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Tietty vaikutus valtion liikelaitosten johtajien pätevyystasoon
nähden on luonnollisesti myös p a 1 k k a u s o 1 o i 11 a. Tässä suh-

teessa on useasti esitetty se ajatus, että valtion yritysten, voidakseen
saada palvelukseensa parasta mahdollista ainesta, tulisi palkkaehdois.sa kilpailla korkeimpia palkkoja maksavien yksityisten suur-

yritysten kanssa. Ei voikaan kieltää, etteikö valtion oman etunsa
takia olisi pyrittävä maksamaan kohtuullisen hyviä palkkoja. Mutta
sellaisten huippupalkkojen maksamiseen, kuin mitä esim. meillä
muutamilla yksi.tyisen liiketoiminnan aloilla on tullut tavaksi maksaa, tuskin on olemassa mitään järjellistä syytä valtion edun kannalta. Kokemus ei ainakaan meillä näytä viittaavaan siihen suuntaan, että tällaiset vähäisiin olosuhteisiimme katsoen todellisia suur-

palkkoja maksavat yksityisliikkeet tulisivat vastaavasti paremmin
hoidetuiksi.

Johtajapaikkojen täyttämiskysymykseen liittyy läheisesti kysymys johtajien toimiasemasta ja toimesta erottamisesta tarpeen
vaatiessa. Varma, pysyväisyydeltään riittävästi tui`vattu johtajan
asema on tietysti valtion liikelaitosten kunnollisen hoidon kannalta
eduksi. Kuitenkin, jos tämä asema on liian tui`vattu, kuten meillä
ja monissa muissa maissa on varsinainen virkamiesasema, niin ettei

huomattavammankaan leväperäisyyden tai kykenemättömyyden
pei`ustuksella voida ketään virastaan erottaa, voi sellainen asema

helposti johtaa välinpitämättömyyteen koko toimen hoidossa. Osaksi tämän kiinteän virkamiesaseman poistamiseksi, osaksi sen
takia, jotta valtion liikelaitosten johtajille voitaisiin maksaa korkeampia palkkoja, kuin mitä voimassaoleva laki vii.kamiesten
palkkauksesta edellyttää, on meillä nykyisin täi`keimpien valtion
liikelaitosten johtajat kiinnitetty toimiinsa n.s. sopimuspalkkauksilla, jotka kerrallaan tehdään 5-vuotiskaudeksi.
Johtajakysymyksenkään alalla ei pätevyys yksin ole ainoa ratkaiseva. Vähintäinkin yhtä paljon on kysymys johtajien ja muiden
toimihenkilöiden tehtäväänsä kohtaan tunteman hai`rastuksen ja
vastuunalaisuudentunnon määrästä.
Yleisesti tunnettu tosiasia,
jol[e taloustieteessä koko oppirakennelma pohjaltaan on perustettu,
on, että yksilön taloudellisessa toiminnassaan lähinnä panee liikkeelle hänen o m a n e t u n s a hari`astus. Kun tämä oman edun
harrastus välittömästi on kannustamassa yksityistä yrittäjää hänen
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työssään, mutta valtion yrityksen tai liikelaitoksen johtajaa hänen
oma välitön etunsa vain vei`i`aten rajoitetussa määrässä saattaa
kannustaa liikkeelle, näyttäisi valtion yrit}'s tässä täi'keässä suhteessa olevan suuresti epäedullisemmassa asemassa kuin varsinainen yksityisyritys.
Aivan niin yksinkertainen ei asia kuitenkaan ole. Ensinnäkin

on

huomattava,

että

todellisia

yksityisyrityksiä

sanan alkuperäisessä merkityksessä on nykyaikaisen »yksityisen
yritte]iäisyyden» alalla enää ])eräti vähän olemassa. Korkeintaan
maatalous on vielä jokseenkin puhdasta yksityisyritteliäisyyttä ja
tulee kai aina sellaisena pysymäänkin. Osittain samoin on asian laita
vähittäiskaupassa. Kaikilla inuilla tuotannon ja liike-elämän aloilla
sen sijaan on ratkaisevassa määi`ässä siirrytty yritysmuotoihin
-lähinnä osake}Thtiöihin ja osuuskuntiin -joilla suuressa määi`ässä on s o s i a 1 i s i a, valtion liiketoimintaa muistuttavia piirteitä.
Nimeiiomaan on näin laita näiden puoliksi yksityisten, puoliksi

yhteistoiminnallisten yritysten johtamiseen nähden. Valtion liiketoimintaa koskevassa arvostelussa ja vallankin verrattaessa tätä
toimintaa »yksityiseeni) ]iiketoimintaan on tämä seikka monesti

pahasti unohdettu - suureksi vahingoksi arvostelun asiallisuudelle.
0 s a k e y h t i ö s s ä esiintyy todellisuudessa selvä ei.otus johdon ja
omistuksen välillä. Tätä seikkaa pitääkin fJecÅ6]c/zer osakeyhtiömäi-

sen yritysmuodon suurena heikkoutena. Ilän kirjoittaa: »Ei voi -päästä siitä, että osakkeenomistajat, t.s. kapitalistit, ovat osakeyhtiön yrittäjiä, nimittäin siihen nähden, että he ovat sen omistajia ja tappionvaai`an kantajia;

puhtaasLi pei`soonallisesLi yrittäjä-

tehtävästä yrityksen johtajana ovat he sitä vastoin estetyt, ja juuri
tässä yi`ittäjän tehtävän jakautumisessa on, siltä näyttää, osakeyhtiön suui.in heikkous.i) 1

Mutta oman edun ajaminen, puhdas taloudellinen egoismi, ei
onneksi ole ainoa ihmiseii taloudellisenkaan toiminnan kannustaja.
Nykyaikaistakin talousihmistä saattaa oman edun tavoittelemisen
ohella veiTattomasti kaiinustaa ja panna liikkeelle myös s o s i a 1 in e n v e 1 v o 11 i s u u d e n t u n t o ja yhteisen hyvän hai`rastus,
samoin kuin myös kunnian ja tunnustetun yhteiskunnallisen aseman
1 ELi F. HECKsci]ER, Akf!.cbo!agefs i.änfabi.(!.fef. Ekonomisk Tidskrift 1911. Siv. 99.
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ja nimen tavoittelu. Edellinen on puhtaasti sosialinen, jälkimmäiiien
oikeastaan vain inuunnettu egoistinen, s. o. oman edun motiivi.
Tämä sosialinen motivointi vaikuttaa suurin piii.tein samantapaisesti yksityisen osakeyhtiön kuin valtionkin liikelaitoksen

johdossa ja hallinnossa. Osakeyhtiömäisen liikeyrityksen koko
luonteesta seuraa, että tällaisen »yksityisliikkeen» johtajaii asema,
hänen toimintansa motiivit ja pyrkimysperiensä laatu ei paljoakaan voi poiketa valtion liikelaitosten johtajien asemasta ja pyrkimyksistä. Schi4mpe£er huomauttaa sattuvasti, että osakeyhtiön

johtaja-asemassa »pyrkimyksen ohessa i'iittävän tulon ansaitsemiseen ennen kaikkea on kysymyksessä suuntautuminen hyvän ammattijohdon ihanteen, ammattitoverieii, asiakkaitten ja julkisuuden hyväksymisen mukaan, persoonallisen arvonannon mukaan,
mutta ei enää ole kysymyksessä yrittäjävoitto menettelyn ratkaisevana tekijänä.»1
Ja hän lisää: »Eteenpäin pääsy seui`aa tiellä,

jolla usein on enemmän yhtäläisyyttä julkisen virkamiehen uran
kuin tehtaanomistajan toimen kanssa.i) 2
Wjlhezm J}öpAe pitää kuitenkin näitä muunnettuja, toissijaisia,
mutt,a sosialisempia motiiveja vaikutukseltaan heikompina kuin
talousihmisen alkuperäistä oman edun tavoittelua ja siihen yhtyvää, »omassa nahassa» tuntuvan tappion pelkoa, jonka vain
puhdas yksityisyritys saattaa panna liikkeelle. Röpke kirjoittaa:
»Mitkä motiivit voivat vähintäinkin yhtä suuren menestyksen toiveilla tulla asetetuksi sosialisoimisen kera voimattomaksi käyvän
taloudellisen oman edun tilalle? Vaikkakin antautumista kokonaisuudelle, vii'kavelvollisuudentuntoa ja muita hyveitä voitaisiin
taloudellisten ja sosialisten suosimisten avulla edelleen elähyttää,
voi kuitenkin epäillä, tulisivatko nämä vaikuttimet aikaansaamaan

sitä, mitä voitontoivo ja - ehkä vielä voimakkaammin kuin tämä
- tappion pelko ja tunne itsenäisestä isäntävallasta vaikuttavat
kapitalistisessa talousjärjestelmässä, missä jokaisen taloudellisen
aikaansaannoksen on kestett,ävä laadun ja määi`än koe markkinoilla.» 3
1 ja 2 ScHUMPETER, Unfcrnehmcr. Handwörterbuch der Staatswissenschaften.
4 Auff. VIII Bd. Siv. 485.
3 WiLHELM RöpKE, Soz[.aJ[.s[.erung. Handwörterbuch der Staatswissenschaften.
VII Bd. Siv. 573.
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Suunnilleen sama käsitys on E7tdJ.esillä, joka ]ausuu: »Individua]ismi ja egoismi ovat vahvempia taloudellisia voimia kuin yhteistalous ja yhteistunne. Hyödykkeitä ja laitoksia voidaaii sosialisoida,
mutta ei ihmisluontoa. Radikaalisen sosialismin heikkous ja hedelmättömyys on sen vuoksi, kuten Adolph Wagner sattuvasti on
esittänyt, sen psykologiassa.)) ] -Mitä Röpke ja Endres näin ovat
lausuneet sosialisoimisesta yleensä, on luonnollisesti ainakin pääosaltaan sovellettavissa siihen osittaiseen sosialisoimiseen, mitä
kapita]istisen yhteiskunnan puitteissa hapjoitettu valtion yrittäjätoiminta tosiasiassa merkitsee. Pääpiirtein ovat mainitut ai`vosteli-

jat myöskin aivan oikeassa siinä, että ainakin inhimillisen kehityksen nykyisellä tasolla talousihmisen oma egoistinen etu on paljon
tuntuvampi ihmisen toimintavietin kannustin kuin kaikkien yhteinen hyvä. Näin aivan riippumatta siitä, vaikkapa yhteisen h}'vän
edistäminen monesti vois yksilöllekin paremmin turvata hänen
oman yksilöllisen »hyvänsä», s.o. etunsa saavuttamisen kuin häikäilemätön, muista piittaamaton oman itsekkään etunsa lyhytnäköinen
ajaminen.
Veri`attaessa toisiinsa ei'ilaisten yrittäjämuotojen keskinäisiä
kilpailuedellytyksiä näkee melkein säännöllisesti esitettävän asiaa
siten, että i)yksityisyrittäjällä» on puolellansa kaikki oman edun
hai`rastamisesta johtuvat edut. Todellisuudessa kuitenkin tämä
oman edun kannustava vaikutus parhaassakin tapauksessa, s.o.

varsinaisen yksityisliikkeen - eikä yhtiöliikkeen - kysymyksessä
ollessa, voi koskea vain yrittäjää itseänsä, mutta ei - hänen työväkeänsä. Vierasta, palkattua työvoimaa on näet, oman perheen
varaisia pikkuliikkeitä lukuun ottamatta, yksityisen yrittäjän

yhtä hyvin kuin julkisenkin yi`ittäjäii pakko toiminnassaan käyttää. Oman edun välitön huomioon ottaminen ei niin ollen tätä
vierasta palkkatyövoimaa suinkaan voi saada palvelemiensa liikeyritysten hyväksi voimiansa, taitoansa ja hari`astustansa uhraamaan. Ja kuitenkin on, johdon taitavuuden ja
hai`i`astuksen lisäksi, myöskin ja nimenomaan liikelaitosten työvoimalla, sen ammattitaidolla, harrastuksella ja vastuuntunnolla
mitä tärkein vaikutus jokaisen liikelaitoksen, yksityisen yhtä
\ M. ENDRBs, Handbuch dei. Forstpolitik. S±v. 441.
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Iiyvin kuin julkisen, menestymiseen.
Tähän työväen seikkaan
ei kuitenkaan arvostelussa juuri missään ole kiinnitetty huomiota.
Mitä vaikeuksia työvoiman puuttuvan ammattitaidon ja riittämättömän harrastuksen vuoksi siis lieneekin nykyaikaisella }'rittäjätoiminnalla voitettavana, nämä vaikeudet ovat yhteisiä yksityisen liiketoimen ja valtion liiketoimen alalla.
Miten työvoiman kiintymys palvelemaansa ]iikelaitokseen ja harrastus sen
menestymistä kohtaan saadaan herätetyksi, siihen seikkaan nähden rijppuu paljon ennen kaikkea siitä, miten työnjohtajat, suuremmat ja pienemmät, osaavat kohdella johtamaansa työväkeä

ja herättää sen harrastusta, sekä liikeyritysten työväelleen tai.joamista työ- ja palkkausehdoista. Tuskin missään näissä suhteissa
voi yksityisyritys olla valtion yritykseen nähden ainakaan kilpailukykyisempi.

Liiaui,ser. semralisoitumi,sen ia burokratisoitumisen vaarci,.
Aikaisemmin oli jo puhetta, että valtion liikelaitosten ammatillisen johdon menestyksellinen toiminta olennaisesti on riippuva sen
i t s e n ä i s y y d e n määi`ästä, minkä valtion yleinen ja sen liikelaitosten erikoinen hallintojärjestelmä suo tälle johdolle. Mutta tässäpä
kohden juui`i suuri vaikeus on olemassa. Johdon vapautta ja itsenäisyyttä näet tavallisesti suui`esti rajoittaa valtion liiketoiminnan
]iiallinen senti`alisoituminen ja byrokratisoituminen. Milloin näin

saa tapahtua, milloin toisin sanoen ratkaisuvalta verraten i)ienissäkin asioissa pidätetään asianomaisille keskusvirastoi]le tai ministei`iöille, ei liikelaitosten varsinainen ainmattijohto voi suuria vaikuttaa tällöin vain nimellisesti johtamiensa liikelaitosten menestymiseen. Liiallista keskitystä voi syntyä myös siten, että suurissa yli
maan ulottuvissa valtion liikelaitoksissa, kuten valtionrautateillä
tai valtion metsätaloudessa, paikallishallinnolle jätetään perin vä-

häinen ratkaisuvalta ja vähän itsenäistä aloiteoikeutta. liaitat ovat
kummassakin tapauksessa aivan ilmeiset. Sillä yhtä vähän ministeriössä kuin suurten valtion liikelaitosten keskushallinnossa voi ol]a
sitä p a i k a 11 i s t e n, joka hetki vaihtuvien o 1 o s u h t e i d e n
t u n t e m u s t a, mikä on kaiken liiketoiminnan menestyksellisen

johtamisen ensimmäinen edellytys. Ylhäältä ministeriöstä käsin hoi.
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detun liiketoiminnan menest}'ksellistä johtamista haittaa vielä sekin
seikka, että asiain käsittelyä, tiedoitusta ja toimeksipanoa valtion
virastoissa, valtion hallintojärjestelmän omasta luonteesta johtuen,
karaktei.isoi tavatoii muodollisuus ja vii`astomainen kankeus ja
hitaus. Jotain voidaan tietysti kyllä tehdä virastojenkin toiminnan

yksinkertaistuttamiseksi ja rationalisoimiseksi sekä asiain käsittelyn
jouduttamiseksi, mutta itse perusseikkaa, käsittelyn vii`astomai-

suutta, tuskin voidaan koskaan korjata saattamatta vaai.aan muita
valtion toiminnalle olennaisia intressejä, ennen kaikkea i'atkaisujen
oikeellisuutta ja puolueettomuutta. Mutta liiketoiminnalle, jossa
Tatkaisujen ja päätösten teon nopeus, suotuisien tilaisuuksien nopea
hyväksikäyttäminen j.n.e. usein on kaikkein välttämättömintä,
virastomainen hidastelu on kaikkein vähiten soveltuvaa. Päätösvallan pidättäminen valtion keskusorgaaneille vähänkään täi`keämmissä asioissa on lisäksi sen takia suuresti vahingollista, että se
ainakin itsenäisemmissä ja pystyvämmissä miehissä aina on omansa

kuolettamaan elävää harrastusta ja vastuunalaisuuden tuntoa. Kuitenkin on sanottava, ettei suurempikaan sentralisoiminen niillä
valtion liikctoiminnarL aloilla, joillc cräärLlairLcrL kaa`,'amaisuus ja

systemaattisuus niiden omasta luonteesta johtuen on melkeinpä
välttämätöntä, kuten valtion rautateiden, postin ja puhelimen alalla,
ole läheskään yhtä epäedullista kuin valtion puhtaan yrittäjätoiminnan aloilla. Ilman haittoja sitä kuitenkaan ei ensiksi mainituillakaan aloilla voida noudattaa, kuten esim. polttopuiden keskitetyt ].a sen takia epätai`koituksenmukaiset ja vähemmän taloudelliset hankinnat Suomen valtion rautateillä osoittavat.
Liiallinen senti.alisoituminen ja byrokratisoituminen on todennäköisesti tyypillistä valtion liiketoiminnalle useimmissa maissa ja
useimmilla tämän liiketoiminnan aloilla. Ruotsin ki'uunundomeenien hallinnosta ja tarkastuksesta lausuvat B"Sew£€z ja 7`t4nberg

seuraavat kuvaavat sanat: »Näyttää - - siltä niinkuin olisi tämä
tarkastus vähemmän onnellisesti järjestetty. Jos tahtoo puhua
erikoisesti byrokraattisista prinsiipeistä, voisi sanoa, että ne tässä
ovat tulleet loistavaan käytäntöön. Domeenihallituksella, kuninkaan käskynhaltijalla, domeeni-intendenteillä, kruununvoudeilla ja
nimismiehillä on kaikilla pieni osansa huolenpidossa ki`uunrinkai.tanoista. Niillä, joilla erikoisesti pitäisi olla tehtävänä kruunun do-
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meeniotujen valvominen, on vähän mahdollisuutta toimia omalla
vastuulla, vaan ainoastaan esiintulleesta syystä viranomaisen määräyksen mukaan.» 1
Samantapaista senti`alisoitua ja monimutkaista byrokraattisuutta
totesi meillä maanviljelyskoulutilojen jäi`jestelykomissioni valtion
koulutilojen hoidon alalla. Komissioni, jonka mietintö valmistui
1910, mainitsee koulutilojen kannattamattomuuden syyksi m.m.,
ett,ä »tilanhoitajan vapautta sitovat edeltäkäsin tehdyt suunnitelmat ja virallisesti useissa eri virastoissa tarkastetut ja vahvistetut
menosäännöt, joten hän ei ole tilaisuudessa järjestämään töitä
vaihtelevien olosuhteiden mukaan ja joten hänen, tilanhoidossa
mitä suurimmasta merkityksestä oleva yritteliäisyytensä kuoleutuu ja harrastuksensa laimentuu.» 2
Aivan täysin sentralisoitu valtion liiketoiminnan hallinto ei
kuitenkaan edellä mainituissa maissa, Suomessa ja Ruotsissa, ole.

