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Hintaluku on hyödykkeiden vaihtoarvojen mittaluku. Mittalukuna se kuitenkin saa merkityksensä vasta suhteeseen asettamisensa
perusteella. Hintaluvun suhteeseen asettaminen on matemaattinen
funktiosuhde, joka yksi-monimerkityksellisesti kuvaa hyödykkeen
arvoon rinnastetuista rajahyödyllisten rahayksiköiden suurenevista
tai pienenevistä arvoista käsin hyödykkeen vaihtoarvon mittaluvun.
Kaikkien ominaisuuksien ai`vomääräysten mittalukujen suhteeseen
asettaminen objekteihinsa nähden tapahtuu yksi-monimerkityksel1isen suhdekuvailun välityksellä. Osoittavathan myöskin luonnonlakien absoluuttiset eli materiaalikonstanssit, kuten +Ter77tcm7t Wey!

mainitsee, ))funktionaalisia riippuvaisuussuhteita additiivisten suureiden välillä.J) Ja hän jatkaa: J)Helmholtz kutsuu sellaisia suureita
intensiivisiksi suureiksi additiivisten kvaiititatiivisten suureiden
vastakohtana.
Varsinkin ominaisuuksien arvomääräykset ovat
intensiivisiä suureita.)) ] Objektin mittaluvun määrääminen edellyttää aina esineen mittaust,a määrätyssä, tarkoitukseen sopivassa
mittayksikössä. Tunnettu logistikko HZJcZoZ/ Ccw7mp, joka perusteel-

lisesti on tutkinut mittausongelmaa lausuu m.m., »että kvaliteettien
mittaus ei millään muotoa ole niiden mielivaltaista käsittelyä» 2.
Ominaisuuksien arvomääräyksien mittaaminen ei kuitenkaan ole

yhtä yksinkertainen asia kuin avaruuspituuksien mittaaminen metrin mittapuikolla. On aivan väärin luulla, että hyödykkeiden vaihto1 Hf±"ALN `WT3;xL, Philosophie dei` Matematil¢ und Naturwissenschaft. Munchen
und Leipzig 1927. Siv. 101.
2 RUDOLF GARNAp,

PJ]#s[.kal!.schc Bcgr[.//sb[.lc!tJJtg.

Karlsruhe

1926.
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arvojen mittaaminen olisi analoginen mittayksikön ja mitattavan
objektin arvojen yksi-yksimerkityksellisen mittaustehtävän kanssa.
Hyödykkeiden vaihtoarvojen mittaus tapahtuu moni-yksimerkityksellisessä suhteessa rinnastamalla i`ajahyödyllisten rahayksiköiden
arvoja hyödykkeen arvoon. Hyödykkeiden vaihtoarvojen mittauksen olemus oii siinä, että hyödykkeen vaihtoarvoon mit,tauksellisesti rinnastettujen i.ajahyödyllisten i`ahayksiköiden arvo säännönmukaisesti joko suurenee tai pienenee. Vaihtoarvojen mittaus rahayksiköissä ei ole rahayksiköiden pelkkää mekaanista yhteenlaskua,
vaan tätä rahayksiköiden yhteenlaskua juuri determinoivat niiden
rajahyödylliset rinnastussuhteet.
Vaihtoarvojen mittauksessa on
siis kysymys suureista merkityksessä suurempi ja pieneinpi. Raha-

yksiköiden arvojen matemaattisella yhtäsuuruudella ei välittömästi
o]e mitään tekemistä hyödykkeiden arvojen mittauksen kanssa.
Hyödykkeiden vaihtoarvojen mittalukuiia on hintaluku kuitenkin henkisen elämän »esineiden» mittaluku. Vieläpä niin, että
ainakin toistaiseksi se on ainoa mittaluku, joka välittömästi saa
kä}'täntönsä henkiseii elämän J)esineissä)) itsessään.

Hintaluvun anal}.soiminen on mahdollista ainoastaan käyttämällä logistista suhdeanalyysiä. Suorastaan voikin sanoa, että logistiikka on hintateoreettisen tutkimuksen metodi.
Puhtaasti matemaattisilta ominaisuuksiltaan on hintaluku luonnollinen kokonaisluku. Sen tähden ei sen matemaattisest,a analysoimisesta voi olla

puhettakaan, sillä matemaattinen metodihan lähtee juuri luonnollisista luvuista konstruoidakseen sitten niistä käsin yhä monimutkaisempia suhteita. Luonnollisten lukujen järjestelmä on siis se raja,
jota pitemmälle matemaattinen analyysi ei tavallisen käytäntönsä
perusteella ulota analysoivaa tehtäväänsä. Sen sijaan lähtee logistinen suhdeanalyysi myöskin luonnollisista luvuista, mutta se pyrkii niiden perusteiden }'hä suurempaan abstraktioon ja loogilliseen
yksinkertaisuuteen. Hintaluvun analyysi on siis luonnostaan logistista suhdeanalyysia.
Määritelmäyhtälöstä käsin on hintaluku symboliscsii selitettävissä samanmerkit}'kse]liseksi rahayksiköissä mit,atun hyödykkeen
vaihtoai`von mittaluvun kaiissa.
Käsite rahayksikkö taas määi`itellään

samanmerkitykselliseksi

h}-öd}'kkeen

vaihtoarvon mitta-

yksikön kanssa. On huomattava, että nämä määritelmät ovai puh-
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taasti muodollisia määritelmiä, ioissa vain sovitaan jo tunnetuiksi
edellytettyjen termien uudesta lyhyestä symbolisesta merkitsemistavasta. Ne ovat siis muotonsa perusteella välttämättömästi päteviä, mutta myöskin toden ja erheen ulkopuolella olevia tautologisia
lausumia. Formaalisilla määritelmillä on siis vain praktillista, mutta
ei tietoarvollista merkitystä. Sen tähden on hintaluku hyödykkeiden
vaihtoarvojen mittalukuna ja rahayksikkö hyödykkeiden vaihtoarvojeii mittayksikkönä määriteltävä niiden suhteiden kautta,
joiden intensionaalisissa asettamisissa nämä käsitteet muutoin vielä
epätäydellisinä lukusymboleina saavat merkityksensä.
Ekstensionaalisessa merkityksessä kuuluu määritelmäyhtälön
mittayksikkö ja mittaluku lukuun, mutta ei niiden suhdeasettamiseen.
Intensioiiaalisessa mielessä taas kuuluu hyödykkeiden
vaihtoarvojen mittayksikkö ja mittaluku niiden suhdeasettamiseen.
Suhteeseen asettamista ei voi käsittää ekstensionaalisesti, sillä tässä
asettamisessahan juuri intensionaalisesti luodaan suhdesuuntien
järjestyksiä. Jos suhteeseen asettaminen käsitetään ekstensionaalisesti, niin ei jää jäljelle muuta kuin tyhjä luokka. Mutta lukuluokkien järjestykset ovat eksteiisioittensa symmetriasuhteita. Suhteella on i)suuntansa, s.o. pari (x,y) eroaa pai.ista (y,x), paitsi
silloin kun x ± y. Me kutsumme sitä pai`iksi, jolla on suuntansa,
erot,ukseksi luokista x ja y. Luokkien pari lienee myöskin järjestetty pari.» 1

Mutta luokkia, jotka ovat ekstensioita, ei saa käsittää intensionaalisesti, sillä silloin ne tulevat tarkoittamaan kvalitatiivisia yhtäläisyyssuhteita, eivätkä, niinkuin kuitenkin on oltava, ekstensioittensa identiteettisuhteita. Näin tapahtuu, kun objektiivisen arvon
hintateoriassa rahayksikkö epätäydellisenä mittayksikkönä yritetään määi.itellä käytössään. Sillä kun nimenomaan ei hyväksytä
tämän mittayksikön muuta suhteeseen asettamista, kuin minkä
hintaluvun määi.itelmäyhtälö lausuu, niin täytyy rahayksikön intensionaalisen käytössä määrittelemisen juuri tapahtua lukuluokkien
identiteettiyhtälössä. Tätä määrittelemistapaa kutsutaan abstraktion kautta tapahtuvaksi määi`ittelemiseksi. t)Abstraktion kautta
tapahtuvaa
1

määrittelemistä

on

se,

mainitsee

Wc®Z£ei. Dttbi.s!cLv,

BERrrRA.ND RussT3LL, Einfilhi.ung in die Mathematische Loglk. N1®nchen \932
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että }-i`iteiään, ja tosin, tekemättä metaf}.}.si]lista apuolettamusta,

määritelmä}'htälöstä käsin, joka on muotoa: px ± pv . ± . xRy Df.,
ja jossa merkki q)x on epätä}7dellinen s}'mboli, määi-itellä kysym}'ksessä oleva merkki px kuitenkin tä}Tdellisenä, jota silloin tulee

vastata esineen sen merkit\'ksenä.» 1

r\'iinpä määrittelee esim. CctsseJ hinnan tähän tapaan: vaihto-

talous keksii h}töd}'kkeiden vaihtoarvojen mitta}.ksikön, samalla
kuin se asettaa h`'öd`.kkeille hinnan, joka on maksettava että vaihtoa tapahtuisi. Tämähän on selvästi hintaluvun määrittelemistä
abstraktion kautta. Cassel itse keksii hintaluvun määi.itelmäyhtälöstä h}'öd}'kkeiden vaihtoarvojen mitta}'ksikön, jonka hän sitten
kuitenkin huomaa ei)ätä}.delliseksi mittayksiköksi.
Häii määrittelee sen sitten kä`'tössä. Tämä tuottaa hänelle kuitenkin vaikeuksia, koska hän ei h}Tväks}' mitta\'ksikön inuuta suhteeseen asettamista, kuin ininkä määritelmäyhtälö sallii. Välttääkseen siis kehässä
määrittelemistä, hän määritteleekin hinnan, siis rahapaljouden käytössään, siksi rahai)aljoudeksi, joka h`.öd\'kkeestä sen vaihdossa on
maksettava. Mutta tuskinpa hän tarkoitt,aa tällä määrittelyllään

pelkkää trivialiteettia, sillä tietysti on hyödykkeestä vaihdossa
maksettava se rahapaljous, mikä siitä on maksettava. Tuskinpa
hän m?'öskään käsittää määritelmää imi)eratiiviksi, sillä imperatiivihan lausuu pakottavan käsk}'n, jolla on tekemistä ainoastaan
tahto-, mutta ei tietopiirimme kanssa. 0lkoonpa miten tahansa,

joka tapauksessa hinta hänen mielestään on hyödykkeestä vaihdossa maksettava rahapaljous. Mutta silloin on hinnan tai`koitettava
pelkkää rahayksiköiden kollektiota, vaan ei mittalukua, sillä eihän
mittalukua voi maksaa.
Määrätty ]uku ei kuitenkaan missään
tapauksessa voi olla identtinen tarkoittamansa esinekollektion
kanssa. Casselin i.aha).ksiköiden kä}'ttömääi.itelmässä käy kuitenkin

•siten, että niin hyvin vaihtoarvojen mittayksikkö kuin mittaluku
tulevat
kuulumaan rahakollektioon sinänsä.
Ainoa keino on
vapautua näistä metafyysillisistä väitteistä siten, että tulkitsee
rahayksikön mittayksikkönä epätäydelliseksi luvuksi, mutta sillähän ei vielä selitetä mitään.
Logistisen tyyppiteorian avulla on myöskin osoitettavissa, että
1 WALTER DUBisLAv, Di.c Dc/[.ni.f[.on.

Leipzig.1931.
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abstraktioii kautta tapahtuva määritteleminen johtaa välttämättömästi kehään. i)Tämä virheellinen kehä syntyy siitä olettamuksesta,
että paljon esineitä voisi sisältää elementtejä, jotka voidaan määi`itellä elementtipaljouden kokonaisuudesta kä.sin.» ] Edellä esitettyyn
abstraktion kautta tapahtuvaan hinnan määi.ittelyyn palataksemme, on mainittava, että ennenkuin hinta on määriteltävissä sinä
rahapaljoutena, joka hyödykkeestä vaihdossa on maksettava, niin
täytyy jo sitä ennen tietää, mikä on hyödykkeen hinta, sillä muutoinhan olisi aivan mielivaltaista, minkä rahapaljouden hyödykkeestä sen vaihdossa maksaisi. Mutta näin ollenhan aivan ilmeisesti
määi`itellään hinta oman itsensä termeissä ja siis kehässä.
Rajahyötyteoi`iassa on todettu, että hyödykkeen hintaluvun
molemminpuolinen riippuvaisuussuhde on se tekijä, joka tekee
matematiikan käytön talousteoriassa välLtämät,tömäksi. Ilmeisestikin tai`koitetaan tällä matematiikan käytöllä hintaluvun mittauksellista suhteeseen asettamista eikä vain pelkkää hintaluvun määritelmäyhtälön lausumaa arvojen yhtäsuui'uuden tosiasiaa. Lyhyesti
sanottuna tarkoittaa mainittu hintaluvun suhteeseen asettaminen
seuraavaa: »Vaihto on siinä, että sen hyödykepaljouden, minkä toinen taloussubjekti luovuttaa eli saa negatiivisesti, sen saa toinen.» a
Sen sijaan kuin objektiivisen arvon hintateoriassa ekstensionaa1inen hyödykkeiden vaihtoarvojen mittayksikkö käyttömääritelmässään käsitetään intensionaalisesti, niin käsitetäänkin subjektiivisen
arvon hintateoriassa rajahyötyjen intensionaaliset suuresuhteet, suurempi ja pienempi, ekstensionaalisesti, siis lukusuhteissa
välittömästi mitatuiksi tai mitattaviksi kvantiteeteiksi. Tämä on
taas aivan selvää metafysiikkaa, sillä eihän elämyksiä voida kvantiteeteissa initata. Mittayksikkö ja mittaluku tulivatkin tarkoittamaan elämysintensiteettejä sinänsä, ja tästä selviää, minkä vuoksi
diffei`entiaalisuuretta intensiivisenä suureena haluttiin usein käyttää
rajahyötyintensiteettien mittalukuna. Toisinaan taas käytettiin
mittalukuina kokonaislukuja. Mutta kun rahayksiköiden rajahyödylliset arvot kerran tahdottiin mitata luvuissa, niin erehdyt1 BERTRANi] RussEi.L, m. t. Siv. 55.

