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Pieneen kansaan kuuluvalla tutkijalla on hai.voin mahdollisuutta
saada    osakseen   `Tleistä   huomiota   tieteellisessä   maailmassa.     Sen
on   kokemus  niin.monta  kertaa  osoittanut  silloinkin,  kun  on  k\.s`.-
m}-s    uusia    näköaloja     avaavista    kirjallisista    tuotteista.      Täiriä
ei  yksinomaan  riipu  siitä  kielestä,  jolla  ne  on  julkaistu.    Käännet-
t,iinhän  eräs  A7.£fj  Ch3/deJtjL4Åsen  huomattavimmista  kirjasista  aikoi-
naan   saksaksi,  mutta  kukapa  ulkomaalainen  siitä  juuri  välitti.

Tätä  taustaa  vastaan  tai`kasteltaessa  se  suui`i  menest}.s,  jonka
C'L4s£cw     Cassczin    sotavuosien    loi]ulla    Saksassa    julkaisema    oppi-
kirja   »Theoretische   Sozialökonomie»   on  saavuttanut,  on  sitä  mei.-
killisempi tosiasia.   Suhteellisesti lyhyessä  ajassa  siitä  on  ilmestvn\'t
viisi  saksankielistä  painosta ja useita käännöksiä.    Kun k}'s}'m}'s on
teoksesta,  jota  sen  kirjoittaja  itsekään  ei  nä}.  pitävän  helppotajui-
sena, koskapa  li.än uuden, ruotsinkielisen painoksen esipuheessa vaatii
sitä  lukemaan  vähintään  kaksi  kertaa,  laajan  ulkomaisen  levikin
saavuttaminen   osoittaa   asianomaisten   suui.ta   ai`vonantoa   tekijää
ja   hänen   esittämiään  ajatuksia  kohtaan.    Mutta  tähän  tulokseen
ovat  vaikuttaneet  useat  samanaikaiset  seikat.

T\Tiin  i`unsas  kuin  saksankielinen  kansantaloudellinen  kirjallisuus
onkin,   vain  verraten   harvat   sillä  kielellä  julkaistut   teokset   ovat
päässeet  yleiseen  suosioon.     Aikaisemmin  nähtävästi  luettiin  enim-
män   Con/.adin   helppotajuisia,   ensi   sijassa  tei'veen  jäi`jen   pohjalle
nojautuneita  oppikii`joja.    Mutta  niiden  tekijän  runsassatoinen  t}'ö
päättyi  jo  kaksi  vuosikymmentä  sitten;  vähän  sitä  ennen  oli  hänen
»Kansantalouspolitiikkansa»   suomennoksena   liitetty   myös   meidän
kirjallisuuteemme.    Sekä   Saksassa   ja   yleensä   saksalaisessa   maail-
massa   että   laajalti   muuallakin   on  vaativampi   lukijakunta  kä}'t-
tän}tt   itävaltalaisen  (Jori  PÅL.Z£ppo.;jchin  järjestelmällistä  oppikirjaa,

joka   aikoinaan  ilmest}'i  lukuisina  painoksina;  sekin  suomennettiin
juuri  maailmansodan  €de]]ä.    Mutta  myös  tämän  oppikirjan  tekijä
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kuoli  sotavuosina,  eikä  hänen  monessa  suhteessa  ansiokkaalla  teok-
sellaan   ole   m}röhemmin   ollut   entistä   merkitystä.     Näissä   oloissa
Casselin   »Theoretische   Sozialökonomie»  on  tä}7ttänyt   puheena  olg-
valla   alal]a   syntyneen   aukon   ja   saavuttanut   runsaasti  lukijoita
saksalaisessa  maailmassa.

Mutta  onhan  sotavuosien  jälkeen  julkaistu  lukuisia  laajahkoja
oppikirjoja,    jotka   ovat   kilpailleet   Casselin   teoksen   kanssa.     Se,
että  tämä  ruotsalaisen  kansantaloustieteilijäin  teos  on  selvi`'tvnvt
niistä  voittajana,   johtuu   hänen   oppikirjansa  ei`ikoisista   ansioista,
joista   suui`ta   osaa  voidaan   pitää  jokseenkin  riidattoman   selvinä.

Casselin   teos  on  ensinnäkin  verraten  tä}Tdellinen  ja  yhtenäiseen
peruskäsitykseen  nojautuva  esitys  nykyajan  ta]ouselämän,   >)sosia-
litalouden)),   ilmiöistä   ja   ennen   kaikkea   niiden   keskinäisistä   suh-
teista.   Näitä  hän  selittää  hinnanmuodostuksen  avulla,  joka  tapah-
tuu  niukkuuden  periaatteen  mukaisesti.   Erikoisen  tärkeänä  tekijä
pitää   tieteellisten   käsitteiden   vakaannuttamista   tällä   alalla,   ja
järjestelmäänsä  laatiessaan  hän  on  koettanut  ottaa  huomioon  jok-
seenkin  kaiken,   millä  hänen  mielestään   on  olennaista   merkitystä
talouselämässä.    Eri  ilmiöitä  hän  on  monipuolisesti  valaissut  tutki-
malla  eri tekijäin osuutta  niihin.   Lukijalle tarjoutuu täten tilaisuus
tarkastella    »sosialitalouden»    monimutkaisia    sokkeloita    kokeneen
oppaan   johdolla,   joka   selittää   ei`ilaiset   taloudelliset   tapahtumat
mahdollisimman   johdonmukaisesti,   sovittaen   ne   omaan   järjestel-
määnsä.    Sellaisen  oppikirjan  käyttäminen  on  useimmille  tietenkin
sangen mieleistä.   Sen  saavuttamaan  suosioon  on vaikuttanut myös,
että  tämä  saksankielinen  teoi`eettinen  teos   yleisen  suuntansa  puo-
lesta    oli   lähellä   englantilaista  kansantaloustiedettä   ja  voitti   sitä
helpommin    puolelleen   lukijoita   myös   anglosaksilaisista   piireistä.

Tähän   tulee   lisäksi,   että   Cassel   esittää   asioita   hyvin   selvällä
tavalla.     Ne   ajatukset,   joita   kuhunkin   lauseeseen   sisältyy,   ovat
yleensä  huolellisesti  punnittuja,  ja  mikäli  aineen  laatu  vain  sallii,
niitä   voi   enimmäkseen   sanoa   melko   helppotajuisiksikin.     Mate-
maattista   esitystapaa,   johon   tui`vautuessaan   tekijä   näyttää   eri
kysymyksiä   käsittelevän   hyvin   tottuneesti   ja   vaivattomasti,   ei
tässä  oppikirjassa  ole  kovin  paljon;  uudesta  ruotsalaisesta  painok-
sesta sitä näyttää vielä vähennetynkin.  Välistä Casselin tyyli kohoaa
suorastaan   mukaansatempaavaksikin,    kun    hän  pääsee   kirjoitta-
maan  sellaisista  mieliaineistaan  kuin  rahan  kehityksestä  tai  nyky-
ajan   suurista   taloudellisista   ongelmista,   joita   hän   niin   monissa
muissakin  julkaisuissaan  on  valaissut.   Milloin  tekijä  omaa  käsitvs-
kantaansa puolustaessaan samalla ottaa huomioon myös niitä vasta-
väitteitä,  joita  aivan  viime  vuosina  on  sitä  vastaan  julkisuudessa
tehty,   hänen   esityksensä   ansaitsee   huomiota   niidenkin   lukijain
taholta, jotka ovat ehtineet teoksen aikaisempiin painoksiin tutustua.
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Se,  mitä  edellä  on  lausuttu,  riittänee  osoittamaan,  että  Casselin
kuuluisalla  oppikirjalla  on  sangen  huomattavia  myönteisiä  puolia,
jotka  tä}rsin  selittävät  sen  saavuttaman  maailmanmaineen.   Joskus
häntä  onkin  verrattu  viime  vuosisadan  suuriin  kansantaloustieteen
systemaatikkoihin   fijc¢rdoon,    J`4iJziin   ja   A4cirshc{Jziin,    eikä    oppi-
kirjan tekijä juuri voine enempää toivoakaan.

Mutta  toiselta  puolen  on  tunnettu  asia,  että tämä  oppikirja  on
monien  pätevien  tutkijain  taholta  saanut  osakseen  vei.raten  anka-
raakin arvostelua.   Teoksen rakenne,  joka niin suurelta osalta  nojau-
tuu  deduktiiviseen  tutkimusmenetelmään  ja  jossa  vain   loppupuo-
lella  on tuntuvassa määi.in käytetty hyväksi tilastollisia lukusai`joja,
on   tietenkin  ollut  vai`sin  outoa  histoi`iallisen  oppisuunnan  käsitys-
tapaan  tottuneille  lukijoille.    Ei  myöskään  ole  ihme,  että  itävalta-
1aisen   koulukunnan   miehet   eivät   kovin   ihastuneina   tei`vehtineet
sellaista  uskalikkoa,  joka  niin  ankai.asti  kävi  heidän  suui`esti  suosi-
mansa   ai`voteorian  kimppuun,  jopa  pitäen  kaikkeakin  varsinaista
arvo-oppia  tarpeettomana.    Eri  kysymys  on  sitten,   missä  määi-in
hän   todella   on   onnistunut   tulemaan   toimeen  ilman   jonkinlaista
ai.voteoriaa,   vaikka  hän  väittääkin  sen  hyvin  käyvän  päinsä.   -
Se   tapa,  jolla  Cassel  on  teoksessaan  muiden  tutkijain  mielipiteitä
esittän}.t,  hän  kun  tuon  tuostakin  ilman  muuta  ))lyö roinuksi» mil-
1oin    minkin   opinkappaleen,   ei   myöskään    aina  ole   ollut  omansa
hyvää  yhteisymmärrystä  herättämään;  myönnettävä  kuitenkin  on,
että   kansantaloustieteilijäin  teoksista   on   viime   vuosina   löyt}'nyt
ankarampaakin   kielenkäyttöä.

Cassel   ei  suinkaan  kuulu  niihin  oppineisiin,  jotka  olisivat  pan-
neet   kvnttilänsä   vakan   alle.    Päinvastoin  hän  on  tunnettu  siitä
harvina.'isesta   valppaudesta,   jolla   hän   on   ollut   valmis   ottamaan
osaa    ei.ilaisten    talouspoliittisten    päivänkysymysten    käsittely}'n
julkisuudessa.    Kun  hänen  teoksensa  sisällyksensä  puolesta  sangen
läheisesti  liittyvät  tälLaisiin  ajankohtaisiin  ongelmiin,  hänen  mieli-
piteensä  ovat  vuosien  kuluessa  ehtineet  tulla  varsin laajalti tunne-
tuiksi   sekä  kotimaassa  että   sen  i`ajojen  ulkopuolella,  ja  kansain-
välisellä  forumilla  hän  on  jo  kauan  ollut  sangen  huomattu  puhuja,
vai.sinkin  milloin  i`ahakysymykset  ovat  olleet  pohdittavina.    Näin
ollen  hänen  yleinen  katsantokantansa  on  meikäläi.sen  kansantalou-
dellisia   kysymyksiä   harrastavan   yleisön   tahollakin   siksi   laajalti
tunnettu,  ettei  tässä  yhteydessä  ole  tai`peen  ryhtyä  sitä  edes  tär-
keimmiltä  osiltaan  selostamaan.   Mutta  muutama  sana  lienee  syytä
lausua   siitä   tavasta,   jolla    puheena   oleva  teos  on  kokoonpantu,
ei'ikoisesti  silmällä  pitäen  sen  soveltumista  alkeisoppikirjan  tehtä-
viin,   niinkuin   näyttää   olevan  tarkoitus.

Se  esitys,  jonka  Cassel  teoksensa  alussa  on  antanut  taloudelli-
sen   tieteen  tarpeesta  ja  ].ossa  hän  on  pohtinut  eräitä  metodikys}T-
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myksiä,  on tosin hyvin selvä ja  mielenkiintoinen oppikirjan johdan-
noksi,  mutta  siihen  olisi  näiden rivien kirjoittajan  mielestä  ollut  lii-
tettävä  lyhyt  katsaus  puheena  olevan  tieteenhaaran  lmhitykseen
ja   ei`i   oppisuuntien  huomattavimpiin  edustajiin.    Kun teki].ä  oppi-
kirjassaan   silloin   tällöin  joutuu  joko  myönteisessä  tai  kielteisessä
mielessä     koskettelemaan     ei'i     kansantaloustieteilijäin    esittämiä
oppeja,  ne  jäävät  aivan  kuin  ilmassa  riippumaan,  koska  lukijalla,
mikäli  hän  on  aloittelija,  ei  ennestään  ole  mitään  tietoa  tällaisten
tutkijain  olemassaolosta  ja  suhteesta  ei`i katsantokantoihin.    Näin
ollen  hän  helposti joutuu siihen käsitykseen,  että eri tahoilla on esi-
tetty  paljonkin  harhaoppeja,  mutta  niistä  ei  ole  niin  paljon  väliä,
kun  se  oikea  oppi on esitetty juuri tässä kirjassa.   Sellaisessa uskossa
häntä  vahvistaa  vielä  se  pei.äti  varma  esitystapa,  joka  tekijälle  on
niin  ominainen  -  mikäli  se  ei  päinvastoin  olekin  omansa  kriitilli-
simmissä  lukijoissa  herättämään   epäuskoisuutta  hänen  väitteitään
kohtaan  silloinkin,  kuin  ne  ovat  tä}'sin  oikeita.    Niin  kovin  ehdot-
tomat   totuudet,   kuin   mitä   puheena   olevassa   oppikirjassa   miltei
pitkin    matkaa   tarjotaan,   tuntuvatkin   lopulta   väliän   epätieteel-
lisiltä,  kun  kysymys  ei  suinkaan  ole  matemaattisista  tosiasioista,
vaan  monimutkaisen  yhteiskuntaelämän  eri  ilmiöiden  keskinäisen
yhteyden  selvittel}'stä,  joka  on  ja  jääkin  olemaan  sangen  suui`elta
osalta  paljon  epävai`memmalla  pohjalla;  tässä  tieteessähän  on tois-
taiseksi  vei.i`aten  vähän  muita  kuin n.  s. suhteellisia totuuksia.   Tie-
teellisessä   alkeisoppikirjassakin   olisi   tämä   näkökohta   ollut   otet-
tava  huomioon  ja sanontatavat sen mukaisiksi  sovitettava, vaikka-
kaan asioita ei ole voitu jättää yleistämättä ja siten tekemättä aloit-
telijalle  helppotajuisemmiksi,  kuin millaisia ne todellisuudessa  ovat;
tätä   viimeksi   mainittua  menettelyä   Cassel  on  teoksessaan  perus-
tellut  varsin  hyvin.    Mutta  joka  tapauksessa  lienee  syytä tässäkin
yhteydessä  huomauttaa,  että  tekijän  hyökkäävä  asenne,  jota  hän
verraten  paljon käyttää, ja  hänen poleeminen sanontatapansa eivät
oikein    ole   omansa   vahvistamaan   sitä  täydellisen  turvallisuuden
tunnetta,  mikä  oppikirjan  käyttäjällä  pitäisi koko ajan  olla  opetta-
jaansa  kohtaan.

Kun   kysymys   on   teorian   esittämisestä,   on   luonnollista,  ettei
siinä   ole   kovin  paljon  uhi`attu  tilaa  olevien  olojen  ja  kehityksen
kulun valaisemiselle.  Mutta juuri tällaiset kuvaukset olisivat tehneet
oppikirjan   helppotajuisemmaksi  ja   useimmille  lukijoille  varmaan-
kin   myö§   inielenkiintoisemmaksi.   Kovin  seikkaperäiset  selvitykset
esim.  sellaisista  asioista  kuin  vaihdon  mekanismista  voivat   nähtä-
västi   tuntua  monesta  kehittyneemmästäkin  opiskelijasta,  joka  on
verraten    paljon    matematiikkaan    perehtynyt,    vähän    pitkäpii-
mäisiltä ja  niin  ollen menettää  suui`en osan tehoaan.

Jos  puheena olevaa teosta haluaisi vei.i.ata esim. GL.czcn suosittuun
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oppikirjaan,   joka  tietenkin   on  jo   ehtin`.t   ei`äiltä   osiltaan  pahasti
vanhentua,    on    ei`otus    h}Tvin    tuntuva..    Kaunopuheinen   i.anska-
lainen    kirjailija    koettaa    selviytyä    vaikeimmistakin    ongelmista
helppotajuisella  juttelulla;    Cassel  taas  käy  rohkeasti  asian  }'timeen
eikä ai`astele sen käsittelyä matemaattisin apuneuvoin.   Edellisen teos
on  miellyttävämpi  lukukirjaksi,  mutta  siitä  on vaikea  saada  selvää
}-leiskäsitystä  ei.i  ilmiöiden  keskinäisestä  yhteydestä  eikä  sen  avulla
varsin syvälle päästä.   Jälkimmäinen oppikirja tarjoaa välistä melko
vaikeatajuistakin  esitystä,  joka  vaatii  lukijaltaan  kiinteätä  ajatus-
t}7ötä,   mutta   se  valaisee  talouselämän  ilmiöitä  paljon  perusteelli-
semmin  kuin  helppotajuiset  esit}'kset  -  mikäli  vain  lukija  jaksaa
p}'syä  mukana.   Mutta  juuri  tässä suhteessa sen soveliaisuus nimen-
omaan     alkeisopintoihin    voi     olla     kysymyksena]aista.

Edelleen   on   huomattava,   että   Casselin   jäi`jestelmällisestä   esi-
tyksestä   lukija  helposti  voi  saada  sen  käsityksen,  kuin  tämä  oppi-
kirja  todella  sisältäisi  aivan  täydellisen  selvityksen  kaikista  niistä
kansantaloudellisista  kys}'myksistä,  joilla  on  olennaista  merkitystä.
Näin  ei kuitenkaan  ole  asian laita.   Tekijä  on keskittäessään esityk-
sensä   hinnanmuodostuksen   ja   siihen   liittyvien   ilmiöiden   käsitte-
lyyn,   jotka   tosin   ovatkin   yhteiskunnalliscn   talouselämän   perus-
tekijöitä,   suhteettoman  suuressa  määrin  koi.ostanut   niiden  merki-
tystä,  ja  siten  hän  on  tullut  jättäneeksi  oppikirjastaan  pois  paljon
sellaista,   jonka   tuntemisen täytyisi kuulua alkeisopintoihinkin tällä
alalla.     Välistä   Cassel   on   lyhyesti,   ilman   pitempiä   sei.emonioita,
nimenomaan   »haudannut»   eräitä   opinkappaleita,   joita   ei   sentään
kävisi  kokonaan  sulkeminen  pois  kansantaloustieteestä,  vaikkakin
asetuttaisiin   niitä   kohtaan   ai`vostelevalle   kannalle.     Kun   Cassel
esim.   esittäessään  kantaansa  nykyiseen  rahajärjestelmään  nähden
(siv.  367)   selittää,  että  kultaraha  on  vain  abstraktinen  yksikkö  tai
että    (siv.   457)   keskuspankit   ovat   vastuullisia   hintatason   vaka-
vuudesta,   niin   olisi   ollut   edes   lyhyesti  viitattava  niiden  kansan-
`taloustieteilijäin    käsityksiin,    jotka    eivät    näitä   hänen   oppejaan
hyväksy, ja  esitettävä myös  ei`i katsantokantojen täi`keimmät perus-
telut.     Se   olisi   ollut   alkeisopintojen   hai`joittajalle   paljon   valaise-

::#sae:nkEi:tavaa:n,uf:;,s:li:neonTaeaiEå=iå:åno|:iel,:;:åkål:knak};kvsii:
paljon  tarvittu  lisää,  jos  olisi   supistettu  se]laisia  kohtia,  joilla  on
henkilöllisen  väittel)Tn  luonne;  eiväthän  tällaiset  selvittelyt,  vai.sin-
kin  kun  niissä  sanontatapa usein on kovin ylimielinen, ku-ulu varsi-
naiseen   oppikirjaan,   vaan  ne  olisi  julkaistava  aikakauskirjoissa  tai
erikoisteoksissa.