Näiden maiden yleisen hallintojärjestelmän mukaan on - kuten
StÅhzberg teoksessaan »Suomen hallinto-oikeus» huomauttaa hallintoviranomaisilla »enemmän kuin tavallisesti muissa maissa,
kullakin määrätty itsenäinen toimivaltansa. Se on yleensä alemmillakin vii'anomaisilla itsenäinen ei ainoastaan rinnastettuja, vaan
myöskin ylempiä viranomaisia kohtaan.»3 -Syytä ei siis näissä
maissa ole niin paljoa hallintojärjestelmässä sinänsä. Mutta liiketoiminta vaatii paljoa suurempaa joustavuutta ja paikallisiin vaihtuviin olosuhteisiin mukautumista kuin varsinainen hallintotoiminta.
Sen vuoksi sama itsenäisyyden määrä, mikä hyvin saattaa olla
riittävä tavalliselle riippuvassa asemassa olevalle hallintovii`kamiehelle, ei suinkaan ole riittävä valtion liikelaitoksen johtajalle. Edustaja fi£s£o By!£ huomauttikin vuoden 1927 valtiopäivillä tulo- ja
menoarvion käsittelyn yhteydessä, että valtion liiketoimintaa hoidetaan meillä »a d m i n i s t r a t i i v i s e n organisation avulla, joka
oikeastaan on kehittynyt menotaloutta varten ja joka monilta osiltaan ei ole soveltuva tulotalouden harjoittamiseen.» 4 Tämän seikan
i i]ttusEwiTz-TUNBERG, Sfafcns domä/tcr.
2 Kom!.£eanmz.ef!.n!ö D.

Siv. 22.

J9ZO. Maanviljelyskoulut. Siv. 4.

3 K. J. STÅHLBERG, Suo/ncn Jia!Ji.nfo-oi.keus.
4 Vp. 1927. Pk. 1. Siv. 90.

Sisäasiain hallinto. Ss. 113-14.
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huomioon ottaminen vaatisi olennaisia muutoksia tehtäväksi itse
maan hallintojärjestelmään valtion liikelaitoksien hallinnon osalta.
-Toistaiseksi on asiaa meillä, niinkuin monessa muussakin maassa,

koetettu ratkaista järjestämällä vallankin valtion puhtaita liikelaitoksia osakeyhtiön muotoon. Tähän seikkaan palaan vielä myöhemmin.
Mutta samaan aikaan kuin valtion liiketoiminnan hallinto alemmilla asteilla, »paikan päällä)}, yleensä on liiaksi keskitettyä, on se,
ainakin meillä, k o r k e i m m i 11 a a s t e i 11 a, asianomaisissa keskusvirastoissa ja ministeriöissä, ehkä liiaksikin hajallista, d e s e n-

t r a 1 i s o i t u a. I\Tiinpä meillä valtion liikelaitokset ovat sii`otellut

ainakin neljän, viiden eri ministei`iön alaisuuteen.

Tästä ylimmän johdon desentralisatiosta on luonnollisesti siitäkin haittoja, joskaan ei ehkä niin suui`ia kuin aikaisemmin esitetystä
paikallisen ja muun joht.ovallan liiallisesta keskittämisestä keskusviTastoihin ja ministeriöihin. Meillä onkin kysymys valtion huo-

mattavampien

liike\.ritvsten

valvonnan

keskittämisestä valtio-

vaTain_min_isteriöön ollut jo useita `,njosia `,J'almiste!un alaisem halli-

tuksen taholla, mutta i.atkaiseviin tuloksiin ei asiassa toistaiseksi
ainakaan ole ehdittv. 1
Si,donnai,suus valtion t,ul,o- ia merLoarvioon.

Kirjoittaessaan valtion metsätalouden hoidosta liikeyrityksenä
lausuu Co/.cmczcr vuonna 4921: »Erinomaisen suurena vaikeutena on

- - valtion hyviii detaljoitu, vuosittain lakina julkaistava rahasääntö. Vai`sinkin aikoina sellaisina kuin nykyiset ovat olleet, on
täydellinen mahdottomuus puoli vuotta aikaisemmin tai enemmän

arvata kaikki konjunktuurit niin tarkoin, että voisi laatia sellaista
täsmällistä tulo- ja menoarvioita, joka, kuten metsähallinnon,
jakautuu kymmenille momenteille ja alamonmenteille, ja joka todella

-liikkeen tai`koituksenmukaiselle hoidolle väkivaltaa tekemättä voisi pitää i]aikkaansa.» 2 - Ja vähän edempänä lausuu sama kii`-

joittaja, että valtion liiketoiminnan i)budjetin momentteihin kahleh1 Ks. Vp.1925. Asiak.11. Esitys n:o 51. Valtiovarain valiokunnan mietintö 2.
Siv. 11.

2` K. A. CjL]A`NDER, Vallion melsälalous liikeurituksenä.

Siv. 29.
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timinen jo semmoisenaan mitä ratkaisevimmin i`ajoittaa toimintavapautta ja vaikeuttaa konjunktuurien hyväksikäyttämistä.i} 1
Että voimassaoleva budjettijärj estelmä tuottaa vaikeuksia myöskin valtion koulutilojen hoidossa, siihen viittaa maatalousneuvos
E!Jjzä. Hänen mukaansa on maanviljelyshallituksella sen pyrkiessä
taloudellisiin tuloksiin koulutilojen hoidossa ollut »päävaikeutena

- - valtion kankea budjettijärjestelmä, jonka mukaan tulot ja
menot on arvioitava vuosikausia ennen kuin niitä tullaan saamaan
tai käyttämään. Ellei esimei`kiksi menoarviota tehtäessä osata
ottaa kaikkia tulevia ulosuhteita huomioon, on yleensä vaikeata
saada vahvistettuihin menomääi`iin muutoksia, varsinkin tarpeeksi

ajoissa. Siitä seuraa - - epävai`muutta - - taloudenhoidossa,
tarpeellisia ja kannattavia muutoksia ja parannuksia ei tahdota
uskaltaa aikoinaan suorittaa menoai`vion ylittämjsen pelossa.» 2

Aivan erikoisen suurta haittaa yksityiskohtainen sidonnaisuus
tulo- ja menoarvioon tuottaa valtion liikelaitoksien tai'koituksenmukaiselle hoidolle epäsäännöllisinä aikoina, jolloin liikekonjunktuurit suui.esti vaihtelevat tai rahanarvossa tapahtuu jyrkkiä putoamisia. Tällöin on usein pakko suuresti ylittää vahvistettua talousarviota tai ainakin vahvistuttaa tilivuoden kuluessa lisätalousai`vioita. Mutta tällaisiin hätätoimenpiteisiin ryhtyminen ei ole
suotavaa sen enempää finanssioikeuden loukkaamattomuuden kuin
valtion finanssiasemankaan vankkuuden kannalta.
Valtion liikelaitosten budjettisidonnaisuuden lopettamiseksi on
meillä tehty useampiakin ehdotuksia. C'cv.cmczeT esim. kii.joittaa:

»Välttämätöntä olisi, että kaikki liiketoiminnasta aiheutuneet menoei`ät valtion rahasäännössä tehtäisiin ainakin ai.vio m äärär a h o i k s i, joita liikettä harjoittava laitos valtioneuvoston myönnytyksellä saa ylittää eikä, kuten nyt on laita, jolloin esim. sahalaitosten määrärahat sekä liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta
niin iiippuvainen määräraha kuin määräraha matkustuksia varten,
ovat olleet kiinteitä määi.ärahoja, joita ei ole lupa eduskunnan suostumuksetta ylittää.» - Vähän myöhemmin samassa esityksessä
kirjoittaja menee vielä pitemmälle ehdotuksissaan ja lausuu: »Tyy1 Ed. main. julkaisu. Siv. 30.
2 K. J. ELLiLÄ,

Valf!.on kouluf[.Jan hoz.dosfa.

Maatalous 1923. Ss. 499, 500.

208

K. D. J. SALo`.EN

dyttävästi valtion .liiketoimintaa ei voitane vähemmällä hoitaa kuin
että valtion tulo-ja menoai`vioon merkitään ainoastaan n e tt ot u 1 o ja jär].estetään liikettä harjoittavalle virastolle tai laitokselle
tarpeellinen luotto Suomeii Pankissa.» 1
Pääasiassa samalle kannalle asettui myöskin Kallion ha]litus,

joka vuoden 1923 valtiopäiville jo laati positiivisen ehdotuksenkin
asiasta. Hallituksen esityksessä laiksi valtion liikeyritysten hoidon ja käytön yleisistä perusteista, joka esitys oli ]aadittu Nevanlinnan ehdotuksen pohjalle, lausutaan, että »(nykyinen) budjetti-

järjestelmä - - on koi`vattava toisella, jonka mukaan valtion
liikeyrityksen tuloista ja menoista otetaan valtion tulo- ja menoai`vioon ja tilinpäätökseen ainoastaan se, minkä Eduskunta on
voinut määrätä yi`ityksen voitosta siirrettäväksi yleisiin valtiovai`oihin, sekä ne määrärahat, jotka Eduskunta ehkä on näistä
osoittanut yi.itystä varten.» 2 - Nämä ehdotukset eivät kuitenkaan
vielä ole johtaneet suunnitellun uudistuksen toteuttamiseen.

V diion 1,iiketoiminnm taloudellinen htipailuhykyisyy8.
Mielenkiintoinen ja tärkeä on kysymys, miten voi valtion liiketoiminta taloudellisuuden ja taloudellisten periaatteiden noudattamisessa sekä nimenomaan kannattavaisuudessa kilpailla yksityis-

yritteliäisyyden kanssa. Tätä kysymystä tai oikeammin sen perustana olevaa laajempaa kysymystä valtion yleisestä kykeneväisyydestä toimia taloudellisesti on ahkeraan pohdittu klassillisen eli
vapaamielisen taloustieteen perastamisesta asti. Itse ]iberaalisen
taloustieteen nerokas pei`ustaja 4dcrm Sm£th on pohtinut tätä kysymystä ja G!.de sanoo sattuvasti, että Smithin esiintuomat perusteet
»täyttävät vai`ushuoneen, josta hänen ajastaan lähtien kaikki valtiososialismin (etatisme) vastustajat ovat aseensa ottaneet.» 3 Smith
kiiioittaa m.m.: »Ei ole olemassa kahta luonnetta, jotka vähemmän
näyttäisivät sietävän toisiansa kuin kauppamiehen luonne ja ruhtinaan. Hallitukset ovat itse aina ja ilman mitään poikkeusta suu1 K. A. C^JANDBR, Vallion metsälalous liikeurituksenä. Slv. 29, .30.
2 Vp. 1923.

Asiak. 111.

Hallit. es. n:o 40.

Siv. 2.

8 CH. GiDE~C.H. RisT, Geschichle der uolkswirtschaflichen Lehrmeinungen. Ss.
102, 103.
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rimmat tuhlarit yhteiskunnassa. Pei'usteet tähän ovat lukuisat.
Ensinnäkin käyttävät ne toisten rahoja, ja toisten i.ahojen kanssa
menetellään aina tuhlailevammin kuin omien rahojen kanssa. Ja
toisekseen on hallitus aivan liian kaukana yksityisestä yrityksestä,
jotta se voisi omistaa sille sitä tarkkaa huomiota, mikä sen menestymiseksi on välttämätöntä.» 1
Sama valitus toisten rahojen keveästä käyttelystä valtion toiminnassa yleensä ja nimenomaan valtion liiketoiminnan aloilla ei
ole lakannut kaikumasta meidänkään päivinämme. Meillä tähän
leveään yleisten varojen käyttelyyn saattavat lisäksi j ohtaa kansallis1uonteessamme piilevät heikkoudet.

LeorL. EÅ6£r¢r}c! väittää, että

meidän kieltämättä kyllä suurellisen kansamme kesken julkisten
varojen tuhlaileva käyttö on tavallistakin yleisempää: »[Virastot

ja muut vii`anomaiset] ovat nimittäin enemmän tahi vähemmän
alttiita meille luonteenomaiseen taipumukseen 'esiintyä suurellisesti' ja muuten tottuneita katsomaan monta määi`ärahaa pysyväksi
ja ainaiseksi peruuttamattomaksi vain sentakia, että se kerran on
sattunut joutumaan asianomaiseen menosääntöön.» 2
Samaa suurellisuuden henkeä valtion palveluksessa olevien kesken voi meillä esiintyä paljoa vaatimattomammillakin paikoilla
kuin vii`astoissa. Niinpä aikaisemmin mainittu maanviljelyskoulutilojen järjestelykomissioni mainitsee havaintonaan, että valtion
koulutilojen ))tilanhoitaja johtuu aivan kuin itsestään pitämään
etusijassa silmällä sitä, että maatalous pysyy, maksoi mitä tahansa,
teknillisessä suhteessa mahdollisimman täydellisesti aikansa tasalla, 3 ja että »tilanhoitaja tavottelee niin muodossa kuin toisessakin kannattavaisuudelle vierasta ulkonaista komeutta, s.o.
»kaikesta pitää näkyä, että tekijänä on - valtio.» 4 Tätä kaikkea
nähdessään lausuukin kansa komisisonin sanojen mukaan joka puo1ella maata: »Konstikos se on valtion suurella kukkarolla tehdä
mitä tahansa.» 5
L C.H. GTDTi-C,H. f\isir,
Ss.

Geschichle

der

volkswirlschafllichen

Lehi.meinungen.

102, 103.

8 LEON. EKs.TRALND, De framlida stalsf inansiella behoi)ens täckande.
miska Samfundets Tidskrift

1926.

H. 6. Siv.162.

8 ja 4 Komz.fcanm!.efz.rifö. D. J9JO.

6 Ed. main. mietintö. Siv. 4.

Maanviljelyskoulut.

Siv. 4.

Ekono-

210

K. D. J. SALor`'EN

Smithin purevasta lausunnosta 1700-luvun lopulla aina nykyhetken suomalaisen kansanmiehen vhtä tei.ävään ai.vosteluun asti
nä}'ttäisi siis valtiovallan halu ja kyky taloudellisuuteen asiainsa
ja liiketoimiensa hoidossa tulleen asetetuksi suuren epäilyksen alaiseksi. Eikä voinekaan kieltää, etteikö näihin arvosteluihin sisältyisi paljon oikeata havaintoa. Mutta, mikäli kysymyksessä olevaa
seikkaa yleensä ensiiikään voidaan yleispätevästi ratkaista, täytyy

sanoa, että koko totuutta asiasta tuskin nämäkään lausunnot ovat
voineet esiintuoda, sitä vähemmän kun niiden pohjana tuntuisi
olevan jokin määi`ä yksipuolisuutta. Mahdoton ja käytännössä
esiint}'mätön ei suinkaan ole päinvastainenkaan tapaus, jolloin
valtion virkamies ja liikelaitoksen johtaja siinä määi`ässä saattaa
hamastaa yhteistä hyvää sekä tavoitella omaa ammattikunniaansa

ja yhteiskunnallista ai`vonantoansa, että hän valtion varojen hoidossa menettelee jopa huolellisemmin ja tarkemmin kuin tavallinen
yksityinen liikemies omien yksityisteii varojensa hoidossa.
Missään tapauksessa ei kuitenkaan voida kieltää sitä ilmeistä
tosiseikkaa, että valtion liikelaitoksiin, kysymyksen ollessa taloudellisuuden noudattamisesta niiden hoidossa, 1iittyy suuri periaatteellinen heikkous. Tämä perusheikkous on siinä seikassa, että,
samaan aikaan kuin yksityisliike ei yleensä voi pysyä pystyssä,
ellei sen hoitoa onnistuta saamaan kannattavaksi, valtionliike sen
sijaan voi ainakin useimmissa tapauksissa vallan hyvästi pysyä

pystyssä ilman kannattavajsuuttakin. Valtion liikelaitosten käytännössä usein todetun heikon kannattavaisuuden tai suoranaisen
kannattamattomuuden ratkaiseva syy ilmeisesti on useimmiten juuri
tässä: kannattavaisuus ei ole niiden jatkuvan olemassaolon elinehto,
niiden
ei ole i)akko kannattaa. -Ohimennen on
sanottava, että tämä kannattavaisuus-seikka ei-ansiotarkoituksia

palvelevaan valtion liiketoimintaan: postilaitokseen, rautateihin
y.m. nähden, joille kannattavaisuus ei ole päätarkoitus (vrt. siv.
183), 1uonnollisesti on ymmäi`rettävä »mutatio mutandis», s.o. vain
taloudellista liikkeenhoitoa tarkoittaen.
Kannattavaan tai taloudelliseen liikkeenhoitoon ajaa yksityistä

yrittäjää taloudellinen pakko, tunne käytettävissä olevien pääomien ehdottomasta niukkuudesta. Valtion yrityksiin, niiden ylem-
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piin ja alempiin hoitajiin, nähden on asia olennaisesti toisin. f?cmscby

kirjoittaa tästä sattuvasti: 1
»Yksityiselle on tietoisuus siitä, el,tä niukkuutta (pääomaan
nähden) vallitsee, melkoisen varma, ainakin tulee tämä tietoisuus
aivan vai`hain selväksi järkevälle taloudenpitäjälle, ja vähemmän

jäi`kevä tulee taas ennemmin tai myöhemmin pakotetuksi tunnustamaan, että pääoman saanti hänen yritteliäisyytensä tarpeiksi
on ollut i`ajoitettu. - - Yksityinen tuntee toiminnassaan tämän
niukkuuden painon; valtion päätösvaltaa käyttävät elimet aivan

yksinkertaisesti eivät voi tuntea tätä' painoa, ennenkuin hyvin
myöhäisellä asteella, jolloin se jo uhkaa tuhota koko talouden.
Muistettava on ei`ikoisesti, että yksilö voi edemmäksi ulottaa kapitaalin saantinsa i`ajoja vain toisten, esim. lainanantajiensa, kanssa
tehtävien sopimusten kautta; valtio sen sijaan voi hyvin suuressa
mitassa lisätä varojaan yksipuolisten päätösten esim. verotuksen
avulla.')

Yleinen käsitys, mikä talousteoreettisessa keskustelussa usein
esiintyy, on, että kohtuullisen koron irtisaaminen liikeyrityksestä
siihen kei`i.an sijoittamalleen pääomalle on yksityiselle yi.ittäjälle

välttämättömyys, jota hän, jos mieli i)ystyssä pysyä, ei voi väistää. Totta onkin, että jotakin yrittäjävoittoahan yksityisyrityksestä yleensä on saatava, jos halutaan sitä jatkuvasti ylläpitää.
Mutta yrittäjävoiton toinen aines, »isännänpalkka», voi jo yksinään
olla riittävä täysin omavaraiselle yrittäjälle, joten koi`koa omille
pääomilleen ei hän suinkaan välttämättömästi tai`vitse. Vain lainavarojen vai`assa työskentelevälle yksityisyrittäjälle on koi.on jat-

kuva irtisaaminen välttämättömyys, jota hän pystyssäpysymisensä
nimessä ei voi väistää. »Korkopiiska» onkin epäilemättä velkaiselle

yksityiselle liikeyritykselle mitä parhain kannustaja. Mutta milloin
se vaatii mielettömiä, on sen vaikutus terveellisen kannustuksen
sijasta päinvastoin lamauttava ja tappioita matkaansaattava.
Yleensä voitaneen valtion liiketoiminnasta taloudellisessa suh
teessa sanoa, että se vain verraten harvoissa tapauksissa tulee
taloudellisesti tyydyttävällä tavalla ja tinkimättömien taloudellis1 HENRiK RAMSA¥,
fundets Tidskrift

Dcn s/a!Ji.ga /ö.r.cfagarpcrksamhefen.