Q ViLERBDo PA.RETo, Anwendungen der Mathemalik auf Nationalölconomie. Lelpzig. 1907.
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tiinkin helposti mittaamaan pelkkiä rahayksiköiden esineellisiä,
materiaalisia kvantiteetteja.
Syntyi myös n.s. arvokontroversi.
Ai`vokontroversilla tarkoitetaan sitä ongelmaa, jossa pohditaan
kysymystä, ovatko suurenevat tai pienenevät rajahyödyt mitattavissa kardinaali- vaiko ordinaalilukujen lausumissa kvantitatiivisissa suureissa.
Tämän näennäisongelman ratkaisemisyritykseen
on käytetty paljon ajatteluyötä.
Samoin esitettiin myöskin hintaluvun mittauksellinen suhteeseen
asettaminen esktensionaalisesti, molemminpuoliseksi ja käänteiseksi positiivisten ja negatiivisten lukujen samanaikaiseksi suhdeasettamiseksi. Asymmetrialla tarkoitetaan kuitenkin yhteensopimattomuutta konversinsa kanssa.
Silloinhan lausuu molemminpuolinen positiivisten ja negatiivisten lukujen suhdeasettaminen
tyhjän luokan ajatuksen, mitään sanomattoman väitteen.
Talouselämän dynaamisina liikkeellepanevina voimina ovat aina
taloussubjektien tarpeet.
Mutta hyödykkeiden riittämättömyys
tyydytettäviin tarpeisiin nähden on pakottanut ihmisen hyödykkeiden suunnitelmanmukaiseen käyttöön.
Talouspei`ioodiaan silmälläpitäen hän pyrkii aikaansaamaan maksimaalisen kokonaisdisposition hyödykkeidensä käytössä. Saavuttaakseen tämän päämäärän mahdollisimman edullisesti joutuu sekä ostaja että myyjä
vaihtosuhteitten piirissä suorittamaan mitä moninaisimpia taloudellisia laskelmia. Hintaluvun mittastruktuuria esittäessämme emme
kuitenkaan ota vaihtotoimituksiin osaa emme ostajina emmekä
myöskään myyjinä. Me toteamme vain, että jos hyödykkeen vaihtoai`vojen mittalukuja keri`an on olemassa, niin täytyy niiden myös

silloin arvomääräysten mittalukuina noudattaa määrättyä mittauksellista suhteeseen asettamista ja loogillista struktuuria.
Rahayksiköiden käytäntöönottaminen hyödykkeidcn vaihtoarvojen mittayksikköinä pei`ustuu ei.ittäin tarkoituksenmukaiseen
sosiaalitaloudelliseen sopimukseen, sillä »keksimällä)) rahayksikön
hyödykkeiden vaihtoarvojen mittayksiköksi ovat vaihtotalouden

jäsenet voineet palauttaa hyödykkeideii vaihtoarvojen vei`tailun
yhteen ja yhtenäiseen mittalukujärjestelmään. Tämä tai`koituksenmukaisuus selittääkin niiden fiktiivisten päättelyiden oikeutuksen,
joita rahayksiköiden ja hintalukujen käytössä ilmenee.
Niinpä
onkin rahayksiköiden käyttö hyödykkeiden vaihtoarvojen mitta-
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yksikköinä ja hintalukujen käyttö hyödykkeiden vaihtoarvojen
mittalukuina yhä edelleenkin alituista konventiota ja fiktiivisten
päättelyiden tekoa, vaikkei sitä ehkä huomatakaan.
Hintaluvun määritelmäyhtälön lausumat lukuluokat ovat olemassaolevia lukuluokkia. Siitä syystä voidaan näiden lukuluokkien
luvuilla, rahayksiköiden ja hintalukujen matemaattisilla arvoilla,
vaikkapa ne mittayksikköinä ja mittalukuina ovatkin epätäydellisiä
symboleja, kuitenkin suorittaa taloudellisten arvojen additiivisia
laskutehtäviä. Näin ollen voidaan vaihtoarvojen mittayksiköitä ja
mittalukuja käsitellä, ikäänkuin ne olisivat itsenäisiä lukuarvoja.
Hyödykkeiden vaihtoarvojen mittaluvun suhteeseen asettamisen
analysoimisessa tu]evat kysymykseen ainoastaan luokat ja suhteet.
Struktuurinsa perusteella on hintaluvun määritelmäyhtälön yhtäsuui`uussuhde ja sen suhteeseen asettaminen täydellisesti luonnehdittu. Suhteen rakenteellisilla ominaisuuksilla me siis tai`koitamme
vain niitä tekijöitä, jotka perustuvat suhdejäsenien yhtäsuuruuteen
sekä suureisiin merkityksessä suurempi ja pienempi. Kaikki muu
hintalukujen suhteisiin asettamisissa perustuu ostajien ja myyjien
yksilöllisiin elämyksiin, jotka eivät enää ole eksaktisin suhtein
esitettävissä.
Kvaliteettien mittaushan ei ole niiden mielivaltaista käsittelyä,
kunhan ne vain osoittavat säännönmukaisia, toistuvia suhteita.
Myöskin on siis hyödykkeiden vaihtoarvojen mittauksen rajahyödyl1isten rahayksiköiden arvoissa osoitettava säännönmukaisia, toistuvia suhteita. Me emme voi osoittamalla kellekään todistaa tätä
väittämää, koska se kohdistuu elämyksiemme piiriin. Mutta sitä
meidän ei tarvitsekaan, sillä ainakin ostajana tai myyjänä meistä

jokainen joutuu suorittamaan hyödykkeiden vaihtoarvojen mittauksia rajahyödyllisissä rahayksiköissä. Vaihtotalouden jäseninä
me suoritamme analogiapäättelyitä myöskin vaihtokumppaniemme
mittaustehtävistä, me yritämme ymmärtää, mitenkä he tulevat
rajahyödyllisissä rahayksiköissä arvostamaan jonkin määi.ätyn hyödykkeen. Näissä tehtävissämme me uskomme mittaussuoritusten
säännönmukaisuuteen ja näiden säännönmukaisuuksien toistumisiin vaihtosuhteiden piirissä. Ilman näitä edellytyksiä ei rahavaihtotalouden prosessi ole ajateltavissakaan.
Joka tapauksessa
me
voimme epäsuorasti ja täysin pätevästi sanoa, että kun hyödykkei-
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den vaihtoarvo].en asetettuja hintalukuja kerran on olemassa, niin
noudattaa silloin myöskin njiden mittauksellinen suhteeseen aset-

taminen määrättyä säännönmukaisuutta.
Hyödykkeen vaihtoarvon mittaluvun suhteeseen asettamisen
struktuuriyhtäisyyssääntö kuuluu: i)Jokainen transitiivinen ja symmetrinen suhde R, jolla on yhtäsuuruuden rakenneominaisuudet
on ekvivalentti moni-yksimerkityksellisen suhteen S relaatioproduktin ja sen käänteissuhteen kanssa. Tai`kemmin sanottiina, kun xRy
pitää mainittujen edellytysten vallitessa paikkansa suhteeseen R
nähden, niin on xRy ekvivalentti xS oc . ys c[ kanssa, jossa termi S
on moni-yksimerkityksellinen suhde ja jossa tei`mi o(, ja tosin sama
kaikkiin termeihin x,y nähden, on olemassa.)) L Moni-yksimerkityksellisen suhteen relaatioprodukti ja sen käänteissuhde määi.ittelevät
yksi-yksimerkityksellisesti ja molemminpuolisesti suhteiden struktuuriyhtäisyyden.

On huomattava, ettei hintalukua vaihtoawojen mittalukuna
voida maksaa, ellei hintalukua käsitetä symbolisesti ikäänkuin maksettavan rahapaljouden esinenimenä. Vastaavasti voi myös rahayksikköä maksun välineenä käsitellä ikäänkuin itsenäisenä mittayksikkönä. Mutta ennenkuin hintaluku voi määrätä, mikä i`ahapaljous hyödykkeestä sen vaihdossa on maksettava, täytyy jo sitä
ennen hyödykkeen vaihtoarvoii mittauksen rahayksiköissä olla
suoritetun. Mittaus suoritetaan i`innastama]la rajahyödyllisten raha-

yksiköideii arvoja hyödykkeen vaihtoarvoon. Säännönmukaisesti
joko suurenevien tai pienenevien rajahyödyllisten i`aha}'ksiköiden
ai`vojen rinnastaminen hyödykkeen vaihtoarvoon on niiden moniyksimerkityksellistä suhteeseen asettamista. Me tiedämme, että mitä
enemmän myyjä mittauksellisest,i rinnastaa rajahyödyllisten raha-

yksiköiden arvoja hyödykkeen vaihtarvoon, niin sitä pienemmiksi
tulevat hänelle näin rinnastettujen rajahyödyllisten i`ahayksiköiden
arvot. Mutt,a mitä enemmän taas ostaja mittauksellisesti rinnastaa
rajah}'ödyllisten rahayksiköiden arvoja hyödykkeen vaihtoarvoon,
sitä suui'emmiksi tulevat hänelle näin rinnastettujen rajahyödyllisten
rahayksiköiden arvot. Nämä seikat pitävät taloudellisissa vaihtosuhteissa aina paikkansa, suorittakootpa taloussubjektit hyödyk
1 WALTERDUBisLAv, m.t.
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keiden vaihtoarvojen mittauksen taloudellisesti katsoen muutoin
hyvinkin epätarkoituksenmukaisesti tai tapahtukoonpa heidän
vai`allisuuksiensa arvostamisissa muutoin minkälaisia motiivinsiirtoja tahansa.
0lettakaamme, että myyjä suorittaa hyödykkeen vaihtoai`von
mittauksen. Koska mjttaus tapahtuu moni-yksimerkityksellisesti,
i.innastamalla rajahyödyllisten rahayksiköiden ai`voja hyödykkeen
vaihtoarvoon, rahayksiköiden, jotka hän maksuksi vaihdossa saa
hyödykkeestä, niin tapahtuu tämä rinnastaminen ikäänkuin ostajasta käsin, siis ri-nnastamalla rajahyödyllisten rahayksiköiden
suurenevia arvoja hyödykkeen vaihtoarvoon. Hyödykkeen vaihtoarvon mittauksen tarkoituksena kuitenkin on muodostaa se mittaluku, jossa myyjä sitten ilmaisee hyödykkeen vaihtoarvon mittaustuloksen ostajalle. Myyjä asettaa hyödykkeen hintaluvun suhteeseen kysymyksessä olevan rinnastuksen relaatioproduktina. Sitä
mukaa siis kuin hän hyödykkeen vaihtoarvoon rinnastaa rajahyödyllisten rahayksiköiden suurenevia arvoja, hän kuvaa näistä näin
i`innastetuista arvoista käsin käänteisesti mainitun rahapaljouden
hyödykkeen vaihtoarvon mittalukuna. Mittalukusuhteeseen asetettava hyödyke on siis se välijäsen, jonka kautta hän yksi-monimerkityksellisesti aset,taa mittauksessa käytettävän rahamääi`än
]uvun hyödykkeen vaihtoarvon mit,taluvuksi. Hintaluvun lausuma rahamäärähän tarkoittaa juuri sitä i`ahapaljoutta, jonka häii maksuksi
vaihdossa saa hyödykkeestä.
Jos kerran ostaja taloussuunnitelmansa mukaisesti on hyväks}Tnyt myyjän iiäin asettaman hiiita]uvun, niin tarkoittaa se sitä, että hän on rationalisesti, joskin tosin
käänteisesti jälkikonstruoinut mainitun hintaluvun osoiLtaman mittaustehtävän, jolloin tämän suhteeseen asettamisen suhdetuloksena
on se rahapaljous, joka epätäydellisenä mittalukuna tarkoittaa
hyödykkeestä maksettavaa hintaa.
Vastaavan, mutta suhdesuunnaltaan käänteisen päättelyn suorittavat ostaja ja myyjä hyödykkeen vaihdettavaan objektiiseen vaihtoarvoon nähden. Kun siis
rajahyödyllisten i`ahayksiköiden mittaukselliset i`innastukset molemminpuolisesti h käänteisesti lankeavat ostajan ja myyjän arvostamisissa yhteen, niin silloin on hyödykkeen hintaluku heille suhteeseeii asettamisensa puolesta täysin struktuuriyhtäinen. Vastaavasti
menettelee myöskin hyödykkeen ostaja ryhtyessään aloitteenteki.

268

0LAvi wALLi)EN

jänä suorittamaan vaihtoarvon mittausta. Mutta kun sekä ostaja
että myyjä kumpikin omalta osaltaan ovat suorittaneet hyödykkeen vaihtoarvon mittaustehtävän, niin ei heidän enää, edellyttäen, ettei taloudellisissa vaiht,osuhteissa ole tapalitunut ainakaan
huomattavia muutoksia, ole tarkoituksenmukaista vaihtotoimituksissaan suorittaa uudestaan hyödykkeidensä vaihtoai`vojen mittausta, vaan voi vaihtoa sitten aktuaalisen tarpeen pakottamana
tapahtua ikäänkuin mekaanisesti.
Koska poikkeaminen transitiivisessa ja symmetrisessä suhteessa
olevista rahayksiköiden additiivisista arvoista niiden rajahyödyllisiin, ti'ansitiivisiin ja asymmetrisiin, suurempi- ja pienempi-suhteisiin on kääntäen molemminpuolisesti vastaava, niin voidaan viimeksi mainittujen suhteisiin asettamisien asemast,a käyttääkin rahayksiköiden ja hintalukujen additiivisia suhteita.
Tästä seikasta
selviää, minkä vuoksi rahayksiköiden ja hintalukujen additiivinen
käyttö vaihtosuhteitten piirissä on oikeutettua, mutta siitä selviää
myöskin näiden lukujen epätäydellinen luonne. Vasta suhteeseen
asettamisessaan ne saavat merkityksensä.
»On vanha riitakysymys, mainitsee J]tÅssez!, onko muodollinen
logiikan pääasiassa askarrettava intensionaalisen vaiko ekstensionaalisen piirissä. Yleensä ovat ne loogikot, joiden koulutus pääasiassa on ollut filosofineii, ratkaisseet kantansa intensionaalisen
hyväksi, kun sen sijaan ne, joiden koulutus pääasiallisesti on ollut
matemaattinen, ovat ratkaisseet kantansa ekstensionaalisen hyväksi.
Tosiasiallisesti tosin näyttää matemaattinen logiikka pyrkineen
ainoastaan ekstensionaaliseen, filosofinen sen sijaan
tahtoneen
esittää vain intensionaalista. Meidän luokkateoriamme tunnustaa,
mutta myöskin sovittaa iiämä molemmat näennäisesti vastakkaiset
tosiasiat, samalla kuin se osoittaa, että ekstensionaalinen (mikä
tarkoittaa samaa kuin luokka) on epätäydellinen symboli, joka
vasta käytännössään saa merkityksensä suhteessaan intensionaaliseen.)) 1

Vastaava näennäinen ristii`iita on esiintynyt myöskin hintateoriassa. Subjektiivisen arvon hintateoriassa ovat tutkijat käsittäneet hintaluvun suhteeseen asettamisen intensionaalisesti, mutta
he ovat kuitenkin käsitelleet sitä ekstensionaalisesti. Objektiivisen
1 BERTRAND RussELL, m. t. Siv. 1o3.
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arvon hintateoriassa sen sijaan on hintaluku käsitetty ekstensionaalisesti, mutta sen suhteeseen asettaminen epätäydellisenä mittaarvona kuitenkin intensionaalisesti. Näin menetellen on jouduttu
metafyysillisiin ongelmiin. Logistista suhdeanalyysiä käyttäen
olemme yrittäneet aikaansaada synteesin sekä subjektiivisen että
objektiivisen arvon hintateorioiden välillä.

K I R j n L L I S u u T T fl.
ILM. KovERo, KaL4ppcipo!z.£;®.ÅÅcb.

Kansantaloudellinen käsikirjasto,

julkaissut Kansantaloude]linen Yhdistys. Poi.voo-Helsinki 1937.
Siv. 512.

Kansantaloudellisen yhdistyksen julkaisemaa Kansantaloudellisen käsikii.jaston sarjaa on äskettäin ilmestynyt laajahko kauppapolitiikan esitys, jonka on kii'joittanut Helsingin y]iopiston finanssiopin professoi.i Jzn.. Kovero. Professori Kovei`o on ennenkin liikkunut
kauppapoliittisen tutkimuksen alalla julkaisten mm. teokset »Vapaakauppateoria» v. 1929 ja »Suojelujäi`jestelmä (Protektionismi)»
v. 1930.
Nyt keväällä 1937 julkaistu kauppapolitiikan yleisesitys on jo kesän kuluessa saanut kiittäviä arvosteluja sanomalehdistössä. Se ansaitseekin täyttä ai`vonantoa ja huomiota. Ja ulkomaankauppapo]itiikan teoreettisten suuntain selvityksessä on tämän yleisesityksenkin ansiokkain ja vahvin puoli.
Kauppapolitiikka-teoksen nimenä voisi oikeastaan olla »Kauppa
ja kauppapolitiikka)), sillä laajahkossa, 61 sivua käsittävässä johdannossa on selvitetty ensin kaupan käsitettä ja lajeja sekä kaupan
mei`kitystä ja kehjtystä ynnä sitten vasta lyhyesti kauppapolitiikan käsitettä ja luonnetta. Samoin on kotimaankauppapolitiikan
yhteydessä käsitelty kaupan organisatiomuotoja y.m. kauppaelämän
ilmiöitä. Itse kauppapolitiikan esitys jakautuu kotimaankauppapolitiikan (sivut 62-204) ja ulkomaankauppapolitiikan (sivut 205504) esitykseen.
Lopuksi on teoksessa kirjallisuusluettelo (sivut
505-512). Kummassakin teoksen pääosassa esitetään ensin kauppapolitiikan suunnat ja sitten kauppapolitiikan menetelmät ja elimet.
Aineen jako on siis varsin loogi]linen ja selvä. Olisin kuitenkin
mieluummin yhdistänyt kauppapolitiikan elimien esityksen yhdeksi
yhtenäiseksi luvuksi joko edelle tai jälkeen varsinaisen kauppapolitiikan esityksen.
On ky]lä ymmärrettävää, että tähän Kaiisantaloudel]isen käsikii.jaston osaan on tahdottu yhdistää myös kauppaelämän yleisten
ongelmien esitys, koska niille kai käsikii`jaston yleisen suunnitelman mukaan ei olisi muualla ollut tilaa. Mutta kun ottaa huomioon
kauppaelämän ilmiöiden moninaisuuden ja vaihtuvat muodot sekä
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toisaalta kauppapolitiikan esityksen rinnalla niille väkisinkin vei`raten suppeaksi jäävän alan, on epätasaisuutta ei`ilaisten ilmiöiden
kuvaamisessa hyvinkin vaikea välttää. Siellä täällä kaipaisi ehkä professori Koveronkin esityksessä tässä kohden suurempaa täyteläisyyttä. Niin esim. monimyymälä-järjestelmä, jota meilläkin varsinkin osuuskaupat ovat toteuttaneet, samoin kuin amerikkalainen
mail-order jakelukauppa olisivat ansainneet hieman perusteellisemman selvityksen. Ja sellaisesta vähittäiskaui)an muodosta kuin
autokiertokauppa, joka viime aikoina vai`sinkin Sveitsissä (Migros
Oy:n loistava menestys) mutta muuallakin on voittanut alaa, olisi
siitäkin ansainnut mainita.
Hiukan selitystä olisi voiiiut tarvita
siv.181 mainittu basement-järjestelmä, joka kyllä Amei.ikan suurmyymälöissä on polkumyyntitapana, mutta ei sellaisenaan liene
Euroopassa käytännössä.
Pörssin yhteydessä
mainitaan vain
sivumennen likvidatiokassat (s. 16/i), ne olisivat kyllä vaatineet
hiukan selittämistä.
Varsinkin kun eri termiinikaupanmuotoja,
joita ei niitäkään meillä Suomessa ollenkaan esiinny, on laajahkosti
käsitelty.
Miksi käytetään muotoa »preemidkauppa)) eikä »preemiokauppay)? Edustannaisiin tavaroihin tuskin voi sanoa kuuluviksi raaka-aineiden ja elintarvikkeiden ohella »joukkovalmisteet»
(s. 153), koska valmisteilla mieluimmin ymmäi.rettänee teollisuustuotteita. Suomen liikeapulaislainsäädännöstä on (s. 189) selostettu
vuoden 1919 laki ja siihen vv.1921 ja 1922 tehdyt muutokset. On
kuitenkin huomattava, että tätä laiiisäädäntöä ovat osittain muuttaneet myös vuoden 1935 alusta voimaan tul]eet s p:nä joulukuuta
1934 annetut kaksi lakia, nimit,täin: 1aki kauppaliikkeiden ja
toimistojen työoloista sekä laki kauppa- ynnä eTäiden muiden
liikkeiden sekä liiketoimistojen aukioloajasta.
Kauppapolitiikan johdantoa ja kotimaankauppapoljtiikan osaa
lukiessa panee yleeiisä merkille tekijän kauttaaltaan liiukan yksipuolisesti saksalaisen orientoitumisen. Niin on esim. laajahko kaupan laajentumista koskeva tilasto (s. 45~53) saksalainen. Vaikka
Saksassa julkaistu kansainvälinen tilasto onkin seikkaperäisempi
kuin esim. Kansainliiton Genävessä tai Kansainvälisen kauppainstituutin Brysselissä julkaisema, olisi kuitenkin Saksanmarkoissa esiintyvä tilasto ollut muunnettava Suomen markoiksi. Keskiajan tul1eista
esiintyy
(s. 67)
sulkeissa
vain
saksalaiset nimitykset.
Kauppalainsäädäntöä koskeva esitys on myös Saksan oloista lähtevä, vaikka uusin Skandinavian lainsäädäntö olisi ollut meille
läheisempi.

J. n. e.

Ansiokas ja objektiivinen sekä erityisen tyhjentävä on Koveron esitys ulkomaankauppapolitiikan »suunnist,a)). Tämä esitys
muodostaakin kauppapolitiikan pääosan (siv. 205-383). Siinä on
mm. mie]enkiintoinen se epäilemättä oikeaan osunut, joskin tähän-
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astisesta poikkeava arvostus, minkä tekijä esittää Antti Chydeniuksesta. Ainoa huomautus, minkä tässä osassa teosta tahtoisin
tehdä, koskee maailmansodanjälkeistä kauppapolitiikkaa. Se olisi
voinut olla joiikin verran seikkaperäisemmin esitetty. Mm. on kokonaan jätetty mainitsematta vuoden 1930 kauppapo]iittinen konfei`enssi Genövessä, vaikka si]lä epäilemättä sentään o]i suurempi merkitys kuin teoksessa (s. 355) mainituil]a vv. 1920, 1922 ja 1927 pidetyillä yleisillä talouskonferensseilla. Vuoden 1930 kauppapoliittinen
konferenssi oli, sittemmin v. 1933 Lontoossa pidetyn maailmantalouskonferenssin ohella, ainoa, misåä hallitukset se]laisinaan täysivaltaisten valtuutettujensa kautta olivat edustettuina.
Sitäpaitsi
juuri Genöven »tu]]ivälirauhai)-konferenssi antoi aiheen joulukuussa
1930 tehdylle Oslon sopimukselle, jonka Kovero mainitsee.
Mitä u]komaankauppapolitiikan menetelmiä koskevaan esitykseen (s. 384-495) tu]ee, ei mjelestäni se ole niin tyhjentävä kuin
edellä oleva teoreettinen esitys »suunnista)). Pieniä huomautuksia
voinee, esityksen johdosta siellä täällä tehdä. Kun puhutaan Saksan
tu"liitosta, Zollvereinistä (s. 386), voisi esitys olla seikkaperäisempi.
Transitotulleista (s. 387) ei ole ei.ikoisesti sanottu, että Suomen
laissa tullitai`iffin soveltamisesta v.1924 edellytetään nimenomaan
(2 §), että kauttakulkutavai`asta ei tullia kanneta.
Tullitariffin
rakennetta esitettäessä (s. 399) ei ole Suomen tariffista nimenomaan
sanottu, että se on suljettu, että toisin sanoen tavarasta, joka ulkomaalta tuodaan, on yleensä tullia suoi`itettava, ellei sitä ole tariffissa
tu]livapaaksi merkitty (soveltamislain l §).
Tuontitodisteiden
kehityksestä (s. 413) olisi ehkä
voinut laajemmin puhua.
Saksassahan nämä vuodesta 1925 uude]leen käytäntöön tulleet
todisteet
vuodesta
1935
alkaen käyvät »vientitodisteiden»
nime]lä. Kahvin ensimmäinen valorisatio on (s. 416-417) mainittu, vaan ei myöhempiä maailmansodan jälkeisiä ja muihinkin
tavaroihin kohdistuneita (U. S. A. viljanostot!) valoi.isatioita. Keskieurooppalaisten kaupi)asopimusten jäiieste]män aikakaudeksi on

(s. 438) painovirheenä merkitty vuodet 1901-1904, kun pitää
olla 1891-1914. Poikkeuksia tullinalaisuudesta esitettäessä (s. 474)
olisi ehkä ollut syytä mainita myös vientitavai`ain käärehtimiseen
käytetyt i`autavanteet ja rautalanka, jotka Suomessa 1920-luvulla
aiheuttivat ei`ikoisia lainsäädäntötoimenpiteitä. Vientitai.kastuksen
yhteydessä olisi (s. 483) Suoiiiesta voinut myös mainita jäkäläin
vientitai.kastukseii.
Huomattavana ansiona Koveron kauppapolitiikan esityksessä
pitäisin sitä, että kaikista ilmiöistä ja teorioista on esitetty kauas
muinaisuuteen saakka ulottuva histoi`iallinen katsaus. Ja kun
runsaasti esiintyväin sitaattien joukossa on saksan-, ranskan-ja
englannin- sekä joskus myös italian- ja espanjankielisten ohella
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usein myös latinan ja kreikankielisiä, niin on se meille vanhemmille lukijoille kylläkin mielenkiintoista. Pelkään vain, että nuorempi lukijapolvi, jolla ei ole klassillista koulukasvatusta, voi
pitää erityisesti niitä tarpeettomana pohjalastina. Vaikka ne ovatkin aina suomennetut.
Mutta aina voi esitystavasta olla eri mieltä. Ja niinkin laajal]a tutkimusa]alla, kuin mitä kauppaelämä ja kauppapolitiikka
edustaa, voi ei`i ilmiöidenkin mei`kitystä eri lailla arvostella. Vähäisistä huomautuksistani huolimatta pidän Koveron kauppapolitiikan
esitystä yleensä sangen ansiokkaana. Se puoltaa mielestäni kunnialla
paikkaansa Kansantaloudellisen käsikirjaston arvokkaassa julkaisusariass&.
Kyösti Jäwinen.

F\T3iNo CAs"iN , Valti,onrautakeiden tariffipolitiihka vuosi,na 1897J932.

Kansantaloudellisia tutkimuksia julkaissut Kansantalou-

dellinen Yhdistys, VII.
liitteitä.

Helsingissä 1937.

Siv. 273 ja kuvio-

Puheena oleva teos on ilmestynyt tohtoi`in väitöskirjana teknillisessä korkeakoulussa.
Virallisena vastaväittäjänä
oltuaan,
yhdessä tohtoi`i Br. SwtJ;rcmncm kanssa, on allekirjoittanut tästä
teoksesta, joka on ensimmäinen tekniikan tohtorin arvoa varten
julkaistu kansantaloudellinen tutkimus meidän maassamme, korkeakoulun opettajakolleg.iolle antanut seuraavanlaisen lausunnon.
Saatuani toimeksi tarkastaa insinööi`i f]e;7to Cc!s£r6nin .tohtoi`in-

arvon saavuttamista varten julkaisemaa väitöskirjaa nimeltä »Valtionrautateiden tariffipolitiikka vuosina 1897-1932» olen tänään
mainitun tehtävän suorittanut ja annaii täten Opettajakollegille
väitöskirjasta seuraavan kirjallisen arvostelun.
Se tutkimustyö, jonka puheena oleva väitöskirja käsittää, kohdistuu mielenkiintoiseen aiheeseen; rautatiekysymyksillä on meidän
maassamme ollut ja on edelleenkin suuri taloudellinen merkitys.
Tällä alalla esiintyvien ongelmien ajankohtaisuutta osoittaa, että
lyhyen ajan kuluessa on meillä julkaistu useita tieteellisiä opinnäytteitä ja muita tutkimuksia i`autateiden taloudesta.
Insinööri Casti'6nin teoksen kokoonpanoon näyttää olennaisesti
vaikuttaneen se seikka, että hänen suorittamistaan tutkimuksista
suurin osa on melkein samanaikuisesti julkaistu teoksessa »Valtionrautatiet 1912-1937», johon hän on laatinut kii`joitukset ))Kuljetussopimus- ja tariffipolitiikka)) ja i)Tai`iffit)).

Molemmissa julkai-

suissa on pääasiallisesti samaan tapaan tehty selkoa tärkeimmistä
tariffipoliittisista toimenpiteistä kysymyksessä olevana aikana ja
käsitelty muutamia tariffipolitiikan ei`ikoiskysymyksiä sekä tai`kasteltu tariffien järjestelmää ja hjntatasoa. Väitöskii`jaan on m.m.
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lisätty lähdeviittaukset ja johdannoksi on liitetty verraten laaja
katsaus rautatietalouden ja ei`ikoisesti tariffijärjestelmien pääkysymyksiin. Viimeisenä lukuna on y)Lopputoteamuksiay), joihin sisälty-

vät tutkimuksen tärkeimmät tulokset.
Siihen nähden, että tällaisen teoksen lukijain yleensä ei voida
edellyttää olevan rautatietariffikysymyksiin perehtyneitä, on sellainen johdanto, kuin minkä tekijä on väitöskirjaansa laatinut, katsottava tarpeelliseksi. Mutta luonnollista on, ettei siinä ole voitu
varsin paljon uusia näkökohtia esittää. Ki`onologinen katsaus
tariffipoliittisiin toimenpiteisiin ei myöskään tarjoa tilaisuutta eri
kysymysten omintakeiseen käsittelyyn. Tämä selonteko näyttää
myös paljon seikkaperäisemmältä, kuin mikä kansantaloustieteellisessä opinnäytteessä oikeastaan olisi ollut tarpeen; väitöskirjassahan olisi voitu yksityiskohtiin nähden viitata edellä mainittuun
viralliseen kertomukseen, jonka uudelleen painattaminen ei olisi
ollut tätä tutkimusta varten välttämätöntä. Puheena olevan esityksen kokoonpanoa vastaan voidaan myös muistuttaa, että käsitellyn ajanjakson alkupuolta, joka tariffimuutosten luvun puolesta
on ollutkin paljon hiljaisempaa aikaa kuin sotavuodet ja niiden
jälkeinen aika monenlaisine hintasuhteiden muutoksineen, ei ole
t,arkasteltu yhtä seikkaperäisesti kuin myöhempiä aikoja. Mutta
yleensä tuntuu teoksen tämäkin osa olevan asiallista ja luotettavaa
työtä.
Tutkimuksen tieteelliseltä kannalta omintakeisin ja arvokkain
osa on tariffijärjestelmän ja hintatason käsittely, jota varten on
suoritettu valaisevia tilastollisia vertailuja niiden keskinäisistä suhteista. Ne ovat epäilemättä vaatineet tekijältä aika paljon työtä.
Mutta toiselta puolen on otettava huomioon, että tämä vaivannäkö pääasiallisesti on voitu suoi`ittaa mainittua vii`allista julkaisua varten, eikä siihen käytetty aika ole tullut tekijälleen saman]aiseksi taloudelliseksi i`asitukseksi kuin tieteellisiä opinnäytteitä
varten suoritetut tutkimukset tavallisissa oloissa. Lisäksi on mainittava, että tässä teoksessa ei ole otettu seikkaperäisesti käsiteltäväksi tariffipoliittisten toimenpiteiden vaikutuksia, vaan ne on
jätetty työohjelman ulkopuolelle, lukuun ottamatta muutamia erikoiskysymyksiä, joista on ollut saatavissa ei`ikoisen mielenkiintoisia
tilastotietoja i]man tekijän omaa vaivannäköä.
Insinööri Castr6nin julkaisema teos sisältää joka tapauksessa
siksi paljon uutta ja tuloksellista tutkimustyötä, että se mielestäni
riittävän hyvin vastaa väitöskirjalle asetettavia vaatimuksia. Kun
tekijän esitystapa on hyvin selvää ja asiallista eikä muodollinen
puoli muutenkaan anna aihetta vai'sin moniin huomautuksiin,
tämäkin on mei`kittävä lisäansioksi.
Väitöstilaisuudessa tekijä
osoitti myös hyvin hallitsevansa ainettaan ja puolustautui taita-
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vasti. Ryhtymättä yksityiskohtaisesti luettelemaan niitä muistutuksia, joihin olen huomannut olevan aihetta, saan kaikkeen edellä
esitt,ämääni viitaten puolestani kunnioittaen lausua, että insinööi`i
Reino Castr6nin väitöskirja olisi hyväksyttävä tohtoi`inai`von saavuttamista varten.
Väitöskirjasta on myös toinen vastaväittäjä antanut puoltavan
lausunnon, ja syyskuun 7 päivänä pitämässään kokouksessa teknillisen korkeakoulun opettajakollegi hyväksyikin sen. Täten on
syytä todeta, että kansantaloustieteelliselle tutkimukselle meillä
on menestyksellisesti avattu uusi Ura.
Leo H"ma/.a).
WiLiiELM RöpKE, D£e Lehre von der WL.rfsch¢/£.
Spi.inger. Wien 1937. Siv. 195.

Verlag von Julius

Tämän teoksen kirjoittaja ei ole kansantaloudellisessa kii.jallisuudessa suinkaan mikään »homo novus»; hänen uutterasta
kynästään on tähän mennessä ehtinyt lähteä useita ai`vokkaita
tutkimuksia, joista tunnetuimpia lienevät ne, jotka käsittelevät
konjunktuuri-ja ulkomaankauppailmiöitä.
Aikaisemmin professori
jiö.pÅe toimi Mai`hurgin yliopistossa, mutta siiityi sie]tä ensin
lstainbuliiii ja inyöhemmin Gen€ven kansainvälisen yliopiston
opet.tajaksi.

Uuden kirjansa a]kulauseessa tekijä lyh}.esti luonnehtii niitä tehtäviä, joita hän teostaan kirjoittaessaan on pitänyt silmämääränään. Hänen tarkoituksensa on ollut kahtalainen. Ensiksi pedagoginen, jolloin hänen pyrkimyksenään on ollut antaa. talouselämän kulusta sellainen yhtenäinen esitys, joka soveltuu ensimmäiseksi johdannoksi taloudellisiin kysymyksiin ja joka samalla kykenee hei`ättämään halua jatkuviin opintoihin ja pei.usteellisempaan
syventymiseen näihin asioihin.
Toiseksi kirjoittaja on tahtonut
antaa teokselleen erityisesti nykyisen ajankohdan valoittaman taustan. Kaikillehan on tunnettua, että länsimainen talous- ja yhteiskuntaelämä on jo useiden vuosien aikana joutunut kärsimään
ankai`aa ki`iisiaikaa, mikä on pahoin häminentänyt koko kansantaloudellista maailmankuvaa. On pakostakin vastattava kysymyksiin, mikä mei`kitys on nykypäivien kansantaloustieteellä ja mitä
se yleensä näissä oloissa kykenee saamaan aikaan. Tämäntapaisiin
kysymyksiin voidaan vastata eri tavoin, mutta missään tapauksessa ei niihin nähden voi jäädä täysin välinpitämättömäksi. Sen
vuoksi on tarpeen esittää eräänlainen kansantaloustieteen ))välibilanssi», jossa perusteellisesti selvitetään meidän aikaisemmilta pol-

vilta saamamme ajatusperintö ja ratkaistaan suhde nykyhetken
polttaviin päivänkysymyksiin.
Rakenteeltaan teos on moitteettoman systemaattinen, vaikka
siinä ei olekaan kaikissa kohdin seui`attu oppikirjojen tavanmukai-
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Ei`i luvuissa esitetään talouselämän perustosiasiat,

työnjako, raha ja luotto, hyödykkeiden tuotanto, markkinat ja
hinnanmuodostus, tulojen jakaantuminen sekä eri talousjärjestelmät.
Siroittamalla näiden eri teoreettisten kysymysten yhteyteen
mietelmiä ajankohtaisista probleemeista on tekijä onnistunut taitavasti välttämään tällaisia teoksia usein haittaavaa kaavamaisuutta ja jäykkyyttä.
Lisäksi tekijällä on kyky hyvin valituin

.ia hauskoin esimerkein elävöittää esittämiään asioita.
Röpken teoreettiselle kannanotolle antaa mariginaaliperiaate
leimansa.
Rajahyötyteorian hän käsittää hyvin laajana, lukien
jonkin verran yllättävästi m.m. sellaisen tutkijan kuin Casselin
tähän oppisuuntaan pohjimmaltaan kuuluvaksi.
Toisaalta hän
kuitenkin sanoo yhtyvänsä Pantaleonin käsitykseen siinä, ettei
oikeastaan ole muuta kuin kaksi kansantaloudellista koulukuntaa:
ne, jotka ymmäi.tävät kansantaloustiedettä, ja ne, jotka eivät sitä

ymmärrä.
Nykyisen talousjärjestelmämme peruspylväinä kirjoittaja pitää
suorituksen ja vastasuorituksen periaatetta ja tähän liittyvää vapaata kilpailua. Kilpailun rajoittaminen mei`kitsee näin ollen suoritusperiaatteen vahingoittamista. Kaikki ne vaikeat sosiaalipoliittiset probleemit, jotka toiselta puolen liittyvät kilpailuun, eivät voi

poistaa sitä tosiasiaa, että talousjärjestelmämme pysyy pystyssä
tai kaatuu yhdessä kilpailun kanssa. Luopuminen vapaasta kilpailusta todistaa talousjärjestelmämme rappeutumista. Aivan erikoista huomiota on talousjärjestelmämme kannattajien kiinnitettävä erilaisiin monopolimuodostuksiin, jotka uhkaavat kehittyä
nykyisen talousjärjestelmän pahimmaksi vaaraksi. Kirjoittaja koi`ostaa erikoisesti sitä seikkaa, että on väärin leimata kilpailu yhteiskuntaa tuhoavaksi voimaksi.
Päinvastoin juuri kilpailu valvoo
yhteistä etua huolehtien siitä, että suoritus ].a vastasuoritus muodostuvat yhtä suuriksi, mikä taas on todellista.i)tarpeentyydytystaloutta». Tässä kohdin on valtiolla tärkeä tehtävänsä: sen tulee
erilaisten ideologisten virtausten hämäämättä nähdä kokonaisedun vaatimukset. Hieman paradoksaalisesti lausuen tämä merkitsee sitä, että valtion tulee puolustaa »kapitalismia» »kapitalisteja»
vastaan, silloin kun nämä yrittävät käyttää hyväkseen oikotietä
kannattavaisuuteen, toisin sanoen koettavat vyöryttää tappionvaaran yhteisön kannettavaksi.
01isi kuit,enkin väärin luulla, että kirjoittaja on pelkän negatiivisen ))laissez-faire» politiikan puoltaja.
Hän huomauttaa, että
kilpailutalouden rakenne ei ole lainkaan niin yksinkertainen, kuin
monet niinhyvin sen ystävät kuin sen viholliset väittävät.
Kilpailutalouden toiminta riippuu lukuisista taloudellista, oikeudellisista,
siveellisistä, psykologisista ja poliittisista tekijöistä, jotka eivät
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suinkaan ole muuttumattomia ja itsestään selviä, vaan joiden kehitys aiheuttaa sen, että koko talousjärjestelmän on saatava uusia
ajan vaatimia muotoja. Nykyisen talousjäi.jestelmän arvostelijat
viittaavat usein siihen, että entistä ankarampina toistuvat liikepulat tekevät ennen pitkää koko järjestelmän toimintakyvyttömäksi.
Kirjoittajan käsityksen mukaan tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä sitä, että nykyinen talousjärjestelmä olisi hylättävä.
Liikepulien tärkeänä syynä on raha- ja luotto-olojen epätäydellisyys,
mutta tässä suhteessa on runsaasti olojen parantamisen mahdollisuuksia. Sitä paitsi kriisit ovat se hinta, jonka saamme maksaa
talouselämämme pitkälle ulottuvasta työnjaosta ja tuottavuuden
suunnattomasta kasvusta. Paljon käsitteiden sekaannusta on
aiheuttanut myös se, että nykyinen talousjärjestelmämme on monella muotoa joutunut kantamaan vastuun politiikan vii`heistä ja
väärinkäytöksistä.
Se suunt,a, jonka tulkkina kirjoittaja haluaa esiintyä, on »kolmas

tie)), toisin sanoen »laissez-faire))in ja suunnitelmatalouden
keskiväli. Tämän »kolmannen tien» tehtävänä on kilpailutalouden
palauttaminen oikeisiin uomiinsa ja sen tekeminen entistä joustavammaksi ja mukautumiskykyisemmäksi. Toiselta puolen puheena
oleva päämäärä merkitsee vastakohtien tasoittamista ja taistelua
proletarisoitumista vastaan nykyisen yhteiskuntajäi`jestyksen puitteissa.
Kirjoittajan käsityksen mukaan voitaisiin saada aikaan
huomattavasti paraiinusta jo yksist.ään siten, että kukin koettaisi
omalta kohdaltaan tehdä itselleen selväksi mai`kkinatalouden olönnaisen luonteen ja pyrkisi kohottamaan talousjärjestelmämme toimintakykyä eikä sitä alentamaan hedelmättömän kielteisellä arvostelulla.
Tietoisuus siitä, että talousjärjestelmämme perusteiden
selvittäminen on nykyisenä iskusanojen aikana kansantalouden
tutkijalle mitä tärkein käytännöl]inen tehtävä, on iniioittanut kirjoittajaa tähän työhönsä.
Puuttumatta siihen seikkaan, missä määi`in kaikki lukijat voivat
vai'auksetta yhtyä Röpken puhtaaksiviljeltyyn liberalismiin, täytyy sanoa, että hänen teoksensa on miellyttävä ja hyvin kirjoitettu
opas kansantaloust,ieteen keskeisimpiin kysymyksiin. Teoksen ei`ikoisena ansiona on pidettävä myös sitä, että siinä on otettu huomioon kansantaloustieteen kaikkein uusimmatkin probleemit, tietenkin kirjoittajan omasta näkökulmasta katsottuina.
Teoksen
eri lukuihin liittyvät lähdeluettelot ovat erittäin tarkkoja, käsittäen
huomattavimmat aikakauskirja-artikkelitkin. Joissakin kohdin olisi
toivonut täydellisempää esitystä. Niinpä esim. kansantaloustieteen
teoi`ian ymmärtämisen kannalta niin tärkeä pääomakysymys on
jäänyt miltei viiLtausluontoisen selvityksen varaan.
M. Str.
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PROBLEME

DEs

DEUTScHEN

WIRTscHAFTSLEBENS.

Ers!reb!es

t/7id

Erreichtes. Eine Sammbung von Al)hand,lungen, herausgegeben
vom Deut,8chen lnsti,tu,l filT Banlwissenschaft und, Bankwesen
Berlin und Leipzig 1937. Siv. XIV+860.
Kyseessä oleva teos on julkaistu tri Schoch£in 60-vuotispäivän
kunniaksi kuluvan vuoden tammikuussa. P\Tiinkuin jo nimestäkin
selviää,
tutustumme
julkaisussa
sarjaan
erikoiskirjoitelmia,
joissa eri puolilta käsitellään Saksan talouselämää.
Kirjoittajien
vii`ka-asemasta päättäen he ovat kaikki käytännön miehiä lukuun
ottamatta tunnettuja tutkijoita Sombcirtia ja Seri'7tgiä.
Teoksen
sisällys jakaantuu neljään pääosaan, joissa käsitellään eri taloushaaroja, valtion ja kansantalouden suhteita sekä kansantaloutta
maailmantalouden kannalta katsottuna.
Viime osassa tutkitaan
maailmankatsomuksen ja tieteen suhteita talouteen samoin kuin
maatalouden merkitystä sosiaalisen yhteiskunnan rakenteen pohjana. Kaikki muut esitykset, paitsi molempien jo mainittujep tiedemiesten kirjoitukset, ovat luonteeltaan selostavia, mutta siitä huolimatta niillä on oma mielenkiintonsa lähinnä siksi, että kirjoittajina
esiintyvät kunkin alan tuntijat, ja toiseksi, koska ne antavat meille
niin paljon asiallista tietoa Saksan oloista. Mut,ta tutustukaamme
hieman tai.kemmin teoksen sisältöön erikoisest,i siksi, että on paljon
valitettu Saksan tutkimuksen tason aleriemista.
Onhan juuri
saksalaisille ollut ominaista antaa yleisen mielipiteen niin kovin
selvästi ja leimaa-antavasti esiintyä julkaisuissaan jo aikaisemminkin.

On kuitenkin tunnustettava, että niinh}-vin saksalaista kuin kansallissosialistista väritystä ilmenee ainakin suoranaisesti jokseenkin
vähän. Kuivan asiallisesti saamme tut,ustua liikenteen ja postin kehitykseen, Saksan pankkien rakenteeseen pulan aikana, inflation vaikutukseen kiinteistöluottoon, vakuutustoimintaan, voimatalouteen,
merenkulkuun ja Saksan teollisuuden asutustoimintaan. Tietenkin
siellä ja täällä harrastetaan kansallissosialistista valtion auktoriteettia ja yksilöllisten etujen alistamista yhteisen hyvän alaiseksi,
mutta aina ei käy selvästi ilmi, lausuuko kirjoittaja ajatuksensa
vakaumuksesta vai siitä,
että
se kuuluu
»hyvään tapaan».
Johtajaperiaatteesta sanotaan, että se ei suinkaan aina ole sovellettavissa ta]oudelliseen elämään, mutta niissä tapauksissa, joissa
j ohtajaominaisuuksilla varustettu henkilö on saatavissa, tosiasiallinen valta on myöskin annettava hänelle. Ei`ikoisen täi.keänä on

pidettävä sitä, että keskinäinen luottamus pankkien ja valtion välillä
säilyy, sillä se on kaikkia muita pankkien etuja tärkeämpi. Suorastaan huvittavalta tuntuu, kun esim. muutoin asialliseii kirjoituksen
lopussa teollisuuden asui,ustoiminnasta on lause, jossa sanotaan,

KiRJALLisuuTTA

279

miten teollisuus suorittaa uhrinsa mielellään, koska tämä on kauneimpia päämääi`iä johtajan i.akennustyössä.
Ensimmäisessä sen enempää kuin toisessakaan osassa, jossa käsitellään valtakunnantaloutta, kauppapolitiikkaa, jälleenrakentamista,
valtakunnanpankkia ja valuuttaa, pääomanmuodostusta sekä työttömyyskysymystä, ei paljoakaan esitetä varsinaisesti uutta, mutta
molempien merkitys on lähinnä siinä, että ne sisältävät paljon yhte-

näisten näkökohtien mukaan koottua ja muokattua tuoretta ainesta.
Suuren maailmanpulan syinä kirjoittajat pitävät velkatalouden
liiallista paisumista ja voittajavaltioiden väkivaltapolitiikkaa. Ei.ikoisesti alleviivataan sitä, miten vain voimakas valtio voi ylläpitää
rahakantaa riittävän korkealla, siis että valuutta täyttää taloudel1isen elämän tarpeet. Tässäkään yhteydessä ei voida kirjoitusta
lopettaa puhumatta kansallissosialismin etiikan korkeasta tasosta.
Tarkasteltaessa maailmantalouden ja kansantalouden suhdetta
tapahtuu se, minkä ei`ikoisesti Saksan kannalta hyvin ymiiiärtääkin,
raaka-ainekysymyksen kannalta, toiseksi tutkien maailmantalouden
suhdetta teollistumiseen sekä luottamuskysymyksen merkitystä
maailmankaupalle. Joskin näillä kysymyksillä on mielenkiintoa
koko maailmalle, on niillä erikoinen vaikutus Saksan taloudelliseen
elämään ja sillä tavalla koko maan sosiaaliseen tasapainoon, joka
tietenkin nykyisen suunnan vallitessa on valtakunnan elinkysymys.
On selvää, ia sen saksalaiset itsekin tunnustavat, että näiden kysymysten aiheena on Saksan siirtomaakysymys. Ei ole vaikeata arvata,
että kyseessä on todistelu, miten valtakunta tarvitsee kipeästi siii'tomaita.
Sombartin kirjoituksen nimenä on: maailmankatsomus, tiede ja talous, aihe, jota hän joissakin muodoissa on käsitellyt varmaan useammankin keiTan. Se on luokittelua ja filosofiaa sekä määritelmiä.
Tuntuu kyllä toisinaan, kuin niitä syntyisi, kuten hän väittää pääomaakin toisinaan syntyvän: tyhjästä. Sellaisen esittäminen muulla
kielellä kuin saksankielellä lienee mahdotonta. Tästä huolimatta
hänen kirjoituksensa on mielenkiintoisin ja varmaan älykkäin tässä
kokoomateoksessa. Hänen tyylillään ja tiedoillaan on kaikesta huolimatta yhä edelleen oma viehätyksensä. Suomessa Sombartin tyyppistä tutkijaa edusti Nevanlinna, joka myöskin häntä suui`esti ihaili.
Niistä monista vastaväitteistä, joita Sombartin esitys herättää,
mainittakoon vain hänen huomautuksensa, että finanssioppi on
n.s. Kunstlehre. Voinee sanoa, että saksalainen finanssioppi aikoinaan ja kenties suurelta osalta vieläkin on sitä, mutta väite ei varmaan pidä paikkaansa enää esim. englantilaiseen finanssioppiin nähden. Koko Sombai`tin esit,tämä perustelu tuntuu heikolta ja suorastaan harhaanjohtavalta. Hän sisällyttääkin finanssioppiin yksinomaan finanssipolitiikan.
5
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Lopuksi on syytä viitata toisen tunnetun tiedemiehen, Seringin,
ajatuksiin. Hänen tai`koituksenaan on luoda katsaus eri maissa
vallitsevan maanomistuksen vaikutukseen yhteiskunnan sosiaaliseen
rakenteeseen. Seringin mielestä ei ilman Keski-Euroopan maailmankauppapoliittisen aseman paranemista millään agraarireformilla
voida kohentaa sen inaat,alouden asemaa. Pienellä alueella on liian

paljon tullimuureja. Keski-Euroopan a]ueiden järjestel}' tässä suhteessa on paneva alulle uuden aikakauden ulkomaankauppapolitiikassa, ja se on myöskin samalla oleva takeena siitä, et,t,ä sosiaalinen

järjestys ja sen perusta. maatalous, ilman roinahduksia kehittyy
edelleen.

Lukuun ottamat,ta ei`i lukujen loppuun liitettyjä, t,osin aivan
lyhyitä aitosaksalaisia ja kansal]issosia]istisia kappaleita voi koko
teosta pitää varsin asiallisena ja runsastietoisena, vaikkakaan ei
mitään erikoisen uutta esilletuovana. Tämä kylläkin todistaa paikoi]laan pysymistä, el]ei suorastaan taantumista Saksan kansanta]oustieteessä

K. A-o.

THE NEw DEAL. .47} ¢7t¢Z#sjs ¢r.d ttpprcbjsaz. By the editors of the

Economist [London]. Alfred A. Knopf. New York 1937. Siv.149.

Otsikossa mainitun, Economistin toimittajien kirjoittaman kirjan
tarkoituksena on luoda yleispiirteinen katsaus fioosefJez!in ensimmäisen presidenttikauden aikana Yhdysvalloissa toimitettuihin
taloudellisiin ja sosiaalipoliittisiin kokeiluihin ja arvostella niiden

avulla saavutettuja tuloksia.
Kirjoittajat huomauttavat, että ulkomaisen tarkkailijan on vaikea lainkaan ymmäi.tää the .Vew Dec®jin tarkoitusperiä, sillä niin

sekavilta ja moninaisilta näyttävät siihen kuuluvat toimenpiteet.
Syynä on pääasiallisesti se, et,tä the New Deal ei perustu mihinkään
teoi`eettisesti perusteltuun suunnitelmaan, vaan että se on saanut
alkunsa poliittisena liikkeenä demokraattisen puolueen turvissa.
The New Deal ulottuu taloudellisen toiminnan eri aloille niin
monisäikeisenä, et,tä sen tasapuolinen kuvaaminen on tekijöi]le
muodostunut varsin vaikeaksi tehtäväksi. Monet hyvinkin tärkeät
toimenpiteet ovat kirjan suppeassa esityksessä saaneet vain lyhyen
maininnan.
The New Deal sai alkunsa aikana, jo]loin Yhdysvaltojen kansantalous vielä kärsi vaikeaksi käyneestä lamakaudesta. Näissä olosuhteissa syntyneelle liikkeelle oli sen t,ähden ominaista pyi`kimys
mahdollisimman tehokkaasti elvyttää taloudellista toimintaa eri
aloilla ja lievent,ää työttömyyttä ja sen vaikutuksia kansan toimeentulomahdollisuuksiin.
Kirjoittajat huomauttavat, että Yhdysvalloissa, missä kansantalous aina on o]lut erittäin dynaaniinen, työnt,ekijäreservi on ollut
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hyvinäkin aikoina varsin huomattava. Työttömyyden normaaljnenkin minimi on siitä syystä usein kohonnut miljooniin sen hei.ättämättä minkäänlaist,a yleistä huomiot,a. Kun sit,ten laskukauden
alkaessa työt,t,ömyys jyrkästi kohosi, ei olosuhteissa, joille ))karkea
individualismi)) oli ominaisena traditiona, o]]ut käytettävissä muita
mahdollisuuksia t,vöttömien aseman ]ieventämiseksi kuin vksit\7isten
hyväntekeväisyysyhdistysten varoja.
Vasta
Roosevei'tin presidenttikauden alussa, siis vuonna 1933, liittohallitus aloitti t\Töttömyyspo]itiikkansa, joka sitt,en vuosikausien ajan horjui suorai:aisen
avustamispolitiikan ja työnhankintapolitiikan välillä. Yleisiä töitä
Yhdysval]oissa on aina suorit,et,t,u, .ja ne olivat ennen taloudcllisen
pulan alkamista varsin ]aajoja.

Sit,en julkiset rakennust,yöt koho-

sivat vuosina 1923-1929 22-29 °/o:iin Yhdysvalt,ojen koko
i.akennust,oiminnasta.
Talouspulan alkaessa rakennustyöt, jotka
nekin supistuivat noin 40 °/o:iin aikaisemmasta ai`vostaan, kohosivat
]ähes
puo]een kaikist,a
rakennust,öistä.
Vaikkakin
Rooseveltin
toimenpiteet tähtäsivät työn hankinnan järjestämiseen työttömyyden lieventämiseksi, jäivät rakennust,yöt the New Deal'inkin aikana
verraten vähäisiksi aikaisempaan laajuuteensa vei.rat,tuna. Yleiset
työt eivät täten o]e e]vyttämispolitiikassa näytelleet sellaist,a osaa,
kuin yleensä on haluttu väittää.
Teollisuuden ja sen työolojen kehityksessä muodostui N. 1. R. A.
ratkaisevaksi tekijäksi. The New Dea]'in mukaisesti tuli teollisuuden

elvyttämisen tapaht,ua kohottamalla palkkatasoa, lyhentämällä työaikaa ja sitä t,iet,ä supistamalla työttömyyttä ja kohottamalla kuluttajapiirien ostokykyä.
Tästä menettelytavasta on aina esitetty
aivan vastakkaisia mie]ipiteitä, ja lieneekin melkein mahdotonta
saada varmaa käsitystä sen edullisuudesta tai vahingollisuudesta.
Economistin toimittajat ovat joka tapauksessa esittäneet, sen arvostelun, et,tä Rooseveltin politiikka hyödytti jossain määrin toimessa
o]evia työntekijöitä pääasiallisesti, lyhyemmän työajan muodossa,

mutta he huomauttavat samalla, että sen noudattamisaika sattui
yhteen kaksi vuotta kestäneen seisahduksen kanssa, joka erotti
toisistaan kaksi nopeata elpyiniskautta Rooseveltin ensimmäisen
presidenttikauden alussa ja lopussa.
Maata]oustuotannol]a on erit,täin tärkeä aserna Yhdysvaltojen
kansanta]oudessa. Tästä syystä maataloutta kohdanneet vaikeudet,
jotka saivat a]kunsa jo vuosia ennen yleisen t,a]oudellisen laskukauden a]kamist,a, yhdessä teollisuutta kohdanneiden vaikeuksien
kanssa saatt,oivat Yhdysvaltojen koko tuotantotoiminnan laskukauden aikana häiriötilaan.
Rooseveltin t,oimenpiteet rahamarkkinain elvyttämiseksi ovat
siksi y]eisesti tunnettuja, että niihin ]ienee tässä yhteydessä tarpeetonta puuttua. Vjitattakoon vain Ec`onomjstin toimittajien tässä
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suhteessa lausumaan arvosteluun. He huomautta`.at, että `.hd`'s`-allat `'uonna 1933 edustivat mahdollisimman huonoa tapausta lLoton elvyttämistä tai`koitta`.an kokeilun suorittamiseksi.
Pankit,
jotka pakenivat maksuk}-`'}.ttöm}-}.teen joutumista y)holida}.n» julis-

tamisella, eivät `.oi hei`ättää luottamusta ekspansion luojina. Siten
luoton luomisen ja halvan rahan teoria kä}'täimössä tuskin on osoittautunut sellaiseksi, kuin sen kannattajat ovat odottaneet. Jonkinlaista ekspansiotaipumusta tosin on esiint}.n}'t, mutta viime vuosien
elpymisestä tuskin muuta kuin pieni osa voidaan lukea sen ansioksi.
Ei`i aloilla toimitettujen kokeilujen vaikutukset käyvät sel`.ästi
nähtä`'iksi Yhdysvaltojen budje'tista. Kirjoittajat luovat katsauksen siihen, millä tavalla eri elinkeinoalojen tukeminen on kohottanut
budjettivajausta. Kirjoittajat päättelevät, että vajauksen aiheuttaneet menot eivät `Tiiv}'ttäneet itsestään syntyvää elpymistä eivätkä
myöskään luoneet sitä.
Mutta budjettivajaus tä}'tti kuitenkin
aukon', siksi kunnes itsestään kehitt}-vä elpyminen pääsi voimaan.
Muodostaessaan yleistä käsitystä the New Deal'in vaikutuksista
Yhdysvaltojen taloudellisen elämän viimeaikaiseen kehitykseen

kirjoittajat huomautta`-at, että monet Rooseveltin toimenpiteistä
ovat koko aikana jääneet käytännössä merkityksettömiksi ja että
vain ne toimenpiteet, jotka pai`haiten o`-at soveltuneet kä}-täntöön,
ovat päässeet täydellä voimalla `'aikuttamaan. Jo yllä esitetyistä
viittauksista on käyn}Tt selville, että kirjoittajat yleensä asettuvat
melko kielteiselle kannalle Rooseveltin politiikan käytännölliseen
edullisuuteen nähden elv}'ttämiskeinona. Sen, että Yhdys`.alloissa
epäilemättä viime aikoina on ollut havaittavissa tosiasiallista elpymistä, kirjoittajat lukevat sen sijaan luonnollisen kehityksen
ansioksi. Tämä puoli k}'sym}rksestä ja sen suhde the New Deal'iin
on kirjassa jäänyt `.ei`i`aten vähäisen käsittel}'ii vai.aan, mikä johtunee siitä, että luoimollinen elpyminen ei vielä kirjaa kirjoitettaessa ollut niin selvästi iiähtävissä kuin tällä hetke[lä.

H . H-o.

KnTsflus uLKOMfllDEN
n I K fl K n U s L E H D 1 s T Ö Ö N.
F.KONOMISK TIDSKRIFT.

N :o 9„ 1937 . -Johan Åkerman, Några synpunkter på konJunktui.Jöget. Tekijä tarkastelee ensin kysymystä metodikriitilliseltä kannalta ja huomauttaa sitten, että vain valmistavan tietoteoreettisen
selvittelyn pei`usta]la voidaan syvällisemmin tutkia tapahtumain
kulkua. Kehitettyään tältä pohjalta suhdanneanalyyttisen kaavan
t,ekijä sovelluttaa sen käytäntöön ja esittää ei`äitä tärkeimpiä piirt,eitä suhdannekehityksestä Ruotsissa vuosina '1927-1937. Tämän
aikakauden tekijä jakaa kuuteen ajanjaksoon, joista ensimmäinen
käsittää ajan vuoden 1926 lopusta vuoden 1930 alkuun. Tämä oli
rationalisoiniii- ja korkeasuhdanteen vaihe, jo]loin tuotanto saavutti
suurimman määränsä. Aika vuoden 1930 alusta kultakannalta luopumiseen saakka oli tyypillistä laskukautta, jolloin erikoisesti hintojen ja kustannust,en välinen suhde järkkyi kustannusten suhteellisen nousun takia. Seuraavana ajanjaksona, s}'yshusta 1931 kesään
'1932, tuotanto saavutti aliinman kohtansa, kustannukset pienenivät
ja vähitel]en valiiuttakui.ssien edullisuus loi läht,ökohdan valuuttasuhdanteelle. Aikana kesäst,ä `1932 kevääseen 1933 tuotantotoiminta
alkoi elpyä, osaksi valuuttareservien nousun, osaksi rahapoliittisten
toimenpiteiden takia, mutta samalla hintataso laski alimmilleen.
Vasta ajanjaksona keväästä '1933 syks}'}'n 1935 päästiin siihen, mihin
i)untai`yhniän maissa jo syksy]1ä 1931 pyritt,iin, nim. valuutta- ja
rationalisointisuhdant,een aiheut,tamaan hintojen nousuun ja liikeeläinän vilkastumiseen. Syksyllä 1935, jotenkin Abessinian sodan

T)uhkeamisen aikoihin, kolm inaailma siirt}.i varustautumis- ja
inflatiokonjunktuuriin, ja v:n 1937 alust,a t,ämä kehittyi suoranaiieksi kilpavaruste]uksi, joka vähän vä]it,t,ää rahanar`'on `'akavuudesta.

NATIONAL¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
N..o 2,1937. -ThorkiL Ki.istensen, Finai.sieringspi.oblemei. i
Anledning (i| Ekspansionen i dansk lndusti.i. TanskassaL on "aa-
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talouden ja teollisuuden välisessä suhteessa viimeisten viiden vuoden

aikana tapahtunut huomattava muutos. Samalla kuin maatalouden
tuotanto on joko pysynyt ennallaan tai suorastaan taantunut, on
teollisuuden tuotanto ripeästi noussut. Tämä teollisen tuotannon
nousu on tosin vielä luonteeltaan tilapäistä, mutta kun ei tulevaisuudessakaan ole odotettavissa maatalouden tuotteille parempia
menekkimahdollisuuksia, on ilmeistä, että teollistuminen Tanskassa
jatkuu. Tällöin tulee tärkeäksi kysymys teollisen toiminnan rahoittamisesta.
Viimeisten vuosien tuotannon nousu on kohdistunut

etupäässä kulutustavaroihin - jolloin entinen tuotantokyky on
ollut riittävä - mutta lähiaikoina joutuu teollisuuden perustamistoiminta etualalle. Sen toteuttamiseksi on pakko supistaa kulutusta,
ja kii`joittaja suosittelee siinä suhteessa kulutusta rajoittavaa verotuspolitiikkaa. Teollisen toiminnan rahoittamisessa noudatettu jär-

jestelmä vaatii taas uudistuksia sikäli, että osakeyhtiömuoto olisi
saatava sijoittajan kannalta luotettavammaksi. `Kirjoittaja suosittelee tappionvaaraa pienentäviä rahoitusyhtiöitä, jotka toimisivat
suunnilleen Englannin ja Amerikan sijoitusyhtiöiden tapaan. ~
Mcm

KiiBr Harbsen, »Videnskabelig Kri,tikt». Svcw t;{1 Professor
F. Zeuthen. -F. Zeuthen, Gensvar ti,ll Professor MCM; Kiaer HarLsen.
~ Svend Riemer, Den ®konomiske Teoi.is Prsemisser. Taloude+l.\nen

teoi-ia on yhtenäinen ainoastaan tietonsa kohteen, talouselämässä
vallitsevien kausalitettisuhteiden, kannalta, mutta ei sen sijaan
metodinsa kannalta.
Näin ollen on taloudellisessa teoriassa useampia tietoteoreettisten edellytysten kannalta ei`iäviä työaloja. Kii`joittaja pyrkii osoittamaan, kuinka erilaisilla probleemien asettelutavoilla ja niitä vastaavilla tutkimusmetodeilla on yhteyttä nykyisen markkinatalouden sosiologisen analyysin kanssa.

JAHRBUCHER FUR I\TATIONALÖKONOMIE UND
STATISTIK.

Band 145, Heft 5. - Graf v. Roedem, Nahrungsfreiheit durch
ffez)L4ng der böueJ.Ji.cher} Pj.odL4Åtjor}. - Talonpoikaisviljelmien tuo-

tannon kohottaminen on nyk}'-Saksassa ajankohtainen kysymys.
Erikoisiin huippusaavutuksiin pyrkiminen ei ole päämääi`änä, vaan
sen sijaan koetetaan parantaa pienten ja keskisuui`ten tilojen tuottoa, mikä useimmiten vielä jää normaalitason alai)uolelle. Talonpoikaistilat ovat esim. rakennuksiinsa ja koneisiinsa nähden tuntuvasti jäljellä siitä, mitä ne tosiasiassa voisivat olla.

Valtiolliselta

ja kansalliselta kannalta katsoen on omavaraisuus suositeltava
tavoite.
Kehitystä ei ole ohjattava kollektiivisesti organisoidun
suurviljelyksen uomiin;
päinvastoin on yksilöllinen yritysmuoto

sårlytettåvå. - Walter Eucken, Von Hauptproblem der KapitalfÄeo7.!.c.

Kirjoittaja haluaa osoittaa, ett,ä tuotannon ajallinen ra-
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kenne on eksaktisesti mitattava suure, jos pysytään kyllin lähellä
konkreettista todellisuutta. Esitystä valaistaan monin havainnollisin esimerkein. Nykyään vallitseva tila pääomateoreettisten tutkimusten alalla ei kirjoittajan mielestä ole ilahduttava. Useat tutkijat eivät käsitä ajan dimensionin merkitystä ja kohdistavat huomionsa pelkkään yksityistalouden analyysiin käsittämättä taloude]lista
kosmosta
sen
kokonaisuudessa.
Ne
tutkijat taas,
jotka näkevät pääomateorian }'timen tuotannon ajallisuuden selvittämisessä, joutuvat käi.simään niistä ei`ehdyksistä, joita BöhmBawerk on aikoinaan tutkimuksissaan tehnyt. Heitä pidetään
Böhm-Bawerkin vanavedessä kulkevina ))tuotantokausiteoreetikkoina», ottamatta huomioon heidän itsenäistä suhtautumistaan
Böhm-Bawerkiin.
Band 145, Heft 6. - Boi.is lschl]oldin, Domueui.opa und di,e
mt.C£eJGLmpöb.scÄe ZL4Åt4n/£.

Tonavan blokin perustaminen on ollut

rauhansopimuksista lähtien päiväjärjestyl#essä. Tonavan laakson
alueiden taloudelliset vaikeudet eivät ole suhdanteiden aiheuttamia, vaan ne ovat luonteeltaan rakenteellisia. Kirjoittaja arvostetelee ankai`asti niitä suunnitelinia, jotka tähtäävät entisen ltävaltaUnkarin monarkian taloudelliseen }rhdistämiseen.
Tämä johtaisi
vain alueen sisäisiin agraai`ivaltio- ja teollisuusvaltioryhmityksiin,
jolloin eri valtiot eivät voisi lähimainkaan tyydyttää tuontitarvettaan ja saada viennilleen inenekkiä puheena olevan alueen piirissä.
Sen sijaan olisi muodostettava laaja Keski-Euroopan valtioiden
taloudellinen ryhmäautarkia, johon paitsi Tonavan maita kuuluisivat myös Saksa, Puola ja ltalia. Tällainen taloudellinen liitto lopettaisi liian ankaran kilpailun näiden valtioiden välillä ja toteuttaisi
suosituimmuusajatuksen konkreettisessa muodossa.
Lisäksi sillä
olisi suuri poliittinen mei`kitvs.

Band 146, Heft 1. -Joh. Reinhardt, Die Ausbau der Währwngsgesetzgebung unler dem Reichsbankpräsidenlen Di.. Schacht. ~ KjTrjoituksessa luodaan katsaus Saksan i`ahaolojen viimeaikaiseen kehitykseen.
Tri Schachtin ansiota on, että valtakunnanpankin johto
on syrjäyttänyt useita vanhentuneita rahapoliittisia käsityksiä,
mutta samalla myös torjunut kaikki sellaiset pyi`kimykset, jotka
olisivat aiheuttaneet kumouksellisia muutoksia maan raha- ja
luotto-oloihin. Tri Schachtin kaukoiiäköistä ja määi`ätietoista johtoa saadaan kiittää siitä, että valtakunnanpankki on kyennyt
selviytymään vaikeimmistakin ajoista. - O#o Co7tr¢d, GJei.chgewt.ch£s£heo].®.e ztnd BehcwrungS£heo".e.

Kirjoittaja

puolustaa edus-

tamaansa talousteoreettista suuntaa, josta hän käyttää nimitystä
»Beharrungstheoi`ie».
Ei'ikoisesti hän korostaa sitä, että puheena
olevan teorian arvostelijat, pei`ustavat kielteisen suhtautuinisensa

286

KATSAUS ULKOMAIDEN AIKAKAUSLEHDISTööN

i)vapaan)) kilpailun olettamukseen, unohtaen siten, että nyk}.ään
kilpailu on monessa kohdin rajoitettu.

absBp:bniåt$1c4h:,ÖT%q3iikiT3n_Kin,ti`å:t"Hkus%savopg.ekdiraoTknswvi::r:glEiLiesh,'=
kysymystä, onko kansantaloustieteen pysyttävä arvoai`vostelmista
vapaana »puhtaana» talousteoriana vai saako se asettaa itselleen
poliittisia päämääriä. Tekijä päätyy siihen tulokseen, että hänen
edustamansa sosialiorgaaninen suunta mei`kitsee ei`ään]aista keskitietä, joka yhdistää epäpoliittisen teorian kokonaisedun ajatukseen.
- Ste|an Vai.ga, Devalvation und Depi.eziation. KansarLtaloustieteessä tuottaa terminologinen epäselvyys pahaa häiriötä. Tästä
ovat esimei`kkinä m.m. devalvation ja valuutan arvon alentamisen
käsitteet, joita usein sekoitetaan toisiinsa.
Kirjoittaja selvittelee
tarkemmin näiden eroa.

- WL.ZÄeJm .47td7.oe, Co,nzÄeL.£ it»cZ GeL.Sr

!et.bJi.chÅei.f. Pai`i alaotsikkoa antanee kuvan kirjoituksen sisällöstä:
))P]atonische Rassenlehre» ja i)Der Demiurg und der Staatsgrtinder))!

WELTWIRTSCHATLICHES ARCHIV.
46. BaJid,`He/! J. -Aikakauskirjan 15 artikkelissa kuvat,aan
`.arsin monipuolisesti Japanin taloudellisen kehityksen edellytyksiä,
sen eri vaiheita ja nykyistä tilaa. - yasw"o T¢ÄCLf¢, Å-tÅZ€t/7.ezJG t4itd
gejsti.ge T'oraitsseczwJtge7t /#J. Jcbpcms At4/stt.eg.

Japanin taloudellisen

nousun perustekijänä on kansan erikoislaatuinen luonne, joka on
tulos vuosituhansia kestäneestä eristetystä asemasta ja sen vaikutuksista vanhojen pei.hetraditioiden ja uskonnollisten olosuhteiden
Trmodostuiriiseen. - Eiiiro Honjo, Di,e vorkapitalistische Pei.i,ode in
dei. Entwicklung der Jc.panischen Volkswii.tscha|t; Yosi,o Honyden,
Der Durchbruch des Kapitalismus in Japan. KLT3oituks±ssa sdostetaan feodaalisen keskushallituksen aikaa vuodesta 1603, sanotun
vuoden jä]keistä ja 200 vuotta lmstänyttä ei.istäytymispolitiikkaa,
tämän ajan luomaa sisäistä talousjäi`jestystä ja sen muodostamaa
perustaa uudelle kaupalliselle kehitykselle vuoden 1868 poliittisen
u.itist\\ksen iåTkeen. -Teijii.o Uyeda, Bevöblwi.ungsfi.age und Wirisc/.c4/t z." ÄeL4!jger} J¢pcm. Viimeisten 70 vuoden aikana on väestön-

kehitys ku]kenut Japanissa samaan suuntaan kuin länsimaissa:
teollistumisen }'hteydessä on väestö voimakkaasti kasvanut ja yhä
suureneva osa siitä siirtynyt teollisuuden palvelukseen. ~ SoZ7tm
Shioiri, |ufbcui dei. Industriewirtschaft und t,echnischer Forischri,ti
7t J¢p¢7t. Kirjoittaja kuvailee Japanin teollistumisen edellytyksiä
a sen kehitystä eri teollisuusaloilla: raaka-aineiden saantia, työvoimaa, pääomasuhteita ja teknillistä edistystä.
- Numei`ossa
käsitellään edelleen Japanin poliittisia olosuhteita, talousoikeudellista järjestystä, maatalous- ja tuottopolitiikkaa, valtiotaloutta
ja ulkomaista kauppaa.

IIIllr
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-Warren S. Thompson, I)ie Be¢ölkei.ungs-

Z)ewegt#ig b.r} de7t Vere£7%.g!e7t S£cb¢£e7t. Yhdysvaltojen väkiluku kohosi

aikaisemmin hyvinkin nopeasti suuren syntyväisyyden ja huomattavan siirtolaisuuden ansiosta. Nyttemmin on syntyväisyys alentunut melkoisesti ja siii`tolaisuusvoitto hävinnyt kokonaan, joten
lähitulevaisuudessa lienee odotettavissa väkiluvun kasvun pysähtyminen. Kirjoittaja ei kuit,enkaan pidä tätä minkäänlaisena haittana
Yhdysvaltojen sivistykselle, vaan i)äinvastoin eduksi, sillä väestön
kasvamisen pysähtyessä kansalle jää enemmän aikaa huolehtia
omasta hyvinvoinnistaan. Vasta kun yhteiskunta, toisin kuin nykyisen kaupunkilais-teollisen kulttuui`in val]itessa, kykenee turvaamaan lapsirikkaille perheille toimeentulon ja lapsille jatkuvasti
runsaita elämisen mahdollisuuksia, saattaa syntyväisyyden edistämisellä olla tarkoituksensa. - F7.jeczr®.ch Lzt!z, jvet% Go!dwöh7.tt7tg.

Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Ranskan välillä tehdyllä sopimuksella on saatu aikaan eräänlainen uusi kultakanta, joka tosin ei
toimi samalla tavalla kuin ))klassillinen)) kultakanta, mutta joka
kuitenkin saattaa turvata melko vakiintuneet olot kansainvälisillä
valuutt&"aTkkinoLlla. ~ Ste|an Varga, Uber den lnJwh der Kon/.t#tÅ!t%chwcb7tÄLWLge7t.

Kirjoittajan mielestä johtuu suhdannetutki-

]nuksen epätäydellisyys suureksi osaksi siitä, ettei ole voitu siirtyä
riittävässä määi`in staattiseen olotilaan liittyvästä ajattelutavasta
dynaamisten ilmiöiden piiriin. Siten esim. käsitteet t)normaalinen))
taso ja y)tasapainotilay) eivät sovi suhdanneteoriaan. Suhdanneteoriassa on sen sijaan pidettävä ))hyvän suhdanteen)) tunnusmei.kkinä tuotantokapasiteetin täydellistä käyttämistä ja kansantulon
kohoamista asukasta kohden. Tämä seikka on suhdanneteorialle
paljon tärkeämpi kuin kestävien hyödykkeiden ja kulutustavarain
tuotannon välisten suhteiden tai.kastelu. - Wi.ZJem L. VcL!Å., D£e
d,ynamische Bedeutung d,es Böhmschen Verlustprinzips und die i>ol,kswi.r!sch¢/£Zi.cÅe LjgLtjdjt&£s/r¢ge.

Kirjoittaja tarkastelee Böhm-Bawer-

kin tappioprinsiipin mei`kitystä ei`äissä dynaamisissa tapauksissa. Hermann llaemmerle, Di,e Ve"cbliung d,er deutschen Seehäfen. K:irjoituksessa selostetaan Saksan satamahallinnon mahdollisen uudistamisen periaatteita, nykyisiä hallintamuotoja ja eräitä refoi.miehdotuksia.

Z U S A M M E N F fl S S U N G.

EINIGE FINANZPOLITISCHE AUFGABEP\' ZUR ABSCHWÄCHUI\TG DER T\-ÄCHSTEN DEPRESSION.
von

Pi`of.

Dr.

Br. St4vj].cmlci.

Finnlands augenblickliche wirtschaftliche Lage zeigt gewisse
Älinlichkeit mit der im Jahi`e 1927: Unsichei`heit auf dem Holzwarenmarkt, Anschwellen des Einfuhrhandels, i`ege Bautätigkeit und
Stagnation in den Börsenkursen.
Die weitere EntwickLung der
Wirtschaftslage wird wahi`scheinlich von der Dauer des Aufriistungsfiebei`s und der lnflationspolitik in der Welt abhängen.
Obwohl die Depression eine un`'ermeidliche Erscheinung des

Wirtschaftslebens ist, kann sie durch abwehrende oder vorbeugende
Massnahinen abgeschwächt werden. Von den ersteren ist ein sorgfältig und rechtzeitig. ausgearbeitetes Arbeitsprogramm am wichtigsten.
Es gibt vor allem di'ei Arten solcher Arbeiten: Ausbau der
Verkehi`smittel,
waldbauliche
Ai`beiten
und Verbesserung des
Wohnungswesens.
Uber die schon wähi`end der Hochkonjunktur vorzunehmenden
vorbeugenden Massnahii-ien dtii`fte in der Theorie wohl ziemliche Einigkeit bestehen: z.B. Einschränkung der öffentlichen Arbeiten und
der Staatsausgaben. In Wirklichkeit sind jedoch diese Regeln kaum
beachtet worden, so auch diesmal in Finnland nicht, wo die Staatsausgaben mit den Einkommen in die Höhe gegangen sind.
In gewisser Beziehung ist jedoch eine Besserung eingetreten.
Die Staatsschulden haben sich infolge der Senkung des Zinsfusses
und der Ainortisierungen gtinstig entwickelt. Besondei`s wichtig
ist die Errichtung eines Konjunkturfonds, wenn auch das augenblickliche Kapital von 415 Mill. Mark noch viel zu klein ist. Ausserdem hat man begonnen, andere staatliche Mittel vom Standpunkt
dei` Konjunkturpolitik zu behandeln, z.B. bei dem neuen Volkspensionsfonds. Weitere Massnahmen in dieser Richtung wären
erwtinscht.
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Die Konjunkturi)olitik kann natiirlich ihre Ziele nur dann erreichen, wenn auch die Organe des freien Wirtschaftslebens konjunkturpolitisch richtig handeln. Anderseits können diese verlangen, dass
die staatliche Konjunkturpolitik sorgfältig durchdacht ist und nicht
in sozialistische und planwirtschaftliche Experimente ausartet, und
zwar ist dies umso wichtiger, als in den letzten Jahren der Begriff
Depressionspolitik oft zu einem leeren Schlagwoi.t geworden ist.
In Finnland wäre ein konjunkturpolitisches Programm aufzustellen, das auf den Verhältnissen im Lande fusst und das auf kräftige Untersttitzung aller Wii.tschaftskreise rechnen kann.

ERFAHRUNGEr\' DER LETZTEN jAHRE AUF DEM
GEBIETE DER FINNISCHEN WÄHRUNGS- UND PREISPOLITIK.
von Bankdirektor ficu.ner {Jon F!:ecmcz!.

Nachdem England im Hei`bst 1931 die Goldwährung aufgegeben
hatte, war Finnland, das in diesem Lande seinen bedeutendsten
Abnehmer hat` neben den tibrigen nordischen Ländem gezwungen
dem englischen Beispiel zu folgen.
Die Senkung des Valutakurses
wirkte jedoch nur in geringem Umfang auf das Pi.eisniveau im Lande
selbst ein.
Die Grosshandelspi`eise in Finnland standen im .Iahre
1926 auf 102 (1926t=400) und fielen dann so, dass die Dui`chschnittszahl fur 1931 84 betrug. Im Hei`bst 1931 rief die Aufgabe der Goldwährung eine gewisse Beunruhigung hervor, die einen Preisanstieg
bis zu 90 im Gefolge hatte, ein Niveau, das fur die Jahre 1932-1935
geltend blieb.
Dieses Preisniveau hat sich als gentigend hoch fiir das finnische
Wirtschaftsleben erwiesen.
So ist die Kennzahl ftlr das Volumen
ihr industriellen Erzeugung in dei` Zeit 1931-1936 von 96 auf 160,
ihr Wert von 80 auf 140 gestiegen. Dei. Ausfuhi`iiberschuss ist in
der gleichen Zeit auf 6.690 Mill. Mark gewachsen und konnte zur
Rtickzahlung der finnischen Auslandsschulden verwendet wei`den,
die dadurch von 9.000 auf 3.000 Mill. Mark vei`mindert wurden.
Da man in den Jahi`en unmittelbar nach der Aufgabe der Goldwährung besonders in Schweden die P\'otwendigkeit einer Erhöhung
der Gi`osshandelspreise betont hat, ist es von lnteresse festzustellen,
dass die gtinstige Entwicklung in Finnland während der letzten
Jahi'e nicht einer solchen reflationistischen Entwicklung zu vei`danken ist, sondem dass das Pi`eisniveau der Jahi`e 1932~35 in jeder
Beziehung fiir uns zufriedenstellend war.
Auf Grund des Preisanstiegs, der im Ausland Mitte 1936 eintr`at,
haben sich die finnischen Preise so entwickelt, dass der fob-Pi`eis der
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Expoi.twaren uin 52 °/o, der cif-Preis der lmpoi.twaren um 28 °/o,
{lie Grosshande]spreise um 14 % un(l die Kleinhandelspreise und
Lebenshaltungskosten bis auf weiteres ziemlich unbedeutend gestiegen sind.
Das stark erhöhte Ang`ebot an monetarischein Gold und die
inflationistische Politik gewisser Staaten bringen die Gefahi. mit.

sich, dass unter der Voraussetzung unveränderten Goldpreises das
internationale Preisniveau ~ natiirlich nach den Konjunktui`en
fluktuierend -im allgemeinen auf einem höheren Niveau stehen wii`d
als in den Jahi`en 1932~1935. Da dies leicht zur Folge haben könnte,
dass auch unser Preisniveau bei unveränderter Pai`ität der finnischen
Wähi`ung nach oben tendiei-t, ist es wichtig, dass der Staat, der bisher
in dei. Hauptsache preisstdtzende Massnahmen getroffen hat, nicht
nur solche Massnahmen untei'lässt, sondern auch eine Politik
zu treiben `.ersucht, die eine preissteigernde Tendenz möglichst
zui`i.ic.khä]t.

]. V. Sr`'ELL}IA`T .lLS BAN.KMAr\TN.
von Dr.

K. Ki`>ia,l,ho.

Di.r grosse finnisi`he Staatsinann J. V. Snellman ('1806-`1881)
iiiass den Banken so hohe \'o]kswirtschaftliche Bedeutung bei,
(lass eine `'ation ohne diese nii:ht die ständig steigenden Kulturhedtirfnisse befi`iedigen und in dei` allgemeinen Entwicklung mit
anderen \'ö]kern g`leii.hen Si`hritt halten könne. Aufgabe der Banken
wai. nach ihm die y)zerstreuten und unfi.uchtbaren» Kapitalien dem
Erwei.bsleben zuzufiihi.en. Damit die Banken diese Aufgabe erftillen
könnten` ]]it.isse ihnen das Recht gegeben ``'erden Geldnoten in UmIauf zu setzen. Aber dieses Rei`ht sei \.erniinftig- einzuschränken,
(lamit das Land nicht in einer Flut von Noten ert,rinke. Vor allem
sei es die Aufgabe der Zentralbank eines Landes ftir die Stabilität
(ler Kaufkraft des Gel(les Sorge zu ti.agen. y)Die Stabilität der Währung ist fiir den Wohlstand eines Landes so wichtig, dass keine
Massnahmen.
welche
sie
sichern
können,
untei.lassen wei.den
sollteni}, schi`ieb Snellman.

Als Snellinan 1869 zum Dii.ektoi. cles Finnischen Hypotheken`'ereins gewählt wui.de, hatte ei. Gelegenheit selbst ein vei`hältnismässig grosses Ki`editinstitut zu leiten. Er war unermiidlich tätig
dieses zu heben und auf eine sichere Basis zu stellen. Dies gelang
ihm auch insoweit, als der H}Tpothekenverein im grossen und ganzen
die Schwierigkeiten t.iberwunden hatte, in die er durch schlechte

Leitung, vor allem aber durch Missernten geraten war, als Snellm.m
1881 nicht wieder zum Direktor gewählt wui.de.
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In Theorie wie Praxis erwies sich Snellinan als gesund denkender und die Forderungen des praktischen Lebens beachtender
Mann, der die wii.tschaftlichen Möglichkeiten seines Volkes nicht
iiberschätzte, diese aber auch nicht zu niedrig bewertete.

DIE ANALYSE DER PREISZAHL.
von Mag. phil. OJ¢p®. WcbJJdgit.

Die Pi`eiszahl ist die Masszahl der Tauschwei`te der Giiter, die
Geldeinheit die Masseinheit derselben. Als Zahlen lassen sie sich
additiv behandeln, als wenn sie selbständige Masswerte darstellten.
Ihi`en Sinn erhalten Geldeinheit und Preiszahl erst, wenn sie in
Beziehung gesetzt werden. Dies geschieht durch die Subjekte der
Tauschwirtschaft se]bst. Als determinierendes Prinzip dient dabei

der Gedanke der maximalen Totaldisposition ihrer Wirtschaftspläne.
Die Zuordnung der Preiszahl geht in der Weise vor sich, dass die
Wirtschaftssubjekte in mehr-eindeutiger Relation die grösser oder
kleiner werdenden Wei`te der grenznutzigen Geldeinheiten in Beziehung zum Wert des Gutes setzen und gleichzeitig das Relationsprodukt dieser Zuordnung bilden. Diese Zuoi`dnung wii`d sowohl
vom Käufei` wie vom Vei.käufei` gesondei.t vorgenommen. Die auf
Gi.und des Relationsproduktes in Beziehung gesetzte Masszahl ist
die Preiszahl. Allerdings bildet diese Zuordnung eine umkehrbar
eindeutige Beziehung zwischen Preiszahl und dem in den Geldeinheiten gemessenen Tauschwert des Gutes. Mit Hilfe einer logistischen
Analyse der Preiszahl hat Verf . eine Svnthese zwischen den Preistheorien des sogen. subjektiven und objektiven Tauschwertes aufzustellen versucht, indem er nachweist, dass die Geldeinheit als
Masseinheit und die Preiszahl als Masszahl an sich vollständig sind
und dass sie ihren Siiin erst dui.ch Zuordnung ei`halten.

PÄIVÄN

KIRJOJA
Tri Sven Hedi]i:

Nykypäivien Saksa
Aikamme
suurimman
tie(lemics-matkailijan
kokonaisesit}.s Hitlerin Saksasta.
t)Hedin on

suhtautunut uusimpaan tutkimusinatkaansa ja
sen kohteeseen löutöretkeilijän elsijän-ilolla ja tiedemiehen tunnollisuudella. Hän on

tuniiollisemmin kuin moni muu valmistunut antamaan tuomionsa ilmiöist,ä, ionka
i'illä po]iittisen intohimon laiiieet ovat lyöneet ja )yövät vuorenkorkuisina. - :
tahaiisa Hedit`in katse kääntyykin taloude]lisen ja sosia)isen työn ala)]a, hän )
ehdottoman ia varautumattoinan tunnust,uksen ansaitsevaa.)) (Maisteri Lau/.z. AJio |T
messa.) 394 sivua. Kuv. 55:-, sid. 70: -.

Prof. I]mari Kovero:

Kauppapoliliikka
t>Perusteellisen

tutkimustyön tulos

-

LJcfää uei.1oja tun/]c(ui.mm[.llc

ulkomai.s!.Jlc j

papo/z.fz.[.Aa/t ulcz.sesi.fgkszllc. . . Asiasisä))ykse]tään erittäin täydellinen, niin että to

voi sanoa suomenkielisen kansantaloudellisen kirjallisuuden tältä osalta olevan nyt
tasallai> (Kauppalehti).

512 siv.180: -, sid. 200: -.

MAAILMAN KULTTUURIT JA MAANTIEDE.

Prof. Ji.uarz. Lcz.t)i.sAdii uraauurtava tutkimus - yleisesitys ihmiskumian kultti
kehityksestä katsottuna maan- ja luonnontieteilijän näkökulmalta ))~ Tode]
avainteos ku]tt,uuri-ilmiöiden valaisemiseksi ja ymmärtämiseksi y]i koko maapallon))
Erkki

Mikko]a). 526 s. ja 280 kuv.125: -, sid.145: ~, nahkaselk.175: -.

SODANJÄLKEINEN MAAILMA 1920-1935. (Kirj. tri Jussi. Tci/.o.) p{

havaiiinol]inen yleiskuva maailmanhistorian täi'keimmistä tapahtumista viimeistei
150 siv. Kuv. 30: ~. sid. 42: -.

dentoista vuoden aikana.

SUURSODAN JÄLKEEN. Engiantiiaisen sir Phi./i.p Gi.bbsi.J] ioist,avasti ja pe
nallisesti kirjoitettu kuvaus Euroopan yhteiskunta- ja
murrosvuosista. 434 siv. 55: -, sid. 70: -

kulttuurielämän

väke

JAPANI. Unkarilaisen Edgar La/.fhan maailmankuulu matkakirja ldän mahta\'asta
vallasta. 270 siv. Erittäin komea kuvit`is. 45: -, sid. 60: -.

KANSAINVÅLINEN OIKEUS. Prof. S. R. B/.örÅ.sfcni.i] uutuus poistaa mei]iä
netun pätevän opaskirjan i)uutteen.

458 siv. 100: -, sid. 125: -

SPEAK ENGLISH) 25 tuntia englanninkielen alkeita, kirj. AJJi. W[.hci.Åci.mo.
hättävin johdatus maailman kielccn. Runsain kuvin vain 20: -

}iitå

POHJOISMAAT JA MAAILMA) pohjoismaisiin radiokursseihi]i ]iittyvä ]
puolisesti

valaiseva

WERNER

päivän

kirja.

Ilinestyy piakkoin.

SODERSTR.OM

OSAKEYHT

miten mohin tavoin
VALIO palvelee
k a rj a n o m i s taj i a?
Tiedättekö, kuinka tärkeä ja merkitsevä osuus VALIOI,LA
on koko karjataloutemme kehittämisessä?
Se harjoittaa kaikenlaisten meijerituotteiden kauppaa . . .
antaa neuvoja meijerien ja maidonmyyntiosuuskuntien
perustamisessa ja niiden toiminnan järjestämisessä . . .
avustaa jäsenmeijereitään näyte)aitumien perustamisessa

ja hoidossa . . . toimittaa palkokasvien typpibakteereja
maanviljelijöille ja bakteerien puhdasvi]jelmiä voi- ja
juustomeijereille . . . opastaa

A.I.V.-rehun valmistuksessa ja käytössä j.n.e. - mainitaksemme tässä vain
muutamia puolia sen toiminnasta.

Karjanomistajat! Liittykää 5äseniksi VALION jäsenmeijereihin, niin pääsette osallisiksi niistä eduista, joita
se suui.liikkeenä pystyy tarjoamaan!
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50-751o
alehhuksella!
Huomattava.

tieteellisten kirjojen,

alennusmyyntimme tar-

joaa Teile edullisen tilaisuuden hankkia vanhempia, pääasiallisesti

s a k s a n k i e 1 i s i ä teoksia mm. seuraavilta aloilta:

Filosofiaa. Kasvatusoppia,

Kauppa- ja taloustiedettä,
Kielitiedettä,
Kirjallisuushistoriaa,

Luonnontiedettä,

Lääketiedettä,
Maa- ja metsätiedettä
Sotilaskirjallisuutta,

Oikeus-

ja

valtiotiedettä,

Tekniikkaa.

Teologiaa.
Teoksia on saatavana ainoastaan rajoitettu määrä,
joten niistä ei ole luetteloa.
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ja kah.vipaahtlmo, pakkaamo,

teknokemiallinen

tehdas,

konepaja,

V a a j a k o s k e 11 a: Margariinitehdas.

tulitikkutehdas.

paperinjalostustehdas,

puunjalostustehdas,
janjalostustehdas,
purissa:

rooni-ja
Tiilitehdas,

S.O.K:n
kaikki

kaupat.

harjatehdas. marmakeistehdas, V i i-

Mylly,

rinkeli-,

maka-

leipätehdas, J ä m s äs s ä:
0 u 1 u ss a:

tuotteita
S.O. K:n

Mylly.

myyvät
jäsenosuus-

Y:i.::uonouo,:åE::::tsts:n::a:u:|eoTi::atåpaaaunise:osjo:#::-:no:äiss,ToeTä`ä:Fatiisö:si:
olhmiskohtaloiden kirjas§aD varattaisiin sivu, jossa selvitettäisiin niitä vaikeita olo-

suhteita, joita vakuut.ussumma joutui vakavalla hetkellä helpottamaan, paisuisi
siitä valtava teo. , jonka jokainen rivi velvoittavasti alleviivaisi lienkivakuutuksen

välttämättömyyttä.
Näistä maallisen vaelluksensa päättäneistä `7akuutetuista tuskin kukaan saattol
aavistaa, miten pian oikukas kohtalo hänen elämänkaarensa katkaisisi. Mutta
jokainen heistä oli ennen sitä vastuuntuntoisena tehnyt sen, mikä jokaisen tulisikin
tehdä, - turvannut omiensa vastaisen toimeentulon henkivakuutuksella. Heidän
läheisensä saivat nostaa vakuutussumman, jota he muuttuneissa olosuhteissa
kipeästi kaipasivat. Mone]le se on ollut jatkuvan toimeentu)on ainoa lähde.

Ettekö Tekin tahdo odottamattomien kohtalon iskujen varalta turvata niiden vastaisuutta, joiden toimeentulo on Teidän työkyvystänne riippuva? Sen teette
varmimmin ot.tamalla tarkoituksenmukaisen henkivakuutuksen.
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SUOMI
Maan suurln henklvakuutuelaltos
IlelBinki 1937, Helsingin Uusi Kirjapain®Oy.