Casselin     käyttämästä    oppisanastosta    olisi    mainittava,    että
hänen   ))kulutustavaroillei)   antamansa   sisällys,   joka   käsittää   myös
t,uotantoon  käytetyt »kertakaikkiset>) hyödykkeet, tuskin  on omansa
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lisäämään  selvyyttä  kansantaloudellisessa  kielenkäytössä.   Jos  tällä
nimit?'ksellä    edelleen   tai.koitet,taisiin    vain    sellaisia    h`'öd`'kkeitä,
joita   välittömästi   käytetään   ihmisten   tarpeiden   tyydyttäiniseen,
asia    olisi   }'ksinkertaisempi.     t)Kei-takaikkisille»   hvödykkeille    olisi
annettava  joku  muu  nimit}'s.    Tässä  }'hteydessä  ei.` kuitenkaan  kä}.
puheena   olevaa   k}Ts}'m}'stä   piteminältä   pohtiminen.

Oppikirjan   ruotsinkielistä    painosta    valmistaessaan   Cassel   on
ei`äissä   suhteissa   melkoisesti   uudistanut   esitystään.

Jo  johdannossa  hän  on  uudelleen  kirjoittanut  molemmat  ensiii`-
mäiset  i)}7kälät,  joissa  selvitellään  taloudellisen  tieteen  tai`vet,ta  ja
kosketellaan  metodik}'s}.m}.ksiä.    Ei.äitä  muutoksia  hän  on  tehn}.t
myös  esitykseen  tuotantotoiminnan  jatkumisesta  ja  talouden  edis-
t}'misestä   yhtäläisenä   sekä   n}'k}Tisen  vaihdantatalouden   järjest}'s-
inuodosta.    Teoksen  kolmannessa  luvussa,  jossa  Cassel  liikkuu  eri-
koisalallaan,  rahak}7s}'ni}-sten  kimi)ussa,  hän  on  uudelleen  muodos-
t,ellut    esityksensä   sekä   pankkikoron   avulla   todettavast,a   maksu-
välineiden  saannin  rajoituksesta että yleisön suht,eesta  huolenpitoon
maksuvälineistä.     P\'iinikään  hän  on  tuntuvasti  muodostellut  esit\.s-
tään hintatason määi`äämisestä  indeksilukujen avulla ja tämän tasuon
suhteesta   kullan   paljouteen   sekä   sen   järjestelystä   pankkikoTon
avulla.    Teoksen   60  §:n,   jossa   käsitellään  rahanarvon  vakavuutta,
hän   on   kirjoittanut   uudelleen.    Tuntuvia   muutoksia   on   edelleen
kansainvälisiä   maksuja  käsittelevässä  luvussa;   sen  pykälän,  jossa
hän    esittää    kansainvälisten    i`ahamarkkinain   uusimpia    tapahtu-
mia,  hän  on,  kuten  luonnollista   onkin,   kokonaan  uudistanut.    r\'el-
jännessä   kirjassa,   jossa   esitetään   konjunktuuriliikkeiden   teoriaa,

:ananuueds:|l|låeå|el,?ååitktyus}:=nysj,oäidavnit.::eais::::ak.6ria§s,t::s,soan|uao::åheåi:
on   »Kansainvälinen   kauppa»,   on   sen  loppupuoli,   nimittäin   esitys
tämän  kaupan  teoi`iasta,  osittain  kirjoitettu  uudelleen,  kuten  kan-
sainvälisen   kaupan   käsittely   valuuttakysymyksenä   ja   maailman-
talouden  vakavuus;  osittain  sitä   on tuntuvasti  muodosteltu,  kuten
esitystä   kansainvälisen  kaupan  hinnanmuodostuksesta  ja  kansain-
välisten   i)ääomanliikkeiden    merkityksestä   sekä   näihin   liittyvistä
käytännöllisistä    johtopäätöksistä.

Muutoksia  Cassel  on  tehnyt  oppikirjaansa  siksi  paljon,  että  sen
saksankielisiin    painoksiin  tutustunut   lukija   mielellään  tai`kastelee
niitä   kohtia,   joissa   tekijä   on  katsonut   olevan  tarkistamisen  varaa.
Yleensähän   hänen   esityksensä  on  aina  ollut  hyvin  viimeistelt}'ä  ja
tiivistä,   niin  että  siinä  ei  juuri  ole  muodollisia  korjauksia  tarvittu,
vaan   ne  ovat   aiheutuneet   asiallisista   s}'istä,  taloudellisten  tapah-
tumien   uusimmista   vaiheista.

Suomalaiselle   yleisölle   Casselin   kansantaloudelliset   opit   eivät
ole   voineet   jäädä  tuntemattomiksi,   kun  hänen   lausuntojaan   eri-
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]aisista  taloudellisista  päivänkys}'m}'ksistä  on  julkisuudessa  varsin
usein    mainittu   ja   etenkin  E.  J\''cvd7tzjJ?7?a-vainaja   h}'vin   ahkerasti
vetosi   juuri  tämän  ruotsalaisen   kansantaloustieteilijän   esittämiin
ajatuksiin.     Kuten   muistettanee,   hän   myös   lähes   vuosikymmen
sitten  julkaisi  kirjasen  »Taloudellisia  välttämättömyyksiä`)  Kansan-
taloudellisen   Yhdistyksen   »Yhteiskuntataloudellisten   kirjoitusten»
sarjassa,  ja  siinä  hän pääasiallisesti  nojautui  Casseliin;  jo  alkusanas-
saan   hän   lausui  taloudellisten   välttämättöm}'}.ksien probleemista,
että   »tuskin  kukaan  on  sitä  valaissut  niin  ai`vokkaasti  kuin  tämä
etevä   ruotsalainen   taloustieteen   edustajai}.     Monissa   kirjoitelmis-
saan  i)rof.  T\Tevanlinna  tarkasteli  taloudellisia  kys}'m}rksiä  niinikään
Casselin    katsantokannan    mukaisesti.      Laajemmissa    teoksissaan
t)Julkinen  talous  ja   sen   asema  }'hteiskunnallisessa  talouselämässä»
ja   ))Yhteiskunnallisen  talouse]ämän   pääpiirteetJ)   hän   nojautui   pu-
heena   oTevaan   kansantaloustieteemseen   kii.jailijaan   siinä  määrin,
että    jälkimmäisen.  teoksen    liitteenä    olevissa    »tiedoissa    talous-
tutkimuksen  historiasta  ja  taloustieteellisestä  kirjallisuudesta))  hän
suorastaan  ilmoitti  antamansa  esit}'ksen  yhteiskunnallisesta  talous-
elämästä    »kaikkeen    olennaiseen    nähden    kokonaan))    perustuvan
Casselin    teokseen    »Theoretische    Sozialökonomiey).      (Tämä    vaati-
maton   väite   ei   kuitenkaan   tä?'sin   vastannut   tcsiasioita;   eräissä
kohdissa,   joita   täytyy   pitää   vai`sin   olennaisina,   hän   melko].sesti
poikkesi  Casselin  mielipiteistä,  mutta  on  mahdollista,  ettei  hän  itse
sitä  riittävän  selvästi  huomannutkaan.)

Kun  edellä  kosketeltua  kansantaloustieteen  oppikirjaa  on  san-
gen    paljon    käytetty    kansantaloustieteellisten    opintojen    pohja-
teoksena  ja  sillä  on  osittain  sama  tehtävä  meilläkin`  nimenomaan
yliopistossa    ja    osittain    muissakin    korkeakouluopinnoissa,    voisi
ehkä  kysyä,  pitäisikö   Casselin  teos  saattaa  myös  suomenkieliseen
asuun.   Tämä  tuskin  kuitenkaan  on  täysin  tarpeellista,  varsinkaan
sen   jälkeen,   kuin   siitä   on   ilmest}'nyt   i`uotsinkielinen  laitos,   joka
monille  suomalaisille  lukijoille  varmaan  helpottaa  sen  käyttämistä.
Äsken   mainitut   r\Tevanlinnan   teokset,   sikäli   kuin   niitä   pidetään
oppikirjoina,  tekevät  verraten  täydellisesti  selkoa  Casselin  ajatuk-
sista,   ja   jos   ken   taht,oo  alkulähteeseen  tutustua,  hän  voinee  sen
}rleeiisä  veri`aten  helposti  tehdä.   Esitystapansa  takia  Casselin  oppi-
kirja  ei juuri koskaan voine saada kovin runsaasti lukijoita muualta
kuin  niiden taholta,  joiden  on kansantaloustieteen  ongelmiin pereh-
dyttävä   vaikeuksista  huolimatta,  eikä  siitä  niin  ollen  tulle  varsi-
naista   suuren  yle;sön  opiskeluteosta.    Tähän  vaikuttanee  m}'ös  se,
että   sen   sisäll}/'s,   kuten   jo   hu(irautettiin,   selvyydestään  ja  joh-
donmukaisuudestaan  huolimatta,  ei  anna  yhteiskunnallisen  talous-
elämän  ilmiöistä   aivan  tasasuhtaista  kokonaiskäsitystä.

Joka  tapauksessa   Casselin  rakentaman  kansantaloustieteellisen
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oppijärjestelmän   julkaiseminen   sillä   kielellä,   jolla   hän   vuosik}rm-
meniä   on   harjoittanut    opetustyötään   läntisen   naapurimaamme
pääkaupungin   korkeakoulussa,   on   merkkitapaus,    joka   ansaitsee
kansantaloudellisen   kirjallisuuden   ystävien   huomiota   myös   tällä
puolen  Pohjanlahden.    Teoksen  kauniista  ulkoasusta  on.  annettava
tunnustus   kustantajalle,   joka   helppotajuisten  ja   suurelle  yleisölle
muutenkin   soveltuvien  teosten   ohella   on   uskaltanut   tarttua  niin
vaativaan   julkaisutehtävään  kuin   Casselin  suui`en   oi)pikii`jan  toi-
mittamiseen  ruotsinkielisen  yleisön   saataville.

Teoksensa  johdannossa  käsitel!essään  taloudellisen  tieteen  tar-
peellisuutta   Cassel   huomauttaa   (r:koisesti  politikkojen  välinpitä-
mättömyydestä  taloudellisiin  välttämättömyyksiin  nähden.    Tästä
hän    mainitsee    esimerkiksi    maailmansodan   jälkeisen    vahingon-
korvauskysymyksen;    sitä    käsiteltäessähän    ei    otettu    huomioon
kansantaloustieteilijäin   vai`oituksia,    ja   tuloksena    on    ollut   koko
maailmantalouden  ainutlaatuinen  hävitys,  joka  vai`maankin  nousee
paljon  suuremmaksi  kuin  sodan  aiheuttamat  puhtaasti   aineelliset
hävitykset.    Politikot  asettuivat  lyhytnäköiselle  yksityistaloudelli-
selle  kannalle  ja  vaativat  miljaardeja  ajattelematta  sellaisten  mak-
su].en  tosiasiall,isia  vaikutuksia.   Nämä  tapahtumat  ovat  tosiaankin
voimallinen todistuskappale,  joka  osoittaa,  että  pahojen  erehdysten
välttämiseksi    talouspolitiikassa     yhteiskunnallisen     talouselämän
ongelmiin    olisi   tarpeen   syventyä   paljon   perusteellisemmin,   kuin
mitä  tähän  asti  on  tehty.    Sellaisessa  opiskelussa,  jonka  nykyisissä
kansanvaltaisissa    yhte,iskunnissa    pitäisi   tulla   vei`i`aten   yleiseksi,
Casselin   kuuluisa   teos   on  vai`maankin  hyvin  huomattavana  apu-
neuvona,  ja  suuriarvoinen  tietolähde  se  on  muillekin  piireille.

L.H-

1".  KovERo,   Osaluyhtiöverotus   ja  sen  uudeLl,een   iärjestely   mei,Ll,ä.
Taloudellisen  Neuvottelukunnan  julkaisuja  4.   Helsingissä  1929.

-i)-,  Progressjoperjcicicfees£o vero£tÅksesscL.   Taloudellisen Neuvottelu-
kunnan  julkaisuja   14.    Helsingissä   1931.

-»-,   y!e!!jsy2/svero£t#.   Taloudellisen Neuvottelukunnan julkaisuja
20.    1Ielsingissä  1932.

-»-,  Lei,mamaksut  mei,Uä  Ja  muuall,cb.    W. S. 0.Y.  Porvoo.  L933.
-»-,  Some  vi,ews  on  Marginal  Utiltiy  and t,he Tlwory  of  Taa)ati,on.

l]elsinki   1933.
-iri,  Totatvärdeprol)teir.et   i    gränsnytieteorin   och   beskctitr.ingen.

I-Ielsingfors   1934.

Vuosina   1929-1934   on  tohtori  Jzm.  Å.avero,  nykyinen  Helsin-
gin   yliopiston  finanssiopin   pi.ofessoi.i,  julkaissut  kokonaisen  sai`jan
finanssitieteellisiä  tutkimuksia,  jotka  koskettelevat  ei.äitä  finanssi-
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opin    ja    varsinkin   vei`otuksen    luskeisiinpiä   k`'s`'mvksiä.     Toiset
näistä tutkimuksista käsittelevät sellaisia ongelmia, joiden ratkaisua
tä}'t`'`.    kä?'tännöllisen    finanssii)olitiikkamme    kannalta    pitää    ei
vain  suotavana  vaan  m\'ös  tärkeänä.    `'e  ovat  ilmestvneet  Talou-
dellisen  \`euvottelukunn`an  julkaisuina.    Toiset  taas  et.sivät  ratkai-
sua   kauan   kiistanalaisina   olleisiin   teoreettisiin   k}'sym}'ksiin.     T\'e
voivat, varsinkin kun ovat ilmest}'neet englannin-ja ruotsinkielisinä,
hei.ättää  huomiota tieteellisissä  ])iireissä  maamme  rajain  ulkopuolel-
lakin.    Teosten  \.hteisesti  edustama,  meillä  varsin  harvinainen  tut-
kija-uutteruus   ånsaitsee   sitä   mieluisamman   inaininnan,   kun   sen
tulokset    ovat    sekä.    tieteellisesti    arvokkaat    että    kä`'tännöllisen
politiikankin  kannalta   ansiokkaat.    Erit}tisesti  on  Kan;antaloudel-
lisen    Aikakauskirjan    lukijakunnalla    sy}'tä    kiinnittää    huomiota
tähän   finanssitieteellisten   tutkimusten   sarjaan.

Kä}'tännöllisen    finanssipolitiikan    kannalta    pitäisi    melkeinpä
tärl"impänä   sarjan   ensimmäistä  teosta   y)Osake}Thtiöverotus  ja  sen
uudelleen    järjestel}-    ineillä».     Joskin     teos    on   suppea   -    sehän
käsit.tää   alkulauseineen   ja   lähdeluetteloineen   vain    70   sivua   -
tekijä  siinä  kuitenkin mielestäni  varsin  pätevästi  todistaa  erit}'isesti
progressioperiaatteelle rakentuvan tulovei`on  samoin kuin  oinaisuus-
vei`on    sopimattomuuden    osal"}'htiöiden    verotuksessa.      Sainalla
hän,  esimerkkejä  m}Tös  muista  maista  esittäen,  tekee  huomattavan
ehdotuksen  osake}'htiöverotuksen  uudelleen  järjestämiseksi  meillä.
Siinä   o]isi  kokonaan  luovuttava   nykyisestä   progressiivisesta  tulo-
verosta   samoin   kuin  progressiivisesta   omaisuusvei.osta   ja  tyyd}'t-
tävä    `'hteen    proportionaaliseen    veroon,    joka    meidän    pääoma-
köyhässä  maassamme  ei  saisi  tehdä  enempää  kuin  muutaman  pi`o-
sentin   voitosta.

Tavallaan   tähän   ensimmäiseen   tutkimukseen   liittyen   valaisee
134  sivua  käsittävä  julkaisu  »Progressioperiaatteesta  verotuksessa»
laajeminalta  teoreettiselta  i)ohjalta  tätä  sekä  finanssitieteessä  että
nykyaikaisessa  veropolitiikassa  tärkeätä  kysym}'stä.    Ansiokkaalla
tavalla   julkaisussa   käsitellään   aequivalenssi-   ja   kyk}'is}7}'s-   y.  in.
vei.oteoi`ioita   ja   progressioperiaatteen   suhdett,a  niihin,   progression
esiintymistä verotuksessa ja mielipiteitä siitä, veroprogression teoriaa,
progressioperiaatteen   rajoitu.ksia   ja   tekniikkaa.    Lopuksi  teos  sel-
vittelee progressiivista verotusta  meillä ja  muualla.   Täydellä  syyllä
tekijä   tässä   kirjansa   loi)puosassa   huomauttaa,   miten   fyysillisten
henkilöidenkin  omaisuusvei`on  progressio   on  i`istii`iidassa  pääoman-
muodostuksen    edistämisen   periaatteen   kanssa   ja    miteii   j}'rkkä
progressio  perintöveroissa  tuskin  voi  olla  vähentäinättä  halua  pää-
omien  luomiseen.    Samoin  todetaan  teoksen  lopussa,   miten  osake-
yhtiöiden   progressiivinen   vei`otus   on   meillä   ollut    ei`ikoisen   epä-
§}'stemaattinen,  kun  samaan  veroon  (n?'k}'iseen  tulo-jaomaisuus-
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vei`oon)   on  sovellettu  kolme  eri  progressiota  - tuloveron  yleinen
progressio,   T)rogressio   suuremmista   voitoista   ja   omaisuusveropro-
gressio  -  ja  kovin rasittava  etenkin teollisuusosakeyhtiöille, jotka
osakeyhtiöverotuksesta    ovat   vuosina    1924,   1926   ja   1927   mak-
saneet  55-60 °/o.

Pi`ofessori   Kovei`on   seui`aava   julkaisu   on   perusteellinen,   laa-
jahko   (214  sivua  käsittävä)   finanssiteoreettinen  ja  veropoliittinen
tutkimus   ))Ylellisyysverotusy).    Pohjautuen   monipuoliseen   finanssi-
teoreettiseen ja finanssitilastolliseen sekä lainsäädäntö-kirjallisuuteen
se    selvittelee   verotusperiaatteiden  suhdetta  ylellisyysverotukseen,
}'lellisyyskäsitettä   ja   ai.vostelua    siitä,   ylellisyyden  objektiveroja,
aikaisempaa    ylellisyysverotusta    vai`haisimmista    vei`oista    alkaen
18.vuosisadan   suoranaisiin  ja   välillisiin   vei`oihin   ei.i   maissa,   sekä
viiiiieaikaista     ylellisyysverotusta    ulkomailla,    Englannissa,    Sak-
sassa,   Ranskassa,   Skandinavian   maissa  }.. m.,  ja  Suomessa.  Mitä
tämän  valaisevan  esit}'ksen  finanssipoliittiseen merkitykseen tulee,
on  se  i)ikemminkin  kielteinen,  sillä  ylellisyysverotus  meillä  ei  hevin
ole   lisättävissä   siitä,   mitä   meillä   senlaatuisia   veroja   jo   nykyään
on.   Tekijä  esim.  viittaa  kahvitullin  ja  tupakkaveron  mahdolliseen
koroittamiseen  (s.  208).    Tämä  tuskin  on toteutettavissa,  eikä  sillä,
kuten  tekijäkin  myöntää,  missään  tapauksessa  ole  suui`ia  lisätuloja
odotettavissa.    -  Teosta   haittaavat   muuten   siellä   täällä.   paino-
virheet.   Mitä  sen teoi`eettisiin päätelmiin tulee,  eivät ne aina tunnu
riittävästi  perustelluilta.   En  esim.   olisi  yhtä  hylkäävällä  kannalla
kuin    tekijä    Leroy-Beaulieun    mielipiteisiin    nähden    ylellisy}rden
kansantaloudellisesta   merkit`'ksestä.

