i koiijunktuurikausien vålille on jo

aikaisemmin /``jc/t. (Fimnzwirtschaft, und Konjunktur, Jcna 193`2)
varsin i`nsiokki`asti perustelliit.
Tåiiiän ajaLuksen mukaan, jota
M.vrdiil laajemmin perustelee erikoisesti lamakauteen nähden, olisi

julkisen talouden p}rrittävä lasku-ja lamakaudessa suurempaan laajentumiseen ja nousukaudessa suurcnipaaii pidättyväisyyteen kuin
asiain »1uonnollinen>) meno vaatisi, jotta eri lwnjunktuurikausien
välille saataisiin aikaan tasoittava vaikutus. Kuten huomataan,
on tässä suunniteltu finanssi])olitiikka osittain ])äinvastaista meillä
esiintyneille pyrkim}'ksille.
Meillähän on kireimmässä lamakaudessa istunut erikoiiien valtionmenojen sui)ista" islautakunta.
Kun M}'rdalin teos, niin teoi`etisoiva kuiii se läi)ikotaisin onkin,
on kirjoitettu erikoisesti työttöm}.}Tsk}'s}-m}rstä silmällä pitäen,
seuraa tästä, että huoinio kohdistetaan pääasiallisesti lasku-ja lama-

kauden fi"`nssipoliittisiin vaikutuksiin.
Laskevan konjunkt`iurik€`uden vaatiinaa julkisen talouden suhteellista laajentumista i)ei.ustelee tekijä lyhyesti selostaen seuraavasti: J)1juonnolliscen» asiai]imenoon verraten laajeiinetulla julkistaloudel]isella toiminnalla pidetään tuotantovälineet suuremiiiassa inäärässä toiminnassa. T}-öttömy}.s pys`'tetään vähäisemr)änä, mikä samalla välientää menoja

suor.maisiin avustustarkoituksiin.

Yhteiskunnan jäsenten tulot ja

saiiialla m}7{.ts vei`olähLeet p}ts}Tvät tällöin runsaampim, iiiinkä joh-

dosta veromääi`ät voidaaTi i)itåä alhaisina.
\''äestön lisääntvn\.t
ostokyk}r antaisi vä]illisesti ja valtion ja kuntien laajentuneesta`' t6iininnasta johtu\r:it tar`.ike-, raaka-aiiie-}T. Tn. tilaukset välittömästi
kiihoketta
}rksityiselle
elinkeinoelämälle, jota se taloudellisessa
]askukaudessa niin kipeästi kaipaa.

Nousevan
ko]ijunktuurikauden täi.keimpi.`n€l tehtävänä taas
olisi suhdannerahast()jen keri.iäminen seuraavan lamakauden vai`alle.
Lamakaudessa otettujen lainojen maksaminen lankeaisi jo tehtyjen
sopiinuksien ja eii"ikolta tai)ahtuiiecn tulojen sitomisen vuoksi
automaattisesti nousukauden asiaksi.
Edellä tehdyt viittailut kirjan aj€`tuksiin tuskin antavat oikean
kuvan sen vai`sinaisesta sisällöstä.
Tekijä nim. kehittää edellä
mainittua ohjelmaa7isa laajasti ja perin[)ohjaisesti. Siihen liitt}ry,
kuten jo tämän kirjoituksen alussa i`iainittiin, monilukuinen määi`ä
inuita k}.s}rm}'ksiä. Kaikkia näitä tekijä käsittelee varsin terävällä
anal},'}Tsillä. Samastakin kysymyksestä hän esittää useita vaihtochtoja ja asettaa uusia kombinatioita. Välistä hän lähtee määi.ätyistä edellytyksistä, suorittaa hiuksenhienon anal}'ysin ja tekee johto-

päätökset. Sitten hän hylkää annetut edell}.t`'kset, asettaa uudet,
tekee uuden aiialy}'sin ja uudet johtopäätökset j. n. e., päästen aina
askeleen
eteeni)äin
loppupäätelmiä
kohden. Finanssipoliittinen
ohjelma, joka teoksesta lopuksi tulee esille, onkin iTionilukuisten
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vksit`'isk`'s`'m`.sten teoreettisen käsittelvn tulos.
Pääsisällöltään
ieos ön site.n ä'nkarasti teol.eettinen esit}-S. finanssipolitiikan kansantaloudellisista vaikutuksista.

Kun tätä alaa on tähän saakka tutkit,tu varsin vähän, johtuen
vallitsevan, vanhan saksalaisen kamei`alismin perintöä hoitavan,
lakikokoelmia ja niiden historiaa selostelevan finanssiopin suunnasta, muodost.aa professori M}.rdalin teos varsin arvokkaan ja
ajatuksia avartavan lisän k a n s a nt a 1 o u d e 11 i s e n finanssitutkimuksen köyhään kirjallisuuteen. Tältä kannalta katsoen puheena
oleva teos on alallaan monessa suhteessa uranuurtava, riippumatta
siitä, kuinka lopullisiksi ja h}'väks}'ttäviksi tekijän inonet johtopäätökset on katsottava.

j?. 7'.

WiLHE" RöpKE, Å'on/.i4nÅCwr ocÄ Årjser. Stockholm 1934. Koopei`ativa förbundets bokförlag. Siv. 202.

j%pÅGn

kirjalla »Krise

und

Konjunktur», jonka ensimmäinen

painos on vuode]ta 1932, on ollut hai`vinainen menestys. Se on
parissa vuodessa kääniietty useille viei'aille kielille, nyt viimeksi
ruotsinkielelle, ja on saavuttanut varman aseman monen yliopiston
kansantaloudellisten kurssikirjojen joukossa.
Täinä menestys on
jolitunut varsin luonnollisista s}.istä. r\.iin paljon kuin suhdannekysymyksiä onkin käsitelt}. nimenomaan viime vuosina, on samalla kuitenkin ollut suui`i puute sellaisista teoksista, joissa selvässä,

i)ätcvässä ja riittävän suppeassa muodossa annettaisiin johdatus
konjunktuuritieteeseen ja sen saavutuksiin. Tämän puutteen korjaamiseksi Röpke on laatinut teoksensa ja, sanottakoon heti, että
hän on onnistunut tehtävässään aivan erinomaisesti.
Kirja jakaantuu neljään lukuun.
Ensimmäisessä käsitellään
taloudellisten aaltoliikkeiden ilmenemismuotoja, toisessa suhdannevaihteluiden historiaa, kolmannessa niitä syitä, jotka s}'nnyttävät
suhdannevaihteluita, sekä neljännessä suhdannepolitiikkaa. P\Täistä
kolmas luku epäilemättä on kaikkein antoisin, sillä lukija saa siitä
inainion silinä}'ksen konjunktuuriteoreettisiin probleemeihin. Luu1en, että siihen tutustuttuaan sellainenkin lukija, joka ehkä on
ollut arvostelevalla kannalla konjunktuuritutkimuksen saavutuksiin,
on valmis tunnustamaan, että viime vuosikvmmeninä suoritettu
t}.ö ei suinkaan ole menn}'t hukkaan.
Tekijä korostaa täydellä s}r}rllä sitä }'hteistä pohjaa, mikä tieteellisillä suhdanneteorioilla n}Tk}.isin on, huo]imatta monista vielä

ratkaisemattomista riitakysymyksistä: »Konjunktuuriteorioiden vä1isestä taistelusta on viime vuosikyminenien aikana l#hittynyt
}Thteinen tiedon ydin. Tähän `'hteiseen tietopohjaan kuuluu ennen
muuta perustavana käsitykseLä, että ki`iisin varsinaista svvtä ei
ole etsittävä romahduskauden taloudellisista olosuhteista, vaan
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sitä edeltäneen nousukauden mekanismista sekä lisäksi käsitys
siitä, että nousukauden mekanismi johtaa kiinteiden pääomasijoitusten lisääntymiseen, mikä taas monenlaisten vuorovaikutusten
kautta lopulta saa koko kansantalouden käymistilaan, ja että
tämä kokonaismuutos rahoitetaan laajennetulla luotonannolla.»
Sekä edelleen: »Vallitsee täysi yksimielisyys, että tässä sijoitustoiminnan rytmi]lisessä laajentumisessa ja supistumisessa on kon-

junktuurivaihteluiden vai`sinainen ydin, yksityisten konjunktuuriteoi`ioiden ei`otessa toisistaan vain sikäli, että ne kukin sijoittavat
tämän rytmilliseh muutoksen jossain määrin toisistaan poikkeavaan
yhteyteen.»
Tässä esitetty käsitys konjunktuuriteorioiden yhteisestä ytimestä on tietenkin oikea, jos huomiota ei kiinnitetä teoi`ioihin,
jotka ovat jo vanhentuneit.a tai jotka eivät kest,ä tieteellistä kritiikkiä. Tekijä itse käsittelee eräitä tällaisia teorioita hyvin ankarasti.
Näin on varsinkin laita n.s. liikatuotanto- ja alikulutusteorioiden.
Hän osoittaa, että ki`iisin puhkeaminen ei suinkaan johdu mainitunlaisista syistä, vaan menekkipulasta, joka aiheutuu siitä, että
kulutus ja tuotanto eivät satunnaisestj tapaa toisiaan. Niin pian
kuin tämä epäsuhde korjaantuu, tuotanto voi jälleen kohota entistä
suuremmaksi, vaikka pula-aikana helposti syntyykin käsitys iibsoluuttisesta liikatuotannosta. Yhtä i)ei`ustelematon on pula-aikoina
invöskin leviävä luulo, että työvoimaa olisi p}'syväisesti tarjolla
en.einmän kuin tuotannollisia työtilaisuuksia ja että siis t}t'öttömyys
muodostuisi kroonilliseksi.
Meilläkin on viime vuosina pohdittu
kys}'iiiystä, miten vastaisuudessa voitaisiin järjestää t}'ötä lisäänty-

välle väestölle, koska on otaksuttu työnsaannin muka loppuvan
kesken ilman valtion isällistä huolcni)itoa. Tämä käsityskanta ei
ole, huomauttaa Röi)ke, ainoastaan teoi.eettisesti täysin kestämätön, sen osoittaa myöskin vääräksi se tosiasia, ett,ä maailmanki.iisi
on samalla ankai'uudella kohdannut niin hyvin rikkaita kuin köyhiä, njin hyvin tjheäst,i kuin harvaan asuttuja maita.
Mutta palatkaamme vielä tuohon tekijän osoittamaan suhdannevaihteluiden ytimeen, sijoitustoiminnan ajoittaiseen laajentumisecn
ja supistumiseen.

Tällä toteamuksella ei tietenkään vielä ole selvi-

tetty suhdannekehityksen salaisuutta, sillä se pakottaa hakemaan
vastausta kysymykseen: mistä sitten johtuvat sijoitustoiminnan
vaihtelut? Nämä vaihtelut johtuvat Röpken mukaan inonista eri~
Iaisista syistä, taloudellisisLa, teknillisistä ja ps}'kologisista. Ensim-

mäiselle sijalle hän asettaa kuitenkin r a h a t a 1 o u d e 11 i s e n
tekijän, josta siis hänen mukaansa inuodostuu suhdannevaihteluiden
varsinainen
sy}/'.
Luottokoneiston laajentuminen on aina
ollut sinä pääasiallisena lähteenä, josta nousukausi on voinut tyydyttää kasvaneen pääoman tai.peensa. Se näkyy jo siitäkin, kuten hän
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huoinauttiia, että nousukaudell(` on säännöl]isesti ollut ominaista

hintain nousu, vaikka tuoti`nto on samamikaisesti laajentunut,
joten oikcast{i€`n olisi o]lut odotettavissa laskcva hintasuunta.
Tähin tekijän kantaan on s}.}-tä tä}.sin }.ht}'ä samoin kuin vleensäkin hänen konjunkt`iui.iteoriaaiisa, jota hän nimiLtää »mo.netääriseksi

liikasijoitusteoi`iaksi>).

