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mei`keissä.     Kotimarkkinateollisuuden   tuotteiden   vienti   on   kulu-
neitten  10  kuukauden  aikana  tänä  vuonna  lisääntynyt  arvoltaan
likimain 30 °/o,  kun koko vientimme arvon lisäys on samanaikaisesti
ollut  vain   18.6  °/o.

Ensi sijalla mainitussa vientitavarain i'yhmässä ovat k u t o m a-
t e o 11 i s u u d e n    tuotteet,   joiden  vienti   on  v:sta   1928,   jolloin
se    oli   arvoltaan   14.8   milj.   mk.;   kohonnut   noin   viisikertaiseksi,
ollen  viime vuonna  72.7 milj.  ja kuluvan vuoden  10  ensi kuukauden
aikana   99.9  milj.  mk:n  määräinen.    Toisella  sijalla  on  m e t a 11 i-
teollisuus,   jonka   tuotteita   vietiin   v.1928   38.8   milj.    mk:n
ai.vosta,   v.  1930  65.9  milj.  mk:n,  v.  1935  93.6  milj.  mk:n ja  v.  1936

(10  kk.)  68.5  milj.  mk:n  ai`vosta.    Kolmannen ryhmän muodostavat
kivi-,   savi-ja   lasituotteet,    joita   v.1928   vietiin   17.2
milj.   mk:n   arvosta   ja   viime   vuonna   neljä   kertaa   suuremmasta
eli  68.4   milj.   mk:n  sekä  kuluvana  vuonna  jo   10   ensi  kuukauden
aikana 76.J±  milj. mk:n ai'vosta;  eli siis hiukan enemmän kuin metalli-
teollisuuden  tuotteita.    Sitten  seuraavat   arvojäi`jestyksessä   p u u-
t e o k s e t,  joiden  vienti  vielä  v.  1929  ja  1930  oli  arvoltaan  vain
18  ja  22  milj.  mk.,  mutta  viime  vuonna  jo  41.o  milj.  ja  kuluvan
vuoden  10  kk:n  aikana  35.5  m.ilj.  mk.    Päinvastaista  kehitystä  on
valitettavasti   tapahtunut     kumiteollisuuden    tuotteiden
osalta,  joiden vienti tosin vielä viime vuonna  oli jokseenkin saman-
ai`voinen  kuin  v.   1928  eli  12.9  mil]`.  mk.,  mutta  joka  on  vahvasti
taantunut   verrattuna  esim.   vuoteen  1930,  jolloin  se oli arvoltaan
31.o   milj.  mk.    Kuluvan  vuoden  10  kk:n  aikana  on  tämä  vienti
ollut  12.i  milj.  mk.   Taantunut  on  myöskin  t e i' v a n,  h a r t s i n,
s y s i e n y. m. s.  vienti ollen se viime vuonna  ai'voltaan ainoastaan
2.7  milj.  mk.  ja  vastaten  noin  6  milj.  mk:n vuotuista  vientiä  pulan
edellä.   Kuluvan  vuoden  10  kk:n  aikana  on  vienti  tällä  alalla  ollut
vain  1.9  milj.  mk.    M a k e i s t e n  vienti  taasen  on  pysytellyt  yli
3  milj.  mk:n  vuodessa,  nousten  se  kuluvan  vuoden  10  kk:n  aikana

jo  3.2  milj.  mk:aan.   Sensijaan  pulavuosina  vahvasti  elpynyt  n a h-
k a t e o 1 1 i s u u t e m m e   on   saanut   vientinsä   kohotetuksi   noin
1-2  milj.  mk:sta  pulan  edellisinä  vuosina  yli  10  milj.  mk:n  viime
vuonna   ja   20.7   milj.   mk:aan   kuluvan   vuoden   10   kk:n   aikana.
M u i t a    vai`sinaisia    kotimarkkinateollisuuden    tuotteita    vietiin
viime vuonna yhteensä noin 22  milj.  mk:n. ai'vosta, johon summaan
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vienti kuluvan vuodenkin aikana jo nyt nousee,  vastaavan summan
oltua  v.  1928  noin  17  milj.  mk.   Yhteensä  edustivat  mainitut  alat
viime vuonna noin 327 milj. ja kuluvan vuoden 10 kk:n aikana noin
340   milj.   mk.:n   vientiarvoa.    Tähän   tulevat   sitten   lisäksi   eräät
vientiteollisuuden   luontoiset   alat,   kuten  kuparimalmi  ja   kupari,
tulitikut ja  tulitikkusäleet,  kaliumkloraatti y. m.,  yhteiseltä  vienti-
arvoltaan  viime  vuonna  noin  72  milj.  ja  kuluvan  vuoden  40  kk:n
aikana  95.5  milj.  mk.,  mitä v.  1928 vastasi noin 62  milj.  mk.

Esitetyt luvut samoin kuin muutkin käytettävissä  olevat tiedot
osoittavat,  että mainittujen teollisuuksien vientitoiminnassa  ei enää
ole  kysymys  vain  tilapäisestä  kotimaisen  liikatuotannon   sijoitta-
misesta   ulkomaisille   markkinoille,   vaan   monissa   tapauksissa   jäi.-

jestelmällisestä  tuotannon  hai`joittamisesta  myöskin vientiä  vai.ten.
Todellisuudessa  merkitseekin  vientitoiminta  nykyään  jo  kehityksen
omasta   pakosta   lukuisille   kotimai`kkinateollisuudenkin   harjoitta-

jille   merkittävän   paljon.    Vientiyhdistys   hankki  tämän  tosiasian
valaisemiseksi vuosi sitten laajan kiertokyselyn avulla  tietoja lukui-
silta    teollisuusyrityksiltä,    ja    vastauksista    ilmenee,    että    meillä
on  meialliteollisuusyrityksiä,  huonekalu-,   lasi-,   posliini-  y. m.  teh-
taita,   kiviveistämöitä,    tulitikkutehtaita,   puuvillateht.aita   j. n. e.,

jotka  joko  valmistavat  erikoisia  vientitavaroita,  joita  vähemmän
myydään   kotimai`kkinoille,    tai   muuten   pei.ustavat   toimintansa
osaksi,  joissakin  tapauksissa  kokonaankin  viennin  varaan.

Tämän  ohella   on  huomattava,   että  pyi`kimystä  viennin  alalle
ei  esiinny  vain  niiden  teo)lisuuksien taholla,  jotka  sitä  jo  harjoitta-
vat,   vaan   se   ulottuu   tosiasiallisesti   paljon  laajemmalle.    Sitä   on
havaittavissa     sellaistenkin     teollisuuksien     ja     teollisuuslaitosten
taholla,  jotka  eivät  syystä  tai  toisesta  vielä  ole  päässeet  kehittä-
mään säännöllistä vientitoimintaa tai edes alkuunkaan siinä.   I-Iyvin
moni   teollisuudenhai`joittaja   ilmoittaa,   että   vaikkakin   nykyinen
noususuhdanne   maassamme   on   lisännyt   menekkimahdollisuuksia
kotimaan   mai`kkinoilla,   heidän   edustamansa   tuotannon   jatkuva
kehitys  kuitenkin  edellyttää  viennin  aikaansaamista  taikka  jo  har-

joitetun   vähäisen   viennin   kehittämistä.
Ne teollisuudenharjoittajat,  jotka jo vientiä harjoittavat, asettu-

vat  hyvin  yleisesti  sille  kannalle,   että  vientitoiminta   ei  ole  heille
enää  mikään  ))hätävai`a»  ja  ettei  viennin  heille  tuomaa  hyötyä  voi
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asettaa   kysymyksen   alaiseksi   edes   sellaisissa   tapauksissa,   jolloin
hinnat   vientimai.kkinoilla   ovat   olleet   epätyydyttäviä   ja   sinänsä
voittoa    tuottamattomia.      »Vaikka    vieiitimme    ei    ole    antanut
suoranaista   voittoa)),  ]ausuu  eräs  edustava liike kiertokyselyymme
antamassaan   vastauksessa,   »katsomme   sen   hyödyttäneen   meitä
sikäli,  että  se  on peittänyt osan yleisiä kustannuksiamme ja tehnyt
mahdolliseksi  huojistaa   kotimarkkinahintoja,   samalla  kuin  laatu-
tuotteillemme  on  saatu  hankituksi  uudet  mai.kkinat ja  työskentely
tehtaassa   kehitetyksi   säännöllisemmäksi».    Toisen   edustavan  liik-
keen  vastaus  on jokseenkin  samansisältöinen:  »Vientitoiminnassam-
me   saavuttamamme   hinnat   ovat   kaupalliselta   kannalta   katsoen
hyvin   alhaiset,   eikä   niistä   jää   sanottavasti   suoranaista  myynti-
voittoa.   Mutta   viennin   merkitys   liiketoiminnallemme   on   ennen
kaikkea  siinä,   että  sen  avulla  voimme  pitää  tuotantolaitoksemme
täydessä  käynnissä  ja  tuotantokustannukset  siten  alhaisina».  Ei.äs
kolmas  suuri  tehdas  ilmoittaa  saaneensa  vientihinnoilla  peitetyiksi
kaikki   liikkuvat  kustannukset   ja   yli   puolet   kiinteistä   menoista.
Yleisesti ei vieiinin harjoittamiselle kuitenkaan esitetä tällaisia välil-
liseen hyötyyn pei.ustuvia syitä,  vaan se on useimmissa tapauksissa
ilmeisesti   ollut   sinänsäkin  kannattavaa.    Annetuissa   vastauksissa
toistuvat  nim.  ehtimiseen  ilmoitukset,  että  vientihinnat  ovat  olleet
»välttävät»,    »tyydyttäväti},    »samat    kuin    kotimaassai},    joissakin
tapauksissa  pai.emmatkin,  vieläpä  hyvät.

Nämä  tosiasiat  puhuvat  kokonaan  toista  teol]isuutemme  kehi-
tysmahdollisuuksista  kuin  ne,  jotka  väittävät,  että  olisi  taloudelli-
sinta   rajoittaa   kotimai`kkinateollisuutemme   tuotanto   vain   oman
maan   noi.maalikulutuksen  tyydyttämiseen.    Teollisuudenhai`joitta-

jat  itse  ovat  lukuisissa  tai)auksissa  havainneet,  että  on  päinvastoin
edullisempaa  laajentaa  tuotantoa  ei  ainoastaan  yli  sen,mitä  tai'vi-
taan   kotimaisen   normaalitarpeen  tyydyttämiseksi,   vaan  yli koti-
maisen  huipputarpeenkin  ja  hakea  tälle  ylituotanno]1e  markkinat
maan   rajojen   ulkupuolelta.     He   ovat,    ulottama]la   toimintansa
myöskin viennin alalle,  löytäneet tien, jonka he ovat nähneet avaa-
van  itselleen  uusia  laajoja  toimintamahdollisuuksia.    Näiden  teol-
lisuusmiesten  todellisuuteen  pei`ustuva  käsitys   on  ilman  epäilystä
terveempi ja heidän valitsemansa tie oikeampi kuin se rajoittuminen
vain  oman  maan  noi`maalitarpeen  tyydyttämiseen,  jota  omavarai-
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suuden    hari`astajat    suosittavat.      Ensiksi  mainitulle  luonnollisen
ekspansion   tielle   olisi   teollisuutemme   yleisesti  ja   määrätietoisesti

pyTittävä,  sillä vain  sitä tietä  seuraten  on  mahdollista  saavuttaa  se,
minkä  tulisi  olla  kaiken teollisuustoiminnan  päämääränä,  jos  halu-
taan sen todella täyttävän kansantaloudellisen tehtävänsä, n i m i t-
täin        kansainvälisen       kilpailukykyisyyden
a s t e.    Sille   asteelle   meidän   on   pyi`ittävä   teollisuutemme   pitkin
linjaa  kohottamaan,  koska  me  vain  sitä  tietä  voimme  avata  itsel-
lemme   mahdollisuudet   uudenaikaisen,   monipuolisesti   kehittyneen
teollisuusmaan   aseman   ja   sen   mukana   seuraavan   korkeamman
varallisuuden   saavuttamiseen.

IV.

Mahdollisuudet   edellä  esitettyyn  suuntaan  käyvän  kehityksen

jatkumiselle  ja  yleistymiselle  ovatkin,   sen  parempi,  aivan  ilmeiset.
Mei]lä  oD,  mitä tuotantoedellytyksiin tulee,  toistaiseksi puolellamme
elintasomme suhteellinen vaatimattomuus ja siitä johtuva tuotanto-
kustannusten alhaisuus,  joka osaltaan helpottaa kilpailua useimpien
muiden  maiden  kanssa.    Lisäksi  on  tässä  suhteessa  viime  aikoina
tapahtunut  tasoitusta  meidän  hyväksemme  sellaistenkin  tuotanto-
edellytysten  osalta,  joiden  suhteen  me,  kuten  pääoman  saantiin  ja

pääomankorkoon  nähden,  tähän  asti  olemme  olleet  enimpiä  kilpai-
levia  maita  huonommassa  asemassa.   Myöskin  oman  pääomanmuo-
dostuksen  lisääntyminen  teollisuudessamme  ja  sen  mukana  vähen-
tynyt  riippuvaisuus  luotonsaannista  on  tässä  yhteydessä  otettava
huomioon.    Kaikki  nämä  seikat,  yhdessä  pit,kin  linjaa  tapahtuneen

perusteellisen  ratioiialisoinnin  kanssa,   ovat  huomattavasti  vahvis-
taneet    edellytyksiämme    teollisen    jalostustoiminnan    alalla    sekä
sinänsä  että  mujhin  maihin  verraten.   Näitä   edellytyksiä  voidaan

yleisesti  katsoen  tällä  hetkellä  pitää  sangen  hyvinä  ja  ne  tulevat
lisäksi edelleen vahvistumaan sitä myöten kuin aktiivisen teollisuus-

politiikan   välttämättömyys   maassamme   yleensä   selviää.     Tämä
koskee teollisuutemme kumpaakin pääryhmää,  vaikka lähtökohtana
sille,  mitä  tässä  olen  esittänyt,   ensi  sijassa  onkin  ollut  n. s.  koti-
markkinateollisuus.    Raja  tämän  teollisuusryhmän  ja  vientiteolli-
suuden kesken on kuitenkin,  niinkuin on nähty, kehityksen mukana
yleensäkin  käymässä  yhä  epäselvemmäksi,  eikä  sitä  sen  vuoksi  ole
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syytä  entisessä  merkitykses§ä  i>itkän  päälle  pitää  ylläkään.    Puuta

jalostavien  teollisuuksienkin  joukossa  on  aloja;   jotka  aikaisemmin
toimivat  vain  kotimarkkinoita  vai.ten,  kuten  esim.  huonekaluteolli-
suus,  mutta  jotka  viime  aikoina  ovat  kehittyiieet  vientiä  harjoitta-
viksi,   niinkuin   useat   muutkin,   toisiin   i'aaka-aineisiin   perustuvat
kotimarkkinateollisuuden    a]at.

Mitä   puuta   jalostavan   teollisuutemme   jatkuviin   kehitysmah-
dollisuuksiin  sinänsä  t,ulee,  on  sanottava,   etteivät  näiden  mahdol-
lisuuksien  rajat  suinkaan  ole  sillä  määi.äLyt,  et,tä  täinän  t,eollisuu-
den  pääalat,  niinkuin  aikaisemmin  toisessa  }rhteydessä  huomautin,
ovat kvantitatiivisesti  katsoen suurin piii.tein saavuttamassa  i`aaka-
ainelähteittemme   nykyistä   tuottoa  vastaavan  rajan.    Päinvast,oin
voidaan  tällä  teollisuudella  edelleenkin  katsoa  olevan  maassainme
laajoja kehitysmahdollisuuksia edessään.   Osaksi voidaan sen nyk}'is-
tenkin valmisteiden,  kuten sulfaattiselluloosan ja  paperin, tuotantoa
edelleen  ]isätä,  osaksi  ja  pääasiassa  taas  ovat  puunjalostuksen  jat-
kuvat   mahdollisuudet  yhteydessä  tämän  teollisuusalan  kvalitatii-
visen  kehityksen  kanssa.   Siinä  suhteessa  on  ilmeisesti  tai`jolla  huo-
mattavia  mahdollisuuksia.   Viitattakoon tässä yhteydessä vain edel-
lytyksiimme kehittää  hö}'lätyn puutavaran ja laatikkolautojen tuo-
tantoa samoin kuin faneerin ja huonekalujen sekä moiicnlaisten pien-
ten   puuteosten  ja  rakennuspuusepänteosten  valmistusta.    Näiden
lisäksi  näyttää  puunjalostuksemme  vähitellen  olevan  ohjautumassa
myöskin   se]laisi]le   huippujalostusaloi]le   kuin   tekosilkki,  sellofaani

y. m.    Kaikki  nämä  seikat,  yhdessä  seii  kanssa,  että  raaka-aineläh-
teittemme  tuotant,oa  voidaan  lisätä  ja   että  raaka-aineeii  hankin-
nassa,  varsinkin  mitä  i]aperiteollisuuteen  tulee,  voidaan  tui.vautua
tuontiinkin,   puhumattakaan   siitä,   ctt,ä   kä)stettävissä   oleva   koti-
mainen   i.aaka-aine   kokonaisuudessaan   jalostettaisiin    kot,imaassa
-kaikki nämä seikat viit,taavat siihen,  et,tä puuta jalostavalla teol-
1isuudclla   on  maassamme   cdelleenkin,   mitä   tuotannollisiin   edelly-
tyksiin  tulee,   laajoja  kehit}rsmahdollisuuksia.

Mutta teollisuutemme jatkuva laajentuminen  ei,  mikäli se pei`us-
tuu   vientiin,   luonnollisestikaan   riipu   yksin   tuotantoedellytyksis-
tämme,  vaan se riii)puu lisäksi ja ratkaisevasti  siitä,  mitä  malidolli-
suuksia  meillä  on tarjol]a  tuotteittemme ylijäämän  myyntiin  maan
i'ajojen   ulkopuolelle.     Siinä   suhtcessa   näyttävät   edellytykset   }'li.

4
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malkaisesti   ai.vioiden   koko   joukon   heikommilta   kuin   tuotanto-
mahdollisuuksiemme suhteeri.   Vallitsevat olosuhteet kansainvälisen
kaupan  alalla  ovat  sellaiset,  että  iie  eivät  näytä  tarjoavan  suuria-
kaan  mahdollisuuksia  viennin  laajentamiseen  ja uusien  tuotteitten
saattamiseen  markkinoille.   Näiden  seikkojen  vaikutuksesta  ollaan-
kin sellaisissa piireissä,  joissa  ei  asiain kulkuun ole lähemmin pereh-
dytty,  usein  taipuvaisia  pessimistisiin  johtopäätöksiin  kaupallisten
ekspansiomahdollisuuksiemme  suhteen.