Pääasiallisesti    finanssitilastolLinen   on   64   sivua   käsittävä   tut-
kimus  ))Leimamaksut  meillä  ja  muualla».  Samalla  kuin  se  selvittelee
leimamaksujen   syntyä   ja  kehit}'stä   sekä   niiden   fiskaalista   iner-
kit}'stä,   se   p}'rkii   tieteellisesti   luokittelemaan  ja,   osittain  varsin
kirpeästikin, ai.vostelemaan kaikkia niitä erilaisia veroja ja maksuja,
joiden   kannossa   on,   muodossa   tai   toisessa,   käytetty   leimamene-
teliiiää.    Mikäli   maksut   itsessään   ovat   hyväksyttäviä,   sikäli   ne,
tekijän   arvostelun   mukaan,   i)ovat   h}'väksyttäviä   leimamaksuina-
kin,  ja  sitä  suuremmalla  sy}.llä,  milloin  leimamenetelmä  mei.kitsee
erikoista  teknillistä  etua  inaksujen  kantamisessa,  s. o.  maksut  saa-
daan  koottua  helpommin  ja  tai.koituksenmukaisemmin  kuin  jolla-
kin  muulla  ta`'allaJ).    Kuten  tekijä  huomauttaa,  on  kuitenkin  mel-
koisen   ]]aljon   sellaisia   tapauksia,    joissa   leimamaksuja    ei   voida
asiallisilla   syillä  riittävästi   perustella.    Tähän   perustelemattomien
maksujen  r?'hmään  tekijä,  moniin  ulkomaisiinkin  tutkijoihin  vedo-
ten,   lukee   ennen   kaikkea   varainsiii.tovei.ot,   joista   kiinteistön-   ja
arvopai)erien   siirtovei`ot   erikoisesti   ovat   meillä   korkeammat kuin
muissa  maissa.    Suppea, mutta  sisältörikas  teos  ansaitsee  sekä  teo-
7
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reettisena  tutkielmana   että   käytännöllisen   finanssipolitiikan  kan-
nalta   täyttä   huomiota.

Puhtaasti   finanssiteoreettinen   on   englanninkielinen   103   sivua
laaja  tutkimus  rajahyödystä  ja  veroteoi-iasta:  )}Some  views  on Mar-
ginal  Utility  and  the  Theory  of  Taxation».   Samaa  matemaattista
metodia  käyttäen,  jolla  eräät  tutkijat,  ennen  muita  hollantilainen
Cohen  Stuai`t,  ovat  koettaneet  rajahyötyteoriasta  johtaa  progressii-
visen  tuloveron  alenevan  eli  regressiivisen  progression  ja  korkeim-
missa   tuloasteissa   proportionalisuuden,   osoitetaan   näiden   johto-
päätösten    pätemättömy}'s.     Kovero   todistaa,    miten   rajahyöty-
teoriasta  matemaattisen  metodin  avulla  }Thtä  hyvin voidaan johtua
pi.ogressiivisesti  ja  loppuun  saakka  jatkuvasti  progressiiviseen,  siis
lopulta   konfiskatooi`iseen  verotukseen.    Tutkimus   on   varsin  kiin-
toisa,  joskin  sen  matemaattista  todistelua  on  vaikea  korkeampaan
matematiikkaan   ja   integraaleihin   perehtymättömän   kontrolloida.
Ainakin  sivulla  52  on  integraalikä}'riin viitattaessa  helposti  havait-
tava  painovirhe  rivillä  40  ylhäältä.    Toivottavasti  tutkimus,  joka
kumoaa   eräiden   hyvin  tunnettujen  tutkijain  teorioja,   alan  ulko-
maisten  tiedemiesten  piireissä  saa  osakseen  ansaitsemansa  huoinion.

Viimeksi mainittuun tutkimukseen liitt}T}T erikoisonge]maa käsit-
televänä,   aikakauskirjassa  Ekonomiska  Samfundets  Tidskrift  sekä
m}7ös    erikoispainoksena   julkaistu   ))Totalvärdeproblemet   i   gräns-
nytteteorin    och   beskattningen)),   jossa   on   käytetty   pääasiallisesti
samaa   matemaattista   metodia  kuin  englanninkielisessäkin tutkiel-
massa.    Ruotsinkie]inen,   60   sivua  laaja,  tutkimus  käsittelee  puh-
taastaan   teoreettisen   kansantaloustieteen   alaan,    enemmän   kuin
finanssitieteeseen, kuuluvaa probleemia siitä, miten hyödykemääräin
kokonaisarvo  rajah}röt}7teorian  perusteella  on  laskettava.    Myöskin
verotusalaan   ja   erityisesti   veroprogressioon   vastakkaiset   teoi.iat
sovittaen  Kovei`o  todistaa,  että  v.  Wieserin rajahyötylaki vie  mah-
dottomuuksiin,   jota   vastoin   v.   Böhm-Bawei.kin  kokohyötysääntö
paremmin  pitää  paikkansa.    Toivottavasti  tämäkin  tutkielma  voi
herättää     huomiota     ulkomaisten    tiedemiesten    piireissä.

P\Te  kuusi teosta,  joiden  sisältöä  ja  merkit}Tstä  edellä  on  koetettu
lyhyesti  esittää,  kuuluvat  läheisesti  yhteen  ja  muodostavat  yhtei-
sesti   finanssitieteellisten   tutkimusten   sarjan,  joka  kohdistuu  vei-o-
politiikan   keskeisiin   kysymyksiin.    Tutkimus   meidän   osakeyhtiö-
verotuksestamme   on   antanut   aiheen  pi`ogressioperiaatteen   syväl-
lisempään tutkimiseen,  josta  tekijä taas  on johtunut  niihin kansan-
talous-finanssitieteellisiin    teorioihin,    joita    hän    kahdessa    vieras-
kielisessä  tutkielmassaan  on  esittänyt.   Kun  tekijä  veroprogressiota
tutkiessaan  on  tullut  pääasiallisesti  kielteisiin  tuloksiin,   on  tutki-
inuksissa   }tlellis}T}Tsverotuksesta   ja   leimamaksuista   nähtävästi   yri-
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tetty  etsiä  uusia,  mei]1äkin  toteutettaviksi  mahdollisia,  verotuksen
muotoja.

Kokonaisuudessaan   professori   Koveron   tässä   selostettu   tutki-
mussarja   edustaa   varsin   kunnioitettavaa   tieteellistä   saavutusta.
Se  on  omansa  tieteelliselle  maailmalle  osoittamaan  Suomen  tieteen
tasoa,  samalla  kuin  se  laajentaa  suomenkielisen  tieteellisen  kii`jal-
lisuuden  alaa  sekä  luo  perusteellista  pohjaa  ja  avaa  huomioon  otet-
tavia   näköaloja   maamme   finanssipolitiika]le.

Kgösti   Jäwi,nen.

ILM.    KovERo,    TL4JOÅösj!e    /.cL   /.t4JÅj7tc7t    !ciJozÅs.      Kansantaloudellisia
tutkimuksia  IV,  julkaissut  Kansantaloudellinen  Yhdistys.    Por-
voossa   1935.     Siv.   138.

T\Tiitä    kansantalous-    ja    finanssitieteen    pei-uskäsitteitä,    joihin
nähden  tutkijain  kesken  ei  vielä  ole  lähimainkaan  päästy tarpeelli-
seen `Tksimie]isy}7teen, on tulo-käsite.   Siihen nähdeii,  että niin hyvin
teoi.eettisessa    tutkimuksessa    kuin    käytännöllisessä    verotuspoli-
tiikassa  tämän  käsitteen  tarkal]a  määräämise]lä  on   erittäin  suuri
merkitys,  sen  tieteellinen  selvittel?-  on  h}'`.in  tarpeen`-aatima.

Professoi.i   Ä-ovcron   äskettäin   julkaisema   tutkimus   tulo-käsit-
teestä   ja   julkisesta   ta]oudesta  kohdist,uu   sekä   kansantalous-   että
finanssitietee]liseen  tu]o-käsitteeseen  ja  tarkastelee  tätä  k}Tsymystä
myös  budjetin ja tilien k\nnalta.   Siihen  sisält}Tvä yksityiskohtainen
selonteko    tu]o-käsittecn    s}-nn}'stä    ja    niistä    määritelmistä,    joita
eri  tutkijat  o`.at  kirjallisuudessa  siitä  esittäneet,  on  h}Tvin  mielen-
kiintoinen.    Tästä katsauksesta käy selvästi i]mi se merkillinen kirja-
vuus,  jota  tieteellisissä  tutkimuksissakin,  puhumattakaan  muusta
kirjallisuudesta,   on   puheena   oleval]a   alalla   ilmennyt.    Onpa   siksi
tunnettu  kansantaloudellinen  kirjailija  kuin  Ä'Zej7?fpd.cÄ£eJ.  koettanut
kokonaan  hylätä  koko  tulo-kä.sitteen,  kun  taas  toiselta  puolen  sen
piiriä   on   muutamilla   tahoilla   suuresti   laajennettu;   näiden   rivien
kii`joittajan inie]estä tällainen menettel}' onkin tä}'sin asianmukaista.
Puheena  olevan  käsitteen  selvittel?'}'n  m}'ös  julkisten  yhdyskuntien
t,ulo-ja  menoarvion ja  tilien  kannalta  on   aivan  erikoisia  edellytyk-
siä   juuri  prof.   Koverol]a,    joka    aikaisemmassa   toiminnassaan   on
Perusteellisesti  tutustunut  kirjanpitok}Ts}rm}Tksiin.

Tarkasteltuaan     tutkimuksensa    johdannossa    }'ksityistulon    ja
kansallistulon   sekä  julkisen  tulon  käsitteitä  ja  yksityiskohtaisesti
pohdittuaan  kolmessa  seuraavassa  luvussa  niiden  sisällystä  kansan-
taloustieteen    ja    finanssitieteen    sekä    finanssihallinnon    kannalta
tekijä    loppukatsauksessa    esittää    tutkimuksensa    tulokset.     Niin
hyvin  tuloilmiöiden   s}7nt}.,   jonka  aiheena  on  tarkemman,  lyhyem-
piin   ajanjaksoihin  kohdistuvan  suunnitelmallisuuden  tarve  talous-
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toiminnassa, kuin tulo-käsitteen kehit}.s, tekijän mielestä osoittavat,
että    tulon   primäärisenä   tehtäväiiä   on   olla   konsumtiofondina   ja
siten   taloudenhoidon   säätäjänä   .ia  että  sen  sekundäärisenä  tehtä-
vänä  on  olla  perioodisen  talousvoiman  ilmaisijana.    Yksit}'istulolla
on,     k}.kyis}T}'den    ollessa    vei`otuksen    määi`äävänä    periaatteena,
merkitystä  verotuksen  pei`usteena.   Verratessaan  julkisen  talouden
ja  }'ksit}ristalouden  luonnetta  toisiinsa tekijä  tulee  siihen  tulokseen,
että  kollektiivitarpeet  pei.usolemukseltaan  ovat  individuaalitarpeita
ja  että pakko}'hd}.skunnilla on katsottava olevan oma konsumtionsa
ja  oma  tulonsa.     Julkisen  talouden  hoidossa  ei  ole  pidettävä mää-
räävänä  }'ksinomaan  n. s.  kamei`alistista  periaatetta,  vaan  on  kiin-
nitettävä   huomiota  m?'ös  siihen  seikkaan,  mitä  vamjen  hankinta
ja käyttö vaikuttaa varallisuuteen.  N. s. finanssirasitusk}'s}'m)'ksestä
tekijä   lausuu,   että   kansantaloudelliselta   kannalta   ei   ole   mitääTi
periaatteellista   t)tulonsidontaany) tai  »tulonsiirtoon» nojautuvaa  ei`ci-
tusta   julkisten   talouksien   ja   yksit}'istalouksien   välillä;   tuotanto-
voiriiien »sitominen» julkisten talouksien tarpeisiin ja yksityistalouk-
sien   tarpeisiin   j.  n.  e.   tapahtuu   samal]a   tavalla   kansantalouden
puitteissa.   »Rasitus» ei voi kohdistua  kansantalouteen,  vaan  ainoas-
taan    }'ksit`'istalouksiin    kokonaisuudeksi    katsottuina    (mai`kkina-
talouteen).   Kun vksitvistaloudet kokonaisuudessaan }'leensä saavat
julkiselta  taloude.lta   suen  kä?|tämistä  varoista  täyden  korvauksen
kollektiivih}.öd`'kkeiden  muodossa,  joiden  tuottaminen  on  produk-
tiivista   ja   yksit}ristaloudellisen   toiminnan   välttämätön    eht,o,    ei
tosiasiallista   rasitusta   (haittaa,   tappiota)   näin  ollen  voi  esiintyä
muulloin,   kuin   milloin   julkisen  talouden  toiminta   on  vii.heellistä.
Ratkaisevana  on  siis  tulon  taloudellisesti  oikea  käyttö.    Sellainen
finanssirasitusoppi,   jossa   liikakoi`vauksiin   }'.  m`  s.   sekä   }.leensäkin
i)tulonsiirtoihin»    nähden    syrjä}'tetään    taloudellisuuden    periaate,
on   harhaanjohta`.a.    Julkisen  tulon  määrittel}-  muodostuu   suui-in
piirtein   samanlaiseksi   kuin  ?'ksit}.istulon;   se   on  julkisen  talouden
konsumtiofondina   ja   siis   taloudenhoidon   säätäjänä   sekä   julkisen
talouden  perioodisen  talousvoiman   ilmaisuna.    Julkisen  tulon   sel-
vittä.minen  edell}'ttää  vai`allisuuslaskennan  toteuttamista  budjetti-
1askennan   ohella   julkisen   talouden   tileissä.     r\Tiitä   huomautuksia,
joita  tätä  vastaan  on  tehty  kirjanpitoteknilliseltä  kannalta,  tekijä
ei   pidä   asiallisina,   ja   hän   lausuu   lopuksi,   että   myöskin   budjetin
toteutuksen     sekä    varallisuustilan    osoittaminen    rinnakkain    on
kirjanpitoteknilliseltä   kannalta   hyvin   mahdollista.

Ne  mielipiteet,  joita  tekijä  on  tässä  teoksessaan  esittänyt,  tun-
tuvat  }'leensä   h}.`Tin  perustelluilta  ja   eri  käsit}'skantoihin  nähden
tasapuolisilta.   Ainakaan  näiden  rivien  kirjoittajassa  ne  eivät  juuri
lainkaan   ole   hei`ättäneet   vastaväitteitä.     Ainoa   kysymys,   jossa
jatkuva   selvit}.s   nähtävästi   vielä   tulee   johtamaan   ei`äänlaiseen



Ki RJAi.LisuuTTA                                                                    347

käsitteiden    tarkistukseen,    kohdistuu    sellaisiin     iuontoistuloihin,
joita    imrheet   saavat   kotonaan   välittömästi   oinaksi   hyödykseen
suorittamastaan  toiminnasta.    `'iillä  on  todellisuudessa  siksi  suuri
merkitys,    että   ne  tulo-käsitettä   selviteltäessä  ansaitsisivat  paljon
enemmän  huomiota, kuin mitä  niille kansantaloustieteessä on tähän
saakka   vleensä   annettu.     Kirjailmoituksessa   ei   kuitenkaan   liene
syytä    pitemmältä   puuttua   tähän   erikoisk}Ts}-m?Tkseen;   mainitta-
koon  vain  lyhyesti,  että  prof .  Kovero  nä}.ttää  siinä  kohden  asettu-
neen  jossain  määrin  välittävälle  kannalle.

Erikoisesti   on   vielä   huomautetta`-a   siitä   taitavasta   tavasta,
jolla  puheena  olevassa  tutkimuksessa on suomennettu  eri kirjailijain
useinkin     sangen    mutkallisia    määritelmiä     ja     lausuntoja     esillä
olevista kys}rm}Tksistä.  Tekijällähän on,  ].-.uten tunnettu, hai`i.astusta
suomenkielen   taivuttamiseen   vaikeimpienkin  taloudellisten  käsit-
teiden   ilmaisuun,   ja   siinä   hänellä  on  jo  pitkäaikainen   kokemus.

1`.  11.

T+`iEDRicH   LisT,   l{anscintaloustieteen   kansc(llinen    järjes{elmä.   S\\o-
mentanut     Jzm¢J.j    7'ct./.uJa.       \Verner     Söderström     Osakeyhtiö.
Po[`voossa   ]93L,,.    S[v.   520.

))Sivist}'s  ja  tiede>)-sarjassa   on  ilmest`-n`'t  suomenkielinen  käön-
nös   saksalaisen  kansantaloustieteen  tutkijan  Friedrich  Listin  i)ää-
teoksesta  ))Das   nationale  s}'stem  der  politischen   Oekonc,mie)).   Suo-
mennos  onkin paikallaan,  sillä  tästä  teoksesta  on  se]ostus  suppeissa-
kin  kansant,alouden  oppikirjoissa,  joten  se  on  ainakin  nimeltä  tun-
net,tu   kansant,aloustiedettä   harrast,avissa   i)iireissä.    Ta`-allisest,i   on
asian laita  niin,  ett,ä  miele]lään  tutustuu  alkupei.äiseen teokseen,  jos
aikaisemmin   on  saanut   sen  käsit}'ksen,   että   siinä   esitetään   oma-
rieräisiä,   tuoreita   ajatuksia.     Tässä   suhteessa   List,in   pääteoksella
on  suuret  edellvtvkset  herättää  mielenkiintoa.

R}'ht}'essään    harjoittamaan    kansantaloustiedettä    List    asctti
itselleen  käytännöl]iseri  i)äämäärän.    llän  tahtoi  tutkia  ja  oi)ettaa,
y)miten   kansaiitaloudellisin   keinoin   oli   edistettä`rä   Saksan   h`.vin-
vointia,   sivistystä   ja   valtaat).     Etsiessään   vastausta   tähän   k},'sy-
m}'kseen   tuli   tiedemiehen   hänen   käsit},.ksensä   mukaan   s}'vent?.ä
historiaan.     Ei   ollut   oikein   luoda   absti`aktisia   teorioja   ja   niiden
nojaan  p}'st}'ttää  oppirakennelmia,  vaan  tuli  p}'s}.ä  tosiolojen  van-
kalla   pohjalla.

Ottaessaan  oppia  kansojen  historiasta  List  havaitsi,  että  niiden
t,aloude]]isessa    hhit}.1öessä   oli   ne]jä   pääjaks(a.     ))E  nsim  näi-
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s e n ä  aikakautena  kohotetaan  omaa  maanviljel}Tstä  tuomalla  inaa-
han   ulkomaisia   teollisuustavaroita   ja   viemällä   maasta   kotimaisia
maanviljel}Tstuotteita  ja  raaka-aineita;  t o i s e n a  alkaa  kotimainen
teollisuus  kasvaa,  samalla  kuin  ulkomaisia  teollisuustavaroita  edel-
Ieen    tuodaan   maahan;   kolmantena    huolehti`.at    kotimaiset
teollisuuslaitokset  suurimmaksi  osaksi  kotimarkkinoista;   n e 1 j  ä n-
t e nä  viedään   maasta   suuria  niääriä  oman  maan  teollisuustava-
i.oita  ja  tuodaan  maahan  ulkomaisia  raaka-aineita  ja  maanviljel}-s-
tuotteita.»

T\Teljäntenä   ajanjaksona   saavuttaa   maa   suurimman   varallisuu-
tensa   ja   valtiollisen   mahtinsa.

