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enemmän.

Kau])papolitiikan olcinuksen toisaalt,a kaupi)aa ehkäisevä, toisaalta sitä edistävä kaksinaisuus kuvast,uu selvästi jo
niist,ä kolmesta ulkomaankauppapolitiikan järjestelmästä, jotka
aikain vaihtuessa ovat toinen toistaan seuranneet ja joita merkantilisinjn estejärjestelmä, ]800-luvun vapaakauppa ja sitä seui`annut
Lullisuojajäi`jestelmä edustavat.

Kun tietoisesta valtion toiminnasta ulkomaankaui)an alalla \'oidaan i>uhua 1600-luvult,a alkaen, silloin l']nglannissa ja vähän m}'ö-

heminin, etenkin 1700-luvulla, Ruotsi-Suoinessakin vallitsi n.s. mer-

kant,ilistinen e s t e j ä r j e s t e 1 m ä. Se koetti kyllä edistää maan

vientikaupiiaa ja tavarain kuljetusta oman maan laivoilla, mut,ta
ulkomaisten tavarain tuontia ja ulkoinaisten laivain liik(`nnettä
}'ritettiin kaikin tavoin est,ää ja vaikeuttaa. Kotimainen teollisuus
oli saat,ava valtion monenlaisen holhouksen turvin mahdollisiinman
monipuoliscksi ja sen tarvitsemain raaka-aineiden sainoin kuin
leii)äviljankiii vienti usein estettiin. Tahdottiiii mv`'dä mahdollisimman paljon, mutta ostaa mahdollisimman vähän, jotta ma€i
ulkomaisella kaupallaan rikasLuisi.

Mutta valtion holhous talouselämässä kävi tukalaksi ja tui.niiolliseksi, keinot,ekoisesti t,uetun teollisuuden tuotteet tulivat kalliiksj.
.J.a pian huoiiiattiii], että voidakscen m}'}'dä tä}Tt}.i maan m}'ös
ostaa.

Todettiin,

cttä toisilla iiiailla oli i)ai'einmai

edell}'tykset

toisten ja toisilla toist,cn tavai.ain val]iiistamiseen ja et,tä monia

tavaroita ulkomailt,a voitiin ostaa halvemmalla kuin kotimaasta.
Näistä huomioista t,ultiin 1800-]uvulla v a p a a k a u p a n järjestelmään, jonka tui`vin sit,ten sanot,un sataluvun jälki])uoliskolla
kehitt,`-i valtavan inoniijuolinen ja vilkas maailmankauppa. Etenkin kun liikennetekniikan edist`'s loi mahdollisuudet vai.sinaisten
siii`tomaatavai`ain, mausteiden, sokei`in, kahvin ja tupakan, ohella
myös kutomaLeollisuuden i`aaka-aineiden ja viljan joukkotuontiin
merentakaisista maista Fmrooppaan ja sellaisten i`askaiden ja tilaaottavain tavarain kuin Pohjoismaiden ituutavarain joukkovientiin.
Vai)aakaupan aikana omaksuttu kauppalii)un yhdenvei`taisuuden
periaate, jonka iiiukaan ulkomaisilla laivoilla maan satamissa on
samat oikeudet kuin kotiinaan laivbilla, on liikennepolitiikassa
}.leensä vieläkin tunnustet,t,u.
Kauppa- ja tullipolitiikassa sen
sijaan vapaakauppajärjcstelinän tilalle tuli 1800-luvun viimeisellä
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neljänneksellä vähitellen yhä voimakkaammaksi varttuva
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suo-

j e 1 u j ä i` j e s t e 1 m ä. Tosin oli vapaakauppajäi`jestelmänkin vallitessa tulleja kannettu finanssi- eli vei.otulleina valtion tulojen

kai`tuttamiseksi. Niinpä Englannissa, joka v. 1860 Ranskan kanssa
tekemässään kauppasoi)imuksessa oli luopunut kaikista teollisuustulleista, eräistä yleisistä kulutustavai.oista, kahvista, teestä, tupakasta, oluesta ja viineistä, kannettiin niin paljon tulleja, että vuosisadan vaihteessa 1.900 siellä valtion tullitulot sekä sinänsä että
suhteellisesti väestöön vei`i`aten olivat suuremmat kuin Saksassa,
jota silloin pidettiin erikoisen tyypillisenä tullisuojamaana.
Eui`ooi)an mantereen maissa oli näet vähitellen 1870-luvulta

alkaen alet,tu ottaa käytäntöön tulleja eräiden maan tärkeimpäin
teollisuustuotteiden suojelemiseksi ulkomaiselta kilpailulta.
Ratkaisevast,i tähän käänteeseen kauppapolitiikassa vaikutti halvan
viljan tulvaaminen 1880-luvulla merentakaisista maista Eurooi]an
mai`kkinoille.
Tämä.n johdosta inaanviljelijätkin alkoivat vaatia
tullisuojaa. .Ja yleisimmin vallitsevana ulkomaankauppai]olitiikan

järjestelmänä oli sit,ten tämän vuosisadan alussa ja ennen maailmansotaa sekä inaataloutta että teollisuutta kohtuullisesti suojaava
tullijärjesLelinä. Vain koi`kealle kehitt}Tneen teollisuuden maa Eng-

lanti ja maataloutensa kasvitarhaviljelykseksi vartuttanut liollanti
sekä jossain i]iäärin myös karjatalouteen siirtynyt Tanska pysyivät
uskollisina vai)aakaur)pajärjestelinälle.

Mutta tullisuojainaissakaan kauppasuhteet muihin maihin eivät
suinkaan tyreht}rneet, vaan kehitt}'ivät edelleen. Suojatullit pidettiin yleensä kohtuullisina ja niiden vaikutusta lievensi vielä sekin,
että eri maiden kesken tehdyissä kauppasopimuksissa esiintyi usein
n.s. suosituimmuuslauseke, jonka nojalla yhdelle maalle myönnetyt
tullialennukset tulivat iiionen muunkin osaksi. Sitä paitsi oli kansainvälisellä kaupalla }'hteinen vai.ma ja vankkumaton i)erustansa
melkein kaikkiin maihin vakiintuneessa kultarahakannassa.
Näiiiä `,'leiset piii`teet kauppai)olitiikan aikaisemmasta kehityksestä on i)idettävä inielessä käsittääksemme maailmansodanjälkeisen
kauppapolitiikan uusimpia ilmiöitä.
111.

Aikaiseminassa kauppapolitiikan teoi.iassa paljon pohdittu kiistakysymys »vapaakauppa vai suojelujärjestelmä» oli ennen maailman-
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sotaa useimmissa maissa kä}Ttännössä ratkaistu jälkimmäisen jär-

jestelmän hyväksi. Maailmansota toi sitten mukanaan mahdollisimman laajan kansainvä[isen kaupan saarron, estejärjestelmän
täydellisine tuonti- ja vientikieltoineen, privilegioineen ja monopooleineen, ankarine säännöstelyineen sekä kotimaisissa että ulkomaisissa kauppasuhteissa.
Tämä sodan luoma estejärjestelmä oli tietenkin tuomittu rauhan

tultua väistymään vapautuvan kaupan tieltä. Mutta monella
tavalla sota välittömästi aiheutti senjälkeiselle maailmankaupalle
vaikeuksia. Ensinnäkin Venäjän omaksuttua ulkomaankaupan täydellisen valtionmonopoolijärjestelmän kauppa tämän laajan alueen
kanssa suui`essa määrässä supistui. Toisekseen joutui Saksa aina
vuoteen 1925 saakka Vei`saillesin rauhan määi.äysten mukaan ulkomaankauppapolitiikassaan erityisen ahdistettuun ja epäitsenäiseen

asemaan. Ja kolmanneksi sodan luomat uudet valtiot lisäsivät
Euroopan tullirajoja kymmenellätuhannella kilometrillä.
Ennen
kaikkea
olennaista
sodanjälkeiselle
ulkomaank a u p p a p o 1 i t i i k a 11 e on ollut sellainen kaksinaisuus, että
samalla kuin teoriassa ja toistuvissa kansainvälisissä neuvotteluissa

ja konferensseissa on yritetty todistaa ja laajalti kannatettukin
mahdollisimman vapaiden kauppasuhteiden hyödyllisyyttä, jopa
välttämättömyyttä, samalla eri maissa käytännössä on siirrytt}ensin yhä jyrkemmän tullisuojan kannalle ja sitten entisen merkantilistisen estejäTjestelmän menettelytapoihinkin. Vapaakauppa-aatteet näyttävät tulleen kannetuiksi hautaan, ja niiden lujimmatkin
linnoitukset ovat luhistuneet, kun Englantikin samoin kuin liollanti ja Tanska ovat omaksuneet ulkomaisen kauppapolitiikkansa
perusteeksi tullisuojelun.

Kansainliiton taitavan ja tarmokkaan sihteei`istön sekä sen
ahkerasti ist,uneen taloudellisen komitean - jossa olen nyttemmin
Suomen puolesta kirjeenvaihtajajäsenenä - aloitteesta on kyllä
saatu aikaan monia kansainvälisiä sopimuksia tai ainakin luonnoksia
monimaisiksi eli mulLilateraalisiksi sopiinuksiksi, jotka

edistäisi-

vät kansainvälisiä kauppasuhteita ja kieltäisivät estejärjestelmän
keinot. Kansainliiton yleiskokouksissa syksyisin tai erityisissä valtioiden tävsvaltaisten edustajain kokouksissa, kuten kaui)papoliittisissa konferensseissa Gcnövessä talvella ,ia syks}Tllä 4930, on näitä
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sopimuksia hyväksyttykin. Mutta kun niiden lopullisen voimaantulon ehtona on ollut ratifiointi eli vahvistus niin`ja niin monen
valtion taholta, ne aina ovat tarpeellisen kannatuksen puutteessa
rauenneet.
Ja maailmanpulakauden vallitessa 1930-luvun alkuvuosina, jolloin kauppapolitiikka on kaikissa maissa kii.istymistään
kiristynyt, ei näistä monimaisista kauppasopimuksista enää paljon
ole ollut puhettakaan. Niinpä suuressa raha- ja talouspoliittisessa
konferenssissa Lontoossa kesällä 1933 kauppapoliittiset kysymykset

jäivät kokonaan varjoon ja i.atkaisuaan odottavain rahapoliittisten
kysymysten varaan.
Tosin tullien koroittamiseen maailmansodan jälkeen monessa
maassa ovat vaikuttaneet myös finanssisyyt. Esim. meillä Suomessa,

jossa vähäisen kansallisvarallisuutemme vuoksi välittömällä tuloja omaisuusverolla, vaikka se onkin erittäin jyrkästi progressiivinen ja suui`ista osakeyhtöiden liikeomaisuuksista suoi`astaan kohtuuton, ei voida saada suui`ia tuloja kokoon, meillä ovat tullitulot
olleet valtion t,äi`kein tulolähde ja verotullit kylläkin varsin korkeat.
Sen sijaan teollisuustuotteilla ei meillä vleensä ole mitään kovin
korkeata tullisuojaa, vaan vastaavat nykyiset tullit suunnilleen

samaa tasoa kuin ennen sotaa vallinneen kohtuullisen tullisuojan
aikoina.
Yleensä kuitenkin kaikkialla tullisuojelua on voimakkaasti tehostettu.
Erityisesti on Yhdysvaltain tullipolitiikka 1920-luvulta
alkaen ollut jyrkän prohibitiivinen. Sen tuhoisuutta kuvasi State
Departementin valtiosihteei`i 7'`. 8. Scbyre eräässä puheessaan heinä-

kuun 2

p:nä

4935L

seuraavasti:

>)Meidän talouselämäämme on

syvästi vaikuttanut tariffipolitiikkamme. Amerikka, ennen velallismaa, oli maailmansodan johdosta muuttunut, kuin taikaiskusta,
maailman suui`immaksi velkojakansaksi. Meille ollaan velkaa suun-

nattomia summia, jotka yleensä voidaan maksaa vain kullassa tai
tavaroissa. Mutta toisaalta ei inaailman koko kultavarasto riittäisi
näiden velkain maksuun ja toisaalta Yhdysvallat ovat omaksuneet
ensin 1922 Fordney-Mc Cumber tai`iffin ja sitten ]930 Hawley1 Puhetta selostaa Kansainliiton talouskomitean 13 p. syysk. 1935 päivätty

raportti: »Remai.ques sur la phase actuelle des relations 6conomiques intemationales», siv. 28.
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Smoot tai.iffin, jotka ovat koroittaneet tullien tason korkeammaksi
kuin milloinkaan ennen historiassamme.»
Tuhoisista tuloksista
mainitsee Sayre, miten velallismaat ovat taas puolestaan koi.ottaneet tullejaan ja puoltaakseen kultavarojaan omaksuneet monenlaiset keinotekoiset kaupan esteet, m.m. ulkomaisten vekselien
kaupan kontrollin ja valuuttasäännöstelyn. ))Meidän tariffipolitiikkamme on osaltaan voimakkaasti edistänyt sitä tuhoisaa taloudellista lamaannusta, jota vuodesta 1930 on jatkunuti), tunnustaa
valtiosihteeri Sayre.

Prohibitiivisten tullien ohella ovat kansainvälistä kauppaa
lamauttavana esteenä mainittavat k i i n t i ö t eli k o n t i n g e n tit ,
jotka 1930-luvun alkuvuosien pulakauden autonomisessa
kauppapolitiikassa sekä kaksimaisissa eli bilateraalisissa kauppasopimuksissa ovat varsin laajalti tulleet käytäntöön.. Ne edusta-

vat jonkinlaista muunnettua estejärjestelmää. Ei tyydytä enää
siihen, että korkeilla tulleilla vaikeutetaan tuonti, vaan ryhtyy valtio suorastaan säännöstelemään sen määi.än ja paljouden rajoittaen
sen eri maista sovittuihin kiintiöeriin, jotka vahvistetaan edellisten
vuosien tuontimäärien mukaan. Maille, jotka vasta juuri ovat
i`yhtyneet kontingentoinnin alaisiksi joutuvain tavai`ain vientiin,
saattaa silloin olla hyvinkin vaikea saada mitään mainittavaa
kontingenttia näille vientitavaroilleen, esim. Eestin voilleen tai
Suomen pekonilleen. Mutta yleensäkin kontingenttijärjestelmässä
aina

on eri maiden erilaisen kohtelun (diskriminoinnin) vaara.1

Ja kun kiintiöerät myös on jaettava.maan tuontikauppiaiden kesken, liittyvät niihin lisenssijärjestelmän kaikki hidastelun, sekavuuden, erehdysten, etuoikeuksien ja väärinkäytösten vaarat, jotka
sodanjälkeisen säännöstelyn ajoilta ovat kaikissa maissa hyvin

tunnetut.
Kiintiöjärjestelmää on eri maissa toteutettu eri laajana. Toisissa, kuten Ranskassa ja Saksassa, sitä on sovellettu hyvin moniin
tavaroihin; toisissa, kuten Englannissa, vain harvoihin maataloustuotteisiin. Useimmiten järjestelmä onkin saanut alkunsa niistä
1 Kontingent,tijärjestelmän

monenlaisia

muotoja

selvittelee

myös

HJ. J.

PRoCOPE äskettäin julkaisemassaan kirjasessa ))Kansainvälisen ja pohjoismaisen
kauppapolitiika]i suuntaviivoja)).
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maataloussuojelun pyrkimyksistä, jotka ei.ikoisesti ovat olleet ominaisia kaikkien Eui.oopan teollisuusmaiden sodanjälkeiselle kauppa-

politiikalle. Tämä maataloussuojelu samoin kuin valuuttakaupan
säännöstelyn yhteydessä käytäntöön tullut clearing-menetelmä
ansaitsevatkin kansainvälisen kauppapolitiikan uusimpina ilmiöinä
ei`ikoista huomiota.

Seui`aavassa

koetan

näitä iliniöitä

lyhyest,i

selvite]lä,

ottaen

läht,ök()hdakseni Suo]rien oTot.
IV.

Suoiiii oli jo ennen vuosisadan taitetta, silloin kun 1880-luvulta

alkaen ine].entakaisten maiden halpa vilja alkoi tulla Euroopan
markkinoille ja Venäjän viljanvienti sanianaikaisesti huomattavasti
laajeni, kehittynyt maataloustuotteista viljaa maahaiit,uovaksi ja

karjantaloustuotteita, aluksi vain voita, maasta\'ieväksi inaaksi. l
Voin vienti Suomesta oli ennen sotaa viisivuotiskeskimääi`in:
•1890--,189/±

1895-1899

1900-1904
1905-,1909
[910-`191/i

8.4 mi[j. kiloa
]2.3
LO.2

•13.5

„.8

Vuoden 19`10 jälkeen voin viennistä iioin kaksi kolmaniiesta meni

Englantiin ja kolmannes Saksaan.
Sodan jälkeen on 1920-Iuvulta alkaen voin vienti ede]leen jatkunui tehden viisivuotiskeskimäärin:

1921-[925
'1926~1930

8.5 milj. kiloa
15.1

Lisäksi on j u u s t o n vienti, joka jo en'nen sotaa saattoi jonakin
vuot,ena }'littää 1 miljoonan kilon, hiukan entisestään kehittynyt,
tehden

1921-25 keskimäärin
•1926-30

2.5

tllilj. kiloa

2.4

1 Scuraava ositys on pääasiallisesti Kansainliiton talouskoinitcaa varten kesä-

kuussa 1935 kirjoittamani selostuksen mukainen.
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Vuodesta 1929 alkaen inyös kananmunat ja i)ekoni vähitellen ovat
saavuttaneet merkitystä vientitavai`oina. Sitä ennen niillä oli suurempi merkit}'s tuonnissa kuin viennissä. Mutta sittenkuin joulukuun 29 p:nä 1928 annettu laki kananmunain ja sianlihan vientitodistuksista oli oikeuttanut vastaavaan erinäisten tavai`ain tullittomaan tuontiin, on kehitys omavai`aisuuteen ja vientiin ollut
varsin huomattava. Samalla kuin kananmunain tuonti vuodesta
1928 vuoteen 1933 on alentunut 50000 kilosta ja 1.i miljoonasta
markasta 580 kiloon ja 11455 markkaan sekä sianlilian tuonti
2.7 milj. kilosta ja 34.2 milj. mai`kasta 900 000 kiloon ja 7.3 milj.

mai`kkaan,

on kananmunain vienti lisääntynyt 5 800 kilosta ja

`150000 mai.kasta 9.9 miljoonaan kiloon ja 132.5 miljoonaan mai.k-

kaan sekä sianlihan vienti 82000 kilosta ja 1.i miljoonasta mai.kasta 2.69 miljoonaan kiloon ja 32.96 miljoonaan markkaan.
Samat omavai.aisuuspyrkimykset, jotka viimeksi inainituissa
tavaroissa ovat osoittautuneet vai`sin tehokkaiksi, ovat m}'ös koh-

distuneet vilj an tuotantoon.
Mei`kittävämmin on Suomessa
tuettu viljan tuotantoa suojatulleilla vasta vuodesta '1923 alkaen.
Varsinkin sittenkuin viljan hinnat pulakaudella alenivat, koi`oitettiin vuoden 1930 lopulla viljan tullit: rukiin 1 mk. 25 penniin,

ruisjauhojen 1: 45-2: 25 markkaan kilolta ja inuiden viljalajien
vastaavasti. Tullien kantamisesta joulukuun 29 p:nä 1930 annetussa laissa säädettiin i.ukiin tulli liukuvaksi tuontihintain mukaan,
ja se on vuoden '1934 loppuun mennessä ollut 1 mk. 25 it., paitsi
1932 vuoden toisen ja kolinannen neljänneksen aikana 1 mk.

Viljankin alalla on maataloussuojelu omavai`aisuutta edistän}.t.