Tämän tcoriansa miikais(`sti liö])ke puolt£ia s å å n ]i ö 11 i s e n

konjunktuurikehit}'ksen vallitessa suhdamepoliLiikkaa, joka tähtää
sijoitustoiiniTinan sui)istainiscen nousukauden vallitessa.

Se ei tie-

tenkään i)oistaisi ta]ouseläm.än `'aihdekausi:`, kuten hän ]iuoinauttaa,
mutta se lieventäisi niitä. Pulak:`uden i"ihjettua suhdannepolitiikan mahdollisuudet ovat sen sijaan `-arsin rajoitetut, sillä taloudellista lamaa jatkuu, kunni`s nousukauclen s}'mi}7ttämät epäsuhteet
ovat tu]leet tasoitet`iiksi. T€.il]aista lamaa on inahdotonta inurtaa
esiiii. inflatorisella l`iottoi)o]itiika]la, sillä t)sen kautta ainoastaaii
l}'kättäisiin ja vaikeutett:`isiin järkk}meen t{`lo`idellisen tasa])ainoTi

palautumist").
Tätä myöten on kaikki h}'`'i]i.
Teoria oii selvåi)iirteiiien ja
sille
on
i`akennet,tu johdo]m`uk:iinen talousi)oliittineii
ohjelma.
Mutta kun on lukenut kirja]i lo])Tiuun, jää inielecn vaikutus, että
tekijä on t}-önsä kestäessil s`'}-stä tai toiscsta joutunut osittain
syrjääii alkuperäiscstä su`innastaan. }1`i`iten aiT]akin tuntuu mahdottomalta se]ittäi.i siti.i tosi:isii`a, cttä teokseen on cdcllä es;tetv]i
teoi.cettiscn rakemielimin lisilksi ikäänkui]i salakuljeteLtu toineiilii)L
jti siitä poikkeava konjui]kt`iiiT.iteoria: te()t.ia n. s. s e k iL ii d ä €.i i` is t` s t, ä k i. i i s i s i, ä.

Täitiäii jälkimmäiseti te(Ji'iim iiiukaaii prinLäärinen ki'jisi, jtjka

sc.uraa taloudellista nousua ja ]nuodostuu ikäänkuin siinä tehtyjen
s\'ntien palkaksi, voi määrät?rissä olosuht,eissa jatkua sekundä€ii`isänä kriisinä.
Sel]aiselLa kriisiLlä ei ole samaa puhdistavaa mei`kit}'stä kuiii eiisisijaisella, se päinvastoin pyi'kii itsestään kehitti.Lm{.iäTi

uusia lamaann`iksen voiiiiia, miiikä johdosta laskukautta voi jatkua melkeinpä lopi)uimttomiin. .\'äissä olosuhteissa m}'ös konjuiik{uuripolitiiki\n tehtävä muodostuu toiscksi: sen on koetcttava väkivaltaisesti inurta{i tuo t)cii.culus vitiosus`) ja ii:`kott:`a csille talt)iidellinen nousu.

Tämä teoria on ilineisesti s}'nt}'nyt eletyn maailinanpulaTi merkeissä, sillä mitään inuuta esimerkkiä ei minun nähdäkseni seii
tueksi esitetä.
Ruotsalaiseen painokscen kirjoittamassaan esipuheessa tekijä vielä erityisesti tehostaa tätä uut,ta näkökohtaa:

))Olen tänään vielä enemmän kuin ennen järkähtämättömästi vakuutettu, että nykyinen kriisi on katsottava sen primäärisen ki`iisiii
saii`aalloiseksi inuunnokseksi, joka puhkesi 1929, ja että sitä voidaa]i menestyksellisesti vastustaa ainoasi,aan ]ähtemi.`llä tästä perus-
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tavasta näkökannasta. Ne henkilöt, jotka h}rlkäävät kaikki eksi)ansionistiset i)ulatoimenpiteet ja kehottavat meitä odottamaan
luottamuksen palautumista, ovat minusta n}.t vielä perusteellisemmin erehtyneet kuin aikaisemmin. On päinvastoin osoittautunut, että olemme edentyneet yhä kauemmas luottamuksen palautumisesta ja olemme luisuneet yhä kauemmas kaaokseen, kuta enemmän on annettu kriisin omasta voimastaan kärjistyä.»
Tässä ei ole tilaisuutta esittää kaikkia niitå muistutuksia, joihin
miiiun nähdäkseni Röpken uusi teoria antaa aihetta. Sanon u u s i
teoria, vaikka tekijä itse ilmeisestikään ei katso sen ja vanhan teorian välillä vallitsevan mitään sisäistä i`istiriitaa. Kysymme ensinnäkiii, missä suhteessa sekundäärinen kriisi ei`oaa primäärisestä?
Tekijä]i mukaan nähtävästi siinä, että on kehiLt?tnyt uusia lamaanT`i]sta s}'iiny"iviä voimia, joiden alkujuuri ei ole ede]lisessä nousukaudessa. Mutta eikö tähän voida saiioa, että jokaisen laskukauden
`rallitessa s}Tnt}ty uusia tilannetta `'aikeutta\.ia i`istiriitoja, jotka

s:iattavat aiheutua joko itse puhdist`isprosessista tai myös joistain
iiiuista syistä?
Viiineksi vallinneen pulakauden ja aikaisempien
välillä ei voiiie sen vuoksi olla kysymys ]aatuerosta, vaan korkeint,aan aste-ei`osta.
Mutta riipi)umatta siitä, onko vallitsevieii ristiriitojen syy etsitLävä edellisestä nousukaudesta tai jostain inuusta, k}rsymine cdelIeen, oiiko tällä seikalla vai.sinaista merkitystä kriisin luonteeseeii
tai kriisi]tolitiikkaan n!ihden? Kuminassakin tai)auksessa on loppu-

jen lopuksi k`ts`'mvs tarjonnan ja kys}'nnän epäsuhteesta.
Kun
tekijä csiin. Uvi;ttaua maailmantalouden roinahdukseen, joka on
seuraus »taivaskoi.keista tullimuui`eista, tuontisäännöstelyistä ja
valuuttarajoitusten piikkilankajärjestelmästä)), on tässä iiähdäkseni k}'s}'m}'s samanlaisesta taloudellisesta realiteetista, kuin olivat
ne ]i`aailmantaloudelliset häiriöt, jotka suoranaisesti johtuivat nousuka`idesta. Miksi siis toisessa tapauksessa talouspoliittisen menettelyn tulee olla päinvastainen kuin toisessa? Siihen tekijä ei ole anta-

nut vakuuttavaa vastausta.
Minusta tuntuukin, että tässä on
tehtävä valinta: enten -ellei`. .Joko on kummassakin tapauksessa
järkeviiä politiikkaa antaa talouselämän itsensä hakeutua uuteen
tasapainoon tai on kummassakin tapi`uksessa järkevää politiikkaa
koettaa talousi)oliittisin toimenpitein inui`taa lamakausi. Kokonaan
toineii asia tietenkin on taistella niitä syitä vastaan, jotka luovat
uusia epäsuhteita kansan- ja maailmantaloutcen, kuten esim. protektionismia tai rahapoliittista puoskaroimista vastaan. Toinen asia
on myöskin, että pulan synnyttämiä yhteiskunna]1lisia ristiriitoja
oii pyrittävä joka tapauksessa lieventämään.
}'Iutta vielä ei.äs huomautus. Vaikka myöntäisimmekin Röpken
teorian

toissijaisesta

kriisistä

teoreettisesti

mahdolliseksi,

antaa
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teorian käytännöllinen sovellutus aihetta muistutuksiin. Röpke on
nimittäin sitä mieltä, että pi`imäärinen kriisi o]i varsinaisesti päättynyt jo 1931, ja itse hän sanottuna vuonna istuessaan ei.äässä saksa]aisessa i)pulakomiteassa» puolsi julkisia töitä ja inflatiota taloudelli-

sen laman voittainiseksi (Ankurbelung). N}'t kolme vuotta myöhemmin voimme ehkä selvemmin nähdä, että monet nousukauden
synnyttämät ristiriidat olivat silloin vielä järjestämättä; ajateltakoonpa vain esim. kaiisainvälisiä velkakysymyksiä.
Jatkuvalla
taloudellisella puhdistuksella on sen vuoksi ollut, niin kipeätä kuin
se onkin tehnyt, positiiviset tehtävänsä.
Siitä myöskin seui`aa,
että Röpken silloin ajama talouspolitiikka johdonmukaisesti sovellettuna olisi todenmukaisesti päättynyt raha- ja finanssitaloudelliseen sekasortoon.
Edellä esitetyt arvostelevat huomautukset koskevat ainoastaan

pientä osaa Röpken teosta. Kokonaisuudessaan se on, sanottakoon
se vielä kei`ran, lajissaan omaa luokkaansa. Sitä voi sen vuoksi
mitä parhaiten suositella jokaiselle, joka lyhyen käsikirjan avulla
haluaa tutustua konjunktuuritieteeseen ja konjunktuurik}'sym}.ksiin.
Br. S.

osKZAu:#:å;uE.T,:t'uErRf:.:så'#`eh"e2rea"usdge:'g.:'L.:'i'6Cv''.¢#6%:`:`:'i:ei:)|:iistcriå:
Institut ftlr Konjunkturforschung` r\Ti.. :>. Wien `1934. Siv. `136.

FRiTz MACHLup, FtilLrei. durch di,e Krisenpolii,ik.
nittua ju]kaisusarjaa. Wien `1934. Si\'. 232,

N..o 6 yLlå ma±-

Itävalta tarjoaa esimerkin maasta, jossa tiede - ainakin kansantaloustiede - kukoistaa ahtaista ja omiettomista ulkonaisista
olosuhteista huo]imatta.
Kansant,aloustieteellähän on siellä erinomaisen syvät juurensa;
olihan ns. ))vanhalla Wienin koululla))
sellaisia edustajia kuin Böhm-Bawerk, Wieser ja Philipi)ovich.
Maailmansodan jälkeen ovat mm. Schumi)eter, lians Mayer, Mises

ja Othmar Si)ann lisänneet Wieiiin yliopiston mainetta.
Näistä
viimemainittu tunnetaan ns. ))universalismin)) liiojana, oppisuunnan,

joka on varsinkin nuorison taholla saanut kannatusta ja on muodostunut erääksi kansallissosialismin henkisiä lähteitä.
Vanhan
Wienin koulun manttelin perijäksi on kuitenkin tullut ns. »uusi
Wienin koulu)), jonka johtajaksi lienee Mises katsottava. Hänen
ympärilleen on kasvanut huomattava joukko kansainvälisen nimen
saavuttaneita tiedemiehiä, joista mainittakoon Hayek, Haberler,
Machlup, Morgenstern, Strigl ja Schiff. lle ovat kauttaaltaan nuoi`ta
väkeä; esim. [Iayek, joka on heistä tunnetuin ja sai pari vuotta
sitten kutsun Lontoon }Jliopiston professoriksi, on vasta 35-vuotias.
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Tämä uusi Wienin koulu jatkaa vanhan koulun traditioita varsinkin siinä suhteessa, että se on kiiniiittänyt erityistä huomiota
puhtaasti teoreettisiin kysymyksiin; nimenomaan raha- ja konjunktuuriteoriaa se on kehittän}'t arvokkaalla tavalla.
Talouspoliittisesti se taas on liittynyt vanhaan libei`alismiin lähemmin
kuin mikään muu nykyisin vaikuttava kansantaloudellinen oppisuunta. Tätä taustaa vastaan on myös katsottava nyt selostettavina
olevia tutkimuksia. 1
Paitsi että Machlupin ja Morgenstei`nin teokset ovat nousseet
samalta henkiseltä pohjalta, ne ovat inyös aiheeltaan toisiaan
erittäin lähellä. Määrätystä tieteellisestä katsantokannasta lähtien
ne erittelevät talouspolitiikan probleemoja. Tällainen voi tiedemiehelle olla vaarallista, sillä askel tieteestä politikoimiseen on vai`sin
lyhyt. Tahtomatta väittää, että kirjoittajat olisivat joka suhteessa
välttyneet tältä vaaralta, on kuitenkin sanottava, että heillä on
ollut erinomaisena tui`vana omaksumansa käsitys tieteen ja politiikan suhteesta toisiinsa. Tiede ei voi heidän mukaansa lausua
hyväks}Jvää tai hylkäävää tuomiota niistä pääinääi-istä, joihin
politiikka pyrkii, se voi vain arvostella niitä keinoja, joilla asetettuihin päämääi`iin pyritään. j)Talouspolitiikan tehtävänä ei ole ai`vostella niitä päämääriä ja arvoja, jotka määräävät politiikaii, vaan
tutkia, päästäänkö ehdotettuja teitä niihin päämääriin, joihin
pyritään.»