Mutta tässäkin kohden voidaan viitata  elävän  elämän  antamiin
myönteisiin  todistuksiin.    Me  olemme,  niinkuin  aikaisemmin  esite-
tyistä numei`oista kävi selville,  niidenkin vuosien aikana,  jotka  ovat
olleet  pahimpia  maailman kaupan  histoi`iassa,  voineet  lisätä  nimen-
omaan  monien  teollisuustuotteiden  vientiä,  vaikka  vaikeudet  maa-
ilmanmai`kkinoilla yleensä ovat kohdanneet etupäässä juuri valmiita

jalostustuotteita,  raaka-aineiden ja puolivalmisteiden viennin ollessa
suhteellisesti  helppoa.    Eivätkä  mahdollisuudet  kehityksen  jatku-
miselle  tähän  suuntaan  ole  loppuneet,   vaan  ne  ovat   edelleenkin
olemassa,   ja   mikä   lohdullisinta   niiden   vahvistaminen   näyttää,
kansainvälisen  kaupan  alalla  ilmenevistä  vaikeuksista  huolimatta,
sitteiikin  olevan  suuressa  määrin  omassa  vallassamme.    Meillä  on
tuotteittemme   sijoittamiseen   nähden   puolellamme   se,   pienuudes-
tamme   johtuva   etu,   että   teollisuustuotantomme   on   maailman-
mai`kkinain tarpeisiin verrattuna joka tapauksessa, vaikka se nykyi-
sestä  suui`esti  kasvaisikin,  huomaamattoman vähäinen.   Vain  muu.
tamat  harvat  tuotteistamme,  varsinaisesti vain  puutavarat,  paperi-
massa ja papei.i sekä faneei`i ja lankarullat ovat se]laisia, joiden alalla
tuotantomme  määrältään  tuniuu  kansainvälisillä  markkinoilla  ja
vaikuttaa .niillä  muodostuviin  kysynnän  ja  tarjonnan  välisiin  suh-
teisiin.   Muti,a  muil]a  aloilla  ja  ei.ityisesti  kaikenlaisten  erikoistuot-
teiden ala]1a me sen sijaan voimme lisätä tuotantoamme, jopa monin-
kei`taiseksi,  ilman  että  se  tulisi  maailmankulutuksessa  edustamaan
mitään näkyvää  osaa  taikka  ylipäänsä  siinä  tui]tumaan.   Mahdolli-
suudet  tuotantomme  jatkuvaan  laajentamiseen  ja  monipuolistami-
seen,   osaksi   tai  kokonaan  viennin  vai`assa,   esiintyvät  siten  tältä
näkökulmalta katsoen  sangen väljinä.

Samaan   suuntaan   viittaavat   lisäksi   muutkin   seikat.    Vieni,i-
kauppamme  on  tähän  asti  kohdistunut,  paitsi  lähimpiin  naapui`i-
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maihimme,  pääasiallisesti  vain  Länsi-  ja  Keski-Eurooppaan,  joihin
suoranaiset   kauppayhteytemme   ulottuvat   ja   joissa   tuotteemme
niiden  vaikutuksesta  ovat  tulleet  yleisemmin  tunnetuiksi.    Euroo-
pan  ulkopuolella,  vieläpä  Euroopan  omilla  ulkokulmillakin  oleviin
maihin  ovat  kauppayhteytemme  sen  sijaan  olleet  ja  ovat  edelleen-
kin  sangen rajoitetut  ja  tuotteittemme  tuntemus  niissä  sen  mukai-
nen.   Voidaan  hyvällä  syyllä  sanoa,  että  tuotteemme vielä  tälläkin
hetkellä  ovat  yleisesti  katsoen  suurimmalle  osalle  maailmaa  koko-
naan   tuntemattomat.    Tämäkin   seikka   osaltaan   viittaa   suui`iin,
vielä  käyttämättä  oleviin  mahdollisuuksiin  vientimme  kehittämi-
sessä   ja   tuotantomme   laajentamisessa   sen   avulla.    Mitä   nimen-
omaan  valmiisiin  teollisuustuotteisiin  tulee,   on  huomattava,   ettei
niiden  osuus  maailmankaupassa,  vaikka  se  onkin  supistunut,  suin-
kaan  ole  kutistunut  kokoon,  vaan  vaihdetaan  näitä  tuot,teita  edel-
leenkin valtavia  määriä.   Niiden  suhteellinen osuus koko  maailman-
kaupassa oli viime vuonna arvon mukaan ]askien vain 2  °/o pienempi

(37.5  °/o)   kuin  huippuvuonna   1929   (39.5  °/o),   samaan  aikaan  kun
niiden   määrä  oli  68.5 °/o  ja  niiden  kulta-arvo  48 °/o  v:n  1929  mää-
i.ästä,   vastaavien   suhdelukujen  i.aaka-aineiden   osalta   ollessa   93.5

ja  39 °/o.   Meistä  itsestämme  nyt  pääasiallisesti  riii)puu,  kykenem-
mekö   ottamaan   tästä,   edelleen  valtavassa   mitassa   tapahtuvasta
vaihdosta   maallemme  kasvavaa  tuotantoamme  vastaavan  ja  sen
mukana  lisääntyvän  osan.   Tässä  suhteessa  on  i.ohkaiseva  se  tosi-
asia,  että  me  voimme  katsoa  kuuluvamme  niihin  hai`voihin,  jotka
ovat  hyötyneet  ei.i  maiden välisissä  kilpailusuhteissa  viime  vuosien
aikana   tapahtuneista   muutoksista.     Monet   suuret   teollisuus-   ja
kauppamaat   ovat   ilmeisesti   menettäneet   jalansijaa   kansainväli-
sessä  kaupassa,  kun  Suomi  sen sijaan  kuuluu  niihin  maihin,  jotka
ovat  asemaansa  tässä  kaui)assa  vahvistaneet  ja  joilla  ilmeisesti  on
mahdollisuuksia  myöskin  säilyttää  saavutuksensa  ja  niitä  edelleen
vai.mentaa.   Meillä  ei  siten  ole  mitään  aihetta  epäröintiin,  kun  on
kysymyksessä   taloudellisen  toimintapiiTimme   laajentaminen   ulos-

päin  ja  edellytysten  hankkiminen  teollisuutemme  jatkuvalle  kehi-
tykselle  ja  monipuolistumiselle  ulkomaisten  markkinain  avu]]a.

V.
Se,  mitä  edellä  on viennin merkityksestä  teollisuutemme laajen-

tumiselle  sanottu;  on  tarkoitettu  osoittamaan  ja  selvittämään  sitä
yleistä  suuntaa,  jota  teollisen  ekspansiopolitiikkamme  olisi  nouda-
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tettava,  jos se tahtoo rakentaa kestäville pei.usteille ja todella auttaa
kehitystä  eteenpäin.   Tämän  politiikan  on  silloin  rakennettava  sen
tosiasian   vai.aanj   että  teollisuutemme  voi  yleisesti  katsoen  jatku-
vasti  laajentua  ja  monipuolistua  vain  ulottamalla  toimintansa  yhä
suuremmassa  määi`in  myöskin  viennin  alalle,  jossa  sillä  kansamme
vähälukuisuuteen    ja    siitä    johtuvaan    tuotantomahdollisuuksien
rajoittuneisuuteen  verraten  näyttää  olevan  tai.jolla   sangen   väljät
mahdollisuudet.

Tämän  ei  luonnollisetikaan  tarvitse  mei`kitä  sitä,   etteikö  koti-
maisen   kulutuksen  varassa  sellaisenaankin  voisi  maassamme  uutt,a
teollisuustoimintaa  syntyä ja  kehittyä.   Se  on  päinvastoin hyvinkin
mahdollista;   tarvitsee   vain   ajatella   typpiteollisuuden   aikaansaa-
inista  koskevia  suunnite]mia.    Kasvava  varallisuus  ja  lisääntyvät
tarpeet luovat teolliselle toiininnalle kotoisenkin kulutuksen varassa

jatkuvasti   uusia   mahdollisuuksia,   ja   ennen   muuta   on   tietenkin
otettava  huomioon,  että  kotimarkkinat  yleensä  muodostavat  alka-
van teollisuuden pohjan ja lähtökohdan.   Mutta nämä seikat, vaikka
ne   otetaankin  täysin   huomioon,   eivät   inuuta   toiseksi   sitä,   mitä
teollisuuspolitiikkamme yleiseen suuntaan nähden edellä on sanottu.
Kotimai`kkinateollisuuden,   enempää   nykyisen   kuin   vasta   synty-
vänkään,  äärimmäistä  kehitysrajaa  ei  voida,  niinkuin  aikaisemmin
mainitut tutkijat luulevat olevan viisainta ja taloudellisesti kannat-
tavinta,  asettaa  siihen,  missä  oman  maan  kulutuksen  taikka  vielä
sitäkin  ahtaamman  »normaalikulut,uksen»  i`aja  kulkee,   vaan  se  on

pyrittävä  aina  asettamaan  niin  etäälle,  että  teollisuudella  on  mah-
dollisuus seii sisäpuolella kehittää toimintansa kannattavaan mittaan

ja   niuodostua   kansainvälisesti   kilpailukykyiseksi.     Meidän   olois-
samme tämä,  niinkuin  on  osoitettu,  useimmissa tapauksissa  merkit-
see  sitä,  että  teollisuuden  on  ulotettava  toimintansa  myöskin  inaan
rajojen   ulkopuolelle.

Näille  seikoille  on  annettava  ratkaiseva  merkitys, kun  on  kysy-
mys  valtion  toimenpiteistä  uusien  teollisuuksien  aikaansaamiseksi.
Sellaisten   toimenpiteiden  tarkoituksena,   olivatpa   ne   mitä   laatua
tahansa,  ei luonnollisesti voi eikä  saa  olla  muu kuin todella kehitys-
kykyisen  ja  kansantaloutta  hyödyttävän  teollisuustoiminnan  tuke-
minen.    Mutta   sel]aista   teollisuritta   ei,   niinkuin   jo   on   osoitettu,
saada  syntymään herrojen  Simolan  ja  Peron  asettamin  edellytyksin
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eikä  niin  yksinkertaisin  keinoin,  että  tullitilastosta  poimitaan  esille

joukko   tuonnissamme   edustettuja   teollisuusaloja   ja   sitten   suosi-
tetaan   niille   mainituin   edellytyksin   annettavaksi   tullisuojaa   ja
monenlaista  muuta  apua  tarvittavin  määi`in.    Sellainen  ekspansio-

politiikka  voisi,   niinkuin  aikaisemmin  jo  on  huomautettu,   nouda-
tettuna  johtaa  vain  ]aajan  teollisen  ansariviljelyksen  syntymiseen,

joka  rasittaisi  sekä  valtiotaloutta   että   muuta  tuotantoelämää  ja
kansantalouttamme    kokonaisuudessaan.

Toiseksi  muuttuu  asia,  jos  uutta  teollisuustoimintaa  suunnitel-
taessa   ensi   kädessä  kysytäänj   mitä   edellytyksiä   kulloinkin kysy-
myksessä  olevalla  teollisuudella  on  kehittyä  maassamme  sellaiseen
mittaan;  että se voi muodostua kannattavaksi ja  ajan mukana saa-
vuttaa  kansainvälisen  kilpailukykyisyyden  asteen.    Milloin  uudella
t.eollisuudella   -  sen   menestymiseen  vaikuttavat   erikoiset  seikat,
niiden  mukana  sekä kotimaisen tarpeen suui.uus  että vientimahdol-
1isuudet  huomioon  ottaen  -  näyttää  tällaiset  edellytykset  olevan,
ansaitsee se alkuun päästäkseen kyllä yleistä tukea.   Mutta tällaisen
tuen  tarve  esiintyy  silloin  olennaisesti  toisen  luontoisena  kuin  on
laita,   jos   kysymyksessä   on   vain   i.ajoitetun   kotimaisen   tarpeen
tyydyttämistä    vai'ten   enemmän   tai   vähemmän   keinotekoisesti
aikaansaadun  teollisuustoiminnan  tukeminen.  . Viimeksi  mainitussa
tapauksessa   joudutaan   itsestään   ensi   sijassa   hakemaan   turvaa
ulkomaista    tuontia    estävistä    suojelustulleista,    kun    luonnollisia
kilpailuedellytyksiä   omaavan,   kehityskykyisen   teollisuuden   kan-
nalta taas  on täi.keintä,  että  sen toiminnan myönteisiä  edellytyksiä
vahvistetaan.     Kohtuullinen  tullisuoja   on  viimeksi   mainitussakin
tapauksessa    kyllä    välttämätön,    niinkuin   se   yleensäkin   on   tar-

peellinen niin  hyvin  uusien  kuin vanhojenkin  tuotannonalojen tur-
vaamiseksi  ulkomaiselta  polkuhintamyynniltä,  j ohon  tarkoitukseen
tulleja  yleensä  onkin  maassamme  käytetty.   Mutta  niiden  käyttä-
minen tässä mielessä on kokonaan toista kuin niiden hyväksyminen

poikkeuksetta   ja   miltei   rajattomasti   käytettäviksi   uusien   tuo-
tannonalojen  aikaansaamiseksi  ja  vanhempien  tukemiseksi  niiden
luonnollisista kilpailu-ja kannattavaisuusedellytyksistä riippumatta.
Mainitsemani   tutkijat   huomauttavat   itsekin,    että   suojelustullit
yhdellä   alalla   useinkin  koituvat  toisten  tuotannonalojen  i`asituk-
seksi ja  ettei niiden  merkitys työtilaisuuksien  suojelijana  siten  aina
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suinkaan  ole  kiistaton.  Näin  on  sitäkin  vähemmän  asian laita,  kun
uusi  tulli  tai  vanhan  koroitus  tavallisesti  aiheuttaa  vastatoimen-

piteitä  niiden  maiden  taholta,  joita  vastaan  se  on  kohdistunut, ja
siten   aiheuttaa   vahinkoa   viennille.    Sellaisen   maan   kuin   Suomi,

jonka  koko  talous,  niinkuin aikaisemmin jo  huomautettiin,  on rat-
kaisevasti   kansainvälisestä   tavaravaihdosta   riippuvainen,   täytyy
sen  vuoksi  aina  olla  erittäin  vai`ovainen  tulliaseen  käyttelyssä  ja

pitää huolta siitä,  että maan tullien yleinen taso ei  nouse suhteetto-
man  korkeaksi   muiden  maiden  tullitasoon  verrattuna.    On  siten
tältäkin  kannalta  katsoen  välttämätöntä,   että  tullisuojelus  rajoi-
tetaan vain  sellaisiin teollisuuksiin,  joilla  omat ja  ulkomaiset  mark-
kinat  huomiooii  ottaen  on  mahdollisuuksia  kehittyä  kilpailukykyi-
siksi,ja  että  sitä  käytetään  vain  kohtuullisessa  määi`in.    Edellisen
vaatimuksen  täyttäminen  tekee  jälkimmäisenkin  täyttämisen  hel-

poksi.     Sillä   kehityskykyiselle   teollisuudelle   ei   tullisuojeluksella,
niinkuin  edellä  jo  huomautettiin,  ole  samaa,  yksinomaisesti i.atkai-
sevaa  merkitystä  kuin  kilpailukyvyttömälle,  kaikilta  tuulilta  suo-
jattavalle   ansai`iteollisuudelle.

Edellä  sanotusta  johtuu,  eitä  valtiovallan  toimenpiteille  teolli-
suutemme  laajentumisen  ja  monipuolistumisen  hyväksi  on  annet-
tava   olennaisesti   toinen   suunta,  kuin   mitä   hei`rat  Simola ja Pero
esittävät.   lieidän  kantansa  mukaista  on  panna  pääpaino  tullisuo-
jelukseen  ja   sen  laajentamiseen,   kun  päähuomio   minun  käsityk-
seni  mukaan  taas   olisi  kohdistet,tava  teollisen  toiminnan  yleisten
edellytysten    vahvistamiseen    muiden,    myönteisempien    keinojen
avulla.

VI.
Voidaan olla eri mieltä siitä,  kuiiika pitkälle valtion huolenpidon

elinkeinojen  kehityksestä  yleensä  tulee  ulottua.    Mutta   on  eräitä
tehtäviä,  jotka  tässä  suhteessa  kaikissakin oloissa ja  erityisesti  mei-
dän  oloissamme  kuuluvat  valtiovallalle  niin  selvästi,   että  niiden
suhteen  tuskin voi  olla kahta  mieltä.  Tällaisten tehtävien joukkoon
on ennen miiuta luettava huolenpito sekä teknillisestä että kaupalli-
sesta  ammattikasvatuksesta,  ja  meidän  oloissamme  myöskin  sellai-
set   tehtävät   kuin   voiman   hankinta   teollisuudelle   sekä   tehokas
avunanto   kaupallisen   oi.ganisation   kehittämisessä  tuotteittemme
myyntiä  vai.ten  ulkomaille.    Pyydän  seuraavassa  kosketella  näitä
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ja  ei.äitä  toisia,  teollisuustoiminnan  yleisten  edellytysten  vahvista-
misen  kannalta  tärkeitä  tehtäviä,  joihin  valtiovallan  meillä  nyt  ja
lähitulevaisuudessa  erityisesti  olisi  huomionsa  kohdistettava.