Syömäviljan tuonti Suomeen on huomat,tavasti vähent}'n}'t. Aikaisemmin oli rukiin, -ruisjauhojen, vehnän ja vehnäjauhojen tuonti
esim. viisivuotiskaudella 1911-15 ollut keskimääi`in 332.t2 milj.
kiloa vuosittain. Viisivuotiskaudella 1926~30 sekä vuosina 1931
~34 on syömäviljan tuonti ollut miljoonin kiLoin:

1926-30193119321.9331934
Rukiin

......................

Ruisjauhojeii
Vehnän

141.6

29.0

71.5

................

6.3

0.7

....................

0.5

18.8

Vehnäjauhojenja-ryynien ....

110.`t

Yhteensä

258.6

82.i
134.5

0.8.
31.i

51.5

0.3
40.8

40.i

1.o
55.6

54.8

48.o

46.o

458.£

'1/±0.6

`142.7
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Viljan ja viljatuotteiden merkitys Suomen tuonnissa on alentunut huomatt,avast,i.
Vielä v. 1925 tämä tavarai`yhmä mei`kitsi
47.5 °/o koko tuonnin arvosta. V.193'1 oli vastaava pi`osenttiluku
7.6 ja v.1933 8.7 °/o. Ja huhtikuun 26 p:nä 1935 annet,tu laki oikeutti
valtioneuvoston, mikäli kotimaisen i.ukiin menekin turvaaminen

vaati, joko kieltämään ulkoinaisen rukiin maahantuonnin tai asettamaan sille tarpeen vaatimia rajoituksia. Tämän lain nojalla oli
i`ukiin maahantuonti sallit,tu vain maatalousministei`iön antamalla
tuontiluvalla huhtikuun 26 päivästä kesäkuun 20 päivään ja elokuun 10 päivästä lokakuun 24 päivään `1935.
Mutta sama kaikissa muissakin maissa vallinnut omavaraisuuteen p}'rkimys on toisaalta vai.sin suuresti vaikeuttanut kehittymässä ollutta karjataloustuotteiden vientiä meiltä. Saksan suunnitelmatalous, Englannin maataloussuojelu ja kiintiöjäT`jestelmä melkein kaikilla i]ienekkimai`kkinoilla, joille on koetettu p}'i`kiä, ovat,

olleet pahana esteenä. Esim. voin vienti on suorastaan huomattavasti vähentynyt, samalla kuin hintain romahdusmainen aleneminen
on vaikuttanut, että uusien t,uotteiden, kuten kananmunien ja

pekonin, kasvaneesta viennist,ä huolimatta kai`jataloustuotteiden
vhteisen viennin arvo ei ole päässyt kohoamaan. Karjataloustuot,teiden vientimääi.ät ovat olleet, miljoonissa kiloissa:

Voita

Juust,oa
Munia
Lihaa
eliyhteensä

1930

193`1

1932

17.i

17.4

14.5

2.i

2.6

3.3

0.4
'1.7

,1.9
3.J±

21.3

25.3

6.3
3.5

27.6

1933
11.8

4.8
10.o
4.i

30.i

28.2

inutta arvo miljoonissa markaissa :
Voin . .

/±/±4..2

396.5

Juuston

33.8

38.0

54.o

6.3

25.6

122.6

•18.8

35.4

Munien

Lihan
eli `.hteensä

503.i

496.Ji

KaTjataloustuotteideii vientitavarar}.hmän

164.1

35.4

497.i

455.Ji

376.i

a]hainen ja jatku-

vasti alentunut ai`vo on sitä ene]T`]iiän omansa oudostuttamaan,

424

K¥ösTi JÄRviNEN

kun Suomen ulkomainen kauppa kokonaisuudessaan otettuna ja
varsinkin maan vienti on alkanut, alhaisina p}'s}Tneistä hinnoista
huolimatta, melkoisessa määrässä toipua siitä alennuksesta, johon
sen pulavuodet painoivat, ollen ulkomaisen kaupan ai`vo miljoonin mai`koin:
Vuonna
Tuonti
Vienti
Yhteensä
1928

.

8 012.0

6 245.3

4_/±258.2

1929

.

7 004.4

6429.7

13 431.i

1930

.

5 247.7

5 404.i

10 651.8

1931

.

3 464.7

4 456.7

7 921.4

1932

.

3 502.3

4 63`1.5

8133.8

1933

.

3 928.i

5 297.7

9 225.8

1934

.

4 776.4

6 226.o

11002.4

Kuten kaikissa inuissakin inaissa, pulakausi Suomessakin ei'ityisen ankai`ana kohtasi maataloutta.
Valtion pyrkimykset pulakauden voittamiseksi l ovat maatalouden velkain vakauttamisen
ohella tähdänneet maataloustuotannon edistämiseen yleisin maatalouspoliittisin toiinenpitein, joista mainittakoon maanpai`annustöiden avustaininen, uudisviljelys- ja laidunpalkkiotoiminta sekä
lainat maataloustuotannon edistämiseksi.
Kauppapoliittisia toimenpiteitä ovat olleet viljatullien koi`oitus ja i`ukiintuonnin säännöstely sekä karjataloustuotteiden vientipalkkiojärjestelinän edelleen kehittäminen ynnä siihen liittyen eräät muut tullipoliittiset
toimenpiteet.
Vuonna 1933 suoritettiin, joulukuun 21 p:nä 1932 annetun lain
mukaan, maasta viedystä meijerivoista n.s. hintojen vakiinnuttamispalkkiota 3 mk. kilolta voin tukkuhinnan ollessa enintään 20 mk.
mutta mikäli voin tukkuhinta oli yli 20 mai.kan vaan ei }7li 23 mk:n,
suoritettiin palkkiota vain sen verran kuin tukkuhinta oli 23 markkaa alempi kilolta. Samaan aikaan maksettiin maasta viedystä

juustosta palkkiota 2 mk. kilolta, jos juuston tukkuhinta oli enintään 11 mk. kilolta. Mikäli juuston hinta oli yli 11 markan, mutta
ei yli 13 mk:n., suoritettiin palkkiota vain sen verran, kuin tukkuhinta oli 13 mai.kkaa alempi. Vuonna 1934 maksettiin palkkiota
1 Niistä vertaa tarkemmin: J. rl. KONTTiNEN, jl4aafa[ouspuJci /.a fo[.meripz.(ce{
sen for/.ttm[.seks[..

Helsinki 1934.

Maatalousminist,eriön julkaisuja N:o 15.
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voista 5 mk., juustosta 2 mk. 50 p., kananiiiunista 2 mk. 50 p.,
suolatusta tai savustetusta sianlihasta 3 mk. 50 p. ja muunlaisesta
sianlihasta 2 mk. 50 p. kilolta. Vuoden 4935 alkupuoliskolla on
vientipalkkioihin käytett}T yhteensä 48.5 milj. mai'kkaa.
Voin
vientipalkkio vaihteli 4 mai`kasta 6:50 markkaan, aletakseen kuitenkin lokakuussa 2 ja 1 markkaan.
Saiiianaikaisesti maitotaloustuotteiden hintain vakiinnuttamis-

pyi`kim}rsten kanssa koroitettiin voin tuontitulli vuoden 1933 alusta
5 markkaan kilolta. Margariinivalmisteita koskevia lakeja on muuteltu ja vähitellen margariinituotteet asetettu säännöstelyn alaisiksi, voin kotimaisen menekin edistämiseksi. V. 193/±, huhtikuun
44 p:nä, määrättiin ulkomaisille rasvatuotteille vai`sin koi`keat,
melkein estetullit: eläville sioil]e 4 ink., sianlihalle ja i`asvoille 6-7
mk. ja voille 12 mk. kilolta. Eräiden rehuaineiden tuonti oli kiellettykin kesällä 1934, huhtikuun 5 p:nä annet,ulla asetuksella, joka
kumottiin elokuun 27 p:nä.
Täten on Suomessakin maataloussuojelua, erityisesti karjataloustuotteiden alalla, vähitellen kehitetty. Mitään kotimarkkinahintain
kohoamista toimenpiteillä ei toistaiseksi ole saavutettu. Ulkomaankauppatilaston mukaan lasketut vientivoin ja kananmunain keskihinnat ovat olleet:

Vuonna

Voin

Munain

`1931

.

22: 78

13: 58

1932

.

22: 36

14: 08

4933

.

18: 26

13: 28

1934

.

`14: 78

`L2: 32

MaanviLjelijäin maidosta, kananmunista ja sianlihasta saamat keskimääräiset hinnat ovat Peller`'o-Seuran mai`kkinatutkimuslaitoksen
mukaan olleet :

Vuonna
1933........
1934........

Maidosta

-:98
-:95

Munista
13: 04

Sianlihasta
,10: 03

`11: 43

9:44

1935 tammik.
helmik.

4:01

11: 36

8: 98

H-

10: 12

8: 83

maalisk.

--: 97

4_0: 92

8: 60

huhtik.

-:98

8: 55

8:25
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Ilinnat

ovat

siis

alhaiselle tasolle.

k\.llä

suunnilleeii

vakiintuneet,

niutta

vai`sin

Viljanhinnat taas, joita tullien ohella on tukenut

jo syyskuun 30 p:nä 193`1 annet,tu laki kotimaisen viljan menekin
edistämisestä sekä siihen nojautuvat asetukset viljan sekoituspakosta, ovat paremmin p}'syneet, ollen kotimaisen i`ukiin hintavuosina 1931-34 vaihdellut 2 mai`kasta 2: 60 kilolta.
`Ja s`'ks\'l]ä
4935 on maailmanmarkkinahintain nousu, vai.sinkin viljan ja

kananmunain hintoja melko huomattavastikin koroittanut.
Mutta yleensä on kuitenkin sanottava, että voiinakkaan maataloussuojelun sanelema kauppapolitiikka ei oikeastaan ole tarkoitustaan tä`'ttän`.t. Syistä tähän sainoin kuin täinän i)olitiikan
eräistä seui`auksista on l}'h}.t selostus tai`peen.
V.

r\Te pääasiallisesti kielteiset kokcmukset, joita mahdollisimman

tehokasta maataloussuojaa ajava kauppapolitiikka on, kuten edellä
olemme nähneet, Suomessa saavuttanut, eivät suinkaän ole mitään
meidän maallemme erikoisesti ominaista.
Päinvastoin ne ovat,
muidenkin ihaiden kohdalta samat ja koko maailmantaloutta
koskeviksi vleistettävissä.

Sodan jälkeen ovat kaikki Euroopan teollisuusmaat voiinakkaasti
pyrkineet
omavaraisuut,een
maataloustuotteiden
alalla.

Kauppatilastoista on helpost,i todettavissa, kuten Englannin edustaja Kansainliiton ta]ouskomiteassa sir Fi.cdei.i.cÅ. Le£tÄ J?o6's äsket-

täin eräässä tutkielinassaan on osoittanut, maataloustuotteiden
tuonnin huomattava väheneminen kaikissa niissä Euroopan teollisuusinaissa, jotka ennen olivat näiden tuot,teiden suui.ostajia maailmaninai`kkinoilla. 1
Mutt,a sama]la on maataloust,uotteiden vienti
vaikeutunut sekä merentakaisista että ei`äistä Eui`oopan maista.
Maatalousmaiden ostok}7ky on, ulkomaisen vientikaupan i)ienentyessä, heikent}.n}.t ja teollisuustuotteiden vienti Eurooi)an teolli-

suusmaista

niihin

suui.esti

supistunut.

Vai'sinkin

kun

entisissä

] I.e Protectioiinisme agricole en Europe pciidanl la p6i.iodc d'api.ös guerre.

Aimex 1 siv. 15-37 Kansainliiton Talouskomitcan 20 p. toukok. 1935 julkaisemaa mietintöä Consid6rations relatives å l'(5voliiti(jn actuelli` d`i Protectionnisme
a8ricole.
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maatalousmaissa on ollut sodan jälkeen havaittavissa voimistuvaa
ja teo]lisuustulleja niissä sen johdosta on
koroitettu. Näin on maailmankauppa tullisuojajärjestelmän ja omavaraisuuspyrkimysten vallitessa vähitel]en supistumistaan supistunut.
Eikä sodan jälkeen vallinnutta kauppai]o]iittista suuntaa
suinkaan voi vapauttaa siitä s}')'tteestä, että sekin osaltaan on
ollut aiheuttamassa sitä liikepulaa, joka 1930-luvulla on maailmassa kaikkialla tuhojaan tuottanut.
Mutta siitä huolimatta on liikepulan vallitessa maataloussuojelua
ajavaa kauppapolitiikkaa kaikissa Euroopan maissa edelleen kehitetty. Samalla kuin koi`kein suojatullein on ehkäisty ulkomaist,en
maataloustuotteiden tuontia, samalla on omien maataloustuotteiden vientiä vientipalkkioin, joko kätketyin tai avonaisin, koetettu
edist,ää, s.o. toisin sanoen maksettu ulkomaisten ostajain puolesta
kotimaisille tuottajille osa tuott,eiden hintaa. Mutta kun jokseenkin kaikissa inaissa on samaa politiikkaa noudatettu, on loppuseui'auksena yhä selveininin näk}Jvissä kasvaneen tuotannon kasaantuvain varastojen inyymättä jääminen, hintain romahdusmaisesta
alenemisesta huolimatta. Vähitellen käy }thä ilmeisemmäksi, että
kaikkien maiden kilpajuoksu tässä maataloussuojelussa kä}. lopulta
suojelluille eduille itselleen tuhoisaksi. Jos minkään maan ei enää,
omavaraisuutensa kyllyydessä, tai`vitse maataloust,uotteita ostaa,
initen käy silloin myyntiä vai`ten tuotettujen vai`astojen entisissä
vientimaissa ja helposti pian kertyväin ]iikavai`ast,ojen omavai`aisissakin maissa? Onko ne yksinkei`taisesti hävitett,ävä polttamalla
teollistumisp}'rkiin}'stä

ja mereen upottamalla, niinkuin joskus ennen Kreikan koi`inteille
ja nyttemmin silloin tällöin Brasilian kahville tai Jaffan appelsiineille on tehty? Mutta initä järkeä on si]loin ollenkaan ollut siinä
työssä ja vaivannäössä, joka tuottamiseen on uhrattu? Onko silloin
ainoana lohdutuksena Mefiston sana Faust,il]e:
Alles, was entsteht,
ist wei`t,, dass es zu Grunde geht!
Se omavaraisuuden tä}7dellis}'ys, johon ei`i maiden kauppapolitiikka

uusimmissa

ilmiöissään

it}7i`kii,

on

tosin

toistaiseksi vain

osittain saavutettu - appelsiinien ja kahvin kasvatust,a Suomessa
ei vielä katsota on`avaraisuuden vält,tämättä vaativan. Onneksi,
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täyty}r sanoa, sillä muutenhan koko kansainvälinen ensin elintarpeiden ja sitten vähitellen muidenkin tuotteiden ja ta`'arain kauppa

kokonaan tyrehtyisi; kun minkään maan ei tarvitse mitään ulkomailta ostaa, ei mikään maa inyöskään voi mitään ulkomaille
myydä.
Mutta koko yltiösuojelun järjestelmä alkaa vähitellen
saada osakseen }'hä )'leisempää arvostelua. Eikä sitä enää arvostele

}'ksinään Kansainvälinen Kaupi]akamari, joka aina on t,aistellut
kaupan olemukseen kuuluvan vapauden puolesta ja tulliaitauksien
alentamiseksi. Kansainliiton talouskomitean toukokuun lopulla 1935
julkaisemassa mietinnössä maataloussuojelun nykyisestä kehityksestä (Consid6rations relatives å l'6volution actuelle du Pi`otectionnisme agricole) todetaan, että maatalous itse alkaa olla kaikkialla
tyytymätön nyk}riseen }'ltiösuojeluun. Maatalouden suuri merkit}'s ja sen kauppapolitiikassa huomioon ottamisen oikeutus tunnustetaan tässä mietinnössäkin. Mutta samalla koetetaan osoittaa,
miten maataloudelle itselleen sekä teollisuus- että maatalousmaissa
olisi edullisinta sellainen kohtuullinen tullisuoja, joka ennen sotaa

oli vallitseva.

Se piti hinnat, ]iikat,uotantoon yllyttämättä, koh-

tuullisina, saiiialla kuin se tui`vasi kansainvälisen kauppavaihdi>n

mahdollisuuden. Omavai`aisuuspyi`kimysten puoltamista maan i)uoIustukseen vetoomalla voidaan sitäkään tuskin pitää aiheellisena.
Ainakin osoitti maailmansota, että suui`valtain miehinen väestö
siinä määi`ässä tarvittiin rintamilla ja sotateollisuudessa, että maatalouden tuotanto jo siitä svvstä huomattavasti taantui samalla
kuin elintarvikkeiden k}.syntä suureni. Kansainvälise[ kauppasuhteet, jotka nykyinen yltiösuojelu hävittää, olisivat juuri sodan
aiheuttamissa ostotarpeissa h}rvät olemassa.
Yltiösuojelusta olisi sitä eneinmän syyt,ä päästä, kuin se pääasiallisesti on johtanut kansainvälistä kauppaa kahlehtivaan säännöstelyyn ja m.m. siihen hankalaan hätävarailmiöön, jota uusimmassa kauppapolitiikassa cleai`ing-sopimukset edustavat.
VI.

Cleai`ing-sopimukset
ovat sellaisia kaksimaisia eli
bilateraalisia, siis kahden maan kesken tehtyjä sopimuksia, että
kummankin maan tuonti toisesta inaasta maksetaan viennillä siihen. Kummassakin maassa erityinen cleai`ing-keshs, johon tuonti-
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kauppias omassa inaassaan suoi`ittaa maksun tuontitavaroistaan ja
josta vientikauppias omassa maassaan saa maksun viennistään,
valvoo kauppataseen kehitystä ja laskee aika-ajoin, esim. viikoittain, sen selvityksen. Kansainvälisessä kaupassa kauan hyvin tyydyttävästi
toimineen
vapaan
maksujen
t,asauksen
tilalle,

jossa maan yhden kauppatuttavan osalle sattuva kauppataseen
passiivisuus itsestään koi`vautui toisen osalle sattuvalla aktivisuudella - esim. siten, et,tä Suomen tavallisesti vientiä suurempi tuonti
Saksasta maksettiin Suomen tuontia suuremmalla viennillä Englantiin - tämän n.s. kolmimaisen kansainvälisen maksujäi`jestelmän sijaan clearing-sopimukset asettavat suoranaisen tavai`ainvaihdon maksujen tasauksen kahden maan kesken, oikeastaan
siis suoranaisen vaihtokaui>an. Tavallisesti clearing-sopimukset ovat

olleet lyhytaikaisia, mutta aina edelleen uusittuja.
Kaikille on tunnettua, että Suomi on lokakuun 2 p:nä 4934
tehnyt Saksan kanssa cleai`ing-sopimuksen, jonka piti päättyä
kesäkuun 1 p:nä 1935, mutta uusittiin toukokuun 29 p:nä 1935
kestämään vuoden 1935 loppuun. Muita tämänlaatuisia sopimuksia
ei Suomella ole ollut. Mutta muuten ne vuoden 193'1 jälkeen, jolloin
ensimmäiset tehtiin, ovat tulleet vei`i.aten yleisiksi. Kansainliiton
yleiskokouksen syksyllä 1934 tekemän päätöksen johdosta on ei`ityinen liiton talous- ja finanssikomiteain asettama sekakomitea

syksyn ja talven 1934-35 kuluessa kerännyt erittäin laajat kokoelmat tietoja nykyjään voimassa olevista clearing-sopimuksista ja
julkaissut yhteenvedon tämän tiedustelun tuloksista huhtikuussa
4935 ilmestyneessä teoksessa »Enquöte sur les accords de clearing)).