1931. Ss. 12, 13.
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ten periaatteiden mukaan hoidetuksi. Yksit}'istä yrittäjätoimintaa
tavataan sen i`innalla usein arvostella aivan hai`vinaisen taloudelliseksi. Tosiasia, minkä käytännöllinen kokemus vähän päästä vah-

vistaa, kuitenkin on, että myöskin yksit}'inen liikeyritys monesti
tulee vähemmän taloudellisesti hoidetuksi. fzcLmscby kirjoittaa aivan

oikein: »Valtiolta - - vaaditaan viisautta ja ennalta näkemisen
määrää, jota tuskin kukaan yksityinen henkilö milloinkaan on
omistanut, ja samaan aikaan kuin yksityiset yritykset, riippumatta
liikelaskelmista, kerta kei.ran perästä epäonnistuvat, mei.kitään
valtion epäonnistuminen yrittäjänä kelvottomaksi ettemme sanoisi
rikolliseksi.» 1 -Kokonaisuudessaan ottaen lienee kuitenkin katsottava epäilemättömäksi asiaksi, että valtion liikelaitoksissa vielä
harvemmin kuin yksityisyrityksissä taloudelliset periaatteet tulevat
varteenotetuiksi ja koko toiminta taloudellisesti suunnatuksi.
Yleinen havainto monista maista ja monilta liiketoiminnan aloilta
on, että valtion liikelaitokset usein t e k n i 11 i s e s s ä suhteessa

tulevat ei.ittäin hyvästi hoidetuiksi; tämä koskee yhtä hyvin valtion
maatiloja kuin rautateitä, posti-ja puhelinlaitosta y. m. Määrätyillä
liiketoiminnan aloilla, varsinkin äsken mainituilla liikennealoilla tästä
teknillisestä täydellisyydestä ja siihen tavallisesti liittyvästä systemaattisuudesta saattaa olla korvaamatonta yleistä etua, samoin kuin
myös yksityistaloudellistakin hyötyä. Vallankin liikenteen turvallisuuteen nähden ovat valtion rautatiet yleensä osoittautuneet huomattavasti yksityisratoja varmemmiksi. Myöskin kirje- ja puhelinsanomavälityksen alalla hyvä ja hyvästi systematisoitu tekniikka
yleensä on koi`vaamaton yleinen etu ja mukavuus.
Teknillisesti paras menettely ei kuitenkaan läheskään aina
ole myös paras taloudellinen menettely.
Taloudellisessa
mislessä vojdaan tekniikka helposti tehdä tarpeettoman
h y v ä k s i, jolloin se liian paljon sitoo aina suhteellisessa niukkuudessa olevia vai`oja. Odotetun taloudellise.n edun sijasta saadaan
tällöin helposti taloudellista tappiota. Tämä aina väijymässä oleva
vaara on melkoisen suuri kaikessakin liiketoiminnassa, mutta aivan
erikoisesti se uhkaa valtion liiketoimintaa. Teknillisen täydellisyy1 HBNRiK RJ"sA.¥, Den statliga företagaruerksamhelen.
fundets Tidskrift 1931. Siv. 11.
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den toteuttaminen johtaa helposti siihen tarpeettomaan suurcllisuuteen, mistä edellä olemme puhuneet. Tämä teknillisen täydel1isyyden harrastus saattaa johtaa sellaisiin kei`rassaan nui.inkurisiin
ja epätaloudellisiin vaatimuksiin ja iskulauseisiin kuin esim. Saksan
valtiomautateiden aikanansa käyttämä: »rautateille on paras juuri
tarpeeksi hyvää.» 1 Taloudellisuuden tunnuslause on kei`i`assansa
toinen ja niinpä tåhtoikin Saksan valtioni`autatieyhtiön hallintoneuvoston jäsen, prof. Blum mainitun tunnuslauseen vaihdettavaksi
toiseen: »vähimmällä varojen käytöllä on rakennettava tarkoitukseen kelpaavaa mutta ei suinkaan pai.asta.»2

Pyrkimgs hai.ttoi en välwnf,ämi,seen osakeuhiömuotoon
siirtyrrriLlä.

Se valtion liiketoiminta, jonka heikkouksia ja puutteellisuuksia
edellä on tai.kasteltu, on valtion alkuperäistä suoranaista yrittäjäja liiketoimintaa. Aikaisemmin ja aina viime aikoihin asti valtion
yritykset ovat säännöllisesti esiintyneet valtion vii`astomaiseen hal1intaan kiinteästi sidottuina suoranaisina valtionyrityksinä, s.o.
epäitsenäisinä yksinäisyrityksinä. Ne monet hankaluudet, mitkä
tästä johtuvat ja mitkä varsinkin ehkäisevät näiden yi`itysten

joustavaa vaihtuviin liikesuhdanteihin noi)easti mukautuvaa hallintoa, ovat varsinkin uudempana aikana johtaneet monissa tapauksissa

valtion yritysten juridiseen uudelleen muodostamiseen osakeyhtiön muotoon. Täten vapautuvat nämä yritykset
itsestään yksityiskohtaisesta sidonnaisuudesta valtion tulo- ja menoarvioon ja sen mukanaan tuomista monista haitoista. Samalla tulevat ne yleensäkin hallintonsa ja liiketoimintansa järjestämiseen
nähden melko vapaiksi, joten liikkeenjohto voi -kuten SchmeJcher
lausuu - i)vapaana vii`kavaltaisista kahleista nopeasti mukautua
taloudellisiin va°atimuksiin.» 3 - Meillä Suomessa on, paitsi vuonna
1918 valtiolle hankittua Enso-Gutzeit-yhtymää, joka ennestään oli

yksityinen osakeyhtiö, osakeyhtiömuotoon valtion liikeyrityksistä
organisoitu lmatran voimalaitos (Imatran Voima Oy.), Outokum1 ja 2 BR. SuviRANTA,

3 ScHMELCHER,

Staatswissenschaft.

VaJ![.on raH!afc[.dcn fulofaJous.

Gcm[.scAftui.rfscÅa/fl. Unfcmchmungcn.

lv. Bd. Siv. 851.

Siv.

117.
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mun kuparikaivos (Outokumpu 0}..), Veitsiluodon sahat (Veitsi1uoto Oy.), valtion rikkihappo- ja superfosfaattitehtaat sekä valtion alkoholiliike (Oy. Alkoholiliike).

V altion li,iketoi,minnan tuotiamat kansanicdoud,dliset , sosialiset ,
•>ieh,på yl*itgistaloudelziset edut.
Monissa
täi`keissä
suhteissa
valtion
liiketoiminta
saattaa,
kuten olemme iiähneet, jäädä jälkeen yksityisestä liiketoiminnasta,
nimenomaan puhtaasta yksityis}'rityksestä, mutta m}-ös osakeyhtiön
muodossa toimivasta yksityis}'ritteliäisv`'destä. Mutta valtion liiketoimintaan saattaa liittyä myös eräitä etuja, joita yksityisellä liiketoiminnalla useinkaan ei ainakaan samassa määrässä ole o]emassa.
Lähinnä ovat nämä edut `.leistä kansantaloudellista tai sosialitaloudellista laatua. Näihin etu``ihin on jo aikaisemmin viitattu (siv. 183).
Varsinkaan rautatie-ja postiliikenteen alalla yksit}'inen yritteliäisyys
ei varmastikaan tulisi suoi`ittamaan samoja korvaamattomia palveIuksia suui`elle }7leisölle ja n.s. }'Ieiselle edulle, kuin mitä valtion

omistamat rautatie- ja postilaitokset useimmissa sivistysmaissa ovat.
suorittaneet. Puhelinliikenteenkään alalla yleiset edut tuskin tulevat yksityisyritteliäisyyden toimesta yhtä järjestelmällisesti ja yhtä
varmasti valvotuiksi kuin valtion }.htenäisen, }'li maan ulottuvan
puhelinvei.koston välityksellä. Tämä havainto on jo monessa maassa
johtanut valtion puhelimen perustamiseen ja usein samalla yksinoikeuden vai`aamiseen sille, eikä mahdotonta suinkaan ole, että
läheisen vastaisuuden kehitys monissa jälellä olevissakin maissa on

johtava puhelinlaitoksen monopolisoimiseen valtion yksinoikeudeksi.
Mutta ennen kaikkea valtionrautateistä on melkein kaikkialta

ympäri länsimaisen sivistyksen piirin saatu edul]isia kokemuksia
lähinnä kansantaloudellisten inti`essien ja maan yleisetujen edistämisen näkökannalta. Köyhemmissä maissa ei suurta pääomaa

pysyvästi sitoviin, liiketuloksiltaan suuresti epävarmoihin ja tappionvaaran alaisiin ratayrityksiin yksityinen pääoma ole halukas
yleensä edes i`yhtymään. Rikkaammissa maissa sen sijaan viljavimpiin, tiheimmin asuttuihin osiin maata kyllä työntyisi yksit}'is-

yrittäjiä liiaksikin, mutta köyhempiin, harvemmin asuttuihin erämaaseutuihin, jotka ennen kaikkea ovat kulkuyhteyksien paranta-
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misen tarpeessa, ei kukaan yksityinen yrittäjä hevin tahdo olla
halukas lähtemään.
Näin syntyy, mikäli vapaa yksityinen kilpailu mielensä mukaan saa järjestellä jonkin maan rautatieoloja,
edellisille seuduille liikayritteliäisyyttä ja sen seui`auksena tarpeettoman suurta pääoman sitomista ~ jolloin osa pääomasta pakostakin
muuttuu ))kuolleeksi pääomaksit) ja tavattomia pääomia tämän

kautta menetetään - sama]Ia kujn jälkimmäiset, etäiset ja harvemmin asutut seudut edelleenkin saavat jäädä jlman i`atoja ja

niiden mukanaan tuomaa taloudellista ja muuta elpymistä. Myönnettävä kuitenkin on, ettei jokainen valtion rakentama ei`ämaai`adan pätkä välttämättä tiedä kansantaloudellista etua. Uuden
»neitseellisen» seudun kuljetus-ja liikennetarpeen tulevaisen suui`uuden arvioiminen ei näet suinkaan ole mikään helppo tehtä`-ä, ja
sen vuoksi voidaan, vaikkakin toimittaisiin puhtaasti asiallisten

näkökohtien mukaan,

helposti erehtyä rakentamaan uusi rata

seudulle, jossa sillä ei ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä.

Vielä

pahempi on, että valtionkaan rautatierakennuspolitiikassa ei aina
suinkaan toimita yksistään asiallisten näkökohtien mukaan, vaan
saattavat nimeiiomaan pienet paikalliset etuhai`rastukset valtion
päätösvaltaa käyttelevissä oi.gaaneissa, lähinnä kansaneduskunnissa,
saada yliotteen yleisistä näkökohdista. Kokonaisuudessaan ottaen
lienee kuitenkin se valtionratasysteemi, mikä lähinnä kansaneduskuntien päätösvallan nojassa eri maissa viimeisten miespolvien
aikana on luotu, osoittautunut melko tarkoituksenmukaiseksi ja
maitten kokonaisetua edistäväksi.
Mutta ei vain kansantaloudellisessa suhteessa valtion liiketoiminta nimenomaan määrätyillä liiketoiminnan aloilla osoittaudu

yksityistä liiketoimintaa etevämmäksi. Myöskin yksityistaloudellisessa suhteessa se voi eräillä tärkeillä liikealoilla työskennellä tai`-

koituksenmukaisemmin ja sen kautta paremmin taloudellisin tuloksin kuin vastaava yksityinen liiketoiminta. Nämä ovat aloja, joilla
keskittyminen ja yhdenmukainen, yhtenäinen toiminta laajemmilla,
tavallisesti koko maan käsittävillä aloilla tietää suui.ta pääomien
ja työvoiman säästöä ja on sen vuoksi ensiluokkaisen täi`keä edellytys asianomaisen liikelaitoksen kilpailukyvylle. Ja yhtä hyvin

teorettinen analysointi kuin käytännöllinen kokemus on sitovasti
osoittanut, että valtio postinjakelun, rautatieliikenteen, puhelimen,
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sähkönhankinnan ja -jaon y.m. aloilla työskentelee liiketoiminnassaan olennaisesti keskitetymmin ja systemaattisemmin kuin vastaa-

vat yksityisyrittäjät -mikäli näitä kaikilla maiiiituilla aloilla enää
on olemassakaan.

Toisessakin suhteessa saattaa valtion liiketoiminnalla puhtaasti
yksityistaloudellisessa katsannos§a olla puolellaan ei.äitä olennaisia
etuja. Co/.c!7ider huomauttaa aivan oikein: J)Erikoisena etuna valtion liiketoiminnalle on, että valtio nauttii suui.empaa luottoa kuin

yksityinen yhtiö, jotenka valtion liike ei helpos.ti voi joutua taloudelliseen ahdinkoon.i} 1 Valtion suuremman luottokykyisyyden takia
on sen luotto säännöllisesti myöskin halvempaa kuin tavallinen yksityisluotto.
Valtionluotto on yleensä, Iukuun ottamatta joitakin
rauhattom;ssa sisäpoliittisissa olosuhteissa eläviä, finanssiensa suhteen aivan kehnosti hallittuja maita, h a 1 v i n t a 1 u o t t o a maailmassa. Korkeintaan vain jokin erikoisen taitavasti hoidettu, poikkeuksellisen vakavarainen suuryhtymä voi luotonottajana suunnil1ensa kilpailla valtion yrityksien kanssa. Yksityistaloudellisessa
mielessä tämä halpa ja vakava luotto suuresti edistää valtion ]iike-

toiminnan kilpailukykyisyyttä -seikka, jonka pitäisi ansaita jotakin huomiota. Ja kansantaloudellisesti aiheuttaa valtion liikeyrityksiinsä saama halpa ulkomainen luotto kahdenlaista etua maalle:
välittömästi valtion, muihin lainayrittäjiin veiTaten, saama korkoalennus on kansantulon lisäystä, ja välillisesti valtion maahan tuoma
lisäpääoma aiheuttaa kokonaistai.jonnan lisääntymistä maan lainamarkkinoilla ja sen kautta yleistä koi.kokannan alenemista. Tämä
vuoi`ostaan ei saata olla muuta kuin kansantalouden yleinen etu

jokaisessakin maassa, mutta nimenomaan niukkakapitaalisessa
maassa. Kaikkeen tähän katsoen näyttää vallan nui`inkuriselta
Cjden väite, että »valtiososialismi (s. o. tässä valtion liiketoiminta)
on politiikkaa, jota vain rikkaat tai vähintäinkin hyvinvoivat hal1itukset voivat harjoittaa.» 2 Pikemminkin näyttäisi olevan paikalleen osuva RamscLg/n päinvastainen ]ausunto: »Pääomaköyhissä
maissa, missä huomattavia varo].a uusiin ja suuriin laitoksiin ei
1 A. \<. C.A.]A.NDE3R, Valtion metsätalous liikeurituksenä. Siv. 28.

2 C.H.
Siv. 493.

G.iDE-CH. RisT,

Geschichle der

uolkswirtschafllichen Lehrmeinungen.
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muulla tavalla ole voitu aikaansaada, on teknillinen aloitteentekohalu kei`naasti tahtonut tui`vautua julkisiin vai.oihin, kun on ollut
k},.symyksessä kapitaalin hankkiminen --y) 1
M i,tkä li,i,ketoi,mi,rman al,at eri,koi,sesti `sot>ettu(Jat, i>al,tioLzep

Verrattaessa valtion liiketoimintaa yksityiseen liiketoimiiitaan
on edellä olevasta jo iiseampaaii kertaan käynyt ilmi, että. 1iiketoimiiinan ei`i aloilla valtion ]iikelaitoksen menestymismahdollisuudet ovat ine]koisesti ei`ilaiset. Tältä kannalta katsellen nävttävät eräät liiketoiminnan alat vai`sin huonosti soveltuvan valtiolle, kun taas eräät toiset, Lärkcät alat nävttävät kuin luoduilta
valtiota ja valtionyritteliäisyyttä varten.
Viimemainittuja aloja
on 4cZo!ph W''cbg7?er koettanut lähemmin määritellä sanomalla,
että valtiolle soveltuvat sellaiset taloudelliset toiminnai,, joita »yksityistalous ei ollenkaan taj vain vähemmän hyvin ja kalliimmin
voi hai`joittaa, siis nimenomaan liikkeet, jotka vaativat aikaan nähden kestävyyttä, iilottuvaisuuteen nähden laajuutta ja yhtenäisy}rttä.,, 2

Sc7Lö//je vuoi`ostaan, joka yleensä tahtoisi valtion erotettavaksi
taloudellisista toimista niin pitkälle kuin mahdol]ista, määrjttelee
valtion taloustoimien sallittavan alan seuraavast,i: >)On vain kaksi

pääsyytä,

jotka

poikkeuksetta oikeutt,avat liiketoimiin ryhtymi-

sen valtion toimesta.

.Joko on valtiotaloudellinen liiketoiini vält,tämätön välikappale valt,iotai`koituksen (Staatszweck) samoin kuin
valtionsäil}'misen saavutt,amiseksi. Tahi on valtio poikkeuksettomasti ainoa tahi ainakin erikoisen toimikykyinen elin määrättyjen
kansantaloudellisten tehtävien ratkaisemiseksi. Edellisessä tapauksessa on valtiotalous poikkeuksettomasti valtiokeino (Staatsmittel),
jälkimmäisessä tapauksessa on \'altio T)oikl%uksetta kansantalouden väline.» 3
1 HENRiK

Tidskrift

RAMSAT,

1931.

Den s./czf![.ga /Ö.refagaruc7.ksamhcfc/i.

13d.

Samf.

Siv.1.

2 EHEi3ERG, F[.nanztu[.ss`e/tscAci//.
I\J'

Ekonomiska

Ilandwörterbuch (lcr Staatswisscnschaften.

Siv.172.

8 A. E. F. ScH]ÅtiFLE, Trennung uon Slaal und Volksuiirlscha|t. Ze±tschr±ft £Ör
Staatswissenschaften 1889.

8

Siv. 635.
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Aivan suui`esti eivät tästä poikkea Adcu)i Smz.thin suunnilleen

`'uosisata aikaiseiiimin taloustieteen kuuluisassa perusteoksessa
»Wealth of Nations» vetämät rajat valtion taloustoiminnalle. Smith
myöntää

kruunu]i

velvollisuudeksi J)]aiLtaa

ja

ylläpitää

sellaisia

yleisiä töitä ja sellaisia }rleisiä laitoksia, joita kellään yksityisellä
henkilöllä tai n`il]ään i)ienellä henkilör}Thmällä ei voisi olla halua
]ait,taa ja }.llä]iitää; koska voitto ei voisi kor`.ata yksit}.isen henki-

lön

Lai henkilör`.hmän menoja, vaikka se usein voisi enemmän

kuin korvata kustannukset suurelle \'hteiskunnalle.»
] luomatta`.asti pitcinmä]le valtion ta]oustoiininnan rajojen vetämisessä taht,oisi 11'crJ?c'J. Somz)¢r£ mennä.

Ilän lausuu kysymyk-

sest,ä r\-e`'anlinnan siteerauksen mukaan: »Se tieto on taloude]lisen
tieteen harvoja
tu]oksia,

että

h}.vin ]terusteltuja ja kokee]lisesti \Tahvistettmja
s`i`innite]matalous,

siis

suur}tritys,

j()lta

i>uuttuu

kapitalist,inen huipini, on mahdol]inen vain siellä, mutta siellä vai`-

masti, missä iai'\te on vakiinnut,et,tu ja tu()tant,otekniikka on si`'uuttaiiut kumouksel]isen alkuti]€insa, missä rn{mekki ja tuot,ant,o liik-

kuval,

lotutuissa uoniissaan, ]iiissä siis erit,`-istå '\.ritläjä'-toimintaa

ci e]iää tai`vita.
joissa

osake}'hiiö

L'\da]ii Smilli sanoi aik(jiriaan näitä aloja niiksi,
oii

niahdolli]ien;

]i`.t

`'oi

sanoa,

ott,ä

niillä

tion, kunnan, osu`iskuiman `']`it`.s saattaa tulla k`'s`|n`l{seeii.

val-

Eikä

liene eitäil}'l#en alaista, ctlå `.hä suureniiii osa tuolant(ttoimint,aa
kulkee

kehit`-ksessään

iätå

.t`.`-]it}.ii\.1tä'

tilaa

kohti,

iiiin

et,t:..i

suu]mit,elmat€`loudelle sileii s`'nt`'`' \+Iiä entHi`ii`än niali(lollisuuksia.» 1

Saniaa käsit\'skantaa, (`ttä `. r i t t ä j å 1. u n k t i o ii iiierkit}/-s o]i

`-hä `.åhene]nässä ja ei,ti.` tämä seikka tulee su`iresti helpottaii]aan jul+
kisen t)Trit,t,äjä»toimiiinaii ]aajenemista, edustaa

m`i.)s

S('/H6nt/)c/r.7..