(Machlup).

Tämä rajanveto tieteen ja politiikan välillä on epäilemättä
omansa vähentämään tieteen käytännöllistä merkitystä. Se tekee
kerta kaikkiaan mahdottomaksi, kuten Morgenstem huomauttaa,
vetää yhtäläisyysmerkkiä tieteen ja poliittisen järjestelmän välille,
siten kuin esim. vanha liberalismi tai y)tieteellinen» sosialismi ovat
tehneet. Toiselta puolen mainittu rajanveto sitoo myös talouspolitiikan mahdollisuuksia. r\Tiitä rajoja, joita sen kautta talouspolitiikalle asetetaan, on erityisesti Moi.genstei`n ottanut tutkiakseen
teoksessaan.
Kansantaloustieteen tulee hänen mukaansa ohjata talouspolitiikkaa varsinkin kahdessa suhteessa. Sen on ensinnäkin historiallisen tuntemuksen ja tilastollisten selvittelyjen avulla valaistava
iiiitä yhtymäkohtia, joita määrätyllä talouspolitiikalla on aikaisemmin saatuihin kokemuksiin. Tämä on sitä tärkeämpää, kun ihmiskunnan muisti talouspoliittisissa kysymyksissä on siinä määrin
lyhyt, että yhä uudelleen ryhdytään ratkaisuihin, joista ennestään
10n

ehkä syytä mainita, että maistcri C`.A.J. GadoJi.n on meillä kir-

joitussarjassaan »Diskussionen kring Wienskolan» äskettäin kiinnittäiiyt huomiota Wienin kouluun.
Vrt. Ekonomiska Samfundets Tidskrift, Ny Serie,

vihkot 29-30. Helsinki 1934.
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on ikäviä kokemuksia. ))Inflation tuottamat pettymykset jäävät
vain lvhveksi ajaksi muistiin; inuutaman vuoden pei`ästä uusitaan
inf|ati.o suamassa maassa ja sille asetetaan suui`ia toiveita. Valuutta-

säännöstelv on ehkä k`.mmenkunta vuotta takaperin romahtanut,
ja kuitenkin alkaa jälieen sama leikki - vaikka kansainväliset
konferenssit ovat jo vuosia sitten osoittaneet tällaisen politiikan
epätarkoitukseninukaisuuden.
Tullit eivät ehkäise talouspulaa,
vaan syveiitävät sitä: mutta korotettuihin ttilleihin, kiintiöihin ja
tuontikieltoihin turvaudutaan aina vajkean kriisin lääkkeenä.»
Toisena kansantaloustieteen >)kä}'tännö]lisenä» tehtävänä on tutkia, missä määi`in noudatettu tai suunniteltu i)olitiikka on asetettujen pääinäärien kannalta johdonmukaista ja mihin suoranaisjin
tai välillisiin seurauksiin se on omansa j(thtamaan. .Juui`i johdoninukaisuuden i)uute on tavanmukaisen talouspolitiikan silmiini)istä-

vim])iä piirteitä; sen lähempi tarkastelu osoittaa nimittäin, että
sitä usein samalla kertaa ohjataan mitä erilaisimmista näkökohdista

ja että inäärättyjen tarkoituspcricn saa`'uttamiseksi tui`vaudutaan
keinoihin, jotka soveltuvat siihen teknillisesti hyvin ei.i tavalla.
»Todel]isuudessa on asian laita suunnilleeii siten, kuin jos T)jmeässä

le])attaviii valoin, alati muuttuvin t}'öainein ja jatkuvasti vaihtelevin suunnitelmin koetettaisiin rakentaa siltaa vli kuohuvan virran
tuntemattomalle rannalle)).
Tiede voi valpi)aasti arvostel]en paljastaa kaikkialla niin voimakkaasti `'ersoavaa talousp()liittista humpuukia ja oikaista julkisuuteen saatettuja talousi)oliittisia ohjelmia, ilman että lausutaan
arTopi.iätelmiä itse i)olitiikan i)äämääristä.
Tällaisen arvostelun
esittäminen on tiedemiehen velvollisuus, vaikka sitä ei häneltä
p`r}Tdettäisi tai haluttaisikaan.
Mutta viisas talouspolitiikka ja
viisas hallitus ei suinkaan kaihda ai`vostelua, vaaii päinvastoin etsii
sitä ja antaa sen kä}'tettäväksi tarvittavat asiatiedot. On tosin
totta, et,tä tällainen menettely jossain määrin jarruttaa talouspolit].ikkaa, mutta se ei suinkaan ole haitaksi, sillä »se ajanhukka,
mikä johtuu huolel]isemmasta hai.kinnasta, voi hyvin harvoin
svnii`.ttää epäedullisia seurauksia».
Machlup on tcoksessaan ottanut pulapolitiikan leikkauspöydälleen. Sen kiitolliseinpaa objektia patologiaa tutkiva kirurgi tuskin
voisi saada käsiteltäväkseen.
Eri luvuissa analysoidaan sellaisia
kys}rmyksiä kuin pulan voittamista luoton laajennuksella, työtilaisuuksien luomista julkisilla töillä, työajan lyhentäinistä, tuotantokustannusten alentamista, velkarasituksen keventämistä, asutustoimintaa, i)}rrkimystä omavai`aistalouteen, rationa]isoinnin jarruttamista, suunnitelmataloutta jne. Emme voi syventyä yksityiskohtiin. Mainittakoon vain, että esit,yksen punaisen ]angan muodosta-
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vat seuraavat kaksi periaatetta: inflation ja ii]terventior)ismin vastustamine]i.
Raha-ja luottopohtiikassa Machlup ei tyydy vain vastustamaan
maksuvälineideii lisäämistä keskuspankin välityksellä, vaan hän
hylkää kaiken luotonan]ion, joka ei perustu edellä käyneeseen
säästäiniseen.
Täten hän asettuu kannattamaan itävaltalaiscsta
koiilusta lähtenyttä ns. t)pucilueettoman rahan» teoriaa, vaikka häii
ei h}'väksykään sen radikaalisinta muotoa, jonka mukaan rahamäärä
on ]i`'s}.tcttävä tä}-sin muuttumattomana.
On luonnollista, et,tä
Machlui) tältä i)ohjalta läht.ien hylkää hintastabilisatiopolitiikaTi.
Machluii vastust€}a iiiterventionismia, koskii se ehkäisce hiiitakoiieist,on joustavaa toimj]itaa. `Tiinpä i)}-rkim\.s omavai`aisuutccn,

paitsi ettå se alentaa kansantalouden tuottavuiitta, tekee inahdo]liseksi eril:iisten suojiittujen }.rittäjä}-ht}'mien inuodostumisen.

Suo-

jatL`i palkkataso taas synnyttää jatkuvaa työttömy}'ttä ja johtaa
epätaloudelliseen rationalisointiin. LJoustava hintakoneisto sen sijaan

muodostuu koko }'hteiskunnan hyvåksi, sillä sil]oin kuluttajat hyö-

tyvät alentuvista tuotantokustannuksista.
\Tiin hyvin Morgensternin kuin Machlupin tutkimuksia lukee
jakamattomalla mjelenkiinnolla alusta loT)puun. Varsinkin MachluTtin kirjoitusta])a on nasevaa ja asiallista.
Kumpikin hallitsee
tal()`isteoriaa syvällisesti ja asiain käsittely on kauttaaltaan loo-

g`illista. Machlupiin nähden voisi ehkä huomauttaa, että hän »pulapolitiikassaan)) liian kevyesti sivuutt,aa hetkelliset ilmiöt ja i)itää
silmällä talousT)o]itiikan pitkäaikaisia vaikutuksia, sitä mikä seui.aa »in the long run»; niinpä hän käsitellessään säästämiskysymystä

ei nähdäkseni riittävästi kiinnitä huomiota lamakaudessa kertyviin
joutiLaisiin pääomiin ja niiden mei`kitvkseen talouspolitiika]]e.

Mor-

genstem taas on mahdollisesti liikaakin huipentaiiut vaatimustaan
johdonmukaisesta talouspolitiikasta. On tai)auksia, jolloin näennäinen epäjohdonmukaisuuskin voi olla paikallaan.
Mikä esim. on
epäjohdonmukaisempaa, kuin noudattaa samalla kertaa sekä inf]atio- että deflatiopolitiikkaa, ja kuitenkin voidaan osoittaa, että
juuri tällainen omituinen yhdistelmä on viime vuosina Austraaliassa
vienyt edullisiin tuloksiin. Tämä on tietenkin selitettävissä sit(m,
että politiikka on muodollisesta ristii`iidasta huolimatta ollut sisäisesti johdonmukaista.
Molempia kirjoittajia vastaan saattaisi tietenkin muistuttaa,
etti.i heidän talousi)oliittiset pyrkimyksensä ovat kaukana todellisuudesta, jota juuri inflatio ja interventionismi ovat hallinneet.
Mutta tätä voinee yhtä vähän lukea heidän viakseen kuin sitä,
että he vaativat johdonmukaisuutta maailmassa, jossa talouspoliittinen johdonmukaisuus on harvinaista. Ile voivat inyös täydellä
sy}'llä viitata niihin huonoihin tuloksiin, joihin noudatettu T)oli-
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tiikka on johtanut, ja vaatia senkin vuoksi järjestelmän muutosta.
Heidän maanmiehensä Hayek kirjoitti pari vuotta takaperin:
))Emme saa uiiohtaa, että viimeisinä kuutena tai kahdeksana vuotena rahapolitiikka on koko maailmassa noudattanut stabilisatiopolitiikan kannattajain ohjeita. On koi`kea aika, että heidän vaikutuksensa, joka jo on s}.nn}'ttänyt, tarpeeksi valiinkoa, lopetetaan.»
Noudatetun talouspolitiikan tjarkist,us on nvk\'ään vielä enemmän

paikallaan, ja sitä tarkoitusta palve]evat Machlupjn ja Morgenstemin
teokset.
Br. S.