Tästä näkyy, että Saksalla oli silloin tällaiset sopimukset paitsi
Suomen 18 muun maan kanssa, nimittäin Belgian, Bulgarian, Chilen,
Espanjan, Hollannin, Italian, Itävallan, Jugoslavian, Kreikan, Latvian, T\Torjan, Ranskan, Rumanian, Ruotsin, Sveitsin, Tanskan,
Tshekkoslovakian ja Unkarin kanssa. Turkilla on näitä sopimuksia 13, Ranskalla ja Kreikalla 11, Bulgai.ia]\a ja Jugoslavialla 10,
Belgialla, Sveitsillä ja Unkarilla 8, Rumanialla ja Tshekkoslovakialla
7, Italialla 6, Chilellä ja ltävallalla 5, Eestillä, Espanjalla, Hollannilla, Latvialla ja Norjalla 3, Ruotsilla 2, Tanskalla, Equatorilla
ja Suomella 4. Tanskalla ja Ruotsilla on sopimukset Saksan, sekä
Ruotsilla lisäksi Turkin kanssa. Eestillä on sopimukset Latvian,

430

KyösTi JÄR`'iNF.N

Ranskan ja Tshekkoslovakian kanssa. Yhteensä cleai`ing-sopiniuksia
eri maiden kesken on 448, mikä osoittaa, että ne 1930-luvun kansainvälisessä kauppapolitiikassa ovat saavuttaneet vai`sin huomattavan mei`kit\'ksen.

Tällä het,kellä vai`sin laajasta käytännöstään huoliniatta cleai.ingsopimuksia kuitenkin on pidettä`'ä vain jonkinlaisena tilapäisenä
kansainvälisen kaui)papolitiikan hätävai.akeinona, josta ]uovutaan
normaa]isiin kauppasuhteisiin uudelleen pääst,yä. Sy}'t, jotka ovat
cleai`ing-soi)imusten tekoon johtaneet, on näet lö}-dettävissä pulakauden epänomaalisista oloista. Yhtenä s}'}'nä on samanlainen
kauppataseen passiivisuuden pelko, mikä omavaraisuuspyrkim}.ksiäkin on oh].annut. Mutta lähimpänä aiheena näihin sopimuksiin
ovat kuitenkin olleet maksujen saannin vaikeudet maista, joihin

annetut luotot ovat uhanneet jäät}'ä ja joissa ulkomaisen va]uutan
kaupi)a on ollut ankai.an säännöstel}'n alaista. OIlakscen vai.ma
siitä, että vientitavaroista todella saadaan maksu, on vai`sinkin
silloin, kun tuonti tuosta inaasta on tavallisesti ollut suurempi
kuin vienti sinne, )Tiielellään oltu t,aipuvaisia tekemään clearingsopimuksia kaksimaisesta kauppataseen selvityksestä.
Onkin sanottu, että mitä epäedullisemi]i kauppatase-on maa]le, sitä edullisempi cleai`ing. Osittain ovat näihin soi)iinuksiin myös vaikuttaneet toiveet valt,iovelkainkin maksujen järjestyniisestä tätä tietä
- siis finanssipoliittiset sy}'t, taikka suorastaan kaui)papoliiLtinen

pyrkimys kauppataseen vakiinnutt,amiseen kahden ]i`aan välisissä
kauppasuhteissa.
Mitä clearing-soi)imusten nierkit}.kseen ja v a i k u t u k s e e n
tulee, on siitä vain inuut,aman vuoden kokemuksen Tyerusteella
ehkä liian aikaista mitään päätellä.. Merkille i)antavaa on kuitenkin ollut, että clearing-sopiinuksia tehneissä vahvempivaluut,taisissa
maissa vientj heikompivaluuttaisiin clearing`-maihin, joihin se ennen
oli tuontia huomattavastikin pienempi, on osoittanut ripeää edist\.mistä, niin että kauppataseella on ollut taipumusta muuitua passivisesta aktiiviksi, ja viennistä saatavien inaksujen pei`iminen, joka
sopimusta tehdessä edell}'tettiin hyvinkin helpoksi, on i)ikeininin
p}'rkin}.t vaikeutumaan. Ranskan, Sveitsin ja ltalian i)assiivinen
kaui)patase cleai.ing-maiden kanssa on vuosina 193']-34 huomat,tavasti pienent,}t.n}rt, ollen esiin. Ranskassa v.

1934 enää vain 5 °/o
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Onhan sama kauppataseen passiivisuuden

c]earing-sopimuksen johdosta pienentymisen ilmiö o]lut Suomenkin
kauppasuhteissa Saksaan havaittavissa.

Yhtenä selityksenä tä.hän ilmiöön on se Saksan clearing-sopimuksiin tavallisesti ja muihinkin usein sisällytetty määrä}'s, että
osa heikkovaluuttaisemman maan suuremmasta viennistään saamaa valuuttåa jää ulkopuolella clearingin sen vapaasti käytettäväksi muihin ulkoinaisiin maksuihinsa. Mutta täinä määrä\.s ei

yksin ilmiötä selitä. Tuskinpa sekään, että vienti cleai.ing-maahan
sopimuksen johdosta luonnollisesti vilkastuu, kun maksunsaanti
sieltä varmistuu. Tärkeimpänä syynä ]ienee valuuttasäännöstelyn
alaisen maan kauppiaiden pyrkimys cleai.ingin kai.ttainiseen vapaasti
käytettävän valuutan hankkimiseksi itselleen. Clearingin kiertämiskeinoina mainitaan Kansainliiton ju]kaisussa (siv. 39):
myynti
kolmannessa maassa, jonka kanssa ei ole cleai.ing-sopimusta, olevan
kaupi]iaan välityksellä; teennäisistä alemmista hinnoista sopiminen ostajan kanssa; pitkäaikaisella luotolla m}'ynti olojen ja säännösten muuttumisen toivossa sekä tavarain lähettäminen toisessa
sopimusmaassa olevalle omalle haaraliikkeelle, joka vasta tavaran
m}'y.
Toisen soi)imusmaan, jos siellä varsinkin valuuttakaui]pa

yleensä on vapaa, kauppiaat tavallisesti suostuvat tällaisiin kiertokaui)poihin, koska ne heille mei.kitsevät edullisempia ostoja tai
koska heillekin clearing-rnuodollisuudet ovat vastenmieliset.
Muutamissa maissa, kuten ltaliassa, on koetettu clearing-järjestelmää lieventää sallimalla n.s.
yksityinen kompens a t i o. Tuojien on silloin hankittava tuontilupansa viennin har-

joittajilta.
Näille myönnetään tuontilupatodistuksia vastaavasti
heidän my}'ntiensä mukaan. Myynneistä maksettiin ltaliassa vienti-

palkkiota 20-30 °/o, mikä vastaa t.uonnille asetettua lisäverotusta;
toisin sanoen järjestelmä ulkoinaankaupalle merkitsi samaa kujn
rahanarvon alentaminen jo ennen kuin kultakannasta v. 4935
luovutltiin.

Muutamissa inaissa, kuten Ruotsissa ja liollannissa, viejät ovat
saaneet täyden maksun ja ilman liikaa viiväst}'stä. Toisissa maissa
viejät ovat joutuneet pitkän aikaa maksujaan odottaiiiaan, ja
esim. Tshekkoslovakiassa tätä epäkohtaa on koetettu auttaa clearing-1uottojen »mobilisoinnilla», s.o. saatavia vastaan pankista anne-
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tuilla ennakoilla. Ranskassa on m}.ös valitettu viivästyksistä, mutta
toisaalta on aikaisemmin jäät}Tneitä luottoja saatu ii`ti ja Saarin
alueen siii`ron ]uullaan helpottavan Saksasta saatavain luottojen

perimistä.
Yleisarvostelu clearing-sopimuksista on, että ne ovat hätävarakeino, johon ei ole pyrittävä. Ne suistavat kansainvälisen kaupan
totutuilta raiteiltaan, ovat ristiriidassa suosituimmuus-sopimusten
kanssa ja tuottavat aina haittaa kolmannen, sopimuksen ulkopuolelle jäävän maan kaupalle. Clearing-maallekin ne inonesti voivat
merkitä koToitettuja hintoja sen ostoissa silloinkin, kun inaailmanmarkkinahinnat alenevat.
Clearing-sopimuksista olisi sen vuoksi
koetettava päästä. Mut,ta vaikeutensa siinä kyllä on nykyisten
vakauttamattomain kansainvä]isten valuuttaolojen ja niistä johtuvan valuuttasäännöstelvn vallitessa.
Clearing-sopimukset ovat tavallaan o]leet viimeinen i'engas si].nä
kansainvälistä kauppaa kahlehtivassa kauppapolitiikassa, jota iji`o-

hibitiiviset suojelustu]lit, maatalouden yltiösuojelu ja sen kehittämä
suunnitelmatalous, konting`entit ja valuuttakaupan säännöstely
edel]isinä renkaina edustavat. Jotta clearing.-soi)imuksista päästäisiin, olisi päästävä valuuttasäännöstel}-stä ja siirryttävä maan
omaakin vientiä paraiten edistävään vai]aampaan kauppapolitiikkaan. Mutta täten kansainvälisen kauppapolitiikan ongelmat sekaantuvat rahapolitiikan ongelmain kanssa varsin vaikeaksi vyyhdeksi.
Sen selvittämisen mahdollisuuksista vielä scuraavassa muutam:i
huomautus.
VII.

Kaikki ne kansainvälisen kauppapolitiikan uusimmat toimenpiteet, joihin edellä olemme tutustuneet, ovat olleet kussakin maassa
kansantalouden yleisen edun sanelemat.
Niillä on pyi.itty puolustamaan maan maataloutta tai muuta elinkeinoelämää ja maan
rahaolojen vakavuutta pulakauden puristuksessa. Mutta, niinkuin
jo edellä on esitetty, niillä on toisaalta järk}7tetty ja kui.istettu
kansainvälisiä kauppasuhteita ja sitä tietä niistä vastavaikui,uksena
on ollut omallekin kansantaloudelle tuhoisia seurauksia, niinkuin

jo Amerikasta valtiosihteeri Sa}'ren tunnustuksesta edellä kuulimme.
Oman maan kansalaisten hyväksi tuontia supistettaessa ja
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ehkäistessä on supistettu muiden maiden kansalaisten ei vain m}'yntimahdollisuutta vaan myös ostokykyä. Seui`auksena on ollut, viennin vaikeutuminen omasta maasta ja siitä johtuva tuotannon supistuminen sekä kasvava työttöm}'}'s. Kaikki tämä vähentää maan
varallisuutta ja sen kansalaisten veronmaksukykyä, se supistaa
supistamistaan valtion tuloja, samalla kuin t}'öttömy}'savustukset
ja yleiset työt lisäävät sen menoja. Samanaikaisesti vähenevät,
kansainvälisten kauppasuhteiden kutistuessa, eräät muutkin kansantalouden maksutaseen tuloei`ät, kuten liikenteen ansaitsemat

rahtitulot ja matkailun maahan tuomat rahat.

Kaikki tämä on

Euroopan eri maissa viime vuosien aikana omakohtaisesti koettua,
tosin jonkin veri`an eri lailla ei.i maissa. Kaikkialla ovat kuitenkin

kansainväliseltä kannalta epäilyttävät ja tuomittavat kauppapoliittiset toiinenpiteet osoittautuneet kansantaloudellisestikin epäedullisiksi.

Kaikki tiedämme, että i)ulakauden pahin aika meillä Suoinessa
alkaa olla ohi. Työttömy}'ttä ei enää ole, kauppavaihtomme ulkomaiden kanssa alkaa olla `'htä suuri kuin ennen noi.maaliaikoina,
rautatieliikenne on huomattavasti vilkastunut, valtiontaloutemme
on taas päässyt vakavalle kannalle ja rahamai.kkinoillamme on
suhteellisesti halvalla korolla runsaasti pääomaa saatavissa. Mutta
samanlainen kuin meillä on suhdannetilanne suurin piirtein myös
Ruotsissa ja Englannissa sekä ei`äissä muissakin maissa. Yleensä
voi panna merkille, että n. s. puntablokin maat, s.o. maat, jotka
ovat rahansa arvon toistaiseksi iri`oittaneet kullasta ja sitoneet
sen seuraamaan Englannin punnan arvoa, ovat pulasta selviyty-

neet paremmin kuin muut maat.
Tämä seikka voitanee kuitenkin vain osaksi lukea rahapolitiikan ansioksi. Tietenkin on myönnettävä sen laajahkon yhteisen
kansainvälisen rahataloudellisen pohjan suuri merkitys, mikä EngIantiin liittyvän puntablokin maiden kaupalla on. Se on pelastanut turvautumasta valuuttasäännöstelyyn ja edistänyt huomattavasti vientiä, varsinkin kun, kuten Englannissa ja meillä, rahan
kotimainen ostokyky ei devalvoinnista huolimatta oikeastaan ollenkaan ole alentunut. Mutta toisaalta on näissä maissa tavattavaan
toipumiseen myös vaikuttanut niissä sittenkin moniin muihin maihin verraten hiukan vapaamielisemi)i kaui)papolitiikka.
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Kuten yleisesti on tunnettua, kaivataan k}rllä iii}.ös ulkopuolella

puntablokin olevissa maissa kansainvälisen rahapolitiikan `'htenäis-

tämistä siihen suuntaan, että uudelleen saavutettaisiin se vakava
i)ohja, jota ennen maailmansotaa vai`sin yleisenä vallinnut kultakanta edust,i. Tämä kaipaus on ollut havaittavissa suui.in toivein
suunnit,ellusta ja pahoin petL}'myksin päätt}'neestä Lontoon maailmantalouskonferenssista, siis vuodesta 1_933 saakka.
Lasketaan
nyk}'ään jo 36 maan, jotka yhteensä edusta\.at 60 °/o maailmankaupasta, devalvoinneen i`ahansa ja siten tavallaan liittyneen ]lnglannin edustamaan rahajär.jestelmään.
Jäljelle jääneiden kultakantamaiden asemaa t,ämä epäilemättä on vaikeuttanut ja niissä
kaupi)apoliittisia toiinenpiteitä kii`istänyt. Kansainvälisen kauppapolitiikan ja rahapolitiikan }Thteiseksi ja tämän hetken kansainvälisen talouselämän täi`keimmäksi ongelmaksi muodostuukin siten

i`istiriita, mikä esiintyy siinä, että kultakantamaat odottavat Eng]annilta ja Yhd}'svalloilta rahajärjestelmän vakautt,amista uudelleen
kultaan, Englanti taas väittää voivansa vakiinnuttaa puiinan uudelleen kultaan vain sillä ehdolla, että kansainvälistä kauppaa kahIchtivia toimenpiteitä helpotetaan ei`i maissa.

Ei`äitä oireita kansainvälistcn kaupi)asuhteidcn

vapaamniaksi

järjestel}-ksi onkin epäilemät,tä jo havait,tavissa. Sellaisia ovat jo
eräät kansainvälisesti ai`vovaltaiset ]ausunnot, joista tämän vuoden
ajalta muut,amia mainittakoon. i\Tiinrtä maaliskuussa `1935 ilmest}'neessä kansainvälisen pankin viidennessä vuosikertomuksessa koi.os-

tet,aaii sitä, että p}.syvän taloudellisen toi])umisen edell}.tyksenä

on }7leinen rahanarvon vakiinnuttaminen. Maaliskuun 5-7 p:nä
1935 pidettiin Lontoossa Carnegien inaailmanrauhasäätiön kutsusta
ei`i maista saapuneiden huomattujen talousmiesten konfei.enssi,
jonka päätöslauselmassa kehoitetaan suurten kansain, erit}'isesti
Ranskan, ]i:nglannin ja Yhd}-svaltain hallituksia keskenään neu-

vottelemaan valuuttakurssien väliaikaisesta vakauttamisesta kultaiterusteella kansainvälistä kauppaa kahlehtivain esteiden poistamiseksi. Samaan tapaan m}'ös kansainvälisen kaui)pakamarin kesäkuun

24--29

T):nä

4935

Pai`iisissa

pidetyn kahdeksannen

}'leis-

kokouksen päätöslauselmissa. L
] Vrt. kaikisla näistä edellä niainittu Kansainliiton Talouskoniitean raportti
))Remarques j. n. c.» siv. 36-39.
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Tärkeämpiä kuin nämä }.leisluont,oiset kehoitukseL ovat eräideii

johtavain valtiomiesten, sellaisten kuin Yhd?'svaltain valt,iovarairiininistei`i Morgcn!/!cHm ja ulkomiiiisteri J/i4J!in sekä Hng.lannin `'altiovai`ainministeri C/i(w/izJeJ.Za£nin ei`äissä viimeaikaisissa puheissaan

esittämät lausunnot.1 Kiintoisa on ei.äs llullin inai`raskuussa 193-'±
ititämä i)uhe, jossa hän in.m. i]iainitsee jo presidentLi Wt.Jso7t,in
maaliskuussa 1_92'1, iialauttaessaan vahvistamattomana kongressille

sen tullitariffiehdotuksen, lausuiieen: ».J()s tahdomme, että EuroopT)a
]naksaa `t.altiolliset sekä kaui)i)avelkansii,

iniit

siltä

ostamaan,

itseä]nme

ja

jos

ineidän tulee olla \'al-

tahdomiiie

i)alvella

Eui.ooppaa

ja

elintaTvikkeiden i`aaka-aineiclen tai teollisuustuotteiclen

viennillä, ineidän tulee olla `'almiit ottaniaan vastaan tavai`oita,
joita tai``'itseiiime ja joita ]`:uroopi)a meille voi vaivatta luovut,ta€i.
Aivan ilmeisesti n`'t ei ole aika koroitt,aa rajoillemme korkeita
tullimuui`eja.

Se mei`kitsisi iskua niille i)onnistul«ille, joihin meillä

on menest,`.en i`\hd\'tt`. useiden suui`teollisuuksiemme saattamiseksi
`'ientik`'k`.isiksi.

Se olisi esteenä maailiiian taloudellisten suhteid(m

tervehd`.ttämiselle,

mikä

että koko maailmalle.

on

elinehto

sekä

nieidän

maallemiiic

\-ain laajentanialla i]iarkkinoitaan inaail-

massa eikä niitä kutistamalla iiiaamme voi tässä velvollisuutens€i
tä}.ttää.}) Mutta näitä presidentti Wilsonin m}'öhempäin tapahtumain `'alossa

suorastaan iirofe[allisiksi

osoittautuneita sanoja

ei

uskottu, `7aan siiri``'ttiin }'hä korl"aiii]iiin estetulleihin, inistä seu-

i`auksena on o]]ut, »etteiiinie saa ]ainaamiamme rahoja milloinkaan
takaisin.

0leiiiiii(`

n`.t

o])i)ineet,

et,tä

suojelustullit

ovat

käänt\.-

neet aseeksi meitä itseänmie `'astaan». l`:räässä toisessa i)uheessaan
llull niaaliskuun 23 i.:nä

19,35 sanoo Yhd`.svaltain ]t}Tkiväii uusilla

kauiiiiasoT)iriiuksil]a,

.joita

Belg.ian

joita t()isia

maita
den

kanssa ja

poistamiseksi.

pään

`'oi

johtoon

kauitpapolitiikka€`ii)),
\'rt.

kaiki>t:`

Laajt]m])i

48---.50.