Kuten  lainauksesta   näk}'}r,  i)iti  List  teollisuuden  vaui`astumista
erittäin  täi.keänä.    Siinä   hän  näki  rikkauden,   si`'ist}Tksen  ja  poliit-
tisen  mahtavuuden  kulinakiven.   Voidaankin  sanoa,  että  Listin teos
on    kansallisen    teollisuudeii    }-1ist}'slaulu.     Teollisuuteen    perustuu
hänen  käsit`'ksensä  mukaan  maatalouden  kehit`.s.    »Suuren  kansa-
kunnan   keskuudessa,   jolla   on   edell`-t`.kset   omän  teollisuusvoiman
luomiseen,     kotimainen    teollisuustriotanto    aiheuttaa    k`.inmenen,
jopa    lmksik}.mmentä    kertaa    suuremman    lauhkcan    i.`.-öh`.kkeen
maanviljel}'stuotteiden  k}Ts}.nnän  ja  siis  vaikuttaa  k`mii.ien6n  joiia
kaksik}'mmentä    kei-taa    tuntuvammin    maankoron   ja    maatilojen
vaihtoarvon   kohoaiiiiseen   kuin   samojen   tuotteiden   maastavientit),
hän  kirjoittaa.

Ilman   kukoista`-aa   t.eollisuutta   niaa   ei   \.oi   ottaa   tehokkaasti
osaa   kansainväliseen   kaui)i)aan   eikä    mei`enkulkuun.    y).linoastaan
kansakunta,   joka   tuottaa   kaikenlaisia   teollis`iusta`'art)ita   halvim-
piin   hintoihin,   k}.kenee   solniimaan   kaupi)asuhteita   kaikkien   v\.ö-
h\.kkeiden  ja   kaikkien  sivist}'sasteiden  kansojen  kanssa,   t?'}'d}.ttä-
iriään  kaikkien   tai.}]eita   tai   näiden   iiuuttuessa   herättäinään   uusia
tarpeita  sekä  ottaniaan  \'aihdossa  vast,aan.kaikenlaisia raaka-aineita
ja  elintai'vikkeita.  Tain  sellainen  kansakunt,a `'oi  lai`'oill€`an lähettää
niitä    moninaisia    esineitä,    joita    etäisille,    kotiiiiaisista    teollisuus-
tavaroista   t}-hjille   mai`kkinoille   kai\'ataan.»

M`-ös  nieri`.alta  ja  siirtomaa-asutus  nojautu`.at  kotiniaan  teolli-
suusv.oimaan.    `Tiiii   kauaii   kuin  kansallinen  teollisuus   on   kehitt\'-
mätöii,  maa  ei  \-oi  tarjota  siirtoiiiaille  esineitä,  joita  ne  tar`'itse`'at,
sillä  viljaa  ja  muita  maanvjljel}'stuotteita   on  siii`tomailla  itscllään.
Niin]tä   t)Ihglaiinin   on   kiittäminen   }'ksistään   `-alta`-aa   teollisuus-
voimaansa  niistä.  ääi`ettömistä  siirtomaista,  jotka  se  oiristaa.»

Monipuolinen ja  `'ankka  teollisuus  on  parhaana  takeena  siitäkin,
että   maan   raha   säil}.ttää   ar`'onsa,   sillä   tässä   suhteessa   i)ohja   on
kestävä,  jos  tuonti  ja  `.ienti  o`'at  tasapainossa,  mutta  y)tämä  tasa-
paino  on sitä  `.äheminän  altis  häii`iöi]Ie,  mitä  `'ähemniän kansakunta
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on    teollisuustarvikkeisiinsa    ja    tuotteittensa    menekkiin    nähden
riippuvainen  ulkomaiden  kansakunnista.»

Kun  kirjoittaja  soveltaa  nämä  yleiset  huomiot  Saksan  oloihin,
on   johtopäätöksenä,   että   Saksan   varallisuutta,   sivist}'stä   ja   val-
tiollista  mahtia  voidaan  kehittää  vain  luomalla  maahan  kukoistava
monipuolinen   teollisuus.     Sitä   vai`ten   tai.vitaan   n. s.   kasvattavia
suojelustulleja.     Listin    käsityksen    inukaan    on    »mieletön    }'rit}'s
koettaa  kohottaa  kotimaista  maanviljelystä   suojelutulleilla,   koska
oman  maan  maanviljelystä  kä}'  taloudellisesti  kohottaminen  ainoas-
taan   kotimaisen  teollisuuden   avulla  ja   koska   ulkomaisten  i`aaka-
aiiieiden  ja  maanviljel}'stuotteiden  poissulkeminen  vaikuttaa  ehkäi-
sevästi  maan  omaan  teollisuuteen.»

Mutta   eivät   kasvattavat   teollisuustullitkaan   ole   puolustetta-
vissa  kaikissa   olosuhteissa.    Ne   sopivat   ainoastaan  kansakunnille,
»joilla  on laaja,  hyvin  i)yöristett}-maa-alue,  suuri väestö,  omia luon-
taisia  apulähteitä  ja  pitkälle  edist`'n\'t  maanvilje]ys,  joiden  sivist}-s
ja  valtiollinen  kehitys  on  korkealia  .tasolla.»

r\'äinä   talouspoliittiset   vaatimuksensa   List   i)erustelee   laajasti
historiallisten    kokemusten    ja    teoi.eettisten    todistelujen    avulla.
Ilän    ai.vostelee    erittäin    ankarasti    vapaamielisen    koulukunnan
opimja  käyttäen  niistä  purevia  ja  ivallisia  sanoja.    I-Iän  tunnustaa
itsekin   kiivautensa   ja   sanojensa   kai`keuden,   mutta   i)uolustautuu
väittäniällä,    että    y)t}7ylin    kauneus    ei    kuulu   kansant,aloustieteen
alaan.»

I.istin   teos   ei   ole   vapaa   virheistä.    Siinä   on   ristiriitaisuuksia,
rakenne  on  hajanainen,  samoja  asioit,a  toistetaan  moneen kei`taan,
ja  tiedot  ovat  i)aikoittain  hatai`ia.    }'Iutta  hänen  esit}'stapansa  oii
personallista   ja   iskevää.     Sanoista  ja  lauseista  huokuu  intohimoa
ja   voimaa.    Kaiken  pohjana  on  lisäksi  hari`as  isänmaa]linen  micli,
joka   myöntää   vajavaisuutensa,   mutta   puolustautuu   lausumalla:
»Tiedän  vain,   että   k}'sym}'ksessä,   joka   koskee   kansakunnan,   `.ie-
läpä    ineidän   oman   kansakuntamme   -Saksan   -onnea   tai
onnettomuutta,  sen  olemassaoloa  tai  häviötä,  vähäpätöisimmänkin
mielipide   ansaitsee   liuoinioon   ottamista   tai   ainakin   kumoamista.j)

Teoksen    suomennoksesta  ei  voi  sanoa   muuta  kuin  h`'vää.    Se
on  tehtv  huolellisesti  ja  taitavasti.    Pitkät,  monimutkaisåt  lauseet
on  puet.tu  selvään  suomalaiseen  asuun,  ja  tekijän  ajatukset  ontul-
kittu  i)uolueettoniasti  ja  uskollisesti.

Teoksen  alkuuii  on  suonientaja  kirjoittanut  ljistin  elämäkeiTan.
Siinä   esitetään   hänen   moncnkirja`'at   elämänvaiheensa  ja   keskite-
t}7sti selostetaan hänen teostensa  sisältö ja  mei`kit}'s.   Kaikessa lTh`'-
käis`T`.dessään  täniä   eläiiiäkei.ta  on  lukijalle  kiiiitoisa  ja   anta`:a..

K. ^-ho.
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IRvn`.G   FisHER,    S!czZJi./t.sed  J14oney.   l,ondon   ]935.    Siv.  442.
-»  -JOO °/o  MOJtey.   London  193.r:j.   Siv.  2'12.

Vanha  Yalen  professori  -  Fisher tä}.ttää  parin vuoden perästä
seitsemänk`Tmmentä   -   on   }.hä   edelleen   väs}'mätön   kii`joittaja.
Viime   vuo;ina   hän   on   julkaissut   tutkimuksen   vuodessa,   ja tänä
vuonna   on  ilmest,`'n\'t   kaksi.    Otsikossa   ensiksi   mainittu   teos   on
`'hdysvalloissa  jul`kaistu  nimellä  »Stable  dollar»  ja  se  on  tai`koit€ttu
histoi`ialliscksi  katsaukseksi  Fisherin  lempiajatuksen,  hintaindeksei-
hin  i)erustuvan  rahan,   »managed   cui`renc}'»n,   Iuhit}Tksestä.   Fisher
esittää  teoksessaan  ensinnäkin  tai.kan  kat,sauksen  tämän  ajatuksen
kehit\'ksestä  kansantaloustieteessä  sekä  Yhd`.svalloissa  että  Eur(to-
passa..    KaLsaus   on   mielenkiintoinen,   mutta.sen  muistutuksen  voi
tehdä,   että   hän  lukee  lemitiajatuksensa  kannattajiksi  joukon  tiede-
miehiä,   jotka   kirjoittaessaan  `'akaan  rahan  puolest,a  ovat  selväst,i
p}-s}'neet   vanhan   kultakannan    pohjalla.     Tämän   jälkeen   seuraa
katsaus     suunnitelman    kehit}Tksestä    kansantajuiscssa    kirjallisuu-
dessa.     Sitten    selostetaan   }'ksit}-iskohtaisesti   p}'rkim`'ksiä   \Jakaan
i`ahan   aikaansaamiseksi   lainsäädännöllistä   tietä,   Fed.'eral  Resei.ve-
jäi`jestelmän toimintaa ja lopuksi Rooseveltin i`ahaiM)liittisia kokeit,a.
Teos  on  nähtävästi  kirjoitettu,  ennenkuin  Roosevelt  päätti jälleen
siirt}'ä   kultakantaan,   sillä   I``isher   kirjoittaa,   siten   kuin  olisi hänen
suunnitelmansa  vakaan  dollarin  luo]iiiseksi  `'hd`Ts\'alloissa  kä``tän-
nöllisesti  toteutumaisillaan.    ErikoisLa  huomiota. omisLetaan  ri`'ös-
kin   l`:nglannin,   Ruotsin   ja   +\ustraalian   rahapolitiikalle   vuod.esta
193].    Fisher  näkee  näitten  mait,ten  rahapolitiikassa  omien  ajatus-
tensa   toteutLamis\'rit`'ksiä.    Saattaa   parina   k}'seeseen   ensinnäkin,
onko  mikään  näisiä  ri]aista  suunnite]lut  rahajärjestelmäänsä perus-
taksi    hintaindekseihin    nojautuvaa,    kulta-arvoltaan    mu`ittu`'aa
i.ahayksikköä,  joka  on  Fisherin  `.dinajaLus,  ja  toiseksi,  eikö näitten
iiiaitten  rahapolitiikka,  inikäli  sc  `'leensä  on  tehokkaasti  vaikutta-
nut  niit,ten  taloudellisiin  oloihin,  juuri  ole  osoitta]iut   F`isherin  t,eo-
rioja  vääi.iksi.   Koko   teoksen  suhteen  on  s`.``tä  tehdä  se  muist,utus,
että  tekijä  ei  selvästi  erota  p}Tkim}'ksiä  ra-h.an  vakavuuden  turvaa-
miseksi   kultakannan  puitteissa  ja   omia   ajatuksiaan   indeksilaskel-
main  mukaan  kultapitoisuudeltaan  muuttuvan  raha}.ksikön  luomi-
seksi,  vaan  kutsuu  erikoisesti  vain  `7iimeksi  mainittuun  ajatukseen
perustuvia   teorioja   ja   kokeiluit,a   vakaan   rahan   hari.ast,amiseksi.

Toinen  otsikossa  mainittu  teos,  jo]la  on  omituinen  iiimit}'s  t)100
°/o   money,   designed  to  keeii  checking.  banks  100  °,/o  liquid,  to  pre-
vent  inflation  and  deflation,  Iarg.el}7  to  cure  or  prevent  depi`essions
and  to  wipe   out  much  of  t,he  national  debt,)),   on  kirjoitettu  sellai-
sella  innostuksella  ja  voima]la,  jota  voi  odott,aa,  silloin  kun  esite-
tään  y)the   best  proposal  ever  offered  for  speedily  and  permanently
solving  the  problem  of  depressions».    Teoksen  lukee   suurella   nau-
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tinnolla,  vaikka se monessa kohdassa tuntuu jonkin veri`an fantasti-
selta.     Fisherin   uusi   suunnitelma   on   l}J.hykäisesti   esitettvnä   seu-
i`aava:  hallituksen  on  erikoisesti  perustettavan  ))Currenc`. .Commis-
sionin»  kaut,ta  lunastettava  pankeilta  sen  verran  pankkie-n  sijoituk-
sia,  että   niillä   on   100  °/o:n  kassakate  kaikille  shekkit,alletuksilleen.
Lunastus   tapahtuisi  uudella  paperirahalla  J)Conimission   Currency))
(l}-h.     C.  C.).     Tämän   jälkeen   velvoitetaan   pankit   aina   pitämään
100  °/o:n  kassakate  shekkitallet,uksilleen.  Viimeksi  mainittujen hoito
on   uskot,tava   erikoiselle   osastolle,   kun   taas   ]ii`iuta  i)ankkiliikeLtä
hoidetaan     ede]leeiikin    toisella    osastolla.      C.urrenc\-    (`.ommission
lunastaa    pankeilta    etusijassa    `Taltio-ob]igatioita,    jotka    `'astedes

pidetään   m}.öskin   Fcderal   Reserve   \totes'ien   katteena   `100  °/o:iin
saakka,  sekä  harjoittaa  i`ahan  vakiinnuttamisen  tai.koituksessa  oi)e-
ratioita    avoiinilla    rahamarkkinoilla.      Pankit    ei`Tät    saa    maksaa
korkoa shekkitalletuksista,  mutta  oikeutelaan tallettaji]ta  ottamaan
provisiota.     Currenc`.    Commission   rediskont,taa   Federal   Reser`.e-
i)ankeille  ja  }-rittää  diskontollaan  sääniiöstellä  rahan  ar`.oa.  Lopi)u-
tuloksena   on,   että   kaikilla   shekkitalletuksia  \.astaanottavilla  pan-
keilla   on  tä}'si  kate  paperirahassa,  pankit  eivät  kcskaan  voi  tulla
maksukyvyttöiniksi,   valtio-obligatiot  kei`ä`.t```'ät   Currenc\-   Comis-
sion   haltuun,  joka  `'oi  t`.`'t`.ä  alempaan  lm.rkLotuottoon  kuin  ennen,
pankit  harjoittavat  lain.a.us.liikettä  ja  `'arsinaista   sijoitustoimintaa
vain   omilla   pääomillaan   ja   määi`ä-aikata]]etuksi]la,   keinotekoista
ostovoimaa  luomalla  shekkitalletuksia  ei  enää  saada  aikaan,  `.aan
luotonanto   seui-aa   säästöpääoman   muodostumista,   kä`'vän   rahan
kirjavuudesta  päästään,  kun  C.  C.  tulee  ainoaksi  kä}'väksi rahaksi,
kultavarastot    voidaan   pääasiallisesti   kä}-ttää   rahan   ulkomaisen
ar`.on  tukemiseen,  ja  kun  koko  rahapolitiikan  keskus siirt\'`'  \'ht,een
paikkaan,  voidaan  rahan  ai`vo  pitää  `.apaana  ta`.aroihin  ja  ])alve-
luksiin   nähden.

Fisher lähtee siitä,  että  Yhd}t'svaltain pankkien shekkitalleti`kset
pääasiallisesti     muodost,uvat     luotonannosta.        Reser\/.imäärä}'sten
mukaisesti  voivat ,pankit  lainata  lain  määrääniän  i.eservinsä  k}.m-
menkei.taisesti.     Kun   tämä   reservi   on   saatavia   keshspankei]ta,
on    talletusten    lopullisena    katteena    `'ain    2  ]/2-41/'2°/o   lail]ista
rahaa.  Kokemus  osoittaa.  että  tällainen  kate  on  tä`Tsin  riittämätön.
LTuden  järjestelmän  vallitessa  loppuisivat  talletustän  joukkovaadin-
nat   ja pankkihäiriöt kokonaan.   Varsiiiaiscn rahan ja  i)ankkimaksu-
välineitten   erotus  häviäisi,  ja  ne  olisivat  aina  keskenään  `.aihdetta-
via.    Pankeilla  ei  enää  olisi  mahdollisuuksia  harjoittaa  luottoinfla-
tiota   keinote`koisesti   talletuksia  luomalla  eikä  deflatiot,a  perimällä
luottojaan.     I.iikkeessä   olevain   maksu`'älineitten   määi`ä   ei   muut-
tuisi   tällaisista   s}'istä,    ainoastaan   maksuvälineitten   vaihtamista
tapahtuisi.     Pankkien   luotonantok}'k}'   riippuisi   todellisesta   pää-
oinan  kasvusta,.  joka  ilmenee  aikata]letusten  muodossa.
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Fisherin   teorian   mukaan   johtuvat   kaikki   suuret   pulat   joko
ylivelkaantumisesta  tai  deflat,iosta,  jotka  tavallisesti  `-hdessä  lisää-
vät  vaikutuksiaan.    Kun  hänen  uuden  suunnitelman`sa   mukaisesti
kä?-tettävissä   olevain   i)ankkimaksuvähneitten   määrä   jäisi  riippu-
mattomaksi  pankkiluottojen  perimisestä  ja  pankeilla  rvnnäkköjen
iiuuttuessa   ei   olisi   samaa   i]akkoakaan   luottoja   periä,.ei   sellaista
deflatiota   laskevine   hintaeroineen   kuin   tähän   saakka   ensinkään
voisi  tapahtua.  Korko  voisi  asteittain  i'uveta  laskemaan,  ja  pankki-
luottojen    aikamääi`ä    i)itenisi.     Ja  lopuksi:   kaikeii   rahapoliittisen
vallan   keskittäminen  Cui`renc`.  Commissionille  tekisi  mahdolliseksi
sellaisen    dollarin   arvon   muu.ttelemisen,   joka   on   Fishei`in   lempi-
teoria.

Ensi  katsannolta  Fishei`in  uusi  suunnitelma  tuntuu  varsin  taka-
peroiselta.    Onhan  teoi.ia  jo  i.uosik}.mmeniä  sitten  opettanut,.että
i)ankkimaksuvälineitten    kä}'ttöä    on    kaikin    tavoin    edistettävä,
jotta  kultaa  säästettäisiin.   Mutta  kun tai`kemmin  harkit,see Fisherin
lähtökohtaa,  tä}-t}.}.  tuniiustaa,  että  se  ei  ole  outo.   Eui`oopassahan
on   jo   kauan   eräissä   keskuspankeissa   shekkitalletuksille   määi.ätty
sama  kate  kuin seteleille.   L-usissa talletuspankkilaeissa  on  määrä}.k-
siä   i)ankkien   lik`.iditeetistä.     Ja   tutkimus   osoittaa   selvästi,   että
pankkien  lik`'iditeetin  puute  oli  varsin  suuri  tekijä  inaailmanpulan
s`.nt`'iiiiseeii   Thd}-s\.alloissa   ja   sen   kehitt`.iiiiseen   Keski-l`:uroopan
n.iais.sa.   Kun   kehit}-s   kerran   on   `.ien}'t   siihen,   että   ])ankkiiiiaksu-
väliiieet muodosta`.at  i)ääosan kä?Ttännössä olevista maksuvälineistä,
on luoiinollista,  ett,ä  `-altio`.allalla  on  sama  oikeus ja `-el`-ollisuus tui`-
vata   niitten   lunastettavaisuus   kuin  sillä  on   ollut  tui.vata   setelien
lunastetta`-aisuus.    Fishei.in  suunnitelman  toteuttaminen  mei`kitsisi
kä}'tännössä    sitä,    että   ])ankkien   tehtäväksi   jäisi   `'ain   säil}'ttää
laillisia    niaksuvälineitä    shekkitallettajan   lukuun,    antaa   hänelle
mahdollisuuksia   kä`-ttää   iiäitä   shekillä   sekä   periä   pi'o`-ision   muo-
dossa  kor\Tauksensa`.    K}.seeseen  saattaa  i)anna,  onko  s`'\Ttä  iiiennä
näin   pitkälle,   ja   eikö   csim.    `'hd}-s`-alloissa   25  °/o:n   ka`te   i.iit,täisi
hä`'ittämään   ])aiikkir}-nnäköt.     Fishei`jn   suunnitelman   seuraaiiiuk-
sista    inuussa   s`ihteessa    on   vaikea   i`uveta    mii!\än    ennustaii`aan.
|lmeisesti hän liioiitelee  seui.aamuksia,  joskin  on tunnustetta`.a, että
pankkihäiriöitten    i)oistaminen    on    oinansa    suui.esti  ]ieventämään
pulien    `-aikutuksia.       Kultakannan    kannattaja    k?Ts}'}.    m}.öskin,
mikä   asenia   kullalla   tulee   järjestelniässä.  olemaan.   Fisher  ei  tässä
kohdin mene  }-ksit\.iskohtiin,  huomauttaa vain, että nvk`'inen kulta-
kanta Yhd}.s`.alloi;sa `-oidaan h`.vin sopeut,taa uuteen järjestelniään.

