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Suomen väestöä koskevat tilastotiedot, jotka ulottuvat taakse-

päin enemmän kuin puolitoistasataa vuotta, osoittavat, että kun
vastasyntyneen poikalapsen todennäköinen jäljellä oleva elinaika
Ruotsi-Suomessa

oli

1700-luvun loppupuolella n.

34 vuotta

tyttölapsen n. 37 vuotta, se on nykyään Suomessa vastaavasti
ja 55 vuotta ja Ruotsissa vähän enemmän. Vastasyntyneiden keskimääi`äinen elinikä on siis vähän enemmän kuin puolentoista vuosisadan aikana pitentynyt lähes kahdellakymmenellä vuodella. Tämä
näyttää hyvin väkevästi puhuvan sitä sangen yleistä kansaimmaista
käsitystä vastaan, että entisajan ihmiset olivat f},'}'sillisesti i)aljon
vankempia ja elivät ititempään kuin n}'kypolven ihmiset. Tällaisen käsityksen syntyminen on sangen helposti selitettävissä, mutta
sen pätevyys on i]aljon vaikeammin todistettavissa.
`Te vanhemman polven edustajat, jotka vielä elävät ja liikkuvat keskuudessamme, ovat useimmiten ikävuosiinsa katsoen hyvissä
voimissa, joten helposti voi tulla tehneeksi sen johtopäätöksen, että
he ovat kuuluneet vankempaam i`otuun kuiii nykyinen polvi, jonka

jäsenien näemme usein sairastelevan ja myöskin nuorena kuolevan.
On kuitenkin muistettava, että meitä edeltänytkin polvi on jo
suurimmalta osaltaan maan mullassa ja vain muutamat harvat
siitäkin joukosta ovat saavuttaneet koi.kean iän. Ne vanhat ihmiset, jotka keskuudessamme elävät, eivät edusta oman ikäpolvensa
tavallista tyyppiä, sen keskimäärää, vaan sen terveintä ja sitkeintä
1 Suomen Tilastoseuran kokouksessa lokakuuii + p:nä 1939 pidetty esitelmä.
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osaa, niin että jos koko sukupolven elinvoimaa ai`vostellaan heidäii
mukaansa, saadaan siitä liian edullinen käsitys.
Mutta i]meistä on myöskin, etteivät ne edellä esittämäni luvut,

jotka koskevat vastasyntyneiden eliniän pitenemistä Suomessa pai.in
viime vuosisadan aikana, anna oikeata kuvaa täysi-ikäisten eliniän
kehittymisestä vastaavana aikana. Ei ole suinkaan todennäköistä,
että meidän aikamme ihmiset eläisivät yhtä usein 100-vuotiaiksi
kuin 1700-luvun ihmiset 80-vuotisiksi. Viime vuosikymmeninä tehdyt laskelmat osoittavatkin, ettei täysi-ikäisten ihmisten elinikä
ole meidän maassamme ainakaan viimeisen puolen vuosisadan
kuluessa sanottavasti muuttunut. Vastasyntyneiden todennäköisen
eliniän sangen huomattava piteneminen johtuu siten ilmeisesti
vai`sin huomattavalta osalta, ellei kokonaankin, 1asten kuolleisuuden pienenemisestä, t.s. siitä, että monet lapset, jotka 1700-luvulla
taikka viime vuosisadallakin kuolivat jo ensimmäisellä ikävuodelIaan, nykyään elävät vanhemmiksi ja siten lisäävät koko väestön
keskimääi.äistä elinikää. Sata lasta, jotka ennen kuolivat ensimmäisellä ikävuodellaan, mutta nyt elävät kukin kymmenvuotiaiksi,
vastaa kymmenen satavuotiaan elinikää jne.
Lasten kuolleisuuden pienenemisen täytyy vaikuttaa koko kansan keski-ikään,
vaikka tä}'si-ikäiset ihmiset eivät eläisikään entistä vanhemmiksi.
Kysym}'s siitä, onko täysi-ikäisiksi tulleiden ihmisten jäljellä

oleva elinikä pitentynyt, t.s. elävätkö ihmiset nykyään yleensä
vanhemmiksi kuin ennen vai kuolevatko he kenties nuorempina
kuin entisajan ihmiset, kaipaa siis edelleen vastausta, ja sikäli
kuin tahdotaan tähän asiaan selvyyttä monieii vuosisatojen ajaLlta,
on pakko käyttää muita lähteitä kuin väestötilaston tietoja, koska
ne ulottuvat vain ']700-luvun puoliväliin taaksepäin.
Koettaessaan saada tähän kysymykseen vastausta, iiäiden
rivien kirjoittaja eräitä vuosia sitten laski silloin juuri valmistuneesta Kansallisesta Elämäkerrastosta kaikkien siinä esitettyjen,
tavalla tai toisella suomalaisiksi laskettavien jo kuolleiden henkilöiden iän ja niiden keskimäärän vuosisadoittain tai puolivuosisadoittain. Otin silloin huomioon kaikki ne mukaan luettavat henkilöt, joiden syntymä-ja kuolinajat olivat tiedossa ja joiden ikä siis
o]i laskettavissa. En siis rajoittunut yksinomaan niihin henkilöihin,
joiden e]ämäkeri`at teoksessa esitettiin, vaan otin mukaan myös
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kaikki ne, joiden s}.iit`.iiiä-ja kuolimjat inainittiin sukuselvit}rksien

}'hte?'dessä. Henkilöt ryhmitin seuraaviin kuuteen i.yhmään: 1) ne,
jotka ovat kuolleet eniien `.uotta ]601: 11) ne, jotka olivat kuol]eet
aikana ]601-1700; 111), iie, jotka ovat kuolleet aikana 1701~1800;