5

soln`ittu

on

>)`'hcl}-s`.allat

aseltua

näistä

i>Reitiarqiics j. ii. e.» si\'.
2

on

si`1t>st\Ls

`.leisessä

c(LeLLä

llull

tt`iLiiiiltu

13Tasilian

kehoittamaan

ehkäiseväin

o`'at

saiioo

Kuuban,

tekeillä,

liitt\'n)ään siihei\ kaui)[)a`'aihtoa

heli.oinimin

1

jo

ii`aailiiian

T)`.rkiiii}-ksessä

iå}'dellä

Kz\nsi\ii`liit()n

muita

]iiallist,en
inaist,a

ja

estei-

se, joka
l,erveeH`-

s`'`.]lä. 2

Ti`1()usk()mitean

rap()rHi

3(L~-:}9.
i`äistä

[)``li(`i`lit

.. tn.

i`ap(ii`tissa

>>Rcmarques

j. ]i. c'.))

siv.
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Jo toukokuussa 1934 kongressi antoi Yhdysvaltain presidentille
kolmeksi vuodeksi laajat valtuudet tullien alentamiseen ja kauppasopimusten tekemiseen tässä tarkoituksessa muiden maiden kanssa.
Ranskassa taas on hallitus elokuun 10 p:nä 1935 antamassaan
julistuksessa tullimääräysten saamiseksi taloudellisia olosuhteita
vastaaviksi suunnitellut kiintiöjäi`jestelmän korvaamista tulleilla.
Samaan pyritään Englannissa, jossa aina on selitetty oltavan valmiita kaupan esteitä vastavuoroisesti helpottamaan.
Esittämäni viittaukset riittänevät jo osoittamaan yleisen mieli-

piteen kypsyneen ja ensimmäisten, tosin vielä heikkojen,yritysten
alkaneen kansainvälisen kauppapolitiikan pelastamiseksi siitä umpikujasta, mihin se on joutunut yksinomaan oman kansantalouden
etuja ajettaessa ja kansainväliset vaikut,ukset unohdettaessa. Jos
maailmantalous saa säilyä y)silent leges intei. ai`ma» välttämättömyydeltä, täytyy voida toivoa, että vähitellen ja suui`ten johtavain
kauppakansain käydessä edellä päästään kaupan pahimmista esteistä
yleiseen tervehtymiseen. Ainakin on tällä tiellä pientenkin maiden
valppaasti kehitystä seurattava. Meidän on Suomessakin syytä
säilyttää ne rippeet, mitä meillä kaupan vapaudesta vielä on jäl-

jellä, ja valmistautua vähitellen vapautumaan myös pula-ajan
luomista kauppai)oliittisista kasvannaisista.

K I R j n L L I S u U T T fl.
KyösTi HAATA]A, iwa,¢A.g/sym#Åfsemme
Periaatteellista selvittelyä.
Wei`nei` Södei`sti.öm Osake`.htiö. Por`'oo-Ile]sinki 1935. Siv. `189.

1Iarvoin lienee talouspoliittinen tutkinius suuremmassa määrin
ajankohtainen kuin yllämainittu, Kansantaloudellisen Yhdist}rksen
Taloudellisten tutkimusten sarjassa ilmestynyt teos. Maakys}'m}rs
on meillä tällä hetkellä oikeastaan koko laajuudessaan päiväjärjestyksessä. Tärkeimpinä tämän k}rs`.m?.ksen eri puolista on pidettävä uutta asutuslainsäädäntöä, joka on parhaillaan eduskunnassa
käsiteltävänä, sekä valmisteluasteella olevaa lakia tilojen vapaan
osittamisen i`ajoittamisesta samoin kuin lakia tilojen erikoisesta
perimystavasta.
Juui`i näitä kolmea maapolitiikkamnie suurkysym}.stä käsittelee i)rcf. H¢ci!a/.ci uudessa teoksessaan.

Laajimmin tekijä. selvitte-

lee näistä asutuskysymystä, mikä onkin luonnollista sen muodostaessa tavallaan positiivisen osan valtion toiminnasta maanomistusolojen järjestämiseksi, kun sen sijaan molemmat muut tai`koittavat vain valtion lainsäädännöllä ohjailevaa toimintaa.
Ne ajatukset, mitkä teoksessa esitetään asutuskysymyksestämme,
ovat jo osittain ennakolta tunnettuja siitä esitelmästä, minkä tekijä
jonkin aikaa sitten piti Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä. Prof.
Haatajan silloin esittäinät, asutusohje]maamme varsin ankarasti
ai`vostelevat ajatulwethan hei.ättivät heti tavallista enemmän huomiota. Aivan erikoisena etuna tekijän asutusk}.sym}-stä käsittelevälle osalle pitäisimme sitä, että hän tai`kastelee siinä asiaa tavallaan historiallista taustaa vastaan, osoittaen ne taloudelliset ja
}-hteiskunnalliset muutokset, jotka maaseudul]amme on tämän
`'uosisadan ja ei`ikoisesti itsenäis}'ysajan kehit}'stä tarkasteltaessa
havaittavissa. Tällainen k}`sym}rksen tai'kasteluhan on meillä jokseenkin viei.as ainakin niiden keskuudessa, jotka pitä\Tät asutustoiinintaa kaikkiin tapauksiin so`'eltu`'ana \'leislääkkeenä taloudellisten ja `-hteiskunnallisten vaikeuksien hoi`tamisessa.
Kuten jo edellä o]i mainittu, kii.jan toinen luku käsittelee maatilojm ]tirsto`it`imisen ehkäisemistå ja kolnias n. s. `'ksinperim}ts-
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lakia.
Kummastakin näistä ]irof. Ilaataja on aikoinaan tehn}|
ehdotuksensa, ja m}'öhemmin on ]ainva]inistelukunta laatinut ]iiistä
uude[, eräissä kohdin olennaisesti poikkea\'at ehdotukset. Paitsi
osittamislain ja `-ksini"rim\-slain tarpeel]isuutta ja iiiiden säätä]nisessä huomioon otettavia. \-]eisiä näkökohtia teoksen näissä luvuissa esitetään kunimankin ;hdotuksen huomatta`'imiiiat ei.oa`.aisuudet.
Åsian luonnosta johtu`i, että tutkim`is on saanut, näissä
kohdin vahvast,i väittel\.sä`.`-n.
}Iaatilo.ien ]]irstoutrimisån ehkäiseniisen tar]]eellisuutta todistaakseen tekijä on, esittäessään tilastoa niaarekisteri`.ksiköistä, tullut
kä}.Häneeksi liikuja, jotka anta`'at mie]estäiiime eräässå s`ihteessa
väärän kuvan asiasta.
Maan osittaminen esiiii. suurien asutuskesk`isten läheis`'`'dessä asuntotont,eiksi, joihin kuuluu mahdollisesti vähän viljel}'smaatakin, on i[miö, joka on pidettävä kokonaan erillään varsinaisella iiiaaseudulla tapahtu\.asta \'iljel`'stilojen
T)ii`stttutumisesta.

Tekijän

mainitse)tiat

esin`erkil

kuTinistti,

joissii

pirstoutumineii on menn`.t ei`ikoiseii i)itkälle, kuuluvat, selväst,i
ensiiiimäiseen r\.hmääii.
TTuomatt,a`'asti toisenlaisen kuvan olisi
antaiiut asiasta .vjljelmätilaston tai`kaste]u. Tä]lä enime kuitenkaan
ole tahtoneet in;tenkään asettaa k`.seenalaiseksi iiiiden Ttäätelmien
oikeutusta,

joihiTi

tekijä

on

ti]I]`it

osittaiiiisrajoitusten

taT[teelli-

suudesta.
j.\sutusohjelinamme saadessa käsittel`.ii alaisem ttle`'assa :`sutuslaissa todennäköisesti sen sisällön, että täi`keäksi osaksi asutiist,oiminnassa tulee ]isämaan ha]ikinta
i)ienille \'iljel}Tstiloi]le,
on
itsestään selvää, että tilojen `-a})aata osittaiiiista n`-k}'iseen t,±ii)aan
ei voida enää sallia.
Tuleeko sen ta])ahtua lainvalmistelukuniian
ehdt>tuksen niukaan, joka mei.kitsee kaa\.ainaisemiiii` ]`ajoitiiksia,
vai iyrof. llaatajan ehdotuksen m`ikaan, .ittssa rajoitukset riii)iiuisivai
enemii`än harkinnasta, siitä tiilevat mieli])iteet eT)äile"iätLå

kä\|nään ei`i suuntiin.
Vielä eiieinmän koskee `'iiiiiemaiiiittu vai'mastikin sitä erikoista
maatilan [)e]`im`'sjärjest\'stä, josta tekijä kä\.ttää iiin`it\.stä ))`'ksiiiperiin`-s>).
Sitä koskevåssa lakiehdotuksesså on ede]liseen v:em`ituna niin T)aljon eneiimiän `'ksit}iskohtia, että voi h`-`-iii ennustaa
niideiL hei`ä(täväii j}Tkkääkin ei.iniie]is`'\.ttä. Lain t,arkoitukseen tilojen T)`'s}.ttämiseen saii`ojen sut"jeh ha]Iussa ilniaii perinnöi\-

jaossa s`-nt`'vää liikavelkaantu)nista ~ ]uulisiiiime maan\'ilje[ijäväest,ön sen sijaan }.minärtä`-än suhtautua }.leensä m`.önt,cisesti.
Sehän vastaa tä\'sin sitä kä\.täntöä, mikä on (tll`it eräissä ]iiaaii`irie
osissa vallalla riäihin aikoihin asti.

Voidaan o)la varnioja, et,tä i)rol`. ]Iaataja on tällä tutkimukse]laan osaltaan edistän}.t ]ii.iai)olitiikkamme suui`k`.s\-in`-sten asial1ista i.atkaisua siirtämällä keskListelun ]ii`'öskin niihin piireihin,
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jotka

o\.at

s}.rjässä

ensisijaisesta,
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toiiiiivasta

talouspo]itiikasta.

.J\sian tähänastinen käsittel\. ()n todella saattanut antaa aihetta
käsit}Tkseen, ettei tekijä ole. ainakaan kokonaan väärässä seuraa`-assa kir])eässä arvostelussaan: ))\'äitä k}7s)'m}'ksiä pohtiessani olen

tullut vakuut,etuksi siitä, että niiden ratkaisua yleiseltä kannalta
oikeaksi katsottavaan, pe]kästään asiallisten s}'iden määräämään
suuntaan on vaikea odottaa milt,ään hallitukselta ja myöskin niiltään

eduskunnalta,

jos

asian

käsittel`'

saa

•jolla se n\'k}Tään nä`Tttää ole\'an menossa>).

KTösTi JÄRviNF.r`T,

JJci7'!ÄÄj£e/fnJ7.AkcL

kulkea

sillä

i)oh.jalla,

,?. ,. j{T.

Kiislannusosake\'htiö Otava.

I-Ielsinki `1935. Si`T. 342.

Iluolimatta pankkiliikkeen valtav€\sta kehit`7ksestä viiine vuosik}'nimenien aikana ja sen lisä}-t`'neestä mcrkit`+ksestä talouselämässä ei sen toiminnaii ulkonaisissa muodoissa ole tai)ahtunut
olennaista iiiuutosta.
Päinvastoin kuin esim. vakuutustoimessa,
joka ulottaa toimintansa ?Thä uusille aloi]1e j€i pukee seii vaihtele\.iin liikemuotoihin, pankkitoimien i)erusiiiuodot niin h}'vin luotonannossa, lainanotossa kuin välit?Tstoimissakin o\'at pääasiallisesti
samoja, joita sovellettiin kä`'tännössä jo viime `Tiiosisadan aikana.

}Iutta vaikka ulkonaiset muodot ovat säil}'nect muuttumattomina,
T)ankkitoiniien suoritus, pankkitekniikka, ei ole jään}-t osattomaksi
siitä cdist?'ksestä, ininkä n?'k+'aja[le niin tunnusomainen rationalisoimis-p}-rkim`'s on aikaansaanut talouse]äinän eri aloilla. Pankkialalla rationalisointia on toteutettu itääasiassa standardisoimistietä,
jossain määrin m}-ös t`'ön koneellistut,taiiiisen avulla, ja tulokset
o`'at olleet sangen huoiiiattavia. \iiden avulla on m.m. kokonaan
\'oitu neutralisoida se kustannusLen nousu, minkä pankkiliikkeen
n. s. i)demokratisoituminen>), s. o. raha`'ksikön pienenemisestä aiheutunut tTÖTksikköjen lukumäärän su`hteellisen suuri lisäytyminen,
oll aikaän;aanut niin Suomessa kuin useimmissa muissakin maissa.
Rinnan T)ankkit}'ön sisäisen organisation uudenaikaistumisen
kanssa on viime aikoim ulkomailla, `.ai`sinkin Saksassa ja Amerikassa, ilmest+'n}tt verraten runsas valikoima alaa valaisevaa kii.-

jallisuutta.
Meillä Suomessa i)ankkialaa koske`'a suoma]ainen kirjallisuus on }Tleensäkin verraten vähälukuinen ja erityisesti pankkitekniikasta ei muut,a suomenkielistä esit}'stä ole ollut käytettävissä
kuin ruot,salaisen P. G. jvorczbergin teoksesta siiomennettu ja Suonien oloihin mukailtu pieni kirjanen y)Pankkiasiani)). Vieraskielisistä,

pankkitekniikkaa käsittelevistä kirjoista on meillä eniten luetturuotsalaisen fJu!tmoJtin kirjoittan`aa teosta »Bankteknik», jota sitä
kin, vaikka ehkä meikäläisiin oloihin parhaiten soveltuen, on
pankkitekniikan n}.k}'iseen asteeseen nähden pidettävä monessa
si]hLeessa jo vanhentuneen. Professori Jdr¢jscn \tasta ilmestynyt,
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otsikossa mainittu teos, joka pohjautuu melko runsaaseen lähdekii`jallisuuteen ja jonka laatimisessa hänellä on lisäksi ollut käy-

tettävissään suurpankkiemme käytäimön miesten ammattituntemusta, on näin o]len todellisen tar])een aiheuttama arvokas lisä
suomenkieliseen taloudelliseen käsikirjasarjaan. --Teoksen julkaisemista on avustettu suomalaisen kirjallisuuden edistämisvai.oista.
Pankkitekniikka-käsitteen i)rof . .Jäi`vinen sisällyttää seuraavaan
määritelmään: »Pankkitekniikalla tai`koitetaan yleensä erilaisten
pankkitoimien suorittamista ja erit}Tisesti niitä muotoja ja menettelytapoja, joita pankkityössä noudatetaan.t) - Kirjan sisältö ei
kuitenkaan rajoitu }7ksiii varsinaisen pääaiheen käsittelyyn, vaan
ennen sitä selostetaan 24 sivun laajuisessa johdannossa yleispiirtein

pankkihistoriaa ja pankkipolitiikan pääperiaatteita, ja samanluontoisia, paikoitellen laajahkojakin selit?Tksiä on sii`oiteltu lukuisasti

eri pankkitoimien tekniikkaa esittävien lukujen alkutekstiksi ja
väliin. Näiden, vai.sinaisen aihepiirin ulkopuolelle jääväin ja osittain sen kustannuksella teht?rjen tekstilisien tarkoituksenmukaisuudesta saattaa k}tllä olla tekijän kanssa eri mieltä, mutta myönnet-

tävä on, että ne tekevät sisällön elävämmäksi ja sinänsä ky||ä
antavat valaisevia tietoja.
Pääaihetta, pankkitekniikkaa, koskeva esitys jakautuu kolmeen
osaan, joista ensimmäisessä käsitellään pankkien passiiva-liikemuotojen, s.o. omien pääomien, tallepääomain ja muiden lainanottopääomien teknillistä suoritusta, toisessa osassa aktiiva-liikemuotojeii,
siis pääasiassa luotonannon ja muun sijoitustoiminnan tekniikkaa,
ja kolmannessa pankkien maksuliikennettä. - Tätä, vastaavassa
ulkomaisessa kirjallisuudessa yleisimmin käytettyä aiheen jaoittelua tekijä on pyrkinyt tekstissään johdonmukaisesti seui.aamaaii
ja siinä }.leensä onnistunutkin. Ei`äitä, enimmäkseen rajatapauksiin kohdistuvia huomautuksia voi kuitenkin i.yhmitykseen nähden
tehdä.
Pankkien arvopaperiosastojen toiminta on vai.sinaisesti
välitysluontoista, eikä sitä sellaisena voida lukea aktiiva-liikkeeseen
kuuluvaksi, kuten tekijä on käsittänyt. Yhtä vähän voidaan n. s.
avonaiset ja suljetut talletukset, jotka sinänsä merkitsevät vain
omaisuuden huoltoa eikä suinkaan lainanottoa, käsitellä passiivaliikemuotojen }Thteydessä. Pankkitakaukset ja remburssit tekijä
on sijoittanut maksuliikennettä (eikö ))maksuliike» tahi »välitystoimet» olisi onnistuneeiiipi nimitys?) selostavaan teoksen osaan.

Allekirjoittaneen mielestä nämä pankkitoimet - rembursseista
kuitenkin vain aikareinburssit - mei`kitsevät tosiasiallisesti luotonantoa, vaikkakin välillisest,i inyönnettyä, ja sellaisina ne on
luettava aktiivatoimiin kuuluviksi.
Edellä tehdyt huomautukset koskevat sisällön ulkonaista i`akeiinetta. M)'önnettäköön mielellään, että pankkitekniikka-aiheen syste-
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maattinen jaoittelu tuottaa jossain
eräiden pankkitoimien merkityksen
Pankkitekniikkaa koskevan esityksen
deskriptiivistä, suurta huolellisuutta
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määrin vaikeuksia, johtuen
kaksinaisesta luonteesta. kirjoittaminen on laadultaan
vaativaa työtä, joka asettaa

tekijänsä alttiiksi moninaisille kompastuskiville.

Prof. Jäi.viselle

on annettava se tunnustus, että hänen ei`i pankkitoimille antamansa
määritelmät yleensä ovat sisällöltään selkeät ja asiallisesti laaditut ja samoin myös pankkitoimien suoi`itusta koskevat selitykset
i`iittävän havainnollisesti esitet?rt. Tekstin sisällön yinmäi`tämistä
auttavat lisäksi tiheään sovitetut kaavakkeiden ja tilikiTja-aukeamien kuvanäytteet, ja lisävalaistuksen antamista tarkoittavat niinikään tekstin lomassa ilmoitetut i)ankkiyhdistyksen n}.kyään voimassa olevat tai`iffimääi`ät. Katsoen siihen, että viimeinainitut määrät vei`raten usein muuttuvat, `Toidaan niiden tekstiin liittämistä
pikemminkin pitää makuasiana .--- Kirjanpitopuoleen teoksessa
puututaan vain, mikäli se tulee k}Ts)Tmykseen `'älittömästi pankkitoimisuoritusten yhte}'dessä. }Iitään s}Tstemaattista esitystä pankkikirjanpidon ei`ikoisasemasta ?rhtä `-ähän kuin teknillisestä pankkikontrollistakaan teokseen ei sisäll}.. Mahdo]lisesti tekijän mielestä
mainitut esitykset jää`'ät ulkopuolelle sen määi`itelmän, minkä hän
on i)ankkitckniikalle antanut, inutta kun teos lienee erityisesti
tai.koitettu pankkialalle aikoville tai sille jo antautuneille, olisi
niiden m}-ötäliittäminen ehkä kuitenkin ollut puollettavissa.

Kirjan kieli on sujuvaa ja huoliteltua, ja painovirheitä siinä on
suhteellisesti vähän. Kokonaisuudessaan pi.of. Järvisen uusi teos
on onnistunut ja arvokas lisä suhteellisesti köyhään pankkikii`jallisuuteemme.
W. 4.
T|.. J. PRoc.op±, Kansai,rwälisen ja pohjoisimisei. kauppapoLitiika,n
st%it!cwj;vo/.o. Werner Söderström Osake?.htiö.
Porvoo-l-Ielsinki 1935.

Siv. '138.