`'hd}ts`'altain     kongressiin   6n   jo   jätett}-   joukko   t)billsJ),   joissa
ehdotetaan    Fisherin   suunnitelman   toteuttamista.    Todennäköistä
on,   että   hänen   ajatuksensa   ainakin  jossain   määrin   pääse`'ät  lain-
säädäiitöön   `'aikuttamaan   ja   että  niitten  vaikutus])iiri  tulee  osit-
tain   käsittämään    l+:uroo])ankin.                                                            P.  Å-.
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MAURiTz     BONow,     Stcb£e7t    oc7a    /.orczbrLiÅSÅrjsG7t.      Kooperativa    För-
bundets   Förlag.    Stockholm   1935.    Sjv.   372.

Nimestä  päättäen  luulisi  kirjan  käsittelevän  yleiseltä  näkökan-
nalta  kysymystä  valtion  suhtautumisesta  maatalouspulaan.    Pää-
osan  kirjasta   muodostaa   kuitenkin   selostus   Ruotsin  maatalouden
pulasta   ja    Ruotsin   valtion   toimenpiteistä   pulan   voittamiseksi.
Johdannossa  selvitetään maatalous-  ja  yleensä raaka-ainetuotannon
maailmanpulan  syntyä ja  kehitystä  sekä  valtion tukjtoimenpiteiden
perusteita  ja  edellytyksiä.    Edelleen  sisält},'}-kii.jaan  oikeastaan  sen
käsittelyaiheen ulkopuolelle jäävä  esitys  kulutus-ja tuotanto-osuus-
kunnista   maanviljelijöiden   auttajina.

Selostus    Ruotsin   maatalouspulasta    ja   valtion  toimenpiteistä
sen    voittamiseksi   on  erittäin  perusteellinen  ja   hyvä.   Selostus   on
suoritettu  tuotantolajeittain ja siinä esitetään m}'ös maatalouden vel-
kaantuminen  ja  valtion  toimenpiteet  velkataakan  helpottamiseksi.
Maataloustuotteiden  tuotantoa,  tuontia,  kulutusta  ja  hintoja  Ruot-
sissa   pula-aikana  ja   sen   edellä  tarkastellaan  kansainvälisen  tilan-
teen  taustaa  vasten.    Valtion  toimenpiteet  on  esitett}T  }'ksit}.iskoh-
taisesti   ja   täysin   asiallisesti   arvostelematta   niiden   tarkoituksen-
mukaisuutta.    Tekijä  on  pyrkinyt  vain  selvittämään,  mitä  vaiku-
tuksia     näillä    toimenpiteillä    on    ollut   toisaalta   tuotannon   suu-
ruuteen,   maatalouden  kokonaistuotannon  rakenteeseen  ja   tuotta-
jien    tuotteistaan     saamiin     hintoihin,     toisaaltå     elinkustannuk-
siin.    Nämä  tarkastelut,  joiden  luonnollisesti  suurelta  osalta  täytyy
perustua  otaksumisiin ja  edellyttämisiin ja  joissa  sen vuoksi  tekijän
subjektiiviset    mielipiteet    helposti    voivat    päästä    vaikuttamaan
tarkastelun  tuloksiin,  on  tekijä  mielestäni  }'leensä  suorittanut  luo-
tettavalta   tuntuvalla   objektiivisuudella.

Mielenkiintoisin  -  varsinkin  ulkomaalaiselle,  jota  eivät  erikoi-
sesti  kiinnosta  Ruotsin  maatalouden  tukemisjärjestelmän  }'ksityis-
kohdat ja  eri toimenpiteisiin ryht}rmisen  ajankohdat -on se kii`jan
osa,  jossa  tekijä  tarkastelee  kysymystä  maatalouden  sopeutumisesta
elintarvikeku]ut,uksen  pitkäaikaismuutokseen  ja  kulutuksen  kasvun
pysähtymiseen.   Tekijä  toteaa, että  kiinteät hjnnat,  joita  Ruotsissa
on  sovellutettu,  välttämättömy}Tden  pakosta  johtavat,  kulutuksen
alkaessa   muodostua   stabiiliksi   ja   jopa   esim.   leipäviljaan   nähden
supistuessa,   tuotannon  säännöstelyyn.    Tätä   i)itää  tekijä   Ruotsin
olosuhteissa   ainakin  maata]ouden   päätuotteisiin,   viljaan,   maitoon
ja   maitotuoi,teisiin,   sianlihaan  ja   muniin   nähden   mahdottomana.
Tuotannon  säännöstely  on  häiien  käsityksensä  mukaan  mahdolli-
nen  vain,   jos   säännöstelynalaisten  tuottajien  lukumäärä   on  suh-
teellisen pieni.   Tämän ehdon täyttää sokerijuurikkaan ja täi`kkel`-s-
perunan  viljelys,  ja  Ruotsissa  onkin  näillä  tuotannon  aloilla tot;u-
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tettu    tuotannon    säännöstelyä    menegt}'ksellisesti.      Mutta    edellä
mainittuja   maatalouden   päämyyntiartikkeleita  tuottavat   markki-
noita  varten  sadat tuhannet viljelijät,  joiden tuotannon säännöstely
tulisi  kohtaamaan  voittamattomia  vaikeuksia.    Jos  jatkuvasti  taa-
taan  kiinteät  hinnat  näille  tuotteille  eikä.  tuotannon kasvua voida
ehkäistä   tuotannon   säännöstelyllä,   tulee  tilanne kestämättömäksi,
ja  valtiolle  tullaan  asettamaan  vaatimuksia,  joita  lopulta  ei  enää
voida   tä}'+tää.    Tekijä   esittää   väitteen   maatalouden   päämy}.nti-
aitikkelien   tuotannon  säännöstel}Tn  välttämättömästä   epäonnistu-
misesta   mielestäni   liian   kategoorisesti:   vaikeudet   tulisivat   ei)äile-
mättä   olemaan   hyvin   suui`et,   mutta   täysin   mahdotonta   ei   tuon
säännöste]`.n   kuitenkaan   tarvitse   olla.     Tästä   huolima+ta   tä}'tyy
olla  yhtä  .micltä  tekijän  kanssa   siitä.,   että  k}7s},Tnnän  ja  tarjonnan
suhteeseen   i)ohjautuvalla   vapaalla   hinnanmuodostuksella   on   niin
suuria    etuja   -   mainittakoon   vain   vai)aan   hinnanmuodostuksen
tuotantokustannusten alentumista ja tuotteiden laadun paranemista
edistävä   vaikutus  -  kiinteään   hintajärjestelmään  verraten,   että
siitä  poikkeaminen  voi  tulla  k}'s}'mykseen  vain  aivan  poikkeukse]li-
sissa   olosuhteissa   ja   tilapä.isesti.    Tekijän   maatalouspoliittinen   oh-
jelma  Ruotsia  varten  olisi:   [.   ulkomaisen  kilpailun   s}Trjäyttäminen
kotimaisilta  markkinoilta  kaikilla  niillä  maataloustuotannon  aloilla,
joilla  Ruotsi p}'sty}+  tä?Tteen  omavaraisuuteen, 2.  kotieläintuotteiden
`'Iit,uotannon vienti  ulkomaille  toistaiseksi vaikkapa  alihintoihinkin,
;llen täinä  vienti  kuitenkin  lopetettava,  jos  näiden tuotteiden  maa-
ilmanmarkkinahinta p}'s}'`'ästi laskee Ruotsin tuotantokustannusten
alapuolelle,  sekä 3.  kot,iinaisten  maataloustuotteiden hintojen vapaa
muodostus kysynnän ja tarjonnan suhteiden perusteella  ulkomaisilta
tuotteilta  suojelluilla kotimaan markkinoilla.   Tämä  ohjelma tuntuu
terveeltä,  ja  mahdollista  on,   että  se  tulee  toteutumaankin,  mutta
se  edellyttää,   että  osa  maatalousväestöstä  siirt}'y  muihin  ammat-
teihin.    Tohtori  Bonow  uskoo  Ruotsin  teollisuuden  ja  siihen  liitty-
vien  elinkeinojen  voivaii  `-hä  edelleen  sijoittaa  ne  työvoimat,  jotka
maataloudesta     vapautiiJat.      Taloudellisesti     edistyvässä     yhteis-
kunnassa  olisikin  hänen  käsityksensä  mukaan  päästävä  siihen,  että
entistä  pienempi  osa väestöstä toimisi  elintarvikkeiden tuotannossa.
\-iitä   erittäin  mielcnkiintoisia  }Thteiskunnallisia,  poliittisia  ja  kult-
tuurinäköaloja,  jotka  tässä  avautuvat,  ei  tekijä  käsittele.

Kun on lukenut tohtori  Boiiowin kirjan ja tekee vertailuja  Ruot-
sin   ja   Suomen   maatalouspoliittisen   tilanteen  vä.1illä,   ei  voi  tulla
muuhun  tulokseen kuin,  että  meillä  noudatettu  maatalouspolitiikka
kuitenkin  on  ollut,  kaikista  siihen  kohdistetuista  moitteista  huoli-
matta,   suhteellisen   ter`'että   ja   oikeaan   osunutta.     On   kuitenkin
myös  m}'önnettävä,  että  i)robleemit  meillä  ovat-olleet  helpommat
ratkaista  lähinnä  siitä  s}'ystä,  että  meillä  pulan  alkaessa  omavai`ai-
suuden  vajaus   oli   suurempi  kuin   Ruotsissa.
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Varsinkin  ulkomaalaisen  kannalta  katsoen  olisi  tohtoii  Bonowin
kjrja   paljon   voittanut,  jos  hän  olisi  erottanut  muusta  esityksestä
erilleen  pulatoimenpiteiden  }-ksit}'iskohtaisen  selostuksen  ja  tyyty-
nyt  probleemin  käsittelyn  }.hte}'dessä  vain  esittämään  tukitoimen-
piteiden  pei.uskohdat,  viitaten  tarpeen  vaatiessa  yksityiskohtaiseen
selostukseen.

Esitys  olisi  näin  tullut  paljon  selvemmäksi  ja  kirjan  lukeminen
vähemmän  raskaaksi.    r\Tyt  on  suorastaan  pakko,  i]äästäkseen  sel-
ville  pi`obleemin  ytimestä,  sivuuttaa  vain  kui`soorisesti  lukien  sivu-
määi`iä, ja tällöin on helposti tarjolla vaara , että jotakin olennaistakin
tulee  sivuutetuksi.   Tästä  heikkoudesta  huolimatta  on kirja erittäin
]ukemisen  ai`voinen  ja  siihen  tutustuminen  on  epäilemättä  omansa
heli)ottamaan   kannanottoa   oman   maaiiime   nykyisiin   maatalous-
probleemeihin    nähden.

Art,t,uri   Lehti,nen.

EDwir`T  WALTER  KEMMEREB,   07t  n(7ortey.  An  Elementar}T Discussion
of  the  lmportant  Facts  and  Underl}.ing  Principles  of  the  Mone}.
Problems    \Tew   Confronting   Lhe   Amei`ican   People.    The   John
Winston  Compan}..    Chicago,   Philadelphia,   Toronto   19.34.    Si\-.
XIV+197.

-   Kuten    tekijä    sanoo,    on    tuskin    mikään    taloudellinen   ilmiö
niin  suuren huomion  esineenä kuin raha.   Tuotanto,  kauppa,  palkat,
velat ja melkein kaikki taloudelliset seikat ilmaistaan i`ahassa.   Talou-
dellisina   t)ulakausina   saakin   raha   sen   vuoksi   syyn   niskoilleen   ja
maallikko tulee pian siihen käsit`.kseen,  että koska häneltä ja muilta
puuttuu rahaa,  olisi kaikki  h}'vin,  kunhan vain monetäärisiä maksu-
välineitä   olisi   i`unsaa]nmin.     Kerrotaankin,   että   Saksassa   ennen
inflation  T)äätt}7mistä  v.1923  oli  laajalti  levinn}rt  käsit?'s,  ettei  ollut
tarpeeksi   rahaa   liikkeellä,   vaikka   kultamarkka   vastasi   }'htä  ti`il-
joonaa     i)ai)erimarkkaa.     Tekijä    huomauttaa,     miten    rahak}'s?'-
m}.kset  muodostavat  kokonaisen  tieteen,  jonka  tutkimiseen  }.l#in
Yhd}Tsvalloissa   sadoittain   henkilöitä    on   uhi`annut  elämäntyönsä.
Nyk}risinä  kansanvallan  aikoina  on heidän velvollisuutensa  selvittää
näit,ä   k}'s}rmyl#iä   laajemmille   piireille.     Tät,ä   tarkoitusta   vai`t,en
Kemmei`erkin  on  kirjoitLanut  piencn  t,eoksensa.

Käsiteltyään    ei`ilaisia    kultakantoja    ja    kultakantak}.sym?'ksiä
tekijä  esittää  käsit}.ksenään,  että  kansainvälisen  kaupan  kannalta
katsottuna   olisi   erittäin   tärkeätä,   jos   kaikkicn   huomattavimpien
maiden   i`ahakannoilla   olisi   sama   i)erusta;   ja   sellainen,   joka  tä}'t-
tää  mainitun  ehdon,  olisi vain  kultakanta.  T\Täin siitäkin huolimatta,
ettei    kultakanta    suinkaan    ole    tävdellinen.     Tärkein    lähimiiiäii
tulevaisuuden   kys}'m}'s  ei  ole  oman. kansallisen  kult,akannan  sijak-
keen  aikaansaaminen,   vaan   pikemminkin  kansainvälinen  kys}Tm}'s
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kultakannan   tekemisestä   paremmaksi   järjestelmäksi.    Tämän   jäl-
keen Kemmerei` siii.tv\.. selit,t,elemään lähinnä amei.ikkalaisille mielen-
kiintoista   kys}'m}'st`å  heidän  kahdeksasta  papöriiahastaan,   niiden
historiasta    ja    n}.k}.isen    Federal.politiikan    vaikutuksesta    niihin.
Hänen käsit}rksensä inukaan presidentin  teht,`ävänä on suojella maata
radikaaliselta  kongrcssilta  ja  tätä  `ruoi'ost,aan  sen  j}'rkiltä  äänestä-
ji]tä.    r\Tiin  kauan  kun  presidentti  ei  kä}'tä  hänelle   annettuja  val-
tuuksia,   tulee   puut,tumaan   ]uot,t,amusta,   mikä taas  ehkäisee elpy-
mistä.     Sillä   toteutetun   kullanostosuunnite]man  ainoat  vaikuLuk-
set  olivat  kui`ssien  häiii}.tyminen,  vastustuksen  syntyminen  u]ko-
mailla,  luottamuksen  dollarjin  horjuminen  kaikkial]a  sekä  hintojen
jcissain  määrin  tapahtunut  lasku.    Tämän  jälkeen  kirjoittaja  selit-
t,ää    kansantajuisesti    inflation,    deflation    ja    reflation  merkit}t.stä,
inflatoorista   Greebacks-kokeilua   viime `ruosjsadalla   Yhdysvalloissa
kansa]aissodan   jälkeen   ja   Saksan   inflatiota.     T\Täiden   esimei`kkien
]]eru-steella  hän  on  sitä  mieltä,  että  kestää  melh  kauan  ennenkuin
inflat,io  alkaa  vaikut,taa.    Mutta  pääst}Tään  valtaan  se  työskentelee
sokeasti,  ottaen,  antaen  ja  kehitt}Ten  `.ötä  ])äivää.   I-Iopeakys}'myk-
sestä  puhuessaan tekijä toteaa,  että  se  ei  ole  Yhd}'svalloissa  mikään
taloudellinen,   vaan   poliittinen   kTs`.m`'s.     Tällaisena   on   m}.öskin
`'inmärrettävä    hopean    ostosuunriit`elnia,    josta    presidentti    antoi
iulist`iksen  joulukuussa  v.   1_933.    Samalla  Kemmerer  selittää  s\.itä
hopean    alhaisiin   hintoihin   käsitellc`n   hoi}eak}'s}.m}`stä   Espanjan,
Intian  ja  Kiinan  kannalta  katsottuna.

Ir\ring   Fisher   on   Stabilizing   Dollai--te()ksessaan   esittän}-t    aja-
tuksen   tavai.ado]larista,   jonka   ai`vo   pysy'tettäisiin   samana    siten,
että   hallitus   pitäisi  indeksiä.,   jota  jitlkaistaisiin  joka   kahden   kuu-
kauden  kulut,tua  ja  jonka  i)erusteella  vaihdettaisiin  dollarin   kulta-
määrää  mainitiin  päämääi`än  saavuttamiseksi.     Hallitus  ostaisi  kai-
ken  ku]lan  ja  möisi  kultadollareja  keinottelun  estämiseksi   hien`an
kal]iimpaan  hint,aan  kuin i)aperidol]areja.   Ei.o  olisi aluksi  noin  4   °/o.
Tämä   Fisherin   jo   v.19lL   esittämä   teoria   r,n   saanut    melkoisesti
arvostelua   osakseen  kansantalouden   tutkijain  taho]ta.     Kemmei.er
käsittelee   esitett}'jä   pääasiallisia   huomautuksia   l`.h`-esti,    esit,täen,
niit,en  suunnitelman toteuttaminen  t,uottaisi  suurtä  h`äiriötä   Yhdvs-
`.altojen   ja   ulkomaiden   \'äliseen   kauppaan   aiheut\amallaan    ei)ä-
\-ai.muudella.    Fisher  itsekin  m}'önsi,  että  ajatuksen   toteuttaiiiinen
saattaa  vaatia  vuosisatoja.    Kemmerer  huoinaut,taa  lopuksi,   miten
suunnitelmasta edel]een on jätett}' pois tärkeitä ps}.kologisia tekijöitä.