Ilän kirjoiitaa: >)Onko `'rittäjälehtäväii merkit,`'s nousemassa vai
laskemassa?

Ei voi olla eitäil}'ksenalaista, etl,ä täiiiä k`rsym`-s viinie

kädessä on vastatla`'ana.
kokonaisuus

aljtuiseen

Sil]ä aina e]ie]imiän lottmi sosialinen

toistamiscen

talousprosessissa

------.

L\ina

et,äämmälle ]aajenee ---m)'öskin t,aloudeni)idon alalla tai.kalleen

laskett,avan

- teknil]isesti

samoin

kuin

kaui)allisesti - piiri.

Moleminat seikat eivät, ainoastaan heli)ota ja demokratisoi j()htajantchtävää `-leeTisä ja \rritt,ä.iän teht,ä`Jää erikoisesti, `'aan ne-m}'ös
1 E. NE`'A`.Li`'`-Å,

7`iiJc[Jai.sut/dcn faJo[is`c/ämä. \'alvoja-Aika

1927.

Si`J. 205.
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[ii()net vaikeudet,, jt>iden `'(iittaniinen

(tli ja }.hä edellcen ()n `'rittäjän tehtävä, o`'at, i)iitttaniassa pois.))1

-- Vaikkakaan ei ()le svvtä kieltää kaikkea ()ikeutusta Sombart,in

ja Si`humpeterin lausunnoilta, täyty?' kuitenkin sanoa, että niihin
kätke`Tt?rvää totuuden ydintä on liioitelt`i. Yrittäjän, ])äätösvaltaisen ja j(`ka hetki valveilla olevan sekä kaikkia yleist,eii ol()suhteiden
sa[iioiii kuiii t`.ön jokapäiväisten pikkuseiklmjen ]nuutoksia iai`kasti

ja hari.astuksella seuraavan isännän tehtävä ei suinka.m ttle niaail[ni`n

lalouseläti`ässä

sanottavasti

ii`il]ääiL

€`lalla

T)äätt}'iiiässä;

(m vi`in jossain määi`in ii`uuttamassa ii`uttt(iaan.

se

`Jossaiii suhteessa,

kut,en u`isieii alojeii valtaainiseen ja mai`kkinain tarpeitten arvioiiiiisetm

nähden,

saattaa

t,äii)än

J)huipuni)

t,e]il,ävä

ol]a `.ähent,`.iL`rr,,

vaikka sekin oii ei)ävai.mai` ---ii`utta t,`.ön teknilliseen ja iiiuuhun

suoritukseen nähden johdon .ia `.al`-onnan taTve on T)il"mminkiii

`rain kasvanut.

Ei ole suinkaan k}'s}'m`-s siitä,

ett,ä lähimmän

tulevaisuuden talous`.i.it`.kset alkaisivat sel`.i`.t,`'ä ilman vastuui`a]aista isäntää, Tiil"mminkin on k\'s+'m`'s siitä seikasta, initen vttivat, vi.itykset, ]iimcnoi`iaan s`iuret jättiläis`.rit`rkset, taata itse]]een

i`iittävän pätevän ja \'astu`int`intoisen johdon.

Mutta tämän v€`i-

keuden jakavat k}Tl]ä `-alti()n ).ritykset ainakin ()saksi yksityis`.T`i-

t}rsten, ni]iienoiiia.m suurten osakeyhtiö}.rit,}.stewi,

kanssa.

Lähinnä juuri vaikeudet liikkecnjohtajakys}')n}'kscn järjestel`-ssä
sekä i)äätösvallan jakamisessa valtion liikelaitoksen vai`sinaisen johi,ajan ja valtion ylimpien keskust)rgaaiiien `'älilLä aikaansaavat, et,tä

valtion liikelaitokset käytännössä useiiikin tulevat vähemmän
taloude]lisesti hoidetuiksi. Tästäpä sy}'stä ei valtion t,aloudellista
t,oimintaa suinkaan v()i ainakaai` €iT'vosteltavissa olevassa t,ulevai-

s`iudessa menest,vksellisesti ulott,aa mille taloustoiminnan alalle
tahansa. }Tutta criiitä varsin täi`keitä ,ia laajoja ei`ikoisaloja on -

kuten jo oTi useariipaim kert,aan viit,at,tu - olemassa, joilla valt,ion liiket,oiminta on ei ainoastaaii sa]Iittiiva, vaan suorastaa]i vält-

tämäl,ön. Adam Smit,h \..m. ovat näihiti erikoisaLoihin jo aikoi"`an
viita)ineet, mutta sen jälkeen näinä alat ()vat vielä oleniiaisesti l€iz`jen)ieet.
1
\'IJ[.

Jo]iakin `rhteisen:i 1`intoineT.kkini.i näille valti()n vi`itteliäi-

Sc[iu`7]ii.;'i`i.:i{.
T!d.

Si\..

-18(i.

( '/7/cr/7cAm('r.

I l:`]id\\i.ii.tttrbii('li

(li`r

Sl:`:`Ls`\.jsscn`.(`h<afli']i.
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s}rydelle aivan erikoisesti soveltuville a]oillc tahtoisin mainita, että
liiketoiminta niillä saa kyllä olla teknillisesti, mutta ei taloudelli-

sesti monimutkaista.

Selit?rs, miksi valtiolle soveltuu tämäntapai-

nen liiketoiminta, lienee siinä, että teknilliset prosessit asian luonteen mukaan säännöllisesti jäävät asianomaisten paikallisten liiketoiminnan johtajien i.atkaistaviksi, ]niitta taloudellisissa seikoissa

ratkaisuvalta sen sijaan väkisinkin p}'rkii keskitt}'mään ?-le,mpien
viranomaisten, useimmiten maan keskushallinnon, käsiin.
Kysymykseen tulevista valtiolle ei`ikoisesti soveltuvista liikealoista mainitsi <4dcwjt Sm£ih jo aikoinaan p o s t i 1 a i t o k s e n:

»ehkä ainoa kauppamiesmäinen }.ritys, jota, luulen minä, jokainen
liallit,us hyvällä menestyksellä on hoitanut.t)] -Postir} rinnalla ovat
myöhempinä aikoina v a 1 t i o n r a u t a t i e t alkaneet saada yhä

yl#imielisempää tunnustusta niidenkin taholta, jotka yleensä asettuvat torjuvalle kannalle valtion liiketoimintaan nähden. Conr¢(Z
puolestaan huomauttaa valtioni.autateistä, että niitä vastaan »esitetään erityisestj sitä s}'ytä, että valtio rakentaa kalliimmin ja pitää
kal]iimpaa taloutta kuin yksit}'is}'rit.\.kset.» Ilän myöntääkin, että
tätä ei voida kokonaan kieltää, mutta lisää: »sensijaan on esiin. Saksassa todettu, että valtionradat ovat lujemmin rakennettuja ja koko

niiden käyttö on --paljon yhdenmukaisemmin ja täsmällisemmin
toimeenpantu kuin yksityisratojen maissa.» 2 -Viime vuosikymmeninä on myöskin p u h e 1 i n- j a 1 e n n ä t i n 1 a i t o k s e n alalla

yhä useammissa maissa alettu siirtyä valtion liikelaitoksiin, ja ovat
saadut kokemukset tästä muutoksesta ylipäänsä olleet vai`sin edullisia. Myöskin s ä h k ö v o i m a n h a n k i n t a j a j a k e 1 u voi
tulevaisuudessa }'hä enemmän siirtyä valtioyritteliäisyyden piiriiii.
Eipä ihme, että myös uusin teknillinen keksintö, i)yleisi`adioi), erikoisluonteensa mukaisesti kaikkialla on muodostumassa valtion liikelaitokseksi.

Aivan ei.ikoisessa asemassa valtion liiketoiminnan joukossa on

kysymys valtion m a a p o h j a o m i s t u k s e n tarkoituksenmukaisuudesta. Kysymyksestä on, kuten Fczuser huomauttaa, aikojen
1 CH. GiDE-C.H. RT_sT,

Geschichle der uolkswirlschaftlichen Lehrmeinungen.

Siv. 102.

Q ]. C.oNR.^D, Kansanlalouspoliliikka.

SLv. 797.
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kuluessa muodostunut kokonainen kirjallisuus, .i()ka kirjoittajiensa
k`iulumisen iiiukaan erilaisiin kansant,aloudellisiin suuntiin on tuo]iut esiin syitä ])uolesta ja vastaan. t).\Iitään `'ksimielis}'}'ttä ei tähän
]täivään asti ole suinkaan saavutett,u.t)] Ja j'/i;l(:p/3ow.t'/t kirjoittaa:
))Jo saksalaiset kameralistit .18. vuosisada]la olivaL \'altion domeeni-

omistuksen vastustajia. I``,nglant,ilaisen kansantaloustieteen vaikutus
on tätä taipumusta 19. vuosisadalla vahvistaiiut,. \-apaakauppakoulun käsit}.skannan mukaan ei \Talt,ion pitän}'t n`inkäänlaista
\-ksit}'istaloutta harjoittaa, ei r}-ht}'ä ki]paileinaan kansalaistensa
kanssa, valtiol]a ei i)itäri`'L olla omaisuuso]i`ist,usta eikä samanaikaisesti ve]koja, koska useinmiiten viimeii`ainituista T)itäisi maksaa koi-

keampaa korkoa kuin ii`itä doineenien Lu()t,to olisi.t) 2

`J`'i'kässä vastakohdassa libei`alistisen koulun käsit`-skantaa `'astaan ovat olleet `'htä h).vin äärimiiiäisen sosialistisen kuin m}rös
kohtuu]lisenmian maai`eforniistisen sii``nnan kaimattajai. t)Kaiisant€`l(tustieteen histoi'iallinen kotilu `'u()i`ostaan ei t,cahdt), \'astat,en sen

taipumusta 'ratkaisujen at`jsoluut,tisu``tta' `TastaaT`, do]iieeneja yhtä

viihän ehdottomasti h}Tljätä kuin säiL`'ttääkäcän, hi\)uaa kuitenkin
?.lipäänsä mieluummin konser`'atiivisi.sti kuin liia]i radikaalisest,i
kä`-tävän toimeen.t) 3

}Iitä ei.ikoisesti va]tion m e t s ä o m i s t u k s c e ii tulee --mikä
useissa ]`iaissa ii`-k`'isin on paljoa tärkeämpi `'a]t,ion iiiaar>ohjaomis-

tuksen iiiuoto kuin \Tarsinainen iiiaatilaon`istus -mainitsee ]lannikainen, ct,tä jo vuonna ] 78/± o]i Ranskassa ,`/it6.fd/ kirjassaan »Traite
teorique et practique de vegetation» esittän}rt i)erusteeksi valtionmet-

säin rea]isoin`iselle, että »näinä inet,sä.t sen kaut,ta tuott,aisivat suu-

remman i-)uuinäärän kuiii valt,ion hoid()ssa ja että }rhteishnta siten
saisi suureiiiiiian h`'öd`.n niistä.» 4 ~ .\Iieli])iteiden kehitt`'itiisestä
seuraavan vuosisadaii alussa ja myöheimiiin esittää BJo7Hg":,``4.. ))Ei'i-

koisest,i tämä]i `'u()sisadan

(s.o.

19. vuosisadan)

a]ussa kys`'mys

valtion inet,sätalou(1en eduista ja välttämättömy).de,stä rnuodostui
vilkkaitten

keskustelujen

ja

väitte]yjen

esineeksi tal(tudellisessa

1 ja 3 FAusF.it. J)o/}]dtien. Handwörterl)ui.I` der Staatswiss(`iiscliiil.t(-ii.

]11 Bd.

S. 266.

2 E. v. PHiLippoviGii` Gruntlriss der Polilischen Oekonomie Bd.11..1. SLv. 77.
4 P. \\'. HAr`'NiKAir`.i;N,

Si.omcn

n]c/sd! AansaJ/i-somai.suufcJianimc.

Siv.156.
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kirjallisuudcss:i:

]tiutt,a eneiLii]iän k`iiii puolen vuosisadan aikana

on t`iskin k`ika€in inetsäinies tai kaiisantalousmies asettunut iiuolt€r
maan `ri`ltionnictsäin [n`.`-iitiä.

\[`.öski[i sellaiset kirjoittajat, jotk:\

muuteii o\'at asett`ineet eniten epäi[evälle kannalle, kuten esim.
Pfeil ja Lehr, t)vi\t kuitenkin lausuneet sen lopu]liseii mielipiteen,
et,tä triikåli in`.\.d`'t valtionmeLsät t,`ilisivat huonominin käsitellviksi
l,ahi

(tlisi

]iakko

siksi, --kaikki

a]istaa

Tie

pakhlakieiL

ja

`.altion`'alvo)man

alai-

]H`-\-nti on torjutta`.:i.»1

\'ii" viiosik`'nmieniiiil ei k}'s`')ii}-s vi`ltion iiiaa-ja met,säoii]istukscsta

sena.

t)le

r)lI`it

`'leiseii`män

Kä}'tännöllisiw)liittisessa

]ii`ljti)ikin

]>oh(lillu,

sL"niaan,

että

nijn

it`}.ös

kain \..]ri.
tet,t}r

ja

saiiialLa

iiieillil,

on

keskust,e]ussa

k}'s}.m}.s

kiiin

heikon

talouste(ii`eettisen

t,ällöin

`.altion

asiaa

alai-

kuitenkin

}'leensä i.atkaist`L siihcn

inaatil(ija

tii(>11a`'i`i"uden,

keskustelun

on

melkein

kaikkiall:i,

asutusi>oliittistcn

seik-

takia on alet,i,u rea)isoid£i, `Taltion [£\ajaL metsät oTL säil}--

iiieLkein

l{osketiiatl(ntLiTia,

kautla vähäsen ]isät.äkin.
oinist,us, nimenomaaii

oni)€`

saatetlu

nii(1en

alaa

Kä\'1,änn(.)ssä iii\`-tti.iisikiii `'altion

()st()jcn

metsi.i-

iT`eidäii ii`aass+€`iiiiii(`, sai`vuttaneen liai.\.iiiaiseTi

yksimielistä kannatusta ei`i i)iii`ien tah(ilta.
Onp€i huomattaviss€`,
että
`.ksitviseiL
suurt,eollisuudenkin,
\raHa]`kin
siih`teollisuuden,
taholl:`, jolla ylcensä suuresti cpäillen suhtaii(lutaan \-€`ltion }rritteliäisvvtee]`, tät)){l va]tio\|.itteliäis\T\.(len ala tai)aa ]ii:1 i.i `r(iimakkainta

kannatust,a.
Mitkä ovat t,ähän johtaneel, sT`-t..J

viittamasta

että

nämä

melkein vksii[iielisestä

syyt

ovat

\'altion metsäla[oudtm saa-

kannatuksest€i

inet,sätalouden

omassa

voisi oi,aksua,
erikoisluonteessa,

sam()in kiiin esin`. valtioii ]-a`itat,eiden iiielkein vhtä vksimielinen

kannatus viiorostaan kieltämättä johtuu rautatielaitoksen erikoisluonteesta.
Mutta tmlu) nykyaikainen, oikein ja taloudellisesti
hoidettuna i]aljon työtä ja huolta sekä joka-aiki`ista valvovaa ja
harrastavaa i)isännän silmää» vaativa metsäyrit}'s todella ala, joka
luonteensa iiiukaan ei`ikoisen hyvin soveltuu valt,ion yritykseksi,
s.o. sosialisoitavaksi..'
Forstit,eoreetikot vast,aavat tähän `'leensä
myöntävästi, esittäen ei.äitä teoi.eettisia syitä, kuten valtion p ä ä1 A. G.13i.o+iQvisT.

Skog`shiisht.illningen.s

|orstpolilik. Ss. .2.2t}. -2®.

i\atlonalekonomi

och

suni)unkter

i

\'..\[.Tl()

[,uKi.;.i.()]\i[`.`-.\`'

o rii a \' {\ h v ii u t t :i j :\

ii,.\[`.i()i'i`'i.^\.7..\\7Å

ii i t k ä :.i
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tueksi. .\Iutta o`'atko täinäntai)aisct s\'vt todelh riit,tävän iiainavia
valtion L"3tsä}'Tit,te]iäis`7yderi T"(tlLisLuksoksi.i'

kaisevin

seikki\

t,ä]li.i

Iiikeyrit,}rksen

liiketoitiLini`tin

l,:il()u(le]li)Lei\

l':ikö täi`kein ja ]`at-

alalla eiuie]i kaikkea ole -

hoit{)'.'

Äsken

mainitiLt,

kaksi seikkaa saatt:`vi`t tosin cdistäi.` iiietsätalo`iden taloudellista
hoit,oa,

posti

m`i+t{\

sitå

Tässä

antai``+\

t`c

]ii`-ös

suht,eess{i

]ausunt(t

s:`:\tta\-at,

\.iillaTikiii

viimeksi

mainil,tu,

\.Iitä

hel-

`.ahing.oittaa.
ansaitsee

erikoista

//t'(,'/i',s`c/}c/i[i

huonLi()1,a.

Jn`LiLti`tiii\

Tleckscher

viLtjsi sit,ten

l{\usui

tälLöi[i:

t)Periaatteellisesti katsot,tuna näyt,täyt}.\. valtiolla olevaii `iscin
esiin vedetty }Tlivoiimisuus siiheii

iiähden,

että se ()n ts`iunnattu

piteititnälle tähtäit`Lelle.
\':iltio ()ii suk`iiioLvien läiti e]ä`'il kansa ja
tävt`'\. odottaa sen (tiiiaa\.€`n tiilt}vaisiiiitt:i i)aljon \'li se]i, i`iitä

yksit`'inen I)L`nkilö, olkoon hän liikeiiiies tai ci, voi ottaa h`i(tmiotjn.

Kys}.m`'ksen ollcssa ihai`iievalLiosta on .t,åmä näkökohta oikea,
niin ititkälle kuin }71ii)äär\sä o)i iiial`dollisti\ näl`(]ä tulevaisiiuteen.

Sen paheinpi on tällä vai.auksella erik()isen s``iiri ki`ntavuus, sillä

mitään ei t,iedetil tulevais`iudesta, j:\ se, mitä ]uullaan tiedettävän,
voi

olla

suui.essii

]iLäärässä

viTh(3elListi.i.

[1,se

asiassa

()s(jitt,autLiu

vai)i aiv€Ln usein, että juuri näLnä otaks`itul, tulevaisiiusTii\kökohdat
vaLL)iist,aval, liikkuii`isalaa

kaikenlaiselle ek()no()iniseLlc taikauskolle.

Ei`ikoisen vakavaksi tulee asia, kun kai,stttaan olt,avan oikeutetut
asettainaan t,ulevaisuus s€ii"inarvoiseksi n}rkyis\'yden kanssa, t.s.
jätetään i)ois laskuista se k o r k o m e n e t y s, inikä s}'nt}'}-, kun
tietty tulos l}/-kätään eteeii])iliii ajassa.
Ruotsin )iialiiiipolitiikka, j(iki`

ei

K()`iluesiiiiei.kiii t,ästi.` aiitaa

inilloinkaan

t)1e ]asken`it

iiLLikaan

niitä vaLtavia kor]m">netyksiä, mitä Touhiinisen l}rkkäämineii on
sisälLänyt, t. s. ei ole ottanut huoiiiioon sitä, että aikaiseinT)i loiihinta,

kaupi)ahinta investoituna muuhun t,aloudelliseen toimintaan, olisi
lisännyt maan pääoiiiarikkautta jo n`.k`.{ijassa iiiillään tavalla vähen-

tämättä sitä tulevaisuudessa.» 1
Kys}'myksen valtion metsäyrityksen taTkoitukseninukaisuudesta
voi ratkaista vain toinen pei`ustava k`'svnivs: kumiti yrittäjä liik1 E. Hi.:cKs{:tii.:R.
1928.

11.

12.

Ss.

8, {J.

S(t{/cr)

``'om /b'rc(t7`///irt'.