HLTGH DALTor`', BRir`'i.E¥ Ti]oMAs, J. N. REEDMAr`, T. J. lluGHEs,

W. J.

LEANiNG, rJnbcijcmced btw/ge£s, a stud}' of the financial
crisis in fifteen countries.
London '1934.
Georg Routledge &

Sons, Ltd., XI + 468 siv.
Kuten otsakkeesta kä}. ilmi, on k}J-s}rin}.ksessä oleva teos usean

tekijän yhteistoiminnan t,ulos. Kirjoittajat ovat ottaneet tehtäväkseen tarkastella ei.i valtioiden talousarvioita, samal]a kuin näitä

:å:o:åakräyi;i::äkåt}TS;i`iaasnank;a,T`|t:|istviisi::eJ'ä,:j,:Satf:a':å:nosnaäpkaör|'|k=,ciss::
nähtynä. f7t4g/i
suunnitellut ja
Iwhykset, toisin
leen on syytä

D¢!!on, Lontoon yliopiston opettaja, on tutkimuksen
sitäpaitsi laatinut teokselle, niin sanoaksemme,
sanoen käsitemääritykset ja johtopäätelmät. Edelmainita, että teoksen takana on kaksi mahtavaa

järjestöä Labour Party ja Co-oT)erative Union.
Niinkuin jo mainitsimme, oii Dalton teoksen sieluna, ja hänen
radikaaliset mielipiteensä ovat saaneet selvän ilmaisunsa lyh}'essä,
mutta agressiivisessa johtavassa luvussa. Kuvaava on ensimmäisen
luvun otsake: Capitalismin iiaral}'sis. Iiän tekee tiliä »Iiberaalisten))
katsantokantojen kanssa ja näkee selvästi suui`essa talouspulassa
kehoituksen suhtautua radikaalisesti n`.k`.iseen kai)italistiseen järjestelmään. Sen tähden hänen mielipiteensä mukaan oii inielenkiiniiolla jäätävä odottavalle kannalle ennen kaikkea \'euvostoVenäjällä tapahtuvaan kokeiluun nähden, »runiiing none of the
i`isks and bearing none of the costy). Kuinka paljon sivustakatsoja
kuitenkin saa kannettavakseeii tappionvaaraa ja kustannuksia, ei
o]e tässä tarpeen todistaa.
Finanssipulan t}'`rpillisenä ilmaisuna hän näkee, oikeutet,usti
kylläkin, eri maideii tasapainoa vailla ole`'iit talousarviot, t. s.
sellaiset talousarviot, joissa menot ovat tuloja suuremmat. Kysymyksessä olevan teoksen tai`koituksena on niin muodoin osoittaa
se jännitys, mikä on s}.nt}'n}'t talousarvion tasapainossa i)itämisessä
vuoden '1929 jälkeen tai)ahtur.een hintojen laskun johdosta.
Kun useat kirjailijat ovat t`röskennelleet yhdessä, mutta ovat
saaneet verraten vap.`asti määi`ätä töitänsä, o]i se vaara tarjolla,
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että syntyy eräitä epätasaisuuksia teoksen jaoittelussa. Tässä teoksessa
puheena oleva asiain tila esiintyy varsin selvänä. Saksalle onvarattu
kovin suuri tila,t. s. 200 sivuaeli melkein puolet kaikkieninaidenyhteisestä sivumäärästä. Ei voi vapautua siitä tunteesta, että tässä yhteydessä olisi voitu jättää pois suui`i joukko yleisesti tunnettuja yksityisseikkoja. Mutta siitä huolimatta saa sen käsityksen, että tämän
usealta näkökannalta mielenkiintoisen tutkimuksen, joka menee huomattavast.i pitemmälle, kuin sen nimi lupaa, ja joka käsittää myös
kahsallissosialistieii talouspolitiikan, tarkoituksena on tietyssä määrin koi`ostaa sitä merkitystä, mikä Saksan taloudellisilla ja poliittisilla oloilla on koko Euroopalle.
Myöskin Suomi on otettu käsiteltäväksi (kirj. J. JV. j}ecdmcm),.

siihen on varattu kuusi sivua. Sitäpaitsi on esitetty yleisiä talousarviota koskevia näkökohtia ei`äiden muiden maiden yhteydessä

-tehtävä, jota on pidettävä vaikeasti suoritettavana, kun otetaan
huomioon ei`i maissa esiintyvät erilaisuudet talousai`vion laatimisessa
ja
sen kehityksessä.
Lisäksi
voidaan huomauttaa, että
taulukot tuskin ovat selviä, kun eri maiden ei.i i`ahalajeja käytetään redusoimatt.a samassa yhteydessä, kuten tässä on laita val-

tionvelkoihin nähden. Suomen kohdalta on lähdekirjana käytetty
ilmeisesti etui]äässä Suomen Pankin julkaisemaa Monthly Bulletinia. Esitys, joka on selvää ja yksinkertaista, voi tuskin tarjota
oman maamme ammattimiehille mitään varsinaista uutta. Valtiontulot, sellaisina kuin ne on esitetty valtion tilinpäätöksen mukaan, eivät voi arvostelijan käsityksen mukaan olla aivan järkiperäisesti laadittuja.
Niin ollen pitäisi sekaluontoisiin veroihin
kuulua myös n. s. maksut, esim. tulot valtion museoista y. m. s.!

Joka tapauksessa korostettakoon nimenomaan, että täytyy tyydyt}.ksellä tervehtiä tätä esitystä, jossa maamme pulanaikainen taloudellinen tilanne rinnastetaan muissa maissa tapahtuneen vastaavan
kehitTksen kanssa.
K.äsillä oleva teos on tervetullut lisä n}'kyaikaiseen taloude]liseen kirjallisuuteen ja se on suui`esti omansa va]aisemaan nykyisen
Euroopan taloudellista, mutta suuressa määrin myös sen poliittista
tilannetta.
Kirja kiinnostaa myös sellaista henkilöä, joka ei voi
kaikessa kannattaa niitä mielipiteitä, joita teoksen ei`äissä osissa,
tosin usein suurella kohtuudella, on esitett}r.
v. L.
KLRir<

KocK,

Sveriges

Stockho]m 493,±.

handetsekonomiska

läge.

A\beTt

Bonn±er.

S±v. 2..,8.

/\'a7.j7? A'oc*in äskettäi]i ilmestyneen teoksen tarkoituksena on
selvittää }'leistajuisessa muodossa ei.äitä Ruotsin talouselämän ajankohtaisia k}7symyksiä. Kuten niiTiestä kä}' ilmi, on tekijä valimut
tutkimuksensa esineeksi Ruotsin ))kauppataloudellise]i» aseman, toi-

31.2
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sin sanoeii hän on i.`'ht}.n`.t erittelemään iiiitå tekijöitä, j(ttka
määräävät `ilkoiiia{`nkaupan ja yleensä ulkomaankaui)paan läheisesti liittvvien taloudellisten suhteiden kehit\-ksen.
\'äin ollen

ulkomaankaupan kys}'m}rkset inuodostavat teoksen rungon, mutta
samalla omistetaan riittävä huomio m}'ös pääonianliikkeil[e ja
inaksutaseen muille tärkeimmille ryhmille ja tavallaan mvös koko
e)inkeinoe]ämäl]e.

Ijuonnostaan lankeaa, että tällaiselta tutkimukselta vaaditaan
muutakin kuin pelkkää tilastotaulukoiden selostusta. Tekijälle on
annettava se tunnustus, että hän on kyenn}'t eliminoiimcm epäolennaisen nuineroaineiston ja vetämään esiin kehit}'ksen kululle luonteenomaiset suuntaviivat. Valaiseva katsaus o]osuhteisiin inaailmansodan edellä ja maailmansotaa lähinnä seuranneina vuosina johtaa
lukijan teoksen keskeisimpään osaan: ulkomaaiikauppaan ja ulkoinaisiin maksusuhteisiin vuosijaksona 4922-'1929. Kehit}rksen viimeisintä vaihetta, pulavuosia `1930-1933, käsitel]ään sui]peaminin,
mikä onkin ymmäi.i`ettävää, kun ottaa huomioon ne nioriet epävai.mat tekijät, jotka o\'at näinä vuosina päässeet etualalle. Tekijän tai.koitus on ollut siis tutkia ensi sijassa niin sanoaksemme normaalin kehit`'ksen suuntaa, sen syitä ja siinä il]iieneviä muutoksia.
Se kuva, mikä saadaan T)uheena olevan esit`rksen perusteella
läntisestä naapuriinaastamme, on monessa suhteessa varsin edulli-

nen.
Jos viime vuosien aiheuttamat häii.iöt jätetään lukuunottamatta, on todettava, että Ruotsi on elän}7t ki`uan voiinakasta
taloudellisen nousun aikaa. Metsävaroihin ;ekä inalmi- ja mineraalii`ikkauksiin perustuvat teol[isuudenhaarat ovat ]ähinnä tehneet
tämän yleisen elintason kohoamisen mahdolliseksi.
Siirtyininen
tuotantotoiminnan alalla yhä korkeampiin jalostusmiotoihiii ja
sen ohessa tapaht.uva teollisuuden kilpailuhv`.n tehostaminen on
taaiinut ruotsalaisille laal,utuotteille varma.n .menekin maailman]Tiarkkinoilla.

Pääomanmuodostuksen voimistuessa o]iiassa inaE`ssa

Ruotsi on vhä enemmän vapautunut ulko]naisen pääoman tai`peestaan, kyet`en päinvast.oin sijoittamaan varoja muualle runsaassa
määrässä. Tätä lujaa asemaa ei o]e edes maailmanitula kyennyt

t)ahasti järkyttämään. Ulkomaankaupan tarkastelu osoittaa, mihinkä i`akenteellisiin muutoksiin kehit`'s on vienvt. Juuri näitten
toisaalta k}'synnästä ja toisaalta hintojen liikkei.'stä johtuvien rakennemuutosten erittelemiselle tekijä on omistanut huo]nattaviminan osan teostaan. Lukuisat taulukot ja piirrokset tekevät esitvksen havainnolliseksi ja tarjoavat lukijalle tilaisuuden omakohtais;en
vertailujen tekemiseen.
Tri Kockin teoksen ansiot eivät rajoitu yksistään niihin runsaisiin ja monipuolisiin asiatietoihin, joita se sisältää. Lukijan huomio
kiintyy lisäksi aivan erikoisesti teoksen oivalliseen metodiseen puo`
|een ja selvään ja johdonmukaiseen esit}'Stapaan.

Å4. st,..

KfiTsflus uLKOMnlDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT.

N ..o 1-8,1934. -S. D.Wickseu, Bidrag till den formeua, befolkningsteorien, med, tillämpningar på Norges befolhning. Teki3.å tutkii
niitä muutoksia väestön lukumäärässä ja rakenteessa, jotka seuraavat syntyneisyydessä ja kuolleisuudessa tapahtuneita ja edelleen tapahtuvia muutoksia.
Valaistaksensa näitä kysymyksiä
tekijä, lähtien Norjan väestötilaston tunnetuista tosiasioista, luonnehtii kehityksen kulkua neljän hypoteesin pohjalla.
Tuloksia
valaisevat lukuisat diagrammit.
N..o 3,1934. -S. N. Prokqpovitsi, Ideen om pEanQ}konomi og
/cmL.£

oy

Femdr6pZ¢Jte7t.

Kirjoitus

sisältää

selonteon

professori

Prokopovitsjin
katsauksesta
Venäjän
suunnitelmatalouteen ja
viisivuotissuunnitelman tuloksiin.
Kun Prokopovitsj jo ennen
maailmansotaa oli huomattava Venäjän taloudellisten olojen tuntija ja kuii hän myöhemmin on johtanut erikoista, aluksi Berliinissä, sittemmin Prahassa työskentelevää toimistoa, jonka tehtävänä on Venäjän talouselämän tutkiminen, lukija mielenkiinnolla
tutustuu hänen käsitykseensä sikäläisten olojen kehityksestä.
Loppulausunnossa tekijä sanoo viisivuotissuunnitelman tuloksia
niin surkeiksi, että Neuvostovenäjä.n vallanpitäjätkin näyttävät
menet,täneen uskonsa kommunismiin.