Mitä  ensinnäkin  a m m a t t i k a s v a t u k s e e n tulee, on sen yhtey-
dessä syytä eTityisesti alleviivata sitä käsitystä; että nuorisomme kas-
vatuksessa on tähän asti pantu ja pannaan edelleenkin liiaksi painoa
pelkän teoreettisen tiedon jakamiseen,  kun käytännöllisen kyvyn ja
ammattitaidon,   yleensä   taitamisen   kehittäminen   sen   sijaan   on
pahasti  lyöty  laimin.    Ammatillisella  opetuksella  on  opillisen  kas-
vatuksen ja yleisen kansalaiskasvatuksen rinnalla maassamme aivan
liian  vaatimaton   sija.    Maanviljelijöistämme  vain  pieni   prosentti
on   ammattiopetuksen   saaneita,    eikä   teollisuudessammekaan   ole
ammattiopetuksella  sitä  perustavaa  asemaa,  mikä  sillä  tulisi  olla.
Ei.ittäinkin   alempien   asteitten   teknilliset   oppilaitokset,    ei`ilaiset
ammatti-ja teollisuuskoulut sekä  teknilliset opistot ja niiden kehit-
täminen   elävän   elämän  kasvavia  vaatimuksia   tyydyttäviksi   on
lyöty  laimin.    Ja  kuitenkin  on  mainittujen  oppilaitosten  vai.assa
olevalla teknillisellä opetuksella ratkaiseva  merkitys teollisuutemme
vastaiselle  kehitykselle.  Suomi  voi  saavuttaa  tunnustetun  aseman
uudenaikaisena    teollisuusmaana    vain    kehittämällä    tuotantoaan
korkealle jalostettuja laatu-ja ei.ikoistuotteita kohden.   Paitsi omiin
i`aaka-aineisiin   perustuvilla  joukkotuotteilla,   meillä,   niinkuin  pie-
nillä   mailla   yleensäkin,  on   mahdollisuuksia   kilpailla   maailman-
markkinoilla    vain    mainitunlaisten    korkeajalosteisten,    mahdolli-
suuden mukaan oman ajattelumme leimaa kantavien,  omiin keksin-
töihin  ja  rakennelmiin  perustuvien  ei`ikoistuotteiden  alalla.   Mutta
niiden   aikaansaaminen   ja   teollisuustuotaiinon  yleisempi  muunta-
minen  niiden  valmistamiseen   edellyttää  teknillistä  koulutusta  ja
ammattitaitoa  laajoissa  piireissä.    Se   on  perustavaa  laatua  oleva
edellytys  maamme  jatkuvalle  teolliselle  nousulle,  ja  tämän  edelly-
tyksen  vahvistamisesta   olisi   aktiivisen   teollisuuspolitiikan   meillä
sen  vuoksi  aivan  ensimmäiseksi  pidettävä  huolta.    Kysymys  tek-
nillisen   opetuksemme   saattamisesta   ajan   vaatimalle   tasolle   olisi
otettava perusteellisesti käsiteltäväksi, ja olisi tämä tehtävä tunnus-
tettava  ensimmäisten  kansallisten  tehtäväin   oukkoon  kuuluvaksi.
Teknilliselle  opetukselle  olisi  tui.vattava  riittävät  aineelliset  edelly-
tykset  ja  annettava  sille  sellainen  johto,  jolla  on  tarvittava  asian-
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tuntemus  ja  elävää  haiTastusta  maan  teollisen  tuotannon  kehittä-
mistä    kohtaan.

Tässä yhteydessä  on syytä  huomauttaa  myöskin  siitä,  ettei val-
tion  olisi  meidän  oloissamme  käytettävä  patenttioikeuksien  myön-
tämistä  ja  rekisteröimistä  tulolähteenä,  niinkuin  nykyään  on  laita.
Paljon   asianmukaisempaa   olisi,   että   valtion   myötävaikutuksella

järjestettäisiin   jonkin]ainen    laitos   keksijäin  tukemista  ja  opasta-
mista  varten.   Sellainen  laitos  on  äskettäin  pei`ustettu  m.  m.  Ruot-
sissa,  joka  kuitenkin  jo  aikoja  sitten on hankkinut lukuisille omiin
keksintöihin   pei`ustuville   laatutuotteilleen   vakaantuneen   aseman
maailman  markkinoilla.    Kuinka  paljon  enemmän  tällaista  toimin-
taa tarvittaisiinkaan meillä, jossa samansuuntainen kehitys vasta on
varhaisessa    alkuvaiheessaan.

Mitä  sitten  kaupalliseen  opetukseemme  tulee,  on  sen  laita  suun-
nilleen  sama  kuin  teollisteknillisenkin.   Sekin  on  jäänyt   syrjäiseen

ja   vähäksyttyyn   asemaan,   samanaikaisesti   kuin   oppikoululaitos
on   paisumistaan   paisunut  ja  sen  tarjoama  yleinen  opillinen  tieto
ulottunut   yhä   laajempiin   kansalaispiireihin,   johtaen   niiden  kes-
kuudesta nousevaa nuorisoa yksipuolisesti vain yliopistoon.   Kehitys
on  tässäkin  kohden  kulkenut  sangen  nui.inkuriseen  suuntaan,  kun
otetaan-`huomioon,  että  kansamme  toimeentulomahdollisuudet  ovat
kaui)an  vai`assa  suui`emmassa  määrin  kuin  useimpien  muiden  kan-
sojen.    Me  myymme,   niinkuin  jo   aikaisemmin  huomautin,   muille
kansoilletvli kolmanneksen koko tuotannostamme,  ja  edellä  on osoi-
tettu,  kuinka  teollisuutemme  jatkuva  laajentuminen  ja  uusien  toi-
meentulomahdollisuuksien   hankkiminen   kasvavalle   väestöllemme
ovat  riippuvaisia  siitä,  kykenemmekö  löytämään  kasvavalle  tuo-
tannollemme   lisää   markkinoita   maan  i`ajojen   ulkopuolelta.    Voi-
daksemme  sen  tehdä  on  meidän  i)yi.ittävä  kehittämään  kaupalliset
suhteemme  muuhun  maailmaan,   niin  .läheisempään  kuin  etäisem-

päänkin,  sellaisiksi,   että  kykenemme  niiden  avulla  saamaan  tuot-
teemme  tehokkaalla  tavalla  esille  ja  kilpailemaan  niillä  maailman
kulutuksen   tyydyttämisestä,   samalla   kuin   meidän   luonnollisesti
myöskin  on pyrittävä hankkimaan ne ulkomaiset tuotteet, joita  itse
vuorostamme  tarvitsemme,  edullisimmalla  tavalla.

Tämä  ei  ole  mahdollista,  ellemme  kykene  ]uomaan  sellaista suo-
malaista   kauppakulttuuria,   joka   on   täysin   nykyisen   ajan vaati-
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musten  tasalla.   Me  tarvitsemme  erityisesti  ulkomaankauppaamme
vai`ten  yhä  laajenevassa  mitassa  henkilökuntaa,   joka  kielitaitoon,
kansainvälisiin   kauppatapoiliin   ja   muuhun   ammatilliseen   asian-
tuntemukseen  nähden  täyttää  mainitut  vaatimukset.    Tähän  kau-
pallisten  voimien  valmistamiseen  ja  kaupallisen  kulttuui`in  kohot-
tamiseen   on   aihetta   kiinnittää   sitäkin   enemmän   huomiota,   kun
kansamme  synnynnäiset  taipumukset  kauppatoimintaan  eivät  ole
erityisen   silmiinpistäviä.    Meillä   on   ilmeisesti   suuremmat   edelly-
tykset  tavai`ain  tuottamiseen  kuin  niiden  myymiseen.   Mutta  juuri
siitä   syystä   ja   huomioon   ottaen   ratkaisevan   riippuvaisuutemme
ulkomaankaupasta   on   edellytyksiämme   kaupan   alalla   pyrittävä
erityisesti   vahvistamaan.

Ulkomaankauppamme  kannalta  on  huomio  tällöin  ensi  sijassa
kiinnitettävä  korkeamman  kauppaopetuksemme  saattamiseen  ajan
tarpeita  täysin  vastaavalle  kannalle.   Varsinkin  vici`aitten  kielten
opetuksen    tehostamiseen    olisi    tällöin    kiinnitettävä    huomiota.
Mutta  vieläkin  tårkeämpää   olisi,   että   nuoret   miehet   kaupalliset
opintonsa päätettyään ja jonkin verran käytännöllistä  valmennusta
kotimaassa    saatuaan   pääsisivät   joukoittain   ulkomaille   täydentä-
mään  kielitaitoaan ja perehtymään kansainvälisen kaupan tapoihin

ja vaatimuksiin sekä vieraitten maiden oloihin.   Tässä tarkoituksessa
olisi   entistä   runsaammin   ja   lukuisammin   apui`ahoin  avustettava
varsinkin  sellaisia nuoria miehiä,  jotka haluavat lähteä  etäisempiin,
ulkomaankaupallemme   vähemmän  tunnettuihin  maihin  tutustuak-
seen   niissä  kaupallemme  tarjoutuviin  mahdollisuuksiin.   Sen  ohella
olisi   edelleen  kehitettävä   alulle  pantuja  toimenpiteitä   kaupallisen

jatko-opetuksen    valmistamiseksi   nuorille   miehillemme   Euroopan
vanhoissa  kauppamaissa  sekä  varattava  heille,  niinkuin nyttemmin
on    suunniteltu,    mahdollisuuksien   sallimissa   rajoissa   harjoittelu-

paikkoja   maan   ulkomaan   edustuksessa.

Mitä  voimakysymykseen  tulee,  on  halvanvoiman hankin-
nalla   teollisuudelle   meidän   oloissamme   aivan  erityinen  mei`kitys.
Maaltamme   puuttuu   kivihiiltä,   mutta   sillä   on   sen   sijaan   huo-
mat,tava  määrä  vesivoimaa,  ja  täi`keätä  on,  että  tämä voimalähde
saadaan     mahdollisimman    laajassa    mitassa    teollisen   toiminnan
käytettäväksi.
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Voimatuotannon  kehittäminen  maassamme  vesivoimien  avulla
sellaiseen mittaan,  että sähkövoimaa olisi i`iittävästi ja kohtuulliseen
hintaan   kaikkialla   saatavissa,   kysyy   kuitenkin   suui'ia   pääomia,
suui`empia kuin mitä yksityisillä maassamme on tarkoitukseen käy-
tettävissä.  Sitä vai.ten tarvittavat i'ahalliset mahdollisuudet on mei-
dän  maassamme  vain  valtiolla,  ja  sen  vuoksi  voidaankin  valtion
osallistumista  voimakysymyksen  ratkaisemiseen  meidän  maassam-
me   pitää   luonnollisena   asiana.    Voidaanpa   katsoa,   että   valtion
taloudellisen toiminnan  ulottaminen tälle  alalle  meidän  oloissamme
on yleisen  edun vuoksi välttämätöntäkin.

Se   seikka,   että   valtio   on   voimakysymyksen   i.atkaisemisessa
tullut  yksityisen  yi'itteliäisyyden  avuksi  ja  i.yhtynyt  kehittämään
voiman   tuotantoa   myyntiä   varten,  on   edellä   mainituista   syistä
pantava   tyydytyksellä   merkille.    Sen   kautta   luodaan   teollisuu-
temme  jatkuvalle  laajentumiselle  ja  monipuolistumiselle   ei`äs  sen
tärkeimmistä   edellytyksistä.     Pienemmät   ja   suuremmatkin  teol-
lisuusyritykset vapautuvat sitä myöten kuin sähkövoimaa kohtuul-
liseen hintaan saadaan käytettäväksi pääomiensa sitomisesta voima-
koneisiin,   jotka,    varsinkin   pienemi)ien   teollisuuksien   kysymyk-
sessä  ollen,  nielevät  näistä  pääomista  huomattavan  osan,  ja  voivat
sen  sijaan  käyttää  vai`ansa  tarvitsemiensa  ei'ikoiskoneiden  ja  mui-
den  tuotantovälineiden  hankkimiseen.    Tällä  seikalla  on  pääoma-
köyhässä  maassamme  ei.ityinen  merkitys  teollisuuden  kannattavai-
suus-   ja  menestymisedellytyksiä   arvosteltaessa,  ja   se   on  omansa
mitä  suurimmassa  määi'in  helpottamaan  vai.sinkin  pienempien  ei'i-
koisteollisuuksien  syntymistä.   Onkin  sen  vuoksi täi.keätä,  että  val-
tion   toimintaa   voimateollisuuden  alalla  edelleen  kehitetään  otta-
malla käytäntöön uusia vesivoimia ja lisäämällä niiden avulla sähkö-
voiman  tuotantoa  niin,  että  sitä  on  i`iittävästi  teollisen  toiminnan

palvelukseen  saatavissa.

Mitä     sitten       ulkomaisen       myyntioi.gani-
s a  t  i  o  m  m  e     k  e  h  i  t  t  ä  m  i  s  e e  n     tulee,   on    siinä   suh-
teessa    huomattava,    että    niin    kauan    kuin    puutavarat    yksi-
nään     edustivat     yli     puolta     viennistämme     ja     jäljellä    oleva
osa  siitä  jakautui  pääasiallisesti  puunjalostuksen  puolivalmisteiden

ja    täi.keimmän    karjataloudesta    saatavan    vientituotteen,    voin,
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kesken,  ei  mitään  pakottavaa  tai.vetta  ulkomaisen    myyntiorgani-
satiomme  laajentamiseen  Länsi-  ja  Keski-Euroopan  maiden  ulko-

puolelle  ilmennyt.   Puutavarat  samoin kuin puunjalostuksen puoli-
valmisteet ja  voi  myytiin mainittuihin ostajamaihin niissä  olleitten
yhteyksien  avulla,  ja  se  oli,  niinkuin  raaka-aineiden  ja  laadultaan
samanlaisten   joukkotuotteitten   myynti   ylimalkaan,  suhteellisesti
helppoa.         Euroopan   ulkopuolelle   menevä    osa   paperiteollisuuk-
sien   tuotteista   taas   myytiin,   niinkuin    edelleenkin   pääasiallisesti
tapahtuu,   pohjois-   ja   länsi-eurooppalaisten vientiliikkeitten  väli-
tyksellä.    Välittömiä     yhteyksiä   etäisempiin   maihin   ei  tunnettu
erityisesti  tarvittavan.

Toiseksi  on  asema  tässä  suhteessa  muuttunut  sen  jälkeen,  kun
pitemmälle  jalostetut  teollisuustuotteet,  kuten  paperi,  aikaisemmin
mainitut  monet  kotimarkkinatuotteet,  juusto  y. m.  ovat  saaneet
huomattavampaa   sijaa   viennissämme.   Myyntiorganisation  laajen-
taminen  sekä  Eui.oopassa  että  sen  ulkopuolella  on tämän johdosta
käynyt  välttämättömäksi.   Paperia,  joka  on  joukkotuote,  voidaan
tosin,  kuten  huomautettiin  edelleenkin  tapahtuvan,   myydä  etäi-
sempiin  maihin  toisten  lähempänä  olevien  maiden  välitystä  käyt-
täen,  mutta  muiden  erikoislaatuisempien  teollisuustuotteitten  suh-
teen,  joihin  nähden  ostajamaissa  vallitseva  makusuunta  ja  laatu-
vaatimukset  on  otettava  huomioon,  se  on  mahdotonta.   Sellaisten
tuotteitten  viennin  menestyksellinen  kehittäminen  edellyttää  väli-
töntä  kosketusta  ostajamaiden  kanssa  ja  sellaisen   myyntiorgani-
sation kehittämistä,  joka tekee tällaisen kosketuksen jatkuvan yllä-
pitämisen   mahdolliseksi.    Välitön  yhteys   ostajamaiden   kanssa   ei
ole  täi`keä  vain  yksityisten  yritysten  kannalta,  vaan  se  on  yleinen
kansallinen välttämättömyys.   Sillä  yhtä vähän kuin  mikään muu-
kaan  kansa  koskaan  vielä  on  hankkinut  tuotteilleen  pysyvää  sijaa
maailmassa  ja  itselleen  ensiluokkaisen  kauppakansan  asemaa  tois-
ten  välitystä  käyttäen,   yhtä  vähän  voimme  mekään  sitä  tehdä.
Meidän  on  sen  vuoksi  vähitellen  pyrittävä  ulottamaan  suoranaiset
kaupalliset   yhteytemme   -   samoin   kuin   suoranaiset   liikenne-
yhteytemmekin  -  maapallon  kaikkiin  osiin  ja  luotava  itsellemme
myyntiorganisatio,  jonka  avulla  tuotteemme  voidaan  tehdä  kaik-
kialla tunnetuiksi ja saada niiden myynti tehokkaalla ja tai`koituksen-
mukaisella  tavalla  järjestetyksi.
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Valtiolla   on   tässä   suhteessa   tehtävää   useammallakin   taholla.
Sen  apua  tai.vitaan  suomalaisl,en  miesten  lähettämiseksi  vieraisiin,
viennillemme   vähemmän   tunnett.uihin   maihin,   niiden   oloihin   ja
niiden  kaupallemme  tai`joamiin  mahdollisuuksiin  perehtymistä  var-
ten.    Näistä  kaupallemme  tarjoutuvista   uusista  mahdollisuuksista
voidaan saada meidän kannaltamme katsoen oikea kuva vain omien
miesten   välityksellä.     Vain   sillä   tavoin   voidaan   myöskin   saada
oikea lähtökohta kussakin tapauksessa  parhaiten soveltuvan  myyn-
tiorganisatiomuodon   kehittämiselle    näissä    maissa.      Kaupallisten

yhteyksiemme  jatkuvan  kehityksen  ja  lujittumisen  kannalta  olisi
erittäin  tärkeätä,   että  vieraisiin  maihin  saataisiin  vähitellen  syn-
tymään  niissä  vakinaisestikin  elävää  ja  toimivaa  suomalaista  liike-
miesainesta.    Tällaista  vieraissa  maissa  toimivaa  suomalaista  liike-
miesainesta  on  toistaiseksi  tuskin  nimeksikään  olemassa,  kun  esim.
läntisellä  naapurimaallamme  sen sijaan on kaikissa maailman osissa
runsaasti  niissä  vakinaisesti  asuvia  ja  toimivia  omia  kansalaisiaan
kaupallisten  pyrkimystensä  tukena.    Ne  toimenpiteet  suomalaisten
liikemiesten   taikka   sellaisiksi   valmistuvien   avustamiseksi   asettu-
maan vieraisiin maihin,  joihin viime vuosien aikana on varovaisesti,

pienien  määräi`ahojen  turvin  ryhdytty,  olisi.edellä  mainittuja  tar-
koitusperiä silmällä pitäen kehitettävä nykyistä laajempaan mittaan,

ja   olisi  valtion  näitä  toimenpiteitä  tähänastista  voimakkaammin
ja  määrätietoisemmin  tuettava.