I.:ktii`tiii`isk:`

S:`mfiii`tlcls

Ti(lski'ift
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keensä taloudellisessa hoidossa on ete`.ämpi, kumpi kilpailukykyi-

sempi, valtio vaiko yksityinen metsänomistaja.
Täinän kysymyksen taas `-oivat i.iittävän i)ät,evästi ratkaista vain yksityiskohtaiset, vertailevat kannattavaisuustutkimukset,, ]iiutt,a niitä ei
metsätalouden alalta toistaiseksi juuri nimeksikään ole olemassa.
Vain suminittaisia laskelmia }rksit}'ismetsien samoin kuin valtionmetsien taloudellisesta t,uotta`'aisuudesta o]i teht}' ja näiden mukaan

nä`Tt,täisi`'ät valtion metsät ainakin meillä - huonommat luoniion`-.m. suhteetkin huomioon ottaen - aiva]i liian paljon tuotta\'aisuudessa jäävän jä]lmen yksit}'ismetsistä. Kysymys meLsätalouden
soveltu`.aisu`idesta valtion }'ritteliäis}'}-den ])iiriin tä}-t}i' näin ttllen

jättää avoimeksi ja myöhempien toi\'ottavasti synt)'`/'ien koke]iius-

]ieräisten tutkimusten ratkaistavaksi.
I\uten mi`inittu, on \-altiota maapohja()inistuksen alalla aikoinaan
itidetty aivaii erikoiseii soi)ivana isäntänä, ja menneinä histoi`iallisina kausina valt,ion omistus esim. suuriin valtiondomeeiieihin,
`Jaltionti]oihin, nähdcn on h`-vinkin saattanut ol]a paikal]aan.
r\'`Tk}'isenä aikaiia kuitenkin on sekä teoi.iassa et,tä käytännössä
`'altion maatilaomist`iksesta suuTessa mi.`ärässä luovuttu.

Valtion
metsäomistuksesta sen sijaan pidetään, kuten iiiainitt`], `'Iiä \'ielä

hanakasti kiinni, jopa näkee usein }rlistettä`.än sitä kamai.ite(ti-eetikkojen taholta parhaaksi iiiahdolliseksi metsänomistusmuodoksi,
mut,ta mahdot,onta ei suinkaa]i ()le, että jo läheisen tulevaisuuden

ar`.ostelu,

joka

t,oivoLtavasti voidaan

i)erustaa

eksaktisempaan,

ennakkoluulottoiiiammin koottuun tietoainekseen, on oleva olennaisesti t,()inen.

Edellä lueteltujeii ja eräiden niihin verrattavissa (ilevien ei`ik(iis-

alojen u]kopuolelle va]tion \Titteliäisyyttä tuskin voi, iiiuuta kuin
poikkeustapa`iksessa, me]icst}'ksellisesti ulottaa. Sitä ei iii`'öskään
käytännössä ole i)aljoa i)iteiiimälle \'ielä u]otettu.
jJ/w.ZjppofJi.ch

huomautt,aakin s}Jystä, et,tä }liteistaloudelliseen t,uot{`ntoon kuuluu
vasta hai.voja talousaloja: vuorityö (kivihiili, suola, jalometallit);
määrättyjen jokapäiväisten kulutust,a`.ai-ain (tupakka, viina) tuo-

tanto; postilaitos; i.autatielait()s; armeijatarvilutuotanto; kaasun-ja
vedenhankinta (kaupunkien kunnallisena liikevritvksenä). Lisäksi
on näissä tapauksissa ).leensä k}.s}'mys m o n o ]) o 1 i s t a, oli se

\'ALTio

Liii{EToiMiNr\'A`-

HAn-oiTTÅ]Ar`'A
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sitten }'ksit}'inen tai julkinen inonopoli.1 Suurin osa tästä yhteista]oudemsesta tuotannosta ja hankinnasta lankeaa kaikkialla valtion
osalle. Ratkaisevin osa valtion hankinnasta taas on julkisen 1 i ik e n n ö i m j s e n alalta. ^\'äillä aloilla vapaa kil])ailu pikemminkin vie vain hajanaisuuteeii ja sekaannukseen sekä pääomien tuhlaamiseen tarvittava]i yht,enäisyyden ja s}Tstemaattisuuden asemasta; niillä sen vuoksi kehitys itsestään ja olosuhteiden pakosta

pyrkii viemään monopolien muodostumiseen. Yluityismonopoleista
yleiselle edulle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi vuorostaan
synL}.vät valtion monopolit, joko legaaliset tai fakt,illiset (posti-,
rautatie-,

T\Täin

puhe]in-}'.m.

monopolit).

ollen

tähänastisen käytämnöllisen kokemuksen

näyttäisi

samoin kuin teoretisoimisen sana }Tleispiirtein olevan se, että varsinainen puhdas ]iike}-ritteliäis}rys ei }.leensä, erikoistapauksia. lukuun

ottamatta, ole valtiolle soveltuva. Mutta vaikka näin on, ei valtiovallan liiketaloudel]iiien tojminl,a ii}'k}.ajan valtiossa silti suinkaan
jää mitättömäksi. Jo puhtaasti }Tksit}Tistaloudel]isessa mielessä ovat

valtion liiketoimintaan sidotut pääomat varsin isoja, mutta eniien
kaikkea valtion liiketoiminnan merkitys }'hteiskunnan mitä täi`keimpien ja välttämättömimpien kulttuui`ia edistävien tari)eiden tyydyttäjänä on jo n}'k}rhetkellä vai`sin suuri ja t,ulee ilmeisesti lähei-

sessä tulevaisuudessa olemaan vieläkin suuremi)i.

Nykyinen y»vapaan kilpailun,» heikkei"nistcLipuiims `iui .s(iiilia,a vcdti,o-

yriiteli äisyyden tTblevai,`Suudes`Sa kokonaan ti,ii,t,een (iseima,n.

Edellä o]eva valtion liiket,oiminnan arvostelu koskee varsinkin

valtion puhtaan `rrittäjätoimen osalta sitä taT)austfi, jolloin kysym}tkseen tulevalla aTal]a n.s. vai)aa kili)ailu tode]la ttn, eikä vain

nimellisesti, vamtsevana. Viimemainittua vai.austa tm tässä nimenomaan korostettava, koska varsin va]litseva käsit`'s ainakin meillä
on, et,tä kaikki }'ksityineii liiketoiminta muka on \J-apaan kili)ailun
liiketoimintaa, ilman muuta tähän `'apauden järjestclmään kuulu\ E..v.±'iiiLippo`'ic`.H,Grimdriss (leT polilischen ()ekononiie. T3d.11..1. Ss.223-25.
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vaa, ja sen `-astakohtana sitten oii yhteiskunnallinen liiketoiminta,
iiivös ja nimenoinaan valtion liiketoiininta.
Milloin asian lait,a todella on näin, silloin yl«ityise]lä liiketoiminnalla useinkiii on Ttuo[ellaan iie suui-eiiinian taloudellisuuden }r.m.

edut, mitii aikaisemiiiin olen sille eduksi lukenut.

}lutta vaikka

vapaan kil])ailuii jäi.jestelmä on hist,oriallisesti i)eräti nuori, on siitä
huolimatta

jo

n}'k\.isin

iiähtävänä

mitä

mei`kiLLisi)i

iLTiiiö,

cttä

nimittäin todellinen `'apaa kilr)ailu oii inonella alalla noiteata vauhtia katoaiiiassa.

/L'/ijz..i)poHJi.c/} oii clikä ()ikeass€` lausuessaan, et,tä

»varsin uscat seikat Ttuhuvat sen i)uo]esta, et,tä yksilöllisen kilT)ai-

lun systeeii`i, jota inilloinkaan cnnen meidäii aikaa ei ole ollut ole-

massa, ei o]e in\'öskään e]inkeiiiovai)i`uden ajanjaksoii kautta tul[ut
perustetuksi.» 1 L\inakaan ei elinkeino\'aT)aus nä}'tä (.levan esteenä
kilpailun vapaaehtoiselle hävi{,tämiselle -- kil])ailijain itsensä toimesta.

,Ta ii`-k}.hetken vapaa kilpail`i on t,odella häviäniässä juui`i

vapaan kili)ailun omien entisten aseenkantajieii, \rksitvisen liiketoiminnan iiiiesten, oinasta toiiiies-La. Kansainvälisestå ei`i maiden \-i.it-

täjien välisestä `rai)aasta kilpailusta ci kannata enää juuri i)uhuakaan, niin tä}rdelLisesti on ]L`'k\'inen \':uihoj£i me]`kantiListisia esikuvia

jäljittelevi.i,

melkeinT)ä T)iwhibitiivisi:i

tulliniuiireja ja

ei)älukuisia

tavarain iiiaahantuontia ehkäiseviä sääntöjä rakenteleva kaupi)a-

politiikka vaihclon ja kilpailun vapautta vastaan koet,tanut i`akentaa
sulkuja. `Ja eri iiiait,ten rajojen sisässä pyrkivät vallankin teollisuustuottajat, niutta inyös kaui)T)a-alan edustajat keskinäisillä hintaja ]nuilla so])iinuksilla (kartellit), in`itta myös suoi`anaisella liike-

yritysten yhteeiisulattamisella (trustit) iiiahdollisimman tarkoin
poistainaan vä]iltään entispolven yksityisyrittäjäin +-lvään .].a kannustavan ihanteen ja tunnuksen: vaT)aan kilpailun.

Tämän kehityksen tuloksena on jo tähän inennessä ollut sen
suui.emman taloudellisuuden, liikemiesmäisen joustavuuden, paikallisiin olosuhteisiin mukautumisen }r.in. osittainen häviäminen,
mitä entuudestaan, eikä syyttä, on pidett+r yksityisen yritteliäisyyden

olennaisimpana ja korvaamattomimpana etuna.

Sen jälkeen kuin

yksityiset tuottajat kei.ran ovat oppineet huomaamaan, että he -sen sijasta että kovasti kilpaillen toistensa kanssa ja koettaen tarjota
1 E. v. PiiiLipiiti\.icii, Grt/ndrt.ss dcr/joJ[.f[.sc/ien OcÅ'ot]omi.c. Bd. I 1:1. S`. 225-26.
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halvenLt[Lin

k`istaiinuksin

tuotettuja

tavaToita,
tavoittelisivat
(tiiiaa
\'ksitvistaloudellista
etuaan -voivat saavuttaa sainari, kenties suui.eniman edun varmemmin ja saiiiaLla paLjoa vaivattoniaininin t, e k c tii ä I J ä k i L T) a i 1 i-

j a n s a ka ns s a
nuksia
i)eittävästä))

h i n t a s o Tt i in u k s e n, so])imalla »kustanhintatasosta,
))t}/.}rd}rttävästä»
]iikevoitosta,

mai`kkinain (osto- t€`i iii}-}rntiiiiarkkiiiain) jakamisesta, on }rksityis-

taloudellisen `'ritteliäis?'}.den

taToudel]isen

rapi)e"t`uiiisen

siemen

istutettu.
.\[itä cnemniån sama lwhit}'s tulevaisuiidessakin saa jatkua,

sitä enemmän ()n kysymys `rhteiskunnallisesta, siis myös valt,].on,
tuotannosta, seii tai`koituksenmukaisuudesta, tarpeellisuiidesta ja

vält,tämättömyydestä

tulevaisuudessa

ai`vioinnin a]aiseksi.

Vastaisuudessa kenties tuhkat,iheään s}'nty-

joutuva

kokonaan

uuden

vien vksitvisten ()stt)- ja myyntirenk€iitLen sekä ti`iist,ien, s. o. }tksi-

tyisten monopolien, tilalle saattaa olla pakko vähäväkisten ja
hajallisLcn kuluttajien etujen tui`vaamiseksi iiiuun yhteiskunnallisen tuotannon - osuustoiminnalliseii ja kunnallisen ---- ohessa
vielä aavistamattomassa määrässä pystyttää myös valtion tuotai`tt)laitoksia ja voimaansaaLt,aa valtion t,uoLantoinonopoleja.

K I R J fl L L I S U U T T fl.
T.oivo KAUKoi``i\`TA,
!eozzz.6t4i4{Jes!a.

Pi,irtei,tti

iann`isosakevhtiö Ota\.a.
\'Leisiä \'art+ja

teel]isijn
koskevai

\'ärtsiLän

./'\ikaisem]`ia `.aiheita.

ei

Helsinki 1935

`'iii"

taT'kt)iluksiin,
talouse]ätiiä]i

st.udu,iL

\'iit>sim

{isuli.ksesta

56 kuvaa ja karttaa.

]a

K`is-

Siv. 193.

t)1c \.arsin i`Linsaasti

ei se]1aisiitiki`:`n, jotka tava]]a
ilii`iöjtä.
Sitä ilahd\itta\'amT)aa

liiciin}'t i,ie-

tai toisella
()n huo-

matii, cttä ?'lwit}';ste]i ]iikkeiden +€`hol]a on tiion tuostakin tehty
tunt,uviakt]i u]iTai]ksja t`itkimusl\'ön h`'väksi, lähinnä tietenkin
pitäen

Sitä

silniämi

€`si€int>nLaisLen

t,utkiiTHisl,\'ötå

aikoim`:`Li

/+,'. C'.

eri'koisharrastuksi:i.

Värtsilän

/'t//fii¢jz

]iai`i

histoi.ian

€`lulle,

tm

selvittäiniscksi,

jonka

hänen kuolemansa jäLkeen,

kuten t`iniiettua, .\ktiebol:igei \Värt,silä Osake}.htiön toimesta jatkett,u. \.uonm 1922 }.ht,iö .j`ilk€`isi ansiokkaan esit.}.luen tehtaansa
vaiheista seiiaattoii J,tJ7u7{{t./ /..H./Jt'Jt//eJ.`gin taita`.an k`.nän ku`'aamina. Vi`]il,ettavasti tämä teos ilmest}.i vain i`uotsiksi ja ]iiin [tienenä

i)ainoksem`, et,tå se jo moiiia \-uosia t)n ollu{, aivan lo]uissa.
Seudun taloudellisien `'aiheidcii valaisemiiien (m viinie `'uosina
oll`it maist,eiTi 7'oi.t'tj /\-cH4A.o7.twtnfm tehtä`'åiiå. Siinä teoksessa, joka
i.Lskettäin im tLi]lut j`ilkisiiuteen, (iiL seikkai)eräisesti csitett,`-[taikkakuiinan ja koko Kar,jalankin i`s`iLuksen kehit}'st,ä ja rautateollismiilen €`lkii`.aiheita.
SeTi jälkeen
oii l}'hyesti ku`-attu teolliscn
i7l,inmLn, (,,]Sin Saha,,,(,,lisuu(len ja Sit,ten l.åutat(,ollisuu(lel,, S}-n
)iiisL,ä Juvanjt)tm ramaLle sek{l \'ärt,si[iin kehittvmistä tehdasvhteisk`innaksi.
Sa[i`al]a on I`ioiu kats:iiis ][i``ös siih6n ajanjaksoon, joka

(m kulunut tehtaan \.ai.si]iaisen ])erustajan JV. L. 4rpen kuoleman
jälkeen: tämä esii,}.s k`iitenkiii käsittää vain 28 i`unsaasti kuvitettua sivua eikä siis \.t)i \'ai.sin i)aljo]i sisältää. Esit}'sta`.asta lienee
s}7ytä mainit,a, et,t,ä alku]t`iole]taan se, lukuisine opiiineine lähde-

viittauksineen, muistuttaa kie]itieteellistä tutkielmaa, mutta inuut1u`i sitten `.leistajuisemmaksi.
Kun tekijä (in \'arsiiiaisesti kieliiiiies,

on ]uon)io)lista, et,tä hän
t`n erikoisella harrastukse]la `-iehätt`.n`.L käsittelemään i)uheena
(}1evien seutujen esihistoriaa, >)suonialaisen raudan ongelmaa», ja
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muitakin sellaisia kys}.in}rksiä, joiden selvittel}.}.n ]iänen ilmeisesti

laajat ammattitietonsa ovat häntä kehoittaneei`.
Täteii hän (Jn
joutunut teoksensa johdannossa kovin kauas varsinajsen taloushjstoi`ian keskeisemmiltä alueilta. Nähtävästi samasta syystä on
aiheutunut, että käsitell}.n teollisuudenhaaran m}'öhemmät vaiheet,
jotka olisi m. m. ollut asetettava kiinteään }'hteyteen talouselämän
muiden tapahtuinien kanssa, `)\.at tässä teoksessa jääneet melk(j
lvh`.iden viittausten puitteisiin. }[utt,a tällaisenaankin kuvaus Värtsuilä.h seudun ja tehtaan vaiheista tarjoaa ])aljon valaisevia asiatietoja ja inielenkiintoista luettavaa. ]':sit}-stä elävöittävät lukuisat
ku\-at

vai.sin hauskalla ta`'alla.

julkaisulla tulee

myös

olemaan

I-Ienkilöhist,orian kannalta tällä
pys`'\.ä

{ii.\'onsa;

sangen

moi`L`t

Karjalan sivist}-ssuvut tule`'at kirjaii lehdillä tuon tuostakin vastaan, varsinkin ne, ,iotka L700-ja '1800-]u\.uilla ovat ltä-Suoiiiessa
vaikuttanecl,.
Kaikkine ansioineen inaisteri Kaukorannan puheena t)le`.a tcos

jättää kuitenkin ne keskeisimmät tutkimustehtävät suoi`it,tamal ta,
jotka Värtsilän tehtaan vaiheisiin liitt\.vät. Se ihmeellinen yrittäjähenki, joka r\T. L. .J\rpessa asui ja jota Lennart Gripenberg on mainitussa teoksessaan lyhyesti kuvaellut, kaipaisi, kuten maisteri Kaukorantakin omasta puolestaan huomautt,aa, i)aljon T)erusteellisempa+`
esit`'stä, jotta hänen esikuvaksj ke]]taava toimintansa teollisuuden
urahuurtajana tulisi täysin selväksi, ja Värtsilän t,ehtaan vaiheet
hänen kuolemansa jälkeen ovat m}'ös siksi huomattava osa useiden
vuosikymmenien t.aloudellista histoi.iaa, että siihen kohdiste[,tu
yksityiskohtainen tutkimustTö inaksaisi kyllä vaivan.
Ai`vaLL£`vasti asianomainen teollisuu;]aitos on edelleenkin valmis tukemaan
näillä aloilla ]iikkuvaa tutkimust}.ötä, josta se niin kiitettävällä

tavalla on tähän saakka huolehtinut.

H. PARKER

WiLLis

&

New Yoi`k `1934.

.Jom`.

M.

CHAPMAr`.,

TJ.

11.

'/'/ie Z/¢nÅjnf;7 6`j£{4c{/i.o7?.

Siv. 931.

Yhdysvalloissa viime vuosina sattuneet lukuisat pankkihäiriöt,
ei.ikoisesti vuoden 1933 pankkiromahdus, ovat suuressa inäärin kiinnostaneet
sikäläisiä kansantaloustieteilijöitä.
Tulokset alkavat
vähitellen tulla julkisuuteen. Columbian }'liopisto, joka vanhastaan
on tunnettu i)ankkialan tieteellisistä erikoistuntijoistaaTi, on jit
ehtin`.t saattaa julkisuuteen muutamia tutkimuksia, jotka sekä
laajuutensa että tieteellisen i)ätevyytensä johdosta on asetettava
vai.sin koi`kealle. Benjamin I]aggot Beckhai't on julkaissut laajan
neliosaisen tutkimuksen »The r\Tew Ytii.k money mai`kety). Williaiii
E. Dunkmanin kynästä on lähtenyt, tutkiinus »Qualitative ci`edit
control» sekä professori John M. Cha])manilta y)Concentration of
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banking.». Otsikossa i"`init,tu t,eos on prol.essorien 11. Parker \Vims'in
ja .John M. Champanin \.ht,eist`'ötä, jonka lisäksi Columbian ]}€`nking Semim`i.'in jäsenei o\.at t}'össä olleet in}'ötävaikutta]iiassa.
Tekijöil]ä, jotka kumi)ikin (i`.at, toimineet viime vuosina halli-

tuksen asiantuntijoina, on

ollut kä.`'tettävinään se ]aaja aimjsto,

jonka Senate Banking Cormiiittee keräsi valmistaessaan ehdot,iista
vuoden `J93:3 Banking. .\(`t'iksi. Sa)iLoiii on tekijöillä ollut käytettä`'issä efäitten muitten ju]kisten k(iinit(`ain t}-ön tu]okset ja ei`inftmaisen ]aaja tiiastoaineist().