NATIONAL¢Kor\TOMlsKTIDSSKRIFT.
N:o 8,1934. -Tlwod,or Geiger, Forskydninger i nuti,dens social,e
Zc}gczezj7?g.

Yhteiskunta jakaantuu eri näkökoht].en mukaan monen-

laisiin luokkiin ja ryhmiin, joihin kuuluminen vuorostaan painaa
leimansa yksilöihin. Toiset jakoperusteet ovat tärkeämmät kuin
toiset, ja tässä suhteessa tapahtuu alituista muuttumista. Usein
vanhat rajat säilyvät peittäen sen uuden luokituksen, joka niiden
sisällä tapahtuu. Erikoisesti tekijä tarkastaa vanhan keskiluokan
ja sen rinnalle syntyneen uuden keskiluokan merkitystä ja i.akenneit&. -Th. Jumcher, Udenrigsomsaetiningens l)etydning for Dan77tcL7.Ås

eJÅo7to77tL..

Tekijä

tehostaa,

että

omavaraisuusperiaatteen
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toteuttaininen kansojen taloudessa vie näiden köyhtymiseen ja
•`ttä vain vientiä lisäämällä voidaan parantaa Tanskan kansan
toL:meer[tuloa. - Aage Fjeuerup, Traech af Sovietunionens ptan¢Åor}omj, de7w L4tfw.ÅzjJtg og resz/Z£cb£er.

Kirjoituksen kuvaus Neuvosto-

venäjän suunnitelmatalouden kehityksestä ja tuloksista on pääasiallisesti
positiivisia
aikaansaannoksia,
Venäjän kehittymistä
tärkeäksi teollisuusmaaksi tehostava. Silloinkin, kun tekijä mainitsee sellaiset tulokset kuin maatalouden kollektivisoinnin aiheuttaman kai`jakannan jyrkän vähenemisen, hän samalla esittää käsitvksenään, että tappiot voidaan voittaa muutamassa vuodessa.
N:o 3,1934. -Jorgen S. Dich, Offentlige arbejd,er som mi,ddel
mod

cwbe/.cZsZ¢shecze7t.

Lähtien

professori

Myi.dalin

tunnetusta,

finanssipolitiikan taloudellisia seuraamuksia käsittelevästä tutkimuksesta tekijä tarkastaa, millä edellytyksillä kansan ostovoiman
lisääminen lamakautena ja vähentäminen nousukautena vie toivottuun tulokseen. Hän osoittaa m. m., että paljon riippuu siitä,
mitä keinoja kä}rtetään halutun päämäärän saavuttamiseksi sekä
siitä, lisät,äänkö oikeiden kansankei`rosten ostovoimaa, niin että
siten saadaan luonnollista tietä tasapaino palautetuksi. - Leo
llcwmaja, Fi,nlands ekonomi,ska utveckl,in,g såsom förutsättning för
dGss

pozt.f L.sÅcb s/.özfJs£öJ?cZ£g/ie!.

Kirjoitus

sisältää

esitelmän,

minkä

tohtoi`i I-Iarmaja viime huhtikuussa piti Tanskan kansantaloudellisessa yhdistyksessä. Tekijä tekee selkoa Suomen kansantalouden
Suomen sodan jälkeen kokemista eri kehitysvaiheista: sen irroi.ttamisesta vanhan Ruotsin-Suomen talouskokonaisuudesta, sen lähentymisestä Venäjän talouselämään sekä vihdoin siitä loittonemisesta
Venäjän taloudesta, mikä tapahtui jo viime vuosisadan loppupuolella valmistaen siten Suomen valtiollisen ja taloudellisen itsenäisyyden lopullista saavut,tamista. - J¢rgG7t Pcdcrsen, En zÅ]cczersagelse af arl)ejdslm og lei]eomkostninger i, Sverige 1830-1930. TeHiiå
tekee vertailuja toiselta puolen Gunnar Myrdalin ja Gösta Baggen
Ruotsin elinkustannuksia ja työpalkkoja koskevien tutkimusten ja
toiselta puolen eräiden tanskalaisten vastaavia ilmiöitä koskevien
tutkimusten välillä. Ilän valittaa, että käytettyjen aineistojen ja
menettelytapojen erilaisuuden takia on vaikeata päätellä, missä
määi`in tuloksissa ilmenevät ei.ilaisuudet johtuvat muodollis-tilastol]isista seikoista, missä määi.in ne kuvastavat näiden maiden
olojen todellisia erilaisuuksia.

jL+\IIRBuCHER FUR r\TATioNALÖKONOMIE uND sTATisTiK.
Bctnd 140, Ileft 1. -Otto v. Zwiedineck-Si}denhoi.st ia Gerhard
4Zörech£, GeJGj£wor£. Puoli vuotta kestäneen pysähdyksen jälkeen
ilmest}.}r aikakauskirja uudessa asussa ja toimitus vaihtuneena.

LTudet julkaisijat muistuttavat lukijoiden mieliin, että tämä vanha
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ai`vokas aikakauskirja on pitkällä taipaleellaan kyennyt kokoamaan ympärilleen hyviiikin ei'ilaisten kansantaloudellisten suuntien
edustajia, joita kuitenkin on liittänyt toisiinsa yhteinen pyrkimys:
halu edistää tieteellistä työtä. r\Tykyinen toimitus tahtoo seui`ata
näitä perinteitä, mutta varaa lisäksi ohjelmassaan entistä ene.mmän
tilaa nimenornaan Saksan kansantalouden tutkimiselle. Siten tulee
aikakauskirjassa ilmestymään tästä lähtien erikoinen osasto, nimeltä
»Deutsche Volkswirtschafti). -Wjzhe!m T/!eugGjs, »ji€j7te» unc! ))pozj-

tische» Wissenschaft in der Staatswirtsch,aft. Kirioi+uksessaL kås±te\Iään vanhaa kiistakysymystä »puhtaasta» ja »poliittisesta» tieteestä.
Ellei talous- ja finanssipolitiikan alalla haluta jäädä pelkkään historialliseen kuvailuun tai tähän saakka todettujen mene.ttelytapo-

jen teoreettiseen analyysiin, on kirjoittajan mielestä taloustieteellisen tutkiinuksen otettava lähtökohdakseen määrätyt arvoperus-

teet. - Rudot| Stucken, Koniunhturl)eein|Zussur.g durch di.e Not,enbcmÅ. Esillä olevaa kysymystä valaistaan selostamalla Yhdysvaltain ja Saksan viiineaikaista konjunktuurikehit}rstä. Kirjoittajan
käsityksen mukaan setelipankki yleensä kykenee hallitsemaan

konjunktuurikehitystä, vaikka joskus voikin syntyä tilanteita,
jolloin tämä on mahdotonta. Järkevä toiminta konjunktuuripolitiikan alalla edellyttää sekä tietäinistä että tahtomista. Tiedon saavut,tamisessa on hyvänä ai)una menneiden konjunktuurivaiheiden
kausaalianal}'}'si. Tässä tutkimustyössä avautuu tiedemiehille tärke;iLå tehtåv.\.å. - Gierhai.d Machenroth, Deuische lndustriepoLitik
J9.33. Kirjoituksessa selostetaan Saksan teollisuuspolitiikkaa viime
vuonna ja käsitellään m. m. julkisia sijoituksia, yksityisten sijoitusteii kannattavaisuusehtojen parantamista,
ostovoiman välitöntä kohottamista ja kartellii)olitiikkaa.

Band 140, Ileft 2. -I-Ieumut Schneider, »Kapital» und, y»;Warten».
Kirjoittaja vertailee v. 7|wiedincckin ja Georg I-Ialmin pääomakäsit,teitä tutkien, missä määrin näiden molempien loogillinen yhdistårrinen on mELhdoLlista. - Friedrich litiLge, Die Beta,stung der
Bauern i,n Mi,ttel,deut,schland, mit Frondi,ensten urbd, ALbgaben im 16.
-

J8.

LJcbÄrht&nderc.

Laaja

taloushistoi`iallinen

kii.joitus,

jossa

käsitellään Keski-Saksan taloni)oikain verorasitusta 16. ja 18.
vuostisada`+lE\. - Gerhard Mackenroth, Deutsche lndustriepozitik
J933. Jatkoa edellisessä numei`ossa aloitettuun selostukseen Saksan teolLisuuspolitiikasta 1933. Kirjoituksesta käy ilmi, että Saksa

on harjoittanut tuotannon säännöstelypolitiikkaa varsin huomattavassa määrin.
Kansallissosialjstinen valtio pyrkii taloudellisen
anonymiteetin poistamiseen ja selvän, persoonallisen vastuunalaisuuden luomiseen liike-elämässä.
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WELTWIRTSCHAFTLIC[IES

ARCHIV.

Toukokuu 1934. -Ott,o von Fi.ange§, iMögli,chkeiten der Umoi.i,ent£eri47?g

c7es

/.wgoszcLwjschen

Ai4sseJthc!7tc!eJs.

Kirjoittaja

käsittelee

Jugoslavian ulkomaisen kaupan nykyistä kehit}'stä ja sen tulevia
mahdollisuuksia.
Jugoslavian kauT)pa on nykyään kohdistunut

pääasiallisesti länteenpäin, mutta kun länteen suuntautunut kauppa
on kä}'nyt tuontivoittoiseksi, nä}'ttää siltä, että kauppa on suunnattava ja pakosta tulee suuntautumaankin itäänpäin, koska kauppavaihto tällöin kävisi laajemmaksi ja samalla aktiiviseksi. Wi,l,1,em L. Valk, Die Entwicklung des Aussenhandel,s der Ni,ederZcmc!e Jtoch dem K-7.i.ege. Kirjoittaja tutkii Alankomaiden ulkomaankaui)an kehit}tstä ja i`akennemuutoksia sodan jälkeisenä aikana tul1en siihen tulokseen, että ulkomaankaupassa on havaittavissa

pulan välit,tömiä, mahdollisesti ohimenevää laatua olevia seurauks].a, mutta samalla inyös pulan seurauksia, jotka perustuvat p}tsyväistä luonnetta oleviin rakennemuutoksiin. -- W'msL.Jy /jeo7t!je/,
Die Erftillung de`s i.ussi,sche,n Fi}nf ialu.planes. K:irio.itta±a seloste\a
viisivuotissuunnitelinan tu]oksia teol]isuuden ja maatalouden alalla.
Tulosten arvostelemista vaikeuttavat osittain puutteelliset tiedot:
toisaalta on suunnitelman aikana teollisuuden alalla saavutettuja
tuloksia tarkoin selostettu, mutt,a tojsi]1a aloilla, vallankin maatalouden alalla, kärsit}'istä epäonnjstumisista on vaiettu. Lisäksi
on huomattava varsinkin investoinnin ja kulutuksen suhde: suunnitelinaa laadittaessa i)idettiin vaikeimpana tarpeellisen invest,oinnin
saavutLamista, mutta todellisuudessa tuli kulutus, elintason ja reali]ialkkojen aletessa,
kärsimään investoinnin kustannuksella. Kirjoittajan mielestä on Venäjällä kuitenkin siksi suotuisat edellytykset yhteistalouden toteuttamiseen, että viisivuotissuunnitelmaa
kohdanneet epäonnistumiset, ja kansan hätä 6ivät pei`ustu »objekt.iivis±in» sy±hin. -GiLnter Sclm`öldei.s, Intei.cienlionen am Getdmai.kt
abs MltteL staattichei. ]{oniwmui`poli,iik. T:äir3o.ittaiELn irielestå ei
Yhdysvaltojen ja Saksan suhdannepohittisia ))kolmiluja» voida
mitenkään i)itää tarkkana kausaaliteoreettisena todisteena intei`vention
mahdo]lisuuksista
suhdannekehit,}'ksen
säännöstelijänä,
vaan
pikemminkjn mielenkjintoisena tapauksena, jonka jäsenteleminen ja järjestäminen tieteellisen tiedon yhte}-teen selvittää
eräitä rahataloudellisia riippuvaisuussuhteita paremmin kuin rahaja suhdanneteoi`ian absti.aktinen deduktio.