Kirjassaan »Libei`ale und i)lanwirtschaftliche Handelspolitik»
huomauttaa Goi!/rjed Hc!berzer, että t,avanmukainen vastakohtaisuus
vapaakauppa-ja suojatullileirien `.älillä ei enää mei`kitse suurinta
kauppapoliittista vastakohtaa. J}Tkin jakoviiva kulkee nyt keskeltä protektionismia, jakaen sen toiselta puolen vanhanaikaiseen
tulliprotektionismiin ja toiselta i)uolen erilaisille kvantitatiivisille
kaupparajoituksille perustuvaan uusprotektionismiin.
Edellinen
soveltuu markkinatalouden i)uitteisiin, sillä tullit vaikuttavat samalla tavalla kuin esim. liikennetekniikan muutokset: markkinahinnat mukautuvat muuttuneisiin ede]l}Ttyksiin ja uusi tasapaino
saavutetaan; uusprotektionismi sen sijaan rikkoo markkinataloudellisen jäi`jestelmän,

sillä

se

oii ))systemwidrig»:

se

häii.it,see ja
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]amauttaa hintakoneiston toimintaa sekä i)akottaa jatkuviin toiiiienpiteisiin koi.vikkeen saamiseksi lakkautetulle jako]nekanismille.
Samaan tulokseen kuin Haberler tulee P7.ocopc'kin tai`kastel1essaan kauT)papolitiikan `.iimeaikaisia vaiheita; hän lausuu nimittäin: »Siinä kauppapoliittisessa kehit`'ksessä, josta edellä on esitett}' t`.`'ppimuotoja ja luonteenoinai`sia piirteitä, ei k`'s`-m}'ksenasettelu ole enää sama kuin `.iime `'uosisadan jälkii)uoliskolla,
niinittäin vapaakauppa tullisuojaa `'astaan, `.aan k\-s`'mTs on toisaalta jonkinmoisesta, \'aikkapa rajoitctusta kaupan vapaudesta
kulkea ]uonnol]isia reittejään, toisaalta taas `'altion suoi.anaisesta
jntei`ventiosta ta\'ai`an\taihdon määrää \.alvomalla.
Ken tahtoo,
`-oi selittää vastakohtaisuuden ristiriiclaksi `'ai)auden ja suunnitelmatalouden välillä ullmniaankauiJassa. - - }[ei(län ]täiviemine kans{`invälisen kaupi)ai)olitiikan enemmän tai `Täheminän tietoinen p}Trkiin}.s on korvata ko]iiiimainen kaui)])a ja siten kansainvälinen t}'önjako maiden `'ä]isen ta\'aran\'aihdon suureiiimalla tai pieneminällä
tasaT)ainolla, jo]Ioin maat otetaan parittain ja kunkin maan oma\'ai`aisuutta koetetaan lisätä.
\'`-k}.isten p}-rkiiii}'sten se`iraus on
t`llut se, että \.aT)aa kilpailu ja \.aiiaa hinnanmuodosLus on (tleniiaisessa

määriii

s`.rjä`.tett`..>)

Olen tahtonut alleviiva[a näiden kahden asiantuntijan - toinen t,eoreetikko, ioinen kä}-tännön mies -`-hdenmukaista ja iiiinun
iiähdäkseni tä`Tsin kohdalleen sattuvaa käsit\.stä n`Tk?'ajan kauppa-

itolitiikasta.
K`.s`'m}.s \tapaaka`ipasta - s`anokaamme siinä mie]essä kuin sitä edusti meillä /,cwo7H.i(6.-vainaja - on ainakin kehit\'ksen nyk`'isessä vaiheessa tosiasial]isesti siii`t\.n`'t taka-alalle, niin

|l{,€,`jLapak|Tiisn.|]:aekninas|:.,.,,,å||:`cot.åe,åitei|Sueslkia;--hä`-å:-eäl:enenk:::nj.:mT:fol,.,l,å:E:
kinataloudellisten ja suunnitelmataloud.ellisten eli, kä`'ttääksemme
J?ft.pÅ.cn sattuvaiiipaa sanontaa, virastotaloude]Iisten \'oimien kesken.
On ei`ittäin tärkeätä pitää mielessä tämä ]ieriaattee]]inen tausta,
jota vastaan n}'k`.isiä kaui)pai)o]iittisia virtaiiksia on tarkasteltava.
.J(tllei siitä olla selvillä, on `'aai.a lähellä, että kuljetaan uininessq
t+iliiiin su`intaan, joka merkitsee perinnäisen talousjärjestelinän rap-

i]eutumista.
Procop6n kirja osaltaan todistaa, kuinka pitkälTe
iitllä tuhoa tuotta\-alla tiellä on viime vuosina jo jouduttu.
Kirjansa a]kuluvuissa tekijä kuvaa kauppai)oliittista kehit}.stä
i`iaailmansodasta n\'k\'tilanteeseen. Lukija tuntee koko ajan, että
hän on erinomaiseh i)ätevän o])paan seurassa, oppaan, joka itse
{iktiivisena t,oimihenkilönä on seiss`.t keskellä i)äivän tapahtumia
•'rässä
ia jollaeilisäksi
ole mahdo]lisuutta
(]n sekä tarkka
edes
ha+raintokyk}`'iitata kehit\-ksen
että luista\/.a
eri vaiheista
k}.nä.

{.sitet,t}.ihin \'ksit`'iskohtiin:
iu£`,ta

saaktj6t,

]>aikkansa.

ainoastaan pari ]`'h`'ttä reunamuistu-
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Puhuessaan Yhd\-svaltain siirtolaislaista, joka vuodesta 4923
alkaen vähensi siirto.laisuuden Euroopasta melkein olemattomaksi,
tekijä sanoo näkevänsä tässä toimenpiteessä »yhden ja varsin perustavan s}-}m siihen pulaan, joka sitten 1920-luvun viimeisinä vuosina puhkesi». Tämän johdosta ei`äs arvostelija (Gadolin) on huo-

mauttanut, että hän ei voi yhtyä tähän näkökohtaan, koska, jos
siirtolaislakia ei olisi säädett}', .t}.öttömyyden paine olisi lisääntyn}Tt Amerikassa, sen ehkä Euroopassa samaan aikaan vähentyessä.
Tämä huomautus tuskin on paika]laan, sillä selväähän on, että
siirtolaislaki osaltansa ehkäisi luonnollisia tasapainopyrkim}rksiä
maailmantaloudessa ja sikä]i oli myös vaikuttamassa pulakauden

i)uhkeamiseen. Sen sijaan se ei k`']läkään nähdäkseni ollut sainalla
tavalla perustava pulatekijä kuin Amei`ikan kieltäytyminen vastaanottamasta riittävästi tavai`oita velkasuoritusten maksuksi ja
`Tit`'s tasoittaa siten s}Tnt}m}rt i`istiriita ylettömällä luotonannolla,
;eikka johon tekijäkin toisessa `'hteydessä viittaa.

Ijuettelo uusprotekt,ionismin keinoista on sekä pitkä että juh]allinen.
Tekijä inainitsee m.m. kiintiöt, valuuttarajoitukset ja
-clearingit, kauppamonopolit ja -kartellit, konsessiot, vaihtokauppaja vastavuoroisuussopimukset, erilaiset sekoituspakot j.n.e.

Tekijä

huomauttaakin sattuvasti, että eri maat ovat osoittaneet melkein
uskoinatonta kekseliäisyyttä säännöstely- ja suojelutoimenpiteissään. Ja kuitenkaan tämä luett,elo ei ole edes tä}'dellinen. Siitä
puutt,uvat sel]aiset välilliseen protektionismiin kuuluvat keinot kuin
esim. alkuperätodistuksen vaatiminen.
Tekijä on myös jättänyt
ainoastaan 1\'h`'en viittauksen vai.aan oman valuutan arvon heikent,ämisen `ulkomaisen kauppapolitiikan apukeinona.
Asian täi`ke`.den vuoksi tämä k`Ts\Tm\'s olisi vaatinut osakseen enemmän
hu`omiota; juuri valuuttojen .huononnus lienee katsottava tärkeimmäksi s}'`'ksi uusprotektionismin voittokulkuun v:sta `1931 alkaen
- siitähän se varsinaisesti alkoi.
Vastaiseen kehit}Tkseen nähden tekijä on pohjaltaan pessimisti.
Tosin hän uskoo, että »in t,he long run>) ei tunnu liian rohkealta säilyttää jonkininoinenluottamus siihen, että jälleen itäästään tasapainoon kansainvälisissä kauppapoliittisissa suhteissa ja et,tä kaikest,a
huolimatta >)}Tli tullimuurien ja rajoitusten, yli kiintiöimisjärjestelmien

ja vqluuttasäännöstel}'jen kulkee ihmisen halu voida aina laajentaa
toimintapiiriänsä ja ulottaa se \'häti uusille aloille>).
Mutta toiselta
puolen hän ei n}Tk`-oloissa näe juuri muuta mahdollisuutta yltiönationalistisen kehit}Tksen pysähtymiseen kuin sen, että se ehkä
katkeaisi oinaan kärjist}miseensä tai hautaantuisi i.ahajärjestelmien

yleiseen luhistumiseen. Tämä vaikuttaa melkein hii`tehishuumorilta,
mutta se on, ikävä k`'llä, todellisuuspohjaista.
.\1lekirjoittanut uskaltaa kuitenkin katsoa valoisammin tule-
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vaisuuteen.
Monet viim eaikaisen kauppapolitiikan järjettömyyksistä ovat johtuneet vähe mmän tahallisesta eristäytymisp}Tkimyksestä kuin taloudellisesta p akkotilanteesta. Sen vuoksi olosuhteiden
lopultakin parantuessa var maan m}.ös kauppapolitiikassa tapahtuu
käänne pai`einpaan.
Todella voidaankin jo viitata Yhdvsvaltain
tarmokkaaseen vritvkseen palauttaa kauppapolitiikka ehdottoman
suosituimmuude`n k.annalle ja vähentää kansainväliselle kaupalle
asetettuja esteitä, samoin kuin siihen vastakaikuun, minkä tämä
Amerikan uusi kauppapolitiikka on herättänyt muissa maissa.
Kirjansa loppuluvuissa tekijä käsittelee p o h j o i s m a i d e n
kauppapoliittista asemaa. Ilän osoittaa, miten niiden kauppapolitiikka yleensä on levänn?Tt }Thdenlaisilla perusteilla ja kehittynyt
i.innakkaisesti; miten ne }.hdessä muodostavat kaupallisen suui`vallan maailmantaloudessa sekä miten täi`keätä niille on läheinen
yhteistoiminta kauppapoliittisella alalla. T\Tämä ajatuksensa tekijä
on aikaisemmin suppeammassa muodossa esittänyt pohjoismaiden
keskeistä taloudellista yhte istoimintaa varten asetettuj en valtuuskuntien neuvottelukokouksessa Tukho]massa viime talvena sekä vähän
myöhemmin
pohjoismais essa
kansantaloudellisessa
kokouksessa
Oslossa.
Allekirjoittanut oli kummassakin tilaisuudessa läsnä ja
saattaa todistaa, että nämä ajatukset hei`ättivät ei`ittäin syvää
vastakaikua, joten voi toivoa niiden ehkä muodostuvan hyvinkin
hedelmällisiksi. Niiden en emmästä selostuksesta täytyy kuitenkin
tässä `.hteydessä luopua. Lukijaa voi vain kehoittaa tutustumaan
itse kirjaan ja kiinnittämään erityisesti huomiota loppulukuihin,
joissa käsitellyt asiat lähimmjn liittyvät omiin oloihimme.
Br. S.

\NOLFGAr`G. T1±LLER, Teoreettinen kansantazoustiede.
J£s¢ÅÅ.j Lcicb£j. Werner Söderström Osakeyhtiö.
llelsingissä 1935.
Siv. 432.

SuomerLLa.nut
Poi.voossa ja

Suomalainen kansantaloudellinen käännöskirjallisuus on viime
aikoina saanut arvokkaita lisiä. Wei`ner Södersti`öm Oy:n kustannuksella ilmestyi v. 1933 ensimmäinen nidos Adam Smithin pääteosta
suomeksi käännettynä nime]lä »Kansojen vai`allisuus 1», ja kuluvana
vuonna tuli julkisuuteen saman kustannusyhtiön kustantamana
Friedrich Listin pääteos suomenkielisessä asussa nimellä »Kansantaloustieteen kansallinen järjestelmä)).
Aivan äskettäin on taas
ilmest}-n}.t unkai`ilaisen tiedemiehen, Budapestin teknillisen korkeakoulun kansantaloustieteen professorin Wo!/gcb7tg fJe!Zerin teos y)Theoretische Volkswirtschaftslehi'e» suomeksi käännettynä nimellä »Teoi.eettihen kansantaloustiedey).
Kun tämä teos, joka alkukielellä,

unkariksi, ilmest\.i vuonna 1919, sekä meillä että muualla on saavuttanut su`irta hu.omiota - ineillä sitä on käytetty yliopistollisena
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oppikirjanakin -herättää sen ilmes[,`-iiiinen suonienkielisessä muo-dossa suurta mielenkiintoa.
Professori Hel]er aloittaa teoksensa lucmalla katsauksen kansantaloustieteen historiaan ja sen metodik`-svm`'ksiin, selittäen samassa

yhteydessä myös kansantaloudellisteri iakien luonnetta. Varsinaisen aineensa lieller rvhmittää omalla, klassillisen kansantaloustieteen
ryhmitvstavasta poikkeavalla tavallaa]i.
I-Iän tai`kastelee taloudellista` toimintaa neljältä eri näköku]malta: ?-ksilölliseiiä tapahtumisena, vaihdannast,a jol?tuvana ?.hteenkutoutumana, }-hteiskunnallisena ilmiönä ja ei.i kansantalouksien välisenä yhtevtenä. Tämän
mukaisesti hän jakaa teoksensa neljään osaan: 1. Yksinäistalous,
11. Vaihdantatalous, 111. Kansantalous ja IV. Maailmantalous,
mutta lijttää näihin vielä viiclennen osan: \'. Talouselämän liikuntailmiöt.
Teoksen ensimmäinen, yksinäistaloutta koske`'a osa sisältää
selonteon kansantaloude]lisista peruskäsitteistä, joten tämä osa
pääasiassa vastaa sitä, minkä klassi]lisen kansantaloustieteen edustajat usein esittävät t)T)eruskäsitteiden» nimeä kantavana, johdannonluontoisena osana. Tässä osassa I]eller käsittelee m. m. vai`sin laajalti ai`voteoriaa, asettuen siis sen suht.een toiselle kannalle kuin
esim. Cassel ja eräät muut viimeaikaiset kansantaloustieteen tutkiJat. .Jos kansantaloustieteen kei`ran on sel`itettävä talouden käsite
.].a jos talous on h}'ödykkeiden ,].akamista eri tarpeisiin, tä}'t}.}-kansantaloustieteen ottaa selvitettäväkseen m}'ös tähän jakamiseen liittyvä tärkeyden arviointi, päättelee Heller teoksessaan.
Vaihdantataloutta koskevassa osassa I-Ieller käsittelee ensiksikin hinta- ja rahak?'s}Tm}rksiä. Hän noudattaa tässä sitä }'leisesti
käytettyä tapaa, että hintateoria käsitellään ennen rahateoi`iaa.
Rahan pei.ustava merkitys markkinain s`7nt`'miselle ja hinnanmuodostukselle on hänelle kuitenkin tä`'sin selvillä. »Maksu`-hte`.s on
Tahan kä`.tön luoma talouksien `'ht`..minen. - Maksu\+hte.`-s oil"astaan vasta luo mai.kkinat. - ilin.nanmuodostuskaan` ei 6le ajateltavissa ilman maksu`.htevttä». - Tähän teoksen osaan sisält\.\myös laaja esitys tulojen jakaantumisesta. Tekjjä kä}Tttää vanh.a-a

jakoa alkuperäiseen, tuotannon kanssa `'älittömässä `Thteydessä
olevaan tuloon ja johdettuun tuloon, joka ei ole välittömässä }'hteydessä tuotannon kanssa. Edelliseen tuloon hän lukee t`.ötulon ja
omistajan tulon (maankorko ja pääomankoi.ko`) sekä ?'i`it [äjän\.oiton,

jälkimmäiseen r}'hmään taas kuuluvat tekijän niukaan m. ni. `'hd}'skuntien julkisoikeudellinen tulo,
keinotteluvoitto ja
julk].sten
toimenhaltijain palkat.
Tekijä käsittelee tässä ?-hte?.dessä m).ös
rahan arvoa tulon jakaantumisen ])ohjana ja joutuu siten tässä
osassa teostaan käsittelemään i`ahateorian täi.kejmpiä kys}'myksiä.
Teoksensa kolmannessa, kansantaloutta koske`.assa osassa tekijä
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koi`ostaa voimakkaasti

sitä, etlä talous ei o]e }Tksi]ölliiien tai)ahtuma,

vaan }.hteiskunnallinen ilmiö, jonka olennaisena perustana on ihmisen riippuvaisuus `Thteiskunnasta.
Kansantalous on elimellinen
kokonaisuus,jonka olemus }Thtäältä on etsittävä kansa]lisesta t+,rönjaosta, toisaalta taloudellisen toiininnan kansa]lisesta järjest,ä}'tymisest,ä.
Erikoisen mielenkiintoisia oTat, tässä osassa esit\.kset

pääoman olemuksesta ja sen merkit}'ksestä kansanta]oudessa.' Tekijä }'ht`'y kannattamaan n. s. f unktionalistista pääomakäsitettä,
liittyen tässä lähinnä .\monniin, jonka esittämää ])ääoinakäsitteen
inääritelmää tekijän määritelmä suuresti muistuttaa. Tekijän määrittelyn mukaan pääoma on se talouden valtakeino, .ioka vaihtovoiman tietä johtuu h`'öd`'kkeiden omistuksesta. Se on omaisuuden
}rhteiskunnal]ista vaikutusta ja \-oi siis s`Tnt`Tä vain kansantalou-

dessa tai maailmantaloudessa.

Pääoman vaikut,uksia ovat t`Tön-

`Thdistel`' .ia t\-önjako sekä alistussuhteiden ]uominen ta]oude]li.sel]a

pohjalla, ja n'äiden vaikutustensa kautta pääoma tekee tuotannon
`7htenäisen johdon ]aajeminalla pohjal]a mahdo]liseksi. Tekijä liittää tähän esit}Tkseen m\.öskin ]}.h}ven se]ostuksen
pääomateorian
kehit`Tksestä ja hänen .oman teoriansa suhteesta eräisiin muihin
viime aikoina esitött\'ihin t,eorioihin. }Tielenkiintoinen on m\röskin
t,ekijän esit`'s iiääonianmuodostuksesta ja sete]inannon nier.kit}'ksestä Tjääomaninuodostuksessa. Tässä osassa tekijä edelleen esittää,
kuinka T]ääoiiian org.anisat,iovojma on luonut ensin `Tit}Tksen n\Tk}7.
aikaisen talouden oi.ganisatiot`.`Tpiksi ja sitten `Thdistän`Tt `Trit,\:kset
suuremmiksi taloudel]isiksi
kokonaisuuksiksi,` kartei]l.eiksi, `[rusteiksi

j. n. e.