K. A-o.
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EKO`'OMISK   TIDSKRIFT.

N..o  1-8,1935.   -Erik  Linclahb,  Arbetslöshet  ocJ.  |inanspolitik.
Läht,ien  Ruotsin  t}'öttömyysselvityksen  mietinnöistä  ja  niiden  ]aa-
joista   liitteistä,   lähinnä   Gunnar   M?'rdalin  tutkiniuksesta  »Finans-
politikens   ekonomiska   verkningai»,  tekijä   tarkastaa,   niinkälainen
finanssii)olitiikka   on   maa]le   edu]]isin   t,}.öttöm}T}7den   torjumisen   ja

`.leensä   suhdanteiden  tasoittamisen  kannalta.    Ilän  päät}-}'  seuraa-
vaan  kolmeen  ponteen:    1.   Suhdanteiden  ei  tu]e  sanottavasti  saada
vaikuttaa  säännöllisen  julkisen  t,oiminnan  laajuuteen.    2.   Ju]kincn
i-ierustamistoiminta   on   siihen   katsomatta,   tuottalm   se  rahatuloja
vai  eikö,  jaetta`.'a  siten  nousu-ja lamakausi]le,  että  mahdollisimman
])ienin  kustannuksin  saavutetaan  pai`as  tulos,   toisin   sanoen,   sellai-
set   työt   on   srihteellisen   laajasti   teetettävä   lamakauden   alhaisten
kustannusten   aikana.       3.   Verotaakkaa   on   suurin   piirtein   keven-
nettä\.ä  lamakautena  ja  korotetta`'a  korkeakonjunktuui`in  aikana.
Tämän  vuoksi   on  t,alousarvio   edellisessä  tapauksessa  jä.rjestettä.vä
vajauksel]iseksi,   jälkimmäisessä   tapauksessa   }']ijäämän   antavaksi.
-C. O. Pettei.sson,    Nativitetsminskningens   sociala   bal+grund.    `e
s}.}'t   s}'ntyneisyyden   vähenemiseen,   joihin   tässä   erikoisesti   kiinni-
tetään  huomiota,  ovat  maailmankatsomuksen  muuttuminen  uskt)n-
nollisuuden    vähetessä    sekä    perheen    }.hteiskunnallisen    tehtävän
muuttuminen   tuotannon   siiri``'tt\.ä   kodista   tehtaaseen.    -   E`J.7ts£
fJÖ.z./.er,     VfjJ.Jdcns     ¢Je£epJ.oöJem..      Esitettyään    a]uksi     ei-äitä    tietoja
vehnäk}Tsymyksen    kehityksestä    tekijä    tekee    se]koa    unkai`i]aisen
Paul  de  I-Ievesy'n  ehdotuksesta  vehnäpulan  ratkaisemiseksi.   Tämän
mukaan  olisi  pei.ustettava  kansainvälinen  elin,  johon  kaikki  vehnä-
kysymyksestä  tuottajina  tai  hluttajina  kiinnostuneet  maat  lähet-
täisivät   edustajansa.    Tämä   antaisi   eri   maiden   tuottajille   ohjeita,
paljonko  `'ehnätuotantoa  milloinkin  olisi vähennettävä  tai  lisättä`-ä.
-Davi,d,1)avid`son,   Retrospektiva   studier.111.   Nati,vitetsmi,n`sknin-

gc7%  p7.oztJe77i.    Tekijä  osoittaa,   etlä   Ruotsi  ei  koskaan  aikaisemmin
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ole    todella    joutunut    kokemaan    väestök}'s}.m}'ksen     vaikeuksia.
Sillä   kun  väenlisä}.s   alkoi  saattaa  k}rs}'m}'ksen  polttavaksi,   siirto-
laisuus  pitkäksi  aikaa  ratkaisi  kysymyksen.    Synt}'väis}'}'den  vähe-
nemisen  aiheuttama  väestök}'s}'m}.s,  joka  nyt  odottaa  ratkaisuaan,
on  siten  ai`-an  uusi  i)robleema.

N..o  3,1935.   -David,  Dcwidson, Val,utornas  st,ri!d och  i)enningens
¢d.J.c7e.   Tekijä  esittää pääi)iii.teittäin Englannin paluun kultakantaan
vuonna  1925,  silloin  teht}'ä  virhettä  ja  sittemmin  teht}'jä  }'rityksiä
parantaa  asia.  Edelleen  hän  polemisoiden M}.rdalin  kanssa  tulkitsee
Ricardon   ai`vo-opi]ia.

STATS¢KO\'OMISK  TIDSSKRIFT.

N ..o 2-3,1935.  -0. H . Langezand, Den akut,te krise i be|olknin88-
uC(Ji./t./{.7tgen    Z    j\Toj.gG.     Tekijä    kuvaa    syntyneisy}Tden    vähenemistä
r\'orjassa  ja  osoittaa  niitä  vaaroja,  joihin  se  ennen  pitkää  johtaa.
Hän  mainitsee,  että  Oslon  väkiluku, ellei  kaupunkiinmuuttoa  olisi,
120    vuodessa   kutistuisi   [0000   henkeen   ja   että   Norjan  väkiluku
sadassa   vuodessa   supistuisi   puoleen   nvkvisestä   määrästään.     Ja
tällöin   hän   ei   ole   ottanut   huoinioon   .hedelmälliswden   jatkuvaa
pienenemistä!   Vaaraa   lisää   tekijän   miestä   se   tosiås`'ia,   ett,ä   aluksi
tunnetaan  vain   puheena   olevan  ilmiön   positiiviset   puolet,   minkä
johdosta   ei   ajoissa   r}-hd}'tä   toimenpiteisiin   kehit}.ksen   muuttanii-
seksi.     Kun   jonkin   vuosik.vmmenen   kuluttua   väestön   pääosana
ovat   t\-öhön   k}.lwnemättömät   vanhukset,   on   m?'öhäistä   r`'ht,\.ä
asian  i.arantaL'I;iseen.    -   K. Schonheyder,'  En  anåhyse   av   a;bei:,s-
j¢sÄede7}.       Tekijä     käsittelee     työttömyyskysymystä     eri    puolilta
selvitellen     sen    olemusta    ja    s}.itä    sekä    tai`kastaen    niitä     seu-
rauksia,    joita     todennäköisesti    johtuisi    niiden    keinojen    kä}'ttä-
misestä,    joita    voidaan   ajatella    kä}rtet}riksi   t}röttöm}.}rden   voit,ta-
miseksi.    Tekijän   inielestä   tämän   päämäärän  saavut,tamiseksi   tai.-
vitaan  julkisen  vallan  toiinenpiteitä,  mutta  se  ei  saa  merkitä  }'ksi-
t}'isen  }.ritteliäis}'}-den  s}'rjä}'ttämistä.    -  CtA7t7tcw  Jc{/m,  Bcw.jtc!«!/c£
j  7to7.6`Å`e eÅ-Ce6.Å.ap  J920  ft.J  J.930.    Valaisten  esit}'stään  36  diagrammilla
tekijä   tutkii   s`Tnt\-neis`'\'den  vähenemisen  vaikutusta   avioliittojen
lapsilukuun   r\Torjassa.     Esit?Tksestä   ilmenee   in.  m.,   että   lapsiluh
vuodesta  1920  vuoteen  `1930  on  vähent`.n`.t  tuntuvasti  ja  että  voi-
daan  laskea  sen  edelleen  pienenevän  vriot.een  `1940  mennessä. Lähi-
aikoina  on  kuitenkin  vielä  odotettava  Norjan  väkiluvun kas`.aTan,
mutta  sitten tapahtuu  käänne, joskaan tekijä  ei tässä  ole  koet,tanut
laskea,   milloiii   se   tapahtuu.
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NATIO`TAL¢KO`TO}'IISK  TIDSSKRIFT.

N..o   3,1935.    -F. Zeuthen,   Arl)ei,d,sl,®sheden  som kronisk sarn-
/i4Jtczso7®cZG.     Tekijä   pitää   todennäköisenä,    että   nykyinen   vaikeus
järjestää  työtä  koko  väestölle  tulee  jatkumaan.   On  siksi  syytä  aja-
tella  aivan  erikoisia  toimenpiteitä,  pulatoimenpiteitä,  jotka  tulevat
pitkäaikaisiksi.  Tai.vittavaa  politiikkaa  vaikeuttaa nykyinen vallan-
jako,  jonka vallitessa kukin yhteiskuntavallan osa koettaa selviytyä
omasta   erikoistehtävästään  vähimmän  vastustuksen  tietä.   Tämän
sijaan  tekijän  mielestä  olisi  saatava  .aikaan voimakas vallankeskitys
ja   ymmärtäväinen   yhteistoiminta   yksityisten   järjestöjen   kanssa.
Tekijä   ei  halua  päätellä,  mikä  ratkaisu  oikealle tai vasemmalle olisi
parempi  ja olevaa tilaa edullisempi, mutta tehostaa sitä näkökohtaa,
että  tuotannon rajoitukset  eivät  ajan i)itkään vie  päämäärään vaan
että   i)äinvastoin   tuotantoa   on  lisättävä.    Jakelukysymyskin   saa-
daan  ratkaisuun,  kunhan  vain kollektiivinen tahto  on  määi.äävänä.
-  Ni,ets  Lindberg,   Nytter  nve  Kompromis/oi.szagp  T£I*sLLellen Lyöt+ö-
myyskysymystä   ja    polemisoiden   edellisessä   kirjoituksessa   esitet-
tyjä  näkökohtia  vastaan  tekijä  osoittaa,  että  jokaista  tämän  kysy-
myksen  ratkaisuehdotusta  vaikeuttaa  se  tosiasia,  että  se koskee joi-
denkin  kansalaispiii`ien  etua.    Siten  ei.i  puolueet  aina  voivat  tehdä
toistensa suunnitelmat tyhjiksi ilman että niiden voima riittää oman
ohie+:ma\n  toLe++taLmi\seen.  -  Ki,rsten Gtoerfelt-Tarp , SaesonarbeJds-
JGSÄecz.     Tutkien   kausit`'öttömvvttä   tekijä   ehdottaa   osaksi,   että
hankittaisiin tai.kka selvittely s6ri vaihteluista yksityisissä liikkeissä,
osaksi,    että   yksityiset   työnantajat   olisi   saatava   kiinnostetuiksi
siitä,  et,tä työvoiman tai`ve heidän liikkeissään olisi inahdollisimman
tasainen   }t.inpäri   vuoden.     -   F.  4. voJt   HCLgeÅ,   Pre£semcw.iL47tgen,
A4one!Ö7.G     SCÖ.rL47tge7t     t47?cZ     Fehz£7.yestj£jo7tG7®.      Tekijä    kehittää    aja-
tusta,  että  liikepulien  syynä  ei  ole  liikatuotanto  vaan  liikakulutus.
-   Ilcn.cdd   Westei.gaai.dj,     Nogle   bemaerkninger   om   statist,i,hken   i
J£oZ;cn.   Tekijä  kuvailee   ltalian  uusinta  tilastotutkimusta.ja  osoit-
taa   ltalian   tilastomieskoulutuksen   omalle   maalleen   seui.attavaksi
esi.merk:iLs±.  -   J. C.  J®i.gensen,   Ind,/orsetsrestriktions-og reguLerings-
sys£emei..   Tekijä  luokittelee  ne  keinot,  joita  vallitsevan  maailman-
pulan  aikana  ei.i  maissa  on  käytetty  ulkomaankaupan  rajoittaini-
seen   ja   säännöstelyyn   ja   tarkastaa   itsekunkin   mahdollisuuksia.
Hän  osoittaa,  että  useimmissa  maissa  on tui.vauduttu rinnan hyvin
erilaisiin toimenpiteisiin toivottujen päämäärien saavuttamiseksi.  -
.Jens    Warming,    Kreditforeningsprobzemer.     Tekiiå`    seLosta.a.    Sven
Clausenin   teosta   »Ki'editforeningsforhold»   polemisoiden   sen   eräitä
kohtia  vastaan,  mutta  antaa  kiittävän  arvostelun  siitä kokonaisuu-
tena.
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]AHRBUcHER FUR NATloNALÖKor\TOMIE uND STATlsTIK.

Bqnd,_ 141,  Hef_t §.   -Karb Cftsper, Theorie_ des  Monopotpreseises.
Kirjoituksessa valaistaan,  osittain matemaattista menetelmää käyt-
täen,  monopolihinnan  teoi`iaa.    -  GtÅsCcw  K-J.ä77%r,  D£e  4zÅ/goz»e  der
Pos£  ;773  W¢7tdez  der  Zej£.    Saksan  postilaitoksen toimintamuotojen
vaiheet  ja   kehitys  tarjoavat   mielenkiintoista   aineistoa   tutkijalle.
Aikojen  kuluessa   on  postilaitos   joutunut   vai`sinaisten  liikennetoi-
mien  lisäksi  huo]ehtimaan  muistakin  täi`keistä  tehtävistä.    Niinpä
se  on  antanut  tehokasta  apua  sosialivakuutuksen  järjestelyssä.

Band  141, Heft 6.   -Fri,tz, Zcidow,  Japaiw  lmpericdismus  i,n der
os£cbsjci££scÄert  W£rcscÄci/C.    Japanin   ilmiöimäisen   nopea   kohoaminen
taloudelliseksi ja poliittiseksi valtatekij äksi on herättänyt kaikkialla
maailmassa tavatonta  huomiota.   Luonteenomaista  Japanin talous-
elämälle  on äärimmäisen  määrätietoinen ja  huoliteltu  järjestelmälli-
syys.    Teollisuuden  alalla  tarjoaa  tästä  kutomateollisuus  loistavan
esimerkin.   Japanin vienti  näyttää  kuitenkin jo  saavuttaneen  huip-
punsa.   Elantoalan  ahtaus  ja  alinomaa  kasvava  väestöpaine  pakot-
tavat  Japanin  talouspoliittiseen  ekspansioon.    Voidaan  sanoa,  että
japanilaisesta    on    tullut    maailmanvalloittaja    vastoin    tahtoaan.
Japanilaisen  nationalismin  kollektiivinen,  salamyhkäinen  ja  ei.äässä
mielessä   passiivinen   piirre   tekee   sen   vaaraL)iseksi.    Jos   Eurooppa
haluaa  säilyttää  indo-aasialaisen  vaikutuspiii.insä,  on  sen  muutet-
tava  menetelmiään.   Tulevaisuuden  tunnussanaii  täytyy  olla  fede-
ralismi  eikä  imperialismi.   -  S. L.  GcbbJ.je!,  Der  Gti!erfcmj/ der  E£sen-
balmen  aLs   Mi,ttet  der   Aussenhar?d.e|spotitik.   Vi;\:rne  a;iko3en  kehj+Lys
on   vien)rt  rautateiden  tariffipo]itiikan  yhå  suuTempaan  i.iippuvai-
suuteen  valtion  talouspolitiikasta.    Tari£feja   asetettaessa  pyritään
usein  tiettyihin  kauppapoliittisiin  päämääriin.    Näin   ollen  vienti-
tavaroiden kotimaiset kulj etusmaksut kuvastavat vallitsevaa kauppa-
po\±±+tista.  orientoLtum±sta`.  -  Carb  Brinkmarm,  Ubei.  Landwirtsc-håft-
JjcÄG      4ZucLCzger}osse7Lsc/}ci/fen.        Maataloudellisten      tuotanto-osuus-
kuntien syntyyn vaikutti määräävästi  maatalouspulien luoma hätä-
tila.    Puheena   olevien   osuuskuntien   tarkoituksena   on   mai.kkina-
suhteiden  säännöstely  sekä  tuottajan  ja  kuluttajan  välisen  }'htey-
den   yksinkertaistuttaminen.    Maatalouden  läpikotainen   kaupallis-
tuminen   ].a   kai`tellimenetelmien   täydellinen  omaksuminen  osuus-
kuntien  toiminnassa  ei  voi  kuitenkaan  tulla  kysymykseen.

Band  142,  Heft  1.   -GijLiriei.  Schmötders,  Baid¢gesetzgebuiwb  und
Währungspolitik  i,m  Rahmen  der  Kriserbbekämfung  in  den  Vereiirig-
ten   S£cici!e7t..   Yhdvsvalloissa   on   havaittavissa   paluu   yksinomaan
rahapoliittisiin   toimenpiteisiin    suuntautuvasta    konjunktuuripoli-
tiikasta  valtion  luottovaroilla  finanssioituun  työtilaisuuksien  hank-
kimiseen   ja   talouse]ämän   elvyttämiseen.     Yhdysvalloissa   ja  Sak-



KATSAUS   ULKOMAIDEN   AIKÅKAUSLEHDISTööN                                        361

sassa  muistuttavat  olosuhteet  tätä  n`'k}'ä  sikäli  toisiaan,  että  }tksi-
taloudelliset     näkökohdat    saavat    kummassakin    maassa    väistyä
valtion  aloitteiden tieltä.   -  J\'ctJ.!  v.  B¢!¢'s,  Gemej7tfpe).£  zÅnd GGme£7®-
wc!7`£t47tg.      Kirjoittaja    esittää,   prof.   Surånyi-Ungerin   tutkimuksiin
liitt)-en,  että  kansantaloustiede tarvitsee  yksityistaloudellisen  arvon
ohella  yhteiskunnallisen  arvon  käsitteen.   Viimeksi  mainittu  perus-
tuu   sosialiseen   arvioimiseen, ja   sen   mittapuuna   on   kollektiivinen
hTötT   ia  etu.    -   Otto v.  Zwiedimck-Sildenhorst,   Zur  Entstehungs-
gesc7.jch!c   czes   Det4£ScÄeJt   ZoZzverc;7ts.     I-liljattain   on   Fi.iedrich   List-
seuran  toimesta julkaistu laaja  Saksan tulliliiton syntyä käsittelevä
teos.   Kirjoituksessa selostetaan ja  ai`vostellaan mainittua julkaisua.

Band 142,  He|t 2.  -Robert MicheLs, Vulgärökonomie und  Nat,i,o-
7i¢Zö.Åonomje.     Kirjoittaja   esittää   mietelmiä   eräistä   kansantalous-
tieteen  tunnetuista  kiistakysymyksistä,   osoittaen  samalla,   minkä-
Iaisiin  harhaanjohtaviin  käsit}ksiin  ja  päätelmiin  ne  ovat  voineet
iohia`ah   -  Rudotf  Schwenger,  Di,e  sozi,ale  Frage  im  Beti.i,ebe.   Pyri*-
täessä  ratkaisemaan  sosialisia  k}Ts}m}'ksiä  sivuutetaan  usein  koko-
naan   liikevritvs   sosialisena   kokonaisuutena,   vaikka   nimenomaan
teollisuudeun  li`ikeyritykset   ovat   sosialisen  levottomuuden  tärkeim-
piä   lähtökohtia.     Erikoinen   liikeyrit)'ksien   olosuhteet   ja   tai`peet
huomioon  ottava  sosialipoliittinen toiminta  on välttämätön täyden-
n}+s  valtion  sosialipolitiikalle.   Tällainen  toiminnan  merkitys  perus-
tuu  siihen  tosiasiaan,  että  se  kykenee  täysin  mukautumaan  liike-
yritysten   omiin   edellytyksiin.    Teknillisen  ja   taloudellisen  johdon
ohella   olisi   teollisuusyrit}'ksissä   saatava   aikaan   myös   sosialinen
liikkeenjohto.

\VELTWIRTSCIIL\FTLICI-IES.\RCHI\t.