Ilei,näkuu 1934. - Richard Kei.Schao.b, Allgeme,ine Grundlagen
des Å'omzu.7tcL!t.onsp7.obJems.

dellista

organisatiota

Kirjoittaja tutkii Keski-I+:urooi)an talou-

koskevia

k\Ts\.m`'ksiä.

Kehit}'ksen

dyna-

miikka on johtanut siihen, että ke;ki-`Fmroopan nyk}'iset valtiot
eivät muodosta samanlaist,a yhtenäistä taloudellista kokonaisuutta
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kuin Keski-F:uroopan entiset valtiot. Uudet valtasuhteet ovat johtaneet uusiin t,aloudellisiin yhte}.ksiin, josta syystä aikaisempia

suhteita e± enå* vo±da pa\auttaa. - Kurt Häfi.ei., Die Poliiik der
me7.gcm7tössjgerL EjJt/L4hrregL4JL.eruJtg.

Kirj oituksessa selostetaan tuon-

tisääniiösLel}Jjen muotoja ja organisatiota eri maissa. - J7cLrts`J i}rgen Seraphim, Di,e volhs`,rirtschaftiiche Bedeutung der N eusclwffung
detÅ!scÄe7L BciL4err}£L4ms.

Asutustoiminnan kansantaloudellinen mer-

kit}'s on kolmenlainen: 1) asutustoiminnan avulla edistetään väestön jakaantumista maan eri osiin, jolloin myös rajaseutujen asutuksen kehittyessä maan puolustus käy helpommaksi;
2) väestön
kiiimittäminen läheisemmin maahan edist.ää kansan sosialista

luhittymistä; 3) asutustoiminnan välityksellä kehitetty maanviljclys johtaa tuot.antovoimien edullisempaan jakaantumiseen. Lell,o Glange,mi, Di,e allgemeinen Lehren de`s Fa,Schi,sims und, di!e
Åorpo7.cL!t.ve

Wjr!sch¢/£.

It,alian

talousjärjestelmää

on

kehitett}r

fascismin yleisten oppien mukaisesti nojautuen siihen periaatteeseen,
että politiikkaa ja taloutta ei voi erottaa toisistaan
Tunnustaen
kokoiiaisuuden mei.kityksen fascismi on kehittänyt poliittisen vallan, jolloin se on muodostunut samalla antidemokraattiseksi ja
antiliberaaliseksi; fascistiiien talousjäTjestelmä pyrkii samalla säilyttämään entisen talousjärjestelmän edut ja liävittämään sen puuttee;+. -Otto Doimer, Untemehmung.sertrag ur.d Zi,ns als Fahtoren des
4Å£jG»mczri!s. Kirjoitus sisältää kvant,itatiivisen katsauksen niihin
tekijöihn, jotka määi.äävät osakekurssien pitkäaikaisia muutoksia.
Kii`joittaja tulee siihen tulokseen, että nämä muutokset perustuvat
yrjtysten tuoton sekä i`aha- ja pääomamarkkinoilla vallitsevan
korkokannan muutoksfin, vaikkakin osakekurssien ti]apäiset hei`
lahdukset johtuvatkjn monista muist,a syistä.

m`,vuE D'EcoNOMiE PoLiTiQUE.
M.aatiski!.y~hbhtik_:bu 1934, .N:o _?._ -_A4o[phe

Lc.ndry,

La

ih6orie de l:int6råt, d:aprås lwing Fisher. KiTio±ttaåaL 8\Tv-oste\ee
Fishei`in »The theory of intei`esti)-nimistä teosta, joka v. 4933 ilmestyi ranskalaisena käännöksenä. - A7tforLjn B&b`c7}, Ln d6(Ja!t4ct!i.o7?
de Zcb co{Å7.o7c7% £ch6cosZooczgt4e.

Basch esittää Tshekkoslovakian kruu-

nun alentamisesta eräitä huomioita. Tshekkoslovakia luopui kult,avaihtokannasta siirtyäkseen puhtaaseeii kultakantaan säilyttäen

kuitenkin konverttaamattomuuden.
Samalla on kruunun kultapitoisuutta vähennetty.
Tarkoituksena oli i)ai`antaa ulkomaista
kilpailukykyä. Suuria vaikeuksia oli tuottanut myöskin liian suuri
talousarvio, jossa tulot pienenivät vielä nopeammin kuin menot„
Lisäksi tuonti alkoi uhkaavasti kasvaa. Tarkoituksena on ollut,:
1_. kehittää vientiä järjestelmällisellä ja punnitul]a kaui)papolitii-
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kalla; 2. saavuttaa tasapaino valtion raha-asioissa, tervehdyttää

maan raha-ja pääomamarkkinat,, jotka ovat välttämättömät taloudelliselle

elpymise]le.

- fzenrj

GtÅj£!o7i,

vations stcdistiques sur l,e chömage.

Ot&ZgL4es

7iozÅvezzes

oZ}ser-

(France-GrandR Bretagne-Etats-

Urw.s). Aluksi Guitton huomauttaa, miten tyött,ömyyttä voi tutkia
joko pintapuolisilla vertailuilla, seuraten palkkojen ja työttömyyden vaihteluja, tai perehtymällä seii syihin ja seurauksiin. Merkille
pantavaa on verrattaessa sitä muihin, että Ranskan työttömyys
on kehittynyt viimeksi. Tämä johtuu osittain tilastollisista syistä,
koska työttömyystilasto on siellä ollut kehittymätöntä. Sama
koskee myöskin elinkustaniius- ja muita indeksejä.
Kirjoitukseen
liit,tyy suuTi joukko numerotaulukkoja ja graafillisia piii.roksia
Ranskasta, Englannista ja Amerikan Yhd.vsvalloista. - Gciz7r£e!
Fcyrc£, Lcb C7.jse ¢j£jcoze e7. ChcLmpcLgJ?e.

Kirjoituksessa

käsitellään

alhaisia hintoja Champagnen viininvil.].elyksessä, vaikeuksia saada
satoa myydyksi, laskevia maatalouskiinteistöjen hintoja, välitysliikkeiden vaikeuksia ja pelkoa tulevaisuudesta. - j?e7t6 Coztr€;7®

5a Pi,erre Dieterlen, I;acti,vtt,6 des i,nst,i,t,uti,ons 6conqmiques int,
7t¢fjo7tc}jes.
Kirjoituksessa esitetään Lontoon konferenssin
epä-

onnistumista, raha- ja finanssikysymyksiä, kuten Yhdysvaltojen
ja n. s. kultamaiden välisiä vastakohtia, syviä kauppaa koskevia
erimielisyyksiä, tuotannollisia ja ju]kisia töitä, vanhuus-ynnä muita
vakuutuksia sekä työnvälitystoimistoja ja 40 tunnin työviikon
toteuttamisen l`'kkäämistä.
Edelleen käsitellään kansainvälistä
järjestelypankkia, lyhytaikaisten sijoitusten pienenemistä seurauksena dollarin romahduksesta, kultavarastoja ja pitkäaikaisia sijoituksia sekä vihdoin kansainvälisten tutkimusten järjestelyä,. -

fJu%re"riås#:|be,:rgFe:ieår:c!hhe;åie`e#e"s?:iLg"7e5C;:;etTsppoä::Länke;iiiå:::;:
nyttä juhlajulkaisua, joka sisältää eri maiden tiedemiesten tutki•(!"ks±a. - Jean Saint-Germes, Iies mouvements de bongue dur6e
.czes prjc (c" sL&/.Gt de czctAa; oL4¢rcLges re'cerL!S).

Kirjoituksessa käsitel-

1ään pitkäaikaisia hintaliikkeitä. - Wjzzzcbm E. fictppcwc!, U7t pro/.e£
dG conzrözG bcmccJjre e7t Sz4jsse. Pankkien kontrollisuunnitelma on

Sveitsissä saanut alkunsa säännösten puutteesta ja useiden pankkien Tomahduksesta\. - Louis Baudin, Les discours des banquiers
.czngzcijs.

Baudin arvostelee Englannin »big fiven» johtajien puheita

heidän lausuessaan tyytyväisyytensä hyvästä tuloksesta v. 4933.
-Georges Luifalla, Corr.pte rerbd,u de Za llI..e P6¥nion. eu,roi)6enne
.de la S-oci6t6 i-nternationdle d'Econom6trie.

Lut£al\a. esittåå rnaLte-

maatisen koulukunnan kokouksessa esitettyjä kysymyksiä pitkässä
matemaattisilla kaavoilla varustetussa kirjoituksessa.
N..o 3, 1934. - CJwrles Rist, Avant-propos. R:ist aTvostelee
kuluneen vuoden suotuisia ja epäsuotuisia puolia lukien jälkim-
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mäisiin dollarin ja punnan aiheuttaman epävarmuuden tunteen,
Ranskan teollisuuden, erikoisesti tekstiiliteollisuuden vaikeudet.
Hän yhtyy erään aikakauslehden avustajan P. J6ramecin arvosteluun kuluneesta vuodesta: yllätysten ja pettymysten vuosi.
-Jecm BotÅrdo7?, Z,e motA¢eme7tt de Jcz pop%Z¢£jo7t.

Kii`joittaja käsit-

telee väestökysymyksen yleisiä piirteitä, syntyväisyyden pieneiiemistä
ja sen syitä, ulkomaisten osuut,t,a Ranskan syntyväisyydessä, departementtien syntyväisyyttä ja hedelmällisyyttä sekä tulevaisuuden
n.åköalo.ia. -Rayirtond Rivet, Le mouverneni des pricc et des_ scdaire§.
Rivet tutkii hintoja ja palkkoja Ranskan yleisen tukkuhinta- ja
vähitt`äishintatilaston valossa sekä selostaa teollisuudessa vallinneita palkkoja. -Pjerrc J14ey7%.c}Z, Z,cb Z)cLZc}7}ce des comp£es.

tuksessa

kiinnitetään

huomiota

Ranskan maksutaseen

Kii`joi-

palautu-

=.ästeteönmtya}:ågsatlåotoanrkjiasttaeahduiå:|å:sltveäiä,paääio.Tiamna::ittkeiå:åt';i.e:älst:ä:
detta. -Le bt4dge£, ZcJ ±r6sorerje et Zcb cze£tG pL4Z)Zjgt4e.

Kirjoitus sisältää

katsauksen Ranskan talousai`vioon v. 1933, v:n 1934 talousai`vion
laadintaan, ponnjstuksiin tasapainon saavuttamiseksi, valtiorahas-

ton aseman kehitykseen, valtiovelan kasvuun sekä mikä on ollut
luonteenomaista

/jsccz/G.

emissioneille.

- Loi4;s

7Trof¢Z)cLs,

Lc!