Maailinanta]outta
koskevassa
osassa
tekijä
käsit,te]ee
niitä
lakeja, jotka määrää\'ät t`'önjaon eri kansantalouksien väli]lä, sa-

moin kuin eri kansantalouksien välist,ä maksu\Thte`-ttä. \'äin hän
tässä osassa joutuu käsitte]emään m. m. kaui)pa- ja maksutasetta,
]iiaailinantaloudellisen maksuliikkeen niekanismia ja rahan arvon
merkit\'stä inaailmantaloudellisessa maksu}'hteTdessä.
Tec;ksensa viimeisessä, viidennessä osassa tekijä esittää I\'h}'en

katsauksen konjuktuuriteoriaan.
I-Iellerin teoksen suhteen herätt,ää ei.ikoista mie]enkiintoa se,

miten

hän

on

onnist,unut

rakentamaan

kansantaloustieteellisen

järjestelmänsä sen aineenr}rhmittel`Tn i)ohjalle, jonka hän on valinnut
ja .].ol" suuresti eroaa `.leensä käytetyistä i`}'hmitt,el`'istä. Täytyy
m\-öntää, että tekijän kä}'ttämä r}Thinit\-s ~ }-ksinäistalous, vaih-

dantatalous, kansantalous ja maailman.talous - i)erustuu varsin
pitkälle viet,`'ihin abstraktioihin. Yksinäist,alouden suhteen tekijä
itsekin huomauttaa esipuheessaan, että hän ei ole voinut välttää
tätä abstraktiota.
Tekijän kä}.ttäniä r`Thmit?Ts on varmaankin
asettanut hänen voitettavakseen

i)a]jon .esit}'kse]Iisiä vaikeuksia,
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sillä monet ta]oudelliset ilmiöt o`'at senlaatuisia, eitä niitä o]jsi
s}.?Ttä tai`kastella sekä `-ksinäis- että varsinkin vaihdanta-, kansan-

ja maailmanta]ouden kanna]ta.
Tekijä itse esim. mt'öntää, että
hinnanmuodostus, jota tekijä on käsitel]}'t vaihdantataloutta koskevassa osassa, on }Thteiskunnallinen tapahtuiiia, jota eivät ratkaisc
vain taloudelliset mahdollisuudet, vaan m}'öskin voimassa oleva
oikeusjärjest}-s ja ?'hteiskuntaral"nne. Saiiia koskee tulon .].akaantumista ja i`ahan ai`voa.
Toiselta puolen taas
tekijä ]ausuu
pääomasta, että se on »taloudellisten, vaihdantataloudellisten ja
vhteiskunnallisten tekijöiden }.hteensu]autuma\). I]än esittää i)ää;mateoriansa teoksensa kolmannessa, kansantaloutta koskevassa
osassa, mutt,a hänen on ollut i)akko jo toisessakin, vaihdantataloutta
koskevassa osassa, tulon jakaantumisen `'hte`.dessä käsite]Iä myöskin pääoinaa koskevja k?'s}.m}'ksiä.
]{uvaavaa tekijän t`'össään

kohtaamille vaikeuksil]e on mTöskin se, että hänen on tä\'t`.n`t
esittää konjuktuuriteoria erillis;nä osana, se kun on sekä vaihdanta-,
että maailmantaloudel]inen ilmiö.

Y]lä esitet``istä `'aikeuksista huolimatta täTtw m}'öntää, että
teki.i.än kä}'ttä.mä r`.hmit`'stapa on erittäin mieierikiintoinen. Teoksen }Thtenä ansiona on juuri i)idettävä sitä, että tekijä on vien`Tt

perille
uusilta

tämän suunnitelman, niikä, niinkuin asioiden tarkastelu
näköku]inilta ainakin, on vaatinut paljon omintakeista

ajatust`Tötä, mut,ta onkin sitten m`'ös
uusia näköalo.].a.

omansa avaamaan luki.].alTe

Tässä ei ole t,ilaisuuttar}'ht}'ä arvostelemaan tekijän kannanottoa
hänen käsitte]emiensä ]ukuisten kansantaloudellisten kvsvm`'sten
suhteen. Tävt`.\r kuitenkin ]ausua tunnustus siitä, että. t;kijä on
perusteellises`t,i ` ` tutustunut
kansantaloustieteellisen
tut,kimuksen
uusimpiiiikin tuloksiin ja että hän tä`-sin hallitsee täinän ]aajan
alan.
t.seiiiii)jin
kansant,a]oudellisiin
kiistak\-s`'m`-ksiin
nähden
tekijä on li`.väks}-n}-t, sellaisen kannan, jota n}'k`..isesså kansantaloustieteessä \'leisimmin T)idetään h`.väks`'tt+'nä. .Yleensä ant,aa teokselle leiin'an siinä esiint`'`-än ai:vosteiun vai`ovaisuus ja tasaisuus

samoin kuin käsitte;den tarkka määrittel`' ja sanonnan täsmäl]is`.vs.
Viiii`eksi esitet}'t seikat vaikuttavat jo sinänsä, että teos` .on
sopiva }T]io])istolliseksi opT)ikirjaksi, jona sit,ä meillä jo on kä\'tettT-

t}-kin.

Teoksen kä}'tt,ölulpoisuutta oi)pikirjana lisää vielä s.e, että

siihen sisält`T`T ei'itt,äin valaisevia selost,uksia kansantaloudel]isten

teoriojen kehit}Tksestä ja h?'vin valittu, käsitelt?'jen kansantaloudellisten kTs\.m`'sten kohdalle jaettu kirjal]isuusluettelo.
Teokseii` ;uoinentamisen on ansiokkaasti suorittanut maisteri
Ji.s¢ÅÄi JjcLCL£j.

VoiT)a sanoa, että teos suomenkielisessä niuodossa

useissa kohdin on heli)ommin luett€``.a kuin alkuteokseiia. Tästä
tu]]ee kuitenkin ansio ]iaitsi kääntäjälle m`'öskin suomenkielen
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lauserakenteelle, joka on paljon selvempi kuin saksankielen.

Moni,

joka ei jaksaisi tutustua saksankie]iseen painokseen - vaikka
kielitaito ei haittaisikaan - lukee sen varmaankin mielellään suomalaisena käännöksenä.
Ne henkilöt, jotka o\.at tehneet aloitteen ja olleet inukana
Hellerin teosta suomeksi toimitettaessa, ovat kiitollisuudella mainittavat. Ilahduttavaa on, että suomalaisen sivistyneistön piirissä
jo on tämäntapaisten teQsten julkaisemista vai.ten tai`peelliset edellv-

tvkset.
H:\RALD TNEs`'rTiRGALjLRD,

y. J.
Erindringei. og Betraglninger 1885-1935.

Tilegnet Kjobenhavns Brandforsihing..

Kööpenhaminassa 4_935.

Siv. 76.

Tunnettu asia on, ett,ä i)rofessori WesfergcmJ.d, jonka niaailmanmaine perustuu etupäässä hänen tilastotieteellisiin tu[kiinuksiinsa,
on ei`itt,äin ansiokkaalla tavalla toiminut myös vakuutusmiehenä.
Kun hän viime sy`-skuussa tuli olleeksi puolen vuosisadan ajan
Kööpenhaminan palovakuutuslaitoksen johtokunnan jäsenenä ja jo
vähän kaueinminkin toimineeksi samalla alalla, hän on mei`kkitapauksen johdosta julkaissut kii`jasen, jossa hän esittää muistelmiaan ja inietelmiään tuolta pitkältä taipaleelta. Suurelta osalta
sen sisäll}Ts tosin kohdistuu Tanskan pääkaupungin vakuutusoloihin, mutta samalla siinä on esitetty ajatuksia, joilla on laajempi
kantavuus, ja ne ovat suomalaisellekin lukijalle erittäin mielenkiintoisia.
Kuvatessaan puheena olevalla alalla työskennelleitä henkilöitä,

pi.of. Westei`gaai`d joutuu koskettelemaan niitä vastakkaisia käsi-

tyksiä, joita vakuutuskysymyksissä aikoinaan esiintyi vanhan vapaamielisen ja uuden sosialisen katsantokannan välillä. Omasta puolestaan tekijä hyvin päättävästi puoltaa vakuutuskysymysten tarkastelua yhteiskunnan kannalta ja liikenäkökohtien asettamista
toiselle sijalle. Hänen mielestään on koko yhteiskuntaakin pidettävä suurena vakuutuslaitoksena, jonka puitteissa ei`i vakuutushaarat toimivat. Tältä kannalta hän selvittelee m.m. jälleenvakuutuksen soveltamista niin hyvin Tanskån palovakuutukseen kuin
hautausapukassojen toimintaan, jota hän puolestaan on koettanut
kehittää luotettavalle i)ohjalle.
Kirjasessaan prof. Westei`gaar{l koskettelee myös vakuutustoiininnan täi`keän apuneu`.on, tilastotieteen, kehitystä. Tällä alalla
uhkaavien virheellisy}.ksic.n välttämistä käsitellessään hän huomauttaa, että milloin tilastolliset. i]äätelmät muodostavat järjestelniän, iiiiden tulokset joutuvat keskiiiäiseen sopusointuun; toiselta
iiuolen hän vai-oittaa tilastoinicliiä sellaisesta foi`malisinista, joka

Ki RJ ALi,i s uuTTA

449

asettaa matemaattiset kaavat todellisten tilastollisten havaintojen
edelle. Samalla tekijä esittää hauskoja kuvauksia siitä, millaisiin
vaikeuksiin tilastollisissa tutkimuksissa yleisön ennakkoluulojen takia voi joutua.
Lopuksi prof . Westergaard vakuutustoiminnan suuriai`voisten
saavutusten i.innalla huomauttaa - samoin kuin kolme vuotta
sitten Helsingissä pitämissään esitelmissä - siitä pahasta epäkohdasta, johon rahatalouden vallitessa on jouduttu, kun hintatason
muutokset olennaisesti vaikuttavat vakuutussopimusten asialliseen
sisällykseen.

Mies, joka keskellä vuotta 1914 osti 1.000 ki`uunun

vuotuisen elinkoron, sai vuonna 1920, elinkustannusten kalleuteen
vei.iiaten, vain 382 ki.uunun arvoisen tulon. Tässä kohden vakuutustoiminnalla olisi laajakantoinen tehtävä, joka koskee etenkin pitkäksi ajaksi myönnettyjä vakuutuksia. Tekijän mielestä on hyvällä
syyllä oudoksuttava vakuutusmiesten välinpitämättömyyttä tähän
ongelmaan nähden. Puheena o]evaan kysymykseen liittyy samalla
laajakantoinen luotto-olojen uudistus.
Ei pitäisi olla vaikeata
sellaisen jäi`jestelmän suunnittelun, joka tekisi mahdolliseksi, että
velkamies ja luotonantaja jakaisivat vahingonvaaran; olisi vahvistettava suoritusten suuruus riippuvaksi sopivasta indeksilukujen
järjestelmästä. Tekijän mielestä vakuutustoimniialle on onneksi,
että tällainen tehtävä tulee esille; siinä on tilaa pystyvien ja tarmokkaideii miesten aloitteille ja t}.ölle pitkiksi ajoiksi.
Kun edellä lyhyesti selostetun kii.jasen lukija muistaa, että sen
tekijällä on jo menossa kolmasyhdeksättä ikävuosi, hän ei voi olla
tuntematta erikoist,a ihailuaan sen henkisen vireyden -jottei sanoisi nuorekkuuden -johdosta, jota tämä (ulkoasultaankin erit,täin
kaunis) julkaisu osoittaa prof. Westergaardilla yhä edelleen olevan.
IJ. H.

ELi F. HEc:KscHBR, Sveriges ekonomi,ska hi;storia |rån Gustav Vasa.
Första delen, före Fi`ihetstiden. Albei`t Bonnier. Stockholm 1935.
Siv. 265.

Ilmoitettavana olevassa teoksessa on kokenut talouselämän
tutkija, joka ennenkin on omistanut huomiota sekä taloudellisen
elämän että talousteoi`ian kysymyksille, ryhtynyt käsittelemään
oman maansa taloudellista kehitystä käyttäen hyväkseen sekä
muitten että omia seikkaperäisiä tuthimuksia. Hän on samalla
osoittanut, kuinka suoranaisten tietojen puutteessa voidaan säil`'ueitä lähteitä järjestelmällisesti ja järkiperäisesti käyttämällä saada
monikin ilmiö aukottomasti kuvatuksi. Siten hän on saanut Tukholman kaupungin vaakakirjat ja kuninkaitten kirjeet kertomaan
vallan uusia asioita ja on onnistunut selvittämään monta ongelmaa.
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.\|uksi
lienee s)T}Ttä huomautt,aa, että teoksessa ei o]e juuri
ollenkaan kosketeltu Suomen oloja.
Epätietoiseksi jää, onko tähäii

svvnä se, että i`uotsalainen tutkija on tahtonut jättää niiden käsittel;riiisen meidän omille voimillemme vaiko ehkä vanhastaan havaittu
vastahakoisuus omistaa entisen valtakunnan itäiselle puoliskolle
i`iittävää huomiota. Heckschei.in inaininta, että Viipurin kauppaa
koske`'ia tietoja on vaikea käsitellä samoin kuin iiiuita lähteitä,
koska Viii)urin kauppa oli suurelta osaltaan `'älit}'skaupi)aa ja siis
riipT)uvainen Venäjän ja Hansa-kaupunkien Tälisestä kaupankä}mnistä, ei l`ionnollisestikaan oikeuta jättämään kä}'ttäniättä Viii)uria
koskevaa aiiieistoa.
Kokonaiskuva valtakunnan oloista ei muuten
tule tä}'delliseksi, ja lisäksi erikoisoloja koskevilla tiedoilla on usein-

kin mahdollista selventää muualta saatua kuvaa uusin Tiiirtein ja
siis laajemmin.

Toinen vajavaisuus, josta tekijä itse huomauttaa, aivan sainoin
kuin Suomeakin koskevien tietojen vaillinaisuudesta, on ulkomaisten rinnastusten ja vertailujen tä}'dellinen puute. Siten esimei`kiksi
ei sellainen k}'s}'m}7s, kuin mitä hintojen vaihtelu iiiuua]la F.uroo-

i]assa l{-)00-]uvulla saattoi vaikuttaa Ruotsin oloihin, ole saaiiut
valaistust,a. Sanioin ovat luonnollisesti jääneet tekemättä vertailut
rahatalouden kannalle siii`tyvien maitten ja luontoistalouden kannal]a olevan Ruotsin välillä. Tämä siitäkin huolimatta, että tode-

taan rahan Ruotsissa olleen vain ai`von mittana ja eräissä tapauksissa arvon säilvtvsvälineenä eikä suinkaan maksu- taikka vaihtovälineenä. Tod6nLäköisesti tällaiset vei.tailut saattaisivat olla h`rvinkin edumsia rahateoriankin kannalta. Tarkemmin tuntematta aineistoa on kuitenkin vaikeata sanoa, olisiko tällainen tutkinius mahdolliiien, samoin kuin on myönnettävä, että silloin ei enää olisi
k}'s}'m}'s Ruotsin taloudellisesta kehit`.ksestä eikä sen tarkastamisesta etualalla.

Teoksen ensimmäinen osa sisältää taloudellisen elämän perusta|'ia piirteitä. Ensiinmäinen luku kosket,telee väestösuht,eita ja siinä
mainitaan iii.m., että valtakunnan, toisin sanoen Ruotsin, väkiluku
saattoi n. viionna 1570 olla 750000 i)aikkeilla, josta `-Ii {)0 % maalaisväestöä. Tämän väestön todetaan huomatta`-iss; määrjn harrastaneen kauppaa ja käsitöitä, mutta lienee kuitenkin /i/`~) asukkaiden t`röstä ja t}Töajasta tullut uhi`atuksi maatalouden, iiietsänhoidon ja kalastuksen hyväksi. Seuraavassa, kansain`'älistä kaui)-

paa koskevassa luvussa huomautetaan suurimman osan tuoimista
olleen hovin ja }'lim}'stön tai`peita t}'}'d}'ttävää }.lellis}'}-sta`'araiii

tuoiitia sekä näitten korvaukseksi tapahtuvaa joko raudan taikka
karjanhoidosta saatujen tuotteiden vientiä.
\''iennissä taiiahtuville ]nuutoksille on omistettu i.unsaasti huomiota.
Luontois- ja
i'ahai,alo`itta koskettelevassa kolmannessa luvussa selitetään ta]ou-
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dL.ii rakennetta; ehkäpä i)arhaiten sitä k`i`.aa ]i`ainiiita, että Kustaa
Vaasa kehoittaa vouteja ja muita asiaiioniaisia koettaiiiaan kei`ätä

enenimän
tavaraa
kuin rahaa,
sillä ta\'ai`a oli `'älttämätöntä
menojen i)eittämiseksi. Mutta aivan oikein t()detaan, ett,ä Ruotsi
ei `arvinnut i)alkkasoturijoukkoja, jotka muualla `'aativat siirt`.mään rahatalouden kannalle. Sivuiiiennen huoniautettakoon, että
Suttiiiessa

on

jo

`1500-luvulla

selvästi

kutus rahai)ääomien muodostumiseen,

ha\'aitta`'issa

niin

\.ähäistä

sotien

vai-

kuin

tämä

`.1etmsä olikin. -Tärkeimpiä t,oteai}iuksi€` ]u\/.ussa oii, että luoii+oisti\1ous ei suinkaan vapauttanut ]iiaat.` Iiintoje]i vaihtelujen
aihtiiittaniista
vaikeuksista.
]leckscher
T)itiiä
muuteii
Kustaa
Vaasaa suuriiiipana ]uont,oistalouden järjcs[äjänä, iiiitä on ollut.
Fjhkäiiä kuitenkin ei`äät i)iirteet, iii}'öhäisrooiiialaisessa valt,akunnassa
saiiioin k`iiii \Teu`.oslo-Wniijällä `.iittaavat `'ieläkin suurisuuntaiseiTii)aan

järjeste[}t`.n.

E]intaso{` kosketl,cle`'at luv`it jii ta`ilukot `'aatisivat, paljon
`'ksit`.iskohtaiseiiimaii selosLukseii, k`iin initå tässä `i.htev(lessä on
;tLahdtt][ts[a, .].o `,ksån scn Laaja]L ja asjatLEsm arvosteL`un tåkåa, joka

tcoksessa

kohdistetaan

kä`'tettävissä

o]evaan

aineisioon.

Ijoppii-

tiilokseiia o]i, että `'ä(`stö eli suui`cksi osaksi niaatalouden ja alkeellisei`

\':ii`astotaLoui]en

`.:illiTTiiti(,

`'i.iestöii

t`iT`v;n

ja

eLLä

toi)Jieentulo

k{7ska

()li

iiiitääii

ii]i`i`1aisLen tisuiis cLjnkeinoe]ämää]i ]iene(` oJlu[

Tlt.

hiiolehti\'at

itääasiassa

]iik€`-€isutLista

suhlecllise]i

kau]Hista

ja

h\'vää.

se

tili

kiiikk(`i]i
ollLil

Toisessa
t>)i

edii"sinta,

€iktii\'is{m

osassa,

lähcii]iii`in

joka

ltän

ci,

vuorit}-östä,

])äinvastMin

uTk()iTiiiankaui)an

l{ä-sitt,e]ee

tarkaste]1u

in.iii.

(Ji

Ulk()-

su[`t6emse]i `'ähäistä.

osaksi

näill€.i t`lii`keiii()illa olj koko)Laisuuden kanm`Ita mitätön
T{a`Li)an lahloikin Kus[a€i \'a:`sa jätLää ulk()ma€Llaisi]le.
la{Lii,

-

T{i)iti

mutta

mei.kit\.s.
Tiäne;(il

\.]eensä

luul-

suosija.

t,aloudellise]i

]]`aata]oLitta

.ja

elämän

ei.i

ag`r{`aTioloja.

i)uolia,
Tut-

kiiiiustensa
tu]okseiia
llecksc}`er
t,otea£`,
eitä tälläkin ala]la oi`
l,'ioo-]ukii oikeastaaii ollu[ `Tain entisen v€`kautt,aniista, ilinan vai.si-

naist.sti

uudeii luomista.

}Titä

iu]ee maatiomistusoloihin, iiiin Ruot-

siss:` oli\.ai sekä kuni]ikaankartanoitten cttå aateliston ti]at `'hdessä
k\-]it.n ]ntiitteii kanssa, joten iiiaatalouden edist`Tiiiinen kävi varsiii
våiket,ksi.

l{eski-F:l,roo[,assa o,, sallLa tiLa va]la',la selvim,T,in karo-

]ing`il{Lis-aj:Llla liävitäkseen \'ähite]le)`

1300-lLivulle

päästäessä.

N etsätalout ta, mctsäst}.st il ja kahst`ista sekä \'uorit}'ötä käs;ttele`.iss;.` l`L`'uissa on iiäist,ä e]inkcinoista n)ieletikiin(()inen esit\.s.