IV) ne, jotka ovat kuolleet aikaria 18"-`1850: V) ne, jotka ovat
kuolleet aikana 18:)L-1900 ja loTiuksi VI) ne, jotka ovat kuolleet
vuoden 1900 jälkeen, siis tällä vuosisacla[la. Laskettavia henkilöitä
karttui kaikkiaan ]ähes 1. 500.
Koska käytet,t}T aineisto ei ole senkään suuremi)i kuin n. [ 500

henkilöä käsittävä, voidaan tehdä se huomautus, että se kenties
on liian i)ieni oikeuttaakseen todella ?rleispätevien johtoT)äätöksien

tekoon. Kieltämättä aineisto onkin verraten i)ieni niitä \.aatimuksia silmällä pitäe]i, jotka ti]astoaineisto]Ie tava"sesti asetetaan.
Toisaalta oii kuiteiikin huoii`atta\':i, että iiineist() oii valittu kauttaalt,iiati samaiiLaisim ]ierusteiden iitukaa)i ja että se omal)a tavaT]aan oTL sangen ed`Lst,ii\ra.

leikkaiisku`'a€i

Suoiii(`.it

Sehän t()si)i ei anm iiiitä€in tarkkaa läpi-

kaiisastfl

kokoiiaisuudessaaii, vaan ainoas-

taan se]i edusta`'iinimista os€ista. hii(-)matta`'assa i`semassa olleista

tai

in`iuten tiiimet`iTi

iiiiiien saav`Lt,taiieista

kansalaisista.

}lutta

näissä i.:ijoissa ei aiiieistolta v()itaiic kieLtää huo)T`al,tavaa edusta-

vuutta.

\'iihin r}Thmiin, joihin aineisto on jaettu, tulee }r]eensä

myöskiii siksi suui.i henkilöiiiäärä, ett,ii ainakiii i)ahiinmat satun-

naisuudet karsiutu`'at i)ois.

l':nsiminäinen r\'hmä,

ennen `'uotta

160[ kuolleet, oii k`.llä jokseeiikin ]tieni, siihen kuii on tullut vain
46 henkilöä, mutta kun katselee tähäii r}Thniääii kuu]uvien henki-

löiden elinikää kutakiii ei`ikseen, oii se vaikutelma ilmeinen, että
saatu keskimäärä antaa asiasta varsin oikean kuvan. Tähän rvhmään kuuluvien henkilöiden vähälukuisuus inuuten johtuu, kuten
on ilman inuuta }'minärrettävissäkin, i)aitsi siitä, että väestön
lukukin oli tuona aikana vähäinen ja että aikakirjat ovat tallentaneet vain suhteellisen harvojen sen ajan ihmisten elämänt}Tön jälkiinaailman nähtäväksi, huomattavalta osalta inyöskin siitä, että
vanhempina aikoina ei läheskään kaikkien tunnettujenkaan henkilöiden syntymäajasta ole tai`kkaa tietoa, joten heidän ikäänsä ei
voida laskea. Tämä koskee erikoisesti sellaisia henkilöitä, jotka
eivät syntymästään saakka ku`iluneet aivan ylimpiin yhteiskuntapiireihn, joiden kohdalta sentään useimmiten on säilynyt
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veri`aten tarkkoja asiakirjatietoja jo sangen vanhoiltakin ajoilta.
Joskus sattuu, ettei jonkun tunnetun henkilön kuolinvuodestakaan
ole noina vanhempina aikoina tietoa, mutta se on kuitenkin paljon
har.vinaisempaa.
Toiseen edellä mainitsemaani ryhmään, siis 1600-luvulla kuolleisiin, kuuluu 77 henkilöä, seuraavaan ryhmään 183 henkilöä, sitä
seuraavaan eli 1800-luvun alkupuoliskolla kuolleisiin 238 henkilöä,
saman vuosisadan jälkipuoliskolla kuolleita on 438 henkilöä ja
tällä vuosisådalla kuolleita 454 henkilöä. Jos lasketaan kunkin
ryhmän henkilöluku eri ajanjaksojen keskiväkiluvun 100 000 henkeä
kohden, todetaan, että suhteellinen henkilömääi.ä on, etenkin mitä
tulee pariiii viimeiseen vuosisataan, jokseenkin tasainen. Ryhmät

suurenevat sitä mukaa kuin maan väkilukukin kasvaa, mutta suureneminen tapahtuu jonkin verran nopeammassa tahdissa kuin
väkiluvun kasvu. Siten on ennen vuotta 1601 eläneitä ja kuolleita Elämäkerraston henkilöitä silloisen väkiluvun 400 000 hen.keä kohden n.18 å 19, seuraavan ryhmän henkilöitä niin ikään
suhteellisesti lähimain sama määrä, kun taas sitä seui`aavan eli
1700-luvulla eläneiden henkilöiden suhdeluku on 33 å 34. Suhdeluvun huomattava nousu kysymyksessä olevalle vuosisadalle siii`r}Tttäessä johtuu, paitsi siitä, että myöhempään aikaan saavuttaessa
asiakirjalähteet ja elämäkertatiedot ovat suhteellisestikin ottaen

yhä runsaammat, myöskin siitä, että maan väkiluku oli 1600-luvun
lopun suurien nälkävuosien sekä Suui`en i)ohjan sodan ja lson
vihan melskeissä aivan romahdusmaisesti vähentyiiyt. `]os 1800-

luvulla kuolleöt otetaan yhtenä ryhmänä, kuten oikean vertailun
aikaansaamiseksi on tehtävä, on tämän r}'hmän suhdeluku n. 38 å
39, siis vain hiukan suurempi kuin edellisen ryhmän. Tämän vuosisadan aikana kuolleita henkilöitä on saman ajan keskiväkiluvun
100 000 henkeen vei`rattuna 14, mutta jos otaksutaan, että suhteet
pysyvät samanlaisina kautta vuosisadan, tulee suhde olemaan 39 å
40, siis jokseenkin sama kuin edellisellä vuosisadalla.