Z6gjszcb£jo7}

Trotabas esittelee fiskaalista lainsäädäntöä, liiallista rasi-

tusten poistamista, kontrollin kehittämjstä,

vei`olievennyksiä ja

yleisiä parannustoimenpiteitä. - P. j?, Le mcwch6 77?o7t6£cb£rG ef Zesh

c7Lcmges. Kirjoittaja käsittelee kysymystä, mikä on ollut luonteenomaista vuoden 4933 rahamarkkinoille: dollarin laskua ja kullan
tesaui`oimista, mai.kkinoiden kehitystä sekä pitkä- ja lyhytaikaisten

sijoitusten korkokantaa markkinoilla, Ranskan pankkia, kompensatioita

sekä

siirtoja ja vaihtokursseja. - Pi.erre DL.G£erze7?, Les

bcmgz4es. Johdannossa tutkitaan valtion pulan ja pankkien välistä
suhdetta, muutoksia pankkien rakenteessa, niiden talletusten
vähenemistä, varojen käyttöä, likvjditeettiä pankeissa, saavutettuja
tuloksia sekä esitetään retrospektiivinen katsaus. - `Jecm Dessjrje7.,
Lcb Bowrse czes ¢c}ZGt4rs.

Kirjoittaja käsittelee rahamarkkinoita ja

kapitalisoinnin kursseja, kiinteä- ja vaihtuvakorkoisten ai'vopaperien liikkeitä, jaettuja nettotuloja ja eri vaihtuvakorkoisten arvo-

paperien pääryhmiä.
ja graafillisia

Kirjoitukseen liittyy i`unsaasti taulukkoja

piirroksia. - L6o7i¢rcz

f?Js£,

Les

ccLjsses

cZ'6pcwgrLe.

Säästökassojen sisäänpanot ovat hidastuneet oltuaan kaksi vuotta
runsaat. Tämä johtuu korosta, emissioista, pulasta ja tesaui.oinnist,a. -Azbe7.C P. De A4årjmo7ide, Les cLsszÅrcznces. Kirjoittaja tut-

kii pulan vaikutuksia vakuutustoimintaan. - Niteeseen sisältyy
useita katsauksia Ranskan elinkeinoelämän ei.i puoliin vuonna
T933. ~ Ii6on Maz,eaud, La 16gisLation commerci,al,e interne. K:ir-

joittaja

luo

katsauksen

kotimaiseen

kauppalainsäädäntöön.

-
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n4c}wrjce OZJfJL.cr, Le commcrce e.u!67.jeL4r.

inaankaupan

kehitystä v.

doz4o7?,j67.c e£ Jes

cbcco7.c!s

Kirjoittaja käsittelee ulko-

1933. - Je¢7t NcbwtJj7t, L¢ pojj!t.gz#
commGrc;cJZÅÅL

Naudin

kii`joittaa

Lontoon
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Z U s fi M M E N F n S s u N G.
DIF. REFORM T>Il`,R nlREKTFjl\T BESTEUERUNG VOM
STAr\TDPUNKT DER FAMILiFjp\TVERsoRGER.

von M.acrt+ I.aura llarma,ia.
Um die tatsächliche Steuerzahluiigsfähigkeit rjcht,ig. bewei`ten
zu können, ist es I)ei der T"ogressiven Bestcuerung von besondei`er
Wichtigkeit, die LTng.leichheit der Lebenskosten in verschiedenen
Gegenden sowie die Anzahl der Personen, die von einem Einkommen ]eben, zu beriicksichtigeii. In dem F.nt,wurf zu einer Refoi`m
der E].nkommengesetzg`ebung (vgl. Bd.11, S. '[.=J2 dieser 7jeitsclirift)

wii`d cine Ein[ejlung der Kommuiicn Finnlands aiif Grund der l.ebenskost,eiiiinterschiede in Klasscn mit, einem steuerfreien Abzug
von 4 000 ])is 5 000 M, je nach der I-Iöhe der Lebenskosten, voi.geschlagen.
Doch gentigt diese Erleicht,erung bei wcitem nicht, um
den Unterschied in den Lertenskosten, die in den teuerst,en Geg.enden
sogar doprjelt so hoch siml als in den billigsten, a`iszugleichen.
Auch (lie jm Gesetzentwurf vorgeschlagenen Kindei.abziig`e sind
zu niedrig. in Ai`beti`acht der Lebenskosten und der Tatsache, dass
die UnteThaltung` und Er7.iehung der Kinder die St,ufe der Bediirfnishefricdigung der Eltern in bedeutcndem Grade herabdi`tickt.
Dje 7jahleri unsei`er offiziellen Lcbenskostenuntersuchung l)ewcisen,
dass l)ei einem gleich grossen F.inkommen in beiden Fällen, kjnderlose Eheg.atten fiir ihi.e persön]ichen Bedilrfnisse cloppelt so viel
Geld ausgeben köniien als die Elt,ern von 4-5 Kindern. Der höhere
Lehensst,andard und (lie grössere ZahluTigsfähigkeit im ersteren
Fall wii`d aber bei der Besteuerung zur 7.eit kaum beriicksicht,igt,
da die I`:inkominensteuer ftir beide Familieii beinahe dieselhe I-Töhe
hat.
Dies ].st wiederum die Folg.e des miniinalen Kinderabzugs,

der nur 1 200 Mark beträgt und des tatsäclilichen Lebenskosten
der meisten Kinder in keiner Weise entsi)richt. Nach der Lebenskostenuntersuchung berechnet sind die Ausgaben fiir ein Kind von
4---6 Jahi`en in den Arbeitei`familien durchschnittlich 1300 Mark,
in den 13eamtenfamilien 2 500 Mai`k; fur Kindei` von 43-44 Jahren
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sind die betreffenden 7.alilen 3 200 und 6 250 Mai`1{. Da nun ausserdem dei. zulässig.e kleine steuerfi.eie Abzug sclion nach dem 15. Lebensjahre aufhört, also in einem .\Itei., \vo die Ausgaben fur Schule
usw. iim grössten sind, ist, natiirlich die mit dem Kinderabzug beabsichtigte F,rleichteT`ung. in den mejsten Fällen und namentlich in
te`iren Gegenden zienilich bedeutungslos. T)aher ist die Steuerlast
der Kinderversorger heute unverhä]tnismässig schwei-. Wie schlimm

sie daran sind im Verhältnis zu andei`n Steuerzahlern, erhellt auch
aus fo]gendem: Um einen gewissen Lebensstandard aufi`echt zu
erhalten ])i`aucht eine Familie mit /+-5 Kiiidern z. B. 40000 M,
fiir ein kinderloses Ehepaar aber geniigen zur Befriedigung dei.
gleichen
Bedi.irfnisse 18000 }'T.
Dje
llinkommensteuer ist in
diesem Fall nur 2/io M, im ei.stei'en Fall aber, voT.ausgesetzt, dass

fiir 2 `.on den Kindern Abziige gcmacht ``-erden di.irfen, 4 mal mehr
oder 980 Mai`k.
Wenn nun aiich im neuen Gesetzentwui.f eine rirhöhung des
Kinderabzugs von `1200 Mark auf 1 /ioo--2 000 Mark, je nach den
Lebenskost,en in den verschiedenen Zonen vorgesi`h]ageii wird, so
entspricht sie jedoch hei weitem nicht den tatsächlichen Kosten
der Kindererziehung, jedenfalls b]eibt sie weit hinter den Ermässi-

gungen zurtick, die iTian in den grossen Kultur]änd(.rn ftr nötig
ansieht.
Eine prinzipielle Neuerui]g. von g.rosser Bedeutiing ist, die in
dem Gesetzentwurf vorgeschlageJie g.eson(]erte Besteuerung der
Ehegatten. I)a zur 7,eit, wenn die Frau einem Erwei`be ausserhalb
des Hauses nachgeht, die Einkommen beider Gatten zusammen-

gerechnet werden und infolge der starken Progression dadui`ch einer
viel höhereii Steiier untei.woi`fen sind als ents}irechende F.inkoirmien
unverheirateter Leute, so ist dadui`ch wiedei. auf die Familie eine
iieue ljast ge]egt, die besonders in kinderT.eichen Fa]iiilien und bescheidenen VeT`h<älLiiissen sehi` fuh]bai` ist.
Der Zuschuss 7.u dem

Einko]nmen der Familie, den die Ehefi.au mit grosser Anstrengung

durch Erwerbsarbeit zu schaffen vermag, wird sogar 3-4 mal so
hoch hesteuert, als ein eben so gi`osser 7j`]schuss z. 8. in einer ille-

galen Ehe oder in dem gemeii)samen llaushalt von zwe,i Cieschwisi,ern
oder einem Vatei` und seinem Sohn.
Die frtihei`en Vei`suche diese L'ngerechtigkeit in der Besteuerung
zu I)eseitigen sind an der Befiirchtung gescheitert, dass hierdui`ch
wieder aiidei.e Familien benacht,ei]igt wtirden. Wo der Maim allein
ausserhalb des llauses erwei.bstätig ist, w'tii`de er, meint man, stren-

ger besteuert als in einer anderen Familie }'Tann und Frau zusammen
fur gleich g.rossc Einkominen. H;ei.bei lässt man a])ei` ausser Acht,
dass die Tlausfrau auch dann ihi`er Famjlie ntitzt, weim sie ihre
Arbeitskraft der eigenen Hauswii-tschaft widmet. Auch dadurch
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bringt sie ein Einkommen zustande, das zwar eine naturalwirtschaftliche Foi`m hat und nicht als Geld erscheint, aber nichtsdestoweniger
die Bediii`fnisse der Familie befriedigt und dem Geldeinkoinmen
gleichzuste]1en ist.

Dieses ))unsicht,bare» Einkommen der

I-Jaus-

frauen ist wohl wenjgstens eben so hoch zu schätzen, wie der tibliche
Verdienst der erwerbstät,igen Fraueii in den beti`. Volksschichten,
der ja bei den gewöhnlichsteii Ai`beiten mindestens ]/a--2/3 der
männlichen ljöhne beträgt. Es muss hierbei auch dei. lange Arbeitstag der liausfrauen im eigenen I-Iaushalt berticksjchtigt wei.den,
der nach einei` deutschen Unt,ersuchung sogar durchschnittlich 62
Stunden in der Woche in kleinbiirgerlicheii Familien, 69 Sti]nden
in Arbeitei'familien beträgt. Da nun dieses Einkomnien der jn der
llauswirtschaft tätigen Fi`au auch nach dem neuen Gesetzentwurf
gänzlich steuerfTei bleibt, wie es tll)ei`a]l der Fall ist, kann es nicht
als eine unrecht.mässige Bevorzugung der ausserhall` dcs liauses
erwerbst.ätigen Frau angesehen werden, wem sie ft.ir sich gesondert
besteuert, wii'd und ihr Einkommen nicht ei`st mit demjeningen des
Eheg.atten zusammengeTechnet, und dann das Gesamteinkommen
der Familie einer ungebtihrlich hohen Besteuerung unterworfen
wii`d, wie es bis jetzt gesr,hehen ist. Um den herechtigten Foi`derung.en der Familienversorger beztiglich der F.inkommenbesteuerung
entgegenzukommen sind dje Abz{ige auf Grund der gi`össeren Lebenskosten urid die KindeTahztige erheblich zu erhöhen u]id die Eheg'ai,ten f{ir ihr Einkommen gesondei`t zu besteuei`n.

DIE AUSFUI-[RPRÄMIEN FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE
ERZEUGNISSE Ur\TD IHRE BEDEUTUNG IN Flr\TNLAND.
von Landwirtschaftsrat K. J. EZzjz&.