I,u\'ut
`.i.it`'s[en
iiiuodosta
l`iott()ja v€i]]an
rahalai[oksisLa
()vat .kiintoisat,
'si)lä'
)ijist:i
sel`.iää sckä
]{usta€i
Vaasan
ainLitlaatuinen
]]Lei`kit`'s
Vait:lkunt{Lnsa

.iuurjlLl])ana

1iäis\.\'dt`n s`iunnan
delli`s;"

6

la€itu"ia

ja

iuot()nania,iana

n)äärääjänä.
kuniT`kii€`]]

Tlänen

,ja

Sit,eT`

aikana{`i`

m`Töskin

Ruotsi

>)iiaT`kl{iiri1()iniin"n>)

}7ritt'(l-
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tal(i\]-

i``'u[I€`
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i.iippumaton ulkomaisista i`ahamai`kkinoista. Tätä asemaansa saattoi kuningas }'lläpitää m.m. Ruotsin vuorit}'öhön nojaten. Kuninkaan ))pankki» ei ollut sen lujeminilla pei`usteilla, kuin että Eiiik
XIV sen saattoi heti hävittää.
Rahalaitoksen kehityksestä on
monta mielenkiintoista tiet,oa, mainittakoon niistä vain seuraava,
rahan merkit}'stä kuvaava Tukliolman kaupungin »Tänkebookista»
lainattu lause: »Men åi`en etc, 91 och 92 slogs av thet ringe myntet
för m}tcket, och strax ökades dyr tid, myntets förachte]se, och allt
gott tappades bort, så att ingen vilde på sistone sälie sitt, g.ods för
thed ringe och svage myntet.))
Kolmas osa on omistettu taloudemselle politiikalle, ja siinä on
ensiksi käsitelt}- Ruotsille erikoista yhtenäisyyttä koko valtakunnan alueella, jota ei ennen 1800-lukua tavata missään muualla
Eui`oopassa, Englantia ehkä lukuun ottamatta. Kustaa Vaasa,
valtakuntansa suui`in kauppias, tuli juuri liikemiehenä suui.esti
edistäneeksi valtakunnan kokonaisuutta, siiri`elleii varastojaan aina
sinne, inistä huomasi mitäkin puuttuvan. }'Iutta hallitsijana hän
tii voinut saada häviämään paikallisia inittaus-ja punnitsemistapoja,
iiiikä tapahtui hänen poikiensa toimesta. Ei kä}' kuitenkaan aivan
tä}rsin selville, muodostivatko Ruotsi ja Suomi jo siihen aikaan
`'hteisen
kansantalouden.
se seikka, kaupunkitaloudellista
että m.m. Kustaa Vaasan
•talouspolitiikka
oli tä}.sin Jo
keskiaikaista,
poli-

[iikkaa, kuten lleckscher aivan selvästi osoittaa, antaa aihetta
epäillä sitä. Myöskin se, että maakaupi)a kaikista kielloista huolirnatta kukoisti ja oli jopa tehtävä ajoittain täysin laillistetuksi,
viittaa siihen, etteivät edes kaupungit kyenneet muodostamaan

talousaluettaan kokonaisuudeksi, puhumattakaan siitä, että koko
\.altakunta olisi `-ie]ä tänä aikana sellaiseksi muodostunut.
L}-h}'essä katsauksessa on `'aikeata seikkaperäisesti selostaa,
saati sitte]i ai.vostella tällaista kirjaa, joka kuvaa taloudellisesti
erikoisen mielenkiintoista aik3a, inurroskautta, valaisten sitä monessa suhteessa aivan uudclta kannalta. Teos on h)-vin kirjoitettu,
sen lukee vaivatta, ja inikä parasta, se herättää uusia ajatuksia,
avaa uusia näköaloja kat,seelle, l}.hyesti sanoen: se on inestai`in
käsialaa. Liitteenä olevat, tau]ukot, graafilliset esitykset ja kai`tat

ovat omansa selventämään tekstiä ja tarjoavat varmasti käyttökelpoista aineistoa sille, joka tällaista julkaisua haluaa omia tutkimuksiaan vai'ten kä}'ttää apunaan. Kaikesta päättäen muodostuu
tästä teoksesta harvii]aisen inerkittävä taloudellinen tutkimus.
J.1. C. W.

S\'T.:i`iGEs i`'DL-s'i`i`i.
Ö\.ersikt, utg.iven av Sveriges industriförbund
till dess tjug.ofemte åi`smöte den 7 maj 1935. Siv. 472.
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KiRJALLisuuTTÅ

153

]iitto viime keväänä laajan teoksen, jossa käsitellään Ruotsin teol]isuuden historiallisia vaiheita ja sen nykyistä aseinaa ja kansantaloudellista inerkitystä. Jo }'ksistään painoasultaan on puheena
oleva teos vakuuttava näyte siitä, miten arvokkaisiin saavutuksiin
]äntisessä naai)urimaassaiime voidaan i)äästä, kun on kysymys
tämäntai)aisista juhlajulkaisuista. Kuva-aineisto on hyvin valittu,

ja eri teollisuuden alojen kehitystä ja sijaintia valaisevat kuviot
`'nnä kartogrammit suoi`astaan hakevat vertojaan.
täS;
Teos jakaantuu kahteen osaan, joista edellisessä luodaan katsaus
Ruotsin teollisuuden histoi`iallisiin edellyt}-ksiin ja yleiseen luonteeseen, jälkiinmäisessä taas kuvaillaan eri teollisuudenhaarojen tilaa
ja i.akennetta. Edellisen osan, jonka nimenä on »Teollisuuden histoi`ialliset edellytykset ja yleinen luonnei), on laatinut f?Jj F.
1 [ eckscher .

Suomalaiselle
lukijakunnalle
ei tai`\'itse
ei`ikoisesti
esitellä
lleckscherin ansioita.
Tällaisessä vei`raten supi)eassakin taloushistoriallisessa katsauksessa ilmenevät selvästi samat ominaisuudet,

jotka ovat tunnettuja hänen aikaiseniniistakin teoksistaan ja kirjoituksistaan: usein aivan }rllättävä kombinatiok}'k}' ja kokoava,
s}7nteettinen näkein}'s.

Heckscherin kirjoituksesta lukija saa oivallisen kuvan niistä
tekijöistä, jotka ovat luoneet Ruotsin n?'kyisen, korkealla tasolla
olevan teollisuuden.
Ei`it,täin inielenkiint,oinen on esit,`'s Ruot,sin
vanhan valtateollisuuden, raudanjalostuksen, vaiheista.. Miten ikivanhat juurensa tällä teollisuudenhaai.alla on Ruotsissa ollut, käy
ilmi siitä, että rauta oli jo niin varhain kuin '1200-luvulla eräänlainen
»vientitavai`a». M`'öhemmin 4 600-luku muodostaa rautateollisuuden
loistokauden; Ruuotsillahan oli tällöin suoi'astaan }'livalta-asema
maailman raudantuotannossa, ja koko Ruotsin viennistä oli raudan

ja kuparin osuus noin 80-90 °/o. Rautateollisuuden ankarast,a
inui`roskaudesta 1800-luvulla Ruotsi kykeni selviytymään suuremmitta `'aurioitta kohottamalla tuotteiden laatuominaisuuksilla kili]ailumahdollisuuksiaan. Ruotsi lieneekin ainoa inaa, joka vailla
oinia ki\'ihiilialueita on saattanut säil`.ttää halki vuosisatojen
raudant,uotantonsa entisessä laajuudessaan, vieläpä kehittääkin sitä.
Ileckscher korostaa useassa kohdin myös sitä seikkaa, että Ruotsin
i.autateollisuuden kunniakkaat perinteet ovat suorastaan ratkaisevi`sti vaikuttaneet koko Ruotsin teollisuuden in\-öhemTtään suuntaan ja sen n`.k}.iseen aseniaan.

Vuosisatoja kes{,än}.t tottuiiius ja

]`creht}-neis}T`'s raudan kä}.ttöön on luonut ruotsalaisille ominaisen
iaii"iinuksen iiiekaniikkaan ja keksintöihin.
Täinä taas kuuluu
i`iihin kansak`Lnnan erikoisiin jol{o s?.]in`'nnäisiin tai hankittuihin
oniinaisuuksiin, initkå muo(losta\.at oiiian t,äi`keän tekijån elinkeinoti|ämän kehit\.ksessä.
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jån mielestä luoiiiiollista kehit}.stä.
\-alituksct `'ii.astoiiiaisu`idesta
o`.at siksi t)ikeutet,ut, `.ain, mikäli m. koh(list,ii\'at liikaorg`anisointiin
`ai huoiioc;ti toimi\-atm `'ii.astoiiiaisuutec`n .---, J(J7.gc.;i /'t.r/t'r6.t3/'!,
ErL
.s'/it,d..c t. ('7.encJom6.prJ.b.c'/..
]{irjoituluessa tiitkitaan s`itä siihen, ettå

maat,i]ojen hinnat eivät \.iiihte]e läheskään `'hti.` j`i..kåsti kuin inaatalouden kaiinattavaisuus. rl'ekijå osoitt,a€i, åttä Hiaatiloje]i hintoihin
`'aikutta`'at, sekä ni`'}iän ettå osta.jai'i k£`iiiialta` iiionet mii`itkin
tekijät kuin tilo,].en kaiinaiia`-u`is, i`iinkä johdosta on l`iomiollista,
että

jälkimiiiäisen

Tuotlestii

toist.en

l€ipahtu`.al

sii`ii`etkin

sel \'ain hitaasti vaikutta\'a[ tilojtm hintoihin. -//c{ns C`t
/3t?/oJÄm.7tg6.b./)07.g`s`nmctJc/

z. ``./(,'//c``'A'f>t'7i.

dalin luiinettua kirjaa ja
sosialistisia ehdot,uksia.
.\..t)

5`

1935.

--(`.

``ik{\batiehandelen i,

siinä

J,in(l,

l{irj(titiiluessa

hei`i.itett\'jä

l)i.i|ts.Stcil.i.stisl«

muutok-

L\.y66'ZJe,

käsitellääii M}-r-

\'äestök`-s\-m`'ksiä
tiii(lu.`So{geL`sei.

l+ol)enliani t)g Fre(lc'i.ik`sl]er`¥.

ja

o(>ei.

-\errEiten sui.TJean,

`.€`i]i 86 \.ähit,täisliikettä koske`'an aiiieistoii nojalla iekijä tarkastaa
iiäiden ljruttotulo.].a, kustaiinuksia .ia ]icttoToittoa suhteessa liikkt`ideii laajuuteen,
henkilökuiiiiaii siiiii.u`iteen,
oiiian tuotannon
osiiuteen ni`.`'nnistä \'miä niuihin i`sianhaaroihiii.
Edelleen hän
\-alaisee m.iiL`inn-iiiiin .iakaaiitumista `-iiktm e]`i iiäi`-il]e sekä [ti.uttotulon

slluruutta. 6ri

iii(u.ks

ta\Taroi(len

kau|t:`ssa.

T--

./cj.6Jc/.,

JJcc/('/.`s.('71,

/Ja7t-

ma.Sti)fLJrolJlen. t)g lan(llmi¥`siii.u(luktitjii. l`.iT`io.i\uksess`.+ o+e+a.t+n

tutkittavaksi,

millä
ta`-alla `-oidaaii Tai.iiiistaa
Tanskan TTaakaaiTieiden saanti ulkoiiiailta, kun muide]i maideii kaui)p€ii)olitiikka
nä}'ttää `Thä suiiista`'an taiiskalaisten tuottei(len `ientiä.
'L`ekijäii
mielestä Toitaisiin saa`'`ittaa toi\Toti`i tulos siten, että supislettaisiin `'iljan tuonti u]kt>mailta ja iiiiiutetlaisiin kotiinaista \7iljel}'s-

t>hjeliiiaa ja karjanruokinta€L lisäämällä rehui"runain ja s()1urijuui`ikkaiden t,uotantoa. Tekijäii laskelinien mukaaii tuollaiiien iiiuutos
olisi kannattavaa m?'ös imuui`7iljelijäin `.ksit}'istaloiiden kamialta.

J^\||RBU|=|lHRli`LTR\-^\TIO\-i\luöKO`'OMlli:U`\TDSTATISTIK.
Band 148, I-Ieft 3. - llei,ni.ich (..Stackelbei.g, lJi.odukt,it>i,t,ät und,
Rentabilität in der Volkswii`tschait. Yks±tTis`:å aLoitet+a\ orL tuo\8LrL+o-

elämässä i)idettävä kansantaloudellisessa katsannossa ai.vokkaana
tekijänä.
Kannattavaisuusprinsiippi tarjoaa ]uotettavan säännöstelv- ja jäi`jestel}.keinon, milloin on k`-s}-iii`Ts kansa]lisen i)ääoman

ja' tuotantomenetelmien käytöstä.
\7altion talous[tolitiikan on
k`iitenkin
otettava
tämä
voima
i)alTelukseensa.
Liberaalinen
))]aissez-faire»-periaate muodostuu kolitalokkaaksi; sen tähden tar`'it€ian taloudellisen vai)auden sijasta taloudellista ohjausta. \Tksit}'isaloit,teet ja kannattavaisuusi)rinsiippi on alistettava \Taltiossa kansantaloudellisen tuottavaisuuden pal\'elukseen. Kansantaloustiede on poliittinen

tiede:

seii

tulee

jakaa niitä

tietoja, jotka o`'at,

tarT)eellisia
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tällaiselle tt!louselämää ohjaavalle toiminnalle. -Erjc7} ScÄ7tejc!e7', J)cLs
ZGjtmomen£ j7} c!eJ. Theor£e czer ProczL4Jff£o7t. Kirjoittaja kohdistaa ai.vos-

televia huomautuksia Böhm-Bawerkin pääomateoriaan. Böhm-Bawerkin }thtä vähän kuin toisen huomattav-an rajahyötyteoreetikon Wicksellinkään tuotantokäsitteet eivät kestä kritiikkiä, ne ovat vailla kä}-ttökelpoisuutta n?Tkyaikaista kapitalistista tuotantoprosessia anal?-soitaessa. Böhm-Bawerkin ja Wicksellin pääomateorian keskeisenä
osana on tuotantoprosessin kestäv}T?rsajan käsite. .Jotta tällä käsitteellä, siinä muodossa kuin Böhm-Bawerk sen esittää, olisi pätev}Tyttä,

pitäisi voida eksaktisesti mitata tuotantokausien pituus.
Tämä
osoittautuu kuitenkin suoranaiseksi mahdottomuudeksi.
Nyk}.aikaisen tuotantoteorian kannalta on tärkeintä selvitellä ei.i tuotantotekijöiden funktionaalisia suui.uussuhteita, joten aika-momentti jää suhteellisen `'aatimattomaan asemaan. Böhm-Bawerkin
teoria on loppujen lopuksi elävälle elämälle varsin vierasta »stratosfääi`itutkimusta»
Band 142, Ile|t 4. -Adotf Weber, I-Iei,nri,ch Di,etzel. Tåsså kir.]o.Ltuksessa Weber omistaa kauniita muistosanoja pääasiassa Bonnissa
kansantaloustieteen professorina vaikuttaneelle I]eini.ich Dietzelille.
Dietzelin tutkimukset liittyivät ensi sijassa finanssitieteellisiin päivän kysymyksiin, inielipiteiltään hän oli sanan parhaiminassa mei`kit,vksessä ))libei'aali» ja ))individualisti».

Band 142, Ileft 5. ~ Oscai. Engtänder, Das Seel,ische und die
VojÅs.v;/.£sc7Lcz/CszehJ.e.

T\tiin tärkeätä kuin sielullisten seikkojen huo-

mioon ottaminen onkin kansantaloustieteessä, on toisaalta taas
sy?-tä pitää mielessä, että sielullisten ilmiöiden ja kansantaloudellisten ilmiöiden välillä ei vallitse suoranaista yhteyttä. Teoi`eettinen
kansantaloustiede ei ole sovellettua psykologiaa. Sen sijaan voidaan
kyllä sanoa, että ps}rkologia on kansantaloustieteelle välttämätön
a`but±ede. -Richard Tht_LTnw.aLd,. Wirtschaftliche , ]]{ydbung_erb. l]ei
os£cb/rjÅci7tjsc/te7? Vö.JÄe7.7i. Kirjoittaja -tunnettu Afi'ikan tutkija kuvailee niitä sosialisia muutoksia, joita eurooppalaisen ,vaikutuksen levitessä on tapahtunut Saksan entisissä itä-afrikkalaisissa siii`to£
malssa.

WELTWIRTSCHAFTLIcliES ARCI-IIV.
42. Band, Heft 3. -1.`.11. Fentener van VLissingen, Voraussetzi47tgem /rir ej7te

j7t£e7t6j(Je7¥

W€Z£wjrfschcb/t.

Maailmansodan jälkeen

on kansainvälinen t`-önjako muuttunut.
Entiset maatalous- ja
raaka-ainemaat ovat rvht\'neet kehittäinään teollisuuttaan, kun taas
entisten teollisuusmait`ten.'on ollut pakko lisätä maatalous-ja i.aakaainetuotantoaan.
Entiseen tasapainotilaan on kuitenkin mahdot,onta it}-rkiä, mutta sen sijaan on pyrittävä poistamam kansain-
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välisen t}.önjaon esteet, joista tärkein oii kirjoittajan mielestä
maksutaseiden väkivaltainen häiriint}'minen; tämän estämiseksi
olisi kuitattava velallismaiden velat tavai`asuorituksilla. -J. Ti.nbergen, Qcmtitative
Fragen dei.
Koniunktui.i)oLitik.
Suhdar\netutkimuksessa on kirjoittajan mielestä ennen kaikkea otettava huomioon ulkoisten olosuhteiden alituiset muutokset, saatava selville
koi`relatiot ja tutkittava niihin liittyviä taloudellisia probleemeja.
Lisäksi on muistettava, että staattiset pi`o})leeinit ovat olleet tähän
saakka teoi.iassa etualalla, kun sen sijaan d}-naamiset i)roblee[nit

on joko kokonaan jätetty syi`jään tai ratkaistu epätäydellisesti. Col,in Clark, Die interiwli,oiwle Vei.flechtung .ioll*wirtschaftziclwr
Bewegu7tg6`¢Jorgö7tge. Kansantaloudelliset muutokset johtuvat osaksi
kansantaloudesta itsestään, mutta osaksi ne ovat }'1eisinaailmallista

laatua.
Kirjoittaja tutkii etupäässä jälkimmäistä laatua olevia
muutosilmiöitä laajan aineiston a`'ulla, joka valaisee eri maiden
taloudellista kehit}'stä vuosien 1860 ja '1913 `.älisenä aikana. Kart R. Bopi), Die Poti,tik der Detdsclwn Rei,chsl]ank seit der Stalji,l,iS£eM47ig.

Kirjoittaja

selostaa

Saksan i.altakunnanpankin

talous-

politiikkaa, sen pyi`kimyksiä ja keinoja.
Pankin talouspolitiikaii
johtavana pei.iaatteena on vuodesta `19.24 lähtien ollut valuuta]i
pit,.åm.men vaLka`vaLnaL. -Joseph J. Spengzer, Der Ri}ckgang des
Anti,mallhtbsi,anismus i,m Ameri,ka d,es neunzehrbten Jahrlwndert,s.
Kirjoituksessa selostetaan Malthuksen opi)ia kohdanneiden ai`vostelujen muutoksia Amerikassa. Viime vuosisadan alussa vallinneet
olosuhteet johtivat ilman muuta Malthuksen opin hylkääiniseen,

mutta sitä mukaa kuin asutustiheys Amei.ikassa kasvoi, muuttui
m}-ös suhtautuminen mainittuun oi]i)iin.
REVUE

D'ECONOMIE POLITIQUE.