Toisaalta    olisi   valtion  autettava  alkuun   u  u  s  i  e  n    v  i  e  n-
tialojen   organisoimista    myöskin    koti-
m  a  a  s  s  a,    niinkuin     muutamissa     tapauksissa   jo   tähän    asti
on     hyvällä    menestyksellä    tapahtunut.      Viittaan    tässä   yhtey-
dessä   vain   puusepänteollisuuden,   katukiviteollisuuden   ja  viimeksi
koti-     ja     pienteollisuuden    vientijärjestöjen    muodostumiseen    ja
näiden    järjestöjen    avustamiseen   niiden   alkutaipaleella.       Maas-
samme    on    edellä     mainittujen   lisäksi   tarjolla   monia    muitakin
mahdollisuuksia   tällaisten   pienempien   vientialojen    aikaansaami-
seksi, ja kehityksen mukana nämä mahdollisuudet jatkuvasti lisään-
tyvät.   Mutta  niiden  yhteydessä  on  yleensä  kysymys  pienistä  yTit-
täjistä,    joilla   useinkin   on   hyviä    edellytyksiä   myyntikelpoisten
tuotteiden  valmistamiseen,   mutta  joilta  puuttuu  sekä  kokemusta
että  suhteita  ulkomaankaupan  alalla.    Sellaisten  tuottajain  järjes-



TEOLLISEN   LAAJENTUMISPOLITIIKKAMME   SUUNTAvlivoJA                        357

täminen  sopiviksi  yhtymiksi  viennin  harjoittainista  vai`ten, samoin
kuin  tällä  tavoin  syntyvien yhtymien  ulkomaisten  suhteitten ja itse
vientitoiminnan  alulle  paneminen,   kysyy  varoja,  joita  asianomai-
silla   itsellään   ei   yleensä   ole   käytettävissä.    Tässä   suhteessa   olisi
valtion    tultava    entistä   auliimmin   apuun   antamalla   esiintyvän
tarpeen   mukaan   jatkuvasti   rahallista   tukea   uusien   vientialojen
organisoimista   vai`ten.

Kolmanneksi olisi valtion  määi`ätietoisesti tuettava  p}Tkimyksiä
valtamerentakaisten      liikenneyhteyksiem-
me    kehittämiseksi.     Ulkomaisesta   tavaravaihdostamme
tulee   nykyään   jo    Euroopan    ulkopuolella    olevien   maiden   osalle
kulutusmaatilaston    mukaan    i`unsas   viideniies   eli   lähes  21  °/o,   ja
ilmeistä    on,    että    lisämarkkinoita   tuotteillemme  on  tästä   lähin

yhä   suuremmassa   määi`in  etsittävä   juuri  näistä   ctäisistä   maista.
Liikenneyhteyksiemme   parantaminen   niihin   on   sen   vuoksi   ulko-
maankauppamme     jatkuvan     suotuisan    kehityksen    välttäinätön
edell)'tys.

Maallamme   on,   kuten   tiedctään,   toistaiseksi   vain   yksi   ainoa
oma  valtamerilinja,  joka  välittää  säännöllistä  liikennettä  Suomen

ja  valtamei.entakaisten   maiden  vä]illä,   nim.   Suomen   Etelä-Ame-
rikan  linja.  Sen  varassa  on  pääasiallisesti  Etelä-Amerikan  itäranni-
kon  maiden  kanssa  harjoitettu tavai'anvaihto,  joka  edustaa  3.77  °/o
koko   ulkomaankaui)astamme.     Muihin  kaupi)amaihin   ei  liikenne-

yhteyksiämine   sen   sijaan   ole   saatu   omin   voimin   järjestetyksi,
mutta  eräät  ulkomaiset  laivanvarustajat  ovat  ottaneet  tässä  koh-
din   palvellakseen   u]komaankaupi)aamme  järjestämällä  välittömät,

joskin  harvavuoi.oiset  yhteydet  maastamme  eri  puolille  maapalloa.
Näitä  ulkomaisten  yrittäjäin  toimenpiteitä  oii  ollut  syytä  tyydy-
tyksellä tervehtiä,  koska  ne joka  tapauksessa  ovat  auttaneet  meitä
kappaleen  matkaa  eteenpäin.    Vastaisuuteenkin  nähden  on  epäile-
mättä  luonnollisinta,  että  me  kaukoliikenneyhteyksiemme  kehittä-
misessä  toimimme   yhdessä  toisten  pohjoismaiden  kanssa.    Mutta
sen  täyt,yy  tapahtua  niin,  että  me  emme  pitkäksi  aikaa  jää  tässä
yhteistoiminnassa  vain  passiivisiksi   osanottajiksi,   s. o.   että   toiset
pohjoismaat   edelleenkin  hoitavat   meidänkin  liikenneyhteytemme,
vaan  on  meidän   aste   asteelta   myöskin   aktiivisesti  osallistuttava
tähän  toimintaan.    Sitä  vai.ten  tarvitaan  useimmissa  tapauksissa
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myöskin  valtion  tukea,  ja  sen  vuoksi  on  toivottavaa,  että  valtio-
vallan taholta osoitettaisiin entistä enemmän hari.astusta valtamei.en-
takaisten  laivayhteyksiemme  kehittämistä  kohtaan.

Viittasin   edellä   myöskin    u  u s i a     t e o 1 1 i s u u s 1 a i t o k-
sia      koskevan      verotuksen      uudistamiseen
siihen   suuntaan,  että   se   olisi  omansa  teollisen  toiminnan   laajen-
tumista   helpottamaan   eikä   sitä   vaikeuttamaan.     Tämä  tehtävä,
josta  myöskin  hei`i.at   Simola   ja   Pero,   tohtoi.i Jänneksen tekemää
ehdotusta   seuraten,   mietinnössään   huomauttavat,   on   niitä   seik-
koja,  joihin valtiovallan on kiinnitettävä vakavaa  huomiota, kun on
kysymys  teollisen  tuotannon  yleisten  edellytysten vahvistamisesta
maassamme.  Sillä  siitä  seikasta,  että teollisuuden verotus  on meillä
liian  raskas  ja  että  se  on  vaikeuttanut  ja  vaikeuttaa  edelleen sekä
uusien yi.itysten pei.ustamista että entisten varttumista, ei voi tähän
kysymykseen   perehtyneitten  ja  taloudellisia   asioita  ymmärtävien
kesken olla kahta mieltä.   Pääomanmuodostus teollisuudessamme on,
etupäässä juui`i i`askaan verotuksen vaikutuksesta,   ollut maailman-
sodan jälkeisenä  aikana sangen  heikko ja riippuvaisuus luoton saan-
nista  sen vuoksi  aivan liian suuri.  Vasta viime vuosien poikkeukselli-
sissa    oloissa    on    a]kanut    ilmetä   oireita   teollisuuden  oman  pää-
omanmuodostuksen paranemisesta.   O]isi  toimittava niin,  että tämä
terveempi    kehityssuunta  voisi    vastedeskin,    olojen    muuttuessa
epäedullisemmiksi,    jatkua,   ja   olisi   teollisuuden   verotuksen   lie-
ventämiseen   siltäkin   kannalta   kiinnitettävä   huomiota.

Aivan   ei`ikoisesti   olisi   tämä   huomio   kuiteiikin   kohdistettava
alkavien   uusien   teollisuusyi`itysten   vei.otukseen  ja   sen   uudelleen

järjestämiseen,  koska siinä suhteessa nykyään vallitsevat olosuhteet
ovat   ilmeisesti  aivan  nurinkui`iset  ja  kaikkien,   teollisen  jalostus-
toimintamme   tei`vettä   kehitystä   ja   laajentumista   tarkoittavien
pyi`kimysten   vastaiset.    Uusien   teollisuusyritysten   on,   mikäli   ne
ovat  osakeyhtiömuotoisia,  niinkuin  useimmiten  on  laita,  nykyään
suoi`itettava  valtiolle  leimavei'oa  2 °/o  osakepääomastaan  jo  ennen-
kuin  ne  ovat  päässeet  toimintansa   alkuunkaan,   jota  paitsi  valtio
kantaa  näiltä  yrityksiltä,  niiden  muodosta  riippumatta,  omaisuus-
veroa    ensimmäisestä    toimintavuodesta    alkaen    ja    asianomaiset
kunnat  sen  lisäksi  vielä   usein  kunnallisveroa  liikkeen  laadun  ja
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laajuuden   perusteella.     Kaikki   tämä   tapahtuu   siitä   huolimatta,
että   teollisuusyritykset   säännöllisesti   tarvitsevat,    ei   ainoastaan
yhden  vuoden,  vaan  keskimäärin  ainakin  kolme  vuotta,  monissa
tapauksissa   useampiakin,   ennenkuin  niiden  tuotanto   ja   myynti-
toiminta,   varsinkaan   ulkomainen,   on   saatu   sellaiseen   käyntiiii,
että  yritys  voi  tuottaa  voittoa.   Sinä  aikana  on  suoritettava  liik-
keen   organisatiokulut,   kustannukset   sen   tuotteiden   tunnetuksi
tekemisestä   ja   monet   muut   perustamismenot.     Kun   yi.ityksiltä
tästä   huolimatta   niiden   alkuvaikeuksien  aikana   vielä   kannetaan
veroja sillä  tavoin,kuin edellä  on mainittu,  merkitsee se,  että  niiltä
tosiasiallisesti  otetaan  pois  osa  niiden  pääomasta.    Ja  pääsyyllinen
tähän  menettelyyn  on  valtio,  joka  siten  suoranaisesti  vaikeuttaa
uusien  teollisuusyritysten   syntymistä,   sen   sijaan   että   sen   oman
etunsa  ja  maan  yleisen  edun  mukaisesti  tulisi  antaa  yllykettä  ja
i.ohkaisua  niiden  perustamiseen.

On aivan  välttämätöntä,   että tämän nui.inkui.isen ja koko teol-
lista  kehitystämme  suuresti  vaikeuttavan asiain tilan koi.jaamiseksi
kiii`eimmiten  ryhdytään  toimenpiteisiin.    Siinä  tai.koituksessa  olisi
leimaveron  suorittamisesta  voimassa  olevia  säännöksiä  muutettava
siten,  että  teollisuuden  harjoittamista  varten  perustettavat  uudet
osakeyhtiöt  vapautettaisiin  kokonaan  leimaveron   suorittamisesta.
Sama   etu  olisi  annettava  myöskin  jo  olemassa  o]eville  teollisuus-

yhtiöille   niiden   pannessa    toimeen   osakepääomansa    koroituksia
tuotantolaitostensa laajentamisen tarkoituksessa.  - Tulo-  ja  omai-
suusvei'oa   koskevaan   lakiin  taas   olisi  tehtävä   sellainen   muutos,
että   teollisuuden   hai`joittamista   vai`ten   perustetut   liikeyritykset,
olivatpa  ne  yksityisiä,  osuuskuntia  taikka  osakeyhtiöitä,  vapautet-
taisiin omaisuusveron suoi.ittamisesta kolmen ensimmäisen toiminta-
vuotensa  aikana. -Lopuksi  olisi  kunnallisvei'otusta  koskevia  sään-
nöksiä  siten  muutettava,  että  alkavia  teollisuusyrityksiä  ei kolmen
ensimmäisen    toimintavuoden    aikana    voitaisi    kuntien    toimesta
verottaa  niiden  liiketoiminnan  laadun  ja  laajuuden,   vaan  yksin-
omaan  niiden  todellisten  tulosten  perusteella.

Lopuksi  haluan,  kun  tässä  nyt  on  puhe valtion  tehtävistä  teol-
lisen  ekspansiomme  hyväksi,  useampiin  näistä  tehtävistä  puuttu-
matta,   kiinnittää   huomiota   siihen  seikkaan,   että   teollisuuden  ja
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kauppaan   liittyvät   edut  olisi yleensä  saatava asianmukaisesti  huo-
mioon  otetetuiksi  ja  edustetuiksi  myöskin valtion hallinnossa.  Tosi-
asiahan   on,   että   nämä  edut  ovat  siitä  ratkaisevasta  ja  päivä  päi-
vältä   kasvavasta   merkityksestä   huolimatta,   joka   niillä   on   osoi-
tettu kansamme elämässä olevan,  vielä tänäkin päivänä vain nimel-
lisesti   edustettuina   valtiolaitoksemme   johdossa.     Meillä   on   kyllä
vieiiaan valtakauden  ajoilta peräisin erityinen kauppa-ja tcollisuus-
ministeriö,   mutta  sitä  ei  ole  sen  jälkeen  millään  tavoin  kehitetty
eikä    saatettu    kauppamme,    nimenomaan    ulkomaankauppamme,
enempää    kuin    teollisuutemmekaan    nykyisten    kehitystai.peitten
tasalle.   Se on jäänyt teknilliseksi virastoksi,  jolla ei ole juuri mitään
suoranaista  tekemistä  enempää  maan  kaupan  ja  kauppapo]itiikan
kuin  sen  teollisen  kehityksenkään  kanssa.

On tietenkin selvää, ettei ajanmukaisinkaan kauppa-ja teollisuus-
ministei`iö  sellaisenaan  voi  teollisuuden,  enempää  kuin  kaupankaan
alalla   mitään  luoda,   enempää  kuin  mikään   valtiohallinnon   haai`a
muullakaan   alalla   siihen   kykenee.    Mutta   sellaisen   ajanmukaisen
valtioelimen  tai`ve  ja  sen  tehtävä  t;ollisten  ja  kaupallisten  laajen-
tumispyrkimystemme   t u k e n a   pitäisi   nykyisissä   oloissa,.   jolloin
nämä  pyrkimykset  ovat  kaikkialla  mitä  läheisimmin  kietoutuneet
yhteen vali,iohallinnon kanssa,  olla niin ilmeinen,  että  siitä  ei luulisi
taivitsevan  edes  keskustella.   Tästä   huolimatta  ei  tähän  seikkaan
kuitenkaan   ole   meillä   kiinnitetty   mitään   yleisempää   huomiota,
vaikka  viime  vuosina  inuutoin  on  paljon  kcskusteltu  ja  kiistelty
taloudellisen   asiantuntemuksen   vahvistamisesta   valtiohallinnossa.
Kiireellisjn  ja  Läi`kein  tehtävä  tässä  suhteessa  olisi  käsitykseni  inu-
kaan  kaui)pa-  ja  teollisuusministeriön  perusteellinen  uudistaminen

ja  sen  saattamiiien  sellaiselle  kannalle,   että   se  tarjoaisi  todellisen
tukikohdan  teollisuutemme  ja  kauppamme  kehittämistä  tarkoitt,a-
ville    toimenpiteille.

Tällaista   uudistusta   ja   sen   tarpeellisuutta   ei   ole   ai`vosteltava
teollisuudenharjoittajain   ja   kauppiaskunnan   etujen,   vaan   kansa-
kunnan   etujen   kannalta   kokonaisuudessaan.     Sillä    sen   teollisen

ja  kaupallisen  laajentumisen  yhteydessä, joka  nyt  on  maassamme
alullaan   ja  jonka  jatkamiseen  meillä,   niinkuin  on  nähty, on  luon-
nollisia    edell}-tyksiä,    on    kysymys    kansanime    elinehdoista,    sen
tulolähteiden  lisäämisestä   ja   sen   olojen  ja   elämän  jatkuvan  nor-
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maalin  kehityksen  turvaamisesta  yleensä.    Sitä  varten  on  teollista

jalostustoimintaa  maassamme  laajennettava, ja  sitä  varten  me  tar-
vitsemme  työllemme  ja  sen  tuloksille  nykyistä  paljon  laajemman
sijan   maailman  yhteisessä  kulutustaloudessa.    Sitä  vai`ten  meidän
maamme   on,   talonpoikaiselta   pohjaltaan   lähtien,   siihen   nojaten

ja   sen edelleen  terveenä   säilyttäen,  kehityttävä  myöskin  kauppa-
ja  teollisuusmaaksi ^nykyistä  paljon  laajemmassa  mitassa.   Kaikista
näistä syistä on välttämätöntä, että teollisuuden ja kaupan merkitys
maassamme  vihdoin  tunnustetaan   ja   että  niille   annetaan  merki-
tystään  vastaava  asema  myöskin  valtion  hallinnossa.    Kauppa-  ja
teollisuusministeriön   uudelleen   jär'jestäminen  sillä  tavoin,   että   se
kykenisi  teollisuuden  ja  kaupan etuja sekä niiden nykyisiä kehitys-

pyrkimyksiä   tehokkaalla  tavalla   valtion  hallinnossa   edustamaan,
on siten tehtävä,  jota  maan yleisen  edun vuoksi ei enää olisi pitem-
mälle   lykättävä.



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

HUGo    E.    PippiNG,     F£7tzcb7tc!s    77,örz7Lgszjo.     Södei`sti.öm     &    C:o    föi`-
lagsaktiebolag.    Tampere   1936.     Siv.   160.

Professori   Pi.pp£7tgin   suppea   johdatus   Suomen   talouselämään
käsittää  ainoastaan  puolen  toistasataa  tekstisivua.    Tällaisen  teok-
sen    kirjoittaminen    asettaa    tekijälleen    poikkeuksellisen    suuret
vaatimukset.    Hänen  on  hallittava  laajaa  asiatietomäärää  ja  osat-
tava  sitä  taloudellisesti  käyttää,  hänen  esityksensä  tulee  olla  riit-
tävän  ulkokohtaista,  ei.i  lukujen  välille  on  saatava  oikein  punnittu
tasapaino ja -mikä  ei suinkaan ole vähiten tärkeätä - sanonnan
tulee  olla  suppeudestaan  huolimatta  selkeää  ja  sujuvaa.

Entä   miten   arvosteltavan   kirjan  teki].ä   on  selviytynyt   näistä
vaatimuksista?   Mitä  ensinnäkin  sanontaan  ja  yleensä  muodolliseen
käsittelyyn  tulee,  ei  siinä  suhteessa  ole  moitteelle  tilaa.    Tekijä  on
omaksunut    ))englantilaisen»   tyylin    lyhyine    asiallisine    lauseineen
ja  kii`jassa  tuskin  tapaa  kohtia,  joita  pai.emman  selvyyden  saami-
seksi  olisi  pakko  lukea  uudelleen.    Usein  on  käsiteltävästä  asiasta
muutamalla   hai.valla   lauseella   onnistuttu   antamaan   tyhjentävä
kuva.    Esitettäköön  sattumalta  valittuna  tyylinäytteenä  seuraava
kappale  (s.102):   »Suomessa  on luonnontekijöihin kuuluvalla vedellä
monessa   suhteessa  ratkaisevan  tärkeä   merkitys.    Sisämaan  vedet
palvelevat  ensi  sijassa  teollisuuden voiman  lähteinä,  täyttävät  teh-
taiden  tuotannollisen  veden  tai.peen  ja  muodostavat  yhdysväylän
niin   hyvin   laivaliikenteessä   kuin   uitossa.     Sekä   sisämaan   vedet
että   meri  palvelevat   yleensäkin  kauppaa  ja  liikennettä;   käytän-
nöllisesti katsoen koko ulkomaankauppa tapahtuu meritse.   Lopuksi
vesi   muodostaa   edellytyksen   kalastuselinkeinölle,   jota   on   aikai-
semmin  käsitelty.    Kalastuksen  edut  voivat  monesti  joutua  i`isti-
riitaan  muiden   elinkeinojen,   esim.   uiton,   etujen  kanssa.»