Luettuaaii laajan teokseii t{.i`'tw eini)iii`ätt,ä 1,unnustaa, että
`-lid`.svaltain

pörssiM)mahdus

1{)2(),

seui.aa`.ien

\.uosien

lukuisat

iiankkihäjriöt, viioden 1933 ]iaiikkiroiiiahdus ja Roseveltin pankkeihin ktthdisturieet toiinen]iiteet tulevat ai`'an uuteen val(]on;

inonet, eurooppalaisten tutkijain csittämät teoriat, taT)ahtumain
kul`ista ja s}.`.suht,eist,a i.oi"`htav.`t, kokonaan. Koko t,iio valtava
]iula ()soitta`it,uu Ttaljon suiii`ciiiniassa määi`ässä i)ankkipu]aksj

ennen on osattu aavistaa.

kuin

.la ne mul]istaw`t toimenpiteet, johon

Roosevelt T)ankkiala]1a r}.ht}.i, nä}.ttä}'t`.vät se]laisiksi, jotka miltei

vc"tämätt,öm`.}'den i)akosta seurasivat, edellisien vuosien kehit`.st,ä.
Teoksen ensiiiimäisessä ()sassa sclvitt,elce 1]. Parkei` Willis Yhd\.svaltaiTt pankki])utaa i)ää))iirteissään.
\rarsin iiiielenkiintoineri `on
hä]ie)i
kuvauksensa
siitii,
kuinka
itt`nkki]at«ja
Yhd`'svaLl(iissa
}'lecTisä t,ehdääii ja ei`ikoiscsti kLiinka viiodtm 1{)3,`} Ba.nking ^\ct
synt,`'i. Tekijä ei ]uota siihen, elt,:l iiusilla iiiääTä}rksillä voitaisijn

Yhd}'svaltain itaiikkitaltnis si`ad€i ter`'ce,lle itohjalle, v€`an `'aatii
iäyde[1istä uudistusta a]haalta i)äiti, (,Linen kaikkea k€iuitallisen
i)ankkjtoiminiia)i iT'roittaniista sijoitus- ja i)eL`uslaniistoiiiiirmasta.
Toist]ssa ()sassa käsite]lään ])ankkilaloudl.n yleistä tilaa enncn \-uo(len `[933 r()mahdust,a.
l'ankkiei` kokt)iiaisluk`i laski .`30812:sta v.
[921
1910`3:een `..1932. \'`ioden `lr)20 loi.ust,a m€`aliskuun [ i.:ään
1933 su]jett,iiii 11125 ]).`nkkia, jojiten i,alletus]iiääi`ä oli ,r) 200 milj.
(lollaria; noin 36 °/o kaikista v. 192'1 t,oiminnas.sa olleist,a TJanke;sta
joutui t,ätcn suljetuksi.
\'\.. ]{)30 ---- l{),`i2 su]jettiin `rhteeiisä .:j o99
i)ankkid; \'. 1932 +rl#in ()li suljeL+ujen i)ankkien liikuiiiääi.ä 10 °/o
koko määT'ästä. Su`ii`itT`inalh os€\Ila suLjetuista pankeista oLi 25000
do)lai`ia Liienem])i pääoiiia ja sij:\itsivat, ne Tiienissi.i kaui)ungeissa.

Vuodeii 19`33 pankkir(miahduks(m jälktm inoniaat vah,iot, o`rat
kärsin.,et i)ankkien r)uutetta.
Ko]manncssa osass€i, jolle 1,eki.iät antavat, ot,sikon »Control»,
käsitellää]L

ilmetiee

\'lid}'svalloi]]c

]i. s.

t)minaist:\

ketjujärjcstelitiäi)

ja

keskittyirLisjärjcstelmää,

tytärjärjestelniän

)`iikä

muodossa,

sekä osoitctaan miten i)ankit tällä ta\.alla k}Tkcnivät kiertämään
pankkiLain mäcärä}'kset ja `'hdistiimään kaui)alliseeri pankkitoimintaan emissio- ja i+erustamistoiminnan. r\Teljännessä osassa selvitellään imnk]{ien l`i()tonatinon ja sijo;tust(tiniinnan kehit`'stä.

I`'auT)al-

KiRJALLisuuTTA

231

linen i'):inkkitoii`iinta sai vu()si vuodelta `rhä enemniän väistyä criIaisten arvoi}aperitoimien ja kiinLeistöluoton sijalta.
Pankkien
T`ioto"`nto TT`tioclostuisi ]titkäaikaiseksi ja lopuksi kokonaiLn jäät},Ti.

`'hd`7svaltain \'altjoi"i)erit t,uli`.aL muodostamaan €`i\'an i.at,kaise`.an osan pankkien sijoituksisli\. »Oi`t()doksisen pankkiit`orian)) vaatimuksia ei ensinkään otett,u hu(tniju()n.
i\'eljännessä osassa selvitellääii ))Feclei`al Reservc»-järiest,elmän
kchit}.st,ä
Tekijät osoitiavat, että .tämä järjestc]mi.i \'`tosi \'uodelta
\.hä

enenmmäiL
]uo])ui
alku]]eräisistä
1()iminlas`i\innil,o])iiistaan.
\7altion awopaperit tuli`'€`t
T)ian
muod(istamaan sctcliT):+nkkjen

]iääasiallisimman
»open

inai.ke,t

sijoitusnniodoii.
o])et.ationsy),

Yhd}.s`.altain

joihiri

aik()inaait

paljon

i.uhutut

eräät euroo])T)alaiset

tiedemiehetkin kiinnitti`'ät suuria toi\'eita ja jo5tten arveltiin avaa\'an

`iusia

uria

ko]ijunkt,u`irierL

hil]itsetTiistä

tark()ittavallc

]iankki-

)tolit iika]le, selvitetään \`ksil,`.iskohtaisesti ja todistct€Lan, että niil,t(m
li}i)T)utuloksena ei suink.aan (.)llut, I`intatason \'akjiiin`itt,€`minen, vaan
:`rvopaT)erjkeinot,telun kehittäminen. rrarpeel];sta }'hdenmukaisuutta
(liskoiittoi)o]itiikan
ja
set,eTiT)ankkicii
avojm;lla i`ahamarkki]it)jlla
liarjoiltama.m ]iolit,iika]t `'i.tli]]ä ei ollut olemassa.
Yiinieiscssä osassa käsitc]]ääii `'altion finanssi])olitijkan ja i)ankI{ien väljst,ä suhdctta ja osoiteta:`]], etlä `.altion onian luottopo]itiikan t`.`.d\-tläniinen on `'ai.sjn häii-itse\/'ästi w`ikutianut ])ankkien
]`ahai)t)litiikkaan ja ]o]juksi saariut määi`äävän asem€in.
..\r\'t)steltavam oleva t,utkimus oii ]jarliai)t`pia, [iiil,ä iiarikki[i{i]iLiikaii

alalla

i)itkiin

aikoihin

on

.7.ulkaist\i.

IJar`'iiLaisen

i.unsas

l,ilastoaiiiejsto l,ukee siinä mi.iäi.in l,cl{ijäi)i \-äjt,teitä, ctt,ei lukija]la
(ile aihetta ()taksiia, ct,tä hcidän `Thd}'s`'a]iiiin ]tai)kki-.i:\ rahapolitiikka:`n

kohdistaiiia[`sa

aiLki`T.a

arvostelu

()lisi

vääT`i.L

t€\i

Liioiteltu.

llahd`it,t,avaa on todet{`, ct,tä t,ekijät. jokseenkin ki`ikissa kohdin
iiseltuvat kaniLatla]ii{]an sjtä n. s. ortodoksist,a T)a)ikki-ja rahapolitiikk€i€`, j(inka l,iede \.iiosisad€m k`i]Li.essa oli ]uonut,
riiul[isl{i\'ie[i

tapaustcn

\'aikutLiksosta

siiii)`i

`'leist..i,

.ja \ricläpå nHH`cU ie(lemielii.tkin o`'at l`ioTmlle.Ct.
.3m

lli.:`Ry

STR,`Koscii,

t'(.t:geii

€`v dr +,'7i./`' L``/.ö.S!J.ancL
littlma

19:}5.

l'aljoTi

()i`

Siv.

/i./(

iiolit,ilmitsij€`t

/J. /\-o

c!/w/w.t."I/cjn£J.

P. [+\. ^\'oi`dste(ll

ii``it,t,a j()sta ajan

.\lc(l

l'öre[al

d: Sönei.s I``örlag. T`ik-

10rj.

\'i;iiic

`-uosim

kii`j(jitett\i

]iiaailiiian[Hiliisti`

ja

sim

s\'istä sekä keinoist:\ s(m \/.o;ttainiseksi,
Siitä hi]oliiiiat,ta karisantål(`usmicstcn l{csken ei ()le saaviitettu tä\.ttä ``ksimiclis\'\-ttä näit{tä
k`'s\.ni\'ksistä. .\inakin ollaan ei`imielisiä siiiä, ]tiikä niis.ti.i ilmiöisLä,

joid.en .kaikki `isk()`.at `'aikut.taneen pulan s}`nt}'misecn ja kärjistyiTiiseeii, tm \'ai.sintiisena peruss)r}.iiil Kuii 1{äsit.ykse[ 1ässä suhteessa
croa`,'at

loisista€`]`,

()n

m\'ös

l`i()niiollisla,

ett,i.i

par.ii"iustthjeln`at
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vastaavastj o`.at erilaiset. Kukin näistä ohjelmista saattaa erikseen
tuntua }.ksinl#rtaiselta, ]oogilliselta ja vakuutta`.a]iakin, kunnes
lähtee sen i)erusteita tutkimaan, jolloin sen heikot puo]et ilmenevät.
T\Täin on asian ]aita m}'ös sen ohjelmatutkielman, jonka Sir
f/cn7.g/ S/7.a/`'o6f`/. tänä vuonna on julkaissut eng`lant;laisen aikakaus-

1ehden

Economistin hitteenä »T`r`e Road to Recovery» nimisenä

jonka i`uotsalainen sosialineu`-t)s /`,`J.jÅ. S/.ö.s/J.mc/ on i.uot,sintanm

varustaniit

esii]uheella.

Tekijä tai`kastaa aluksi ei-i ]iiaiden talouse]äniän kehit}rstä viiine
nousukaudesta ]ähtien verraten erik()isesti toisiinsa kultakannalla

olevien maidcn sekä puntar\'hmään kuuluvien inaiden ei.ilaista
kehitvssuuntaa. .Jiilkimniäise6n rvhmään kuuluvien maiden talouselämän verratt,oin€`sti i)arempi elp}.minen, sen jälkeeii kun ne olivat
luopuneet kuli,akannasta, oii hänen mielestään paiiiavana todistiiksena siitä, ii`itä ii{ilitiikkaa m?-ös kultamaiden tulisi noudattaa. Sii.
I]eni.},. Strakosch ])itää ilmciscnä, että tuutannon, kaupan ja t\Tö-

tilaisuuksien `rähenemisen i)eruss`rynä on tuotantokustannusten ja
hii`tojen `'älise,n suhtcen häii.iint`rniinen ja että tämä siten on aiheiLttanut m}'ös inonetaarisella ja finanssi-alalla ilmenneet häiriöt. Tasapainon i)alauttamiiieii näihin suhteisiin on siis se tie, joka johtaa
pois inaailmanpulasta.
Kultamajssa on pyr.jttv tähän deflation
avulla, mutta tekijän mielestä on n}-t jo kaikille näk\-\rissä, ettei
tilinä tie johda ]iei.ille. Sillä mikäli kustannukset saadaaTi alenemaan,
o]i seui`auksena, että inyös hinnat painuvat entistä alemmiksi, ja
tasaT>aino jää saavuttamatta. S].ksi kultakant,amaiden en]ien r>itkää
tulee pakko devalvoida i.ahansa, ja täinä onkin tekijän mielestä se
tie, joka palauttaa häiriint}'neen tasapainon.
Kun tällä tavoin jälleen on saavutettu eri maiden talouselämän
sisäinen tasapaino, on aika ajatella kansainvähsen rahajärjestelmän
luomista. Tämä on nimittäin edellytyksenä kansainvälisen kaupan
€lp}'mise]le, ja tekijä pitää selviönä, että luopumiiien kansainvälisestä tavarain`'aihdosta tietää kaikkien kansojen köyht}.mistä ja
niiden elinkannan alenemista.
Ilarkittaessa k}'s}.m)-stä, onko jäl1een palattava kultakantaan vai luotava jonkinlainen uusi paperikanta, tekijä kiinnittää huoniiota siihen suureen ja }.häkasvavaan
luottamukseen, jota kulta on nauttinut senkin jä]keen, kun lukuisat
maat jo olivat luopuneet kultakannasta. Kun kymmenestä ihmisestä yhdeksän varinasti luottaa enemmän kulta- kuin pai)erikantaan, on edelliselle annettava etusija, vaikka jälkimiiiäisellä teoreettisesti olisi i`oitakin etuja. Mutta on tiet}.sti huolehdittava siitä, että
vapaudutaan niistä heikkouksista, jotka saattoivat sodanjälke;sen
kultakannaii luhistumaan.
Ennenkuin uusi kansa].nvälinen kultakantajärjestelinä luodaan,
on siksi pidettävä huolta siitä, että seui`aavat kuusi ehtoa täytetääii:
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4 Taloudellinen tasapaino kussakin maassa on palautettava.
2 Maiden väliset vekselikurssit on vahvistettava näitä tasaT)ainosuhteita vastaaviksi.
3 Kultaresei.vien tulee olla riittävän runsaat ja pitää olla takeita
siitä, että ne lisääntyvät, niin eLtä inaailinantalous voi kehjttyä vanhaa vauhtiaan, ilman että kullan puute häiritsee ai`vonmittai`in vakavuutt,a.
4 Kohtuullinen vapaus on saatava palautetuksi kansainväliseen kauppaan.
5 Sotakorvaukset ja -velat on pyyhittävä tai muulla tavoin
järjesteltävä, nijn ettei maksutaseen t,asai)aino häiriinny.
6 Takeita siitä, ettej tapahdu äkkinäisiä vaihteluita kullan ostovoimassa, on saatava.
Nämä ehdot voidaan tekijän mielestä kyllä h}/'vä]lä tahdolla
täyttää. Mitä eiikoisesti tulee kullan riittävyyteen, hän on sitä
mieltä, että jos kaikki maat alentavat rahansa arvon noin 60 °/o:iin
niiden vanhast,a kulta-arvosta, tulevat kultavarastot hyvin i.iittämään ainakin miespolven ajal#i. Muuten tämän rahajärjestelmän
toteuttamisen perusedellytyksiä tietysti on, että saadaan aikaan
jatkuva yhteistoiminta ei`i maiden setelipankkien kesken. On siis
luotava hallittu kultakanta.
Esitettävänä oleva teos on selvästi kirjoitettu ja sisältää paljon huomiota ansaitsevia ajatuksia. Mutta ei se kaikissa kohdin saa lukijaa vakuutetuksi. Mitä varmuutta esim. on sjitä, että devalvatio kultamaissa
juurj saa aikaan ne hintain ja kustannusten muutokset, joiden kauLta
aikaisempi talouselämän tasapaino palautuu? Onko odotettavissa,
että maataloustuotteiden hinnat devalvation johdosta nousevat
suhteessa .teollisuustuotteiden hintoihin? Kuinka devalvatio voisi
poisLaa kaikki ne tasapainonhäir;öt, jotka johtuvat maailman t,uotantorakenteen muutoksista?
Mutta vaikka näyttää ilmejseltä,
että devalvatiota ei ole toimit€ttava siinä mielessä, että siten yhdellä iskulla olisi voitettu pitkällinen pula, on se tarpeellinen sjitä
syystä, että vain sitä tietä voidaan poistaa eri maiden vekselikurssien ja hintatasojen väliset jännitykset ja siten luoda pohja kansainväliselle yhteistoiminnalle, jota ilman maailmantaloutta ei saada
järjestykseen.
A. E. T.

KnTsflus

uLKOMfllDEN

fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
STATS®KONOMISK TIDSSKRIFT.
N:o 1,1935. : Alf Er{hsen, L.i,t±.om 50lT spm pen,gegrunnLag.
Tehtyään l}'hyesti selkoa kansain`.älisen kultakannan vähitellen
tapahtuneesta syntymisestä ja kuinka hoi)ea sen johdosta menetti
entisen asemansa varsinaisena rahametallina, tekijä siirtyy tarkastamaan hopeakys}'in}'ksen uutta tuloa päiväjärjestykseen Yhdysvalloissa. Lopputuloksena on, että tekijä ei usko minkäänlaisen
kaksimetallikannan mahdollisuuksiin, vaan että kulta on ainoa
metalli, jolla on edellytyksiä saavuttaa }rleistä kannatusta kansainväliseii rahajärjestelmän pohjana. Eri kysymys oii sitten, voidaanko
kenties tulla toimeen kokonaan ilinan metallikantaa.

NATI0NAL¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
N :o 1-2.,1935. -Adolph Jensen, Befou{ringsforholdj i de nordi,sl&
Z¢}tde £ c!c£ Js crarht47tc!J.cde.

Tekijä luo väestötilaston vanhimpien

lähteiden avulla katsauksen pohjoismaiden väestösuhteisiin 1700luvulla veri.aten tuloksia uusiminan väestötilaston nuinei`oihin. F:iikoisesti hän tutkii viljanhintojen vaikutusta kuolleisuutecn ja syni,yne.+syyteeri. -Eimr Co]m, V alut(.oi.dningen som l,ed i (>oi. {Jkonoini.
Kirjoituksessa tehdään selkoa Tanskan valuuttasäännöstelyn perusteista ja toiminnasta. M.m. esitetään ne monen]aiset vaikeudet,

joihin tuollainen säännöstely on omansa johtamaan. Useinhan käy
niin, että toimenpiteiden välilliset seuraukset ovat ristiriidassa
niiden pääinäärien kanssa, joihin toimenpiteillä pyritään. Kuitenkin tilanne kiTjoittajan mielestä on sellainen, ettei voida ajatella
s.å.ånnöstelyn Löpeuarr\istah -Niels Lindberg,r»Husholdningsteori»
co7tc7.cb t)Å/crs6eÅcmps£eon.i).

Tekijä osoittaa, että kun kansaiitalous-

tiede hyvin suui`elta osalta ei voi i)ysyä puhtaana tieteenä vaan
laajalti sisältää kansantalouspoliittisia momentteja, niin kansantalousmiesten valtiolliset mielipiteet enemmän tai vähemmän vaikuttavat myös heidän kansantaloustieteelliseen kannanottoonsa.
Rehellisyys vaatisi, että aina selvästi ilmoitettaisiin, mikä on esityk-
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sen tode+\±nen nåkökulma. - Hans CL. Ngb®ble, Arbe.isltgsh,edsraadets
redegorezse foi. arbejd,stoslwderi£ karahter og omfang. K:iT.io.T+us _st]_s.å+L.å.å

selonteon Tanskassa

suoi`itetun

F.KONOMISK
N..o 5~6,1934.
/}LwzÅCJ£yper.

työttömyyslaskennan tuloksista.

TIDSKRIFT.

-G. Ålwrman, Miölkreglei.ingens teori och

Kifjoituksessa tehdään selkoa Ruotsissa noudatetusta

maidonhinnan säämöstelystä ja osojtetaan, mjtenkä teoi`eettisestj
on mahdollista, että kulutustavai`alle pantu maksu, kun se siiiretään v].entitavaran lisähinnaksi, voi johtaa myös kulutustavaran
hintatason korkeana pysymiseen. Edelleen tutkitaan hintasäännöstelyn vaikutusta eri kaukana kulutuskeskuksesta tuotetun maidon hintojhjn ja käyttöön.