41.  Band,  Ileft 3.   --Bei.m Ohl,tn,  Protelttionismus  und Volksei,n-
Å.o77u}icJt.      Kirjoituksessa    tarkaste]laan    suojelustullien    vaikutusta
kansallistulon  suuruuteen.   Kirjoittajan mie]estä  suojelustul]it  ennen
kaikkea  vaikutlaTat  kansallistulon  jakaantumiseen,   kun  taas   nii-
den   vaikutus   sen   suui`uuteen   rjipi)uu   siitä,   millä   ta`'alla   muideii
maiden  `.astatoimenpiteet  sekä  oman  maan  tuotantovoimat  niuut-
tuveL+.   -Gusta(>o   Del  Vecchio,   Neu,e   1)robleme  der   Aussenhandels-
£Äeo7.jc.    Kirjoittajan  mielestä   on  u]komaankaupan  te(,ti.ian  luotava
kotimaisen   kaui)an   järjeste]mä,   jonka   `'älit}Tksellä   `'oitaisiin   teo-
reettjsesti  tutkia,  mi]lä  taval]a  kansainvä]isen  kaui>an  ja  kotimaisen
kaupan  väliset  suhteet  `'oivat  kehitt}'ä.    Tämä  on  tärkeätä  ennen
kaikkea  siitä   s}-}'stä,   että  teori{m  on  otettava  huomioon  n}'k}-ään
tavallisiksi  kä}.neet  valuutan  huonontumisp}-rkim}-kset,  jotka  pää-
asiallisesti   perustuvat   siihen,   että   kotimaan  markkinc]jlla   va]]itse-
vat   hinnat   ei`7ät   tä`Tsin   seuraa  valuutan   huonontumista.    Tällöin
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on  m}'ös  otetta`'a  huomioon,  että  `Taluutan  huonoiituminen  `'aikut-
taa  samalla  tavalla  kuin  sekä  tuontitulli  että  tuotantoiialkkio.     -
WoLfgang  Volwassen,  Wälmbng,  Wirtschaft  und  Ausseniiandel.   Kir-
joittaja  tarkastelee  sekä  maksutase-  että  ostovoimapariteettiteorian
i)erusajatuksia  tullen  siihen  tulokseen,   että  ede]linen   ei  voi  lausua
mitään   valuuttakui`ssien   tasapainoasemasta.     Osto`-oimapariteetti-
teoreettisille  laskelmi]le  ei  kirjoittaja  m}Töskään  anna  tä}'t,tä  tu]inus-
tusta  muun  inuassa  siitä  s}-ystä,  että  pääoman  siirtyminen  ja  ps}'}.-
killiset  s}.}'t  estävät  hintojen tasaantumisen.   Joka tapauksessa  osto-
voimapariteettiteoria   pitää   paikkansa   sitä   paremmin,   mitä   voi-
niakkaampia   hintojen   muutokset   ovat,   mitä   vapaam]-tia   kaupi)a-
suhteet  ovat  ja  mitä  suuremman  osan  niaksutaseesta  kaui)i)atase
ir+uodostaii.    -   Peter-Ileinz  Seraphim,  Wii`kungen  der   Net;S-taaten-
biLdung  i,n  Nacf tkri.gseio.o].Ja_  tiu,|  !nrirt8€]_._af tsst"ktui.  TLnd  Wtrtscha|ts-
7?b.pec"      Kii`joittajan   mielestä   kansa]Iis-   ja   }Tleispoliittisista   s?.istä
on  väkivaltaisella  tavalla  muodostettu  uusia  `.altioita,  joiden  sitten
on  ollut  pakko   hajanaisista  ja  erilaatuisista   aineksista   muodostua
kansantaloudellisiksi yksiköiksi.  Entisten teollisuus-, kaui)i)a-, asui,us-
ja   maataloussuhteitten  lakattua  on  ollut  pakko  olijata  taloudelli-
nen  elämä  uusille  ui.ille,  jolloin  etenkin  teollisuus  on  kärsin}-t.

48.   Band,  He|l  1.   T  L6on_ II._D±ipi.ie--,  Ei"irJuLngen der  langen
Tvellen   atbf   die   E.mwicklung   dei.   T'1Timschaf t  seit   1800.    rFi\tk.it+E`ossE\

pitkien   aaltojen  vaikutusta   taloude]liscen   kehit}Tkseen   on   }.leensä
otettu   huomioon   kullan   määrän   `'aihtelut   ja   ?-leisen   hintat,ason
kehitys.    Kirjoittajan   mielestä   on   kuitenkin  ?.htä   täi.keätä   saada
selville    tärkeimpien    maataloustuotteiden   ja    tei)llisuuden   raaka-
aineiden   hintojen   ja   tuotannon   paljouden   `-aihtelui.     -   Å/].Äcn./
Maiwllesco,     Arbeitsproduktivität     uncl     Aussenhai.del.      K+rjo.iu,a.]a\
esittää    suojelustullijärjestelmän    puolustukseksi   opin   t}'ön  tuotta-
vuudesta  työntekijää  kohden.    Sillä  iierusteella,  että  teo]lisuusL\'ön
tuotto  työntekijää  kohden  on  suui`emi)i  kuin  maataloust\rön  tuo.tto,
on   kii`joittajan   mielestä   suojelustul]ien   a`'ulla   kehitett}.   teol]isuus
edullinen  siitäkin  huoliinatta,  että  kotimaassa  valmistettujen  tuot-
teiden  hinnat   ovat  korkeainmat  kuin  muualta  tuotujcn.    Samoin
on  teollisuudella  muissakin  suhteissa  joka  maassa  }'htä  suui`et  inah-

å=llaiåuundi:tkkutå:F|:oliiisrtjeo:ttå,qaell:rity:::|na:|l:|Täaäsfis|::ff!:;-s!å':|P|fa-
häiien  mielestään  teollisuus  voi  kehitt}'ä  missä  tahansa,  kun  taas
pääoman   hankkiminen   on   vain   kä`'tännöllisen   poliLiikan   alaan
knu+-a. pTobleemi.   -  Alfred  Tisr,.e,:,  Auf,)au-  ur,ä  K,.isenprobleme
czer    £7'¢7tjsc7m7t    VoZÅsfpjrlscha,/f.      Kirjoituksessa   selostetaan   Pei.sian
maatalouden,  teollisuuden, liikenteen ja  ulkomaankaupan kehitystä.

42.   Bctnd,  He/t 2.   -Cari  Snyder,  Die  Bedeutung  des  Kapitalan-
gebotes  |iLr  den  lndustriazisierungsprozess.   Tu\k±mus  perustuu   påå-
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asiallisesti  Yhdysvaltoja  koskevaan  aineistoon.    Tutkimuksen  mu-
kaan johtuu teol]isuuden suunnaton kehitys tekniikan kehittymisestä,
mutta  ei  t}'öntekijää  kohden  lasketun  tuotannon  määrän  kohoami-
sesta.   Tämä  on  kohonnut  vain  samassa  suhteessa,kuin  tuotantoon
sidottu  pääoma  on  kasvanut.    Kun  lisäksi  teollisuuden  laajentami-
seen  käytetty  pääoma  on  läh.töisin  teollisuudesta  itsestään,  ei  yksi-
tyisten  säästötoiminnal]a  ole  suurtakaan  merkit}tstä.    Tästä  syystä
on  myös  pääoman  keskitt}rminen  harvojen  käsiin  omansa  tekemään
mahdolliseksi    teollisuuden    laatientamiseen    tai`vittavan    pääoman
r"odostumisen.   -   Fri,edrich  Lutz,   Zur  Theori,e  des   Geldmarktes.
Kirjoitus  s].sältää  rahamarkkinateorian lisäksi katsauksen Englannin
rahamarkkinain   kehitykseen   paperikannan   aikana.    Tutkimuksen
koht,eena  ovat vakauttamattoman  velan,  sen  vakauttamisen  ja  sen
lyhentämisen  vaikutukset.    Näistä   johtunutta   korkotason   alentu-
mista  on  tukenut  teollisuuden  vähäinen  lyhytaikaisen  luoton  tarve.
Tästä  on  ollut  seurauksena  se,  että  pankit  ovat  sijoittaneet  varo-
jaan  awopapereihin.   Uudet  pääomaemissiot  ovat  sitten  vuorostaan
tukeneet  taloudellista  nousua,  joka vähitellen  on päässyt  alkamaan.
-  Paula  Kläl),  Zum  Gesetz  vom  abnehmenden  Bodenertrag.   KLr3oi-
tuksessa   tutkitaan    kolmea    eri   teoriaa:    Liebigin    minimiteoriaa,
joka  pei`ustuu  tuoton  suhteelliseen  kehitykseen,  Breuningin  teoriaa
ja   }Iitschei`lichin   lakia.     Tutkimuksen   tuloksena   on,    että   maan
vähenevän  tuoton  laki  esittää  erikoistapauksen,jota  ei  voida  yleis-
t.å.å.   ~  Velimir  BaJkiö,  Der  Balkanpakt.   Kirio±+uksessa  selostetaLaLn
Balkanin  valtioiden  poliittista  asemaa.

REVUE    D'ECONOMIE    POLITIQUE.

.N..o  2,1935.   -Charl,es  Rist,  Francoi,s  `Si,mi,and.   Nlu±stokirio±+ns
Simiandin  kuoleman  johdosta.   -J14¢i47.jce  Bge',  Z,c}  rGprise  Z)7.j{cm7ij-

gL4e  cf  ses  cciz49es.    Kirjoituksessa  käsitellään  Englannin  taloudellisen
elämän  elpymistä  ja  sen  syitä.   Esitet,ään  kysymykset  rahan  arvon
alenemisen vaikutuksesta sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markki-
noilla,  edelleen  hintojen  deflatiosta  ja  tämän  yhteydessä  rationali-
soinnin  vaikutuksista,   julkisen  talouden  rasituksen  vähenemisestä
sekä   koronlaskusta.    Vielä  kiinnitetään  erikoista  huomiota  uuteen
kaupalliseen   orientointiin  sekä  sisäisten  että  ulkornaisten  menekki-
mahdollisuuksien     avaamiseen.      -   J14€cÄez     KaJecÄå,    EsscLj    d'tÅ7te
th6ori,e   du   mow€ment   cyctique   des   a,|faires.    KiTio±+taLia  kåsL+`elee
aluksi  talouselämän  syk]ejä,  hintoja  ja  tuotantoa,  kysymystä  h}'ö-
dystä   tuotantoyksikköä   kohden   sekä   työvälineiden   käytön   as-
teesta.   Tämän  jälkeen  hän  siirtyy  tutkimaan  palkkojen  ja  tulojen
jakaantumista,   hint,ojen   liikkeitä   ja   lopuksi   uudelleen   tuotantoa.
Käsittely   tapahtuu   suureksi   osaksi   kuvioiden   ja   kaavojen   muo-
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dossa.  =  Hippolyte  IJaiodi, _La  c_rise  .4_es  chemins  de  |er  et  l:organi-
Sci!jo7?   czes   £rci7tsporfs.   Parodi   tulee   siihen   tulokseen,   että   liikenne-
kys}-mys   on  i`atkaistavissa  tä}'dellisesti  vasta   sitten,   kun   erilaiset
liikenteenlajien   harjoittajat    oppi`'at   }-mmärtämään   ajoissa,    että
kaikki  niitä  koskevat  k\'s`'m`-kset  on  ratkaista`.a  varmoista  teknil-
lisistä  tekijöistä lähtien..  TäiT;än jälkeen on kehitettävä koko liikenne
kysym}'ksen   kori)oratii\.ista   järjestel}'ä   kohden.   -  S£6p/ic{7te   WJo-
cevshi,  Y a-t-ib  trop de ti`avaizleurs 6trangers en  Francep  Låhtökohte\na
kirjoituksessa   on    Ranskan   450000   t}'ötöntä   t}töntekijää,   jotka
aiheuttavat    k}'s}'myksen:    onko    Ranskassa    liikaa    ulkomaalaisia
t}Töntekijöitä.     r\Täiden   i)alauttamista   kotimaahansa   estävät   inhi-
milliset  ja  poliittiset  s}'}.t.    Kii`joittajan  mielestä  näiden  t)'öläisten
lisä}'s  olisi  päinTastoin toi`.otta`'a taloude]lisista ja väestöpoliittisista
s}'istä.     K}ts}.m}-stä   tut,kitaan    ammateittain   ja   maantieteellisesti.
~  Ren6  Courti,n  ia`  Piei`i`e  Dietei.len,  I; acti,(>i,t6  des  institutions  6cono-
mjgi4es  ..7tcc"a!t.o7}¢Jes.   Kirjoittajat  käsittelevät  m.  m.  kansainliittoa
sekä   kansainvälisiä   i.ahataloudellisia,   kaupal]isia   ja   tuotannollisia
kys}.m}'ksiä  sekä  kultavarastojen  kä}.ttöä  kansainvälisen lainauksen
pa\+veluksessa.    i-~  I-]eni.i   Ti.uc]ny,  Tal)leaw`   de  l:6conomie  |rancaise.
Rockefellerin   instituutti   Pai-iisissa   on   julkaissut   Ranskan   talou-
dellista  elämää  v`-.   1910-1934  käsittelevän  teoksen,  jossa  eri  asiat
esitetään     g`raafillisesti.     -    .4c7ojp/iL'     J"t(J).g/,     4{4£c{J.cÄ].c,     cii4fcw.Å.t.e
e£    ciitccw.ci.e.      Kii`joittaja    käsittelee    autarkia-sanan    ei`i    muotojen
soveltuvaisuutta   i`anskan   kieleen.    -    fi.-J.  T"p!t.J,   £es   c?jscoi47.s
dcs  Z)cL7}gt/®.ers  cwtg!cu.s.    »Big  fiven»  johtajat  ovat  esittäneet  seikkoja,

jotka   heidän   mielestään   osoittavat,,   et,tä   pankkien   kansallistutt,a-
minen   Englannissa   ei   ole   suinkaan   tari)een   vaatima.     Kirjoittaja
käsittelee   heidän   i)uheitaan   jakaen   kii`joituksensa   kolmeen   i)ää-
osaan:    Englannin  i)ankit  `'.   1934,  monetääi-inen  k}.s}.m}'s  ja  i)ank-
kien   valtiollistuttaminen.     -   Pi.e"€-Jpen/.cmt.7t    T''t.g7.ct4.t.,    Lc   /oJtc7S
britannique    d'6galisation     des    changes.      \T±gTeux    tutkii    Ting\an-
nin     kurssien    tasauttamisrahaston    toiinintaa    erään    I-]allin    kir-
io±tuksen  5ohdosta.   -  Georges  Lutfalla,  Compte  rer.du  des  travaua;
de  l,a   Ive   R6union  europ6eime   de  l,a   Soci6t6   i,nterrbationale   d:6cono-
mc'trje.    Kirjoittaja  käsittelee  Stresassa  s}')'skuussa  v.   4934  r)idet}.n
kokouksen  ei`i  k`'s`'m\.ksiä  kaavojen  ja  kä}'rien  avulla.

N..o  3,1935.     -Chai.les  Rist,    Avant-proi)oS.   R±st  toteaaL,  e\t.å
Ranskan  talouselämä  on  v.  1934  enemmän  kuin  ennen  ollut  riippu-
vainen   ulkomaani`ahan   inuutoksista.    -   Aikakauskii`jan   numero
on   noin  700-sivuinen  katsaus   Ranskan  talouselämän  kehitvkseen.
Siinä  käsitellään  väestöliikettä,  hintoja,  }'ksit}'isten  tuloja  ja  kulu-
tusta,   maksutasetta,   talousarvioita,   valtiorahastoa  ja  valtiovelkaa
finanssilainsäädäntöä,    i.ahamai`kkinoit,a    ja   vaihtokursseja,   pank-
keja,   säästöpankkeja,   vakuutustoimintaa.    Tuotannosta   esitetään:
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maatalous,  teollisuus,  kaivosteollisuus,  metallurgiset  ja  mekaaniset
teollisuudet,  tekstiili-,  sähkö-ja vesivoimateollisuudet sekä matkailu
ja  hotellit.  Edelleen kaupan ja  liikeiiteen alalta:  kotimajnen vaihto,
kotimainen kauppalainsäädäntö,  tullipolitiikka, cleai.ingrit,  i`autatiet
ja  muut  kuljetusvälineet,  mei`ikauppa  ja  satamat,  Pohjois-Afrikka
ja siirtomaat.   Lopuksi sosialipolitiikan alalta: työmarkkinat, sosiali-
nen  lainsäädäntö,  sosialiset  vakuutukset,  osuustoiminta  ja  asunto-
kysymys.   -   Kirjoittajat   ovat  yleensä  samat  kuin   edellisissäkin
aikakauskirjan   Ranskan   talouselämän   katsauksissa.



Z U S Ä M M E N F n S S U N G.

DIE   ALLGEMEINE   ENTWICKLU`TG   DER   .lRBEITSLÖHNE
IN FINNLAND IN DEN IAI-IREr\' 192o-1934.

von  Ma`g.   Kalewo Tamminen.

Dieser  Aufsatz  fusst  auf  dem  st,atistischen  Material  der  grössten
Unfallversicherungsgesellschaft Finnlands, wobei allerdings zu beach-
ten  ist,  dass  die  Angaben  nicht  ganz  genau  sind,  sondern  die  tat-
sächlichen   Löhne   offenbar   etwas   höher   wai-en.

Ein   Vei`gleich   zwischen   den   Löhnen   dei.   landwii`tschaftlichen
Arbeiter   und   Waldarbeiter   zeigt,   dass   die   Entwicklung   insofern
fast  parallel  verläuft,  als  die  erstei`en  iin  Sommei.,  die  letzteren  im
Winter von Jahr zu  Jahr  auf  dem g]eichem T\Tiveau gestanden haben.
Dies   ist   dai`auf   zurtickzuftihi-en,   dass   die   Arbeitskraft   auf   diesen
.Gebieten  tatsächlich  dieselbe  ist,  die  Zeit  der  dringendsten  Arbeit
jedoch  in  verschiedene  Jahreszeiten  fällt.

Die   Löhne   der   lndustriearbeiter   sind   mit   Bezug   auf   die   aus-
ländische   Konkurrenz  in  zwei   Gi`uppen   geteilt:   die   Löhne   in   der
Exportindustrie  und  die  Löhne  in  der  fui.  den  einheimischen  Markt
ai.beitenden  lndustrie,  und die ]etztere wieder in zwei  Untergruppen
gegliedert:  die  zollgeschtitzte  und  die  ohne  ausländische  Konkui`i.enz
arbeitende  lndusti`ie.   Die  Löhne  in  dei.  Exportindustrie  und  in  der
ohne   ausländische  Konkurrenz  arbeitenden  einheimischen  lndusti`ie
waren im grossen und ganzen gleich, die Löhne in der zollgeschtltzten
einheimischen   lndustrie   dagegen   höher.

In  der  Wirtschaftski`ise,  von   1930  an,   sind  die  Löhne  gesenkt
worden;  da  aber  die  Lebenskosten  gleichzeitig  noch   mehr  gefallen
sind,   sind  die  wirklichen  Löhne  nicht  niedriger  als   1928,   sondern
augenblicklich  in  sämtlichen  lndustriegruppen  höher  als  am  Ende
dei'   Hochkonjunkturzeit.

Vei`gleicht   man   die   heutigen   Ai`beitslöhne   mit   denjenigen   dei`
Voi`kriegszeit,    so    ist   die   lange   lnflationszeit   1915~1923   mit   in
Betracht  zu  ziehen,  wo  die  Löhne  zwar  schell  stiegen,  proportional
abei`  nicht  so  schnell wie  die  Lebenskosten,  so  dass  also  die tatsäch-
lichen  Löhne  entsprechend  fielen.
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Die   Ai`beitslöhne   sind   in   der   lnflationszeit   jedoch   bedeutend
schneller   gestiegen   als   z.  8..  die  Beamtengehälter,   welche  im  Vei`-
gleich  zu  den  jetzigen  Lebenskosten auch heute noch  nicht  die  Vor-
kriegshöhe eiTeicht haben.   Trotzdem man in  der  lnflationszeit  1918
-1919 in Finnland vom 10-12 sttindigen Arbeitstag zum 8-Stunden-
tag   tiberging,   hatten   die   tatsächlichen   Löhne   1923-1924,   wenn
man   das   Jahreseinkommen   zu   Grunde   legt,   den   gleichen   Stand
wie   1913   erreicht.    Die   Einwirkung   der   lnflation   auf   die   Löhne
war   also  zu  derselben  Zeit  tiberwunden,   als   die  Valuta  Finnlands
endgtiltig stabilisiert wai..   Die Lohnerhöhung nach 4924 in den ersten
Ki.isenjahren    ist    eine   typische    Folgeerscheinung    der    Hochkon-
junktur.

Ein   Vergleich   zwischen  den  Löhnen  in  der  lndusti'ie  einerseits
und   den  Löhnen  der  landwirtschaftlichen  und  Waldarbeiter  ander-
seits  zeigt,   dass  die  Löhne  am  Ende  der   lnflationszeit  fast  gleich
hoch   waren.     Nach   der   Valutastabilisierung   sind   die   Löhne   der
industriellen    Arbeiter    weiter    gestiegen,    wogegen    in    der    I-Ioch-
konjunktur   die  Löhne   der  landwii`tschaftlichen  und  Waldarbeiter
im  Vergleich zu  den  Löhnen in  der  lndustrie  nur langsam  gestiegen
sind.     Da   sich   die   ungelemten   Ai.beiter  vom  industriellen   Stand-
punkt  aus  betrachtet aus der Land- und Forstwirtschaft rekrutieren,
zeigt  diese  Entwicklung,  dass  die  gelernten  Arbeiter  unter  der   ln-
flation  verhältnismässig  mehr  zu  leiden  hatten  als  die  ungelemten
Arbeiter.    Als   grösster   Arbeitsgeber   Finnlands   ist   die   Landwirt-
schaft  der  Faktor,   der  nebst  dem  Angebot  an  Arbeitskräften  am
entscheidensten  das  Lohnniveau  auf  dem platten  Lande  beeinflusst;
anderseits  wei`den  aber  die  Löline  in  der  Landwirtschaft  auch  von
den   Löhnen  in  dei`   Industrie  insofern  beeinflusst,   als  sie  gewöhn-
lich in den  lndustriegebieten höher  als  in den rein ländlichen Gegen-
den   sind.