Tekijän  on  onnistunut  tyydyttävästi  arvioida  myös  erilukujen
välinen tasapaino.   Talouselämän eri alat  näyttävät  yleensä  saaneen
sen  tilan,   mikä  niille  merkitykseensä  nähden  kuuluu  ja  mikä   on
ollut   riittävän   selvityksen   kannalta   tarpeellinen.     Esim.   metsä-
taloutta  ja  puunjalostusteollisuuksia  käsittelevä  osa  on  ei`inomaisen
yleiskatsauksellinen.    Vähiten  tyydyttävä   on   ehkä   kotimarkkina-
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teollisuuksia  koskeva  luku.    Sille   on  annettu   suhteellisesti  vähän

;i::åå.variiikåäo:nk|ynsye?iy=.esr:::t=::;ies:uTeoknsiivinv.aphet:;::stkae#toyt|:;:
sementin  tuotanto  kuitattu  pai.illa  lauseella  ja  esim.  tiiliteollisuus
sekä  fajanssi-  ja  posliiniteollisuus  kumpikin  yhdellä  lausee.11a.

Vakavampi  puute  teoksen jäsentelyssä  on  se,  että  ei.äät  tärkeät
talouselämän  alat,  kuten  finanssitalous ja työmarkkinat,  on jätetty
kokonaan   käsittelemättä.     Toivottavasti   seuraavassa   painoksessa
tämä  puute, johon tekijä  itse  alkulauseessaan viittaa, saadaan  pois-
tetuksi.

Teokselle,   joka   on   saanut   alkunsa   yliopistollisista   luennoista
ja  joka  itse   pyrkii  palvelemaan   opintotarkoituksia,   on  luonnolli-
sesti   tärkeätä,   että   kirjoittaja   kauttaaltaan   säilyttää   viileän   ja
ulkokohtaisen   asenteen   esitettäväänsä   eikä   rupea   tyrkyttämään
lukijalle  henkilökohtaisia  mielipiteitään,  vielä  vähemmän  ajamaan
jotakin  määrättyä  talouspoliittista  suuntaa.   Meillä  on  käsikirjoja,

i:insså"taäatå:åat,lä=:ä:i:nvååtha,ae:s:an:|a|::v,aes:iärtååtstäu.ta?:|o|fa..piEPspii;g
ei   silti   ole   jäänyt   vaille   persoonallista   väritystä,  eikä   tekijä   ole
jättänyt  esittämättä  omaa  varovaista  kannanottoansa  tapauksissa,
joissa   se   on   näyttänyt   asiallisesti   hyvin   pei.ustellulta.     Niinpä,
mainitakseni  vain  yhden  esimei.kin,  asutuspolitiikan mahdollisuuk-
sista  annetaan  seuraava  arvostelu:  »On  kuitenkin  täysi  syy  pelätä,
että  uusien  tilojen  luominen  lisääntyvine  tuotantoineen  voi  johtaa
maataloustavarain   liikatuotantoon,   joko   siten,  että   liian   paljon
uusia  tuotteita  joutuu  markkinoille tai  että  ostajien kysyntä  supis-
tuu   uusien   omavaraisten   pientilojen   syntymisen   johdosta.     hse
asiassa   näyttää   siltä,   että   pienemmät   maataloustuottajat,   jotka
ajavat  asutustoimintaa,  eivät  olisi  tehneet  itselleen täysin  selväksi,
missä   laajuudessa   he   luovat   kilpailijoita   itselleen.     J.a   näyttää
epäilyttävältä,  missä  määrin  on  järkiperäistä  jatkuvasti  kiinnittää
maahan  niin  paljon  pääomaa  ja  työtä,  kuin  asutustoiminnassa  on
tapahtunut,  jos  sen  kautta  keinotekoisesti  hidastutetaan teollistu-
miskehitystä.»    Tässä   on  kansantalousmiehen  varova  kannanotto,
joka  tosin  poikkeaa  yhtöiskunnassamme  yleisesti  vallitsevasta  käsi-
tyskannasta,   mutta   sen   sijaan   perustuu   pätevään   talouselämän
yleisai`viointiin.

Mitä  lopuksi  tulee  teoksen  vai`sinaisiin  asiatietoihin,  näyttävät
ne  kaikin  puolin  perustuvan  ei.inomaisen  tarkkoihin  ja  ,huolellisiin
esitöihii].     Aikakautistakin   kii`jallisuutta    on   käytetty   runsaasti
hyväksi,  kuten  näkyy  eri  lukuihin  liitetyistä  arvokkaista  kirjalli:
smuå::ii,?:åi::ä:.n:i:iee:#i:y;:,lljaais:::ijtaeoJå|9e,P.iåsl:åinpäkäosååi:ujåihvt.a:

täydennystä.   Omalta kohdaltani olen esim. kirjan viimeiseen lukuun
»raha-  ja  luottotalous»  merkinnyt   seuraavia   i`eunamuistutuksia:.   .
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S.   441:   kotimaisen  hin-tatason  nousu  jatkui  vielä   vuoden  1920
jälkeen  esim.   kiinteistöai`vojen   kohdalla;   s.   145:    Suomen   Pankki
on   ohjesääntönsä   mukaan   (13   §)   oikeutettu   poikkeustapauksissa
maksamaan   talletetuista   vai.oista   koi`koa,   joskaan   tätä   oikeutta
ei   ole   koskaan   käytetty;   s.  146:    Säästöpankkien    Keskuspankki,
j,oka  on  pankkilain  a]ainen  ja  kuuluu  Suomen  Pankkiyhdistvkseen,
olisi  ollut  laskettava  liikepankkeihin,  kuten  sivulla  149  on te.htykin;
s.  150:  kii`joittaja  tekee  itsensä  syypääksi  odottamattomaan  ajatus-
hyppäykseen,  kun  hän huomauttaa, että säästöpankkien talletukset
ovat    vuoden    1931    jälkeen    kasvaneet    huoz®.mo£!cb    kultakannasta
luopumisesta; tämä seikkahan on pikemmin edistänyt kuin ehkäissyt
tulletusten  kasvua  p¢peri.mcwÅojsscL  laskett,una.

Prof.   Pippingin  ansiokas  teos  täyttää  aukon  kansantaloudelli-
sessa  kirjallisuudessamme.    0lisi  sangen  toivottavaa,   että   se   saa-
taisiin   pian   julkisuuteen    myös    suomenkielisessä    asussa.     Silloin
siihen   olisi   liitettävä   asiahakemisto,  kuten   on   vastaavassa   prof.
SjJ¢ers!ozpen     teoksessa     »Svenskt     näringsliv    i    tjugonde    seklet».
Tämäntapaisella   teoksella   luulisi   kyllä    olevan   menekkiä;    esim.
Si|vei.stolpen  kirjaa  on  Ruotsissa  Painettu  20000  kpl.     Br.    s.

G. MODEBN,   Asuirio-oLot   Kotkassa   syksyllä   vuonna   1935.    Ko`ka.n
kaupungin  sosialilautakunnan  julkaisuja.    Kotka  1936.   Siv.  97.

Otsikossa mainittu tutkimus  on syntynyt tuloksena siitä asunto-
laskennasta,   joka   Kotkan  kaupungin  sosialilautakunnan  toimesta
ja  maist.  J`4oczeeriin  suunnittelemana  suoritettiin  Kotkassa  vuoden
1935   1oka-marraskuussa.     Näin   suoi`itettuna   tutkimus   luonnolli-
sesti  metoodiltaan  läheisesti  liittyy  niihin  asuntolaskentoihin,  joita
aikaisemmin,  viimeksi vuonna  1930,  on  suoritettu  maamme suui`im-
missa  kaupungeissa,  niiden  joukossa  myös   Kotkassa.    Esillä  oleva
tutkimus  on  kuitenkin  edeltäjiään  mielenkiintoisempi,   sillä  se  on
varsinaisena   asuntososialisena   tutkimuksena   ensimmäinen   maas-
samme,  valaisten  sellaisena  varsinkin  alempien yhteiskuntaluokkien
asunto-olo]`a  ja  niihin  ]iittyviä  kysymyksiä  kaupungissa,  joka  teol-
lisuus-  ja  satamakaupunkina  on  maan  tärkeimpien  joukossa.

Tässä   yhteydessä   lieneekin   tai.koituksenmukaisinta   kiinnittää
huomiota  tutkimuksen  sisältämiin,  Suomessa  aikaisemmin  käytän-
tööii  soveltamattomiin   tutkimusmenetelmi;n   ja  niiden  avulla  saa-
vutettujen   t,ulosten   tai.kasteluun,   jättämällä   syi'jään   vai`sinaiset
asuntolaskennolliset   näkökohdat.

Asukkaita  ja  asunto-oloja  tarkasteltaessa  tulevat  ensiksi  esille
asumistiheyttä  koskevat  tulokset.   Asumistiheys  on  tietysti  varsin-
kin  §ellaisessa  kaupungissa  kuin   Kotkassa   erikoisen  suui.i,   mutta
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ilahdut,tavana  piii`teenä  on  kuitenkin  mainittava,  että  asumistiheys
on  viime  vuosikymmenien  aikana  selvästi  alent  .iiut.

Asumistiheyden  alenemisen  on  havaittu  olevan  yhteydessä  per-
heiden  ]apsiluvun  vähentymisen  kanssa,  mikä  ilmiö  on  ei.ittäin  sel-
vänä  esiintvnvt maassamme viimeisten viidentoista,  kahdenkymme-
nen   vuodeun  Uaikana.     Että  lapsiluvulla   nytkin  on   suui`i  vaikutus
asumistiheyteen,  käy  ilmi  erikoisesti  siitä,  että  lapsista  82  °/o  asui
kahdessa  pienimmässä  huoneistoryhmässä,  nimittäin  hellahuoneissa
ja  yhden  huoneen  ja  keittiön  huoneistoissa,  kun  taas  koko  asukas-
määi`ästä  näiden  huoneistoi`yhmien  osalle  tuli  77  °/o.    Edelleen  on
huomattu,  että  lapsiluvulla  on  varsin  vähäinen  vaikutus  asunnon
valintaan  sen  suui.uuteen  ja  huonelukuun  nähden.    Päinvastoin  on
ilmeistä,  että  juuri  lasten  suui`i  lukumäärä  ja  siitä  johtuva  talou-
de]linen  i`asitus  on  pakottanut  asianomaiset  perheet  turvautumaan
halvimpiin  ja   sopimattomimpiin   asuntotyyppeihin.    Tähän   suun-
taan   viittaavat   myös   tutkimuksen   muut,   alempana käsiteltävät
tulokset.

Kotkan   asunto-olojen   yhtenä   syynä   on   kaupungin   verraten
korkea  vuokrataso,  lie]singin jälkeen  korkein  koko  maassa.   Tähän
ei  ole  vaikuttanut  ainoastaan  se,  että  rakennustoiminta  viime  vuo-
sina  on  ollut  asuntotai`peen  lisäystä  pienempi, vaan  myös  se,  että
Kotkan   t}römarkkinat    suui`ine    sesonkivaihteluineen   vaikuttavat
asuntojen   ajoittaisen  liikakansoituksen   välityksellä   epäsuotuisasti
vuoki`atason   muodostuiniseen.

Tutkimuksen  yhtenä  tai`koituksena  on  ollut  selvittää  tu]otason
ja  asunto-olojen  välistä  yhteyttä  sekä  erikoisesti  vuokrarasituksen
suuruuden   ja   tulon   suhdetta.   Tätä   tarkoitusta   varten   koottiin
verotusvii.anomaisilta   tietoja   kaikkien  kussakin  huoneistossa   asu-
vien  t,uloista  vuonna  1934  kunnallisvei.otuksen  mukaan.    Sanottu
aineisto  oli  edustava  koskien  eräiden  kaupunginosien  2  huonetta
ja keittiön käsittäviä ja s.itä  pienempiä,  vapailla  mai`kkinoilla  vuok-
rattuja  huoneistoja  ja  niistäkin  vain  huoneistoja  ilman  alivuokra-
Iaisia  ja  asukkeja.

Aineiston   avulla   saaduista   tuloksista   mainittakoon,   että   jos
6000 markan  vuosituloa  asukasyksikköä - asukasyksikkö  ± aikui-
nen tai kaksi  15 vuotta nuorempaa - kohden pidetään vähävai`ais-
ten ja pai`emmassa asemassa  olevien perheiden rajana,  oli aineistoon
sisältyvistä perheistä lähes puolet vähävaraisia. Tulojen ja  asunnon
suuruuden  suhdetta  valaisee  tällöin  se  tutkimuksen  avulla   saatu
tulos,  että  hellahuoneissa  asuvista  pei`heistä  2/3  ja  huoneen ja  keit-
tiön  huoneistoissa  asuvista  pei.heistä  1/2  kuului  sanotussa  mielessä
vähävai`aisiin.

Jo  viimeksi  mainittu  tulos  viittaa  siihen,  että  asuntotaso  enem-
mänkin  on }'hteydessä  tulotason kuin  perheiden  suuruuden  kanssa.
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Tulosta vahvistaa edelleen se havainto,  että vuokrat yleensä muista
olosuhteista   riippumatta   muodost,ivat   jotenkin   saman   -   keski-
määrin   21.i °/o,   pienimmissä  hiukan  vähemmän  -  prosentin  per-
heiden  kokonaistuloista.

Edellä    on   tosin   käsitelty   vain   täi`keimmät   kohdat   maistei.i
Modeenin tutkimuksesta  ja  nekin vai.sin  ylimalkaisesti, mutta  niis-
täkin  käynee i`iittävästi  selville tutkimuksen  ei.ikoisen  suui.i  asunto-
sosialinen   ai.vo.   Tästä  syystä  on  myös  mielihyvin  i,odettava,  että
selostettu  tutkimus  tosin  on  ensimmäinen,  mutta  ei  viimeinen  laa-
tuaan,  ja   että   ensimmäistä  tulee  seui`aamaan  muitakin  maamme
täiikeimpiä   asutuskeskuksia   koskevia   Selvityksiä.           j7. /7_o.

HÅLRA-.D WBs"RGAALRD,   B{kubens   bidrag  tti  losring  a/   Sam|unds-
opg¢¢erne.  J.   J¢rgensen    &  Co.   K¢benhavn.  1936.    Siv.  61.

Tanskan  kansantaloudellisen  tutkimuksen  »gi`and old man)),  pi.o-
fessori jJ¢i.azd Wes€erg¢cwcZ on  äskettäin julkaissut tutkielman,  jossa
selvitellään   sitä   osuutta,   mikä   Bikuben   (Mehiläiskeko)  nimisellä
tanskalaise]la  vakuutus-ja  säästölaitoksella  on  ollut  Tanskan sosia-
lisen   kysymyksen   i`atkaisemisessa.

Aluksi   Westergaard   kuvailee   Tanskan   yhteiskunnallisia   oloja
viime   vuosisadan   keskivaiheilla,    työväen   alhaista   elinkantaa   ja
kui`jia  asunto-oloja.    Todellisuus  oli  siis  jyi'kässä  ristii.iidassa  silloin
vallitsevan    F]..  BoscjcL£'n    hai.monia-opin    kanssa.       Näissä   oloissa
eräät  köyhien  parasta   tarkoittavat   henkilöt  pei`ustivat   Bikuben-
nimisen   yrityksen,  jonka  keskinäisen  avun  pohjalla  tuli  osaltaan
vaikuttaa  vähävai`aisten  kansalaisten  taloudellisen  aseman  paran-
tamiseksi.   Toiminnan  päämuodoiksi  suunniteltiin  toisaalta  lasten-
vakuutusta,  toisaalta  vanhuusvakuutusta.    Kummassakin  tapauk-
sessa   perustui  laskelma   siihen, että  inäärätyt  maksut kapitaloitiin
ja  että  pääoma  samalla  lisääntyi  toisten  vakuutettujen  kuoleman
johdosta.    Näiden  kassojen  tueksi  perustettiin  säästökassa.    Käy-
tännössä   viimeksi    mainittu    saavutti   enemmän   mei.kitystä   kuin
edelliset.

Vuonna   1886,   siis   viisikymmentä   vuotta   sitten,   Westegaard

kuulip.uikeienntå:|`iei::tävnayktuåteTi'eaii:o3kos::oJ;#aai5åis.is:iihuednis:ikmai%:ä
saatujen   kokemusten   pohjalla,    varsinkin   kuolleisuuden   nopean
vähenemisen   johdosta.    Westergaardin   suorittaman   pei`usteellisen
tutkimuksen  pohjalla  luotiinkin  Bikubenille  osaksi  uudet toiminta-
muodot.

Henkivakuutus   on   sittemmin   ollut   kilpailevana   liikkeenä   ja
sen voimakas kasvu on monen mielestä tehnyt Bikubenin toiminnan
tarpeettomaksi.    Westergaard   pitää   kuitenkin  jälkimmäisen,   his-
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kouria`o';sae|`,`åaåoFiå:|åära;`hetneti:I::,:::Ejå;:eanesdue:`,ei::aifg,daY``iåennäj,a::
oikealla  tavalla  kehitettävä  toimintaa.   Tästä  syystä  onkin  aivan
viime   aikoina   osaksi   koetettu   kehittää   entisiä   toimintamuotoja,
vai'sinkin saattaen vakuutustehtävät lähempään kosketukseen sääs-
tötoiminnan kanssa,  osaksi laajennettu toiminta uudelle ålalle m.  m.
perustamalla  n. s. rakennussääst,öosasto sekä osasto, joka osaksi vas-
tannee   meikäläisissä   pankeissa   käytettyä   notai'iaattia.    I[arkites-
saan  Bikuben'in  toimintamuotojen  kehittämistä  Westergaard  jou-
tuu kysymykseen, johon hän aikaisemminkin monta kei`taa on koh-
distanut  huomionsa,  nim. kysymykseen, miten  sijoitukset  olisi  jär-
jestettävä,  jotta  ne  antaisivat  takeita  siitä,  ettei  sijoitettujen varo-
jen fi::]9aknyekny  ToUpuptuuri    hartaaseen    toivomukseen,    että   Bikubenin

toiminta   menestyisi    ja   että   se   herättäisi   muutkin  i`ahalaitokset
kilpailuun  sellaisessa  toiminnassa,  jonka  pyrkimyksenä  on  kansan
yhteiskunnallisen  hyvinvoinnin  edistäminen.