N :0 4. -Henri Ha,user, I;oewi`e Scientifique de quelques 6conomi.stes 6!rcmgeJ.s.. VJJ.

- Wer7®c>r Somb¢r£.

llauserin ulkomaisista

taloustutkijoista laatimassa sarjassa on n}'t ilmestyn}'t esit?'s Werner Sombartista. Kirjoittaja tekee selkoa hänen julkaisuistaan ja
kouluutuksestaan ai.vostellen kuuluisaa saksalaista tutkijaa hyviii
ankarasti.
Sombai't
ei
kirjoittajan käsit}-ksen inukaan }'i`itäkään perehtyä alkuperäisiin lähteisiin. Ankai.an tuomion Sombai`t
saa m}-öskin taloudellisista ja }.hteiskunnallisista opeistaan: hänen
teoksensa eivät kei`ta kaikkiaan ole tiedettä eneinpää kuin histoT.i.a.akaa.n. - Ren6 Courtin, Essai sur la ih6rapeutiqibe de cri,se. ET`.r
koisesti tutkitaan kirjoituksessa pulan teknillisiä rtai`annuskeinoja:
tuotannon supistamista, palkkojen kasvua, uusien keksintöjen kont,rollia,
}'rit}.sten
finanssikustannusten
alentamista,
suojelustulleja, »helpon rahan)) politiikha, ostovoiman `.aikutusta vaihdantaan, jakautuinisen tai)ahtumista tulojen muodossa, rahan ai`v(tn
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ale]itamist,a

sekä

loi)uks;

esiletää)i

tutkiniuksen j(i]ito]täätt.}kset.

/,`ciö!ci7i Pj7.oiA, C`oj.poJ.c(/i..s.me Z93t.j.

tii\.ista

liikettä

\'altion

elimistössä

s;rihe,n .--- Jean I)es``ii`ier,

--

l{irjoituksessa käsite]Iääii kor]Mji.a-

ja

t}'ö\'äcn

luoka]i

Secteu,i`S »iii.1)it6i» c.l »non

d6s6quibi,bi.e act.iel de l'6cun()iiiie |i.ancai..se.

su]id{iita

ai.liil4rh tlai..* le

\T_o\\.in t'a\\iluki..\i\ ia oTn.€\a\-

1'i"sin kuvioi]i esitetään Ranskaii uutta ti]astoi` `Tit`.ksistä ja sanialla tämän tutkiimiksen tuloksia.
`'rit`.kset, jaetliin kol"een
r`.hmään seuraavasti.1. suurct j`ilkiset [ait()k;ci , k`itt`n s!ihkt..i-ja L€ia-

sulaitokset,

erikoisi)ankit

(Cr6dit

I``on(.ier),

`.akiiutuslaitokset,

ki`u-

])unkiku]kuväljneet,
telakat,
c`iiiissioi)i])ankit,
siirtomaa`'T`ii`'kset
ja Suezin kana\.a.
11.
Kartellir`'hmäl (T)rot6g6 tai abrit6.,i: s.u`iret
liiotto]aitokset,

)netalli-j€`

]iiekaaTiiset

lait(iksel,

\.rit}.kset, laivai.€`kennus-ja sokei.iteht.iaL

:-los[avat

n. s.

sLMijeltuun

suojellun

r?-hi)iään

osan

keT``ia]]iset

}Toleiiiiiial

tt,loudellisista

kuuluvat:

ja

(.i]j`--

r\-hiiiät

iiiii.)-

`,rit`-ksistä.111.

Iiikei)aiikit, `

Ei-

lo`.Jhi)L`istt`ti"s`iulet,

sulatot ja tei`ästehtaat sekä osa konei)ajoista ja ii]etiillit(Jhtaista,
i.akeniiusaineteollisuus, Iaivakulk`i sekä osa kaui)itaa .j[i erilaiset.
iiiuiit teollisuudet koti- ja ulkomailla.
-- /,/iit,i.t'/!/ /Jt.r./.tJ.``nc., /,e
i.6t{ilil,isseiiienl

;it/..`.fc6.

du

comJnerce

d'<4noe).S.

intei.national

å

Taloudellisten tutkijain

I{i

i.4imi()n

kokouksessa

tltJ`S

ö(.tmo-

.\nt \.t`rT)eiiissä

iiohdittiin
kansainvä]isten
ta]oLidellist,en
siihteid(`]i
i.ii]i]tti\'aisuut ta ka]isainvälisen rahajärjesteliiiän T)alauttaiiiisesta ja t`ri iiiaideii
i`il(.vaii rahapolitiikan suuntautu]i`istii.1i:del]is(`n

tult`ia ]'i`tkaistiiksi

käsiteltiin k\Ts`'m`'st:..`, mitä ]iiahd(`Ilisuuksia on n\'k`'isen k:\Tis:`in\'äli-

sen kaupan .vi`ime vuosina t,apaht`ineen kehit}-ksen \'a]litessa Tiäästä
iiiahdo]]isimman suui.een vaTiauteen vaihdannassa ja ii`itä t`ri niai(lcn
i.ak mnevaihteliit voivat vir)l,i aikaansaada kehit`'ksessä.
.V..o 5. -Giorgio deL Vecchio,1)i.oit et 6conomi.e. Va\rs\n \`itkåsså
ja

inielenkiintoisessa

tutkiiTiuksessa

esittää

1`]nnettu

italiaLai[ien

t,utkija ja Rooman lainopillisen tiedekunnan dekaani €\jatuksen,
että kansantalouden Lulisi kuulua laino})in i)iiriin.
.\ikakauslehti
puolestaan on luvannut avata palstansa vast,usta`ticnkin iiiieli])it,eiden esittämistä vai`ten. Kii`joitus oii luonteeltaan puhtaasti teoreettineii ja vain asian pei`iaatteellista puolta käsittelevä. -- CÅcw.JGs
Rist, Th6oi.ies rdat,tves å raction de l:or et du icm`r d:escon.iite sTii.1e
j]i.tJ"w g6n67.ciz c7cs p).jr.

Esitet}-n kii'joituksen ]ierustana o`'at `.anhat

teoriat, jotka koskevat mekanismia, .ionka a\.`illa jalot metallit
\.aikuttavat hintatasoon. Kirjoittajan inielestä vanhojen t,eoriojen
tutkiminen on vai`sin valaise`'aa iiiiden alkui)erän ja kehit`.ksen
seL`i\\e saa.miseksL.
t..aTi,`ses

et

.Ses

- ALfred

remÅdes:

SLuu.y,

essai, (le

J,e Chömage Uc]u.oniqtb`e,

i`e`.i`ston. {le

qii,eLques

Ses

i,ntei.pi.6,tations

t`07tj.a/t!es.
P`'s`.`'ä t,`.ött,öm`'`.s (m `'ast,a täiiiän `'uosisadan ilmiö,
l`uoiiiauttaa kirjoiLtaja aluksi, i``-]it,\.essään t,`itkiinaan n}-k`.hetken
k:\mant,aloutta.
Ei`ikoisesti hän käsi`telee ('i- i,ii(it,t,avien ])iirien

I{ATSAUS ULKOMÅIDl.:N A.KAKAUSLEHDisTööN

t>suutta

jz\

verifioi]itia,
\.t>itnast€`,

t`iksia.
keinoihin

lLL(_)]`iietla

teht}iä

k`ilutuksi`ssa,

erehd`.ksiä,

liikai`iotantoa,

jotka

liika`.äestön
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t,utkiiii`istiLlosten

koske\'at
.ja

k(>kee]lista

käsit}-ksiä

kttneeLlistiiniisen

t]sto\'aiku-

l.:delleeii ])}-ritäån i)ereht}-mään kä`.tett`'ihin pai`annussekä sLioT.itetaan johtopäätösteii tektt. L /i'Z7.¢.mc 6`ct/jz;e,

/,f..`` c/i.f/H.`Jt'6. t;contwwi.fji6~..

Talou(lellinen

tekijå

hallitsee si`-ist\.stäm-

iiie, ja siksi on iaT`peellis[a, voidaksemin(` tutkia :`ikaiimie hi;toriaa,
ktjett,€`a säil\`ttäii tietoja niistä {`i`kistoissa. Kirjttituksessa tehdään
selktia lukiiisista
l.rie iinqu,¢ic.

t>\'at

taloudellisis[a

.mLi. lcJS

lj'Instiiiit

i)aysans

:`T'kist,oista.
poltmai„S

(l'6(.onoiiiie sociale de

p{ir

-L\/((/'z.«,
t>ii.t.-iiiäme`s.

Vai`so``ien

J?osc7t/p/cZ,
rTalonT...ia`t

it}-\-nnöstä

sel`'äå oloistaaii, i.askaista veloistaan, tuot,teitlen

`ehiieet

himioista,

rahan

hai.\.iiiais`iu(lesta, Iiiallisesta fiskaiilisesta i.asit,uksesta, \-aiki.udesta
saada L}r{.)Lä, siirtolaisuuden \-äheneinisestä ja luottim€`aimin `'aikeiiksista.
I<:i.äs \-tistauksista on käännett}|iä liit,ett\. kii.joitukseen.

Z U s n M M E N F n S s U N G.
DAS WESET\' ])F]R KAPITALISTISCIIET\`
GESF,LLS(`.ILJ\FTSORDI\TL'\+G.
`'on P]`of.

C. 4.

T''cn.7./.7?

S`f{(ar£ (I-Iolland`).

Der Aufsatz gibt einen Vortrag. wiedei., den Verf. am 16. September 4935 im Vo]kswirtschaft]ichen Vei`ein in llelsinki gehalten
hat. Das Grundgesetz des Wii`tschaftslebens ist nach ihm das Prinzip der Selbst`'ei`ant\h'ortlichkeit, das in natiirlichen Gegebenheiten
wurzelt.
Aber das Korollarium der Selbstvei`antwoi`tlichkeit ist
die Fi`eiheit. Staat und Gesellschaft sind nicht originäre Gestaltun-

gen, ihi.e Existenz und ihr Wirkcn beruhen auf der Einsicht der
in ihnen Tebenden Menschen, dass bestimmte Bedtirfnisse von diesen Org.anisationen am besten bel.riedigt wei.den können. Das Eingi`eifen des Staates in die wirtschaftliche Fi`eiheit des Menschen ist
eine Schwächung des Grundpi.inzii)s der Selbstvei`ant,wortlichkeit.
Staat und Gesellschaft sind fur die Menschen da, die sie bilden,

nicht unigekehrt.

DIE sTEUERREFORM n\' FINNLAND uND DIE
VORSCI-ILÄGE DER AGRARPARTEI.
von Dr. A. E. Tudeei..

Vei.f. behandelt zunächst die Vorschläge beti`. die Refoi`m ier
staatlichen Besteuerung, die in einigen Staatsausschtissen und in

g.e#|eAg::sics?:såiezsårez3;|ri:thuenån`äoe:ug;ss:::å:#gaeg:nndg:Tma::tåianndri
Stellung zu dem Vorschlag der Agi`arpartei des finnischen Reichstags durch besondei`e Besteuerung der Personen und Gesellschaften
mit »hohem Einkomment) die filr die Landesverteidigung notwendigen Anschaffungen zu finanzieren.
Vei.f. lehnt den Gedanken einer besonderen Besteuei`ung bestimmt
ab, da er iin Widerspi`uch zu den Grundgedanken des finnischen

ZUSAMMENFASSUP`'G
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Steuers?.stems steht. Eine solche Sondei`steuer wtii`de, da sie einzelne Pei.sonen träfe, vor allem die Mittelklasse belasten, deren
Lebenshaltung an sich schon ansi)ruchslos ist. Weiter wiii`den die
Aktiengesellschaften und ähnlii`he Gese]lschaftsuntei.nehmungen da-

durch getroffen werden und eine I]erabsetzung ihi`er Dividenden
sowie ohne
Zweifel eine
Schwächung dei` Kai)italbildung` die
Folge sein, was in einern so kapitalarmen Lande wie Finiiland
einen schweren SchTag` fiir die wii`tschaftliche Tätigkeit bedeutete.
Aussei`deni wui`de eine solche Steuer Steuertibei`wälzung. hervorrufen, also ganz andei`e l``olg.en haben als der Gesetzg.eber I)eabsichtigte.
Die Vorschläge deT Ag`rari)artei stehen in direktemwiderspruch
zu den Steuei`refoi`men, welche die staatlichen Ausschtisse vorgesch]agen haben, die u. a. eine Beseitig.u]ig. dei. Progression bei dei.
Besteuerung der Aktiengesellschaften, eine Erhöhung des steuer-

:ifiicfhtrigeeur;r#:åståienrko,T::::::r:|:gqåee:`|lii':|deeurteer,må|s:lgbue?åesoE';`i:
koiiimen haben, bezwec`ken.
In dei. Steuervorlage dei. Reg.ierung
ist die Refoi.m der Besteuerung dei` Aktiengesellschaften aus finanziellen Gi`tinden voi`läufig. noch nicht \.orgeschlag.eii, wohl abei`
neben Änderungen in der Einkomiiiens- und Vermög.enshesteuerung
cine Senkung der Einfuhrzölle auf g.ewisse allgemeine VerbrauchsWaren.
Vei`f. billigt diese Vorschläg`e und betont schliesslich, dass es
unbedingt notwendig sei eine Erweiterung. der Staatswii`tschaft zu
vei`meiden, damit die Belastung der Steuei.zahler, die in Finnland
relativ höhei` ist als in manchen andern Ländei`n, allmiihlicli
vei`mindert werden kann.

DAs \vESEr\' ur\'D DIE r\'EUESTEr\' pROBLEME DElt
HAT\TDELSpoljlTIK.
von PTo£. Kyösti Jäi..>ineiL.

Vei.f. behandelt zunächst die allgenieineii Grundzuge der ]-Iandels-

pohtik
und
weist dann auf die \'ei`ändei`ungen hiii, we]che
die r\'achkriegszeit in deii internatioiialen I]andelsbeziehung.en hervorg.erufen hat, indem allmählich fast alle Ländei. zum I-Ioi`hi)rotektionismus tibergegaiigen sind.
Finnland wai` `'oi. dem Kriege eiii Getreide imi)ortiereiides und
]3ut,ter exportierendes l.and. Dasselh Gepi`äge hatte die finnische
Volkswirtschaft noch in den zwanzig.er ..Jahi`en. Seit 1930 `.ersucht
iiiaii hier jedoch durch Erhöhung` dei. Einfuhrzölle, dui`ch Beimischungszwang' und zeitweilig. (`]9,35\\ aui`h durch F.int.ulii``.ei`bote den
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ein]icin`isi`hen
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Getrei(lebau
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hat
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Se]bsl`-ei.soi.g.uiig.

I'l.`})ortii]`ämiicnHi*'

7m

*(`it

.`tejg.t`i`n.

1!)33

stark

`-eri.ing.ei.t.
Seit 1929 hat niaii versucht die Eiei`- iiiid Baconausfuh]` (lurch Exi)orti)rämien zu 1.öi`dei.n `md rein ineiigenmässig haL
sii`h auch der 1.].`poi`t \.on tierisi.hen .\.ahruiig'siiiitte]n t.t\`'as gcsLeigert

(1930-:3i'i `.on .Jl

auf ?jo .\Iill. kg).

.\bei. iiil.o]g`i. (lcr stai`k

gesuiikeiien Preise isl tler \\TeTt der .\usf`ihr `'on ,`t(13 atil. :}76 .\Iill.
}Iai`k z`iri.ickg.egangen `iii(l die ltcwii(.ilnmgen das Sinken (lfir Preise
tlui.``h
Prämiierung.
`iii.d
and(.rc`
slaatliche
\[assriHhmen
zu
k.mi)c.mieren haben nur g.eriiigen Ei.l.olg. g.ehaltt.
\'t.i.f. weist zum Schluss aul. die si.h\`'crL.]i Si.häden liiii, \\'elt.he
i-lie

tles

iitii`i`iei`kant,i]istisi`hc

l'i`cit`ii

[Iandels

ft.ii.

T7a)idels)t{ilitik

die

\'olkswirtschaft der einzelneii Ländei. iin
`itrit.l]t

(lie

l..herzeug`iing

aiis,

iiiit

\\'elt\\'irist.hi`L't
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mii`

(len \\.rlthindel \`.iedei. heleben kann.

ihren
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(:e[.olge g`elial)t
tJiii{i

]iliti]`:ilt>
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tlie

und

Tl:mlrliiMililik
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Hell(`r on haluiiiiul kats()a asioita uudclta näk{.)kiinnalta.
L\'h\r(.n kansaiitaloustieteen ))istoriaa ja n`etodia va]aise\'an joh`laiiiittii jälkeeti i`ä;i oLtaa käsit(`ltä`+äkseen
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teokseti
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KALEVA rahemaa myömämänsä vahuutuksen hautta Teille vanhan talouddli,sen pohjan.
Yli 60-vuotta pitkä toiminta
edulliset vakuutusmuodot
ja vankka taloudellinen asema
ovat luotettavan vakuutuksen

parhaat
KALEVA

oT. maksanui

edellytykset.

vahuutetuiueen jo yli 700 m;i,ljoonaa
nyhymarhhaa. - Sen rali,astot nousevat yli 300 miljoonan markan.

Nimikih jo sano®,

ellä

kermajuuslo
on

herkkua

Koi`kea

rasvapitoisuus

ja

pitkä kypsyttämisaika antavat sille ei`ikoisen hienon

maun,

jonka

ansiosta

se

lyhyessä ajassa on voitta-

nut

herkkusuiden

suosion.
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KAHVIUUTUUTTA..
K U LTA K A H V 1
(Kultapapu)
hienonhieno juh[akalivi, joka m.m. sisältää

parhainta käsin poimimalla valittua Mokkaa ja kal]isarvoista Maragogype-kahvia;

HOPEAKAHvl
(Hopeapapu)
voimakas, mainio arkikahvi, joka myöskin
sisältää runsaasti oikeata M o k k a a.

Sqomen suurin
ybt®Istoimintaryhmä
vakuutusala]]a
jarj®8töä vakuutuksla k a ik llta
vakuutusaloflta huokeimmin kustan.
miksin, T®ille edullisimmin ®hdoh.
Ttuvatkaa itsenne, omaisenn® ja
kotinne vaurioiden uhaltal Neuvo•®lkaa jo tänÄän lÄhimmaBeÄ ssi.oi.

mlstogs®mm®

Teill®

völttämättö.

miets vakuutuksista ja nliden edul.
Hsimmasta `1Ärieötelystö.

Hentiudku"usy"

SALAMA
yok"fus Q)r.

rapoöömoeaLt«iiii. q)r. o

POHJOLA

KULLERVO

Kolme .uurta, vakavaraista ]a
suomslalsta vakuutusyhtlötä,
edustaen kalkkla vakuutusaloja.

Ilmarisen takoma Sampo murskaantui. Mutta heränneen kansallistunnon voimasta syntyi v. 1890 Pohjolan
kivimäkeen uusi sampo. Neljäkymmentäviisi vuotta on
tämä sampo, SUOMI-YHTIÖ, ollut toiminnassa. Se on
levittänyt juurensa maan jokaiseen kolkkaan ja jauhanut
hyvinvointia kansamme keskuuteen: jauhanut varsinkin
silloin, kun kansålaiset ovat kohtalon kovuuden takia olleet
taloudellisen tuen tarpeessa. Tämän sammon työ on, kuten
senrakentajatkintarkoittivat,koitunutkansallemmeonneksi
SUOMI-yhtiöir.ahsaa päi- Viime vuonna swTi,Wuii,n
vtiSäi,n vahuutelwilhentcri si;Sen
vakuwiussu"ria
heidän omaisi;Ilee n vakwu- SUOMI-yhiöstä yltieensä
€ussummina noin

Koho .oim;imar"a oi;kana
on SUOMI~yhiiö suoTtita"us yhteensä yli

15 0. 0 0 0: - 46.700.000:~ 500.000.000:~
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