- DcifJ£cZ DcifJjc!soJ3, Vdr j7tÅoms£sÅCL£!s

/ö.7.£/.ånsce7. och brjs!eJ'.

Jatkaen edellistä kirjoitustaan tekijä tarkas-

taa niitä seurauksia, jotka syntyvät, kun verotuksessa edellytetty
koneiston tai rakennuksen kulumisaika ei vastaa todellisLa kulumisaikaa. Kun ei tietenkään aina voida etukäteen tuntea jälkimmäisen pit`]utia, on edullisinta määrätä edellinen nijn lyhyeksi, että se
ei missään tapauksessa y]itä todellista kulumisaikaa.
DcwJjd66on, J?c£7.ospeÅ~tjfJCL s!zÅcZL.e7..

~ Dcwb.d

Tapansa mukaan professori David-

son ottaa tarkastaakseen ei`äitä suhdannekehityksen ja i.ahapolitiikan ei.ikoistapauksia. Tässä kii`joituksessa hän koettaa selvittää,
missä määrjn Yhdysvaltain rahai]olitiikan tojmenpiteet olivat
syynä siihen pitkälliseen nousukauteen, joka päättyi vuoden 1929
1;ikepulaan.
Edelleen hän tarkastaa nykyisin vallitsevaa rahajärjestelmien kirjavuutLa.

JAIIRBUcllER FUR NATIONAljöKONOMIE UND STATISTIK
Baf tdj 1±1, Fe:ft .2:: Pe_t.e.i. 9uante, U p!?rne.]mergewinn und, Kapitalprofit azs einheitliches Ei,nkommen.

T£irioL++aia koettaaL va\ståtaL

kysymykseen, miten yritLäjätoiminnan alalla syntyy se lisätuotto,
jota nimitetään yrittäjänvoitoksi. Yrittäjän-ja pääomatulojen ei`ottaminen toisistaan ja yrittäjänvoiton ja pääomavoiton johtaminen
tätä tietä ei kykene antainaan tyydyttävää iatkaisua. Yrittäjä saa
voittonsa pääoman käytön tukeman taloudellisen tajtonsa avulla.
Yrittäjänvoiton syntymjseen tai`vitaan tietenkin pääomaa, mutta
ei suinkaan siten, että pääomalle olisi laskettava koron lisäksi jokin
erikoinen osuutensa. Lyhyesti sanoen: yrittäjänvoitto on yhtenäinen ja jakamaton eikä siitä voida erottaa mitään erikoista ja itsenäistä tulonosaa, i)alkuperäistä koi`koai), pääomanvoittoa. - rÅeodor Pt.jfz, Er7ts! 4ööc w7tcz dje GcgeJtfpcir£. Nykyään on alettu kiinnit-

tää huomiota moniin sellaisiin henkilöihin, jotka taloudellisen liberalismin valtakautena eivät saaneet i.iittävää tunnustusta osakseen.

•236

KATSAUs ui.Ko`iAiDEN AIKAKAUSLEHDISTööt`'

Ti.illaisia on m. m. tunnettu yrittäjä ja keksijä Ernst Abbe. llänen
toiminnalleen oli luonteenomaista voimakas yhteishyvän hari`astus,
jota häne]lä oli tilaisuus toteuttaa Zeissin laitoksissa Jenassa. Abben

yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen tähtäävät pyrkiinykset
muodostivat aikonaan jyrkän vastakohdan vallitsevalle liberalistisindividiiaaliselle

suunnalle.

Band 141, Ileft 3. -We,i.ner MaJw., Das Masserigesetz der Versz.c/ae"rtg. Teoreer,tinen vakuur,ustiede on vielä aivan alullaan; siltä

puuttuu kokonaan sellainen loogillis-deduktiivinen teoriajärjestelmä
minkä kansantaloustiede on jo varhain luonut. Vakuutustoimjnnan
alalla on kuitenkin useita sellaisia ilmiöitä, jotka voidaan selittää
doduk+±iv±sta ti.etå. - Otto Schmid-Bui.gk, Die Grundaufgaben des
Staates i,n der Regezung des Arbeitseinsatzes. K±Tio±tuksossa selostetaan niitä toiinenpiteitä, joihin ))johtajavaltio» on ryhtynyt ammattineuvonnan, työnvälityksen ja työttöm}.}-savun aloilla.

Band 141, Heft 4. - Jose| Dobretsberger, I)ie monetären Koniunhturerklärungen und die Er|ahrungen der let,zten Kri,8e. rTekjii.å
huomauttaa, että monetääi`inen konjunktuuiiteoria on nyk}.ään
saanut osakseen suuT`ta kannatusta. Täinän teorian paikkansai)itäväisyyttä on }'ritetty kokeilla käytännössä, josta Yhd}'svallat tarjoavat suurpiirteisimmän esimerkin.
Iiintojen vaihtelut tapahtuvat
talouselämän n}Tkyisessä vaiheessa yhä enemmän setelistön määrästä
riippumatta, joten esim. Fisherin ehdottama hintatason säätcleminen soveltainalla seteljstöä tukkuhir)tojen mukaan, ei tunnu mahdolliselta. Sen sjjaan, että raha-ja luottopolitjikka kykenisi hallitsemaan lmnjunktuurien kulkua, joutuu se itse kjinteästi riippumaan
s`ihdannevaihteluiden

Mi,ttel zw].

suunnasta.

-

/`'7.j!z

J-Jz4/.Ze,

S!cwjscjÅ

Ui'sachenforscluirtg wirtscha/llicher Ei.scheir.ungen.

cz!s

KiT.-

joittaja selvjttelee tilaston käyttämistä taloLLdellisten ilmiöjden
syysuhteen tutkimisessa ja tarkastaa tässä esiint}-viä ei`ilaisia vii`he-

mahdollisuuksia. Matemaattisen tilaston tä},'tyy palvella, inutta ei
suinkaan ha"ta tilastoiniehen tvötä. Taloust,iede tarvitsce tilastoa,
koska tämä työskentelee loogill;sesti ja käsittelee, esittää ja arvostelee realisesti realisen elämän ilmiöitä.

WELTWIRTSCI-IAFTLICHES ARCIIIV.
Maal,iskuu 193.5. -M i,ha{Z M unoötesco, Zusammenarbeit z,wi,schen
Ost- i4nd We6.fer4].opci cLw/ 7tGtw CrL47tc!JCJgc.

Itäinen Eurooppa edus-

taa maataloutta, läntinen sen sijaan teollisuutta ja pääomaa, ja
kun tuotto työntekijää kohden on maataloudessa paljon pienempi
kuin teollisuudessa, on seui`auksena kauppavaihtoon nähden epätasajsuus, joka johtaa idän yhä suurenevaan köyhtymiseen lännen
kustannuksella. Tämä epäkohta on myös kehittyn}rt entistä suuremmaksi siitä s}'}'stä, että maatalouden asema on viime aikoina
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heikentynyt. Kirjoittajan mielestä lännen oma etu vaatii idän
taloudellisen aseman parantamista, jotta lännen teollisuustuotannon
menekkimahdollisuudet saataisiin idässä paranemaan. - BorL.s
lschbozd,in, Di,e neue AussenhandelspoLitik des französischen lmperiurns.
Viimeksi kuluneen kuuden vuoden aikana on Ranskan ulkomaankaup`papolitiikan päämääränä ollut mahdollisimman voimakas kansallinen omavai`aisuus. Syynä ovat olleet valuuttasuhteiden vaikeuttamat vientimahdollisuudet. Näin ollen on yhä suuremmassa
määrässä ryhdytty rajoittamaan tuontia tulli-, kiintiö- ja vastavuoroispo]itiikan avulla, samalla kujn kauppavaihtoa siirtomaiden
kanssa on pyritty edistämään. Mutta kun siirtomaille myönnettyjen
etujen seui`auksena on ollut emämaan maatalouden kilpailukyvyn
heikentyminen, on myöhemmin ollut pakko kjiiitiöjärjestelmän
avulla supistaa siirtomaiden etuoikeuksia. - Kt4r£ Hö/ner, Ztw
Theorie der mengenmässigen Ein|uhrreguzierung. K±rioL\uksessaL tutkitaan tuontisäännöstelyjen ta]oudellisia vaikeuksia hintoihin sekä
tuotanto- ja menekkimahdollisuuksiin. Tässä tai.koituksessa kirjojttaja käyttäen nykyaika;sen tumteorian tutkimustapaa vertailee
yhteen tuottecseen kohdistuvan tuontisäännöstelyn vaikutuksia
samaan tuotteeseen kohdistetun tullisäännöstelyn vaikutuksiin,
Loprtutuloksena on että säännöstelyn vaikutuksesta ei`i maissa
vallitsevat hintasuhteet muuttuvat voimakkaasti, maksutaseen
automaattisuus häviää ja että kehittyy eräänlainen suunnitelmatalous sekä kotimaassa että niissä maissa, joita vastaan tuontisäännöstely koh4is`¥+. - Friedrich Lutz,, Gozdwälu.ung urbd Wirtschaft8ord7tzA7L£J.
Iluoliinatta siitä, että kultakanta sinänsä on osoittautunut ainoaksi kansainväliseksi, automaattiseksi ja suhteellisen vakavaksi järjestelmäksi, ei entinen, klassi]1isen opin mukainen kulta-

kanta enää nykyisten kansainvälisten kauppasuhteiden vallitessa
ole mahdollinen.
Esteenä ovat kansallinen suhdannepolitiikka,
tumen muutokset, tuontisäännöstelyt, hintojen epäjoustavuus ja
luottamuksen puute, . kun sen sijaan kansainvälinen kultakanta
vaatii taloudellista
vapautta. Näin ollen kirjoittajan mielestä ei
myöskään ole mahdollista saada aikaan uutta, klassillisesta opista
poikkeavaa kultakantaa, jollaista viime aikoina on suunniteltu.
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE.
N..p.1.,193.§: : yviuiam~ O¥al_jd,, La r6forme 6conomique aua}
Eto!S-U7t!.s.
Kirjoituksessa käsitellään Amei.ikan Yhdysvaltojen
taloudellista ja yhteiskunnallista rakennetta sekä täällä toimeen-

pantua tiedustelua maassa vamtsevista sosia]isista pyrkimyksistä
ja sellaisista kielteisistä ilmiöistä kuin epälojaali kilpailu, yhteis-

kunnallisen lainsäädännön puutteemsuus ja yhtiöiden heikentyminen. Positiivisina puolina tutkitaan teollisuuden juriidista kontrollia,
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t}.öajan rajoittamista ja korkeiden palklmjen teoriaa.
Edel]een tarkastellaan se]laisia tavoiteltuja päämääriä kuin taloudellista tui.val-

lisuutta ja tasapainoa sekä ostokyvyn lisääntymistä ja jakaantuTriTsta. -Ren6 Courtin, La pi.oduction et l,e poutJoii. d: achat darbs le cycle
crco7to".g%e. Kiijoituksen tai`koituksena on i)ikemminkin tehdä
s}'nteesi tähän asti esitet}'istä taloudellisia pulia koskevista klassillisista teorioista kuin esittää ennen tutkimatonta.
Kirjoittajaii
lähtökohtana on Aftalionin teoria, joka käsittelee liikatuotanto-

pulia. I-Jänen mielestään synty.y itsestään kysymys: Seuraako ostovoima uskollisesti tuotannon liikkeitä? Edelleen, onko pula tahdon
vai vallan puutteen seurausta? Kysymyksen käsittely tapahtuu
osittain matemaattisten kaavojen inuodossa. - G.-ZJ. Boz#gt#£,
Un cas concret d'6coiwinie pr6watrasieme.. le douar Aghbat. K±Tioittaja tutkii Aghbalin telttakylän taloudellisia oloja, kuten tuotantoa,
verotusta, hintojen muodostusta ja kauppaa. Teoi.eettisesti ja filosofisesti kirjoittaja p}Trkii vei`taamaan oloja Walrasin teorioihin.
Vertailun perusteella hän kocttaa selvittää, vastaavatko Walrasin teoi`iat todellisuutta.
Kj]`joittaja on koet,tanut poistaa tutkimuksesta
sosiologisen ja folkl(tristisen aineksen, joka tähän asti on ollut liiaksi
vallalla primitiivisten kansojen taloudemsessa tutkiniuksessa. Tapauksella on häiien mielestään suuTi merkit}Ts yleiselle teoi`ialle.
Tuloksena tutkiii]uksesta on, että Wali.asin tcoiia ei pidä }.htä t(]si-

asioiden kanssa eneini)ää telttak}'Iässä kuin Eurooi)paankaan nähden 20. vuosisadan alussa. Siten t,eoria ei pidä paikkaansa ei men.
neisyyteen, nykyisyyteen eikä tulevaisuuteen nähden. Myöskään paikallisesti se ei vastaa todellisuutta, sillä vapaa kili)ailu ei ole yhtä
aikaa valla]la kaikkialla ..-- J7MZJeJ`£ De(JL.ZJez, Le J.dze e'cono".gt4e d6.

T Etat et l,a r6|orme de la comptabillitö publique. Vtil++ka Ransk:n vsLltion finansseihin on sisältynyt pankkien, kaupan ja teollisuuden
alaan kuuluvia seikkoja, on sen kirjanpito vjidenkymmenen
vuoden ajan ollut sovellutettu vain talousarvionäkökohtia silmälläpitäen. Kirjoittaja käsit,telee njitä seikkoja, joita uudistuksia tehtäessä on otettava huomioon ja joita jo osittain on toteutettu v.
1934. Devillezin inielestä se, mikä kuluneena vuonna on toteutettu,
on vain ensimmäinen osa jatkuvista uudistuksista. -Z?oger Pjc¢rd,
Lcb ¢eJ?fG aw d{;foz.Z pa7. ccmjons-m¢gcÄ!.ns.

Picai`d käsittelee meilläkin

huomiota herättänyttä Sveitsistä peräisin olevaa tai)aa inyydä vähittäin tavai`oita myymä]öiksi sisustetuist,a kulkuneuvoista.
Maurice Bye, Les trapaw du Congi.¢s des 6conomistes de bcmgue |rcmfc!Jse (J934). B}'e käsittelee ranskalaisten taloustutkijoiden kokouksessa pidett}'jä esitelniiä sekä v. 1935 kokouksessa esille tule`ria
kysyiiiyksiä: Rooseveltin kokemukset (T\'. R. A.) ja valt,ion toiminta
luottok}.symysten alalla.

Z U S fl M M E N F n S S U N G.
l.j'BER DIE URSAcllEr\T DER KONiuNKTURSCHWANKUNGEN.
vc.n PTo£. T}T.. 0. ^. Kitpi.

Koniunktui'theoretlsclie Einleitung. l``.s ist v.Lel umiitze ^rbeLt
auf dic Klarleg.ung der K()nj`mkturschwankungen vcrschwendet
worden, da man die allgemeinen 7jtig.e des zu untcrsuchenden wirtschaftlichen Vorgangs nicht beachtet hat, nämlich 1) das Wesen der
Konjukturschwankung.en, 2) ihr internationales Auftreten und 3)
den wirtschaftsg'escliich"chen Zeitpunkt, wo sich die Konjunkturschwanhngen im heutigen Sinne des Wortes zuei`st geze].gt haben.
Walirscheinlich beg'innt die geschichtliche Folge der modei.nen
Konjunkturschwankungen erst zu Beg.inn des vorigen Jahrhunderts
nach der grossen industriellen Revolution. In friiheren Jahrliunderten
traten
zwar
zeitweilig
AI)satzstockungen
ein,
aber
solche Zeiten waren dui.ch das Fehlen der Expansionskonjunktur

(Sombart) gekennzeichnet.
Diese Tatsache gibt uns einen wertvollen Anhaltspunkt bei der
Beurteilung des Problems der KonjuTikturschwankungen. Wir
miissen weiiigstens bei einer Gesamterklärung alle Deutungen
(Sonnen-, \'en`is-, Jupitertheoi`ie) ablehnen, welche die seit dem
Beg.inn des vorigen Jahrhundei.ts auftretenden Konjunkturschwankungen auf Faktoi`en zuruckfi.ihren, die von Anbeginn im Weltal]
wirksam wai.en.
Auch die Schwankungen in den li`,rnteerträgen
können nicht die Ursache dei. Konjunkturschwankungen sein, da
sie in frtiheren Jahrhunderten viel grösser wai`en als in neuerer
Zeit, ohne dass sie jene hervorg.erufen hätten.
Die eigentliche Ursache der Konjunktursc].iwankungen ist also
in eineiii solchen ne`ien Faktor zu suchen, der seit Beginn des 19.
Jahrhundei`ts das \Virtschaftsleben zu beeinflussen begonnen hat.
Welches ist iiun dicser neue Faktor? Die Antwort lautet oft:
»der Kapitalismusy), »dic kapitalistische Wirtschaftsordiiung», y)die
kapitalistischc Produktionsweise)) usw.
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Dic A]itwort ka]m richtig., aber auch falsch sein; dies hängt g`anz

davon ab, an welche wesentlichen Seiten nian denkt, wenn man
von ))kapitalistischer Wirt,schaftsordnung» spricht. Einige, hauptsä(.h]ich sozialist,ische Schi.iftsteller leg.en das I-Iaui)tgewicht auf die

r e c h t 1 i c h e Grundlage, auf dem dieses Wirtschaftss}'steni ruht.
t\ndere wieder bctonen vor allem die rein p r o d u k t i o n s t e c hn i s c h e Tatsache, dass iiii Zeitalter des Kapita]ismus bei der Produktion das Sachkai)ital (Realkai)ital) eine g`egenilbei` frtiher uner-

hörte Bedeutung gewonnen hat.
Wir mussen zwei vei`schiedcne Seiten genau auseinandei.halten:
die juristische und die pi'oduktionstechnische Seite. Es ist unwahi`scheinlich, .dass die Konjuiikturschw-ankung.en von der r e c h t 1 ic h e n Grundlage des Kapitalismus abhängcn. Das Privatbesitzi`echt
hat schon lange voT dem 19.
Jahi`hundert bestanden.
Und die
I\Tebenrechte und Freiheiten, die zu ihm gehören odei. von ihm ab-

geleitet sind, sind zeitweilig eingeschränkt und dann wieder erweitert
worden, aber dic Konjunkturschwankungen haben foi`tgedauert
und die schwerste Krise, welche die Wirtschaftsgeschichte kennt,
fiel in eine Zeit nach dem Weltkrieg, \vo diese Rechte uiid Freiheiten
aufs äussei.ste eingeschränkt waren.

Verf. ist der Ansicht, dass die Konjuiikturschwankungen in erster
Linje vo]i der mo(lernen P r o d u k t i o n s t e c h n i k abhängen,
die gei`ade das sozialistisclie Wirtschaftss}'stem vom Kapitalismus
ti b e i` n e h m e n möchte, aber nicht, von dem P i` i v a t e i g e nt u m, das der Sozialismus b e s e i t i g e n will.
In der moderncn Wirtschaft gehen dui`i`h die Gesellschaft zwei
Wellenbewegungen. ]) Die Einkommenswelle wii.d durch das Streben
dei` LTnternehmer (auch des Staates und der Koinmunen) in Bewegung gesetzt die Produktionsbetriebe und ihre Angebotskapazität
zu vei`mehi.en.
Diese An]agetätigkeit lässt die Ge]deinkommen in
der Gesellschaft anschwellen.
Die beiden Wellenbewegungen veilaufen jedoch nicht parallel.
Der Aufschwung in der Angebotskapazität des festen Realkap;tals
folgt n;cht unmittelbar dem Aufschwung der effektiven Nachfrage,
da die Errichtung von Produktio]isbetrieben Zeit ei`fordeit. Allmählich di`oht, wähi'end die Produktionsanlagen fertig wei`den, die
Welle der Angebotskapazität die Welle der effektiven P\Tachfrage
zu eri`eichen und zu tiberschlagen. Damit geschieht ein verhängnisvo]ler Umschwung.
Die Aufschwungbewegung in der Anlage1) vgl. Diagr.1, S.116, \vo dic ---Kurve die \\-ellenbewegung der effektiven

Nachfrage odcr der Einkommen, die - Kurvc die der Angebotskapazität, des festen
Realkapitals wiedergibt; die erstc und letztc Senkrechte bezeichnet den Beginn
des Aufschwungs, die inittlere dic Krise.
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tätigkeit kommt zum Stillstand, die Welle der in die Gesellschaft
strömenden Einkommen wird zu einem Zeitpunkt herabgedi`tickt,
wo die Angebotskapazität der Produktionsbetriebe ihren Höhepunkt
erreicht hat. Diese Situation wird noch dadui`ch vei`schärft, dass
in der Wellenbewegung der Angebotskapazität kaum ein Niedergang
stattfindet.

