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Jussi  TTiij]o,  Kansanedu,skuiria  ia  val,t,i,or.  tulo-ia  menoar(Ji(].    K.  J.
Gummci`us   Osal%}'htij.t.   J}'väskylä   4938.     Siv.147.

Tohtoi`i  Tez/.on  teos  »Kansaneduskunta  ja  valt,ion  tulo-  ja  iiieno-
arvio»   on   varsinaisesti   }'leisen   valtio-opin   alaan   kuuluva   julkaisu.
Siinä   selvitetään   pääasiassa   kys}'m}'stä,   missä   määiin   ja   kuinka
kansaneduskunnat   käyttävät   budjettivaltaa   ja   selvitetään   tällöin
kansarieduskunnan  ja  hallituksen  välisiä  suhteita.    Ei.i  }rht,eiskunta-
t,ieteet   ovat   varsin   lähellä   toisiaan   ja   käsittelevät   useiii   samoja
probleemoja,   vaikkakin   hiukan   ei`i   kannoilta   katsottuna.     Niinitä
Teljon   teos   tuo   var.sin   paljon   mielenkiintoista   ja   aivan   uuttakin
myös  julkista  taloutta  koskevaan  finanssit,ieteelliseen  tutkimukseen.

Teljon   esitys   on   selväpiirteistä   ja   loogillista.     Toiselta   puolen
kaikki   esitett}.   pei.ustuu   tarkoin   tutkittuun   empiiriseen   tosiasia-
aineistoon.   Tutkimuksen  spesiaaliluontoisuudesta  johtuu,  et,tä  siinä
ei  ole  puututtu  laajoihin  sosiaaliteoreettisiin probleemoihin.   Kuit,en-
kin  tuodaan  t,eoksessa  esiin  m}J'ös   teoi.eett,isesti  ai`vokkaita  havain-
toja   iiiistä   budjetti-ilmiöihin   liittyvistä   kysymyksistä,   joita   tekijä
on   työnsä   luonteen   vuoksi   katsonut   tarpeelliseksi   käsitteellisesti
selvittää.     Arvokkainta   tässä   suhteessa   näyttää   olevan   budjetin
ja  kansaneduskunnan  budjettivallan  käsitteen  selvit}J.s  (vrt.  varsin-
kin  siv.   '[6-17)   sekä  ns.   }rleisten  ja ns. yht,eiskunnallisten  menojen
toisistaan   erottaminen   (siv.   8rj   ja   seui`.)   ja   tähän   liitt}'vä   esitys
siitä,   kuinka  kansaneduskunta   osoittaa  taipumusta  viime  inainittu-
jen,  mutta  ei  ensin  mainittujen  menojen  ]isäämiseen.

Teos jakaantuu viiteen  seuraavaan lukuun:  1.  Johdatus,11.  Kan-
saneduskuntien   budjettivallan   synty,    111.   T\T}rkyajan   kansanedus-
kuntien   budjettivalta,   IV.   Kansaneduskunta   budjettivallan   käyt-
täjänä,  V.  Loppulause.    Ensimmäisessä  luvussa  selvitetään  loogilli-
sesti ja  havainnollisesti  ne  käsitteet,  joiden  pohjalle  seui`aavien luku-
jen  esitys  i`akentuu.    Tekijä  huomauttaa,  kuinka  budjetti  on  suun-
nitelma,  sitova  ohje  sekä  kolmanneksi  määi`äaikainen.    Budjettijär-
jestelmään  kuuluvat  itse  budjetti,  budjettimenettely  sekä  budjetti-
valta.    Budjetilla  on  kirjanpidollinen  ja  oikeudellinen tehtävä (muo-
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dolliset  tehtävät)   sekä  ta]oudellinen  ja   poliittinen  tehtävä   (asialli-
set  tehtävät).    Tässä  kohden  esityst,ä   on  i)ieni  huomaamattomuus
tahi   mahdollisesti   painovirhe    (sivulla    11,   toisen   kappaleen   ensi
rivillä   on   »kirjanpidollisesti   ja   asiallisesti»,  pitää   luonno]Iisesti   olla
»kirjanpido]]isesti   ja   oikeudellisestii)).     Teljo   on   tässä   ansiokkaasti
selventänyt   käsit.teitä,  jotka   alaa   koskevassa   kirjallisuudessa  ovat
y]eensä  esitetyt  melkoisen  puuttee]Iisesti  ja  epämääräisesti.  Kirjoit-
taja  huomauttaa  edelleen,  ku].nka  nykyaikaisissa  valtioissa  budjetti
on   rakennettu   tiettyjen   yleisten   budjettiperiaatteiden   mukaisesti,
jotta  se  täyttäisi  sille  annettujen  tehtävien  asettamat  vaatimukset.
Näitä  yleisiä  budjettipei.iaatteita  erotetaan  seui.aavat  neljä:  täydel-
1isyys-   e]i   universaalisuusperiaate,   nimenomaisuus-   e]i   eksklusiivi-
suusperiaate,    eheysperiaate    ja    selvy}'speriaate.     Täydellisyys-    ja
nimenomaisuusperiaatteiden   Teljo   kat,soo   liittyvän   budjetin   asial-
Iiseen   rakenteeseen   sekä   eheys-   ja   selvyysperiaatteiden   muodo]Ii-
seen   rakenteeseen.    Tosiasiallisesti   selvyysperiaate   liitty}r   myöskin
budjetin   asialliseen   rakent,eeseen;   juuri   tähän   puoleen   kohdistuu
kirjoittajan   Suomen   valtionbudjetin   tulopuoleen   kohdistama   kri-
tiikki   (siv.   14,   viite   1).    Budjettimenettelyyn   liittyvinä   erotetaan
seui`aavat  neljä  periaatetta:  ]uotettavuusperiaate,  ennakollisuusperi-
aate,  erittelyperiaate  ja  julkisuusperiaate.    Kansaneduskunnan  bud-
jettivallan   Teljo   esit,tää   käsitteellisesti   olevan   suppeaminan   kuin
yleisen  finanssivallan.    Hän  huomauttaa  aivan  oikein,  kuinka  kan-
saneduskunnan  finanssivallan  käyttöön  kuuluvista  monista  toimen-
piteistä  muodollisest,ikin  päätetään  usein  budjetin  u]kopuolel]a.  »Nii-
den   tehtävänä   on   antaa   valt,iotalouden   I"hitykselle   pysyväinen
suunta   tietyllä   erikoisalalla;   vei`ot   ovat  useimmiten   pysyväisiä   ja
valtio]ainat  enimmäkseen  pitkäaikaisia,  ja  valtiovai`ain  käyttöä  sito-
vat  lait  ovat  joko  pysyväisiä  t,ai  määräaikaisinakin  voimassa  ajan-
jakson,  joka  käsittää   useampia   toisiaan  seui`aavia  varainhoitokau-
sia.    Budjetoiminen,   jonka   teht,ävänä   on  kaikkien  valt,ion  tulojen
ja  menojen  systematisoiminen  ja  tasapainoon  saat,t,aminen,  kohdis-
tuu  sitävastoin  aina  yhteen  ainoaan  varainhojtovuoteen.»   (Siv.  16.)

Teoksen   pääosa,   noin  i)uolet   koko  julkaisusta,   käsittää   esityk-
sen  Suomen  eduskunnan  budjettivallan  käytöstä.    Esitys  on  varsin
mielenkiintoinen,   vaikkakin   runsaat   t,ilastot,iedot   tekevät   lukija]le
sen  hiukan  raskaaksi.  Tässä,  kut,en muuallakin esityksessä, on koros-
tett,u    sit,ä   suurt,a    merkitystä,   inikä   va]tiovarainvaliokunnalle   on
tullut   budjetista    päätett,äessä    (budjetin   vahvistuksessa).     Tähän
seikkaan   tekijä   palaa   vielä   loppulauseessa,   jo.ssa   huomautetaan,
kuinka valtiotalouden laajentumispyrkimyksellä on ollut tärkeä  vai-
kut,us  kansaneduskunnan  budjettivallan  käyttöön.    »Se  on  lisännyt
eiitisestäänkin viimeksimainit,un vaikeutta ja  vastuunalaisuutta  sekä
pakottanut  kansaneduskunnan,  jolla  monipäisenä  kokouksena  ei  ole
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mahdollisuutta    pereht}'ä    budjet,in   lukemattomiin   yksit}t-iskohtiin,
turvautumaan  }.hä   suuremmassa   määrässä   finanssivaliokuntaansa,
jonka  merkit}'s  hallituksen  ja  kansaneduskunnan  väliin  t}.önt,}'vänä
valtatekijänä  on  sen  johdosta  kasvanut.»

Tohtoi`i  Teljon  arvokas   teos  tulee   varinaan  herättämään  suui`ta
mielenkiintoa   kaikissa    niissä   piireissä,   jotka   ohjaavat   tai   ainakin
seuraavat  valtiomsen  ja  taloudellisen  elämämme  kehit,}'stä.

M.  J.-o.

TiiE  LiQuoR  LEGisLATior`.  iN  FiNLAND.    Helsinki  1938.  Siv.  51.

0}'  Alkoholiliike  Ab:n  julkaisemana  on  ilincstynyt  cnglanninkie-
linen  kirjanen   »The liquor legislation in  Finland».   Julkaisu  käsittää
neljä  ai'tikkelia,  joiden  kirjoittajia   ovat  esittelijäneuvos  4.  Vehi.Jö,
esittelijäneuvos   `J.  7T.  fJg/uö.J%7t,   tohtori   J].  Tz4h!i.   ja   osastopäällikkö
S.  S.  Scbzmens¢¢ri..      Käännöksen    englanninkielelle    on    suoi.ittanut
maistei`i  W.  HeJ!.jt.

Eniten   mielenkiintoa   lukijassa   herättävät   Vehilän   ja   Tuhdin
kirjoitukset  ))The  liquor  legislation  in  Finland»  ja  »The  consumption
on  alcoholic  liquors.»    Vehilän  artikkelissa  »The  liquor  legislation  in
Finland»   (Väkijuomalainsäädäntö   Suomessa)   luodaan   aluksi   lyhyt
katsaus   aikaisempaan   väkijuomalainsäädäntöömme   aina   vuodesta
1866  lähtien  ja   siirT}-tään  sitten  käsittelemään  vuoden   1932  väki-
juomalakia  ja  siihen  perustuvaa  nykyistä  väkijuomajärjestelmääm-
me.    Ai`tikkeliin  on  saatu  inahtumaan,  sen  suppeudesta  huolimatta,
kaikki olennainen n`'k`risen väkijuomalainsäädäntömme  määrä}'ksistä
ja  täsmällinen  selo.;ths  niistä  tarkoituksista,  joihin  näillä  säännök-
sillä  on  p}Titt}'.    Esimei`kkinä  siitä,  miten  artikkelissa  on  asiat  esi-
tett}', viitattakoon  sivuilla  19~20 olevaan selostukseen siitä,  kuinka
väkijuomalain   noudattainista   valvotaan.     L}'h}t.esti   mainitaan   ne
tehtävät,  joita  tässä  hoitavat  poliisiviranomaiset,  sosiaaliministei`iö,
Oy    Alkoholiliike    Ab,    kunnalliset    väkijuomaliikkeen    tarkastajat,
merivai`tiolaitos,  tullilaitos,  lääkintöhallitus  ja  kuntien  raittiuslauta-
kunnat.     Mielenkiintoisesti   ja   nähdäkseni   tämäntapaisessa   ju]kai-
sussa   soveliaalla   tavalla   kirjoittaja   valaisee   m}'öskin   Alkoholiliik-
keen   monopoliverotusvaltuuksia.    Tämä   kohta   kuuluu   esityksessä
seuraavasti:   »Kun  lainsäätäjä  haLuaa  koi`ot,taa  väkijuomien  hintoja
asettamalla  niille  korkeita  veroja  ja  sitä  tietä  pienentää  alkoholin
kulutusta,   verolait.   muodostavat   tärkeän   osan   väkijuomalainsää-
dännössä.   Suomessa  ei  vei.olaeilla  ole  tällaista  tärkeää  asemaa  väki-
juomalainsäädännössä,  lukuunottamatta  ehkä  mallasjuomain  vero-
tust,a  koskevia  säoännöksiä.    Mutta  toiselta  puolen  väkijuoinayhtiö,
verolainsäätäjän  tarkoitusten  mukaisesti,  on  i)yrkin}.t  rajoittamaan
tislattujen  juomien,  varsinkin  viinan,  kulutust,a  m}röskin  noudatta-
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mallaan    hintapolitiikalla.      Väkijuomayhtiön    vuosivoitto    sisältää
siten  vei`oihin  vei`rattavia  tuloja,  ja  osaksi  tästä  syystä  vuotuinen
voitto   kohoaa   hvvin   huomattavaan   summaan.»    Tässä   kosket,el-
Iaan   väkijuomajärjestelinämme   »Akilleen    kantapäätä».     Määi`itel-
tiinpä  veron  käsite  miten  tahansa,  monopoliyhtiön  vli  kustannusten
saamat  tulot  ovat  verotuloja  ja  niiden  lisääminen .monopolihintoja
koroittamalla  on  verotuksen  lisäämistä.    Perustuslakimme  mukaan
vei`on   säätämisva]ta    taasen    kuuluu   eduskunnalle,   joka   ei   ilman
perustuslain   muutosta   voi   sitä   itseltään   siirtää   pois.       N?rkyistä
väkijuomalainsäädäntöä   suunniteltaessa   ei   tätä    seikkaa   ole   huo-
mattu,  mutta  enneinmin  tai  m}'öhemmin tähän ristiriitaiseen asian-
tilaan  täytynee  tulla  muutos  (vrt.  Leppo,  »Suomen  valtion  sodan-
jälkeisen   kulutusvei`otuksen   pääpiirteet.»   Siv.  2,  100~104,  106-
108,  220).

Tuhdin   kirjoituksessa   »The   consumption   on   alcoholic  liquors»
(Väkijuomien   kulutus)   esitetään   aluksi  tilasto]lisia  tietoja  väkijuo-
mien   kulutuksesta   ennen   kieltolakiaikaa.    Huomautetaan,   kuinka
kulutus   1870-Iuvulla   (josta   lähtien   tilastotietoja   on   saatavissa)   ja
1880-luvun   alussa   teki   miltei   3   litraa   100-prosenttista   alkoholia
asukasta   kohden.   Alkoholin  kulutuksesta  kieltolakiajan  jälkeen  ja
kulutuksen   suui`uuteen   vaikuttaneista   tekijöistä   on   kirjoituksessa
oivallinen   selvitys.     Alkoholiliikkeen    hintapolitiikan   johdosta.   on
kulutus,   kuten   tunnettua,   pysynyt   suhteellisen   pienenä   (vuonna
1937   1.38  ltr.),   niin  että  Suomi  on  säilyttänyt  jo  ennen  sotaa  saa-
vuttaman-sa  aseman  pienimpänä  alkoholin  kulutusmaana  (asukasta
kohden laskettuna) Euroopassa.  Kirjoittaja esittää, että jossain mää-
i`in  muutkin  kuin  hintatekijät  ovat  vaikuttaneet  tähän  kehitykseen
huomauttaen,  kuinka  maaseudulla  on  väkijuomien  saanti  vaikeaa,
kun  myymälöitä  on  vain  kaupungeissa  ja  kauppaloissa.    Kirjoituk-
sessa  käsitel]ään  vie]ä  laitonta  väkijuomakauppaa,  va[tion  väkijuo-
maliikkeestä    saamia    tuloja    sekä    juoppoutta.      Huomautetaan,
että   vasta   vuoden   1934   alusta  alkaen  salakuljetuksesta  onnistut-
tiin   saamaan   ylivalta   jyrkkien   lainsäädännöllisten   toimenpiteiden
avulla.    Vuonna  1933  takavarikoitiin  noin  653 000  litraa  alkoholia,
mutta  vuonna  1937  vain  noin  53 000 liti`aa.   Salakuljetus  on vähen-
tynyt  jopa  enemmänkin  kuin  mitä  näistä  luvuista  voisi  päätellä,
sillä valvonta  on tullut aikaisempaa tehokkaammaksi, jolloin entistä
suui.empi   määi`ä   salakuljettajien   tavai`asta   on   saatu   takavarikoi-
duksi.    Tuhdin  kii.joitus  tekee   luotettavan  ja  tieteellisen  eksaktin
vaikutuksen.    Esitys  on  selväpiii`teistä  ja  valaisevaa.

Hyvösen  artikkeli  »The  manufacture  on  alcoholic  liquors»  (Väki-
juomain  valmistus)  on  suppea  esitys  eräistä  piirteistä  väkijuomain
tuotantopolitiikassa.  Siinä käsitellään pääasiallisesti kysymystä siitä,
olisiko   nykyisten   hai`valukuisten   polttimoiden   sijasta   maatalous-
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elinkeinolle  edu]lisempaa,  jos  }7mpäri  maan  o]isi  pieniä  po]ttimoita,
jolloin  ei`i  puolilla  maata  saat,aisiin  menekkiä  peruna]le,  jota  poltti-
moissa    käytetään    raaka-aineena.      Kirjoituksessa    huomautetaan,
et,tä     perunaa     nyk}risinkin     ostetaan     eri    puolilta    maata    i`ahti-
vapaasti,   joten   nykyinen   olotila   on   maatalouselinkeinolle   varsin
edumnen.    Itse   väkijuomain  valmist,uksessa  on  suurtuotanto  luon-
nollisesti  ehdottomasti  karinatt,avinta.    Vieläkin  halveminaksi  tulisi
t,uotanto,   jos   raaka-ainekin   ostettaisiin   vain   lähiseuduilta.     Käy-
tännössä   oleva   i`aaka-aineen  ostopolitiikka  mei`kitsee  käsittääkseni
vai`sin suui.ta myönn}7tystä maat,aloudellisille intresseille.  Salmensaa-
ren  kirjoituksessa  i)Temperance  work  in  Finland»  (Raittiustyö  Suo-
messa)    selostetaan   pääasiallisesti   maan   raittiusjärjestöjen    työtä.

Kysymyksessä  oleva  Alkoholiliikkeen  julkaisu  vaikuttaa  vleensä
asialliselta  ja  valaisevalta.   Ulkomaalainen  maamme  oloihin   pereh-
t,yvä  henkilö voi  sitä  käyttää  suomalaisen alkoholipolitiikan lyhyenä
käsikirjana,  jo]laista  julkaisua  lieneekin  jo  kauan  kaivattu.

M.  L-o.

ALFRT3D   AMor`r`,      Volkswirtschaftiiche     Gruiqd;begrif|e     und    Grund-
prozJJcmc.    Gustav  Fisc.her.    Jena  1938.    Siv.  167.

Amo7inin   tuotannossa   muodostavat   kansantaloustiet,een   met,o-
dologiset   ja   käsitteelliset   selvittelyt   erittäin   huomattavan   osan.
Paitsi  laajemmissa  teoksissaan  hän  on  näitä  kysymyksiä  ahkerasti
pohtinut   lukuisissa   kirja-arvosteluissaan,   jotka   useimmiten   ovat
olleet   pikemminkin   itsenäisiä   teoi`eett,isluontoisia   t.ut,kielmia   kuin
joidenkin  yksit}'isten  julkaisujen  tavanmukaisia   esittelyjä.    Hänen
tänä  vuonna   ilmest,yneen  uuden  teoksensa   aihepiiri   liikkuu   myös,
kuten  nimikin jo  osoitt,aa,  käsitemäärittelyjen alal]a.   Teoksen näkö-
kulmaa   selventää   vielä   alaotsake:   Johdat,us   kansantaloudel]iseen
ajatteluun.

Kirjoittaja  huomauttaa  aluksi,  että  keskustelu  kansantaloude]li-
sista  kysymyksistä  on  saanut  erittäin  suuren  tilan  n}rk}'i)äivien  jul-
kisessa   elämässä.     Näistä   probleemeista   on   tu)Iut   t,odel)isia   e)in-
kysymyksiä,  joiden  ratkaisemisesta  riippuu  miljoonien  ihmisten  ine-
nestys  ja  hyvinvointi.   Oikeiden ja  tarkoituksenmukaisten  ratkaisu-
jen   suoi.ittaminen   edellyttää   kuitenkin   perehtymistä   kansant,alou-
delliseen   ajatteluun.     Tässä   kohdin   on   oleinassa   se   vaikeus,   et,tä
ihmiset  ovat  yleensä  t,ottuneet  ajattelemaan  »yksityistaloudellisesti.J)
Sellaisten  tottumusten  luomasta  näköalan  ahtaudesta  on  pääst,ävä
erilleen  ja  ajatusobjekti  on  saatava  kokonaan  toiseksi.    Tähän  tar-
vitaan  sitkeää  harjoitusta,   sillä  kansantaloudellinen  ajatustapa  on
vain  uutteran  ja  järjestelmällisen  t,yön  avulla  opittavissa.    Kansan-
taloudellisen  ajattelun  oppiminen  taas  merkit,see  ensi  kädessä  sitä,
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että   päästään   selville   kansanLa]oudellisista   peruskäsitteistä,   nämä
kun  muodostavat  koko  kansant,aloudellisen  ajattelun  pohjan.

Selvitellessään    omaa    kantaansa    käsitteiden    määrittelemiseen
nähden   kirjoittaja   esittää   monia   varsin   mielenkiiiitoisia   ja   huo-
miot,a   ansaitsevia   ajatuksia.     Hän   mainitsee,   miten   aikaisemmat

|ki|gannsanytka:|Pnuks:i:å::enks|Pd::ttåia:||atekki:säitteteä,mkäiTn,k¥%nåråå:åttaylivh::
jokapäiväisen   kielenkäytön   sanoihin,   joiden   mei`kitys   todellisuu-
dessa  saattaa  hyvinkin  suuresti vaihdella ja  antaa  aihetta  epjlaiseen
tulkintaan.    Nykyään  sen  sijaan  mennään  toiseen  äärimmäisyyteen
ja    kielletään   kokonaan   arvo   kansantaloudellisi]ta    määi`itelmj]t,ä.
Tätä   perustellaan   sillä  väitteellä,   että  kansantaloustieteessä  ei  ole
lainkaan  mahdo"st,a  päästä  objektiivisiin  käs;t,emääritelmiin,  koska
kaikki  käsitteet  ovat  palmstakin  subjektiivisia  ja  ehdollisia.    Toisin
sanoen   ei   voida   i)uhua   t)oikeistat),   vaan   ainoastaan   »tarkoituksen-
mukaisista»  käsitteistä.    Amonn  huomautt,aa  näiden  väitteiden  joh-
dosta,  että vain »oikeat» käsitteet ovat »tarkoituksenmukaisia» käsit-
teitä.    On   pidettävä   mielessä,   ett,ä   käsitteet   ovat   ajatuksen   väli-
neitä.   Nykyään  on  jouduttu  siihen,  että  kukin  kansant,aloustiet,ee.n
tutkija   määrittelee   täysin   mielivaltaisest,i   ne   käsitteet,   joita   hän
tutkimuksessaan   kävttää.    Tyytyminen   epäse]viin   ja   i`ist,iriitaisiin
käsitemääritelmiin  oUsoittaa  tieteen  vaatimusten  ja  tieteellisen  muo-
don   tajuamisen   puutet,ta.    Vain   silloin   tieteellinen   pyrkimys   voi
olla   menestyl«ellistä,   kun   pidetään   ohjeena   asiallisesti  ja   loogilli-
sest,i   oikeita   Däkökoht,ia.     Ei   myöskään   saa   otaksua,   että   käsit-
teet  olisivat  ikäänkuin  meidän  ajatustemme  ulkopuo]ella  ja  ett,ä  ne
voitaisiin  jollakin  mystil]isellä  tavalla  keksiä  tai  opi)ia  tuntemaan.
Tosiasia  on  se,  et,tä  me  itse  muodostamme  käsitteet  ja  että  jokin
sana  merkitsee  tiettyä  käsitett,ä  yhteydessä  toisiin  sanoihin.    Siten
esimerkiksi   kysymyksen   ollessa   talous-   tai   arvo-käsitteistä   meillä
on  vain  mahdollisuus  todeta,  mitä  ei`i  merkityksiä  toisaalta  kävtän-
nöllinen  e]ämä  ja   toisaalta  taas  tiede   antaa   ))t,alousi)-   ja   »arvö»-sa-
noille  ja   mikä   näistä   eri   merkityksistä   soveltuu   kansantaloudelli-
seen   ajatteluun.

Aivan  oikein  kirjoittaja  t,ässä  yhteydessä  mainitsee,  että  näinä
kysymykset  ovat  yleensä  jääneet  riit,tävää  huomiota  vaille,  koska
vain  uusia  teorioita  ja  järjestelmiä  luomal]a  tut,kija  voi  saada  itsel-
leen  kuuluisuutta.   Useimmiten  käy  kuitenkjn  niin,  että  uudet  teo-
riat  eivät  osoitt,audu  pitkäikäisiksi,  vaan  joutuvat  pian  unohduk-
siin.    Kansantaloustiede  tarvit,see  tätä  nykyä  ennen  kaikkea  käsit,-
teiden  määiitte]emiseen  kohdistuvaa  tietoista  t,yötä,  ja  tätä on kir-
joittaja  myös  halunnut  edist,ää.

Tällainen  teos  voi  tietenkin  helposti  inuodost,ua  pelkäksi  lkaava-
maiseksi   käsitteiden  ja   määritelmien  ]uette]oksi.    Näin   ei   ole   kui-
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tenkaan  tässä  tapauksessa  kä}'n}.t.     Esitys  on  kylläkin  keskitettyä,
inutta   tekijän  persoonallinen  t}'}'li  ja  hänen  omintakeiset  näkökoh-
taiisa  ja  kriitilliset  huomautuksensa  i)it,ävät,  vireillä  lukijan  mielen-
kiinnon.     Muotlollisessa   suhteessa   teos   noudattaa    suui-in    piirtein
samanlaista    r}'hniit}-stä    kujii    kansantaloust,ieteen    oppikirjat    }r|i-
päänsä.    Jonkjn  verran  irrallisena  liitt}'y  teokseen  luku,  jossa   kir-
joittaja  t,erävästi  i)olemisoi  ei`äiden  tumettujen  kansantaloustieteen
edustajain,  m.m.     Sombai.tin ja  Gottl-Ottlilienfeldin, talouskäsitystä
vastaan.     Aivan   ei`ikoisen   onnistuneena   on   pidettävä   sit,ä   tapaa,
millä   kirjoittaja   luo   histoi`iallisen   taustan   eräille   kansantaloust,ie-
teen   keskeisille   probleemeille.    Se,   mikä   kansantaloust,ieteen   aikai-
semmille  koulukunnille  on  ominaista,  on  tässä  luonnehdit,tu  suoi`as-
t,aan  esikuvallisen  yt,imekkäästi  ja  satiuvasti.

M.    Stl..

AD~oLpr   JETupr`,  _Befol_kr!tngs.sp©rgsmaalet   i,   Danmark.    Udgjvet   a£
Studentsamfundets opl}'sningsforening.  Povl  Bi-annei-.  K¢benhavn
1937.   Siv.   206.

Pohjoismaissakin  on  viime  vuosina  r}'hd}'tty  pohtimaan  väestö-
kysymystä  ja  tai`kkaamaan  kunkin  rnaan  väestön  kehitystä.    Ruot,-
sissa   väestökys?'m}'s   tuli   ensiksi   yleiseminän   huomion   koht,eeksi
aviopuolisoiden /14grd4/in julkaiseman väestök}.s}'m}'ksen pulaa kos-
kevan  kirjan  ilmestytt}.ä.    Tanskan  oloista  on  tilastodepartementin
entinen  johtaja  Adolph  Jensen  viime  vuonna  julkaissut  perusteelli-
sen  ja   erittäin  asiallisen  esityksen.    Vaikka  tekijä   nimenomaan  il-
Tnoittaa  rajoittavansa  esit}'ksensä  Tanskaii  tilanteen  selvittämiseen
on   kirjassa   h}.vin   paljon   viei'aan   inaan   lukijaakin   kiinnostavaa.
Onhan   vai`sinkin   Pohjoismaissa   väestökehitys   ollut  samansuuntai-
nen   jo   T)itemmän   aikaa.

Tekijä  seuraa   koko   lailla   toisia  teitä  kuin  aviopuolisot  Myrdal.
.Jälkimmäisethän  asettivat  esityksessään  pääpainon  väestökys}rmyk-
sen  sosiaalis-eetillise]le  Tiuolelle  sekä  selvittelivät  ensi  sijassa  perheen
vhteiskunnallisessa  asemassa  tapahtunutta  muutosta.    He  hahmoit-

Le::å:kssiaaniåne:io,t|kve:::::ioainn`äk:ekiåkTinataaråik:::.eesÅedn.,tpahrp::l:issei:
sitä  vastoin pyrkii enemmän selittämään ke.hitystä saatavissa olevien
tietojen   perusteella,   tutkii  ensi  sijassa  oman  maansa  väestösuhtei-
den  kehitystä  ja  esit,tää,  mitä  ehdotuksia  on  tehty  syntyneisyyden
vähenemisestä  johtuvien  haittojen poistamiseksi, ai`vostellen samalla
niiden  tehokkuutta.

Esitys  jakaantuu  neljään  osaan,  joista  ensimmäisessä  tekijä  luo
}'leiskatsauksen  Tanskan  väestöoloihin  ja  kehitykseen  nyk}'päiviin
asti.   Onhan  jo  tunnettua,  kuinka  tähän  asti  käytetyt  väestöilmiöi-
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den  mittapuut  eivät  anna  todellista  kuvaa  asiasta.    H`'vin  sattuvin
vertauksin   hän   huomauttaa,   kuinka   väkiluku   sinänsä   ja   eräiden
suhdelukujen  esittäminen  ei  tä}'sin  selvitä,  inillainen  kansan  todelli-
nen  elinvoima  on.   Tä}7ty}.  kä}'ttää   uusia  inittoja, sillä  ikärakenne-
kaan   ei   vielä   valaise   asiaa   kyllin   selvästi.

Menneinä   aikoina   on   syntyneisyyden   rajoittamista   ilmeisesti
harjoitettu   ainakin   joissain   piireissä.    Mutta   syyt   s}.ntyneisyyden
rajoittamiseen  ovat  muuttuneet.   Jensen  mainitsee  tässä  yhteydessä
muutamia,  joiden  vaikutusta  hän  pitää  nykyisin  suurempana  kuin
Malthuksen   aikoinaan   esittämää   kurjuutta.     Niinpä   naisten   yhä
runsaampi   ansiotyöskentely  kodin   ulkopuolella   on   sellainen   ilmiö.
Siinä  joutuu  pei.heen  äiti  uudella  lailla  i`atkaisemaan  kantansa  las-
ten  s}7nn}-ttäiniseen.    Samoin  on  lasten  työskentely  perheen  piirissä

ja  vanhempiensa   apuna  estyn}'t  yleisen  oppivelvollisuuden   toteut-
tamisen  vuoksi.

Kerran  h}'väks`.ttv  kanta  pyrkii  aina  laajentamaan  sovellutus-
alaansa.    Kun  on  opittu  rajoittamaan  lasten  lukumäärä  3-/±  lap-
seen,   on   saman   tien   saavutettu   taito,   jonka   johdonmukainen   ]a
täydellinen   toteuttaminen   merkitsee   lapsettomuutta   tai   yksilapsi-
järjestelmää.     Asiassa   on   enää   vain   aste-ero.     T\Tyk}raikana,   sanoo
Jensen,   taloudellisten   vaikuttimien   taakse   kätketään   aivan   avoi-
mesti    s}rnnyt}.slakko,    johon    on    i.yhdytty    puhtaasti    itsekkäistä
syistä,  omaksi inukavuudeksi.   Niin onkin Tanskassa syntyneisyyden
rajoitus   jo   vienyt   siihen,   että   kansa   on   »vanhentumassa».     Vielä
parikyminentä  vuotta  sitten  15  vuotta  nuoi`emmat  lapset  inuodos-
tivat  siellä  noin  kolmasosan  väestöstä.    P\Tyt  samat  ikäluokat  käsit-
tävät  vain  noin  neljäsosan  koko  väestöstä.

Tällainen  kuluttavan  väestön  lukumäärässä  tapahtunut  vähen-
n}'s   nävttäisi   tarjoavan   väestölle   paremmat   mahdollisuudet   sääs-
tämisto-imintaan.    Kansan  säästäväisvvden  ja  säästöönpanojen  olisi
pitänyt  kasvaa,  ainakin  mahdollisuud6t  siihen  ovat  pai`emmat  kuin
aikaisemmin.      Mutta    initen    onkaan   käynyt?    Tulojen   lisäys   on
kä}rtett}'  i)ääasiallisesti  e]intason  parantamiseen.    Myöskin  ne  osat,
jotka  oli  tai`koitettu  tulevaisuuden  tarpeita  varten,   on  usein  käy-
tettv m.m. lasten valmistamiskustannuksiin elämäntehtävään.  Merk-
kinä  siitä,  että  vanhemmat  pyrkivät  helpottamaan  niiden  harvojen
lastensa  kamppailua  toimeentulosta,  on  m.m.  se,  että  opi)ikouluihin
p}'ritään  yhä   laajemmista   piireistä,   samoin  yliopistoon,   jotta   lap-
set.   voisivat   menestyksellä   kilpaiLLa   sellaisista   toimista,   joissa   he
helpommin   kuin   heidän   vanhempansa   saisivat   elatuksensa.

Kirjan  toinen  osa  on  omistettu  kvantitatiivisten  seikkojen  tut-
kimiselle.    Tehdessään   selkoa   eri   maissa   suoritetuista   väestöprog-
nooseista  Jensen  samalla  arvostelee  niiden luotettavuutta ja  käyttö-
kelpoisuutta.    Sitten  hän  siirt`rv  kumoamaan  yleisessä  mielipiteessä
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edelleenkin    eläviä    optimistisia    käsityskantoja    väestökysymyksen
suht,een.    Koht,a  kohdalta  tekijä  osoittaa, kuinka vähäiset mahdolli-
suudet  meillä  on  saada  niiden  avul]a  kehityksen  liike  pysähtymään
tai   liikkumaan   toiseen   suunt,aan.

Tosin  on  kuolleisuus joka  maassa  huomattavastikin  vähentynyt.
Onhan  esim.  poikalapsella  n}'kyisin  },'li  neljä  kei.taa  suurempi  mah-
dollisuus   saavut,taa   80   vuoden   ikä   kuin   pari   vuosisataa   sitten.
Nykyajan  lapsen  elämän  jatkuminen  pitemmälle  on  varmempi  kuin
entisajan  lasten.   Kansan  elintaso  on  noussut  huomattavasti,  mutta
ainakin  osa  siit,ä  on  saavut,ettu  sen  vuoksi,  että  kulut,t,avan  väestön
osuus  koko  väestöstä  on  pienentyn}'t,  syntyneisyyden  vähenemisen
vuoksi.     Ei   sekään,   että   keskimääi`äinen   elinikä   on   kohonnut   ja
vieläkin  kohoaisi, riitä i)ysyttämään   väestön lukumääi.ää ennallaan.
Se   ]isää   vain   vanhusten   ja   niiden   väestönosien   lukua,jotka eivät
huolehdi  väestön  toimeentulosta.

Usein  on  väitetty,  että  työttömyystilanne  helpottuisi,  jos  väki-
Iuku  pienenisi.    Mutta  ei  lapsirajoitus  millään  tavoin  vaikuta  nyky-
hetken  työttömyyttä  vähentävästi.    Ensiksikin  lai)simäärän  vähen-
nys  tuntuisi  työttömyysti]anteessa  vasta  20-30  vuoden  kuluttua,
ei  ennen.    M`itta  mitä  me  voimme  sanoa  näin  ennakolta  sen  ajan
työvoimantarpeesta?   Yleinen   on   edelleen   se   virheellinen   käsitys,
että  yhteiskunnan  t,yöntarpeen  luullaan  olevan  määrältään  muuttu-
mattoman.    Unohdetaan   niin   helposti,   että   väkiluvun   pienenemi-
nen    merkit,see    samalla    kuluttajien    vähenemistä,    tavaroiden    ja
käyttöesineiden  vähentynyttä  tarvet,ta.

Entä  olisiko  mahdollista  korvata  pienentynyt  syntyneisyys  pyr-
kimällä   alentamaan   pienten   lasten   kuolleisuutta?   Sen   ikäkauden
kuolleisuushan  on  suuri.    Kuolleisuuden    pienentyminen    merkit,see
]uonnollisesti   elinvoiman   säästymistä,   mutta   varsin   suui'ta   apua
siit,ä  ei  voi  odottaa.    Sen  lisäksi  siihen  liittyy  eräs  ]aadullinen  heik-
kous,   heikotkin   yksilöt   jäävät   elämään   vaatien   erikoista   huolen-
pitoa, koska  kaikki  heistä  eivät  tule  toiineen omin voimin elämässä.

Enimmän  mahdollisuuksia  näyttää  olevan  sillä  ]isä}'ksellä,  joka
seuraisi   avioliittoisuuden   lisäänt}7misestä.     Jos   avio]iittojen   hedel-
mällisyys   pys}'isi   ennal]aan,   niin   olisi   avio]iittojen   lisääntymisestä
tuloksena   huomion   arvoinen   synt}'neiden   lisäys.     Mutta   nyt   on
lisäksi  muistettava,  että   nyk}'ään  jo  avioliittojen  solmiamisen  lyk-
kävtvminen   vanheinmille   vuosille   merkitsee   last,en   luvun   vähene-
mi.stä   avioliitossa,   koska   vaimon   hedelmä]lis`'vsaika   lyhenee.

Kirjan  kolmannessa  osassa  tekijä  selvitt,elee  väestökysymykseen
]iittyviä   kvalit,atiivisia   probleenioja.    Ei   ole   pääasia,   kuinka   suui.i
jokin  väest,ö  on,  vaan  sen  ]aatu  ja  l"stävyys  ovat  m}7ös  rat,kaisevia
tekijöitä.     Eri    \'ht,eiskuntaluokissa    on    syntyneisy}.den   rajoitusta
harjoitettu   vaih.televassa    määrin.        Korkeammissa   luokissa   täinä
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ilmiö  aikaisemmin oli voiinakkaampi  kuin alemiiiissa,  mutta vähitel-
]en  on  tietoisuus  le\.inn}rt  jä]kimmäisiinkin  ja sen kä}rttö on  muodos-
tunut  hvvin  vleiseksi.    Entisaikoina  tasoit,ti  ei.i  vhteiskuntaluokkien
syntyneisyyttä  tavallaan  myös  pienten  lasten  s.hurempi  kuolleisuus
sosiaalisesti   alemmissa   }.hteiskuntaluokissa.     N}rt   sitävastoin   tun-
tuu  selvemmin  eri  yhteiskuntaluokkien  erilainen  svnt}'neisy}.s  myö-
hemijinäkin   vuosina,   koska   pienten   lasten   kuoll.;isuus   on   monin
keinoin   saatu   alenemaan.     r\T}Jkyään   on   lisäksi   siirt}-ininen   vhteis-
kuntaluokasta    toiseen    paljon    nopeampaa   ja   helpompaa   kLin  ai-
kaiseinmin.

Pienten   lasten   kuolleisuuden   väheneminen   merkitsee   aina   sa-
malla  sitä,  että  osa  lapsista  astuu  elämään  pienemmällä  vastustus-
kyvyllä   varustettuna   kuin   olisi   toivottavaa.     Iluolenpito   pikku-
Iapsista  ei  pelasta  e)ämään  ainoastaan  sel]aisia  yksilöitä,  jotka  ovat
täysin   elinkelpoisia,    vaan   myös   sellaisia,   jotka   on   jo   alun   perin
tuomittu joutumaan alak}'nteen eläiiiäntaistelussa.   Perinnöllisyyden
lahjana   saattaa   joku   saada   vanheinmiltaan   hyviä   ominaisuuksia,
mutta    m}'öskin   lapsen   elämää   voi   tulla   rasittamaan  jokin   van-
hemmilta   peritty   taakka,   jonka   kantaminen   murtaa   elämänilon.

Viimeisessä   luvussa   Jensen   tai.kastelee   niitä   erilaisia   positiivi-
sia   toimenpiteitä,   joita   nykyaikana   on   toteutettu   eri   valtioissa.
Yleisenä  piirteenä   hän  mainitsee,   että  kaikkialla   on  siirrytty  kiel-
tojen  ja  rajoitusten  käytöstä  positiivisten  toimenpiteiden  kannalle.
Mutta niiden tehon ja vaikutusten arvostelu on vaikeat,a,  sillä  niissä,
kuten   koko   väestökysym}rksessä,   on   kaksi   toisilleen   vastakkaista
tulosmahdo]lisuutta.     Väestökysymyksen   ratkaisun   löytäminen   on
lähes  yhtä  vaikea  kuin  se  tilanne,  mikä  Saksan  sosiaalidemoki`aat-
tisella  puolueella  oli  ennen  maailmansotaa.   Silloin  pohdittiin  kovin,
olisiko  toivottavaa,   että  työväestöllä  olisi  vähän  vai  paljon  lapsia.
Isot   lapsimäärät   sillä   hetkellä   mei`kitsivät   tulevaisuudessa   monta
sosiaa]idemoki`aattista  äänestäjää  vaaleissa,   kun  taas   pienet   lapsi-
määrät  merkitsivät  työvoiman  pienentynyttä  tarjontaa  tule.vaisuu-
dessa.    Edellinen  merkitsi  siis  poliittisen  vallan  lisä}'stä,  jälkimmäi-
nen   taas   taloudellisen   mahdin   kasvua.

Ei`inomaisella   mielenkiinnolla  lukee   edellä  selostetun  kirjan.     Se
tarjoaa   melko  tyhjentävän  analyysin   väestökysymyksestä,   mutta
mitään  uutta  parannuskeinoa  ei  siinä  ole  esitetty.   Monet  esimei.kit
ja   havainnolliset   kuviot   elävöittävät   esitystä.

A .II .T .
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\N.1j.VALLi .-.,     lJroduc{,ion,     priciiitg     (Lnd   unem,ployTrient   i,n   t,lie   static

6.ict!e.    P`iblications  of  the  Ne`herlan(ls  Economic  lnsiitut,e.   [Iaai.-
lein   1937.    Si\J.138.

Kirjoiit:`ja    on   aikaiseinmassu    tutkiinukscssaan    käsitell}'t   koLi-

junktuurik\'s\'m\'*tä.     Tässä    teoksessa    hän    Lahtoo    Lodistaa,    että
kaikki  ta]o.us.e,Iä)`T`än  häji.iöiJi[iiöt,  eivät  ole  u]konaisten  tekijäin  muii-
toksesta    aiheutu\'ia.      Tässä    hän    tar.kaste]ee    hinnanmuodostusta
staattisessa  tilassa  ja  asettaa  i)äätehtä\'äkseen  t\.öttöm\'\'den  staat,-
tiscn  teorian  ]uoii`isen.    .\nal\'\'si  on  h\.vin  lähellä  I_,ausärineii  koulu-
kuntaa,  mutta  hän  tuo  saiiialulå  siihen `i]scita  uusia  seikkoja.

Staattisessakin  tilassa  \'oi h€`llita teknologinen t}'öttömyys,  kosh
tuot,antovoiniia   ei   aina   oJe.  kj;nLeiden   teknJllisten   kertoiiiiien   suh-
teessa,  vaan  jot,akin  voi  jäädä  }'litse.    J{jinteiden  ja  osit,tain  kiint,ei-
den   teknillisten   kcrtoimien   t,ai)austen   lisäksi   voi   vielä   valljt,a   tä}'si
vaihtelu  näiden   kesken,  jolloin  itse   hintaprol)Ieemin  rat,kaisu  mää-
i`ää   lopullisesti   totc`iituvat.    Vajn   tässä   tai)auksessa   ci   teknologista-
kaan    t}.öttöm}.}.ttä    voida    ajatella    olevan   o]emassa.     Siten   eivät
teknilliset   kei.t,oiinct   voi   olla   hinnanmuodostuksen   aktiivisia,   hin-
nasta    itse   riiprtuniattamia   tekijöitä,   kuten   C'c{s6`ez  väittää.     Koska
näin  o]Ien   Luotantomenet,eliiiän  määrä\.t\.minen  on  vuorovaikuLuk-
sel]isessa   r.iippuvaisuussuhteessa   itse   hirinanmuodostukseen,   ei   ole
oikein   käsitellä   s;tä   ainoastaan  sen  sui)]ementiiarisem  pei.iaatteena.

\'leisanal}'}'sin  kannalt,a  mielenkiintoinen  on  k}-s}'nt,äkä}'rien  t,ai.-
kast,elu.    Kun  kerran  jonkin  h}'ö(lykkeen  k\'s\.ntä  ei  ole  vaiii  t,ämän
h\.ödvkkeen   hinnan  vaan  kaikkien  muiden.ki.n  h}-ödykkeiden  hinto-
jen  funktio,  ei  myöskään  kys}'iitää  voida  kuvata  vain  }'hdellä  käy-
rällä.     Kaikkien   hyöd}'kl"iden   kutakin   hintaryistettä   vast,aa   erään
määrät`'n   h\'öd\'kkeen   k\'s\'nnässä   oiiia   määränsä.     Kun   h}.öd}'k-
keit,ä  on  tavat,on  iia]jous,  niin  näistä  iiionista  kysyntäkäyrist,ä  muo-
dostuu  }7htenäinen  k}'s}'ntäpinta.    Tästä  kaaoksest,a  koettaa  kirjai-
lija  se]vi}'t}'ä  sillä,  että  ajattelee  kutakin  kombinat,ioiiiahdo]lisuutta

ja  siten  s}'nt}'vää  ääretönt,ä  järjestelmicn  inäärää.    Jos  kunkin  tuo-
tant,ovoiman    tarjonta   on   määi-ätt,y   ja   siis   hinnasta   riippumaton,
niin   }'hden   mainituista   järjestelmistä   tä}'t}.}.   vastat,a   tuotaiitovoi-
mien  suh(let,t,a.    Tämä  ()n  hinnoituksen  rai,kaisu  staat,tisessa  tilassa.

Ansiokas   on   i`ajatuoi,tavuusteorian   kritiikki,   jossa   m.m.   tode-
taan,   että   rajatuott,avuudet   ovat   suoraan   veri.annollisia   hint,oihin
eivätkä    vhtä    suuret.      r\Tiinikään    ilmenee    rajatuott,avuusteoriassa
kehässä  todistelua.    Rajat uottavuus  riipr)uu rajah}töd}'stä ja vaikut-
taa   tulonjak(ion,   joka   i"iolestaan   vaikuttaa   hintoihin   ja   rajah}'ö-
tyyn.

Ijopuksi   VaJÅ'  tarkast,elee  staat,t,isen  ja  d}'naamisen  välitilaa,  jota
muutamat    nimittä`'ät    ]iikku`'.iksi    tasapainoksi,    iTiutta    jota    hän
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nimitt,ää  Tinbergin  lämpöopista  lainaamalla  termillä  adiabaattiseksi
muutokseksi.

Hieman  raskaan  esjtyksen  takana  (tn  useita  teräviä  huomioit,a.
Mut,ta   eräs   ilmeinen   heikkous,   joka   on   yhteinen   useille   teoreet-
tisenkin  kansantaloustieteen  edustajalle,  esiintyy  tekijä]Iä  t,avallista
selvempänä.     Puhdas    deduktiivinen   järjestelmä    auttamat,tomasti
kietoutuu  te]eologisen   ajattelun   verhoon.    Hän ei ainoast,aan kuvaa
tapahtumista  tapahtumisena,  vaan  samalla  tahtoo  nähdä  siinä  jon-
kin   korkeamman   tai.koituksenmukaisuuden   ihant,eellisen   t,oteut,u-
man.   Toivottavast,i  vähitellen  tulee  selväksi,  että  tällainen  ajatte]u
ei  anna  oikeita  tuloksia,  vieläpä  on  tieteelle  täysin  vieras.

1..    ().     [1_



KflTsf`US   ULKOMfilDEN
fl I K J] K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.

EKONOMISK  TIDSKRIFT.

N :o  2,  1938.  -  Dcwid  David,son,  Spridd,a  studi,er  rörande  de  na-
£i.oricbJeÅonomjskc!   scb77tmc!7thcmgen.     Tekijä   kiinnittää   huomionsa   va-

paan  ja  sidotun  valuutan  ei.oavaisuuksiin  ja  huomauttaa  kokemuk-
sen  osoittaneen,   ettei  sidotun   valuutan  ehdottomasti  tarvitse  olla
vakavamman  kuin  vapaan  valuutan.    Niinpä  esim.   viime  vuosina
Ruot,sin   valuutta   on   ollut   vakavampi   kuin   kultavaluutat,,   joiden
arvo  on  melkoisesti  noussut.   Molempien  valuutt,ojen  vakavuus  riip-
puu   näet   lopulta   siitä,   miten   niitä   hoidetaan.

STATS¢KOT\TOMISK   TIDSSKRIFT.

N ..o  4,  1938.   -   John 0.  Egeland,,  Ilovedtinier  i  derb  norske  han-
dels|låtes   utvikting   e|ter   vei.d,enskrigen   og  |remtidsperspekti¢>er.     ±.a;\-
vani`akennustoiminnassa  on  mukauduttava  niihin  rakennusmuutok-
siin,   joita   rahtimarkkinoilla   on   tapahtunut   ja   edelleen   tapahtuu.
Pai`in  viimeisen  vuosikymmenen  tärkeimpiä  kehittymispyrkimyksiä
on   ollut   linjaliikenteen  ja   valtamerentakaisen   liikenteen   suhteelli-
nen   kasvu   sekä   erikoistonnistojen   yhä   lisääntynyt   tai`ve.    Lisäksi
on  mainittava  laivani`akennustekniikan  valtava  kehitys.  - f?.  Krjs-
£enssorL,   Kos!7tcbczsÅcizÅy!erjrig.     Kirjoituksessa   selostetaan   tavai`oiden
kustannuslaskennan  periaatteita.

T\TATIONAL©KONOMISK  TIDSSKRIFT.

N:o  2,1938. -Gurmar  Myrdcd, Kontani  etler  i,n  natura  i  soci,al-
poZ££iÅe7L.    Tekijä  huomauttaa,  että  valinta  luontoissuoritus-  ja  kä-
teissuoritusperiaatteen  välillä   sosiaalipolitiikassa   käy  vältt,ämättö-
mäksi.    Luontoissuorituspei.iaate   on  tekijän   mielestä   tehokkaampi
ja  halvempi  ja  sitä  voidaan  lisäksi  järkevämmin  soveltaa  yleiseen
talouspolitiikkaan.    Lähivuosien  sosiaalipolitiikka  tuleekin  käsittä-
mään  juuri   luontoissuoritusperiaatteen  mukaisia   uudistuksia.   Täl-
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Iaisia   ovat   asunto-olojen   parantaminen,   kouluateriat,   terveyden-
hoidon   tehostaminen   sekä   opintoinahdollisuuksien   parantaminen
ja  opiskelun  huoistaminen.  -  Even  M¢J.s!J.o7tcz,  Arbe/.c!SJf7Shec!6prob-
Zeme£ /Gr og 7".   Kirjoittaja tutkii työttömyyskysymyksen käsittelyä
tilastollisessa  ja  kansantaloudellisessa  kirjallisuudessa  tämän  vuosi-
sadan   alusta   lähtien.     Se,   että   työttömyyskysymyksellä   nyt   on
aivan  toinen  asema  kuin  aikaiseminin,  ei  aiheudu  siitä,  että  työttö-
myystilastoa   olisi   huomattavasti  kehitetty  tai  että  kansantalous-
tiede   työttömyyskysymyksessä   näkisi   uusia   puolia.      Lähinnä   se
J;obhs::auktsiisi:å,teet.träiakysky.TtyesekosT.sisiaJa.l;å#tÅi#earnm¢pii,ristt:„i;wm,Tå:t":

/.L47tÄ!z# och sporÄ¢o£.   Tekijä tarkastelee aihettaan tutkimusmetoodin
kannalta  ja  huomauttaa,   ettei  mikään  taloudellinen  analyysi  voi
kysymystä  ratkaista   ottamatta   huomioon  määrättyjä  aikaproses-
seja.   On siirryttävä aikataloudelliseen analyysiin, jossa kukin muut-
tuja   on  ajan  määräämä  ja  jossa  »ajattomat»  tekijät  vakioina  on
eliminoitu.    Tämä  edistää  taloudellisen  teorian  ja  taloudellisen  to-
dellisuuden   saattamista   lähemmäksi   toisiaan.

N:o  3,1938.  -TJwodor  Geiger,  Rekl,am  for   Pariamerbtsstyret.
-J. C. Overgaa,rd,  Raastofgrur.dlaget  for  vor  Landsbrugsprod,uk±ipr?.
Kirjoittaja  osoittaa  monipuoliseen  tilastoaineistoon  nojautuen liioi-
telluksi sen vallit,sevan käsityksen, että Tanskan maatalouden vienti-
tuotanto pääasiamsesti perustuu ulkomailta tuotuihin raaka-aineisiin.
Päinvastoin  se  pohjautuu  valta-osaltaan  Tanskan  omasta  maape-
rästä  saatuihin  satoihin,  nykyisin jopa  vielä  suuremmassa  määrässä
kuin   aikaiseminin.     Viljelykscn   voimaperäistäminen   on   huomat-
tavasti  lisännyt  satoja,  ja  niinpä  kirjoittajan  mielestä  jo  voidaan
sanoa   maatalouden   olevan   lähestymässä   omavaraisuusastetta   re-
huih±n  n.åhden.  -H.  Winding  Pedersen,  En  empirisk  Prisanalyse,
Engrospriserne 1855-1913. Kir.]a-arvostelu. -Helge Andersen, For-
bundne   Besturezser   i   dansk   ErhvewsLiv.    rT:ek±iå   selostaa   Tanskan
osakeyhtiöiden  johtokuntia  koskevaa tilastollista tutkimusta. Tutki-
mus ulotettiin 304:ään osakeyhtiöön, ja se käsittää  1288 näissä osake-
yhtiöissä  johtavilla  paikoilla  vaikut,tavaa  henkilöä.    Tarkoituksena
oli  selvittää,  kuinka  suuri  ja  kuinka  moneen  yhtiöön  ulottuva  vai-
kutusvalta  puheena  olevilla  yhtiöillä  on  yhtiöiden  piirissä.    Tulok-
sista   mainittakoon,   että   20:llä   vaikutusvaltaisimmalla   henkilöllä
oli  sananvaltaa  yhteensä  114 :ssä  osakeyhtiössä,  joiden osakepääoma
oli   68  °/o   kaikkien   tutkittujen   osakeyhtiöiden   osakepääomasta.

JAHRBUCHER F UR NATI0NALÖKONOMIE UND STATISTIK.
Band,147 , He|t 6. -  S.L. Gabi.iet, Österreich in d,er  grossdew±schen

Wjr£schcb/£.     Kirjoituksessa   pyritään   arvioimaan   entisen   ltävallan
alueen   tuotantoreservejä   ja   luonnonrikkauksia.     Tarkastelun   tu-
5
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]oksena  on  se  toteamus,  et,tä  tällä  alueella  on  nykyisessä  suursak-
salaisessa   yhteydessään   mitä   suui`immat   ]`iahdolhsuudet   kehittää
tuotantoaan   ja   yleensä    talousclämäänsä.   ~   /`.cw.!   v.    BCLl¢'s,   Dze
V ei.teilungsvoi.gänge   und  di,e  Buchhaltungslngriffe.    Kansantalousti\e-
teen  ja  finanssiortin   alalla   on  €`iheutunut  paljon  sekaannusta  siitä,
ettei   ole  tehty   riit,tävän   t,ai`kkaa   eroa   rahatulojen  jakaantumisen
ja   hyödykl«iden   teknillisen   jakaantu[nisen   välillä.    On   nimittäin
muistettava,  että  puheena  olevat  i)rosessit  eivät tapahdu suinkaan
samanaikaisesti.    Tässä   kohdin  on  jouduttu   harhaan   siitä   syystä,
että  kansantaloustiede  on omaksunut liikekirjanpidosta sellaisia abs-
traktisia   käsitteitä,   jotka   eivät   vastaa   todellista   elävää   elämää.
Esimei`kkinä  tällaisista  käsitteistä  voidaan  mainita  ennen  kaikkea
pääoma-käsite,   joka   kansantiiloustieteen   kannalta   katsottuna   on
aivan  toista   kuin  mitä  kirjanpidossa   on asian laita.    Vcrotuskysy-
myksissä  ilmenee  myös  epäselvyyttä  sen  johdosta,  että  niihin  so-
velletaan  kirjanpidon  abstrakLisia  i)eriaatteita.

Band,   148,   Ile|t   1.  -  Otio   v.   Zwtedineck-Si}denlwrst,  Von  d,er.
Grund,lagen   der   soztalen   ]3ewegungen   ur.d,   vom   Schickscil   dei.   deut,-
sche7®  jvcb£i.o7tcbjö.Åo7tom{e.    Vanhan  y]iopistomiehen  jäähyväisesitelmä,

jossa    luodaan   katsaus    Saksan   kansantaloustieteen   saavutuksiin
viime  miespolven  aikana.    Erikoisen  ajankohtaiselta  vaikuttaa  esi-
telmän  loppuosa,  jossa  voimakkaasti  korostetaan  sitä,  ett,ä  valtion
hetkellinen     etu    ei     saa    määi`ätä    jonkin     tut,kimustyön     ai`voa.
Omavastuisuuteen     yhtynyt       vapaudentunne      muodostaa     aina
kansakunnan   suurien  telmjen   i)erustan.     Ilenkiselle  t}'ölle  on  suo-
`&va  sen  taT'vLtseirLaL  vapaus.  -Witly   iNeuzing,  Die  Gestaltungs|ä-
higlwit  des  W irtschaftsgeschehens  iJ,nter  d!en verschiedenen, W irtscha|ts-
orczr}u7tge7t.      Kirjoittaja  tai`kastaa  talouselämän   eri  pcrustyyppejä,
joita  hänen  esityksensä  mukaan  on  kolme.   Ensimmäiselle  on  tun-
nusomaista   kilpailu,   toiselle   inonopo]istinen   talouden   muoto,   kun
taas   kolmas   edusLaa   käskyjä   antavan   keskitetyn   johdon   alaista
taLlouL``a.  -Ri,chard,  C.  Thurnwald,  Kotonialwirtschaftiiche  Betri,ebe.
Kirjoituksessa   selostetaan   siirtomaissa   esiintyviä   erilaisia   yritys-
muotoja.    Samalla   pohditaan   niitä   näkökohtia,   joita   on   otettava
huomioon,    silloin   kuin   saksalaisille   avautuu   mahdollisuus   ottaa
haltuunsa   entisiä   siii.tomaitaan  ja   lähettää   niihin  uudisasukkaita.

Band  148,  Heft  2.  -  Azeå;ander   Kohkcdis,   Kapitalbild,ung  und
Kopj£c®!gri£erfJermehrw7bg.       Tässä     esitetään    pääomanmuodostuksen
luonteenomaisia   piirteitä   puhtaasti   teoreettiselta   kannalta.     Eri-
koisesti  tehostetaan  sitä   vaikutusta,   mikä  tuotantovoimien  ratio-
nalisella   jär].estelyllä   on   pääomanmuodostukseen.   -   Georg   JCLh7t,
Die   Mecharisierung   d,er   lnd,ustri,ecbrbeit   und,   d,as   Probl,err.   d,er   Ar-
öei.ts/rezJde.    Tuotannon  mekanisoitumisesta  aiheutuvat  haitat  eivät
ole   suinkaan   erityisesti   »kapitalismille))   ominaisia,   vaan   johtuvat
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yleensä    viime   aikojen   teknillis-taloudellisesta   kehityksestä.      Jäi`-
jestelmän  muuttaminen   ei  iiäitä   epäkohtia  poista.    Sen   sijaan   on
urheilu-   ja   virkistystilaisuuksien   y.m.s.   avulla   koetettava   luoda
sopivaa  vaihtelua  yksitoikkoiseen  tehdastyöhön  sekä  saatava  työ-
väestö   tuntemaan   henkisestikin   yhteenkuuluvaisuutta   yrityksen
kaLnsssL.  -G.   Albrech,   Da,s   Probl,em  der   ö|fentLichen   Ausgaben  in
der  d!£ereJ?  F..7tci7tzwi.ssenscÄCL/£.     Kirjoituksessa   luodaan  katsaus  jul-
kisen  talouden  menoprobleeinin käsittelyyn  Saksan vai`haisemmassa
finanssikirjallisuudessa.    Kirjoittaja  pitää  varsin  ai`veluttavana  sitä
yleistä  käsitystä,  että  menopuolella  on  finanssitaloudessa  ensisijai-
nen   asema.      Menoja    ei  voida   suinkaan  mielivaltaisesti  määrätä,
koska   kansantalouden   suorituskyky   i`atkaisee   lopullisesti   menojen
suuruuden.

Ba)7Ld J48,  fJe/£  3.  -  Koko  numero  on  omistettu  korporatiivisen
talousjärjestelmän  kuvaamiselle.

WELTWIRTSCHAFTLICHES   ARCHIV.

48.  Band,,  I-Ie|t  1.  -Eri,ch  Eg`ner,  Das  Ringen  und  die  Erneue-
rung  der   ausserwirtscha|tlichei.  Theori,e  i,n   Deutschland.   PyTk:i:m:ys
kansainvälistä   kauppaa   koskevan  teorian  uusimiseen   on   Saksassa
asetettava   yhteyteen   siellä   nykyään   .tapahtuneen   ajatussuunnan
muuttumisen kanssa.     Teorian täytyy mukautua niihin päämääriin,
jotka   on   asetettu   saavutettaviksi   kansantalouden   piirissä.    Tästä
syystä  on  kirjoittajan  mielestä  myös  ulkomaankauppateoriassa  pi-
dettävä silmällä kansantaloudellisia eikä maailmantaloudellisia näkö-
kohriia.   -   August   Lösch,  Wo   gilt  das  Theorem  der  komparcLtiven
KoS!e7}.O   Kirjoittaja   tarkastelee   suhteellisten   kustannusten   teorian
vaikutusalaa  kansainvälisessä  kaupassa,  alueitten  ja  työalojen  vä-
1isessä  vaihdannassa  sekä  henkilöiden  välillä  tapahtuvassa  hyödyk-
keiden  ja  palvelusten  vaihdossa.    Kirjoittajan  mielestä  suhteellisilla
kustannuksilla  ei  ole  merkitystä  muuta  kuin  viimeksi  mainittuun
vaihtoon  nähden.   Kirjoittaja  korostaa  siten  erikoisesti  sitä  seikkaa,
että  suhteellist,en  kustannusten  teoria  on  sinänsä  oikea,  mutLa  että

:.it|åupdeer|Fi::ienet;i=|aöpitii:.n|yrit,%ÄSosvci:å,¥ea,:nupboel,i.itet;i:;l;neJå:::7:L:
gen  6iner  Leh;e  vom  Wirtschaftskreis.     Kåsittelyn koht€ena.  on ian-
sainvälisen  kaupan  kansallinen  teoi`ia,   jonka   avulla  voitaisiin rat-
kaista,   millainen   kansainvälinen   vaihtotoimitus   on   koko   kansan-
talouden   kannalta   edul]isin.      Tutkimus   kohdistuu   Mihail   Mano{-
1esoon suo5aLLu"teor±aa.n. -Hei,nri,ch  Freiherr  von  Stacketberg,  Prob~
!Gme  der  i47"oZZÅommeneJt  Ä'o7tÅz4rJ.e7tz.      Selittääkseen  epätäydellisen
kilpailun  probleemia  kirjoittaja  lukuisien  käyrien  avulla  tai`kastelee
yksilöllisiä   menekkifunktioita,    epätäydellistä   kilpailua   valaisevia
menekkikäyriä   sekä  täydentäviä  hinnanmuodostustekijöitä.
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48.  Band,  Heft  2.   -     Bertrand  Nogaro,  Die  Abhängigkeit  des
P7.e£$7%.fJecLws    ¢oJt    c!er    GeJc!mer}ge.      Kirjoittaja    esittää    näkökohtia,

jotka  hänen  mielestään  on  otettava  lukuun  tutkittaessa  hintatason
riippuvaisuutta   rahan   arvosta.    Kirjoittaja  koskettelee   myös   tär-
keimpiä  niistä  ajat,usvirheistä,  jotka  liittyvät kvantiteett,iteoi.eetti-
seen   ajatteluun  ja  jotka   myös   käytännössä   ovat  tulleet  yleisiksi.
-  Carsten Welinder,  Budjgetausgleich  und,  KonJurLktuwei.lauf .    K:Tr-

joituksessa  selostetaan  ku]utuksen,  säästämisen  ja  investoinnin  suh-
teita   sekä   yksityisessä   että   valt,iotalouden   piirissä.     Teoreettisen
i`akennelmansa   nojalla   kirioittaja   sitten   arvioi   valtion   finanssipo-
liittisia   mahdollisuuksia   elv\Tt,tää   t,aloudel]ista   toi]nintaa   lamakau-
sien  aikana.    Tutkimuksen  päätu]oksena  on,  että  finanssipo]itiikka
on vaikutuksiltaan sitä tehokkaamrti  ja  kestävämpi, mitä tärkeämpi
sija   kotimarkkinoilla   on   kans€`ntal()udessa   ja   mitä   moniT)uolisem-
min  valtio  saattaa  ohjata  kansantal(tutt,a.   Käsit,telyn  piiriin  kuuluu
m.m.   Ruotsin   finanssipo]itiikka   ja   Suomen   suhdannerahasto.   -
CarL  Brinkmarm,  Mi,haiL  Marwil,esco  und  die  klassi,sche  Aussenhan-
de!scheoJ.i.e.      Kirjoittaja    arvostelee    ))romanialaisen    Listin»,    Mihail
Mano.Ilescon  äskettäin   saksankielelle  käännet,yssä   pääteoksessa   esi-
tettyä   vapaamie]istä   suojatu]liteoriaa.   ~   O£/ri.cd   F7.ö/iJt.c/t,   Wjr£-
schaftliche  Rechifertigung  des  ZoUschutzesp  T£irio±tuksen a+heeneL ovat
Manoi.lescon  teorian   perusväit,tämät.  -  O££o   ¢orL  Fm7?gc5,   Dz.e  £J.ei.-
benden Kräfte der wirtsachaftiichen Struktuwandlungen in J ugo`stawien.
Kirjoituksessa   selostetaan  Jugoslavian  väestöoloja  ja  kansanta]ou-
den   rakennetta.



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

DAS  FINNISCHE   BUDGET  FUR  1939.

von   Finanzminister   Vöt.7tö   TcmnGr.

Der  Aufsatz  gibt  einen  Vortrag wieder,  den  der jetzige  finnische
Finanzminister   in   der   letzten   Sitzung   des    Volkswirtschaftlichen
Vereins   gehalten   hat.     7Lunächst   wird    darauf   hingewiesen,    dass
bei   der   Aufstellung   des   Budg.ets   ziemlich   enge   Grenzen   gezogen
sind.     Der    Hauptteil    des    Haushaltsplans    bleibt   im   allgemeinen
von  Jahr  zu  Jahr  der  gleiche.    Die  Ausgaben  ftir  die  Behörden  und
staatlichen  Einrichtungen  sind  ein  ftir  allemal  festgelegt;    auch  die
Gehälter   sind   bestimmt   und   in   verschiedenen   anderen   Ausgabe-
posten   lassen   sich   kaum   Veränderungen   vornehmen.     Auch   die
Einnahmen  sind  in  der  Hauritsache  bestimmt,  nur  die  Einnahmen
der   Geschäftsunternehmungen   des   Staates   wechseln   in   stärkerem
Masse.    Die  jeweilige  Wirtschaftslage  gibt  jedoch  dem   Budget  des
einzelnen  Jahres  ihr  Gepräge.

Der   finnische   Haushaltsplan   fiir   das   Jahr   1939   schliesst   auf
der  Ausgabenseite  mit  5 175  Millionen  Mai`k  ab,  was  ein Mehr von
739  Millionen  Mark  gegeniiber  dem  vorhergehenden  Jahre  bedeutet.
Die    Einnahmen   sind   um   338   Millionen    Mark   gestiegen,    davon
dui`ch   natui.Iiches   Anwachsen   178   Mimonen   Mark   und   durch   die
kiirzlich  beschlossene   Einkoinmen-   und   Vermögenssteuer   160  Mil-
lionen   Mark.    Das   Gleichgewicht   ist   dui`ch   eine   Anleihe   von   550
Millionen  Mark  hergestellt.

Im   al]gemeinen  ist   das   neue   Budget   freundlich   aufgenommen
worden,   aber   es   hat   auch   nicht   an   ki`itischen   Stimmen   gefehlt.
Man   hat   darauf   hingewiesen,   das   Budget   sei   zu   optimistisch,   es
berticksichtige     nicht     die     Schwächung   der   Wirtschaftslage,    die
Schlussumme   sei   zu   hoch,   die  Steuern  seien  nicht  genug  gesenkt
und  man  habe  den  Anleiheweg  beschreiten  miissen.

Darauf  lässt  sich  entgegnen,  dass  in  der  Staatswii.tschaft  kaum
Anzeichen  einer  Vei.schlechterung  der  Wirt,schaftslage  zu  bemerken
sind.    Die   Einnahmesteigerung  ist  in  diesem  Jahre  grösser  als  zu



272                                                                                  ZUSA MMENFASSUNG

ei`warten  war  und  auch  ftii.  das  nächste  Jahr  sind  die  in  den  Vor-
anschlag    aufgenommenen    Einncihmen    gesichert.    Die    Ausgaben
steigen   vorläufig   kontinuiei.lich   und   alle   Wtinsche   der   Behöi`den
konnten  keineswegs  vollständig  beriicksichtigt  wei'den.    Wenn  das
Budget   auch   iin   allgemeinen   optimistische   Ztige   zeigt,   so   ist   bei

:årdåuurfstugL`:r:vgeisdue:åe`ibnende:okh.n#enk:::iå:dyos:åiåh,Jtoobeno|?|iicohntee:
Mark  veranschlagt  worden.    Ein  neuer  Posten  im  Budget  sind  die
Aufwendungen   l'tir   das   Arbeitsprogramin   der   nächsten   Zukunft,
zu   dessen   Durchfiihrung   vom   Reichstag   die   Ermächtigung   und
100  Millionen  Mai.k  verlangt  wei.den.

Bei  der  Aufstellung  der  folgenden   Budgets  wei`den  sich  gegen-
tiber dem vorliegenden  gcwisse  Erleichterungen ergeben.   Im  Staats-
haushalt  fiir  1939  sind  manche  alte,  die  Staatswirt,schaft  belastende
Posten    eliminiei`t    und    aussei`dcm    ejn    Konjunkturfonds    gebildet
worden,  der  sich  im  Bedai.fsfalle  heranziehen  lässt.    Eine  nach  eini-
gen  Jahren  einti.etende  Wirtsch:`ftskiise  wird  somit  wahi`scheinlich
die   Staatswirtschaft   nicht   a]]zu    sehr   in   Mitleidenschaft   ziehen.
Wenn   die   Krise   länger   anhält,,   steht   der   Anleiheweg   offen.     Da
die   Staatsschuld   in   Finnland   verhältnismässig   niedrig   ist,   nicht
ganz  1 000  Mai.k  auf  den  Kopf  der  Bevölkerung,   dtii`fte  dem  nicht,s
im  Wege  stehen.

DIE   AUGENBLICKLICHE   KONJUI\TKTURLAGE   UNb   IHRE
EINWIRKUNG  AUF  DIE  STAATSWIRTSCHAFT   IN

FINNljAND.

von   Reichsbankpräsident  f?t.s£o  fiy!£.

Im   Anschluss   an   den   Vortrag  von   Finanzminister   V.   Tannei`
äusserte  sich  der  Präsident  der  Bank  von  Finnland  iiber  die  oben
angedeutete  Frage  in  fo]gender  Weise:    Zunächst  ist  anzuei`kennen,
dass   das   Budget   frir   1939   sozusagen   als   absti`€`kte   Erscheinung
gut  ist.    Trotz  der  freigebigen  Aufwendungen  ftir  aller]ei  niitzliche
Zwecke  ist  das  Gleichgewicht  auf  dem  Papier  zieinlich  gut.    Doch
muss  man  fragen,   ob  das  Budget  mit  der  augenhlicklichen  Phase
des  Konjunkturkreislaufes  ubereinstimmt.   Die Welt,wirtschaft  steht
unter    einer     Deiiression     und    wir    mtissen    uns    darauf    gefasst
machen,  dass  diese  lange  anhalten  kann.   Auch  die  allgemeine  poli-
tische  Unsichei`heit  in  der  Welt  wird  nach  allem  zu  schliessen  die
Konjunkturentwicklung  weiter  stöi`en  und  die  Uni`uhe  in  den  Wäh-
rungsverhältnissen  ei.höhen.    Das   Gleiche  ist  von  der   Fortsetzung
des  Wettrustens  zu  sagen.    Dai.um  ist  der  Hintergrund,  von  dem
aus  das  Budget  zu  beurteilen  ist,,  nicht  hell,  sondern  im  Gegenteil
dunkel.    In  der  augenblicklichen  Konjunkturphase  ist  eine  Steige-
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rung   der   Ausgaben,   wie   sie   das   neue   finnische   Budget   vorsieht,
nicht  am  Platze.   Sonst  können  wir  leicht  auf  den  Weg  eines  Bud-
getdefizits  geraten  wie  z.  8.  in  Franki`eich  und  in  den  Vereinigten
Staaten.    Es  ist  danach  zu  streben,  unter  schlechten  Konjunktur-
verhältnissen   die   Rentabilität   der   Produktion   so   zu   bewahren,
dass    sie    eine    genfigend   sichere    Grundlage    fiir   die    Besteuerung
bietet.

DAS  BUDGETGLEICHGEWICHT  ALS  FINANZ-
WISSENSCHAFTLICHES  PROBLEM.

von   Mag.  phil.   J14L'ÅÅo    Tc®77?77?t.7?e7?.

Bis  vor kurzem hat  die  Finanzwissenschaft  nur in  sehr geringem
Grade   ihi`e   Aufmerksamkeit   auf   die   Untersuchung   der   Wechsel-
wirkung.  zwischen  der  öffentlichen  Wirtschaft  und   den   Konjunk-
turschwankungen   gerichtet.     Es   ist   jedoch   eine   Veränderung   in
dieser  Hinsicht  nach  dem  Weltkrieg  eingetreten,  wo  die  wirtschaft-
lichen   Wechsellagen   erheblich   an   Bedeutung   ftir   die   öffentliche
Wii`tschaft   gewonnen   haben   und   man   anderseits   angefangen   hat
von   der    Finanzpolitik    zu   verlangen,    dass   sie   die   Konjunktur-
schwankungen   ausgleiche.

Verfasser   beabsichtigt   in   diesem   Aufsatz   die   Auffassung   der
alten »statischen»  oder »orthodoxeny)  Finanztheorie  betr.  das  Budget-
gleichgewicht  dai.zustellen  und  kritisch  zu  beurteilen  und  in  einer
späteren    Abhandlung   die   Versuche   zu   behandeln,   den   zwischen
der alten und  der .neuen ))dynamischen>) Theorie vorhandenen Wider-
spruch  zu  klären.

Die  Finanztheorie  sieht  das  Budgetgleichgewicht  noch  nicht  als
vorliegend  an,  wenn  nur die  Totalsuinmen der  Einnahmen  und  Aus-
gaben  gleich  sind,  sondern  es  wird  vorausgesetzt,  dass  jährlich  die
ordentlichen  Ausgaben  durch  ordentliche  Einnahmen  gedeckt  wer-
den  und   dass   die   ausserordentlichen   Ausgaben   nur  durch  ausser-
ordentliche  Einkommen  zu  besti`eiten  sind.   Weil  im  heutigen  Staat
die   bedeutendsten   ordentlichen   Einnahmen   aus   Steuereinnahmen
bestehen,   die  wichtigsten  aussei`ordentlichen  die  Anleihen  sind,   so
konzenti.iert  sich  die  »Theoi`ie  der  Deckung  des  Staatsbedarfs»  auf
die  Frage,  welche  Ausgaben  durch  Steuern  gedeckt  werden  mussen
und welche durch Anleihen.    Beztiglich der Einteilung der Ausgaben
in   oi`dentliche  und  ausserordentliche  kann  man  verschiedeneTheo-
i`iegruppen  unterscheiden,   und   zwar   danach:   1)   ob   die   Ausgaben
periodisch  voi`kommen   oder  nicht,   ob   man   sie   voraussehen  kann
oder  ob  sie  zu  dem  »normalen))  Gang  der  Staatswirtschaft  gehören,
2)  ob  der  aus  den  Ausgaben  entstehende  Nutzen  auf  mehrere  oder
nur  eine  einzige  Etatperiode  sich  erstreckt,  und  3)  ob  solche mate-
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rielle   Vermögensgegenstände   aus   der   Anlage   der   Ausgabeposten
resultieren,   die   dcin   St,aat   Reinertrag  bringen.    Eine  eingehendere
Analyse   und   Kritik   erweist,   dass   alle  Deckungsregeln  theori`,tisch
völlig  relativ  sind  und  zum  Teil dii`ekte    Denkfehler   enthalteh.    Es
zeigt   sich   zugleich,   dass   die   einjährige   Budgetperiode   nicht   aiis
der   Natui.  des  Budgetwesens  folgt  und  eigentlich  nicht init  finanz-
wissenschaftlichen,   sondem  mit  finanztechnischen,   politischen  u.a.
Grtinden  zu  motivieren  ist.



Tietoa ja  kåytåntöå
|ISO   TIETOSANAKIRJA   XIV   osa.     Hakusanat,   Troopillinen-

lhr a s e n i u s.    Tämän  Su).nen  tärkeimmän  tietoteoksen  viimeistä  edelli-
nen  osa  on  ilmestynyt  kauppaan`varsin  upeana  ja  ajankohtaisena  sisällyk-
se`ltään.    Artikkelien  kiintoisuudessa,  kuvit,uksen  ja  kart.tojen  runsaudessa
tuskin  mikään  osa  pystyy  vetämään  vertoja  tälle  osalle.   980  tekstikuvaa,
446  syväpaino-  ja  72  värikuvaa,   6  värikarttaliitettä  ja  16  tekstikarttaa.
Kangask.  240  mk,  nahkaselk.  280  mk.

• SIIVEKKÄITÄ  SANOJA  JA  SIVISTYSSANOJA.   Koonnut ja  selittänyt
W.  O.  S(rcri7-Rcrikonen.     Ktirvaamaton   apulähde   kaikille,    etenkin   niille,

jotka  joutuvat  pit,ämään  puheita  ja  esiL2lmiä.    Siinä  on  tarkoin  selitetty
siivitett.vjen  sanojen  ja  lauseiden  historia  ja  merkitys.   Hinta  48  mk,  kan-

gask.  58  mk.

• SUOMEN   KANSAN   AIKAKIRJAT.    Suomalaisen  historiallisen   kirjalli-
suuden  pohjalla  esittänyt  E/.riar  W.  Jut;ci.   X  osa.    1917-1918.   374  teksti-
kuvaa,  9  tekstikarttaa,  2  väriliitettä,  33  syväpainokuvaa.    Hinta  75  mk,
kangask.   100  mk,   nahkaselk.   125   mk.    Suomen  kansan   aikakirjojen    IX
osan   loppuluvut   sekä   koko   X   osa  ovat  myös  saatavana  yhtenä  teok-
sena,   jonka  nimenä   on   Suomen  vapautumisen  hlstoi.ia.     439
tekstikuvaa,11   tekstikarttaa.   2 väriliitettä,  33  syväpainokuvaa.      Hinta
90 mk,  kangask.115  ink,  nahkaselk.140  mk.

| VAPAUSSODAN  KUVAHISTORIA.   Toimittaneet  Lciurz.  Mc[Jmz)crg,  Hugo
()slerman,   M. Kii)ilinna,   H. J.  Viherjuuri,   Yrjö   Ylänne.       Suppeampl  6a
huokeampi lait,os kaksiosaisesta suurteoksesta )>Suomen vapaussota kuvissay>.
Hinta   100  mk,  kangask.   120  mk,  nahkaselk.   160  mk.

|Essad   bcu:      STALININ   SISÄINEN   SOTA.    Asiantuntijan   teos   Nyky-
Venäjäii  salaperäjsistä  oloista.    Stalinin   diktatuurin  olemus  ja  ne  keinot,

joilla  sitä  pidetään  pystyssä,  joutuvat  tässä  teoksessa  oikeaan  valaistuk-
seen.   Suomentanut  ja  täydentänyt   Vdi.nö.  J.  Vafancn.  Hinta  48  mk,  kan-
gask.   60   mk.

| Jarl  Saruas..   KUUNTELIJAN  RADIO-OPAS.   Erittäin  hyödyllinen  teos
jokaiselle radion omistajalle sekä niille, jotka aikovat radion itselleen hank-
kia,  paras  neuvonantaja.   Hinta  48  mk.

| Vz.[/c  Kuri.mo.. VAATETUSALAN AINEOPPI.    Kirja  kaikille  niille,  jotka
joutuvat tekemisiin  vaatetusalan ja nimenomaan kutomatuotteiden kanssa.
Kuvit,ettu.   Hinta  40  mk,  sid.  50  mk.

OTAVA



Yhleisen   kiven
kimpussa

järkeiånkLvi:th.onnmiåregeentt,auv.iaF:|'i:istsaa,n:|,t,ep|ååksi:å
huoli   omista  kivistäsi,   minä  väännän  omani!»   Ei,  sillä
suurimmat    kivet   jäisivät  siinä  tapauksessa   kokonaan
vierittämättä.

Suomen   karjanomistajien   osuustoiminta  yhteisen
keskusliikkeen    VALION   ympärillä   on   eräs   esimerkki

:!jj:ä+atmk[[tnenvayst:e{:jvn°ajm:revsaatadpaaaande::änReät#kså2:öoU6
karjanomistajaa  -enimmäkseen  pientaloista väkeä  -
jotka   yksinään  toimien  eivät  pystyisi  saamaan  paljoa-
kaan    aikaan,   edustavat   yhteisesti   asiaansa   ajaessaan
suurta taloudellista voimaa,  jonka  merkitys  k  a n s  a n-
taioudelliseltakaan      kannalta    ei     suinkaan
ole   vähäinen.      Ajatelkaamme   vain,    mitä   VALIO   on
tehnyt    meijerituotteidemme    -   erikoisesti    voin     -
Iaadun    parantamiseksi    ja   niiden    viennin    kohottami-
seksi!

Avustamalla   jäseniään   näytelaitumien   perustamil

:e:srs:a:::aåmp,::åkds:vsÅa;!s?:::i::j::;nT[å;:akt::s::ue:dn:Ä:J:|#:j;aUam'Ä  L  |  o



KULUTUSOSUUSKUNTIEN    KESKUS-

LIITTO    (K.K.)

Osuuskauppaln   vallstus-   ja   neuvontajärjestö.
Jäsenosuuskauppain        jäsenmäärä        v.     1937
282.583. Jäsenosuuskauppain  myynti  v.  1937
1.846.8  mllj.   mk.

OSUUSTUKKUKAUPPA    r.  I.    (OTK)
Osuuskauppain   kaupalllnen    keskuslllke.
Liikevaihto   v.    1937   1.094.7   milj.  mk.

KESKINÄINEN    HENKIVAKUUTUS-

YHTIÖ    KANSA
Osuuskauppain    perustama    henkivakuutus-
laitos.
Henkivakuutusten     hanklnta    v.   1937   179.9
milj.   mk.

KESKINÄINEN    PALO-   ja   TAPA-

TURMAVAKUUTUSYHTIÖ    KANSA
Osuuskauppain  perustama  palo-ja tapaturma-
vakuutuslaitos.
Vakuutuskanta  v:n  1937  lopussa  yht.  2.388.6
milj.   mk.



Mutta     rasittava    työ    ja
jokapälväiset     huolet    ku-
1utt.avat       elinvoimiamme.
Odottamattomat   kohta]on
iskut    saattavat    kohdata
meitä.        Huolehtivinkaan
aviomies  ja hellin isä ei voi
tietää,   miten   kauan  hän
saa   olla   omiensa  turvana.
Voimakkainkin  tulee  van-
haksi    ja   tarvitsee   tukea.

Vain   pieni   osa  ihmisistä   kuolee   vanhuudenheikkouteen.     Kaikki  muut
kuolevat  inhimillisesti  katsoen - liian  varhaln.   Kuolemaa  vastaan  el  ole
mitään   keinoa,  mutta  sen  kovien  seuraamusten  lievlttämiseksi  on  varma
kemo:  heDklv&kuutus.

Kukaan   ei   ole   hakenut   henkivakuutusta  liJan  aikaisin,  monet  kyllä  -
man  myöhäan.

Neuvotelkaa     vlipymättä     henkivakuutuksen    päättämlsestä    yhtiömme
konttorelssa  tai  lähimmän  aslamiehemme  kanssa.

1( E S 1( 1 N Ä I N E N
H E N K I V A 1( U U T U S Y H T I 0

SUOMI
M e . i.   . ti ti r 1 b   li ® ri k 1 v a k ti u . ii . 1 . 1 . ® .

Helsinglsaä  1938.  Helsingin  Uusl Kirjapaino Oy.