Westergaard   antaa   tässä   tutkielmassaan   uuden   todistuksen
sosialisesta   elämänkatsomuksestaan  ja  halustaan  auttaa  vai'sinkin
huonossa   asemassa  olevia  kansalaisiaan  suurempaan  viihtyväisyy-
teen.   Kirjasesta  on paljon opittavaa  myös  Suomen  säästöpankkien

!å".::it'åii|s,tä:n   kassojen   hoitajilla   ja   niiden   toimintaa   kehittävillä
Kun   edellä  oleva  jo  oli  ladottu,  saapui  tieto,  että  Haraldwes-

tergaardin   pitkä    työpäivä   oli    päättynyt.     Tässä  esitetty  tutki-
elma   on   siis   todennäköisesti   viimeinen   siinä   pitkässä  luettelossa
teoksia,   jotka  ovat  lähteneet  Westergaardin  ahkei.asta  kynästä   ja
joilla  hän   on  kohottanut  kansantaloudellista  ja  tilastollista  tutki-
musta   ja    tämän   käyttämistä  kansan  hyvinvoinnin  edistämiseksi.

A. E. T.

KARL  rT:HEODOR  voN   EHEBERG,   Grundriss   der   Finanzwissenschaft.
7.   Auflage.   Neu   beai`beitet   von   FeJj4?   Boeszer.     Leipzig   1936.
Siv.   VIII +  238.

Ehebergin   Finanzwissenschaft-teosta   on  meillä  käytetty  enem-
män   kuin   mitään   muuta   teosta   finanssitieteen    opintojen    poh-
jana.    K.  J.  S!åhzbergin   suorittama  tämän  teoksen  suomennos  on
sitäpaitsi  luonut  pohjan  suomenkieliselle  finanssitieteellise]1e  oppi-
sanastolle.  Kun teoksen suomalainen painos ilmestyi jo  ennen sotaa
ja  saksalainenkin  viimeinen  painos  on  asiatiedoi]taan vanhentunut,
kiinnostaa  suomalaist.akin  lukijakuntaa  vai.maan  mainitun  teoksen
perustec]la  laadittu  supistettu  laitos  »Gi`undriss  der  Finanzwissen-
schaft)).   Tämäii Ehebei`g julkaisi ensi painoksena jo v.  1925. Teos sai
tavattoman  laajan levikin  ilmestyen tänä  vuoiina jo  seitsemäntenä
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painoksena.   Tämä  painos  ei`oaa  huomat,tavasti   edellisestä  v.   1930
ilmestvneestä  painoksesta.  Sen  on i`evidoinut  Fezi.a? Boes/e7..   F.heberg.
mainit.see   esii)uheessa,   että   Boeslerin   i)ositiivinen   suhtautuminen
))kolmanteen  valtakuntaanJ)  antoi  takeen  siitä,  että  teos  »hei`ätetään
uudenlaiseen elämään.»   Jo esipuheessa annetaan teokselle siis poliit-
tinen  väri.    Se  onkin  huomattavalta  osalta  vallitsevan  hal]ituksen
noudattaman politiikan propaganda-puolustusju]kaisu.  Onhan luon-
no]listakin,    että   }.hteiskuntatieteellinen   tutkimus    diktatuurisesti
hal]itussa    maassa   joutuu    noudatettavan   politiikan   T)i`opaganda-
välineeksi,  ainakin  osaltaan.    Objektiivisella  lukija]le  tarjoaa  tässä
mainittu   kirja   kuitenkin   hyödy]listä   ]uettavaa.    Siinä   on   paljon
ajantasalla    olevia    asiatietoja,   tosin   miltei   }'ksinomaan   Saksasta.
Systemaattisesti   teos   on   selväpiirteinen.    Teos   jakaantuu  johdan-
toon   ja   vjiteen   osaan.     r\Täin   käsite]lään   finanssihallinto,   julkiset
menot,  julkjset  tulot,  julkiset  velat  sekä  annetaan  lopuksi  poliitti-
nen  kuvaus  Saksan  finanssitalouden  kehit}rksestä.

Teoksen asial]isesta  i)uo]esta  on pakko lausua joitakin  negatiivisia
huomioita.   Teoksessa   ei  ole  lainkaan  seui`attu  kansantaloudellisen
finanssitieteen  saavutuksia.    Veronsiii.tokin  käsitellään  aivan  skep-
tilliseTlä  ))canai`di]aisellaJ)  tavalla.    F.sityksestä jää  siihen käsit}'kseen,
että  yleinen  tulovero  ja  esim.  väkijuomjlle  pantu  ei.ikoinen kulutus-
vero voivat  kumT)ikin siirt}'ä  kuluttajien kannettaviksi.    T\Tiihin laiii-
mukaisuuksiin,  joita  esim.  Seligman  on  ansiokkaasti selvittäiiyt  (ja
jotka   esim.    T\tevanlinna   on   »Ju]kisen   taloutensa»   111   osassa   huo-
mioinut\,  ei  edes  viitata.   Mitä  taas  tulee  teoksen vanhempaan puo-
1een, juriidisesti oikein oi.ieiitoituneeseen s}Tstematiikkaan ja finanssi-
tieteellisten   peruskäsitteiden   käsittel}-}.n,   niin   on   tämäkin   puoli
jäänyt  monissa  kohdin  ajastaan  jälkeen.    Mainittakoon  muutama
esimerkki.    Siv.   69  esitetään  verot  julkisten  yhd}rskuTitien  pako]-
1isesti  ottamiksi  suoi`ituksiksi  ilman  erikoista  vastai)alvelusta julkis-
teii  menojen  peittämiseksi.  Määritelmän  mukaan  ei  esim.  Suomen
väkijuomavei`otus   olisi  vei.otusta,  vaan  näi.nä  tulot   olisivat  jotain
muuta,   sillä   niitä   ei   saada   varainhankinnan   tai`koituksessa.    On
selvää,  että  varainhankinta  on  verotuksen  a]kuperäincn  tarkoitus,
mutta  tosiasia  on,  että  verotusta  nykyisin  kä}'tetään  monenlaisissa
muissakin  tai`koituksissa.    Veroja   nyk}raikaisessa  mielessä  ovatkin
kaikki   pakkomaksut   tai`koitukseen   katsomatta   (margariinivero!),
ellei kysym}rs ole i`ikoksen i`ankaisemiseksi ot,etuist,a pakkoinaksuista,
sakoista.     Verotukselle   ominaiseksi   esitetään,   ei`otukseksi   erikois-
maksuista,  Gebtihren,  että valtio ottaa veroja ilman ei`ikoista vasta-
palvelusta.   Tämäkään ei pidä  paikkaansa.   Autoverotusta perustel-
laan  nykyään kaikkialla  vanhalla  etu-ja  korvausteorialla,  aeqviva-
lenssiteoi`ialla.     Määrätäänpä   veroa    senkin   mukaan,    minkä]aiset
renkaat  autoissa  ovat,  mistä  päätellään,  kuinka  paljon  ne  kulutta-
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vat maanteitä.   Nyk}.aikaiselle verolle ei ilmeisesti voidakaan, löytää
muita  olennaisia  tuntomerkkejä,  kuin  että  vero   on  pakkomaksu.
Lisäksi tarvitaan kaksi  negatiivista  tuntomerkkiä.  Sellaineri i)akko-
maks`i,  joka  otetaan  i`ikoksen  rankaisuna  ei  ole  vero.  Eivät  myös-
kään  virastojen   eikä  julkisten  laitosten  ottamat   maksi}t   (erikois-
maksut),  vaikka  niillä  olisi  i)akkoluonnettakin,  ole  vero.ia.

Lopputuloksena   lausut,takoon,   et,tä   sille,   joka   finanssiasioista
etsii  tosiasioiden  mukaista  kysymysten  ytimeen  ulottuvaa  tietoa,
ei    Ehebei`g-Boeslerin    ))Gi`undrisst)  tarjoa  paljoakaan   valaistusta.
Alkeisopinnoille   on   teoksesta   kuitenkin,   sen   systemaattisen   sel-
väpiirteisyyden  vuoksi,  hyötyä.                                              Af. J.-o.

A.LBREc.HT FORs"ANN,   Der  Kampf  um  den i,nteriwt,i,onal,en  llandel,.
Haude    &   Spenersche   Buchhandlung.     Max   Paschke.     Berlin.
1935.     Siv.    XII+4`15.
Yhä useammilla  aloilla tutustumme uuteen kansallissosialistiseen

Saksaan.   FOJ.s£mci7t7tin  teoksessa  perehd`7mme  heidän  käsitykseensä
kansainvälisesta    kaui)asta.      Kansalliss6sialistien    yleistaloudellisen
politiikan   päämääi.änä   ei   ole   niinkään   paljon   suunniLelmatalous,
vaan  suunnitelmallisesti  verotettu  talous,  jolloin  verotus  et,ui)äässä
tapahtuu, heidän käsityksensä mukaan, tai.koituksenmukaisen raha-,
luotto-ja valuuttapolitiikan avulla.

Seurauksena  Saksassa  ja  sen  ulkopuolella  tapahtuneesta  talou-
dellisesta  kehityksestä   on  ollut,   et,tä  teollisuusmaat   ovat  muodos-
tuneet  velallismaiksi,   aliautarkisiksi,   siis   sellaisiksi,  jotka  kulutta-
vat  enemmän  kuin  tuottavat.  Sitä  vastoin  raaka-aineita  valmista-
vat   valtiot    ovat    päässeet   velkojan   asemaan,    yliautarkisiksi,   ja
tuottavat enemmän kuin kuluttavat.   Edellisissä tapahtunut kehitys
oli   niin   kauan   vaaraton,   kun   teollisuustoiminnan   kasvu   oli   seu-
rauksena   ulkomaiden   jatkuvista   pääoman   sijoituksista,   kun tar-
peel]isia  menekkialueita  oli  helposti  luotavissa  ja  kun  syntyi  uusia
teollisuudenhaaroja  mm.  uusien  keksintöjen  vaikutuksesta.   Raaka-
aineita  tuottavien  maiden  kehitys  taas  on  ollut  etupäässä  riippu-
vainen    niiden    inahdollisuuksista    velkaantua    teollisuusvaltioiden
avullG,   koska   lainanotto   ulkomailta   tapahtuu   siten,   että   lainalla
ostetaan  velkojamaasta  tuotantovälineitä   y. m.,   mikä   vuorostaan
mei`kitsee   lisääntyneitä   työmahdollisuuksia   jälkimmäisen   ryhmän
valtioille.    Velkaantuminen   on   edelleen  riippuvainen   asianomaisen
maan   teollisuuden   monipuolisesta   kehityksestä   ja   siten   tavarain
ulkomaisen  myynnin   mahdolliseksi  tekemistä  korkojen   maksuista
ja   kuoletuksista.

Tämän  osoitti  syntynyt,  pula  selvästi, ja  samalla  voitiin todeta,
mikä  osuus  Saksalla  oli  koko  maailman  hyvinvoinnissa  ja  sen  lop-
pumisessa.     Amerikka]aisten   vastenmielisyys    sijoittaa    suurempia
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summia  Saksaan näyttäytyi  oikeaan osuneeksi.   Entisen kehityksen
vastaista  olikin,  että  korkealle  kehittynyt  teollisuusvaltio  velkaan-
tui   suui`essa   määrin,   kun  teollisuusmaat   sen   sijaan   olivat   ennen
olleet   luotonantajia.     Aseman   väärin  ymmärtämistä  osoitti  mm.
kansainvälisen  järjestelypankin  perustaminen,   joka   ei  ole   paljoa-
kaan  pystynyt  tekemään  esim.   Saksan  ulkomaankaupan  hyväksi
tai  kansainvälisen  raha-  ja  luottoelämän  puolesta.    Ranskan  po]i-
tiikan mestarivetona voi pitää sitä,  että velkojan ja velallisen vasta-
kohta saatiin pääasiassa syntymään Saksan ja Yhdysvaltojen välille.
Taloudellista  pulaa  Saksassa  pahensi  vielä  vallalla  olleen  järjestel-
män  tuhlaavaisuus,   liian  korkeat  verot  ja  i.askaat  sosialiset  rasi-
tukset.     Suui.i    osa    tuottamattomista    rakennustöistä  suoritettiin
kaiken  lisäksi  ulkomaisella  luotolla.   Näiden  äkillinen  takaisin  vaa-
timinen  teki  maan  kykenemättömäksi  siirtämään  suui`ia   summia
ulkomailla    tai`vittaviin    maksuihin.     Sen    onnistumiseksi    olisikin
vaadittu,    että   lähinnä    Yhdysvallat    olisivat   ostaneet   melkoisia
määriä  tavaroita,  mikä  vuoi.ostaan  olisi  aiheuttanut  velkojamaassa
työtilaisuuksien  vähentymistä.    Huomaamme,   miten   tekijä   käsit-
telee  taloudellisia  ilmiöitä  lähinnä  vain  Saksan  kannalta  ja  monesti
varsin  kaavamaisesti.    Siten  hänen  tieteellisessä  käsityksessään  on
sangen  voimakas  poliittinen väi`itys.   Tämä  kaikki vähentää  paljon
teoksen  arvoa  sekä  sen  teoi`eettista  ja  tieteellistä  merkitystä.

Forstmannin  käsityksen  mukaan  tullit  soveltuvat  vain  dynaa-
misen,  mutta  eivät  ollenkaan  staattisen  talouspolitiikan  välikappa-
leiksi, ja  niitä  on  käytettävä  etupäässä  ylimenokausien  helpottami-
seksi.    Kuitenkin  tullit  talouspolitiikan  välikappaleina  ovat  keino-
tekoisia  ja  luonnottomia  tuotannon  sijaitsemispaikan  parannuksia.
Ne  pyrkivät  koroittamaan  rajatuotantokustannuksia  ja  näin  ollen
elintasoa.    Siten  tullit  eivät  tee  kansantaloutta  intervalutaarisesti
kilpailukykyisemmäksi.    Kii`joittajan  mielestä  omavaraisuuteen  on
pyrittävä   vain   silloin,   kun  teknillisin  keinoin  voidaan  parantaa
raaka-aineiden   ja   maataloustuotteiden   hankintaa   aiheuttamatta
liian  suui.ia  muutoksia  maanpaikasta  aiheutuvissa  ehdoissa.   Onhan
vielä  otettava  huomioon,  että  omavaraisuus  vähentää  myös  vienti-
mahdollisuuksia ja  siten tuotannon laajuutta  sekä  ammattitaitoisen
työväen  kasvattamista.    Paitsi  valestabilisointia  on   omavaraisuu-
delle   ominaista  jyrkkä  i`istiriitaisuus   luotto-  ja  valuuttapolitiikan
välillä.    On  lisäksi  väärin   luulla,   että  taistelupolitiikka   kaupassa
olisi onnellinen Saksalle.   Päinvastoin olisi mahdo]lista,  että kansain-
välinen  kauppa   sulkisi  kokonaan  pois   Saksan  piiristään  ja  sallisi
takaisinpaluun   vain   kenties   vai`sin   suurilla   uhrauksilla.    Hyvänä
esimerkkinä oikeasta menettelytavasta on Japani, joka Saksan tavoin
on   pakotettu   tuomaan   raaka-'aineensa   ulkomailta   ja   huolimatta
laajasta  devalvatiosta  ei  ole  antanut  hintatasonsa  nousta.   Vaikka-
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.kin  devalvatio  merkitsisi  velkojen  nimellisarvon  nousua,  niin  vas-
taisivat  sitä  jälleen  voimakkaasti lisääntyneet vientimahdollisuudet.
Nykyinen  valuutan  vakavuus   ei   ole  luonnollinen,   sillä   se  johtuu
vain   rahakannan   jäädyttämisestä.    Tällaista   vakavuut,ta   ei   itse
asjassa  voi  pitää  minään  muuna  kuin  tullisotana,  jota  jokin  maa
käy   itseään   vastaan.    Lisäksi   kansallissosialistisen   käsityskannan
mukaisesti  ei  uhi.auksien  ole jouduttava vain yhden  niskoille,  vaan
niiden   on   jakauduttava   kaikkien   kesken.    Parhaimpana   keinona
asioiden   selvittämiseksi   on   pidettävä   mai`kan   ulkomaisen   arvon
laskua   ainakin   50  °/o:lla.

Huolimatta teoksen laajuudesta lukee sen mielellään  siihen  sisäl-
tyvien  uusien  tietojen  ja  varsinkin  kansallissosialistisen  käsityksen
vuoksi.   Ainakin  tämän  kirjoittajalle  oli  uutta se vapaakaupallinen
henki,   joka   teoksessa   ilmenee.     Tavallisestihan   maat,   joissa   on
i]iinkin   voimakas   kansallinen   herätys   kuin   Saksassakin   on   ollut
viime  vuosina,  ovat  jyrkästi  suojelustullien  kannalla.  -  On  tieten-
kin  ymmärrettävää,  että  tekijän  kanta  hei.ättää  arvostelua,  mutta
sen  esittäminen  tässä  yhteydessä  veisi  liian  pitkälle  teoreettisiin  ja
käytännöllisiin   erikoiskysymyksiin.     Teosta   voi   suositella   varsin-
kin niille,  jotka haluavat tutustua kansallissosialistiseen käsitykseen
tästä  koko  maailmalle  tärkeästä  kysymyksestä.

K. A-o.
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EKOT\TOMISK  TIDSKRIFT.

N..0   3,1936.   -    Davidj   Davidson,   Na±ionalekonomi,en   i   stöp-
szefJe7t.     Kirjoittaja    on    ottanut   tutkittavakseen   J.  M.    Keynesin
joku aika sitten i]mestyneen teoksen t)The General Theory of Employ-
ment,   Intei.est   and   Money)),   jota  pitää   merkittävänä   aikaansaan-
noksena  kansantaloustieteen  alalla.   Tarkasteltuaan  teoksen  synty-
misen    edellytyksiä   ja   sen   suhdetta   Ke}Tnesin   aikaisempaan   tuo-
tantoon  -  lähinnä  tunnettuun  tutkimukseen  »Treatise  on  Moneyy}
ja   työttömyyskysymystä   käsittelevään   kirjaseen   »The   Means   of
Prosperity))  -  kirjoittaja  lupaa  aikakauskirjan  seuraavassa  nume-
rossa  lähemmin  tai`kastella  Kevnesin  uutta  teoriaa.

STATS¢KONOMISK T IDSSKRIFT

N :o  6,1936.  -Johan  Åkerman,  Orsak  och  verkan  i  det  ekono-
m£Sko  Zjvet.    liuomautettuaan,  että  k}7sym?7s  syystä  ja  seui`auksesta
kansantaloudessa    on    psykologinen    ja   ajanmääräämä   arvoprob-
Ieemi,   tekijä   tai`kastelee   lähemmin   taloudellisten   sy}T-}'hteyksien
luonnetta.     I-Iän   huomauttaa   yleisen   ja   erityisen   syy-yhteyden
ei`ottamisesta,    aikamomentista    syyn   ja    seurauksen    välillä, syy-
trhteyksiä  selvittävien  ilmiöiden  valinnasta,  todettujen  syy-yhteyk-
sien  selvityksen  metodologiasta  sekä  lopuksi  yhteiskuntarakenteen
ei`ilaisuuden  vaikutuksesta  syy-yhteyteen.   Tekijä  tai`kastelee  sitten
prognoosin  asemaa  taloudemsessa  teoriassa  niiltä  kohdiltaan,  joilla
se   selvittää   kausaliteettikäsitystä,  sekä   lopuksi   kysymystä   rajan-
käynnistä  politiikan ja talouden välillä.

NATIOT\TAL¢KONOMISKTIDSSKRIFT.

N..o  3,1936.   -Eti  F. Ileclti3cher,  Forskydninger  mellem  Sam-
/z47tc!sÅZcLSsemG     j    E/£Grkr£gs£jcze7t.      Tekijä    tarkastelee    eri    maiden
vuosien   1920 ja 1930  väenlaskentalukujen pohjal]a niitä muutoksia,
joita  näiden  vuosien  välisenä  aikana  on  tapahtunut  väestön  am-
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mattiryhmityksessä.   Todettuaan  maatalousväestön  edelleenkin  vä-
hentyneen  hän  huomauttaa  lisäksi,  ettei teollisuusväestökään  enää
ole   suhteellisesti   katsoen   kasvanut,   vaan   vieläpä   eräissä   maissa
vähentynytkin.   Tämän ilmiön vastapainona on kauppa-ja liikenne-
väestön   huomattava   kasvu. -Jzrrge7?   Peczersen,   B¢7w og  B£ZG7 ..--
P. Ilaeg   Albrethsen,   Vurderingsteknik,   Gribndpurdering   i   Byer.   -
Jorgen  S. Dich,   En  vurdering  a|   Ma":'s  V&rdi,teoreti,slw   L&re  om
cze7t    ¢Z)soZw£Ce    Jorczre7tce.      Vaikka    Marxin    maankorko-oppi    onkin
ollut   ankaran   kritiikin   alaisena,   on   se  kuitenkin  siksi   huomiota
herättävä,  että  siihen  tutustuminen  vieläkin  on  paikallaan.    Näin
on asianlaita sitäkin suuremmalla syyllä, kun se lisäksi antaa valais-
tusta   arvoteorian  keskeisimpiin  kohtiin.   -  #cms   Dege7L,   Om  cze7®
`danslw  Ouers&t;f,else  af   Adam  Smi,t,h og  Samf,i,dens  Bedommelse af den.

N :o  4,1936.   Ni,els  Lindberg,   Tvungen Vozdgift  i  Arbejdsstridjig-
hed,er. -TlwrkiL Kristensen, MorLoi)ot og Konkurrence.  SelosteLtuaan
monopolin   ja  vapaan  kilpailun  käsitteitä  tekijä  asettaa  vastatta-
vakseen kysymyksen,  mistä  on johtunut ja johtuu  siirtyminen yhä
suurempaan   monopolisoitumiseen   ja   mitkä   tekijät    ovat   tähän
vaikuttaneet.   Tekijä  toteaa  tällaiseksi  teknillisen  kehityksen,  joka
on  kulkenut  siihen  suuntaan,  että  kiinteät  kustannukset  ovat  saa-
neet   entistä   suuremman   merkityksen.     Myöskin   valtiovalta   on
huomattavasti    edistänyt    monopolisoitumista    sekä    muuttamalla
suhtautumisensa   siihen   että   organisoimalla   eri   elinkeinoja   mono-
polistiselle  pohjalle.  -H.  Jcmobg/,  De7®  ±gsÅe  SocjcLZ!o¢g£¢7tj7?gs  Scz77t-
menbrud,  og  det,s  betgdning.  -  0. Strange  Petersen,   En  Pri,Sunder-
sggGZse.      Kirjoituksessa    selostetaan    ja    arvostellaan    G. Tintnerin
teosta   >)Prices  in  the  Trade  Cycle))-4Z/  Ussjng,  EJt  engezsÅ  VcLZL4£ci-
c7igt4¢te.     Kii`joittaja   selostaa   Lloyds   Bank'in   toimesta   julkaistua
selvitystä   punnan   kansainvälisen   ai`von   vakiinnuttamista  koske-
vasta  kysymyksestä.

JAHRBUCI-IER FUR NATIONALÖKONOMIE UND STATISTIK.

Band 144, He|t 4._ -Fri,edri,ch Lutz, Ul)er die Umbaufsgeschwirdig-
Äej£   dGS   Gezdes.     Kii.joituksen   lähtökohtana   on   se   inflatioaikojen
yleinen  havainto,  että  hintataso  nousee  nopeammin  kuin  liikkeessä
oleva   rahamäärä.     Tekijä   analysoi   rahan   kiertonopeutta   ja   sen
vaikuLuksia  eri  edellytysten  vallitessa.  -  K¢rz fJ.  Bcb!ds,  Dczs  Oi4cm-
titätsi)robzem  des  Bevölkerungszuwachses  und  das  Probl,em  i,nt;ernati,o-
7tcbzer   T/G7S£ö7tczL.gzÅ7tg  czcmt6Z7e7..    Malthuksen  tunnettu  väestölaki  koh-
disti  väestökysymyksen  ensi  kädessä  liikakansoituksen  ongelmaan.
Myöhemmin  tämä   probleemi   on  tuntuvasti   laajentunut.    Niinpä
nykyään   voidaan   puhua   ei   ainoastaan   kvantitatiivisesta,   vaan
myös  kvalitatiivisesta  väestökysymyksestä.    Eri  kansojen  ja  i`otu-
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jen  voimasuhteet  ovat  huomattavasti  muuttuneet,  mist,ä  taas  on
johtunut   kauaskantavia   poliittisia   seui`auksia.     Sen   sijaan   kuin
nykyajan  ihmisen  etujen  mukaista  on  rajoittaa  perheen  lapsiluku
pieneksi,  vaativat  kansakunnan  ja  rodun  edut  päinvastoin  lapsi-
rikkaita   perheitä.    Samoin  voivat  kansantaloudelliset  ]`a   sosialiset
näkökohdat  joutua  ristiriitaan  kansallisten  ja  rodullisten  intressien
kanssa.    Näistä   vastakohdista   olisi   kii`joittajan   mielestä   mahdol-
lista   selviytyä   siten,   että   perustettaisiin   kansainvälinen   väestö-
poliittinen  kai`telli,  joka  pitäisi  eri  valtioiden  ja  kansojen  väestö-
politiikkaa  tasapainossa.   -  L. fz. Ad.  GecÅ,  4rbGj£er  ¢Zs   U7t£er7.eh-
mer  oc!Gr  WerÄsdjreÄ!oreJt  £7t  FrcmÅre;ch.      Varsinkin   Ranskassa   on
pyTitty    oma-aloitteisesti   tasoittamaan   liikeyi`ityksissä    esiintyviå
sosialisia  vastakohtia.    Kirjoituksessa  luodaan katsaus  näiden  pyr-
kimysten  eri  lajeihin  ja  muotoihin.

Band,  144,  Heft  5.  -  ROLf  Goch,  Marktverfa,ssung,  Prei,S  und
J\4e7tge7tÄo7?/.L47tÅ£wr.      Viime    aikojen    konjunktuurien    nousulle    on
ollut  ominaista  se,  että  tuotantomäärät  ovat  useilla  aloilla  kohon-
neet   suhteellisesti   enemmän   kuin   hinnat.    Tällaista   »paljouskon-
junktuuria»,   Mengenkonjunktui`,   on  koetettu  selittää   viittaamalla
tuotannon kiinteiden kustannusten vaikutukseen.   Kirjoittajan käsi-
tyksen   mukaan  ))paljouskonjunktuuri»  ei   ole  kuitenkaan  seui`auk-
sena  kiinteiden  kustannusten  alenemisesta,  vaan  koko  tämä  ilmiö
on  yleensä   mahdollinen  vain   silloin,   kun  on  kysymys  monopoli-
asemassa  olevista  tuotannonhaaroista.    Vapaan  kilpailun  vallitessa
taas   tällaista   »paljouskonjunktuuria»   ei   synny,   koska   tuotannon
nousu    tapahtuu    vain   sitä   mukaa   kuin   hinnat   kohoavat.    -
Otto v.  Zwiedineck-Stidenhorst,    Ethnosoziozogie?  KiTio±+us rn:nodostaLa.
perusteellisen   ai`vioinnin   ThwrwcLZc!£J?   sosiologisesta   teoksesta   ))Die
menschliche   Gesellschafti).   -   L. ZJ.  4cZ.   GecÅ,   4rz)ej£er   cbzs    U7t£er-
nehmGr   oder   WerÅsczi.J®eÅ!ore7t £7t   F7.cmÅrejch.     Edellisessä   numerossa
aloitetun  kirjoituksen  jatkoa.    Tekijä  lopettaa  esityksensä  ei`äisiin
mietelmiin  johtaja-periaatteen   soveltamisen   välttämättömyydestä
liike-elämään.

Band  144,  Heft  6.  - Werner  Witiich,  Der  religiöse  Gehali  der
Kol,oni,Sati,on des  ostelbi,sclwn Deutschbands.   Ku+en MaLx WebeT `utki-
muksissaan   on   osoittanut,   ei   talouden   piiriin   kuuluvia   ilmiöitä
voi   johtaa   yksinomaan   aineellisista   motiiveista.     Tämä   voidaan
havaita  tai`kastettaessa  sellaistakin  i]miötä kuin  ltä-Saksan asutta-
mista,  johon  ovat  suuresti  vaikuttaneet  silloiset  henkiset  liikkeet,
varsinkin   cistercienssien   munkkikunnan   lähetys-   ja   kulttuui`itoi-
ri[iima.   --   Wal,demar   Zimmermarm,   Arbeiterfreizeit   und   -urlaub.
Sääiinöllisen loma-ajan jäi.jestämineD  työntekijöille on muodostunut
varsinaiseksi   sosialipoliittiseksi   probleemiksi   vasta   kapitalistisen,
mekanisoituneen  teollisuuden   aikana.    Aikaisemmissa   patriai`kalli-
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sissa  oloissa  tämän  kysymyksen  ratkaisu  perustui  karitatiivisiin  ja
sosialieetillisiin    periaatteisiin.      Kansallissosialistinen    Saksa    pitää
työläisten   loma-aikojen   tai`koituksenmukaista   järjestelyä   sosiali-
biologisena  välttämättömyytenä  kansakunnan i`uumiillisten ja  hen-
kisten  voimavarojen  uudistamiseksi  ja  elvyttämiseksi.

WELTWIRTSCHAFTLICHES  ARCHIV.

44. Band,  He|t_2.  -D. T.  Jack,  Zun.  Probl,em  der  Währungs-
s£cbz7j!jsjert47tg.     Vaikka   kysymys   valuuttojen   vakauttamisesta   ny-
kyään   on   yhteydessä   deflatooi`isten   ilmiöiden   kanssa   ja   johtuu
pyrkimyksistä  vapauttaa  hintakehitys  kullan  ai`von  kohoamisesta.,
ei  kirjoittajan  mielestä  kultakanta  sinänsä  ole  tapahtuneen  kehi-
tyksen  syynä,  vaan  lähinnä  ne  olosuhteet,  joiden  alaisena  kulta-
kantajärjestelmä  on  saanut  toimia.    Kultakantaan  palaamisen  kir-
joittaja   näin   ollen   katsoo   täysin   mahdolliseksi   ja   suotavaksikin
siitä  huolimatta,  että  kultakanta  voi  saattaa  kansantalouden  i`iip-
puvaiseksi   ulkonaisista   voimista.   -   S. E.   H¢rrjs,   At4sw£rÅZÅ7.geJ®
dGr Wöh"7®gscbzwertu7tg.   Tai`kastellen ei`i maissa toimitettujen deval-
vointien vaikutuksia  kotimaiseen  hinta-  ja tulonmuodostuskehityk-
s  en kirjoittaja  tulee  siihen tulokseen,  että  vaikka  sanotut  toimen-
P eet  aluksi  ova.t  antaneet  paperikantamaille  mahdollisuuden  laa-
jentaa  ulkomaista  kauppaansa  ja  varsinkin  vientiään,  ovat  deval-

tion  aiheuttamat  edut  vähitellen  tasaantuneet, sitä  mukaa  kuin
yhä  useammat  maat  ovat  devalvoineet  valuuttansa.  -  Em¢7tzÅe!
Hugo   VogeL,   Neue   Siche"ngswege   der   Buchgeldzirkulation   in   den
Vere£r}jgte7t  S£¢cb£er}  t4nd  j7®  Dei4!sc7i!cb7tcz.    Kirjoittaja  selostaa  Yhdys-
valtojen ja  Saksan  uusia  pankkilakeja  ja  niiden  pyrkimyksiä  likvi-
diteetin  tui`vaamiseksi  ja   luotto-olojen  järjestämiseksi.   -  WcLzfer
Schramm,    Kri,ti,schie   Bemerhungen   z,u,r   Theori,e   der   kompa].ativen
Kos£e7t.     Kirjoittajan   pyrkimyksenä   on   osoittaa,   että   ulkomaan-
kauppateorian  ja  tosiasiallisen  kehityksen  välinen i.istii`iita  ei  niin-
kään paljon johdu talouspoliittisista  syistä, vaan  enemmänkin siitä,
että  aikaisemmin  kehitetty  teoria  on  puutteellinen.

44. Band,,  Heft 3.  -Charl,es R. Whitilesey,  Int,erncdi,onale  Kapi-
taLbewegungen  bei  gebundener  ur.d  freier  Währung.    Kansa±TN.ålisen
ja vakavan rahakannan puuttuminen ja valuuttakui`ssien epävakai-
suus,  joita  useinkin  katsotaan  syyllisiksi  kansainvälisten  pääoma-
liikkeiden  häiriintymiseen  ja  supistumiseen,  eivät  kirjoittajan  mie-
]estä    ole   mei`kinne,et   niin   paljon,   kuin   tavallisesti   on   otaksuttu.
Kysymyksen  selvittämiseksi  kirjoittaja  tutkii  kansainvälisen  pää-
omaliikkeen ei.i muotoja ja niissä tapahtuneita muutoksia. -Erwj7t
Graue,   Die   Auswirkungen  d,es   Silberanhaufsprograirms   der   ameri,-
ka,nischen  Regierung  awf  den  Handd  z;wi,scherb  den Vereirigten  Staa-
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te7?   u7?cZ   C7}j7tcb.     Kirjoittaja   selostaa   Yhdysvaltojen   hopean   osto-
ohjelman  vaikutuksia  Kiinan  taloudellisiin  oloihin.   Hopean  hinnan
kohoaminen johti  Kiinassa  tukkuhintojen  aikaisemman  noususuun-
nan  vaihtumiseen  laskusuunnaksi  sekä  lopulta  hopeakannasta  luo-
pumiseen  ja  hopeasta  i`iippumattoman  i`ahajärjestelmän  luomiseen.
-Gerhard Krou,  Di,e automati,sche Deflation. P5.+.å.en L.åh+ökoh+anaaLn
Böhm-Bawerkin   i)ääomateoriaa   kirjoittaja   käsittelee    n.  s.    auto-
maattista   deflatiota,   jonka   syyksi   hän   katsoo   tuotantopi.osessin
ajallisen  eroavaisuuden  tulonmuodostusprosessista,  ja  sen  tasoitta-
miskeinoja.    Kun  vaihtotalous   välttämättä   johtaa   deflat,ioon,   on
kirjoittajan  mielestä   turvauduttava  tulonmuodostuksen  tietoiseen
lisäämiseen  luottoa  laajentamalla,  minkä  lisäksi  valtion  on  valvot-
tava  tuotantoprosessia.
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Ländem    durchgeftihrten    absichtlichen    Devalvationen    ein    ent-
sprechendes   Steigen  des   Pi`eisniveaus  und   die  ei`wai`tete   Belebung
des  Wirtschaftslebens  hervorrufen können.   Auch die Durchftihrung
der   Vorschläge   beti`.   wechselnde  Paritäten  ftihrt  zu  grossen  Stö-
i`ungen.     Einer   eingehenderen   Widei`legung   bediirfen   wohl  kaum
die Vorschläge,  die  neben  dem  Geld  eine  andere  Ware als Grundlage
des Währungssystems aufstellen wollen. -I)er Aufsatz behandelt dann
die  Vorschläge,  welche  eine  Beschleunigung  der  Umlaufsgeschwin-
digkeit  des   Geldes,   die  Schaffung  einer  Doppelw<äh"ng,   die  Ein-
fuhi`ung  intei`nationalen  Geldes,   die  währungspolitische   lsolierung
und  schliesslich  die  vollständige  Beseitigung  des  Geldes  bezwecken.

Die   vielen   und   heterogenen   Vorschläge  zui.  Währungsreform
zeigen,    wohin    die    Einmischung   der   Politik   in   die   Wii.tschaft
fiihi`en  kann.    Die   Erfahrungen,  welche  wir  in  Finnland   gemacht
haben,    bestätigen    nur    die    Auffassung    der    orthodoxen    Schule
betr.   die   Währuiigsreform.    Vei.f.   ist   davon   iiberzeugt,   dass   die
Welt   zur   Goldwährung   zurtickkehren   wird,   wenn   auch  nicht  in
dei`selben    Foi.m    wie    vor    dem    Weltkriege.     Hauptaufgabe    der
Goldbestände   ist   das   in   der   Zahlungsbilanz   entstehende   Defizit
auszugleichen,  sie  dienen  aber  nicht  zur  Prägung  von  Goldmtinzen
odei`   zur   Aufrechterhaltung  des  einheimischen Wertes  der  Bankno-
ten.   Die ei.stere kann eingestellt und der Einlösungszwang der Bank-
noten in Goldmtinzen  aufgehoben werden.  Es  geniigt,  wenn  die Zen-
tralbank Goldbarren  zum Paritätspreis  verkauft.   Die  Deckungsvoi.-
schi`iften  sind  zu  mildern, damit  die  Zentralbanken ihre Goldvoi`iäte.
freier    zur    Behebung   dei`   beim   Zahlungsausgleich    entstehenden
Störungen  verwenden   können.    Die  Goldmärkte  sind  der  Aufsicht
der   Zentralbanken   zu   unterstellen,   wobei  sich   der  Abstand   dei.
Goldpunkte    von    der   Parität   etwas   erweitern   liesse.      Um    die
ktinftige  Go]dwährung zu  sichem,  sind  Massregeln zur Verbesserung
der  Liquidität   der   Depositenbanken   zu   ergreifen.

Die   Schwiei.igkeiten   zu   dieser   Goldwährui'ig  tiberzugehen  sind
noch  so   gross,   dass   eine  solche   Massnahme  noch   nicht   sofort   in
Frage   kommen   kann.     Die   wirtschaftlichen   Verhältnisse   in   den
einzelnen  Ländem  mtissen  sich  zunächst  ausgleichen.    Doch  wäTe
es   wtinschenswei.t,   dass   ein   internationaler   Kongress   die   Grund-
1agen  der  ktinftigen  Goldwährung  bald  festsetzte.

NEUE  BERECIINUNGSGRUNDLAGEN  DES  LEBENS-
KOSTENINDEX  IN  FINNLAND.

von   Oberaktuarin  Mcw./.cb   TL4decr.

Da   die   amtliche   Berechnung  des   Lebenskostenindex  in   Finn-
land  noch  auf  dem   Arbeiterfamilienbudget  fusst,   das   auf   Grund
der Lebenskostenuntersuchung der Jahre 1908-09 aufgestellt wurde,
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DIE   VORSCHLÄGE   ZUR  WÄHRUNGSREFORt\`1

von Dr.  Paapo  Korpi"ari.

Der   voi`liegende    Aufsatz    untei`sucht    die   vei`schiedenen    Vor-
schläge   zur  Währungsi.eform,   die   während    der   Weltwirtschafts-
krise    gemacht    worden   sind.      Diese   fussen   im   allgemeinen   auf
der    Auffassung,    dass    die    monetäTischen   Störungen   die   einzige
oder   wenigstens   hauptsächliche   Ursache   der   Wii`tschaftskrise   ge-
wesen    seien   und   dass   die   Goldwährung  fiir   heutige   Vei`hältnisse
ungeeignet   sei.     Die   Vorschläge   zur   Währungsreform   werden   in
ftinf   Hauptgruppen   eingeteilt   und   zwar   hauptsächlich  nach  dem
wissenschaftlichen  Standpunkt  des  betr.    Foi`schers  und  nach  der
wissenschaftlichen  Begrtii]dung  der  Vorschläge.

Der  Aufsatz  behandelt  zunächst  die Vorschläge  und praktischen
Vei`suche,   welche   auf   niedrige  Zinsen  und  reichliche  Ki.editgewäh-
rung  hinarbeiten.    Die  Erfahrung  hat  gezeigt,  dass  die  Politik des
niedrigen   Zinsfusses   nicht   allein  imstande   gewesen  ist   das   Wirt-
schaftsleben    zum   Aufschwung   zu   bringen.     Dies   ist   auch   nicht
durch   sonstige   Ei.leichterung  der  Kreditbedingungen  erreicht wor-
den,   woi`tiber  man  auf   den   Vorschlag  einer  Reihe  von  Gelehrten
praktische  Vei`suche  angestellt  hat.

Die  au.f  die  Erhöhung  der  Kaufkraft  abzielenden  Massnahmen
z.  8.  öffentliche  Arbeiten,   gemeinntltzige   Bautätigkeit  usw.  haben
dagegen   gewissen   Erfolg   gehabt.    Da   jedoch   manche   Vorschläge
Zur   Finanzierung   dieser   Arbeiten   direkte   lnflation   befurwoi.ten,
ist    der    Weg    zum   sogen.    Inflationismus,    der    in   vei`schiedenen
Ländern   vor   allem   in   Agrarkreisen   vei`treten   wii.d,  nicht   mehr
weit.

Verf.  bespricht  dann  einige  Pläne  und  Versuche,  die  eine  »mani-
pulierte  Wähi`ung»  (m¢ncbge(j  ct"ency)  bezwecken.    Roosevelts  Ver-
such   in   dieser   Richtung,   indem   er   eine   Geldeinheit   von   wech-
selnder    Goldmeiig`e    zu    schaffen   versuchte,    hat    nicht    das    ge-
wiinschte   Ergebnis   gehabt.    Ebenso   wenig   haben   die   in   einigen
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hat  es  sich  als  notwendig  erwiesen  dieses  Grundbudg'et  den Ergeb-
nissen  sTiäterer  Untersuchungen  anzupassen.    Im  Jahi`e 1928 wurde
•eine   Untersuchung  der  Lebenskosten  und  des  Verbrauches  in  Aii-
beiterfamilien voi.genommen.   Das  dabei  ei`haltene  dui`chschnittliche
Arbeiterfamilienbudget  soll  das  Grundbudget  einei.  neuen  Berech-
nung der Lebenskosten bilden.   Verglichen mit der bisherigen  lndex-
berechnung   wird   die   neue   bedeutend   umfangreicher  werden  und
ca.  95  °/o  des  Gesamtbudgets  der  Arbeiterfamilie  umfassen  (heute
88,9  °/o).     Folgende    Ausgabengruppen   werden   beachtet   wei`den:
Nahrung,  Tabak,  Wohnung,  Licht  und  Wärme,  Kleidung,  Möbel,
Steuern,  Wäsche  und  Reinlichkeit,  Friseur  und  Bad,   Gesundheits-
und  Krankenpflege,  Versicherungen,  Vergniigungen,  Bildung,   Rei-
sen  sowie  Zinsen.    Jede  Gruppe  wird  Preisangaben  von  mehr  Be-
darfsartikeln   enthalten   als   frtiher.    So   wird   die   Grupfte   T\Tahrung
ca.  50  vei`schiedene  Ai`tikel  umfassen,  die  Gi`uppe  Kleidung  13  und
Licht  uiid  Wäi.me  4  (bisher  17, 2  und  1). Ganz  neue Gruppen sind:
Möbel  (ca.  12  Artikel),  Wäsche  und  Reinlichkeit,  Friseur  und  Bad,
Krankenpflege,   Versicherungen,   Vergntigungen   und   Zinsen.

Als  Basisjahr  ftir  die  neue  lndexberechnung  ist   das  Jahi.   1935
gedacht,    das    in    wirtschaftlicher   Hinsicht    als   ziemlich    normal
betrachtet  werden  kann.

DIE  RICHTLINIEN  DER  INDUSTRIELLEN AUSDEHNUNGS-
POLITIK   IN  FINNLAND.

von  DLrekLor  Jaakko  Kahma.

Die  Krisenjahre  mit  ihrer  Arbeitslosigkeit  haben  uns  gezwungen
Mittel   ausfindig   zu   machen   um   unserm   Wirtschaftsleben   neue
Arbeits-   und   Verdienstmöglichkeiten   zu   schaffen.    Industi.ie   und
Handel und iiberhaupt andei`e Ei.werbszweige wie  die Landwirtschaft
haben   schon   seit   Anfang   dieses   Jahrhunderts   den   gi.össten Teil
unserer   Bevölkerungszunahme,   seit   Beginn   der   zwanziger   Jahre
die  ganze  Bevölkerungszunahme  aufnehmen  können.   Eine  weit,ere
Ausdehnung     unserer    landwii.tschaftlichen    Erzeugung    ist     also
nur  dann  möglich,  wenn  der  einheimische  Verbi`auch  der  landwirt-
schaftlichen  Erzeugnisse  durch  Erhöhung  der  Verbrauchei.zahl  und
Stärkung   der   Verbi.auchskraft   in   den   Volksschichten   gesteigei`t
weTden kann, in denen er noch schwach ist. Die einheimischen Märkte
dei'   landwii.tschaftlichen   Erzeugnisse   lassen   sich  nur  durch  Aus-
dehnung  der  industriellen  Veredlungstätigkeit  ei.weitern.

Die  aktive  lndusti.iepolitik  in  Finnland  hat  in  ei`ster  Linie  ihre
Aufmerksamkeit  darauf  zu  richten,  dass  sich  die  allgemeinen  Vor-
aussetzungen   der   industriellen   Tätigkeit   gtinstig   gestalten,   nicht
aber  staatlich  subventionierte  Ti`eibhausindustrien  zu  ztichten.

Die  Erweite`rung  und  der  Ausbau  auch  anderer  lndusti`iezweige
als   der   Holzveredlungsindustrie   setzt   gi.össere   Mäpkte  voi`aus   als
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sie  dei`  einheimische  Verbrauch  bieten  kann.    Die   Ausfuhr  der  in
erster   Linie   fiir   den   einheimischen   Bedarf   arbeitenden  lndustrie
beträgt   schon   (fiir   die   ersten   10  Monate  des  J.   1936)   7,`'i  °,/o  der
Gesamtausfuhr,    es    handelt    sich    also    dabei   nicht   nui`   um   die
Unterbi`ingung   der   einheimischen    Uberproduktion    im   Ausland,
sondern  um  planmässige   Ei`zeugung   auch   ftir   die   Ausfuhi`.     Nur
dui.ch natiirliche Expansion lässt sich die intei`natioi]ale Konkurrenz-
fähigkeit   erreichen   und   damit   die   Stufe   eines  vielseitig  entwik-
kelten    lndustrielandes,   die   grösseren  Wohlstand   mit   sich   bringt.

Die infolge der verhältiiismässigen Anspruchslosigkeit der Lebens-
haltung  in   Finnland   g.eringeren   Produktionskosten   sowie   die   Zu-
nahme  der  Kapit,albildung`  und  die  damit  im  Zusammenhai]g  ste-
hende   grössere   Unabhängigkeit   vom   Kredit   haben   es   ermöglicht
mit   sowohl   auf   den   einheimischen   als   auf   fremden   Rohstoffen
basierten     lndustrieprodukten     auf    dem    internationalen    Mai`kt
zu   konkurrieren.     Die  Aussichten  in   diesei.  Beziehung  sind  heute
offenbar  be,sser g.eworden.   Was  besondei`s  die  I[olzindustrie  beti`ifft,
so deutet die Steigei`ung der Veredlung und im Zusammenhang damit
die immer intensivei`e Ausnutzung des Rohstoffes  darauf hjn, dass die
llolzveredlungsindustrie in bezug auf Produktionsbedingungen noch
grosse   Entwicklungsmöglichkeiten   besitzt.

Die  weitere  Expansion  der   lndustrie  hängt  nicht  nur  von  den
Produktionsbedingungen  ab,  sondern  auch  von  den  Möglichkeiten
den  Uberschuss  der  Ei`zeugnisse  im  Ausland  abzusetzen.    Finnland
hat  die  Ausfuhr  seinei`  Industrieprodukte  wähi`end  der  letzten  zehn
Jahi`e  ei`höhen  und  vielseitiger  ausbauen  können.   Unser  Land  be-
sitzt   ohne   Zweifel   Voraussetzungen   die   giinstige   Stellung,   die   es
auf   dem  Weltmarkt   erwoi.ben   hat,  zu   behalten  und  weitei.hin  zu
stäi`ken.    Der   Staat   miisste   durch   geeignete   Massregeln   die   allge-
meinen  Voraussetzungen  ftir  die  Ausdehnung  der  lndusti'ie  fördei'n.
In  der  Handhabung  der  Zollwaffe  muss  ein  so  vom  Aussenhandel
abhängiges   Land   wie   Finnland   besondei's   vorsichtig   sein.     Der
Zollschutz  ist  hauptsächlich  auf  solche  lndusti`ien  zu  beschränken,
welche   die   Voraussetzungen   besitzen  konkui`renzfähig   zu   werden.

Zu  den  Aufgaben  des  Staates  gehört  vor  allem  in  Finnland  die
Sorg.e   fiir   die  technische   und  kaufmännische   Berufsschulung,   die
Kraftbeschaffung  und  energische  Unterstiitzung  der  lndustrie  beim
Ausbau   der   kaufmännischen   Organisation   ftir   den   Export.   Neue
Erfindungen   sind   zu   fördern  und   das   Patentwesen  ist   nicht   als
Einnahmequelle  anzusehen.    Beiri  Ausbau  iiberseeischei.   Verkehi`s-
vei`bindungen   hat   der   Staat   durch   Beihilfen   mitzuwirken.     Die
Besteuerungspolitik  dai`f  nicht  die  Griindung  neuer   lndustriezweige
und   die   Weiterentwicklung   der   alten   ei.schwei`en.    Das    liandels-
und   lndustrieministerium  ist  so  zu  organisiei.en,  dass  es   ein  wirk-
licher   Mittelpunkt   ftir   alle   die   Förderung  der   lndusti`ie   und   des
Handels  bezweckenden  Massnahmen  wii`d.
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Samoinkuin  rakennus on pystytettävä van-
kalle  pohjalle  kestämään  vuosikymmenien
mukanaan  tuomia  rasituksia,  samoin  tule-`vaisuuden  perusta  elämässä  on  luotava  silloin',  kun  olemme

tyt!kuntoisia  ja  taloudelliset  mahdollisuudet  ovat  edullisim-
mat.   Talous,  jonka  tukena  on  ajoissa  otettu  henkivakuutus,
kestää elämän vastoinkäymiset j a takaa varman tulevaisuuden

Maan   vanhin   suomalainen   vakuutus-
yhtiö KALEVA. rahallisesti  vankkana,
myöntää   auliin   ehdoin   Teille   henki-
vakuutuksen  muodossaL  tämän turvan.
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Iso  Tiotosnnakii.ja.   Xl  osn.    Ren(ivist~Sielutiede.    970  tekstikuvaa,   409

syväpaino-ja 54  värikuvaa,  5  värikartta]iitettä ja  19 tekstikarttaa.   Osalta

kangask.  210  ml(,  nahkaselk.  25r)  mk.

Vuosisatammo ku`7issa  1-11.     Arvokas  historia-kuvakirja  oman  aikamme

histoi.iasta.    Toimittaneet   JJ.  ./.  V[.Åer/.[iL!ri.   ja   Asmo   A/f!o.     1.   Vv.   1900-

1910.    IT.  Vv.1911-1917.    Osalta  kang`ask.180  mk,  nahkaselk.  200  mk.

Saatavissa myös kahdeksana nidoksena å 40 mk.

LIlaailn]an§o(laii   historja  1-11.   E`.erstiluutnantti  J.  /J. Hdnn«/an  suurt,yö,

joka   iiyt  on  kokoiiaan  `'almis.    1.  Sota`.uo(1ct,1914,1915.    Toinen  painos.

223  kuvaa,  30 karttaa ja  .1  karttaliitettä.    11.  Sotavuo(1et  1916,1917,1918.

287  kuvaa,  28  kartt,as  ja  karttaliite.    ()salta  kangask.150  mk,  nahl<aselk.

180   mk.

Maallman tai)ahtuniat Liilen j!` tiånään l-III.     Suurta huomiota herätt,änyt

csitys  maai]mansodan  jälkeisestä  historiasta.  Kirjoittanut  ChJ..  A.  f3.Cfir[.s-

/pnscn.   Valmiina:  1.    Kaaos.  1-'19  liitekuvaa  ja  2  kart,taa.  11.     Jälleenraken-

nus.   165 liitekuvaa.   Osalta   100  mk,  kaiigask.  130  mk,  nahkaselk.  160  mk.

Beng /Berg..  Tiikereitä.  Maailmaiikuu]un tutkimusmatkailijan  ja valoku`'aa-

jan   elämyksiä   lntian   tiikeriviidakoissa.     73   tekijän   ottamaa   valokuvaa
sy`.äpainoliiLteinä'.    60  mk,  kangask.  75  mk.

/7cJgc   J/t`qs/ad..       Tui.kismetsästäjänä  I.ohjois-Kanadan  intiflnnlen  parissa.

Norjalainen tuomari intiaanien  erätoverina suureiimoisen ]uonnon keskellä.

39  ]iiteku`aa  ja  liitekartta.    55  mk,  kangask.  70  mk.

//J/!...  lJiirliopirliiäinon.   37  mestaril]ista  pakinaa.    Kuvittanut  ErÅ/c!.  Kopo-

ncn.   30  mk.

A¢apc!«s  /.a   V(iJz.  Gz.ozJannz...  Jo`ilukärpiinen.    F\icmastuttava  joulujulkaisu.

18   mk.
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e3,200 1uollajaa

Valion   549    jäsenosuuskuntaan   kuuluu   63,200   kar-

janomistajaa,   ja  heidän   tuotteidensa   viennissä  Valiolla
on   kansantaloudellemme   luonnollisestikin   mitä   tärkein

merkitys.       Viime   vuoden    alkupuoliskolla    oli    Valion

osuus   esim.   voinviennistämme   93,6   °/o  ja  juustonvien-

nistämme  70  °/o.

Sitäpaitsi   Valio   osallistuu   voimakkaasti   karjatalou-

temme  kehittämiseen.    -   Se   antaa   neuvoja   meijerien

ja   maidonmyyntiosuuskuntien  perustamisessa   ja   niiden
toiminnan   järjestämisessä  -  avustaa  jäsenmeijereitään

näytelaitumien   perustamisessa   ja   hoidossa  -  -  toi-

mittaa   palkokasvie,n  typpibakteereja  maanviljelijöille  ja

bakteerien   puhdasviljelmiä   voi-  ja   juustomeijereille   -

opastaa   A.I.V.-rehun   valmistamisessa   ja   käytössä  jne.

Kuten huomataan,   Valio ei siis harjoita vain  vientiä,

vaan   sillä   on  monipuolinen  merkityksensä  myös  muilla

kansantaloudellemme  tärkeillä  aloilla.
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Y li 74 000   vakuutettunsa   kuolemantapauksen   johdosta  on   SUOMI-yhtiö  jo
joutunut  vakuutussumman  suorittamaan.    Jos  kullekin  näistä  eräänlaisessa

olhmiskohtaloiden kirjassa. varattaisiin sivu, jossa selvitettäisiin niitä vaikeita  olo-
suhteita,  joita  vakuutussumma joutui vakavalla  hetkellä  helpottamaan,  paisuisi
siitä valtava teos, jonka jokainen rivi velvoittavasti alleviivaisi henkivakuutuksen
välttämättömyyttä.

Näist,ä  maallisen  vael]uksensa  päättäneistä  vakuutetuista  tuskin  kukaan  saattoi
aavistaa,  miten  pian  oikukas  kohtalo  hänen elämänkagensa katkaisisi.   Mutta
jokainen heistä oli ennen sitä ',-a!ttuuntuntoisem tehnyt sen, mikä jokaisen tulisikin
tehdä, - turvannut omiensa vastaisen toimeentulon henkivakuutuksella.  Heidän
läheisensä  saivat  nostaa  vakuutussumman,  jota  he  muuttuneissa  olosuhteissa
kipeästi kaipasivat.   Monelle se on  ollut jatkuvan toimeentulon ainoa lähde.

Ettekö Tekin tahdo odottamattomien kohtalon iskujen varalta turvata niiden vas-
taisuutta,  joiden  toimeentulo  on  Teidän  työkyvystänne  riippuva?    Sen  teette
varmimmin  ottamalla  tarkoituksenmukaisen  henkivakuutuksen.
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N  KIVAKU  UTU  SYHTIO

SUOMI
M..n  suurln l`®nklvakuutu.leltoe
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