Zur Förderung der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse
wei`den heute in fast allen Ländem direkte oder indirekte Prämien
gezahlt. Diese bilden neben dem Zolltai`if eine wichtig.e Waffe in
dem Kampf um die Märkte. Gleichzeitig sind die Ausfuhrprämiensysteme ein wirksames Mittel geworden das einheimische Preis-

niveau fiii` bestimmte Waren iiber dem Preisniveau der Weltmärkte
zu halten.
Die Griinde, die Finnland zur Einftihrung eines Exportprämiensystems ftir I-Iiihnereier und Schweinefleisch veranlasst haben, sind
in erster Linie darauf zui`tickzuftihren, dass die einseitigen Mass-

nahmen zur Sttitzung der Getreideproduktion Unzufriedenheit
in dem Teil der kleinbäuerlichen Bevölkerung hei`vorgerufen haben,
der entweder wegen der geringen Ausdehnung der Ackei`f]äche
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oder infolge klimatischer Verhältnisse kein BrotgeLreide zum Verkauf zu produzicren im Stande ist.
Aus diesem Gi`unde wurde :l(J28 ein Gesetz betr. Ausfuhi.lizenzen
ftir I-Iuhnei.eier und Schweinefleisch ei.lassen, das bis zum Schluss
des vorigen Jahres in Kraft wai`. Die Wirkung`en dieses Gesetzes
lassen sich schon heute im Lichte der Statistik beurteilen. 7,unächst
zeigt sich, dass sowohl der Schweine-wie der Hiihnerstamm in Finnland nach 1928 bedeutend gewachsen ist. Besondei.s stark ist dies
beim lliihnerstamm der Fall, der sich in ftinf Jahren verdopi)elt
hat. Ebenso hat sich die Ausfuhi` dieser be;den Erzeugnisse vei`fielfacht und die Enfuhr derselben ist gesunken.
Vei.suchen wii. festzustellen, welche Ki.eise T\Tutzen von der l)eti..

Massregel gehabt haben, so zeigt eine von der Landwirt,schaftsg.esellschaft Pellei`vo ausgeftihrte eingehende Untersuchung, dass
die uberwiegende }'Iehrzahl der Htihnerhaltungen (90 °/'o) unter
100 Iltihner hat und dass dic I-Iuhnerwirtschaft in engem Zusammen-

hang mit der Wii.tschaft der eigentlichen Kleinbauern uiid der sonstigen ländlichen Kleinbetriebe steht. Die O])fer, die der Staat zur
Stutzung der Federviehwii`tschaft gebracht hat, sind also gerade
diesem 13evölkerungsteil zu `Tutze gekommen. Aber auch die Vei.bi`aucher haben unt,er diesem S`rstem nicht gelitten.
Die Preistendenz war t,i`ot,z der Ausfuhi'prämien sinkend. Ausserdem haben
die einheimischen Vei`braucher infolge der gesteigerten Pi`odukt,ion
zu billigen Preisen Erzeugnisse wie Kleineier ei`halten, die nicht
zur Ausfuhr geeig`nct waren.
\Vas die Ausfuhri)rämien ftir milchwirtschaftliche Erzeugriisse
beti`ifft, so scheint es, dass sich die ]3utterausfuhr, wenn die einheimischen Nahrungsfettmärkte den eigenen Produkten des Landes
vorbehalten bleiben, bedeutend einschränken und so staatliche Ausgaben ftir Ausf uhrpräinien ei.si)aren lassen.
In Butt,erproduzentenki`eisen scheint man jedoch der Aiisicht zu sein, dass die Buttei.ausfuhr im jetzigen Umfang zu halten sei. Welches Verfahren besser
ftir das Land ist, hängt iiattirlich ganz davon ab, wie sich die internationalen Buttermärkte, die sich unserer Beeinflussungsinögl;clikeit
entziehen, gestalten.
\\'enn die Butter gentigenden Absatz im
Ausland haben wird und z\var zu Pi'eisen, die den Produkt,ionskosten
entsprechen, ist es voi.teilhaft die Produktion weiter auf der gleichen
I-Iöhe zu halten. Ist das aber nicht der Fal], so ist sie entsprechend
dem einheimischeii Bedarf einzuschränken.
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STEUERSTATISTISCI-IE

vERGLEIcrlur\tGEr\'.
von DT. Vatter liindberg.

Die Finanzstatistik und vor allem die Steuei`statistik bereitet
dem Forscher sehr grosse Schwierigkeiten auf Gi.und der Natur
des Materials, der mangelhaften Technik und in vielen Fällen auch
infolge der mangelhaften Steuermoral. Die Schwiei`igkeiten machen
sich stärker bei Vergleichung'en verschiedener Gebiete oder verschiedener Zeiten geltend. Absolute Zahlen lassen sich bei solchen Vergleichung.en nicht verwenden, wenn auch die gesetzlichen Bestimmungen und die geg.enseitige Beeinflussung der verschiedenen
St,euem sowie die Riickwirkung. auf die I-Iaushaltung die gleichen
wären.
Aber die sogen.
Kopfquoten sind ebenfalls nicht ganz
zuverlässig.
Die Zusammensetzung der Bevölkerung, der soziale
Aufbau, die Grösse der I-Iaushalte, die Alters- und Berufsverteilung
spielen eine grosse Rolle. Auch die liöhe der Steuem im Verhältnis
zur gewerbetreibenden Bevölkerung gentigt nicht. Land und Stadt,
Industrie und Ackerbau zeigen verschiedene Bildei` der Steuerbe1astung. Mit g`rosser Vorsicht muss die lndexzahl und der Geldwert
behandelt werden, da verschiedene l,ändei. und 7jeiten leicht einen
voneinander abweichenden Ausdruck der Steuerbelastung ergeben.
Die Entwicklung der Steuertechnik und der Sieg der Geldwirtschaft sind ebenfalls Faktoren, die bei Vergleichungen in Betracht
zu ziehen sind.

BEDF.UTF.T DIE ERHÖHUNG DER SELBSTVF.RSORGUNG
FINr\TLAP\TDS MIT BROTGETREIDE EINE FjNTspREci-iENDE
VERBESSERUNG DF.R wlRTsCHAFTLlcllEr\T vF.RTEIDIGUNGSBEREITSCHAFT DES LAT\TDES?

von Mag. Arttui.i l.ehttnen.
Die Erhöhung. der Selbstversorgung eines Landes kann dui`ch
Stejgerung der Erzeugung, dui`ch Einschränkung des Verbrauchs
oder dui`ch beide Massnahmen gleichzeitig bedingt sein. Die starke
Erhöhung der Selbstversorgung mit Br.otgetreide (Weizen, Roggen
und Gerste) von ca. 55-60 °/o auf ca. 70 °/o, die in Finnland während
der Krisenjahre stattgefunden hat, ist auf beide Faktoren zuriickzufiihren. Die Verbesserung der Selbstversorgung infolge Einschränkung des Verbrauchs kann oft nur scheinbar sein: das Erzeugnis ist
im VeT`bi`auch teilweise durch ein anderes ausländisches Erzeugnis

ersetzt. Die Einschränkung des Brotgetreideverbrauchs in Finnland
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ist anscheinend in erster Linie darauf zuriickzufiihren, dass weniger
Brotgetreide an das Vieh vei`ftittert wii`d. Da gleichzeitig die Haferei.nte um ca. 25 °/o gestieg`en und das als Viehfutter verwendete
Brotgetreide offenbar hauptsächlich dui`ch einheimischen liafer
ersetzt ist, dtii`fte die Verbesserung in der Selbstversorgung mit
Brotgetreide als wirklich anzusehen sein.
Aber dem folgt keine entspTechende Steigerung der wii`tschaftlichen Verteidigungsbereitschaft Finnlands. Frtiher, als das Getreide ftir
die Verbrauchsbevölkerung fast ausschliesslich aus dem Auslande
kam, fand infolge der Erschwerung. des Seeti`ansportes während des
Wintei.s im llerbst eine bedeutende Winterlagerung ausländischen
Geti`eides statt, welche die Versopgung der Bevölkerung in Kriegszeiten oder bei sonstwie vei.ursachter Lebensmittelknappheit einigermassen sicherstellte. Da nun heute unsere eigene Erzeugung eine.n
bedeutenden Teil des Bi.otgetreidebedarfes auch unsei`er Vei`brauchsbevölkerung sicherstellt und da die Landwirte im llerbst zur Befriedigung ihrer grossen Ge]dbedtirfnisse den gi`össten Teil ihres
Pi`oduktionstibei`schusses g.1eich nach der Ernte vei`kaufen, kommt
eine Winterlagerung aus]ändischen Geti`eides in grösserem Ausmass
nicht mehr iii Frage. Im Winter wird hauptsächlich einheimisches
Getreide verbraucht, das nach dem Friihjahr zu immer mehr abnimmt,, ausländisches Getreide wird dagegen vor allem erst im
Sommer je nach dem Verbi`auch eing`efiihrt. Die Fo]ge dieser Entwicklung war, dass z. 8. in den Emte.i.ahren 1931-32 und 4932~33,.
in denen die Selbstvepsorgung mit Bi`otgetreide tiber 70 °/o betrug,
die Brotgetreidelager im Frtihjahi. geringer waren als in den Ernte-

jahren vor der Wirtschaftskrise, wo die Selbstversorgung nur 5560 °/o war.
Dieser fur unsei.e wii.tschaftliche Verteidigungsbereitschaft uiigunstige Zustand liesse sich durch I-Ierabsetzung. des Getreidezo]les
iin I-Iei`bst um 20-30 °//o verbessei.n. Dadui.ch wiirden die Getreide-

importeure ei`muntert ausländisches Getreide zur Winterlagerung
einzuftihren und die l.andwii.te veranlasst den Verkauf des Getreides
auf das Ende des Wintei`s aufzuschieben, wo höhere Zölle bessere
Pi`eise garantieren wtii`den. Den Landwirten könnte man den
Getreideuberschuss durch Vermahlungs- und Einmischungszwang
sichei.stellen
uiid
das
Vermahlungsund Einmisch`ing.sprozent
wurde infolgedessen bis zum Ende des Emtejahres steigen. Dei'
Geldbedai`f der Landwirte im Hei`bst liesse sich durch Beleihung
des

Getreides

befriedigen.
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Hinla 50 mk, sid. 65 mk.

OTAVA

ei saa
häiritäl
Koko talo on varpaisillaan, sillä pikku valtia. nukkuu
ja häncD lepoaan d 8.a häiritä. Häncen kohdistuu äidin
ja isän rakkau ja hcllä huolenpito. Häntä hoivataan.
hänet halutaan pitää loitolla elämän varjopuolista.

Tulccko häncn elämä"ä vastakin olemaan yhtä Taloisaa?
Onko häneD tulevaisuutensa turvattu puutteeltai Saako
hän kodin turvissa varttua ia valmistautua vastaista elämänuraansa vartcn siinäkin tapaukscs§a, cttä äiti yksin
jäisi huolchtimaan pcrhc€n toimcentuloita? - Kyllä, jo.
isä on ottanut fiittävän guurcn hcnkivakuutukscn

SU0MI-yhtiö.tä.
Ottaessanne henkivakuutuksen SUOMI.yhtiöstä liitytte
•amalla osakkaaksi maamme suurimpaan henkivakuutuslaitokscen, jonka hal]ussa jo on

läf.®s pu®l®. kalkista maassarnrn. uolrr.assa.

o!euista henkluakuu.ukslsta.

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIÖ
Ilmo

SUOMI

Maan suurin -Vakuutetuille edullisin

V a i k e a
verojen ja muiden suurten menojen määräaikana Suorittaminen

muuttuu
helpommaksi
jos

asianomainen

säännöllisesti

kuukausittain panee pankkitilille
t/ii suurten menojensa summasta.

Suosittelemme tähän taykoitukseen säästötiliä ¢antissamme

SÅfisTÖPANKKIEN KESKUS-OSAKE-PANKKI

Pankkiaika ./. io-'/. 4 (1auv. ./. 3)
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