UBER   DIE   FINANZIERUNG    DER   FREIWILLIGEN   SIED-
LUNGSTÄTIGKEIT   IN  FINNLAND  MIT  STAATLICHEN

MITTELN.

von   Direktoi`  J.  W.   fz¢7?gezJ.

Die  Beschaffung von Siedlungsland ftir  die landlose  Bevölkerung
mit   staatlichen   Mitteln   begann   in   Finnland   schon   in   den  80er
Jahi`en  des   vorigen  Jahrhundei`ts.    Zunächst  versuchte  man  diese
Frage  mit  Hilfe  des  in Westfinnland  tiblichen Torpsystems  (Toi`p  ±
Pachtbetrieb)  zu  lösen,   das  man  auch  in  Ostfinn]and  einzufuhren
beabsichtigte.    Doch  gab  man  diesen  Versuch  bald  auf  und  ergriff
Massnahmen  zur  Beschaffung  von  eigenem  Grund  und  Boden  fur
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die   ]andlose   Be`'ölkerung,   in   erster   Linie   durch   Gewährung   `-on
Darlehen  zu  niedrigen  Zinsen.

Zu   diesein    Zwecke   wurden   seiteris    des    Staates   verschiedene
Fonds  gegi`ilndet,  die  im  Jahi`e  1898  unter  dem  J\Tamen  »Darlehens-
fonds   fiir  die  landlose   Bevölkerung»  vereinigt  wurden.    Die   Mittel
dieses    Fonds    betrugen    damals    525,521:02    Fmk.     Die    gesetzge-
berische  Grundlage  fur   diese  Ansiedlungstätigkeit  bilden   die  Ver-
ordnungen  von   1898   und   1901,   die   Bestimmungen   beti`.   die   Vei.-
wendung   der   Mittel   des   ei`wähnten   Fonds   enthalten.    Diese   Be-
stimmungen   waren   mit   geringen   Änderuiigen   bis   1920   in   Kraft,
wo  der  ))Dai.lehensfonds  ftir  die  landlose  Bevölkerung»  den  heutigen
P\-amen  »Kolonisationsfonds»  erhielt.    Durch  das  Gesetz  vom  3.  VI.
1927  wurden  Bestimmungen betr.  die  Finanzierung der Ansiedlungs-

:i:igåeÅtndme':tu:::åt'ei:fhaehnreå`i::ednaue;:ansf|ei:i|ipha:ie?:så::nhf:[n:spcäitee:
Reichstag  eine   Gesetzesvoi`lage  der   Regierung  vor  beti..   die  Kodi-
fizierung   der   gesetzlichen   Bestimmungen   Uber   die   gesamt,e   Sied-
lungstätigkeit   und  ihre   Finanzierung.

Dui`ch  foi`tlaufende  Uberweisungen  aus  öffentlichen  Mitteln  und
durch  eigene  Einktinfte  infolge  Verzinsung  usw.  ist  der  Fonds  bis
Ende   1935   auf   ca.   430,5   Mill.   Fmk.   gewachsen.

Die   Gewähi`ung   von   Ansiedlungsdarlehen   geschieht   nicht   un-
mittelbar   an   die   Siedlei`,   sondem   durch   Vermittlungsoi`gane,   in
ei`stei'  Linie  durch  die  Landgemeinden.    Diese  haben  aus  den  tiber-
wiesenen    Mitteln   kommunale   ))Darlehenskassen   ftir   die   landlose
Bevölkerung)),  später  »Kolonisationskasseny)  genannt,  gegrtindet,  die
auf  Gi`und  einer  Verordnung vom Jahre  19`19  durch  die  Ansiedlungs-
komissionen   in   den   einzelnen   Gemeinden   verwaltet   werden.    Als
sonstige  Vermittlungsorgane  seien  die  landwirtschaftlichen  Vei`eine,
gemeinntitzigen  Gesellschaften  und Genossenschaften genannt;  doch
haben    sie    eine    unbedeutende    Rolle    gespielt.     Die    Anzahl   der
Kolonisationskassen  beträgt  heute  504.    .Nur  34  Kommunen  haben
keine.

Die    Konti.olle    der    Darlehenskassen   wurde   ziierst   durch   die
Zentralbehörden   in   den   einzelnen   Länen   ausgetibt.     1906   wurde
von Seiten der Regierung ein besonderer lnspektor zur  Uberwachung
der   einschlägigen   Gesetze   eingesetzt.    Nachdem   in   den   folgenden
Jahi`en   das   Kanzleipersonal   dieses   tibei`wachenden   Oi`ganes   vei.-
mehrt war,  wurde im Jahre  1917  ftir  die in  Frage stehende Konti`oll-
und  Uberwachungsarbeit  eine  besondei`e  Zenti`albehörde,  die  Kolo-
nisationsdirektion  eingesetzt.•   Die   Organisation    der   Ansiedlungstätigkeit   in    Finnland   und

ihrer  Finanzierung  mit  staatlichen  Mitteln  hat  wegen  des  Fehlens
einheitlicher  Methoden  Kritik  erfahren.   Es  besteht  auf  diesem  Ge-
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biete  eine  Vielheit  von  Gesetzen,  Verordnungen  usw.,  dei`en  Anzahl
sich  auf  ca.   100  beläuft.    Besonders  schai'f  kritisiert  ist  der  Mangel
an   Einheitlichkeit   und   die   bui`okrat,ische   Schwerf älligkeit   in   der
Finanzierung der Ansiedlungstätigkeit.  Auch die Kolonisationskassen
haben   nicht   die   notwendige   Selbständigkeit   besessen.     Die   ganze
Opganisation   ist   ausserdem   fur   den   Staat   mit   gi.ossen   Ausgaben
verbunden.     Schliesslich   ist   ein   Missverhältnis   zwischen   den   Ge-
samtbeträgen   der   zu  verschiedenen   Zwecken   gewähi`ten   Darlehen
festzustellen  und  zu  beanstanden,  dass  Rentabilitätsgesichtspunkte
bei  der  Finanzierung  der  Ansiedlungstätigkeit  zu  wenig  Beachtung
gefunden  haben.

Die   Gesetzesvoi`lage   vom   8.   VIII.   1934   versucht   die   Bestim-
mungen  betr.   die  Ansiedlungstätigkeit  und  ihre  Finanziei`ung  ein-
heitlicher  und  einfacher  zu  gestalten  und  die  Missstände,   die  sich
in  der  heutigen  Organisation  ergeben  haben,  zu  beseitigen.    Doch
gibt  die  Vorlage  in  manchen  Punkten  betr.   die  Finanzierung  der
Siedlungstätigkeit  Gelegenheit  zu  Krit,ik.

Eir\TIGE   FRAGEN   BETREFFEND   DiE   uBERPRODUKTIor\T
|r\T  DER  WELTwiRTscHAFT.

Von Mag.  P.1.   Nikulainen.

Der   Aufsatz   behandelt   zunächst   den   Begriff   Uberproduktion
und  die  Diskussion,  zu  der  dieser  Veranlassung  gegeben  hat.    Das
Wort  Uberproduktion  ist  an  sich  schon  ungenau,  da  es  nicht  näher
angibt,   ob    die   Missverhältnisse   durch   zu   hohe   Produktion,   zu
geringen  Verbi`auch  oder  durch  beides   zusammen  veranlasst  sind.
Unklarheiten  werden  auch  dadurch  hervorgerufen,  dass  einige  For-
scher  absolute,   andere  relative   Uberproduktion  meinen.

Es  wei`den  dann  die  Produktion,  der  Verbrauch,  die  Ubei`schuss-
bestände   und   die   Preisbewegungen   der  wichtigsten  Welthandels-
artikel   wähi.end   der   letzten   Jahrzehnte   sowie  die  Rationierungs-
versuche   in   den   einzelnen   Ländern   und   auf  dem  Weltmarkt  be-
handelt.    Die   Weizenerzeugung   nahm   in   der   Zeit   zwischen   dem

Xe:yt.t.zi:?d:rndubde::chY::tåceTra:tgskrui:em:å:åä;l|tEi2S=äåslojodwe:niåh|åå:
erzeugung,  entsprach  also  nur  dem  Bedai`f  von  1,5  Monaten.    Die
Zuckererzeugung  stieg  in  der  gleichen  Zeit  um  ca.  50 °/o,  der  Uber-
schuss  entsprach  dem  Bedarf  von  3-4  Monaten.    Die  Kaffeepro-
duktion  nahm  um  ca.   60 %,   beim  Anhalten  der  Wirtschaftskrise
sogar   um   ca.   100 °/o   zu   und   der   tTberschuss   entspi`ach   maximal
einem  Verbrauch  von   1,-5  Jahren.
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Die  Zahlen ftii.  die  drei  Gebraui`hsgtiter  in  den   Krisenjahi.en   er-
scheinen  also  auf  den  erst,en  Blick  sehr  ung]eichartig.    Es  ist  eigen-
tiimlich,    dass   bei   allen   drei  Welthandelsartikeln   auf   den   Märk-
ten   die   gleichen   Schwiei.igkeiten   herrscht,en   und   dass   sie   auf   den
\Dvj:thsc:å:åsnkdoe::ersei:iendaAsnl?rsesrfå|tei:s:ehweenndnenmt;åerå:åu%gbeenrs%ahbues::

bestände   iiicht   mit   der   Erzeugung,   sondern   mit   der   jährlichen

ölouå;oThåerveuTg'eeriscchhtissDaenrz\||:ekiå:nut''nbderkc#::.ba:t;¥`o/.mbazxjTå!oc,a/:
dei`  Ausfuhr,  und  z\`'ar  weil  `'or  der  heutigen  Rationierung  ca.   ein
Fiinftel   \`'eizen,   c.a.   40  °/o   Zucker   und   ungefähi`   die   gaiize   Kaf-
feerzeugung.  auf  die  \``eltmäi-kte  kamen,  abgesehen  von  den  Lager-
beständen  zui.  Rationierung..    Der  auf  die  Ausfuhr  entfallende  Teil
beeinflusst entscheidend die Marktpreise, auch wenn seine Bedeutung.
im   Vei`gleich  zur   Erzeug.ung  nicht   gi.oss   ist.

Weiter   wird   festgestellt,   dass   die   Schwiei`igkeiten   auf   diesen
Märkten  schon  vor   der  allgemeinen  \`ii`tschaftski.ise  während  der
I-Iochkonjunktur   entstanden   und   die    Ki.ise   somit   bei   den   Ver-
bi`auchs-,  nicht  aber,  wie  in  der  Theorie  gewöhnlich  vorausgesetzt
wird,    bei   den   Produktionsgtitem   einsetzte.     Zuletzt   werden   die
Bationierungsmassnahmen  behandelt.
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>>L\Iahtava  talou-
dellinen kirjasar-
ja, jonka veroista
vain   suurimmat
sivistyskansat
voivat esittää»-

(Kalufi   lousunto.)

KA NSANTALOUDE LLINEN
KÄSIKIRJASTO

on      suurisuuntainen     kirjasarja     kaikista     kansan-
taloustieteen ja -politiikan, julkisen talouden ja tilasto-
tietecn   eri   aloisLa.    Kukin   teos   on   mahdollisuuden
mukaan   parhfdin   asiantuntij.m   kirjoittama:

(.      RAIIA   .n  I',\`-K[T.    Kirj.  tri
P..\..\`'O KORPIS.\ARI.125: -,
sid.  150: -.

»Teos  `'alaisee  kä`'ti\nnön  mie-
hillekin    monti`   liiimi.\räi\ kohtaa
heid!in   taloudellisessa   ajattel`is-
saan.»   (}[aist.  Eino  .J.|`iri.)

||.    .JULKI^`TF.`T    TALOUS.         Kii`j.
prol..  E. NEV..\NljTN`'A.   85: -,
sid.110: -

))Kirj.|an   pc`reht}'mincn   vaatii
vaka`'i`.| ponnistusta, mutta palk-
kion€i     on     s`.`.entyn`'t     käsitys
`aloLi(lellisen     eläinän     tärkcistä
k`.s`'m}.ksist!.i.})        (Ti.i      K.  Kivi-
illho.)

III.  SOSIALIPOLITIIKKA.       Kirj.
T`rof.    F,I`'O    T{[`L'SI.      2    osaa.
Kiimpikin  å  90: -,  sid.  110: -.

»Kolimaiselt:`        näköl{:Tp^nalt a
kirjoitett\i   sosii`lipolitiikan  }'leis-
esitys.     Sellaisena   se   on   meillä
mc`rkkiteos.))     (Ylijohtaja    I.:in.|r
Böök.)

Eri             , +

[`'.±'t]t[JSEEiK#[XEALL[SpEÄY`p]T£:
TF.ET.     Kii.j.  prof.   E. NFVAN-i  ljl`'`'A.       110: -.  sid.130: -.

»'l`coksen         ilmest}'minen      on
m.rkkitapaus   maamme  kansan-
t.ilo`i(1el]isessa      ti(tkimustyössä.»

(}I.|ist.   Eino   .TaLii`i.)

`'.     TEOLI,ISUUS      JA       TEOLLI-

]soT;t.:3.T.°#T`FtKR¥,£`.[K'å!+iiR'ä=
200: -,  sid.  220: -.

Tässä sai`jassa viimeksi ilmesty-
n}'t teos scl`.ittää loista`'alla näke-
m}'ksellä  ja kii`Taustaidolla teolli-
s`itiden    keliit`'ksen     vuosituhan-
sien    tak!`a    n}'k`'päi`.iin.

))Perini)ohjainen         asjantunte-
ni`is  ja  t?'y)il)inen  taito  toisiinsa

}.ht}-neinä   tckevät  tohtori  Kove-
i.on  kirjast.i  harvinaisen  antoi§an
tic`tol.ähtecn.» (Maist.W.   Sjöberg.)



Merkki+apaus  talous+ieteellisen
kirjallisuutemme  his+ot:iassa.

FRIEDRICH  LIST'in  teos   saatu   suo£
meksi  julkaistuna.

Meidän  aikanamme puhutaan paljon talouspolitiikan suun-
nistamisesta kansallisen teollisuuden itsepuolustuksen mer-
keissä.   Nyt on Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisvaro-
jen  avulla  saatu  suomennetuksi  teos,  joka  nerokkaammin
kuin  mikään muu ajaa juuri Lälä talouspolitiikan suuntaa.
Se  on  saksalaisen  FRIEDRICH  I.IST'in  klassillinen  teos:

KANSANTALOUS=
TIETEEN

KANSALLINEN
]ÄRJESTELMÄ.

Olemme  vakuutetut siitä,  että tämä teos sekä pari vuotta
sitten   ilmestynyt,   päinvastaista   talouspolitiikkaa   ajava,
yhLä tuoreena säilynyt Adam Sm[lh'i.n nerontuote KANSO~
JEN  VARALLISUUS tekevät  enemmän  taloustieteellisen
ajattelun  edistämiseksi meillä kuin mitkään  muut teokset.

L £ s Z ..   Kansantaloustioteen  kansallinen  järjestelmä.
(SivisLys  ja  tiede  99.)   -   520  siv.  Hinta  75:  -,   sid.
90:  -.
S m {. / h  ..   Kaiisojen   varallisuus.   1.    (SivisLys  jatiede
93.)  -  601  siv.  Hinta  75:  -,  sid.  90:  -.

WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ.







PA INOTölDEN
TARVITSIJAT!

Historiallinen   Aikakaus-
kii.ja  ynnä   monet  muut
sivistyslukemistot  paine-
taan    Helsingin   Uudessa
Kii.japaino  Oy:ssä.
Historioitsijat,    sekä   tieLee[-

liset   ja   taloudel]iset   laitok-

scl     ja      liikkeet     teettäkää
tarvitsemaiine   kirjapaiiiolli-

set   työt   llelsingiii   Uudessa
Kirjapaino  O}t:ssä, joka kiii`-

nttl]a suorit (aa vaativimma[-
kin   tehtävät.

Ennakkokustaimusari]ioita   laadimme    aul.iisl.i

ja    tuöl    suorilamme    läsmällisesii.

IIELSINGIN   UUSI
KIRJAPAIN0  0.Y.

Hclsinki.     I.udvikiiikalu    4-6.     Puh.   23833  ja  33789
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oh   herkkua

Korkea      rasvaiiitoisuus     ja

pitkä    k)'iis}'ttiiittisaika    an-
t.avat.   sille    eTikoisen   hienon

inauii,     jonka     ansiosta     se

l}rl`}'essä    ajassa    on    voiL,la-

nut,     herkkusuiden    suosion.
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Mi,ssä   hunnosscb   on

PAITAVARASTONNE?

M I E 11 I S T E N
MIESTEN
»hovihanhhija»

Kesäaurinko   on   armoton  pal-
jastamaaii sen puulteellisuudetl
Juui.i   iiiiihin  aikolliin  on  kui-
tonkin S. O. K:n jiiscnosuuskaup-

poinin   saapuiiu(  suuri  joukko
mielenkiiiitoisin kesiiuutuuksia:
sckä kiinto-että irtokauluksisia
ke\iät-ja kesäpaitoja  gii]gham-
zcphyristä,  perkalista,  amerik-
kal.    i)i`itakankaasta,  i>Duplexi>-

k{`tiki`asla,  poplii]`ista,  trjko)ii-

]iista     y.m.,     kaikissa     monia
hienoja  värejä  ja  raidoituksia.

Niistä    löytää  vaativakin   hcr-
rasmies   ]no]1ta  Sopivaa  mallia,

ja      kuLcn    S.O.K:i]      tuottiiet

ylceT]sä,    ovat    näinäkin    mitä
liuolellisii`ta     laatutyötä    ei.it-
täin      kohtuullisii]i     hintoihiti.

*Myöskin      nai-
sille     on     ual-

misleidemme  jou-
kos;s(i  i]tiljon muo-

dikkail(i,   käi)län~
nöllisiä    ja    kau-
niilu  l(esäuuluuk-
s].cr.



Suomen suurlh
ybtelstoimlntaryhma

vakuutusala]]a
jarjestÄÄ   vakuutuksia    kaikl]ta
v®kuutusa)oflta huokeimmin kustan.
nuksin,  Teille   edullisimmin  ehdo-in.
Turv&tkaa    fteenne,    omaiBenne   ja
kotinne  vaurioiden  uhaltal   Neuvo-
temaa  jo  tänaån  lahimmä88ä  asioi-
misto88amm®    Teill®     välttämättö-
mistä  vakuutuksista  ja  niiden cdul-

Hsimmasta  .iärjestelysta.

Ilenkivahuu€usyhtib

SALAMA
Vakuutus oy.          Tapaturmavak"ti.. Qir.

POHJOLA    KULLERVO

Kolme  suurta,  vakavaraista  b
suomalalsta  va kuutusyhtiötä,
edustaen  kalkkla vakuutusaloja.



Tuolla
isä  'ulee!,

Ei   kukaan  ole  sellainen  kuin
isä,  niin  vahva  ja turvallinen.
Häneen  voi  aina  luottaa, hän
auttaa    ja    suojelee   kaikessai.
Äidin    ja    )asten    tulevaisuu-
denkin   hän  on  turvannut  ...
heidän  hyväkseen  hän   on  ot-
tanut  riittävän  suuren  henki-
vakuutuksen    S  U 0  M  I-yh-
tiöstä.

KESKINÄINEN  HENKIVAKUUTUSYHTIO

SUOMI
M aan  suurin  1. e n k i v a k u u t u s 1 a i, t o s
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