U ntersuchungen j}ber d,ie Koniunhtursclwanhwngen in Ftmland,.
Die Ursachen der Konjunkturschwankungen jn Finnland lassen sich
mit I-Iilfe der Diagramme 2-10, S.120 u. 424 verdeutlichen. ]) I)ie
finnische Statistik gibt jedoch in der liauptsache nui. Kui.ven,
welche auf die eine oder andere Weise die Wellenbewegung der
effektiven Nachfi`age, die Einkommenswelle in dei. Gesellschaft
zeigt, d].e duch die Unternehmer in Bewegung gesetzt wii`d. In allen
diesen Kurven bemerkt man eine deutliche Gleichbewegung (vgl.
Diagr. 2-7, S. 120). Die Diagr. 6-7 zeigen allerdings gegentiber den
vorhergehenden ehei` eine Folgebewegung, die aber anscheinend
dadurch veranlasst ist,, dass sie die E r h ö h u n g und 1--1 e r a bs e t z u n g des Arbeitslohncs und des Diskonts, aber nicht die Zu-

oder Abnahine der Lohn s u m m e oder der Zinseinkommen s u m m e
ang.eben.

(Eiii deutlicher Lohn-lag und Zins-lag zeigt sich tibrigens,

wenn inan Diagr. 6~7 mit Diagr. 2-5 vergleicht).
Leider lassen sich auf Grund der finnischen Statistik keine Kurven zeichnen, welche die Welle der Angebotskapazität des festen
Realkapitals wiedergeben, die der Kurve der effektiven Nachfrage
folgt und die Konjunkturschwankungen hervorruft. Sicher wtirden
diese Kurven jedoch eine Folgebewegung darstellen ohne eine nennenswei.te Niedergangwelle.
Die K r e d i t®k u i. v e verdient besondere Beachtung (Diagr.

8-10, S. 124.) Die. Depositionen wachsen wie die Kreditbenutzung
gegen das Ende des Aufschwungs beträchtlich. Dies wird erklärlich,
wenn man bedenkt, dass die Kredibenutzung die Einkommen und
diese wiedeTum die Depos;tionen in den Kreditinstituten anschwe]len lassen.

Aber am Ende des Aufschwungs geschieht ein verhängnisvoller
Umschwung. Die Depositionenkurve beginnt zu fallen, wähi`end
die Aufschwungwelle der Kreditbenutzung anhält.
Man sieht
in den Diagrammen an der Schwelle jeder KTise eine spitzwinklige
1) Zunahme gegenilber dem vorhergehenden Jahre (+ O/o), AI)nahme (-°/o).

L-Krise.
Diagr. 2. Geschäftsl)anken : Debitoren, Diagr. 3. Notenumlauf, Diagr. 4.

Industrielle Produktion, Diagr. 5. Einfuhr von Produktionsgiitern, Diagr. 6.
Arbeitslohn, Diagr. 7-8. Diskont, Diagr. 9. Geschäftsbanken: - Depositionen.
--Debitoren, Diagr.10. Notenbankkredite.
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Foi`m der Kui`ve, die allerdings leider erst beim Eintritt der
Krise in Erscheinung tritt.
Die Frage der Ursachen der Konjunkturschwankungen enthält
zwei liauptprobleme: `1) wodurch lässt sich der r e g e 1 m ä s s i g e
R h y t h m u s der Konjunkturschwankungen erklären? (diese Frage
ist oben behandelt worden) 2) \vas gibt den A n s t o s s zum Aufschwung?
In Finnland scheint dieser Anstoss hauptsächlich von zwei Seiten
zu kommen: 1) i`us dem Aussenhandel (rege]mässige Folgebewegung zwischen Aus- und F.infuhr, und zwar. so, dass die Vei`ändei`uiigen in der Ausf uhr denen dcr Einfuhr vorhergehen, 2) aus den
Schwankungen des Ernteertrages: zu 13eginn des Aufschwungs gute
`Tahre; dagegen siiid Missernten oft erst ca. `1 .Jahr nach der Ki`ise
aufg.etreten.

Die eigentliche Ui`sache des Rhythmus der Konjukturschwankungen ist t e c h n i s c h- p li y s i s c h e i`, aber nicht j u r i s t i s c h
s o z i a 1 e r Art. i\lan köniite also die Konjunkturschwankungen
nur daim lmseiLigen, wenn inan eine
Methode
ei`fändc,
die
es ermög.lichtc, \Verke der Technik wie den Gotthard-Tunnel,
die gewaltjgen Produktionsinaschjnen der Neuzeit und die Fabi`iksäle,
mit eingin Wort das ganze feste Sachkapjtal elastisch zu gestalten,
so dass cs sich kautschukartig nach 13edarf ohne Verluste ei`weiter.n
und einschränken liesse. DUTch eine Umgestaltung def juristischsoz].alen Gi.undlage des Wirtschaftssystems kann man jedoch die
Konjuiiktui.schwankungen kaum beseiLigen.

DIE BELASTUNG ltER STEunRTRÄGER DURcli DIE zÖLLE.
von Dr. Leo I-Iai.nwia.
Der GTundsatz, dass die SteueT.last dem Einkoinmen und dem
Vermögen oder der Leistungsfähigkeit der betreffenden Steuerti.äg.er angepasst sein soll, ;st besondeis in den letzten Jahrzehnten
ziemlich allgemein in der finanzwissenschaftlichen Literatur angenommen. Ejne andere Fi`age ist, wie sich die Leistungsfähigkeit
zuverlässig feststellen lässt.
Bekanntlich wird zu diesem Zwecke
auch der Verbrauch gewisser Wareii zu Grunde gelegt.
In Finnland, wo die Zölle eine grosse finanzielle Rolle gespielt
haben, sind schon fi`tiher auf Familienbudgets fussende Untersuchungen beti'effend die Belastung dui`ch d;ese Steuer voi`genommen
worden. Im .Jahie 4928 wurden Primärangaben ftii` eine neue ausftihi.liche Lebenskostenuntersuchung gesammelt; voiläufige Mittei]uiigen tiber die Ergebnisse dei`selben sind in dieser Zeitschi.ift im
Jahre 1933 veröffentlicht worden.
Diese LTntersuchung erfasst
Fainilien aus Fabrikarbeiter-, Ang.estellten-, 13eamten- und Land{ii-beiterkreisen und gibt eine zuverlässige Grundlage auch fiir die
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Klarlegung der Fragen betreffend die Verteilung der Verbrauchsbelastung duich die Steuei`n.
Bei den Berechnungen, deren I-Iauptergebnisse hier vorgelegt
wei-den, sind nur solche Waren beiiicksichtigt, die in ziemlich grossen
Mengen eingeftihrt werden und also Finanzzöllen untei`liegen; in
vielen Fällen kann der Zoll auch eine Schutzwirkung haben. Die

Familienbudgets sind mit llilfe der Preisstatistik vom Jahre 1934
umgerechnet, und die Zollbelastung ist ftir diese beiden Jahre berechnet. Die Belastuiig ist fiir die Verbi`auchseinheit und ftir d].e
Normalfamilie mit 3.4 Verbi`auchsejnheiten angegeben.
Bei den Getreidezöllen war die Belastung am schwei`sten ftir die
Landarbeitei`, dje hauptsächlich Roggen verbrauchen, am leichtesten
fiir die Beamtenfamil].en, die mehr Weizen verwenden. Die Familien,
die zu den riiedrigsten Wohlstandsklassen gehören, haben gewöhnlich viele Kinder, so dass die Zollbelastung iiber den Durchschnitt
stejgt.
Der Zuckerzoll bedeutet ftii` die wohlhabenden Familien eine
grössere Steuer]ast. Der Zollsatz, der im Jahre 1928 ein Drittel des
Detailpreises ausmachte, war im Jahi`e 1934 grössei` als der Einkaufspreis dieser Ware.
Der Kaffee hat die grösste Bedeutung ftir die Fabrikarbeiter; die
Belastung ist in djesen Jahren von 22.5 auf 36.6 v. 11. gestiegen.
Die Schmuggelgefahr hat eine gi`össere Erhöhung des Zollsatzes
vei`hindert.
Der Tabakvcrbraucli ist in den höheren Wohlstandsklassen grösser, und die Ausgaben fiir diese Artikel haben sich bedeutend vermehrt. Die gei`ingsten Ausgaben ftir diesen Verbi`auch haben die

Landarbeiter. Der Zoll entspricht 10-42 v. li.; dazu kommt noch
die Akzise: 30 und später 36 v. H.
Wenn sämtliche Ausgaben, die in den Berechnungen iiber die
Zollbelastung beriicksichtigt sind, zusammengei`echnet werden,
findet man, dass die Beamten am stäi`ksten duch die Zölle belastet
werden, am geringsten die Fabi.ikarbeitei`. Prozentual gei.echnet
ist aber die Zollbelastung. der Landai`beiter am grössten: im Jahre
4928 schon 7.i v.1-1.193417.6 v. li. der sämtlichen Ausgaben der

Familie.

Fiii. die Beamtenfamilien waren die betreffenden Zahlen

3.o und 6.8 v.H. Bei diesen Vei`hältniszahlen spielt die unbezahlte

hauswirtschaftliche Arbeit in den Arbeiterfami]ien eine grosse Rolle.
Die Berechnuiigen zeigen, dass die Belastung der Steuerträger
durch die Zölle in Finnland ziemlich gross geworden ist und dass
die Steuerlast sich nicht nach der Leistungsfähjgkeit der verschiedenen sozialen Klassen verteilt.
Dje Erhöhung der Zollsätze ist in den letzten Jahi`en nicht nur
aus fir}anzjellen, sondem auch aus wirtschaftspolitischen Grtinden

244

ZusA }i.`i i.:`. i.`,\ss u`' G

notwendig geworden.
Eine bedeutende Verbrauchsbesteuerung
kann aber auch damit begrtindet werden, dass die produktive Arbeit bei der Besteuerung besser zu behandeln ist als der Verbrauch,
d. h. die Vernichtung ihrer Ergebnisse.

KOLONlsATloN Ur\TD VOLKSWIRTSCHAFT.
von Dr. Br. STwiranta.

Die finnische Landwii`tschaft hat weniger an Uberproduktion
gelitten als die Landwii`tschaft in den meisten anderen Ländern,
wenn auch die Pie;se unbefriedigend waren. Die Zukunft scheint
aber gewjsse Gefahren bringen zu können. Die Ei`zeugung von
Lebensmjtteln ist seit '1920 jähi`1ich im Durchschnitt um ca. 5 °/o
gestiegen, und diese Tendenz wird anhalten. Eine Bei.echnung, in
welchem Umfang sich der Vei.brauch dieser WaTen erweitern lässt,
ergibt jedoch eine jährliche Steigerung von nur etwa 2 1/2 °/o. Die
grössere potentielle Leistungsföhigkeit der Produktion muss also
zu Fiiktionen auf dem Markte fiihi.en, und eine Uberproduktion
von Lebensmii,teln kann nur dadurch vei.hindei`t werden, dass die
Erzeugung sich dem Verbi.auche anpasst.
Aus dieser Sachlage ergibt sich, dass eine Ko]onisationstätigkeit,
welche zur Folge hat, dass die Erzeugung von Lebensmitteln schneller steigt als ihr Verbrauch, verschärfend auf die Mai`ktlage wii.kt.
Es ist deswegen von gi`osser Bedeutung, dass die Wirkungen in
dieser Hinsicht von den verschiedenen 7.weigen der Kolonisation
genau studiert wei.den. Es zeigt sich dann, dass diese Wirkungen

E:|a.rni:å:::Tsi:f:nTåt,:åke:jnåi,edTaåådaebnezri=,g`uo,Sså`ie::foååE:ieonndzi:
fiihren oder die schon vorhandene Uberproduktion zu vcrschärfen.
Die Konsequenzen einei. solchen Verschärfung auf dem Lebensmittelmarkte erscheinen fiir die landwjrtschaftlichen Pi`oduzenten
unei`wtinscht, da sie ohnedies schon mit Schwierigkeiten zu kämpfen
haben. Volkswirtschaftlich liegt die Sache etwas andei`s.
Falls die
landwirtschaftliche
Fnzeug`ung durch die Kolonisationstätigkeit
technisch vei`bessert wii`d, d. h. die i'elativen Produktionskosten
herabgesetzt werden, ist diese Tätigkeit als volkswirtschaftlich
giinstig zu betrachten, fa]ls aber die Kolonisation ausschliesslich
oder in der I-Iauptsache zu einer Extensivierung deT Landwirtschaft
ftihrt, ei.1eidet die Volkswirtcshaft dadurch Schaden.
Die Mög]ichkeiten einer volkswii`tcshaftlich gtinstig wirkenden
Kolonisation sind augenblicklich sehr begrenzt. Auch von anderen
Gesichtspunkten aus beurteilt - Bevölkerungsi)olitik, Vei`teidigungsbereitschaft, Arbeits- und Sozialpolitik - dt.irfte man zu
ähnlichen Ergebnissen kommen.
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DER STAAT ALS UNTERNEHMER.
von Mag. K. D. J . Sal,onen.
Die Frage, ob es zweckmässig sei, dass der Staat selbst Unternehmeitätigkeit ausiibt, ist um so schwieriger zu beantworten, als sie
ftir den modernen Staatsbtirger von gi'össter pi`aktischer Bedeutung
ist, da sie seine unmittelbaren finanziellen lntei`essen bei`iihrt. Dei`

grösste Fehler, der bisher bei der Beurteilung dieses Problems gemacht wui.de, 1ag darin, dass man dabei von einem a b s o 1 u t e n
Standpunkt ausging, indem man v€i`suchte, die Fi`age e]n fi.ir allemal, fiir alle Länder und fiir alle Gebiete staatswii`tschaftlicher Tätig`keit zu beantworten. Wenn man objektiv ui`teilen will, muss man
einzelne, scharf abgegrenzte Fälle untersuchen, die Behandlung
muss also k a s u i s t i s c h sein. Dabei wird s;ch die Beurteilung`
der staatlichen Erwerhswii`tschaft in ei`ster Linie zu einei. buchhalterischen Rentabilitätsuntersuchung gestalten. Doch dai`f man
nicht dai`auf vei`zichten €`uch mit llilfe rein t h e o r e t i s c h e r
A n a 1 y s e die Möglichkeiten einer erfolgreichen staatlichen Unternehmertätigkeit zu unter.suchen.
In wiitschaftlicher Beziehung., vom Standi)unkt der Wirtschaft1jchkeit aus betrachtet, wird dei` Staat als Unternehmer oft von der

privaten Unternehmertätigkeit tibeifliigelt.
Dagegen haben vei`schiedene Zweige st,aatswii.tschaf tlicher Tätigkeit bedeutende soziale,
volkswii`tschaftliche, bisweilen sogar piivatwirtschaftliche Vorteile.
Die Wirtschaftsbetriebe, bei denen das der Fall ist, eignen sich, vom
allgemeinen Standpunkt aus betrachtet, besonders fiir die staatliche
Unternehmertätigkeit. Schon Adani Smith nannte von WiTtschaftsbetrieben, welche in öffentliche Verwaltung tibergehen könnten, das
P o s t w e s e n. Die Erfahrung späterer Zeit hat gczeigt, dass sich
auch die Fj i s e n b a h n e n, das F e r n s p r e c h- und T e 1 e g r aphenwesen, ja sogar die Belief erung mit
elektris c h e r K i. a f t fiir staatswirtschaftliche Tätigkeit eignen.
Eigener 1 a n d w i r t s c h a f t 1 i c h e r 8 e s i t z des Sta°ates,
besonders W a 1 d b e s i t z, wurde fi`iiher, vor allem von Forsttheoretikern eifrig befiirwortet. Vei`f. glaubt jedoch, dass die dabei erzielten wirtschaftlichen Ergeb]iisse zur Voi`sichL inahiien und dass
Waldbesitz seinem Chai`akter nach selbständige Unternehmertätigkeit vcrlangt.
Alles in allem ist zu sagen, dass der Umfang staatlicher Unternehmertätigkeit, wie sie bjsher im praktischen Leben in Erscheinung
getrei,en jst, vorläufig auf einige, allerdings i.echt wichtige Wirtschaftsgebiete beschränkt ist, dass aber die augenblicklich in grossem Umfang vor sich gehende freiwillige Einschränkung des sogen. freien
Wettbewerbs von Seiten dei` Beteiligteii durch Grtindung von Trus-
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ten und Kai`tellen u. a, in Zukunft die Gesellschaft zwing.en wii.d
zum Schutz ihrer minder bemittelten Mitg]ieder in bjsher ungeahntem Masse staatliche Produktionsbetriebe zu ei`richten und staatliche Produktionsmonopole einzuftihren.
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zephyristä, perkalisla, amerikkal. paitakankaasta, »Diiplex)jk{inkaasta, popliinista, triko]ii]`ista

y.m.,

I{aikissa

monia

hienoja värejä ja raidoituksia.

Niistä lö\'tää vaativakin herrasmics monta sopiv€`a mallia,
ja

k`iteii

\-leeTisä.

S.O.K:n
()vitt

h`Lt>lellisii`ti`
Läin

t`iolte(`l

`nämäl{in `'mil{i
)iii\liit\'ötä

ktjliliiitlli.`iii`

-.i`i`-

hinltiil`iii.

*Muöskin

nai-

sille

ual-

on

misleldemme jou-

kossa paljon muodikkaita,` käulän-

ntjlli`siä

ja

kau-

hiitc;ke-sä`uuluuksl'fl.

MIEHISTEN
MIESTEN

»hovil"nhhija»

Suomen suupin
ybtelstoim]ntarybma
vakuutueala]la
jarj®8t" vakuutukeia Eaikllta
vakuutu®alofltA huokeimmh kuetiDDukein. Tem® edullieimmln ehdoin.

Turvatkaa iteenne. ®maisenn. ja
Lotinn. vaurioiden uhalta! NeuvoeeHaa jo tÄnÄÄn löhlmmaeeÄ asiol-

ml.to€6amm.

T®m® TflttömÄttömietÄ vakuutqksleta ja nlid®n .dd.
Usimmasta jårJeetdy.U.
Hentiuriuuuusvhsib

SALAMA
ProAz"fus Qy.

ra]mti."oeriiiimr. qir.

POHJOLA

KULLEFtvo

Kolm® euurta, vakavaralsta ]a
euomalalsta vakuutusyhtlötä,
edustaon kalkkla vakuutusalo]a.

Tuolla

isä 'ulee!'

Ei kukaan ole sellainen kuin

isä, niin vahva ja turvallinen.

Häneen voi aina luottaa, hän
auttaa

ja

suojelee

Äidin

ja

lasten

kaikessa.

tulevaisuu-

denkin hän on turvannut . . .

heidän hyväkseen hän on ot-

tanut riittävän suuren henkivakuutuksen

S U 0 M I-yh-

tiöstä.

KESKINÄINEN HENKIVAKUUTUSYHTIO

SUOMI
M aan suurin h e n k i v a k u u t u s 1 a i t o s
HelsinginuusFeks#psåänoloå;:

