HINTfl TnRPEENTyyDVTyKSEN sÄÄTÄjÄNÄ.1
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Hinnanmuodostuksen kansantaloudellinen tehtävä on säätää
tarpeentyydytys vaihdantataloudessa. Se ratkaisee, kuinka tuotantovoimat käytetään ja mitkä tarpeet tyydytetään. Tällöin joudutaan siihen kysymykseen, mikä hinnan täytyisi olla, jotta tulos
olisi paras mahdollinen yhteiskunnalle, toisin sanoen, jotta kaikkien
yhteiskunnassa olevien ihmisten tarpeitten kokonaistyydytys tulisi
mahdollisimman suui`eksi. Voidaksemme verrata eri ihmisten tar-

peita toisiinsa oletamme, että niitä voidaan mitata niiden maksuhalulla. Tämän taas ai`vostelemme sen korkeimman hinnan suuruiseksi, joka vielä suostuttaisiin maksamaan kyseessä olevan tarpeen
tyydyttämiseksi. Siten siis kahdesta samalla hyödykkeellä tyydytettävissä olevasta tarpeesta katsotaan seuraavassa esityksessä se
suuremmaksi, jonka tyydyttämiseksi vaadittaessa maksettaisiin
enemmän. Tai'peiden mittaaminen niiden maksuhalulla mei.kitsee
sitä, että edellytämme määrätyn tulonjaon vallitsevaksi ja ihmisten arvostelevan tarpeensa oikein.
Tehtäväksemme jää siis ratkaista, minkälaisia hintojen tulisi olla, jotta ne tekisivät mahdollisiksi maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytyksen. Tällaista kysymyksen asettelua vastaan voidaan esittää se huomautus, että hinnat
itse vaikuttavat tarpeiden maksuhaluun vaikuttamalla tulonjakoon.
Yksityisen hyödykkeen hinnan vaikutus on kuitenkin niin häviävän
pieni kaikkien tarpeitten maksuhaluun, että se voidaan tässä esityksessä jättää huomioon ottamatta.
Hinnanmuodostus voi olla kahdenlainen, differentiaalinen tai

yhtenäinen. Edellisellä tai.koitetaan sitä, että eri kuluttajakerrok1 Kirjoitus perustuu pääpiirteissään esitelmään, joka pidettiin Pohjoismaiden
nuorten taloustieteilijäin kokouksessa Helsingissä kesäkuun 26 p:nä 1937.
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silta otetaan samasta hyödykkeestä eri hinta. Sellaisen toteutuminen vaatii aivan erikoisia edellytyksiä, ja jos nämä eivät ole täytetyt, vallitsee yhtenäinen hinta, mikä mei`kitsee sitä, että samanlaisesta tavarasta otetaan sama hinta.
Hinnanmuodostuksessa on erotettava tuotteiden ja tuotantovoimain hinnanmuodostukset, jotka kuitenkin ovat riippuvaisuusuhteessa keskenään. Tätä suhdetta ovat ilmaisemassa tuotantokustannukset, jotka ovat jonkin tuotteen tuottamiseen vähintäin tarvittavien tuotantovoimain hintojen summa. T\Tiiden suuruista hintaa
sanotaan tuotteen kustannushinnaksi.
Aina klassillisen koulukunnan ajoilta asti on kansantaloustieteessä vallinnut se yleinen käsitys, että kustannushinta on ideaalityypillinen ja edullisin yhteiskunnan kannalta, vaikka harvat ovat
eritelleet sen enempää tätä ajatusta. Niiden joukossa, jotka ovat
nimenomaan antaneet ehdottoman ilmaisun tälle käsitykselle, on
Gt4sbfJ Cc"sez huomatuimpia. Hän puhuu kustannusperiaatteesta
kahdessa mielessä. Ensiksikin nykyisessä vapaassa talouselämässä
on voimakas taipumus sen toteutumiseksi. Toiseksi hän näkee tässä

periaatteessa tavoiteltavan ihanteen. Kustannusperiaatteen kumpikin merkitys ilmenee selvästi seuraavista lauseista. »Vaikkakin
siis nykyaikaisen talouselämän suuresta epävakaisuudesta johtuen
ei kustannusperiaatteen kanssa tarkkaan yhteneväinen hinnanmuodostus voi milloinkaan täydelleen toteutua, osoittaa kuitenkin tämä
hinnanmuodostus suurin piirtein tasapainotilaa, jonka ympärillä
todelliset hinnat vaihtelevat, ja se myös käsitetään vaihdantatalouden normaalitilaksi ja tunnustetaan periaatteellisesti toivottavaksi.»l
»Yleinen taloudellinen periaate vaatii ilmeisesti, että tuote saa hinnan, joka vastaa korkeimpia mainituista tuotantokustannuksista.
Sillä muuten tulisi kalleimmin kustannuksin toimivassa yrityksessä
tuotanto`'älineitä käytetyksi kysynnän tyydytykseen, joka ei vastaisi niiden täyttä hintaa, mikä ilmeisesti vaihdantataloudelle ominaisen tarpeitten luokittelun mukaan merkitsisi samaa kuin että
vähemmän tärkeä tarve tyydytettäisiin ennenkuin tärkeämpi.»a

---
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Jotta saataisiin tietää, minkälaisen tuotantovälineiden hinnanmuodostuksen tulisi olla, oletamme aluksi, ettei vai'sinaisesti tuotantoa tapahdu, vaan että nämä välineet kykenevät välittömästi
tyydyttämään lopullisia tai`peita. Sitä paitsi oletamme, että kaikki
välineet ja tai.peet ovat mielivaltaisen pieniin osiin jaettavissa. Suuriii mahdollinen tarpeentyydytys saavutetaan siten, että jokainen

yksikkö kutakin välinettä käytetään niiden tarpeiden arvojärjestyksen mukaan, joita tämä väline voi tyydyttää, kunnes se on kokonaan käytetty. Jos jokaiselle yksilölle asetetaan täten viimeksi
tyydytetyn tarpeen maksuhalun suuruinen hinta, iiiin tulevat
kaikki välineet tähän hintaan myydyiksi, eikä ainoakaan t}'ydytetty
tai`ve ole tyydyttämättä jäänyttä pienempi. Sitä tai`vetta, joka
voidaan tyydyttää useammanlaatuisilla välineillä, on ty}Jdytettävä
siten, että käytetyn välineen viimeksi tyydyttämän tarpeen maksuhalu on pienempi kuin muiden välineiden viimeksi tyydyttämien
tarpeiden maksuhalu. Tämäkin toteutuu kunkin välineen sellaisen

yhtenäisen hinnan avulla, joka vastaa sen välineen viimeksi tyydyttämän tai`peen maksuhalua ja joka siten juui`i aiheuttaa kuiikin
tuotantovälineen tarkan käytön.
Sen jälkeen otamme huomioon, että tuotantovälineitä yhdistämällä eli tuotannon avulla voidaan tyydyttää voimakkaampia tar-

peita, kuin nuo välineet erillisinä kykenivät tyydyttämään. Tuotannossa oletamme vallitsevan tasaisen tuoton, joten kuhunkin tuotteeseen tarvittavien tuotantovälineiden määrä ja suhde on riippumaton tuotannon laajuudesta. Jos nyt kunkinlaatuisella tuotantovälineellä on yhtenäinen hinta ja tuotteilla on niiden tuottamiseen tarvittavien välineiden hintojen summan suui.uinen hinta, niin aina jokainen
tarve, joka pystyy maksamaan tämän hinnan, on maksuhaluisempi
kuin se, joka ei pysty maksamaan.
Hinta, jonka vallitessa
tuotantovälineen kysyntä on sen määrän suuruinen, aiheuttaa
mahdollisimman usean
tai.p.een
tyydytyksen.
Koska
siis
tarpeita on tyydytetty mahdollisimman monta, eikä yksikään
tyydytetty tai`ve ole tyydyttämättä jäänyttä pienempi, niin
on siten saavutettu maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytys hinnoi]la, jotka kunkin tuotteen kohdalta ovat sen kustannusten suuruisia. Jos tuotteen hinta olisi pienempi, niin täytyisi, jotta
voitaisiin tyydyttää siten lisääntynyt kysyntä, ottaa tuotantoväli-
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neitä toisten tarpeiden tyydytyksestä, jotka voivat maksaa koi'keamman hinnan, ja siten kokonaistyydytys pienenisi. Jos taas
hinta olisi suurempi, vapautuisi täten tuotantovälineitä, joten niiden
hinnat alenisivat ja ne tulisivat käytetyiksi vähemmän maksuhaluisten tarpeiden tyydytykseen. Siten voidaan hyväksyä käsitys,
että kustannushinta tekemiemme edellytysten puitteissa on »ihanteellinen» hinta tasaisen tuoton vallitessa.
On kuitenkin hyvin tavallista, että yksikkökustannukset eivät
säily samana tuotannon laajetessa, vaan joko alenevat tai kohoavat,
jolloin vastaavasti puhutaan kasvavasta tai vähenevästä tuotosta.
Näiden tapausten tarkastelua varten määi`ittelemme eräitä apukäsitteit,ä. Jos kunkin tuotantomäärän kaikki kustannukset aina vähennetään niillä kustannuksilla, jotka sama tuotantomääi.ä yhtä yksikköä lukuun ottamatta on aiheuttanut, niin tätä erotusta nimitetään
tuon yksikön lisäkustannuksiksi. Tuotantoyksikön keskimääräiskustannuksiksi sanotaan sitä osamäärää, joka saadaan, kun kaikki
kustannukset jaetaan tuotantoyksikköjen määrällä. Jos keskimääräiskustannus laskee, toisin sanoen jos vallitsee kasvava tuotto,
niin lisäkustannus on aina keskimääräiskustannusta pienempi ja
vice versa. Sillä, että tuotantoyksiköillä on differentiaaliset kustannushinnat, tarkoitetaan, että njiden hinnat ovat niiden lisäkustannusten suuruisia. Yhtenäinen kustannushinta voidaan kasvavan
tuoton vallitessa määritellä keskimääi`äiskustannuksen ja vähenevän tuoton vallitessa lisäkustannuksen suui`uiseksi.
Ei`ikoistapauksen kasvavan tuoton laista aiheuttavat jakamattomat hyödykkeet, joiden kykyä tyydyttää tai.peita ei voida
syystä tai toisesta vapaasti säännöstellä.
Jos ne kerran on
tuotettu niukkuuden alaisilla tuotantovoimilla, niin niiden tuottaminen aiheuttaa määi`ätyt kustannukset, jotka ovat i`iippumattomat tarpeentyydytyksen laajuudesta ja joita siksi nimitetäänkin
yleiskustannuksiksi. Nyt oletamme, että tällaisen hyödykkeen antamista palveluksista saadaan hinta, joka aiheuttaa hyödykkeen tuotantokustannusten korvautumisen ja joka siis on palvelusten keskimääräiskustannuksen s uuruinen. On kuitenkin tarpeita, jotka eivät
voi maksaa tätä hintaa, mutta jotka mainittu hyöd}.1" vielä kykenisi tyydyttämään. Näiden sulkeminen pois tarpeentyyd}'tyksestä
tällä hinnalla ei vapauta ainoatakaan tuotantovoimaa, ei aiheuta

HiNTA TARPF.ENTTVD¥T¥KSEN SÄÄTÄJÄNÄ

357

minkään muun tarpeen tyydytystä. Silloin on selvää, ettei kustannushinta ole aiheuttanut maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytystä,
vaan että hinnan täytyisi olla ± 0. Vastoin muuta esitystään Cassel
myöntää tämän vaatimalla, ettei kollektiivihyödykkeille, kuten hän
tällaisia hyödykkeitä nimil,tää, saisi asettaa hintaa ollenkaan, vaikka
hinnan asettaminen aktiivisen kulutuksen tapauksessa olisikin teknillisesti mahdollista.1

0letamme edelleen, että yleiskustannusten lisäksi on olemassa
kultakin tuotaLntoyk siköltä määrätty ei`ikoiskustannus. Keskimääi`äiskustannuskäyi.ä on silloin hyperbeli, jonka toinen asymptootti edustaa erikoiskustannuksia. Jos Y on yleiskustannus, E ei`ikoiskustannus ja m tuotantomääi`ä, niin keskimääräiskustannus

K-±+E
ln

Kysyntä on joustava, siis kasvaa hinnan aletessa. Nyt oletetaan,
että tuotaiinon ollessa määi`ätyssä laajuudessa siitä saadaan yhtenäinen kustannushinta, mutta että iiiiden tuotantovoimain kapasiteetti, jotka aiheuttavat yleiskustannuksia, ei ole loppuunkäytetty.
Tämä tuotantomääi`ä täyttää siis kustannusperiaatteen vaatimuksen, ja sillä siten on asettamaltamme näkökaiinalta olemassaolon
oikeus, kuten yleisessä tapauksessa. Kustannushiiinalla kuitenkin
suljetaan pois se kysyntä, joka on valmis maksamaan erikoiskustannuksen suuruisen hinnan, mutta ei keskimääi.äiskustannushintaa.
Mutta jos se tuotantomäärä, joka voi maksaa erikoiskustannustensa
lisäksi yleiskustannukset, on jo olemassa, niin tulevat ne uhi`aukset,

jotka viimemainittu tuotantomääi.ä aiheuttaa, vastaamaan ainoastaan sen erikoiskustannuksia. Sikäli kuin tämä tuotantomääi.ä
voitaisiin ajatella tuotetuksi erikseen, vallitsisi siinä tasaisen tuoton laki, yksikkökustannus olisi erikoiskustannuksen suuruinen ja
se täyttäisi kustannuspei`iaatteen vaatimuksen. Mutta nyt voidaan
ajatella, että hinta myös edellisen tuotantomääi`än kohdalta laskisi
ei.ikoiskustannuksen tasalle. Tähän hintaan tulee kumpikin tuotantomäärä kysytyksi, eikä niiden oikeutus ole mitenkään muuttunut.
Tässä tapauksessa siis erikoiskustannuksen suuruinen hinta on
maksuhaluisimpien tai.peiden tyydytyksen säätäjä. Koska keski1 CAssEL, m.t. Siv. 57.
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määi`äiskustannus ei milloinkaan voi saavuttaa tätä arvoa, niin
seuraa siitä, että kustannusperiaate ei tässä tapauksessa pidä paikkaansa. Ne hinnat, jotka saavat aikaan yhtä suui'en kysynnän kuin
erikoiskustannushinta, tietysti myöskin täyttävät asetet.un vaatimuksen. Kaikki edellä mainittu edellyttää kuitenkin, että erikoiskustannuksen suuruinen hinta ei saa aikaan suurempaa kysyntää,
kuin yleiskustannuksia aiheuttavien tuotantovoimain kapasiteetti
voi tyydyttää. Jos tämä ehto ei ole täytetty, niin se hinta, jota vastaava kysyntä on kapasiteetin suuruinen, tekee mahdolliseksi maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytyksen.
Kasvavaa tuottoa voi esiintyä muutenkin kuin yleiskustannusten
tähden, syistä, joiden tai`kastelu ei kuulu tähän yhteytee]i. Sen
vallitessa aina myöhempien tuotantoyksikkö].en lisäkustannukset
ovat pienemmät kuin ensimmäisen tuotantoyksikön kustannukset.
Nyt oletetaan, että kultakin tuotantoyksiköltä saadaan sen lisäkustannusten suuruiset hinnat eli siis differentiaaliset kustannushinnat. Jos kuvitellaan kutakin tuotantoyksikköä eristetyksi tuotteeksi, jolla on sen lisäkustannusten suui.uiset kustannukset, niin
voidaan katsoa kunkin yksikön kohdalta kustannusperiaate toteutuneeksi aivan kuin tasaisen tuoton tapauksessa. Jos tässä taT]auksessa hyväksytään kustannusperiaate, niin samalla on myönnetty,
että edellä mainittu tuotantomäärä täyttää sen vaatimukset. Tämä
sama tuotantomäärä kysytään myös sen yhtenäisen hinnan vallitessa, joka on mainituista differentiaalisista hinnoista alimman eli
viimeksi tuotetun yksikön lisäkustannusten suuruinen. Kuten on jo
mainittu, se on keskimääräiskustannushintaa pienempi ja siten on
todistettu, että kustannusperiaate yhtenäistä hintaa vart,en ei kasvavan tuoton tai)aul#essa ole oikea. Siksi se onkin korvattava lisäkustannuspei.iaatteella. Tämän periaatteen mukaan on maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytyksen aiheuttama hinta sen viimeisen yksikön lisäkustannusten suuruineii, joka juuri vielä vastaa tämän tyydyttämän tarpeen maksuhalua, jos vain koko tuotaiitomäärän tyydyttämien tarpeiden maksuhalujen summa on ainakin sen kokonaiskustannusten suuruinen.
Lisäkustannusperiaate sisältää itsessään jo edellä esitetyt yleiskustannusten tapaukseen liittyvät vaatimukset, että hinta on asetettava erikoiskustannuksen tasalle. Jos erikoiskustannuksia ei ole,
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tulisi hyödykkeiden o]la ilmaiseksi kuluttajien käytettävissä. Tasai-

sen tuoton tapaul#essa se sisältää aivan saman kuin kustannusperiaatekin, koska tällöin jokaisen yksikön kustannukset ja lisäkustannukset ovat yht,ä suuret. Vähenevänkin tuoton tapauksessa
tämä periaate pitää paikkansa. Jos nimittäiTi ajatellaan jokaiselta
tuotantoyksiköltä saaduksi \-iimeisen ylwikön lisäkustannusten
suui`uinen hinta ja jä]Ieen kiivitellaan kut,akin yksikköä eristetyksi
tuoLteeksi, ni].n kustaniiusperiaate on viimeisen yksikön kohdalta
toteut,uni.it samaan tapaan kuin tasaisen tuoton tapauksessa. Edellisiltä tuotantoyksiköiltä otetaan niideii kustannuksia suurempi
hinta. Tämä seikka ei kuitenkaan vaikuta tarpeentyydytykseen
toisella tavalla kuin kustannusten mukaiset, siis tätä alemmat hinnat
vaikuttaisivat. Nämä yksiköt tyydyttävät nimit,täin aina suui`em-

paa tarvetta kuin viimeinen vähenevän hyödyn lain mukaisesti.
Tähän asti on tarkasteltu hinnan tuotantoa säännöstelevää vaikutusta sen edellytyksen vallitessa, että hyödyke voidaan tuottaa
vain yhdellä tavalla. Nyt oletamme, ett,ä erilaiset menetelmät ovat
mahdolliset, mutta että näillä on erilaiset tuotantokustannukset.
Cassel näkee probleeman i`atkaisun siinä, että »eri tuotantovälineiden tai välineryhmien joukosta on valittava ne, jotka vallitsevassa

hintatilanteessa ovat halvimmat .--- Halvimman menetelmän
ki`iteerio on, että kummankin tuotantovälineryhmän viimeisillä
t,uot,antoon käytettävissä olevilla toisiaan korvaavilla määrillä on
sama hinta.i) L Tällainen kustannushintojen johtama valinta saattaa
olla yhteiskuiinalle edullisin, silloin kun valiLtavana olevat menetelmät noudattavat tasaisen tuoton lakia tai k`in niillä yleensä on
samanlaiset tuotantoehdot. Mutta nyt oletetaan, että on valittava
tasaisen tuoton alaisen A-menetelmän ja kasvavan tuoton alaisen
B-menetelmän välillä. A-tuotannon yksikkökustannus on pienempi
kuin B-tuotannon keskimääi`äiskustannus tuotantomäärän ollessa
niin suuri, että yhtenäisen hinnan vallitessa vielä saadaan kaikki
kustannukset korvatuiksi. Kunkin tai`peen maksuhalu on B-t,uotannon vastaavan yksikön suuruinen tuotannon määi`ättyyn laajuuteen ast,i.
A-tuotannon yksikkökustannuksen olet,etaan jääneen suuremmaksi kuin mainitun B-tuotannon viimeisen yksikön
lisäkustannus. Hintojen o]1essa vastaavasti näiden tasolla B-mene] CAssEL, m.t. Siv. 92, 93.
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telmällä on lisäkustannusperiaatetta loukkaamatta voitu tyydyttää
enemmän tai`peita kuin A-menetelmällä, joten se jää yhteiskunnallisen kokonaistyydytyksen kannalta edullisemmaksi huolimatta siitä ,
että A-menetelmä olisi tullut tuottajalle halvemmaksi. Täten
saamme lisäkustannuspei'iaatteen tuotantotavan määräämistä varten. Se tuotantotapa aiheuttaa maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytyksen, jossa viimeisen tuotantoyksikön lisäkustannus on pieiiin
sillä edellytyksellä, ct.tä kaikkien yksikköjen lisäkustannukset vastaavat niiden tyydyttämien tarpeiden maksuhalua.
Yhtenäisen
hinnan täytyy tietenkin tällöin olla viimeksi tuotetun yksikön lisäkustannusten tas.alla.
Edellä esitetty teoria pyrkii osoittamaan, että teleologinen ajattelutapa saattaa usein olla kansantaloustieteelle vaarallinen, sitä
vaaral]isempi, mitä epäselvemmin se on ilmaistu. Vaikka jotkut
ilmiöt olisivatkin täsmällisten lakien alaisia, ei siitä seuraa, että
nämä lait samalla olisivat tarkoituksenmukaisia yhteiskuiinan kan-

nalta, minkä päämäärän tälle sitten annammekin. Siten on myös
luovuttava siitä yleiseen käsitykseen juurtuneesta ajattelutavasta,
että yksityistaloudellinen kannattavaisuus, jolla yleensä tarkoitetaan kokonaiskustannusten korvautumista, on jonkin tuotannon
yhteiskunnallisen oikeutuksen ainoa ki`iteei.io. Varsinkin valtion
kannattamaton yritteliäisyys saa hyökkäyksiä osakseen, joissa pide-

tään itsestään selvänä, että se juuri kannattamattomuudellaan on
yhteiskunnalle vahingollinen.
Missä määi'ässä esitettyä teoriaa voidaan positiivisesti sovelluttaa hintapolitiikkaan, riippuu siitä, voidaanko asettamamme premissi, maksuhaluisimpien tarpeiden tyydytys hyväksyä tuon politiikan pääinääräksi. On selvää, ettei näin ole täydellisesti asianlaita.
Yhteiskunnalliset, sivistykselliset, sotilaalliset ja väestöpoliittiset
syyt antavat valtiolle aihetta ai`vostella kansalaistensa tarpeita
toisin kuin nämä itse. Mutta sikäli kuin nämä seikat on jo otettu
huomioon, on hyvin ajateltavissa, että mainittua lähtökohtaa voidaan pitää jonkinlaisena normina, vaikkaki]i tämän seikan arvosteleminen lankeaa tieteen ulkopuolelle, kuten arvopäätelmät yleensä.
Sjinä tapauksessa soveltuvat edellä esitetyt periaatteet hintapolitiikan ulkonaisiksi summittaisiksi puitteiksi.
Yksityisten vritvsten tuottamien hyödykkeideii hintoihin voi
valtio vaikuttaa ensiksikin nimenomaan määräämälLä ne taksoilla.
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Oikeudenmukaisuussyistä nämä eivät kuitenkaan voi paljoa poiketa
vapaitten markkinoiden hinnanmuodostuksesta. Tärkeämpiä ovat
finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutukset hintoihin. Palkkiot
ja avustukset vaikuttavat tavallisesti a]entavasti niihin ja siksi
soveltuvat parhaiten kasvavan tuoton alaiseen tuotantoon, koska
tässä lisäkustannushint.a on aina ilman valtion väliint,uloa tavallisesti toteutuvaa keskimääräiskustannushintaa pienempi. Tuotantomääi`ästä riippumattomat vuosittaiset t,ai kertakaikkiset subventiot
ovat parhaat siellä, missä on suui.ia yleiskustannuksia, joitten määrään asLi iie ovat puo]ustettavissa. Tuotantomäärän volyymistä
tai arvosta riippuvat palkkiot soveltuvat paremmin silloin, kun
kasvava t`iotto johtuu muista s}'istä. Päinvastoin saattaa olla edullista asetLaa vero vähenevän tuoton alaiselle tuotannolle. Erittäinkin verotuksella, joka kohdistuu ensimmäisten tuotantoyksikköjen
alempien kustannusten aiheuttamiin diffei`entiaalisiin voittoihin, ei
ole juuri vahingollisia `7aikutuksia.

Vielä tärkeämpi on valtion hintapolitiikka sen omissa yrityksissä. Mielcnkiintoisin on nytkin kasvavan tuoton alainen tuotanto,
koska lisäkustannusperiaate juuri silloin joutuu ristiriitaaii kannattavaisuusperiaatteen kanssa. Valtionrautatiet ovat laajakantoisin
esimerkki t,ästä t,apauksesta.
Niiden monopoliasema on tosin tehnyt tai.iffien monimutkaisen diffei`entiation mahdolliseksi. Mutta
autojen kehitys on vähentänyt tätä asemaa ja aiheuttanut vaikeuksia tariffien luokittelulle. Jos kerran joudutaan yhtenäisiin hintoihin, niin silloin on lisäkustannus- eli minimimaksuperiaate edullisin.
Tässä on esitetty vain joitakin viitteitä niille taloudellisen elärnän aloille, joilla voidaaii pyrkiä soveltamaan mainittuja periaatteita. Kuitenkin oii iiiuistettava, että lisäkustannusperiaatteen
täydellinen toteuttaminen ei ole edes valtion omissa yrityksissä
mahdomnen, koska millään valtiolla ei ole niin hyviä raha-asioita,
kuin se vaatisi. L Silti ei sitä saa kokonaan jättää huomiotta. On
silloin vaadittava, että yleensä kaikkien valtion toimenpiteiden on

oltava suuremmaksi hyödyksi, kuin mitä ne ovat tulleet maksamaan,
ja että tämä h}'ötykertoin, jos niin saa sanoa, on mahdollisimman
vakio.
1. ]. M. CLA.RK, Sludies in lhe economics o| ouerhead costs.
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SN.

K I R J fl L L I S U U T T fl.
THE NORTHERN couNTRiEs iN woRLD EcoNOM¥. Otavan kirjapaino,
1937. Siv. 240.
PoH]olsMAAT MAAILMAN TALouDEssA. Suomentaneet WGmer 4nt£i.Z¢ ja VöL.7tö. Ld.nsi.!L4o£o. Werner Söderström Osakeyhtiö. Porvoo
1937. Siv. 205.

Äskettäin on pohjoisinaiden taloudellisen yhteistoiminnan edistämiseksi toimiva valtuuskunta julkaissut yllä mainitun englanninkielisen kirjan, jossa esitetään pohjoismaat ja niiden talous sekä
niiden välinen yhteistoiminta kansainväliselle lukijakunnalle. Tässä
teoksessa, josta on tekeillä ranskan- ja saksankieliset painokset, on
191 sivua tekstiesitystä, eräitä diagrammeja sekä joitakin kuvia,
jotka valaisevat ei`i pohjoismaiden maisemia ja taloudellisia yrityksiä. Täydennyksenä niille, jotka kaipaavat seikkaperäisempiä tietoja, Iiittyy teokseen 43 sivua taulukoita. Tämä onkin sangen tai`-

peellista, sillä tekstiesitys on osaksi sangen ylimalkaista - niinkuin
sen täytyykin olla saavuttaakseen laajan lukijapiirin.
Tekstiesitys jakaantuu neljääntoista lukuun. Aluksi esitetään
yleispiirteittäin pohjoismaat sekä niiden asema, pinta-ala, väkiluku,
eräitä i]iirteitä niiden kehityksestä, niiden kulttuui`in pääkohdat
y.m.s. Tässä erikoisesti tehostetaan sitä, mikä pohjoismaissa Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa - on
yhteistä, mikä niistä on tehnyt yhteisen käsitteen i)pohjoismaat».
Toisessa luvussa tehdään selkoa pohjoismaiden taloudellisen rakenteen perusteista, ja seuraavissa luvuissa annetaan kuva niiden tärkeimmistä tuotantoaloista: maataloudesta, kalastuksesta ja valaanpyyniiistä, metsätaloudesta ja puunjalostuksesta sekä ei`i teollisuushaaroista. Sitten seuraa kaksi erikoisen täi`keätä lukua, pohjoismaat
tuottajina ja pohjoismaat kuluttajina, joissa tehdään selkoa siitä,
mitä tuotteiLa muut maat saavat pohjoismaista ja mitä hyödykkeitä ne puolestaan jälkimmäisiin sijoittavat. Kun edellQen on käsitelty merenkulkua, kulkuneuvoja ja matkailua, seuraa katsaus pohjoismaiden maksutaseeseen ja niiden ulkomaisten velkojen ja saatavien viimeaikaiseen kehitylöeeii. Viimeistä edellisessä luvussa tehdään selkoa pohjoismaiden kauppapolitiikasta ja sen alalla harjoi-
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tetusta yhteistoiminnasta. Osoitetaan, miten luonnollista on, että
sellaiset pienet maat kuin pohjolan maat kannattavat kansakuntien
rauhallista yhteistoimintaa ja kansainvälisen taloudellisen elämän
vapautta mielivaltaisista esteistä. Vihdoin luodaan teoksen neljännessätoista luvussa katsaus pohjoismaiden taloudelliseen yhteistoimintaan ja osoitetaan, miten se vai'sinkin viime vuosina on kasvanut monisäikeiseksi ja i`ikkaaksi. Tuskin enää on olemassa sellaista toimialaa, jonka harrastajat pohjoismaissa eivät ole asettuneet
yhteyteen toistensa kanssa yhteistyössä edistääkseen oman alansa
asioita ja yhteisiä etujaan.
Puheena oleva teos antaa siten mielenkiintoisen läpileikkauksen
kunkin pohjoismaan taloudellisesta toiminnasta ja mahdollisuuksista. Lukija saa havainnollisen kuvan viiden pohjoismaan yhteenkuuluvaisuudesta ja yhteenkasvamisesta sekä niiden yhteisestä
merkityksestä maailmantaloudessa.
Sikäli esitys on epätasaista,
että toisinaan tyydytään esittämään pohjoismaat kokonaisuutena
ja niiden yhteenlaskettu merkitys maailmantaloudessa, toisinaan
tehdään selkoa eri maiden oloista ja näiden erilaisuuksista. Tämä
on ilmeinen seui.aus siitä, että eri luvut ovat eri käsialaa, teoksen
kirjoittaminen kun on ollut jaettuna eri maiden asiantuntijain kesken. Toimitukselle on annettava tunnustus siitä, että se näissä
oloissa on saanut luoduksi yhtenäisen esityksen, kokonaisuuden,

joka hyvin täyttää sen tehtävän, jota vai.ten tähän julkaisutoimintaan on ryhdytty. Teos sisältää näet ei`äänlaisen aatteellisen uskontunnustuksen ja antaa samalla käsityksen pohjoismaiden - sekä
kunkin ei`ikseen että varsinkin kaikkien yhdessä - merkityksestä
maailmantaloudelle ja samalla sen tosiasian täi.keydestä, että pohjoismaat muodostavat sellaisen kulman tässä maailmassa, jossa
vallitsee rauha ja järjestys, jossa tehdään sitkeätä työtä kansojen
taloudellisen ja henkisen tason kohottamiseksi.
Suomenkielinen vastine esiintyy ulkomaisesti paljon vaatimattomampana. Katsomatta siihen, että yleisradion toimesta julkaistu
suomenkielinen kirja on painettu huonommalle paperille kuin alkuteos, on edellisestä jätetty pois kuvat, osa diagrammeja ja kaikki
taululiitteet. Käännös on yleensä sujuva, mutta tarkkaava lukija
panee merkille, että se osaksi on hätäisesti tehty ja että ammattisanat paikotellen ovat vääi`ät. 0lisi jo vähitellen aika päästä esim.
siitä yleisestä virheestä, että puhutaan tavaroiden tuottamisesta,

kun tarkoitetaan niiden tuontia. Tavaroiden tuottaminen on aina
niiden valmistamista, tuotantoa, sitä vastoin tavarat tuodaan ulkomailta siinäkin tapauksessa, että tavaran ostaja ei itse suorita
tuontia, vaan teettää sen muilla. Varsinkin luvussa »ulkomainen
maksutasei), joka nähtävästi edellyttää suurempaa kansantaloudellisten käsitteiden tuntemista kuin useimmat muut luvut, on useita
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suomennoskompastuksia.
Sekoitetaan kauppa- ja maksutaseet,
puhutaan pääoman viennin lisäyksestä, kun tarkoitetaan sen viennin
enemmyyttä, samoin lyhytaikaisesta luotosta pro saatavista j.n.e.
Mitä tarkoittaa valuuttatase siv. 169?
Huolimatta ei`äistä tällaisista heikkouksista myös suomenkielinen julkaisu palvelee tärkeätä tehtävää, se kun antaa sekä tärkeitä
asiatietoja lähimmjstä naapureistamme ja niiden talouselämästä
että käsityksen siitä, kuinka tärkeä pohjoismaiden keskeinen talou-

dellinen - ja henkinen - yhteistoiminta on vai'sinkin nykyhetken
ristiriitoja täynnä olevassa maailmassa.

4. E. T.

GOTTFR-BD voN HABERLER, Prosperitu and Depression.

A. rl`heoTe-

tical Analysis of Cyclical Movements. League of Nations Publications. Geneva 1937. Siv. 363.
Tuskin on olemassa toista talouselämän alaa, joka olisi houku-

tellut tutkijoita lukuisampiin selitysyrityksiin kuin suhdannevaihtelujen probleemi. Sen synnyttämä kirjallisuushan on suorastaan
silmänkantamaton. Näyttää miltei si]tä, kuin jokainen omanårvontuntoinen kansanta]oustieteilijä pitäisi oman suhdanneteorian esittämistä kunnia-asianaan. Puheena olevaa kansantalousteoi`ian alaa
edustaa myös otsikossa mainittu teos, joka ei ansaitse erikoista
huomiota ainoastaan sisältönsä hai`vinaisen täysipainoisuuden takia,
vaan jo siitä syystä, että se on kirjoitettu Kansainliiton toimeksiannosta, joten sillä näin ollen on eräänlainen virallinen leima. Esipuheessa, jonka on laatinut Kansainliiton osastonjohtaja A. £oved¢#, mainitaan, että tutkimus juontaa alkunsa Kansainliiton syyskuussa v. 1930 tekemästä päätöksestä saada aikaan analyyttinen
esitys huomattavimmista suhdanneteoi`ioista sekä, mikäli mahdollista, edellisen perusteella luotu synteesi siitä, mitä tiede toistaiseksi on pystynyt saamaan selville suhdannevaihtelujen luonteesta ja syistä. Tällainen yritys katsottiin tarpeen vaatimaksi

siitä syystä, että yhteiskunta on osoittautunut kykenemättömäksi
varjelemaan itseään lamakausien taloudellisilta ja sosiaalisilta vaurioilta. Tutkimuksen tai`koituksena on luoda pohjaa käytännölliselle

politiikalle, jonka päämääränä on lamakausien torjuminen tai mikäli se osoittautuu mahdottomaksi - kehittää yhteiskuntaa
joustavammin kestämään niiden aiheuttamia järkytyksiä. Lovedayn
esipuhe on - suluissa sanottuna - omansa vahvistamaan sitä
huomiota, joka voidaan tehdä suhdannetutkimuksen luonteen kehityksestä: kun klassikot tyytyivät yksinomaan selittämään kriisien
syntymistä, joiden he totesivat ajoittain rikkovan heidän systeeminsä kauniin tasapainon, koiosti myöhempi tutkimus sitä tosiasiaa, että kriisi on vain osa talouselämän a]ati palautuvaa aaltoliiketiä, kunnes viimeisen maailmanpulan jälkeen päähuomio kiin-
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tyi ei.ikoisesti lamakauden vaikutuksiin, joita maailma kuluneiden
vuosien aikana niin raskaasti sai kokea.

Edellä mainitun tehtävän Kansainliitto uskoi nykyisen Wieninkoulukumaii tunnetulle edustajalle prof.Go£f/r£ecz fJon fJcb6Gr!erille,joka

sai työnsä valmiiksi kevätkesällä 1936.

Teoksen edellisessä osassa,

joka sisältää täi.keimpien suhdanneteorioiden systemaattisen analyysin, tekijä ei pyri esitt,ämään mitään dogmihistoriallista katsausta
vaan tui`vautuu samankaltaiseen menettelytapaan kuin esim. Alvin
H. Hansen vuosikymmen sitten ilmestyneessä tunnetussa Businesscycle Theory teoksessaan jakaen ei`i teoriat määrättyjen näkökohtien
mukaan muutamjin suhteellisen harvoihin i`yhmiin ja valiten yhden
tai useampia tutkijoita edustamaan kutakin ajatussuuntaa. Haberler
aloittaa monetaarisesta selitysyrityksestä, jonka puhdasverisin edustaja on I-Iawtrey. Sen jälkeen hän siirtyy tarkastelemaan n.s. liikasijoitusteorioita, jotka selittävät suhdannevaihtelujen aiheutuvan
pääomahyödykkeiden ja kulutushyödykkeiden välisen suhteen muutoksista.
Liikasijoitusteorioissa tekijä erottaa kolme alaryhmää:
monetaarinen liikasijoitusteoria (m.m. Hayek, Mises, Röpke), eimonetaarinen liikasijoitusteoria (Spiethoff, Wicksell, Cassel) sekä

teoriat, jotka rakentuvat valmiiden tuotteiden kysynnän vaihteluille
(esim. Aftalion, Bouniatian, Carver). Seuraavan i`yhmän muodostavat teoriat, jotka selittävät ekspansion pysähtymisen (kriisin)
aiheutuvan tuotantokustannusten muutoksista, »horisontaalisesta»

ipaäLssusFg:a#tci:|o|:a|nr:?:grå|ksi::i.essriujiåaliirkyahvåliiåutouv=tis:;itkaut=t.u=:
teoi.iat (nykyisiä edustajia m.m. Hobson, Foster ja Catchings sekä
Lederer), »psykologiset)) teoriat (m.m. Pigou ja Keynes) sekä vihdoin

teoriat, jotka asettavat suhdanneliikkeet maatalouden satovaihtelujen yhteyteen.
Tekijä viittaa useammassa yhteydessä useihin
sellaisiin tutkijoihin, jotka edustavat eneminän tai vähemmän
synteettistä selitysyritystä. Kaikkia eri teoi`ioita Haberler tarkastelee - milloin se on ollut mahdollista - samojen näkökohtien
mukaan. Yleisen karaktei`istiikan jälkeen hän tutkii, miten ne
selittävät nousukauden, miten kriisin, lamakauden ja elpymiskauden
(revival). (Huomattava on, että Haberler ei tee eroa lasku-ja lamakauden välillä, mutta sen sijaan katsoo elpymiskauden itsenäiseksi
suhdannekierron vaiheeksi.) Sitten esitetään, mitä eri teoriat sanovat suhdannevaihtelujen rytmillisyydestä ja säännönmukaisuudesta
ja lopuksi tutkitaan, miten ne huomioivat kansainvälisiä suhdanneliikkeitä. Kohta kohdalta tekijä käy yllä esitetyn kaavan mukaisesti lävitse eri selitysyritykset, analysoi, kritikoi, hylkää epätyydyttävät tai mahdottomat näkökohdat ja ikäänkuin vai'astoi käyttökelpoiset ainekset synteesiään vai.ten.
Teoksensa

jälkimmäisessä

synteettisessä

osassa

Haberler

ei
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suhdannekiei'ron eri vaiheita käsitellessään noudata samaa kronologista järjestystä kuin edellisessä osassa.
Hän aloittaa nousukaudesta, mutta siirt}'}r sitten lasku- eli lamakauteen (downturn,
depression) osoittaen, miten ja miksi niin hyvin ekspansio- kuin
kontraktioprosessi kerran alkuun päästyään kumulatiivisesti ja yhä
kasvavalla voimalla jatkuu. Sen jälkeen hän esittää ne tekijät ja
s}-ysuhteet, jotka johtavat ekspansion pysähtymiseen e]i ki`iisiin
ja kontraktion pysähtymiseen eli elpymiseen.
Teoksen loi)ussa
on verraten runsaasti varattu tilaa eräälle suhdanneteoi`ian suuresti
laiminlyömälle kysymykselle, njmit,täin kansainvälisille suhteille.
Esiteltävänä o]evasta teoksest,a on
heti aluksi sanottava,
että
tekijä on suoi`iutunut vaikeasta tehtävästään jhailtavalla
tavalla.
Economist-lehti, joka varauksitta leimaa teoksen parhaaksi
selonteoksi, mitä suhdanneteoriasta on laadittu, huomaut,taa täydellä syyllä, että Haberler on parissa vuodessa suorittanut kokonaisen elämäntyön. Voitaneenkin huoletta sanoa, että
vaikka se uusi teoi`ia, jota tekijän synteesi tavallaan on, ei olisikaan
täydellinen, hän on teoksen vajaaseen 400 sivuun selkeällä tyylillä
mahduttanut kaiken olennaisen siitä, mitä kansantaloudellinen ajattelu on tutkimuksen valmistumiseen mennessä suhdannevaihte]ujen ongelmasta saanut selville.
Ja mikä erikoisen ilahduttavaa,
Haberler on voinut osoittaa, cttä monet eroavaisuudet ja ristiriitaisuudet, jotka eri selitysyritysten välillä vallitsevat, usein ovat vain
näennäisiä, perustuen pikemminkin erilaiseen terminologiaan ja eri
näkökohtien tähdentämiseen kuin perustavaa laatua oleviin seikkoihin. Ne eri ajatussuuntien käyttökelpoiset ainekset, joista tekijä
on sommitellut kokonaiskuvan, soveltuvat, jolleivät aivan tävdellisesti, kuitenkin hänimästyttävän hyvin yhteen. .Jout,uessaan iakentamaan
»teoriansat) useinkin sangen heterogeenisista aineksista
Haberler
on vältLynyt useille suhdanneteoi`etikoille ominaisesta
yksipuolisuudesta. Läpikäyvänä piirteenä teoksessa on, että tunnustetaan useampien vaihtoehtojen mahdollisuus, inikä juuri tekee
seikkaperäisemmän selostuksen lyhyen esittelyn puitteissa miltei
mahdottomaksi. Ansaitsee mainita, että tekijä miltei useammin
sanoo varovasti ))saattaa olla» kuin kategorisesti ))on)).

Toisaalta on

kuitenkin huomautettava, että teoksessa käytetty metodi on eräässä
mielessä vai`sin mekaaninen ja ettei Haberlei.in teos paikoitellen
olekaan vailla eräänlaista kaavamaisuutta ja asioiden liiallista

yksinkertaistamista.
Tulevaisuuden tehtäväksi jää nä}'ttää, missä määi`in llaberlerin
tutkimus tai`koituksensa mukaisesti kykenee tarjoamaan tukea
käytännölliselle politiikalle.
Joka tapauksessa se tulee olemaan
veri.aton opas niille, jotka keskitetyssä muodossa haluavat tutustua suhdanneteorian aikaansaannoksiin. Erikoisesti sillä on kaikki
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edellytykset yliopistolliseksi kurssikirjaksi, jollaisena sitä tämän
esittelyn kirjoittajan tietämän mukaan jo tämän syksyn aikana on
eräissä aikaansa seui.aavissa maissa (esim. Norjassa) käytettykin.

M. T-n.
SuMMER S. SLicHTER, jl4oc!Gm Gconomjc socL.el#.

New Yoi`k 1935.

Siv. XII + 909.
Talouselämän nopea kehittyminen asettaa kansantaloustieteen
jatkuvasti yhä uusien kysymysten eteen, ja aina uudelleen vaaditaan
uusia kansantaloustieteen kokonaisesityksiä.
Sellainen uusi esitys
on tämä Harvardin yliopiston pi`ofessorin teos, joka on täysin ajanmukainen kuvaus nykyaikaisesta talouselämästä. Pohjaltaan se on
institutionaalinen teos, joka on jättänyt klassil]isen kansantaloustieteen taakseen ja tietoisesti rajoittuu nykyaikaisia probleemoja
käsittelemään.
Sellaiset kysymykset kuin nykyaikainen liikeyritys,
työväenkysymys, hintapolitiikka j.n.e. saavat laajan ja peT.usteel1isen esityksen. Kaiken perusteella tekee teos luotettavan vaikutuksen, ja se on saavuttanut hyvin suuren levikin.
Eräät teoksen eduista ansaitsevat erikoista mainintaa.
Veri.aten leveään oppikirjatyyliin käsitellään talouselämämme perustavia kysymyksiä, ja aineisto on valittu tasapuolisesti, mitään tärkeämpää kysymyksiä sivuuttamatta. Tässä suhte,essa on metoodi
aivan päinvastainen kuin Casse]in tunnetussa teoksessa, jossa pohditaan laajasti Ricardon aikaisia, osaksi vanhentuneita teorioja.
Slichterin teos aiitaa kuvan todellisesta talouselämästä, Cassel selvittelee eritt,äin hypoteettista dynaamista taloutta. Casselin esitys
merkitsee kannanottoa eräisiin vanhoihin ja tunnettuihin probleemoihin, eikä täTi]ä kannanotto ole edes täysin moitteeton tai virheetön. Tältä kannalta katsoen onk;n Casselin teos vanhentunut, sillä
k?'symystä pääomankorosta ja liikevoitosta ei mitenkään voida
pätevästi ratkaista viittaamat,ta nykyaikaisen liike-elämän organisatioon ja etenkin suuryritysten vaikutukseen. Samoin on turha
merkitä kantaansa palkkateorioihin nähden, ellei lähtökohdaksi ota

nykyistä työväen järj estäytymistä ja työnantajien yhteenliittymistä.
P\Tämä karit välttää Slichtei. taitavast,i, ja seiipä vuoksi hänen julkaisunsa ainakin tämän kirjoittajan mielestä on Casselin teosta
ylivoimaisesti etevämpi ja täyde]1isempi.
Toinen seikka, joka puhuu ilmoitet,tavan teoksen puolesta, on se,
et,tä vai`sinaisen teorian alaan kuulumattomia kysyinyksiä käsitellään yhtä täydellisesti kuin monissa kansantalouspolitiikaii esityksissä. Tästä on seui.auksena, että kuvaus muodostuu realistisem-

maksi ja luotettavammaksi. Useat tunnetut tiedemiehet ovat noudattaneet tätä menetelmää, josta on seurauksena, että opiskelija
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saa täydellisemmän kuvan tosioloista ja toiseksi, että teoriat on täytynyt supistaa pai'emmin todellisia oloja vastaaviksi. Grazianin kuu1uisa teos noudattaa tätä periaatetta, samoin Aschehoug sekä miltei
kaikki ranskalaiset ja amerikkalaiset, muita mainitsematta. Onkin
vhdvttävä siihen tekijän käsitykseen, että teoria on jatkuvasti pidett,ävä yhteydessä vaihtuvien tosiasioiden kanssa ja että jako vai-sinaiseen teoriaan ja talouspolitiikkaan olisi säilytett,ävä vain määT`ätyissä, käytäniiön vaatimissa tapauksissa.
.
Niin ma]Iikelpoinen kuin teos eräissä suhteissa onkin, ei sen
suhteen voi olla tekemättä eräitä muist,utuksia. Vähemmän voidaan
huomauttaa lukuja 3-11 vastaan, joissa käsitellään nykyisen ta]ousjärjestelmän olennaisia piirteitä, kuten vapaata yritteliäisy}-ttä,
kapitalismia, koneiden merkitystä, suuryrityksiä, työväen organisatioita, tuotannon spekulatiivista luonnetta ja luottotaloutta.
T\Tämä luvut antavat luotettavan ja selvän yleiskuvan. Sen sijaan
teoksen laajcmpi osa, joka käsittelee talouselämän toimintaa, antaa
aihetta lukuisiin muistutuksiin, niin aineiston valintaan kuin esitystapaan nähden. Vakavin puute on epätyydyttävä rahaoi)pi, jota
käsitellään siellä täällä useammassakin yhteydessä. Myös tulli- ja
sosiaalipolitiikkaa käsittelevät osat `'aativat yksityiskohtaisempaa
täydennystä. Valtiontaloutta käsittelevä osa on samoin niin suppea,
ettei se sano juuri mitään.
Kaikesta huolimatta on teosta pidettävä hyvänä ja ajanmukaisena a]keisoppjkirjana. Esitys k.eskittyy kauttaaltaan periaatteel]iselta

kannalta katsoen

ensiarvoisiin

kysymyksiin, jotka tekijä

pedagogisella silmällä on tarkoin valinnut.
Erikoista mainintaaL
ansaitsee kuluttajia käsittelevä; pei`ustavaa laaiua oleva luku; sen
sijaan ei tel{ijä]lä tuni]u ole`.an oikein `'armaa kaiitaa eräissä yhteiskunnal]isia kokeiluja käsitte]e`.issä k)-symyksissä, seikka, jonka
varjo- tai valopuolia kujtenkin olisi ajkaista mei]nä objektjivisesti
arvio]maan.
Kun teos on he]ppotajuinen ja perjaattee]]jse]ta kannalta katsoen
hyvin kokoonpantu, ansaitsjsi se mei]]äkin huomiota laajemmissa

piireissä ja voi sen haiikkimista suurempiin kirjastoihin suositella.
Teoksen
liuomattavja
ansioita
tulevat
ky]lä
opettajat pian
havaitseiTiaan.

GEORGE PBEL, The economic poticy o| France.
Co, London 1937. Siv. VIII + 242.

M . H-f rs.
Maomlllan and

»Ranskan talouspolitiikan» tekijä on tunnettu aikaisemmasta
teoksestaan nimeltä i)The financial ci`isis of France», joka ilmestyi

vuonna 1925. Kirjoittaja olisi tällä kertaa aivan hyvin voinut
antaa julkaisulle saman nimen kuin aikaisemminkin, sillä yhä vielä
jatkuu sama Ranskan valtion finanssipula kuin toistakymment,ä
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vuotta sitten, nyt vain yhtyneenä koko maan taloudellisiin vaikeuksiin. Tälle antaa lisämerkitystä se, että Ranskan talouspolitiikalla on jatkuvasti sodan jälkeisessä Euroopassa ollut varsin
huomattava sija. Ei myöskään näytä siltä, kuin kys}'in}'ksen merkitys olisi vähenemässä.
Sen selvittämistä on vaikeuttanut asian

monimutkaisuus, sillä tehtävä ei suinkaan o]e helpoimpia, mitä
finanssipolitiikassa esiintyy. Jo eräät valtion finansseissa olevat
vai`sin tärkeät valtiovelan hoitoon liittyvät ei.ikoistilit ovat kahden
sukupolven aikana saattaneet Ranskan taloustieteilijät epätoivoon.
Tämän lisäksi talousarviopolitiikassa tapahtuu lakkaamatta muutoksia. Vaikeuksia tutkimukselle tuottaa myöskin koko vuosisatojen kuluessa kehittynyt fiskaalinen järjestelmä, joka. tarkasteltuna
miltä teknilliseltä ja taloudelliselta puolelta hyvänsä joko kestää
tai kaatuu yhtenä kokonaisuutena. Edelleen on vielä maan finanssipolitiikkaa käsiteltäessä otettava huomioon monet frangin muutokset, sillä sodasta lähtien on jo ollut käytännössä suuressa vallankumouksessa syntynyt vanha germinalin frangi, Poincar6n frangi,
sitten Auriolin frangi sekä vihdoin ai.voltaan vaihteleva eli Bonnetin frangi.

Tekijällä on todella ollut rohkeutta näistä vaikeuksista huoli-

matta ryhtyä työhön, ja täytyy tunnustaa, että hän on monessa
suhteessa onnistunut vai.sin hyvin. Tätä on helpottanut kirjoittajan sujuva kynä, minkä lisäksi hän on englantilaisten tapaan
osannut välttää asioiden liiallista paisuttamista. Tutkimuksensa alussa
Peel ryhtyy tarkastelemaan Blumin kokeiluja. Kansani.intamahan oli
päättänyt tarttua kurkusta kiinni Ranskan rahamiesvaltaa, jota heidän mielestään vallankumoukseii ei ollut onnistunut nujei.taa. Mutta
tämä tapahtui hallitukselle varsin epäedullisena aikana, sillä jo
v:n 1937 puolivälissä talousarviossa oli s miljardin vajaus, ja sill-oin
Caillaux'in onnistui senaatin avulla kukistaa Blumin hallitus sen
pyytäessä erikoisvaltuuksia. Tämä pääministerin vaihdos ei todellakaan tapahtunut hetkeäkään liian aikaisin. Sillä mainitun
vajauksen lisäksi oli valtion suoritettava lisätalousai`vioiden ja
valtioTivelan suoi`itusten i`ahoittamiseksi noin 28 miljardia frangia
eli yhteensä 36 miljardia frangia. Samanaikaisesti oli valtionrahasto
aivan tyhjä. Huolimatta rahanarvon laskusta oli valuutan tasoitusrahastokin käytetty loppuun. Blum olisi todella hyvällä syyllä
voinut yhtyä Caillaux'in v. 1926 esittämään lausuntoon: »Nyt on
tullut suuren katumuksen hetki». Tämän pei.usteella olisi luullut,
että hallitus, joka oli aikaansaanut näin surkean tuloksen, olisi
toiminut vain sattumien varassa, mutta näin ei ollut suinkaan
asianlaita. Sillä kansanrintamahallitus oli tui`vautunut moneen
etevään taloustutkijaan ja uskoi myöskin, että mikä oli näyttänyt luonnistuvan Yhdysvalloissa Rooseveltille, kävisi laatuun
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Ranskassakin. Näyttää siltä kuin Blumin hallitukselta olisi ilmeisesti pääasiassa puuttunut todellisuuden tajua. Se näki kylläkin,
mikä oli tulossa, mutta uskoi tästä huolimatta teorioihin ja rajoittui vain esittämään kauniin ohjelman, jossa esitettiin pääasia]]isesti
kolme vaikeasti toteutettavissa olevaa seikkaa: pulan heikentämän ostokyvyn palauttaminen, säästöjen tuhoutumisen estäminen
ja pyrkimys luoton parempaan jakautumiseen (distribution of
ci`edit) sekä lopuksi palaaminen terveeseen finanssipolitiikkaan. On
selvää, että näiden seikkojen mainoskykyä ei käy väheksyminen
varsinkaan Blumin kannattajien keskuudessa, mutta todellisuudessa niillä oli sangen pieni merkitys.
Valitettavasti ei kaikkea
sitä hyvää, mitä edellä mainittuun kolmeen kohtaan sisältyi, voi
luetella tässä, mutta lyhyesti sanottuna, jos ne olisi onnistuttu
toteuttamaan, olisi niistä ollut seurauksena jonkinlainen i}tuhatvuotinen valtakunta» Ranskan valtion finansseissa ja erikoisesti sen
kansantaloudessa. Todellisuudessa Ranska oli kuitenkin vaarassa.
joutua vallankumouksen pai`taalle.

0lemme näin tehneet muutamia viittauksia kansanrintaman
talouspolitiikkaan, mutta näiden ohella on syytä tutustua sen pyi.kimyksiin Ranskan finanssiolojen järjestämiseksi. Keskeisimpiä kohtia uuden hallituksen finanssipoliittisessa toiminnassa oli Ranskan
pankin hallinnon muuttaminen. Kysymyksen merkitystä osoitti
sekin, että keskuspankkiasialla oli keskeinen asema vaalikiihoituksessa.
Syynä haluun järjestää uudelleen Ranskan pankin hallinto oli ensinnäkin, näin ainakin ilmoitettiin, tämän/ ]aitoksen
harvainvaltainen luonne ja toiseksi rahalaitoksen noudattama deflatoorinen politiikka, jonka vaikutuksesta väitettiin v. 1935 Ranskassa maksetun 30 miljardia vähemmän palkkoja kuin v. 1930.
Näyttää kuitenkin siltä, että uuden järjestelyn mukaan valtiolle
tuleva enemmistö yleisessä neuvostossa ei ole pankille itselleen
enempää kuin koko maan ta]oudelliselle elämälle tai finanssioloille
tei`veellinen, valtion ainaisen rahanpuutteen ja poliittisten olojen
vuoksi. 0losuhteet olivat lisäksi vaaramset näille muutoksille, sillä

samanaikaisesti kuin hinnat maassa nousivat, pysytettiin frangi
keinotekoisesti suhteessa puntaan ja dollariin korkealla tasolla.
Tästä hyötyivät vain ne ranskalaiset, jotka saattoivat ansaita

suuria voittoja myymällä franginsa hyvään hintaan.
Peel on ymmärtänyt, ettei Ranskan uusimmasta finanssipolitiikasta voi saada syvempää käsitystä, ellei tunne valtion aikaisempaa finanssihistoriaa. Hän esittääkin tutkimuksessaan sen kokoon
nähden perusteellisen katsauksen näistä kysymyksistä alkaen
i.anskalais-saksalaisesta

sodasta

ja

tekee

monia

varsin

mielen-

kiintoisia huomautuksia, jotka samalla todistavat hänen olevan
maan finanssihistorian hyvän tuntijan. Ei.ikoisesti on syytä kiin-
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nittää huomiota teoksen selvään vleiskatsauksellisuuteen.
Tässä
suhteessa se lienee parhaita, mitä tuii]tä alalta on olemassa.
Lopuksi tekijä esittää, miksi Ranskan talouspolitiikka juuri
tällä hetkellä hei.ättää sellaista mie]enkiintoa Englannissa. Ensinnäkin siksi, hän vastaa, että kumpikin maa on auttanut toist.aan
useita kertoja vaaran hetkinä ja niiden taloudellinen elämä on läheisessä keskinäisessä vuoi`ovaikutuksessa. Suui`inta huomiota kirjoittaja
kohdistaa kuitenkin sellaisiin seikkoihin kuin kullan virtaamiseen
maasta toiseen ja kaupallisiin kysymyksiin. Englannille on tärkeätä, ettei Ranskan ulkomaankauppa pienene jatkuvasti, kuten
se teki useita vuosia ennen v.1936. Englannille on nimittäin yhä vielå
Ranska tärkein asiakas.
Edel]istä sitovat siis naapurivaltioon
paitsi rauhallisten olojen edullisuus maailmassa myöskin finanssija kauppaedut.
Käsitellessään niitä tekijöitä, jotka tulevat määräämään Ranskan finanssipolitiikan, Peel luet,telee niitä seitsemän: T.ällä maalla
on aina ollut suojelustulleja, puolustuskysymys lisää varojen tai`vet,ta
samoin kuin sosiaalisten menojen jatkuva suureneminenkin, va]tion
yhä voimakkaampi sekaantuminen teollisuuspo]itiikkaan, lainsäädännön entistä perinpohjaisempi puuttuminen talousarvion yksityisseikkoihin, enenevät vaikeudet lisätä vali,ion tuloja, ei`ikoisesti
verotuloja, ja lopuksi yhä täi`keämmäksi käyvä vai`ojen käyttö
valtionvelan hoitoon. Tarkastellessamme näitä eri kohtia huomaamme, että ne eivät ole ominaisia yksinomaan Ranskan valtion
finansseille, vaan että ne esiintyvät enemmän tai vähemmän kaikkialla maailmassa.
Vaikeudet tässä maassa johtuvat lähinnä siitä,
että sen kehitys, etenkin valtionfinanssien alalla, tapahtuu etupäässä vaikeiden kriisien avulla. Ranskalainen vanhoillinen luonne
vast,ustaa kaikkia muutoksia, kunnes vähitellen kehittyy sietämätön olotila, joka purkautuu ankarien koui`istusten jälkeen.
Voi

täysin yhtyä kirjoittajaan, että on ihmeteltävää, miten hyvin Ranska
on suoi.iutunut näinkin monesta taloudellisesta järkytyksestä. Tekijän mielestä lakkoihin v. 1936 oli enemmän syypää maan taloudellinen kehitys kuin hai`joitettu kiihoitus, eikä hän voi olla huomauttamatta siitä epäedullisesta asemasta, mihin kansanrintamahallitus joutui saadessaan huolekseen Ranskan kalleimman varustautumisohjelman. Peelin käsityksen mukaan on myös luottamuspulan merkitystä liioiteltu. Täydellä syyllä voi yhtyä hänen kantaansa, että Ranska selviytyäkseen vaikeuksistaan tarvitsee korkeatasoista finanssiteknillistä ja ankai`an johdonmukaista finanssi-

politiikkaa. - Moitteet teosta vastaan aiheutuvat etupäässä siitä,
ett,ä teos on liian suppea. Tästä on m.m. seui`auksena finanssiteoreettisten näkökohtien puuttuminen. Näiden käsitteleminen olisi
kuitenkin antanut tutkimukselle ei`ikoista arvoa.
Valitettavasti
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tekijä ei ole liittänyt teokseen kirjallisuusluetteloa. - Erikoisena
ansiona on toisaalta vielä mainittava aineiston tuoreus, sillä tapausten kuvaus ulottuu aina 1 päivään syyskuuta v. 1937. Teosta voi suositella täydellä syyllä sekä tutkijoille että muille
finanssipoliittisten kysymysten hari`astajille.

K. A-o.

I-IELMUTH WEisiNG, Dc" /.cLpcmL.scÅc Prei.swt4rider.

einer Plan-Wirtscliaft.

Hampuri 1936.

Ziel und Ethik

Siv. 84.

Japanilais-kiinalainen ristii`iita on synnyttänyt laajan, ItäAasian kysymyksiä monipuolisesti valaisevan kirjallisuuden. fJe!mzÅ!Å We£s£ngin kirjanen ei kuulu kaikkein tuoreimpiin täiiiän kirjallisuuden tuotteisiin, mutta osoittautuu mainostehoa tavoit,televast,a
nimestään huolimatta asialliseksi ja ylimalkaan objektiiviseksi johdatukseksi Japanin kansan-ja valtiontalouden tuntemiseen. Kirjoit-

taja, joka näkyy matkustaneen Japanissa, ei sa]aa myötätuntoaan
Japanin kansaa kohtaan. Hän lausuu tunnustuksensa ,iapanilaisten
§ynnynnäiselle isänmaanrakkaudelle ja suurenmoiselle työteliäisyydelle, mutta hänen käsityksensä idän suui.vallan poliittisten
pyrkimysten onnistumisesta on erittäin skeptillinen.
Vuodesta 1931 1ähtien, jolloin Japani alensi jenin arvon ja val-

tasi Mandshukuon, ovat valtion vakinaiset tulot lisääntyneet 18 °/o,
mutta vakinaiset menot 68 °/o. Näin ollen on menoarvion vajaus
kasvamistaan kasvanut, tehden talousvuonna 1935-36 jo 48 °/o
vakinaisista tuloista. Tämä va].aus ja valtion menojen suunnaton
lisäys johtuu ennen kaikkea ]aivaston ja armeijan menojen kasvusta, ja sotilasmenojen lisäys on ollut suhteellisesti suurempi kuin
menojen yleinen ljsäys. Uusimpien tietojen mukaan sotalaitoksen
menot tekivät /±7 °/o kaikista menoista. Vajaus on täytetty lainoilla,
joilla viime vuosina on peitetty lähes puolet valtion menoista. Japanin valtiontalous on kehittänyt aivan omalaatuisen talousarviojäi.jestelmää, jota saksalaiset ja englantilaiset tutkijat ovat huolellisin
tutkimuksin selvitelleet.
Mitä vei`otukseen tulee, ovat nykyisin
maksukykyisimmät piirit suosituimmassa asemassa. Rautateollisuus
on tosiasiallisesti veroista vapaa. Kaivosyhtiöt, laiva-ja autoteollisuus
sekä vasta-alkavat teollisuuden haarat nauttivat suuria verohelpotuksia ja muita etuoikeuksia, jota vastoin maatalous ja pienteollisuus eivät lainkaan ole päässeet niistä osallisiksi.

Tämä verotus-

politiikka on välttämätön edellytys Japanin kilpailukykyisyydelle
maailmanmai.kkinoilla.

Teollisuuden

ja

i)vientihyökkäyksen)) on

taas määrä tuottaa maalle sotilaalliseen varustautumiseen tarvittavat varat ja välineet.
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Yl] ättävältä tuntuu tieto, että Japanin kauppatase vielä muutamia
vuosia sitten oli selvästi passiivinen (esim. v:n 1934 tuontienemmyys
110.o milj. jeniä).
Ulkomailta tuotavien raaka-aineiden hinta on
ollut noususuunnassa, vientitavaroiden hinta taas laskenut. Tilanteesta selviytymiseen tunnetaan Japanissa toistaiseksi vain yksi
keino: väestön on tyytymällä mahdollisimman vähiin ansioihin

autettava alentamaan vientitavaroiden hintaa, kunnes menekin
lisääntyminen tasoittaa tuonnin kallistumisen. Kuitenkin Weising
kieltää sen, että Japanissa käytettäisiin »hiotusjärjestelmää.» Meilläkin puheenaihetta antanut »hinta-ihme» selittyy useista muista
syistä. Ennen muuta kansan vaatimaton elintapa tekee mahdolliseksi alhaiset palkat. Ilalvat kulutustavarat, joita Japani nykyään
työntää kaikille maailman markkinoille, ovat hyvin suureksi osaksi
peräisin pienyrityksistä, joiden työtapa ei sanottavasti ei`oa kotityöstä ja joilla on etunaan alhaiset palkat sekä mitättömän pienet
sosiaali- ja hallintomenot. Valtio valvoo hintoja ja tuotteiden laatua ja järjestää myynnin, ja tämä kaikki korvaa sen, mitä pienteollisuus eräissä suhteissa on jäljessä suurteollisuudesta. Verottomat ja
suoi.anaista valtion avustusta nauttivat teollisuudenhaai`at taas
saavat jopa 80 °/o voittoa pääomalleen ja jakavat osingoiksi puoletkin osakepääomasta. Näin ollen japanilaiset voivat tehdä hintasopimuksia, jotka sulkevat pois ulkomaiset kilpailijat.
Weisingin teos antaa pätevää valaistusta Kaukaisen ldän suurvallan finanssi- ja talouspoliittisiin kysymyksiin ja auttaa siten
oikein arvioimaan sitä valtavaa kamppailua, jota keltaisen i.odun
kansat parhaillaan keskenään käyvät.

A. R-o.

KflTsf`US ULKOMnlDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.
EKONOMISK TIDSKRIFT.

N..o 3, 1937. - David Davidson, Spridda stud,i,er rörcmde de
7talz.oncbzeÅorLom£sAaL scbmmcb7?Acb»gen. Kirjoittaja kjinnittää huornionsa

lähinnä kansantaloustieteen tehtävään ja korostaa sitä, että kansantaloustieteellisessä käsittelyssä eivät ainoastaan ilmiöiden väli-

set suhteet - jotka muodostavat tieteen koht.een - ole täi`keitä,
vaan myös kukin ilmiö sinänsä. Tämä johtuu siitä, että taloudellisten ilmiöiden yhteydessä on aina kysymys niukkuudesta.
Niukkuutta ei kuitenkaan koskaan voi ilmentää vain suhteilla.

STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT.
N :o 4-5,1937. - AL| Er{hsen, Sta,±s`ikonomi.sk Tidsskrift i 50 år.
Kirjoitukse§sa selostetaan aikakauskirjan toimittamisessa noudatettuja periaatteita ja luodaan katsaus ensimmäisen 10-vuotiskauden
aikana julkaistuihin huomattavimpiin tutkielmiin. - WL.ZAeJm Ke(.Jhau, Den fnrste sociaL.,korbomislw verdenskongress. HuomauteuuaLan
siitä puutteesta, joka on vallinnut kansainvälisen kansantaloudellisen yhteistyön alalla, kirjoittaja tervehtij tyydytyksellä sitä kansainvälisen yhteistyön aloitetta, joka toteutui viimekesäisessä Pai`iisissa pidetyssä ensimmäisessä »taloustieteiden» harjoittajain kongressissa.
Kun aloite oli lähtöisin ranskankielisten taloustieteilijäin
taholta, sai kongressi tosin varsin yksipuolisen ranskalaisen sävyn,
ja ulkomaiden osanotto jäi heikoksi. Niinpä Pohjoismaista vain
Noi`ja ja Ruotsi olivat edustettuina. Kongressissa käsitellyt kysy-

mykset koskivat lähinnä kultakysymystä, hintakysymystä, suhdannevaihteluita ja kansantaloustieteen terminologiaa.
Kongresseja päätettiin jatkaa, mutta yksimielisyyteen ei päästy siitä,
tapahtuisiko tämä perustettavaksi ehdotetun kansainvälisen kansantaloudellisen instituutin järjestäminä ammattimiesten kongresseina, vaiko yleisinä kongresseina.
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NATI0NAL¢ KONOMISK TIDSSKRIFT.

N..o 34,1937. - Eti F. Heckscher, Statisti,kens Arwendehe
i.7®den/or gÅonom£Sk-h®.s!ort.sÄ ForsÅm.7.g.

Historioitsijat nojautuvat

yleensä vanhempia aikoja koskevissa esityksissään niihin käsityksiin, joita kysymyksessä olevalla aikakaudel]a eläneillä oli silloisista oloista. Tämä perusta on kuitenkin heikko, sillä todellisuudessa on yksilön vaikea havainnoida yhteiskunnallisia olosuhteita,
koska ne ulottuvat yli hänen aistimuskykyjensä rajojen. Jos tutkija haluaa tunkeutua siihen todelliseen miljööhön, jossa toimivat
historian henkilöt ovat eläneet, on hänen tuloksiin päästäkseen
pakko tutkia yhteiskunnan kvantitatiivisia suhteita. Tätä valaisevaa julkaisematonta tilastoaineistoa on kaikkialla saatavissa, ja
lisäksi on aina mahdollisuus laatia tilastoa niiden käytettävissä
olevien lähteiden nojalla, jotka eivät itsessään ole numerollista
laatua. Aineiston käyttelyssä on kuitenkin noudatettava suurta
varovaisuutta ja on aina tiedettävä, mitä aineisto todellisuudessa

on tarkoittanut.

-C. Lind, Driftssta±istiske Under8' gelser over

Frugt-og Gronthandelen i K( benhavn og _Frederiluberg. KirioittaL5an
selostama erikoistutkimus on osa laajemmasta vähittäiskaupan
taloudellisia oloja koskevasta tutkimussuunnitelmasta. Se perustuu 148 liikkeen täyttämiin kysymyskaavakkeisiin, joita lisäksi
on täydennetty henkilökohtaisilla käynneillä saaduilla erikoistiedoilla. Aineisto on i`yhmitetty ei`i näkökohtien mukaan ja siten
saatu valaistusta tämän alan vähittäiskaupan moniin puoliin:
1iikevaihtoon, henkilökunnan suuruuteen ja sen palkkausoloihin,
bruttoansioon, kustannuksiin j.n.e. - TÄcodor GCL.ger, Om Forhol,d,et mellem Li,beral,isme og Demokrat,i,. - Fortegnelse over et UdiJcdg af Professor Haral,d Westergaards Skrifter.
N ..o 5,1937. -Jens Toftegaard, Koniunhturbestemt Renie. K:ysyinyksen edellytys on se tosiasia, että taloudellisissa oloissa tapahtuu
muutoksia pitkäaikaisen velkasuhteen solmimisen ja sen päättymisen ajankohtien välillä. Asiassa on siten kaksi asianosaista, joista
voidaan käyttää eri nimityksiä, velkoja ja vela][inen, tai yksinkertaisesti, kuluttaja ja tuottaja. Kuluttaian, säästäjän, osalta kulu-

tustavaroiden hintojen muutokset aiheuttavat, että niillä koroilla
ja lyhennyksillä, jotka tuottaja velkasuhteen voimassa ollessa
suorittaa, on toinen arvo, toinen ostokyky, kuin rahalla oli lainauksen tapahtuessa.
Laiiianotta.i.a, tuottaja, taas puolestaan pyrkii
sellaiseen korkojen maksutai)aan, että myöskin se, joka on hänen
yrityksensä si].oittanut pääomaa, tuljsi siihen liittyvästä tai)pioiivaLaLTa\sta ossLI+iseks.i. - Bertil Ohtin, International CapitaL Movements.
Tekijä arvostelee Carl lvei'senin teosta ))Aspects of the Theory of lnternational Capital Movements», jota i)itää merkittävänä teoksena
tålla a`la`IlaL. -H. Winding Pedersen, Arbeidsstandsningernes okono-
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m{sÅe V£rinjngei.. Pyi`kimyksenä on selvittää, onko olemassa kansantaloudellisia syitä työseisauksien estämiseen pakkokeinoin. Kirjoittaja
huomauttaa, että on suui`esti korostettu niitä tappioita, joita työnseisauksista on seurauksena, mutta että tämä on tapahtunut asiaa
tarkemmin tutkimatta. Kirjoittaja puolestaan katsoo osoittaneensa
- viiden suui`en työnseisauksen vaikutusta valaisevan ti]astoaineis-

ton nojalla - että nämä seui`aukset eivät ole vakavampia, vaan
väliaikaisia ja kokonaisuuteen katsoen vähäisiä, joten tarkka har-

kinta on tarpeen, ennenkuin pakkokeinoihin ryhdytään. - Povj
lle{berg, Foi.bruget i l`t.benlwvnsl& Farr.i:l,ier i 1916, 1922 og 1931.

Kirjoittaja tutkii niitä muutoksia, joita absoluuttiset ja suhteelliset muutokset kulutuksessa ovat aiheuttaneet perheiden kulutusTr\enoissa. - Kield, Bierlu, Forhol,det mell,em Engros- og De±atipriSerne for nogle Levnedsmi,dlei ..-- Aage Fiellerup, Hvorledes gaar det
med det russi,slu Landbrug p

JAHRBUCHER FUR NATIONALÖKONOMIE UND
STATISTIK.
Band,146, Heft 3. ~ Julius NeubaJuer, Kapitcd und Zeitvei.lauf .
Kirjoittaja käsittelee aluksi pääoman eri ilmenemismuotoja huomauttaen siitä kirjavuudesta, joka vallitsee pääomateoriojen alalla.
Sen jä]keen hän tutkii ajan merkitystä pääomanmuodostuksessa ja
n.s. tuotannon kiertoteitä. Esitys liittyy läheisesti Böhm-Bawerkin
tunnettuun pääoma-ja koi.koteoriaan, johon nähden kirjoittaja asettuu osittain kielteiselle kannalle. - G. 4!berech£, BemerÅL4ngen ztm
Proz>Zem czer LJöerprodL4Åcjon.

Kirjoituksessa tarkastetaan suhdanne-

kehityksen ei`i vaiheita ja liikatuotannon käsitettä. Tekijä myöntää
monetaaristen ja luottotaloudellisten tekijöiden tärkeyden, mutta
ei pidä todennäköisenä sitä, että niillä olisi ratkaiseva vaikutus
konjunktuurien muodostumiseen. - 4doz/ Gti7t£ÄGr, FrcmÅ).ei.ch.
Kirjoittaja luo katsauksen Ranskassa nykyään vallitseviin talous-,
väestö- ja sosiaa]ipo]iittisiin vii`tauksiin.

Lopuksi kirjoittaja asetta€`

kysymyksen, onko yleensä luultavaa, että kehitys tulisi Ranskassa
johtamaan sellaiseen kaaosmaiseen tilaan kuin Espanjassa. Tähän
kysymykseen on vastattava, että olosuhteet ovat näissä maissa
siihen määi`in erilaiset, ettei kehitys ilmeisestikään kulje samaan
suuntaan.
Band, 146, Heft 4. - Mcmfred, Wohlgei"ih, Di,e theoreti,sch
Erfassl)arkeit des l'otitischen an der Wii.tsclwft. KiTioi`uksessaL koetetaan kansallissosialistisen hengen mukaisesti todistella, ettei ole
mitään yleistä epäpoliittista kansantaloudellista teoriaa, joka olisi
riippumaton ?'leisistä historiallisista olosuhteista. Yksinpä hintateoriakin on poliittinen teoi`ia, koska hinta on inäärätyn histoi`iallisen talousjäi`jestyksen ilmiö.

- WeJ'ner S!cw.Å,

j\'t.ede7.gcbng uric!
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EndR des tandw irtscha,ftiichen Grossbetri,ebs i,n den böhmi,schen Ländern.
Böömin alueen suurviljelysten pirstoutuminen ja tämän puhtaan
maatalousmaan muuttuminen tärkeäksi teollisuusseuduksi tarjoaa
monia mielenkiintoisia piirteitä.
Paitsi taloudellisia syitä olivat
aikoinaan tähän muutokseen vaikuttamassa erilaiset valtiolliset,
oikeudelliset y.m.s. tekijät.
Talonpoikaisväestön vapautuminen
merkitsi samalla erittäin huomattavaa tuotantovoimien tehostamista
ja tarkoituksenmukaisempaa hyväksikäyttöä.

Band,146, Heft 5. -Mart,in Lohmann, Die Preismeld,estellen -

open price associ,ati,ons -in der gewerbbichen Marktordnung. KiTio±tuksessa selostetaan Amerikan Yhdysvalloissa alkunsa saaniitta
taloudellista organisatiomuotoa ))open price associations)).
Nämä
ovat teollisuuden alalla toimivia liittoutumia, jotka antavat jäsenilleen yksityiskohtaisen tarkkoja hintatietoja niinhyvin kysynnän
kuin tarjonnan puolelta.
Täten pyritään poistamaan spekulatiivinen momentti kilpailusta ja yhtenäistämään hintoja. Määrätyissä
tapauksissa tällaiset hintatiedoitusten elimet voivat edistää monopoo+ierL nrLuodostumi\sta. - Hans K. E. L. l{eller, VöLlwr?irtspFaft
t47LcZ Vz.e7./.cLÄresp!cbrL.

Kirjoittaja po]emisoi maailmantalouden »ideo-

log].aa» vastaan. Kuta nopeammin nykyinen yksityistaloudelliseen
rationalismiin pei`ustuva maailmantalouden järjestelmä muuttuu
kansalliseksi ))kansojen taloudeksi)), sitä pikenimin kansainväliset
taloussuhteet saavat levollisemman luonteen ja menettävät nykyisen epävai`muuden piirteen.
Saksan nelivuotissuunnitelma ei ole

yksistään Saksan sisäinen asia, vaan ensimmäinen askel tätä uutta
päämäärää kohti.

\VELT\h7IRTSCHAFTLICHES ARCHIV.

46. Band,, Ileft 3. -D. T. Jack, Das Goldprobzem. K:irioL+nl+
sessa käsitellään kullan tuotantoa ja jakaantumista sekä sen kysynt,ään vaikuttavia tekijöitä.
Kirjoittaja tot,eaa, että kullan tuotanto, vai`sinkin Venäjän merkityksen kohottua; on ollut hyvinkin riittävä kullan ai`von pysyttämiseksi vakaana. Kultaprobleeinin keskeisenä kohtana on sen sijaan jakaantumiskysymys; tähän
nähden kirjoittaja koskettelee monetaarisen kullan viimeaikaista
keskittymistä Englantiin ja Pohjois-Amerikan Yhdysvaltoihin. A. K. Cairncross, Di,e Kapticdeinfulu` in Kanada 1900-1913. T&rkastelun lähtökohtana on ulkomaisten pääomasijoitusten osuus
koko inventoinnista Kanadassa ennen maailmansotaa. Tutkimustaan varten kirjoittaja on laatinut eräitä indeksisarjoja m.m. pääomansijoituksista täi`keimmillä tuotantoaloilla. Näiden avulla hän
sitten tutkii taloudellista kokonaiskehitystä, maksutaseen muutoksia ja luottopolitiikkaa sekä investoinnin vaihteluja Kanadassa. Karl Föltl, Zur Theori,e des Beschä|tigungsgrades. KiTioi+LaiaL TJyr-
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kii korjaamaan ja täydentämään Keynesin työmai`kkina- ja korkooppia, jonka suurimpana vikana hänen mielestään on sen staattinen pei.usajatus. Sijoittamalla Keynesin oppirakennelmaan dynaamisen teorian yrittäjänvoiton merkityksestä hän päättelee, että
Keynesin väite työttömyyden täydellisen torjumisen ja kansantaloudellisesti tarkoituksenmukaisen investoiiinin välisestä i`istii`iidaLstaL on &ivan a;iheeton. - Eri,ch Careu, Der Schwtz hei,mischer
Wirtschaftszweige urbd, di,e Theorie der lu)mpa"tiven Kosten. KiT.-

joittaja kehittelee edelleen aikaisemmin julkaisemassaan artikkelissa
»Arbeitseinsatz und FreihandelJ> (Weltw. Apchiv, 45. Bd., Heft 1)
esittämäänsä käsitystä suojelustullien kansantuloa kohottavasta
va:iku+nksesta. - Alfred Ki.use, EinfulwzoLL oder Aus|uhrzou cds
Mi,tt,eL zur Steigerung des voLl*wii.tsciwftiiclwn Ertrages? Osakst\ Ti;i+tyen Carellin äsken mainittuun aikaisempaan artikkeliin kirjoittaja
todistelee, että vientitulli useissa tapauksissa, varsinkin kysymyksen ollessa raaka-ainemaista, saattaa muodostua helposti käytettäväksi kansantulon kohottamiskeinoksi. - 4ndr6-E. ScLyotÅs, Dje
grossen I-Iändler u"1 Kapitalisten in Amsterdam giegen Ende des
sechzehrti,erL und während d,es siebzehnten J ahrhund,erts. (1). Sdostus
Amsterdamin kauppiaiden ja kauppayhtiöiden vaiheista.

Z U S fl M M E N F n S S U N G.
0. K. KILPI.
von Dr. K. Kivicbllw.

Der Professor der Nationalökonoinie an der llandelshochschule
0. J{. K£jpL., der unei`wartet am 14. Mai diescs Jahres verschied, war
ein tiefschtii.fender und grtindlicher Forscher.
In seiner Doktor-

abhandlung untersuchte er auf Gi`und der von der Geistlichkeit
zusammengestellten Ftinfjahi`estabellen die soziale und berufliche
Klassenbildung in der finnischen Landbevölkerung in den Jahren
1815-75. Er wies nach, dass sich die Klasse der Nichtbeguterten
damals in Finnland auf dem Lande so stai`k vermehrte, dass dadurch
schwere soziale Missstände entstanden, welche die Behörden beunruhigten und spätei. zu einer weitzielenden Bodenreform den Anstoss

gaben.
In seinem Hauptwerk »Suomen siirtolaisuus ja 19. vuosisadan
kansantalous» (Die Auswandei.ung und die Volkswirtschaft in Finnland im 19. Jahrhundert) 1ieferte er den Nachweis, dass die Auswanderung durch wii.tschaftliche Faktoren vei.ui`sacht war. Da
sich auf dem Lande die Klasse der Nichtbegtiterten stärkervermehrte als die Ausdehnung des Ei`werbslebens voi`aussetzte, hatten

die Nichtbegiiterten -

Einlieger und Arbeiter - nicht in aus-

reichender Menge Arbeit solcherArt, dass sie dadurch ein gentigendes
Auskommen ei`hielten. Auf dem ländlichen Arbeitsmarkt wai` das
Angebot gi`össer als die Nachfrage, was eine nur langsame Verbessei'ung des Lolmniveaus zur Folge hatte. In der zweiten Hälfte des
19. .Jahrhunderts trat eine noch ungleichmässigere Vei.teilung des
Einkommens und Vermögens auf dem Lande ein, was zusammen
mit andei.en Faktoren zu einer gewaltsamen Auslösung in Form
stai`ker Auswanderung ftihi.te.
Später untei`suchte Kilpi gewisse aktuelle Fi`agen des finnischen
Wii`tschaftslebens wie den Zusammenbruch der Kaufkraft des Geldes,
die Bedeutung der pi`ivaten Unternehmertätigkeit und die Ursachen der Konjunkturschwankungen. Auch bei der Behandlung
diesei` Fragen ei`wies er sich als vorurteilsloser Forscher, der be-
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strebt war die Ursachen und die Entwicklung der Erscheinungen
objektiv zu ei`klären. Indem er sich auf das von der Statistik gebotene Matei`ial stiitzte und auch die Ansichten der Männer des
praktischen Lebens berticksichtigte, versuchte er zu zeigen, wie
die wii.tschaftlichen Fragen durch die Gi`undeigenschaften des mensch1ichen Charakters bedingt sind.
Er war fest davon tiberzeugt,
dass das Verstehen und Ei.klären der Erscheinungen des Wii`tschaftslebens Vertrautheit mit den histoi`ischen, kulturellen und moralischen Problemen voraussetze, und dass man nur so zu zuverlässigen Ergebnissen gelangen könne.
K. F. IGNATIUS.

von Dr. J14cir#£ KofJero, Präsident des Statistischen Zentralamtes.

Senator Kai`l Emil Ferdinand lgnatius, der bekannte finnische
Wissenschaftler und Politiker, wurde am 27. Oktober 1837 in Poi`i
geboi'en. Seine wissenschaftlichen Studien an der Universität Helsinki begann er im Herbst 1856 und 1861 schloss er sie mit der Erwerbung des philosophischen Doktorgrades ab. Im Jahre 1865 wui`de er
zum Dozenten der »Geschichte und Statistik Finnlands)) an der
Univei.sität Helsinki ernannL.

Ende desselben Jahi`es ei`hielt ei` eine

Anstellung in dem damals eben gegriindeten Statistischen Zentralanit Finnlands. Einige Jahi.e später wurde er Direktoi` desselben.
Als Leiter des Statistischen Zenti'alamtes hat lgnatius eine bedeutungsvolle Ai.beit dadui-ch ausgeftihrt, dass er die amtliche finnische Statistik auf modei.ne Grundlagen stellte. Allerdings wai`en
schon gute Vorarbeiten geleistet. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
wurde nämlich eine jährliche Bevölkerungsstatistik ausgearbeitet
und zwar unter Benutzung eingehender Formulare. Ebenso hatte
man schon in der schwedischen Zeit jähi`lich genaue Angaben
iiber die lndustrie gesammelt. Der Aussenhandel war durch die
von den Zollbehörden zusammengestellten Jahresberichte beleuchtet woi`den. Aussei`dem enthielten die Jahresberichte dei. Präsidenten der Regierungsbezirke Zahlenangaben aus vielen vei`schiedenen
Gebieten.
Trotzdem war die amtliche finnische Statistik noch mit vielen
Mängeln behaftet, als lgnatius seine Tätigkeit im Statistischen
Zentralamt Finnlands begann. Die Statistik des Aussenhandels
und der Schiffahrt stellte lgnatius im Jahre 1867 auf eine neue
Grundlage. Ftir die Berichte der Präsidenten der Regierungsbezirke
arbeitete er umfangreiche statistische Tabellen aus, die verschiedene
Gebiete des finnischen Wirtschaftslebens beleuchteten. Zwecks
Refoi'm der Bevölkerungsstatistik arbeitete er neue Foi`mulare ftir
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die Kirchenbticher sowie fiii. die auf ihnen fussenden Jahres- und
Zehnjahrestabellen aus. Ausserdem veranlasste lgnatius, dass seit 1870
in den grössten Städten des Landes jedes zehnte Jahr regelmässige
Volkszählungen vorgenommen wurden. Anfang der 80 er Jahre
modei`nisierte er ausserdem die lndusti.iestatistik.
Unter den ganz neuen Zweigen der Statistik, die lgnatius einftihrte, sei die Landwii.tschaftsstatistik genannt, besonders die
landwirtschaftliche Betriebszählung, die 1876 im Regierungsbezirk
Uusimaa durchgeftihrt wurde, fernei` eine auf der Besteuerung

fussende Statistik der Einkommen und

Vermögen vom Jahre

1869 ab.
Ignatius Tätigkeit als Ei`neuei`er der amtlichen finnischen
Statistik gelangte 1885 zum Abschluss, als er in die Regierung
bei`ufen wurde. 1900 nahm er seinen Abschied als Senator, weil er
die Russifizierungspolitik unter Nikolai 11. nicht billigte. Nachdem
im Jahre 1905 die Grundgesetze Finnlands infolge des Generalstreiks

ihre volle Geltung wiedererlangt hatten, trat lgnatius abermals in die
Regierung ein; als dann aber einige Jahi'e später eine neue Periode
der Russifizierung begann, erhielt lgnatius 1908 seinen Abschied.
Er starb am 11. September 1909. Mit lgnatius war ein begabter

åoe:scEebr:r2i:g=eni:?:i:k:nåearhipn;l::iakne:e::d ein M a nn von u nbeugsaDIE EmTFUHRUNG DES ANERBENRECHTS IN
FINNLAND.
von PT.o£. Dr. Kyösti Hacilaia.

Die Einftihrung des Anerbenrechts ist augenblicklich die
wichtigste agrarpolitische Frage in Finnland. Sie steht in engem
Zusammenhang mit dem Problem der tibermässigen Zersttickelung
und Verschuldung der Giitei`. Während die älteren finnischen Agrargesetze beides verhinderten, hat die spätere liberalistische Entwicklung hier Ttir und Tor geöffnet. Wir haben in Finnland heute
Zehntausende iiberschuldeter Grundbesitzer, deren Schuld zum
grossen Teil unpi`oduktiv ist. Ausserdem gibt es ca. 200 000landwirtschaftliche Betriebe mit nur 2-10 ha Acker, die sich nur in
Ausnahmefällen zweckentsprechend teilen lassen. Auch vom forstpolitischen Standpunkt aus wii.d es immer wichtiger die foi.tdauernde
Zersttickelung der Wälder zu verhindem, da der Ertrag der ganz
kleinen Waldflächen nur fiir den Hausbedarf regelmässig verwendet
wird.
Es liegt seit dem Jahre 1933 ein Entwurf zu ähnlichen Teilungseinschränkungen vor, wie sie in Schweden 1926 durchgeftihrt sind.
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Danach wäre in jedem einzelnen Falle genau zu erwägen, ob sich
die Teile, in die ein Gut zerlegt werden soll, auch zweckentsprechend
verwenden lassen und ob der Wert des Gutes durch die Teilung
nicht wesentlich vermindei.t wird. Bei Abtrennung von Grund
und Boden zu industriellen Zwecken wären diese Gesichtspunkte
nicht zu beachten.
Solche Teilungseinschränkungen wären
schleunigst in Geltung zu bringen.
Dabei erweist es sich dann als notwendig einem der Miteigenttimer das Recht zu verleihen die anderen Beteiligten auf Gtitern,
welche sich nicht mehr teilen lassen und Ubei` deren gemeinsame
Weiterbewirtschaftung die Miteigenttimei` sich nicht einigen können,
abzufinden. Es wäre auch gesetzlich zu regeln, welcher Miteigenttimer dieses Recht hat. Abfindungspi`eis diirfte nicht der tibliche
Preis sein, sondem es wäre gleich zu Gunsten des Anerben etwa
1/4-1/8, je nach der Anzahl der Miteigenttlmer, abzuziehen. Der
Staat mtisste die Zahlung solcher Abfindungssummen vermittelii,
wenn die Miteigenttimer dies wiinschen, und könnte dabei auch die
staatsgarantierten Obligationen verwenden. Die Rechte der Witwe
wären zu schtitzen und eingehende diesbeztigliche Bestimmungen
zu erlassen. Derartige Regelungen miissten auf allen Giitern obligatorisch sein, bei denen nachgewiesen wii`d, dass sie nicht weitei.
geteilt wei`den können. Aber auch auf den iibrigen kleinen und
mittelgrossen Gtitern mtisste der Besitzer des Gutes die Möglichkeit
haben zu bestimmen, ob das Gut unter dieselben Bestimmungen
fallen soll, wie die Gtiter, die sich nicht mehr teilen lassen.
In Finnland liegt ein Entwurf zu einem Gesetz, wie es oben
näher ausgeftihrt woi.den ist, vom Jahi`e 1934 vor, ebenso ein zweitcr Entwurf vom Jahre 1935, der nur die Regelung der Ei.bfälle
zwischen den Anerben in dem oben angedeuteten Sinne bezweckt.
Ein solcher begrenzter Vorschlag gentigt jedoch zur Lösung dieser
Frage nicht. Seitens der Regierung sind Gutachten Uber die beiden
Vorschläge von vei`schiedenen Organisationen im Lande eingefordert woi`den, von denen mehi`ere zieinliche Vertrautheit mit den
einschlägigen Fi.agen zeigen. Die weitere Behandlung dieser Frage
ist zu beschleunigen.

DER PREIS ALS REGULATOR DER BEDURFNISBEFRIEDIGUNG.

von Ka`nd. d. Phil. Lauri af lleurtin.
Verf. behandelt das Pi`oblem, welche Pi.eise die Befriedigung
der bezahlungsfähigsten Bediirfnisse ermöglichen. Die allgemeine
Auffassung nimmt das Kostenprinzip an. Selbst wenn dies im Falle
des konstanten Ertrages richtig wäre, kann es ftir den Fall des

ZUSAMMENFASSUN G

383

zunehmenden Ertages nicht zutreffen. Dieser bedeutet, dass bei
der Ausweitung der Produktion jede neue Einheit die Gesamtkosten
um den Betrag tibei.steigt, der kleiner ist als die Einheitskosten der
vorhergehenden Produktmenge. Die Kosten, die die Einheit in
sich selbst zu den anderen verui.sacht, nennt man Mehi.kosten.
In diesem Falle kann man jede Einheit als isoliertes Produkt denken
mit den Kosten, die ebenso hoch sind wie die Mehrkosten jeder
Einheit. Und wenn jedes Produkt die Nachfrage hat, die den Mehi.kosten desselben entspricht, ist das Kostenprinzip in jeder Beziehung vei`wirklicht wie in dem allgemeinen Falle des konstanten
Erti`ages. Alle diese Produkte werden bei dem einheitlichen Pi`eis
nachgefragt, der den Mehrkosten des letzten Produkts entspricht.
Diesei` Preis, dei. in diesem Falle immei. unter den durchschnittlichen Kosten liegt, ermöglicht die Befi`iedigung der bezahlungsfähigsten Bediirfnisse. Darum vertritt Verf. das Mehrkostenpi`inzip,
nach dem die Befriedigung der bezahlungsfähigsten Bediii.fnisse
durch den Preis ermöglicht wird, dei. den Mehrkosten entspricht,
welche die betreffende Nachfi.age noch bezahlen kann, unter der
Bedingung, dass der Wert der sämtlichen Produkteinheiten den

gesamten Kosten derselben entspricht. Im Falle des konstanten
Erti`ages fällt dieses Prinzip mit dem Kostenprinzip zusammen und
es gilt auch ftir den abnehmenden Ertrag. Denn obgleich die ersteren
Produkteinheiten dann einen höhcren Pi`eis haben als ihre Kosten,
verändei.t dies die Nachfrage nicht, die immei` höher ist als die der
letzten Einheit.

JOULUKsl
lubemista
dn4ai.gciref ^Wi.fcÅeJJ..
Tuulen viemää 1.
Suurenmoisen
menestyksen saavuttanut historia]]inen romaani Amei.jkan
kansalaissodasta. 3. painos. - 75 mk, kangask. 90 mk.

AHn[. ^ruoJ[.tJaaJ.a..

Isäntä ja

emäntä.

))Paimenen; piian

ja emännän» Katrin myöhempien vaiheiden kuvaus, viehättävästi ja sydäme]lisesti kerrottu. 5. painos. - 48 mk, kangaskansissa 62 mk.

Agapefus..

Hilman-päivät.

Räiskyvän

oikeat,a kirja)1ista ilotu]itusta.
50 mk.

JJrkÅ.z.

K[.uz./.d7.ut...

elämäkertaromaani

pirteä

4. painos. -

Kauppaneuvos.

Juho Lallukasta.

Elävästj

-

romaani

40 mk, kangask.

38

kirjoitettu

mk,

kangask.

48 mk.

tJarJ Loz{A[./.a.. Kaksltei.äinen miekka.
F`omaani
kielikysymyksestämme, ajankohtaisuudessaaii mitä kiititoisin. 48 mk.
-X

Suomen kirkko kuvissa.

Loistava

kuvateos,

joka

kuvin ja tekstein esittää kansankirkkomme elämää. Toimittaneet Aleksi Lehlonen, Eino Soi.munen, E. Rinne 3a H. J. Viher/.uuri..

-

Kangask.

120 mk, nahkaselk.

Runeberg ja hänen maailmansa.

160 mk.

Juhlava kuvateos,

joka valaisee kansallisrunoilijamme elämää.
Kuvat koonnut
Llrar/a H[.m, tekst.it kirjoittanut y/`/.ö H[.rn. - Sid. 100 mk,
nahkaselk. 140 mk.

T. Vatis*z.z/z... F. E. Sil]anpää.
Elämä ja teokset.
mäinen laajempi Sillanpää-tutkimus. 82 liit.ekuvaa. kangask. 85 mk, nahkaselk. 95 mk.

Aa:e[ L.

Wciiner-Gren..

Vetoomus jolmlseen.

Ensim68 mk,

Pohjois-

maideii yhteisten pyrkimysten suuntaviivoja. - 25 mk.

B/.Ö.m SuJid..

Isänmaan eheys.

Ajatuksia kielikysymyk-

sestämme. - 15 mk.

OTAVA

KULUTUSOSUUSKUNTIEN

LllTTO

KESKUS-

(K.K.)

Osuuskauppaln vallstus- ja neuvontajärjestö.
Jäsenosuuskauppain |äsenmäärä v.1936 273.177
Jäsenosuuskauppain
myynti v. 1936
1.492.6
milj.

mk.

OSUUSTUKKUKAUPPA
Osuuskauppain
Liikevaihto v.

kaupallinen

(OTK)

keskuslilke.

1936 871.9.

KESKINÄINEN

YHTIÖ

r. l.

HENKIVAKUUTUS-

KANSA

Osuuskauppain

perustama

henkivakuutus-

laltos.

Henkivakuutusten
milj.

hanklnta

v.

1936

138.5

mk.

KESKINÄINEN

PALO- ja TAPA-

TFöfiTM-ÄVAKUUTUSYHTlöKANSA
Osuuskauppain perustama palo-ja tapaturmavakuutuslaitos.
Vakuutuskanta v:n
milj.

mk.

1936 Iopussa yht. 2.250.4

Erås esimerkki
OS U USTO I M I N N A N
TARP EELL I S U U D ESTA
Kuten tunnettua, Valion ympärille on ryhmittynyt. sangen
Suuri osa maamme karjanomistajia, kaikkiaan 62 000 jäsentä.
Enimmäkseen ovat Valion jäsenet pientaloista väkeä, sillä heidän
omistamastaan n. 370.000 lehmästä kuuluu keskimäärin kuusi
kutakin jäsentilaa kobti.

Ymmärrettävää on, etteivät näin vähäväkiset pystyisi erikseen toimien saamaan suuriakaan aikaan, mutta ryhmittyneinä
he edustavat suurta taloudellista voimaa. Osuustoiminta se on
tehnyt mahdo]liseksi yhteisen keskusliikkeen, Valion, perustamiscn ja sen suorittaman nionipuolisen työn, josta tässä mainittakoon vain muutamia esimerkkejä.
Muistamme hyvin, että suomalainen voi on ollut huonossa
huudossa ulkomaiJla. Mutta sen jälkeen kun Valio - ensimmäisenä maassamme --ryhtyi käyttämään laatuarvostelua ja laatumaksutapaa, on voin laatu parantunut, ja nyt on suomalainen voi
muiden parhaiden verojsta. Valion järjestämä säännöl]inen meijerineuvonta ja ``ta]ion suuren laboratorion tutkimukset ovat
myös vaikuttaneet tähän laadun ja samalla hinnan nousuun sekä
vientimme hyväksi.
Toisaa ]ta on `'alio työskcnne]lyt `'oimakkaasti myös tuotantokustannusten alentamiseksi avustamalla jäseniåän näytelaiLiimien
perustamisessa ja hoi{lossa sekä edistämällä reh`iii

viljely- ja
käyttöt,apoja, joista ovat h}'ötync.ct eivät vain \'.alion jäsenet,

vaan maamme maatalousväki kokonaisuudessaan.
Kaikki tämä on saatu aikaan osuustoiminnallisin kcinoin, eikä
se, kuten huomautimmc, `7ähäväkise]le maatalousväestöllemme
]nuuten olisi ollut ma]idollistakaan.

VALIO

rE

Painotöiden
tarvitsijat!
H]storial]lnen Aikakaus-

kirja ynnä monet muut
sivistyslukemistot painetaan He]singln Uudessa
Kii.japaino Oy!ssä.
HisLorioilsijat, sekä tieteel-

liset ja taloudelliset laitokset

ja ]iikkeet teet,täkää tarvit,semanne kirjapainolliset
työt Helsingin Uudessa Kirjapaino Oy:ssä, joka kunnolla suorittaa vaativim-

matkin t,ehlävät.

Ennakkokustannusarvioita lac]Öimme
ciuliisti ja työt 5uoritamme tä5möllisesti.

HELSINGIN UUSI
KIRJAPAIN0 0.Y.
Helsinki.

Ludviginkatu

4-6. Puh. 23833 ja 33789

KUTSU

Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansa~
Iaisille osallistua Norden-yhdistysten kirjoituskilpailuun
pohjoismaisen yhteistyön edistämiseksi.

Kilpailun tarkoitus.
Kilpailun tarkoituksena on aikaansaada tode]1isuuspohjaisia ehdotuksia siitä,
mitä talouselämän lainsäädännön ja hal)innon ala]la voitaisiin tehdä läheisemmän
ja merkityksellisemmän yhteistyön aikaansaamiseksi Pohjolan viiden va]tion
välillä.

mpailuaineet.
1.
2.
3.

4.
5.

Pohjoismaisello yhteistyölle sopivja tohtäviä lainsäädännön ja liallinnon alaJla.
Pohjoismaat yhtenä, niiiden malden asukkai]lo avojmena työmarkkjna~aluoem.
Mitä ede]Iytyksiä on kiinteämmäL]e taloudellisel]e yhteistoiminmue maatalouden aLalla pohjoismaissa ja miten on tä]]ainen yhteistoiminta aikaansaatava?
Mitä voidaan polijoismaiden taho]ta yhteisesti tchdä tavai'anvaihdon helpottamiseksi uJkopuole]la o]evien maiden kanssa?
Multa pohjoismaldon taloudelliso]]e yhteistoiminmlle tärkoitä kysymyksiä.

Palkinnot.
Palkintoina parhaista kirjoituksista jaetaan jokaisessa viidestä yllämainitusta maasta kolme ensimmäistä palkintoa å 1.000: -Rkr. ja kaksi toista palkintoa å 400 Rkr. Senlisäksi lunastetaan n. 20 palkinnoitta jäänyttä kirjoi-

tusta Rkr. 200: -keskihintaan.

Palkintolautakunta.
Suomesta tulevat kirjoitukset arvostelee palkintolautakunta, johon kuuluvat
senaattori, lakit. tri Leo Ehrnrooth, professori Kyösti Haataja ja professori
Br. Suvirant,a. Tämän lautakunnan ehdottamat kirjoitukset arvostelee kaikkien Norden-yhdistysten yhteisesti asettama palkintolautakunta, joka jakaa
palkinnot ja määrää lunastettavat kirjoitukset. Ainoastaan yksi ensimmäinen palkinto voidaan jakaa kussakin kirjoitusryhmässä maata kohden. Yhteinen palkintolautakunta pidättää itselleen oikeuden muuttaa palkintojen
lukumäärää.

Kilpailuaika.
Ki]pakirjoitukset, joiden pituus ei mielellään saa ylittää normaalin aikakauskirjoituksen pituutta, on jätettävä Suomen Norden-yhdistyksen sihteeristöön,
Fabianinkatu 29 H:ki ennen huhtikuun 1 p. 1938. Kuoreen on merkittävä
»Norden-yhdistysten kirjoituskilpailu» ja on kirjoitus allekirjoitettava nimimerkillä sekä oikea nimi ja osoite oheistettava su]jetussa kuoressa. Käsikirjoituksen tulee ol]a konee]la kirjoitettu mieluimmin kahdessa kappaleessa.

Lähempiä tietoja kirjoituskilpailusta antaa Suomen Norden-yhdistyksen sihteei.i, fi]. kand. Kari Lavonius kanslia-aikaan klo 14-16.
NORDEN-YIII)ISTYSTEN HALI.ITUKSET.
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TUOTANTOLAITOKSIA:

gissä:
sikuri-

1,211,7`79,821:-

Helsi n-

Neulomo
ja trikootehdas.
ja
kahvipaahtimo, pakkaamo,

teknokemiallinen

tehdas,

konepaja.

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

tulitikkutehdas,

paperinjalostustehdas,

puunjalostustehdas,
janjalostustehdas,
purissa:
rooni- ja

harjatehdas,

makeistehdas,

Mylly,
rinke]i-,
makaleipätehcias. J ä m s ä s s ä:

Tiilitehdas,` 0 u ! u s s a :

S.O.K:n
kaikki

kaupat.

marV i i-

Mylly.

tuotteita;:
myyvät
jäsenosuus-

S. O. K:n

/`/
li 74 000

Y joutuiiut

vakuiitet,tunsa

kuolemantapauksen

`-akuutussumman suorittamaan.

johdosta on

SUOMI-}.htiö jo

Jos ku]lekin iiäistä eräänlaisessa

i>Ihmiskohta]oir.lcn kirjassaD vai.attaisiin sivu, jossa selvitettäisiin niitä vaikeita olo-

suhteita, joit,a vakuutussumma joutui vakavalla hetkellä he]pottamaan, paisuisi
siitä `'alta`.a teos. jonka jokainen rivi velvoit,tavasti alleviivaisi l`enki`7akuutuksen
välttämättömyyttä.
Näistä maallisen vaelluksensa päättäneistä `-akuutetuista tuskin kukaan saatto
aavistaa, miten pian oikukas kohtalo hänen elämänkaai-ensa katkaisisi. Mutta

jokainen heistä oli ennen sitä vastuuntuntoisena tehnyt sen, mikä jokaisen tulisikim
tehdä, - t,urvannut omiensa vastaisen toimeentulon henkivakuutuksella. Heidäm
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 `-astaisuutta, joiden toimeentulo on Teidän työkyvystänne riippuva? Sen teette
varmimmin ottamalla tarkoituksenmukaiseii henkivakuutuksen.
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N..n suurln h®nklvakuutu.lalto.
Helsinki 1937, Helgingin Uusi Kii`japaino®y.