Voidaan siis todeta, että 1700-1uvun alusta alkaen tähän saakka
on Elämäkei`raston henkilöitä maan väkilukuun veri`attuna suhteellisesti jokseenkin sama määrä, joten inyöskin erikoisesti näiden
vuosisatojen ajalta saatujen k}'symyksessä olevien henkilöiden
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]{eskimääi.äistä

ikää

koskevien

I.ÅATI

lukujen

pitäisi

ol]a

keskenään

h\-vin veT`rattavissa.

.Mitä
L.s.

sitten tulee tämän laskelman antainiin lopputuloksiin,

henkjlöiden kes]{imääräiseen ikään niissä eri i`}-hmissä, jotka

ole)i edellä maininniil,, oli se seui`aava:

Keskimääräinen ikä

vuotta
R}'hinä

1 (

--1600)

„

]I (160L1700)

„

IH (1704-1800)

„

lv ('1801-1850)

„
•,

\' (`]851-190())
\'1

(4904--

)

i\Täissä luvuissa ilmenee huomattava säännönmukaisuus, joten
siltäkin kohdalta vahvistuu käsitys, että niillä on jonkinmoinen
todistusvoima. Aluksi voidaan todeta huomattava keski-iän kasvaminen.

Se

on

1500-]u\'ulta tai

sitä

aikaisemmilta

vuosisadoilta

1600-luvulle siirryttäessä /±.4 vuotta ja 1600-luvulta 1700-luvulle

siirryttäessä kokonaista 7 vuotta. Tämä kehitys on täysin niiden
olettamuksien mukainen, joita on taipuvainen tekemään, kun tutkii väestötilaston antamia tietoja. vastasyntyneiden jäljellä olevan
eliniän muuttumisesta kahden viime vuosisadan aikana. Mutta
1_700-luvulla tapahtuu käänne. Siitä lähtien ei tunnettujen kansalaisten keskimääräinen elinaika enää pitene, vaan se on päinvastoin 1800-luvulla pienempikin kuin 1700-luvulla. Tösinhan viimeisen ryhmän keskimääräinen elinikä taas on vähän suurempi kuin
]ähinnä edellisten, mutta siihen vaikuttaa ainakin jossain määi`in
aivan uusi jlmiö: naisten entistä runsaampi edustus viimeisessä
r.yhmässä ja heidän pitempi elinaikansa. Jos otetaan vain miehet
huomioon, tulee tämän vuosisadan aikana kuolleiden Elämäkeri.aston henkiJöiden keski-iäksi n. 66.o. Siten siis edelleen vahvistuu
se käsitys, että tunnettujen kansalaisten keski-ikä ei ole 1700luvulta tähän saakka oikeastaan ollenkaan muuttunut. Mitenkä
on asia, jos koko kansa otetaan huomioon, siitä ei voida mitään
varmaa sanoa, mutta tekisi mieli otaksua, ettei se kuitenkaan ole
aivan samanlaiiien. Tuntuisi luonnolliselta, että se huomattava
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vastasyntyneiden jäljellä olevan eliniän ititeneiniiien, joka voidaan
väestöluetteloiden avulla todeta, on aiheutunut muustakin kuin
]asten kuolleisuuden pienenemisestä.
Mutta mistä johtuu sitten, että huomattavassa asemassa ollei-

den kansalaisten ikä ei ole enää kahden vuosisadan aikana ]nuuttunut? Onhan sentään tosiasia, että esim. lääkeLiede on 1700-luvulta
alkaen vallan huimasti edistynyt, joten nykyään pitäisi olla mahdollisuuksia

teen

pe]astaa elämälle sangen inonia sellaisia, joiden suh-

aikaisem]tien vuosisatojen ]ääketiede oli neuvoton.

tautien

tuhot

ovat

niin

ikään

entisistä

ajoista

Kulkii-

tavattomasti

sui)istuneet.

Tottahan

kyllä

on, että

1800- ja `1900-luvun henkilöt {t\'at.

Elämäkerrastossa suhteellisesti jonkin veri.an runsaammin edustettuina kuin 1700-luvun.henkilöt, mutta suhdelukujen erotus on
kuitenkin niin pieni, ettei sen pitäisi keski-ikään paLjon vaikuttaa.
Kuten inuistamme, oli 1700-luvun henkilöitä n. 3/[ keskiväkiluvun
100000 henkeä kohden, kun taas 1800-luvun henkilöitä oli n. 38
ja 4900-luvun henkilöitä n. 39. Voidaan tietysti olettaa, että jos
henkilöitä otetaaii suhteellisesti vähäisempi määrä, ovat vanhoiksi
eläneet, siis pitkän elämäntyön suorittaneet i`unsaammin edustet-

tuina, mutta poikkeuksettomana sääntönä sitäkään tuskin voinee
pitää. Ja niin pienillä erotuksi)la, kuin mistä tässä on kysym}rs,
ei voitane otaksua olevan ratkaisevaa merkitystä.
Merkille pantava seikka, joka on jossain määrin ristii.iidassa
iän keskimääriä osoittavien tuloksien kanssa, on se, että Elämäkeri.aston kaikkein vanhimmista on huomattavin osa 1800-luvulla

ja 1900-luvulla kuolleita. Ketään satavuotiaaksi elänyttä ei Kansallinen e]ämäkerrasto tunne, mutta 90-vuotiaiksi eläneitä on puolentoistakymmentä.
Niistä on neljä kuollut 1800-luvulla ja seitsemän 190()-luvulla, kun taas 1700-luvulla on 90 vuotiaita ollut
myöskin vain neljä. Aikaisemmilta vuosisadoilta ei ole tiedossa
ketään 90-vuotiaaksi päässyttä. Tämä näyttäisi viittaavan siihen,
että mitä ennätysmäiseen pitkäikäisyyteen tulee, se on tullut vuosi;ata vuosisadalta yhä tavallisemmaksi, vaikkakaan keskimääräinen ikä ei ole enää viime vuosisatojen ajalla muuttunut. Toisaalta
on myönnettävä. että monien Elämäkeri.aston kaikkein pitkäikäisimpien kuoliiivuoden joutuminen 1900-luvun alkuvuosikymmenille
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voi myöskin olla sattumasta riippuvainen. Tämä keski-iän pituuden
kannalta edullinen sattuma on niin ikään voinut hiukan vaikuttaa siihen, että 1900-Iuvulla kuolleiden keski-ikä on tullut jonkin
veri.an pitemmäksi kuin lähinnä edellisen vuosisadan ja myöskin
vähän pitemmäksi kuin 1700-luvun henkilöiden. Jos täinä monien

pitkäikäisten sattuminen tähän ryhmään lisätään siihen poikkeuksellisuuteen, jonka naisten entistä runsaampi mukana olo aiheuttaa, lähenevät viime vuosisatojen luvut yhä enemmän toisiaan.
Siihen, mistä johtuu tunnettujen kansalaisten keski-iän pitenemisen pysähtyminen 1700-1uvulla, en katso voivani esittää mitään
pätevää selitystä, mutta itse ilmiöhän on kieltämätön ja epäilemättä se on myöskin jossain määrin oudoksuttava.

K I R J fl L L I S U U T T fl.
ETiM-L H¥r`N"T3r` ¥.M., AThohotikysymys taloud,euisena, fysiotogis-

pctiologisena, eet;i,ll,i,Senä ia yheiskunnqllisena kysumyksenä ynnä
väkijuomien käytiöä säånnöstelevät jåriestelmä,t. K. ]. Gu:iri::meT.us
Osakeyhtiö. Jyväskylä 1938. Siv. 412.
Vuosien kuluessa oii Suomossa julkaistu melkoinen määrä kirjal1isuutta, joka eri puolilta koskettelee alkoholikysymystä. Mutta se
on luonteeltaan suui`immaksi osaksi ollut hyvin yleistajuista ja usein
jo tarkoitukseltaankin vähän yksipuolista. Sille, joka tahtoo perehtyä tähän asiaan jonkLin vei`ran syvemmin, ei meidän kielellämme. ole
ollut varsin pa]jon hyviä tietolähteitä` tarjolla, lukuun ottamatta
muutamia erikoisaloja, ja olosuhteiden muuttuessa valaisevatkin
kirjat ehtivät pian vanhentua.
Näin ollen se laajahko teos, jonka Oy. Alkoholiliike Ab. on tältä
alalta teettänyt, on ollut hyvin tarpeellinen. Kuten yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtaja 7Ty/fo jiei.n®.ÅÅocb teokseen kirjoittamassaan

esipuheessa lausuu, vaatii kansani.aittiuteen tähtäävän alkoholipolitiikan menestyksellinen hoitaminen, että »tunnetaan tarkoituksenmukaiset työmenetelmät ja ne edellytykset, joiden vallitessa joudutaan

tällaista työtä suoi`ittamaan.» - - - »Samoin on tärkeätä tuntea,
mikä nykyaikaisen tieteen kanta on alkoholikysymyksen ei`i puoliin
nähden ja minkälaisia vaui`ioita alkoholin käyttö aiheuttaa yksilölle,
perheelle ja yhteiskunnalle.t) Tässä mielessä Alkoholiliike vuoden
1937 alkupuolella asetti toimikunnan esillä olevaa julkaisua ]aatimaan. Ijjikkeen sosiaalijohtajan, tohtori Ee7njz Hy7}7w.sen ohella siihen kuuluivat sosiaaliministeriön raittiusosaston päällikkö, kouluneuvos S. S. Scb!me7tscb¢rj ja Akateemisen Raittiusseui`an puheenjohtaja, tohtori Ä'. 7ToSÅi.7te7i sekä sihteei`inä maistei.i y. P. Poh7.¢noÅs¢.

Teoksen julkaisemista avusti myös sosiaaliministeriö, ja kirjoittajiksi pyydettiin asiantuiitijoita ei`i aloilta. Täten syntyi puheena
oleva yhteisjulkaisu.
Teos on jaettu neljään osastoon, joista ensimmäisessä kosketellaan alkoholikysymyksen taloudellista puolta, toisessa fysiologispatologista, kolmannessa eetillistä ja yhteiskunnallista puolta sekä
neljännessä väkijuomien käyttöä säännösteleviä järjestelmiä. Erään5
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laisena johdantona koko julkaisulle on seii ensimmäinen kirjoitus,
Iaajuudeltaan kokonaista 55 sivua, jossa tohtori Hynninen käsitte1ee hyöty- ja etunäkökohtia maailman alkoholiliikkeessä ja sen
aiheuttamia haittoja kansojen raitistamispyrkimyksille. Suurelta
osalta tilastotietojen pohjalla siinä tarkastellaan väkijuomien tuotannon ja kulutuksen viimeaikaista kehitystä silmällä pitäen mm.
tärkeimpiä syitä väkiviinan tuotannon lisäämiseen ja toimenpiteitä
väkiviinan menekin edistämiseksi sekä tästä aiheutuvia epäkohtia
raittiuskannalta katsottuna.
Seikkaperäisiä tietoja on annettu
myös oluen tuotannosta. Esitettyään näkökohtia väkijuomien kaupan alalta kii`joittaja käsittelee väkijuomaliikkeestä aiheutuvaa,
laajalle ulottuvaa taloudellista etua ja toimenpiteitä sen valvomiseksi ja voimistamiseksi. Lopuksi hän lyhyesti koskettelee tekijöitä,
jotka nykyaikana vaikuttavat supistavasti väkijuomien käyttöön
ja edistävät i`aitista elämäntapaa.
Seuraavassa kirjoitelmassa tohtori J14cL#j Leppo tekee selkoa jul-

kisten yhdyskuntain alkoholituloista, rajoittaen kuitenkin esityksensä miltei kokonaan valtion alkoholitulojen käsittelyyn. Tässä
yhteydessä olisi ollut mielenkiintoista saada edes lyhyt esitys siitä,
mikä asema puheena olevil]a tuloilla on ollut kuntien taloudessa
ja miten näitä varoja on käytetty. Meillähän tutkimuksia tästä on
äskettäinkin tehty, ja niiden tuloksilla luulisi olevan merkitystä
nykyiselle alkoholipolitiikalle.
Tohtori ErjÅ EÄr7troo£h on esittänyt alkoholin käyttöä teknillisiin tarkoituksiin. Siitä saa lukija mm. mielenkiintoisen tiedon, että
Saksassa vuosina `1929-30 valmistetusta väkiviinamäärästä käytettiin juomien valmistukseen 48.5 milj. litraa, kun taas varsinajnen
tebllisuus nieli 164.6 mjlj. litraa.

Tekijä maiiiitsee samalla, että teol-

lisuuden yhä kasvava alkoholin tarve on meidänkin maassamme

havaittavissa. - Tähän nähden olisi sitä enemmän syytä, että
näistä asioista kirjoitettaessa sanojen »alkoholin käyttö» ei katsottaisi ilman muuta merkitsevän samaa kuin »alkoholinkulutus», kuten
tämänkin julkaisun eräissä kirjoitelmissa tehdään. Esim. puhutaan
>)alkoholin käytöstä ja rikollisuudesta», vaikka tarkoitus tietysti
on puhua alkoholijuomien käytön tai alkoholin kulutuksen vaikutuksista.
Tässä suhteessa pitäisi sanontatavat saada täsmällisemmiksi ja kielenkäyttö vakaantumaan. -Ohimennen on samalla huomautettava, että puheena olevassa kirjoitelmassa esiintyy myös
tärkeä oi]pisana »tuottaa» sellaisessa merkityksessä, jossa sitä ei luulisi ainakaan tämäntapaisessa julkaisussa enää näkevänsä; siinä
(siv. 81) nim. puhutaan maista, jotka ovat ))pakoitettuja tuottamaan
moottori- ja polttoöljynsä muista maista.» Juuri tässä tapauksessa
ei väärästä oppisanasta tosin sekaannusta synny, mutta kyllä tällaisesta kielenkäytöstä olisi jo aika päästä.
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Alkoholijuoinien kulutuksesta ei.i maissa on tilastollisen katsauksen laatinut tohtori fioopG 7'wÄtL.. Jos tässä kirjoitelmassa olisi luki-

jalle tarjottu vertailevia laskelmia alkoholin kulutuksesta ulkoinailla
myös viime vuosina, esityksen mielenkiini,oisuus olisi suuresti lisääntynyt. Mutta nähtävästi niiden toimittaminen olisi vaatinut suhteettoman paljon työtä. - Tähän tavallaan liittyy, asiallisen sisällyksensä puolesta, }'liaktuaari Jzmcw.£ Te;/.u!¢n kirjoitelma »Kuluttajain alkoholimenott), joka on sijoitettu teoksen kolmanteen osastoon.
Alkoholikysymyksen taloudellista puolta käsittelevässä osastossa
on viimeisenä kirjoituksena pi`ofessori Georg fJon WeJ?c!fin selonteko

ravintoainetapi]ioista väkijuomien valmistuksessa.
Useilla muillakin kirjoitelmilla on merkityksensä asiaa taloudelliselta kannalta tarkasteltaessa, etenkin pankinjohtaja L,'17.w J,j7tfur£n esityksellä Suomen alkoholilainsäädännöstä ja väkijuomien
käyttöä säännöstelevistä ulkomaiden järjestelmistä.
»Alkoholikysymys» sisältää täten paljon mielenkiint,oisia kirjoitelmia, jotka kohdistuvat eräisiin tämän yhteiskunnallisen ongelman
olennaisiin puoliin. Asioita on käsitelty vakavalla ja valaisevalla
tavalla, josta kirjoittajille on tunnustus annettava. Mutta julkaisun sisältämät esitykset eivät kaikilta osiltaan ole tarpeeksi yhtenäisiä; vielä vähemmän voisi niiden sanoa muodostavan jäi`jestelmällistä kokonaisuutta. Toisia asioista on käsitelty veiTaten laajasti, jopa useassa kirjoituksessa, toisia lyhyesti tai ei lainkaan, kuten
esim. köyhäinhoidon ja alkoholijuomien kulutuksen suhteita. Muu-

tenkaan ei näytä siltä, että toimitus olisi varsin suuressa määrin eri
kirjoituksia muodostellut, vaan on tehnyt viimeistelyn hyvin lempeällä kädellä, joka kirjoittajille on tietenkin ollut mieleisempää„
kuin mitä se on lukijoille.
Siinä. suui`essa ja vaikeassa taloudellis-yhteiskunnallisessa kysymyksessä, jonka valaisemiselle esiteltävänä oleva teos on omistettu,

tarjoutuu nykyajalle paljon mielenkiintoisia tehtäviä niin hyvin
tieteenharjoitta).ien kuin käytännön miesten selvitettäviksi ja ratkaistaviksi. Julkaisun sisällys on siitä erittäin hyvänä todistuksena.
L.H.

Trade and lndustry o| FinLand i,n Word and Picture. - Suomen
£o!ozÅsej&mtEö s¢no£7? /.¢ Äzw£7t.

Suomen Ulkomaankauppaliitto.

Helsinki 1939. Siv. 501.

Kaupallisiin kysymyksiin kohdistuvien tehtäviensä ohe]la on
Suomen Ulkomaankauppaliitto määrätietoisesti työskennellyt Suomen tunnetuksi tekemiseksi ulkomailla. Tuoreimpia esimerkkejä
tästä toiminnasta on otsakkeessa mainittu julkaisu, jossa lukuisien
asiaiituntijain avustusta käyttäen luodaan sanoin ja kuviii katsaus
Suomen talouselämään ja sen viimeaikaiseen kehitykseen.
Ulko-
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asultaan lienee tämä teos upein, mikä on Suomessa koskaan ilmestyn`-t. Tässä mie]essä julkaisu epäilemättä kestää kunnial]a vei`tailun

minkä vastaavan ulkomaisen teoksen kanssa hyvänsä. Jo pelkästään maamme kii`japainotaidon kannalta on sitä pidettävä hyvin
huomatl,avana saavutuksena ja oivallisena näytl:eenä siitä, minkä]aisiin aikaansaannoksiin tällä alalla meil]ä kyetään.
Teoksen alkuuii sisälty}r usea]la kiele]lä esitetty katsaus maamme
ta]ouselämän viimeaikaiseen kehitykseen. Suomalaiselle lukijalle
ei näissä rajoissa tietenkään voi avaui,ua sanottavasti uusia näkö-

aloja, mutta ihmetellen joutuu yhä uudelleen toteamaan, mitä valtavaa taloudellista edistystä Suomen itseiiäisyys on mei.kinnyt.
Ulkomaalaiselle julkaisun käyttäjälle ])uheena oleva opastava katsaus on varmaankin erinomainen johdatus talouselämämme ja
samalla koko kulttuui.imme ymmärtämiseen.
Suurimman osan teoksesta muodostavat pienoiskwaukset eri
}Tityksistä, pääasiassa teollisuuslaitoksista.

T\Täissä esittelyissä se-

lostetaan lyhyesti asianomaisen ]aitoksen vaiheita, mainitaan täi.keimmät valmisl,eet tai kauppatavarat, ju]kaistaan erinäisiä numerotietoja jne. Hyvin tuntuva ti]a on tällöin varattu kysymyksessä olevia laitoksia valaisevalle kuva-aineistolle. Yleensä on sanottava, että kuvien valikrjimiiien on suoritettu aivan ei`ikoisen taitavasti ~- mikä seikka tämäntapaisessa teoksessa luonnollisesti mei`kitsee vai`sin paljon.
Tässä yhteydessä sallit,taiieen eräs periaatteellinen huomaiitus,

joka koskee julkaisun suuiinittelua. F,ikö teoksesta olisi tullut paljon
yhtenäisemiji ja t.alouselämämme kokonaisuutta eheämmin ja y]it.enäjsemmin kuvaava, jos yksityisten laitosten asemasta olisi
käsitelty eri teollisuus- ja elinkeinohaaroja kokonaisuudessaan?
P\'äin o)isi saatu aikaan ei`äänLaisia elinkeinoetämän ei`i alojen mono-

gr€ifioja,

jotka nimenomaan ulkomaiselle lukija]le olisivat taT`jon-

neet i)aljon täydellisemmän ku`Jaii talouselämästämme kuin julkaisun nykyiset, kovin kaavamaisilta tuntuvat irralliset esitykset.
Ilmeisesti o`.at suunnitteluun vaikuttaneet puhtaasti käytännölliset iiäkökohdat, mutta toisaalta ei voi olla \'alittamatta, että julkaisijan on ollut pakko tehdä tällainen valinta. Nyt esimei`kiksi se]laise]la teollisuudenhaaralla kuiii kutomateollisuudella ei ole läheskään
asemaansa vastaavaa edustusta teoksessa.
Ja ede]]een toisen esimerkin mainitaksemme: teknilliseltä tasoltaan korkealuokkaineii jalkineteollisuutemme puuttuu julkaisusta miltei tyystin. r\Tiin ikään
`on sekä kaupan että liikenteen ryhmissä havaittavissa samanlaatuisia häiritseviä aukkoja.

Edellä esitetvstä huolimatta voidaan pitää vai.mana, että tämä
.julkaisu on omånsa antamaan lukijapiirilleen päteviä ja asia]lisia
tietoja maastamme ja oikomaan mahdollisia harhakäsityksiä.
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Mei]lä ei ole myöskään vähiiitäkään syytä epäillä sitä valoisaa luottamusta tulevaisuute,en, joka ilmenee teoksen sanoissa: »T\ykyhet.ken Suomi on taloi.idellisesti tei`ve ja elinvoimainen maa, jolla on takai-iaan vanhoil]e T)ei`iiiteille pohjautunut, kahden merkittävän
`'uosikymmeneii rakennust.yö ja edessään lupaava t.ulevaisiiust).
+M.

Stl..

ALAL" BARRiRE, Les varialions de i.endement des imi)öts en p6riod,es
de pro6pe'r®.£e', c!e cr4.SG e£ cze d6pJ.essjo7t. Essai sur la sensibilit6 des re-

cettes fiscales. Librairie g6n6rale de droit
Paris 1939. Siv. XII + 397.

& de jurisprudence.

Finanssitieteellinen tutkimus näyttää nykyisin elävän mui`roskautta. Kaavoihinsa kangistunut saksalainen kameralistinen finanssikirjallisuus alkaa jäädä varjoon.
Saksassakin on esiintynyt
tutkijoita, jotka ovat pyrkineet saattamaan julkisen talouden ilmiöt
lähemmäksi kaiisantaloudellisia sy}r-yhte}-ksiä.
Sama pyrkimys on
voimakkaana esiintynyt Pohjoismaissa, anglosaksisissa maissa ja
myöskin Ranskassa.
Ranskalainen finanssitieteellinen kirjallisuus
on ollut ?'leensä hyvin ))juriidisvoittoista>). Tämä saa ehkä osaksi selityksensä siitä, että Ranskassa finanssitieteen samoin kuin kansantaloustieteenkin oppituolit ovat yliopistojen lainopillisissa tiedekunnissa.
Kuitenkin on Ranskassakin alkanut ilmestyä tutkimuksia,
joissa otetaan tai`kasteltavaksi niitä vuoi.ovaikutuksia, joita julkisen talouden ja kansantalouden välillä voidaan havaita. Tällainen
tutkimus on myös juuri ilmestynyt Boj.7.Gren yllä mainittu teos.

Teoksessa selvitetään erilaisten verojen suhdanneherkkyyttä.
Tekijä ei`ottaa aivan oikein käsitteellisesti toisistaan verojen tuoton
suhdanneherkkyyden ja joustavuuden. Selvittäessään kysymystä

ei`i verojen suhdanneherkkyydestä hän tutkii, kuinka muuttumattomien veromäärien vallitessa erilaisten verojen tuotto kehittyy
noususuunnan ja laskusuunnan vallitessa. Verojen tuoton joustavuutta käsitellessään hän taasen kiinnittää huomiota siihen seikkaan, kuinka veromäärien muutokset vaikuttavat tuottoon. Käytännössähän näitä kahta ilmiötä on pakko tutkia i`innakkain. Mutta
käsitteellinen ero on syytä tehdä. Bari.ören teoksessa on päähuomio
kohdistettu nimenomaan verojen tuoton suhdanneherkkyyden selvitykseen, kuten teoksen nimikin osoittaa.
Teos ].akaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa tutkitaan
kysymystä deduktiivisesti ja luodaan teoi.iaa. Toisessa osassa pyritään verifioimaan teoria empiiristen tosiasiain avulla. Tutkitaan
Ranskan, Saksan, Italian ja lson Britannian verotusjärjestelmää ja
siirrytään sitten tarkastamaan kolmen suuren veroryhmän, varainsiirtoveroj en, tulo-ja omaisuusverojen sekä kulutusverojen suhdanne-
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herkk}.yttä. Tekijän on pakko todeta, että hänen esittämiään teoreettisia näkökohtia on monesti vaikea osoittaa empiiristen tosiasiain
valossa oikeiksi, kun veromääriä on usein muuteltu ja kehityksen
seuraaminen tästä syystä on käynyt vaikeaksi. Myöskin tai`kasteltavien maiden verojärjestelmissä vallitsevat erilaisuudet ovat vaikeuttaneet yleispätevien johtopäätösten tekemistä.
Yleensä hän
kuitenkin toteaa kulutusverojen tuoton olevan vähemmän suhdanneherkän kuin tulo- i.a omaisuusverojen ja vai`ainsiirtoverojen, jotka
viimemainitut ovat erikoisen herkkiä.
Barrören teos sisältää paljon arvokasta. Siinä on järjestelmällisesti esitetty laaja aineisto, josta vastaavia ilmiöitä tutkiville voi
olla suui`ta hyötyä. Vaikka teoi.eettinen puoli esityksessä ei tunnu
täysin vakuuttavalta, voi teosta suositella kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita julkisen talouden ja suhdannekehityksen välisistä
suhteista.
M.L.
1r`GVAR STEr`NTLsoT`, Sti.uktureua inslag i de senare årens ekonomi.sÅn L4!.Jec/f!L.ng. Meddelanden från konjunktui`institutet, sei'.
8:1. Stockholm 1939. Siv. 91.

Ruotsin suhdannetutkimuslaitoksella on kaksi julkaisusarjaa.
Sarjassa A julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisjn,
katsaus suhdannekehitykseen sekä ulkomailla että Ruotsissa. Tässä
sai`jassa on nyt ilmestyn)rt neljäs numero, J>Konjunkturläget våren
1939t>, joka tällä kertaa on dosentti SveJtnz.!sonin laatima. Tämä selostus on vastaavia aikaisempia julkaisuja suppeampi. Mutta samanaikaisesti onkin suhdannetutkimuslaitoksen B-sarjassa ilmestynyt ensimmäinen julkaisu, »Strukturella inslag i de senai`e åi`ens
ekonomiska utvec.kling)), joka sekin on Svennilsonin kirjoittama.
Vaikka vallitsevan suhdanneaseman eritLely, sellaisena kuin se tapahtuu Ruotsin suhdannetutkimuslaitoksen »Konjunkturläget»-julkaisuissa, on hyödyllistä, on tällaisilla. erikoistutkimuksilla kuin nyt
ju]kisuuteen saatetulla, sittenkin suurempi ja pysyväisempi ai`vo.
Taloudellisessa kehityksessä voidaan yleisen ta+oudellisen kehi-

tyksen, suhdannekehityksen, ohessa tarkkailla niitä olennaisia muutoksia, joita tuotannollisen toiminnan kokoonpanossa ja talouselämän rakenteessa yleensäkin tapahtuu määrätyn ajanjaLkson kuluessa.
Svennilsonin tutkimuksessa kiinnitetään huomio niihin rakenteellisiin muutoksiin, joita Ruotsin tuotannossa on tapahtunut 1920-luvun ja 1930-luvun loppupuolen välillä. Vertailuajat ovat tai`kemmin
sanottuna ajanjaksot 1928-30 ja 1936-38. Näiden ajanjaksojen
välillä lasketaan Ruotsin kansantulon kasvaneen noin 20 å 25
°/o. Tämä tulos on saavutettu ei`i aloilla tapahtuneen tuotannon
kasvusta.

P\Tettotuotanto, joka juui`i merkitsee tulonmuodostusta,
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on kasvanut erikoisesti kotimaanmai`kkiiioita vai.ten tapahtuvan
kulutustavai`ain ja tuotantotavarain valinistuksen alalla; samalla
on myöskin vientiä varten tapahtuva tuotanto lisääntynyt, Tnutta
hvvin vaatimattomasti. Viennin bruttoarvokin on noussut vain
lö °/o. Niinpä kotimai`kkinatuotannossa lasketaan tulojen kasvaneen
2 å 3 kertaa niin paljon kuin vientituotannossa. Kun aikaisemminkin
vientituotannon osuus tulojen muodostumisessa jäi verraten vähäiseksi, voidaan tapahtuneen kansantulon kasvun todeta inuodostuneen miltei kokonaan kotimarkkinatuotannon kasvusta. Samanaikaisesti tuonti on kasvanut vai.sin vaatimattoinasti. Tuonnin arvon
lisäys on 13 °/o, mutta tästäkin tulee pari prosenttia viimeaikaisen
i`aaka-ainevarastoinnin osalle. Se valmiiden tuotteiden ai.vo (nettoarvo), joka tuotannosta on viri.annut sekä kotimai`kkinoita että
vientiä varten, on suhteellisesti kasvanut noin kaksi kertaa niin
nopeasti kuin tuonti. Tuonnin osuus valmiiden tavai`ain ai`vossa on
siten huomattavasti supistunut. Samalla on tuonnin kokoonpanossa
tapahtunut melkoisia muutoksia. Valmisteiden osuus on supistunut
puolivalmisteiden ja raaka-aineiden eduksi.
Kotimarkkinateollisuuden volyymi oli vuosina 1937-38 kohonnut noin 8/3:lla vuoden 1929 tasosta, mutta vientiteollisuuden
vain noin 10 °/o. Niinpä viennin osuus teollisuustuotannon nettoarvosta, joka osuus vuonna 1929 oli yli ]/3, aleni vuosina 1933-37
noin L/4:aan. Rakennustuotannossa on kasvu ollut ei`ittäin i`ipeää.
Vuodesta 1929 vuoteen `1938 tuotanto nousi indeksin mukaan yli
kaksinkertaiseksi. Onpa markkinoille tuleva maataloustuotteiden
arvokin tällä välin kasvanut 40 °,/o. Julkaisussa selvitetään vielä
monia tärkeitä viimeaikaisessa kehit}'ksessä havaittavia seikkoja,
kuten ulkomaisten polttoaineiden lisääntyneeseen käyttöön vaikuttaneita syitä jne.
Ruotsin viiine vuosie[i taloudelliiieii vaurastuiiiineii on siis aivan

ratkaisevalta osalta tapahtunut omien mai`kkinain turvissa. Aikaisemmin vallinnut yleinen käsitys, jonka mukaan vain viennin varassa
talouselämä voisi laajentua sellaisessa maassa kuiii Ruotsissa, on
osoittautunut vääräksi.
Maailmanpulan perintönä jäivät yleisiksi
monenlaiset
rajoitustoimenpiteet kansain`'älisessä kauppapolitiikassa. Niidenkin maiden, jotka itse ovat pyrkineet pitämään yllä
mahdollisimman suui`essa määrin kaupan vapautta, on ollut pa.kko
muka`itua muuttuneisiin olosuhteisiin ja ryhtyä kehittämään tuotantoaan pääasiassa omien markkinain varassa. - Suomihan tosin saattoi erikoisissa olosuhteissa kehittää aina vuoteen 1937 saakka vienti-

tuotantoaan rinnan kotimarkkinatuotannon kanssa. Mutta on hyvin
mahdollista, että meilläkin kehitys on nyt kulkemassa suunnilleen
siihen suuntaan kuin Ruotsissa jo on tapahtunut. Suomalaisessa
lukijassa herättää täinänkin vuoksi nyt Ruotsissa julkaistu dosentti
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Svennilsonin laatima Ruotsin taloudellisessa rakenteessa tapahtuneita muutoksia selostava kirjanen mitä suurinta mielenkiintoa.
Kirjaa voi suositella suomalaiselle lukijakunnalle sitäkin paremmalla
syyllä, kun koko julkaisu rakentuu terveelle teoreettiselle pohjalle
ja kaikki tai`vittu aineisto on käsjtelty parhaita mahdollisia menet,elmiä kä}7ttäen. \'arsinaisen tekstin lisäksi on kirjassa kaksi liitettä,
joissa. hollanti]ainen tohtori P. de Wo!// esittää taulukoita selostuksineen Ruotsin tuotannon ja tuonnin rakenteesta sekä ulkomaankaupan kehityksestä.
„. Z,.
K:xRiLL R. TzoNSAROFi: , Di,e Ma,schinisierung der bulgarischen Lcmd-

wirtscha|t i,n i,hrem Zusammenhang mit der Agrarstruktur Buzgar£ens.

Leipzig 4936.

Siv.140.

Tässä väitöskirjana ilmestyneessä teoksessa käsitellään kysym}.stä B`ilgaarian maatalouden koneellistumisesta ja i.ationalisoitumisesta. Tekijä kohdistaa al`iksi huomiota siihen yleisesti tunnettuun tosiasiaan, mil,en valtio ent,istä enemmän on alkanut johtaa
kansantalouden kehitystä ja toimia ei`i }rhteiskuntaluokkien välisenä
tasapainotekijänä. Viime maailmaiisodan jälkeen on ruvettu pyrkimään vhä voimakkaammin omavaraisuuteen. Seui`auksena tällaisesta ;`iunnitelmataloudesta on, että vksitvinen joutuu avuttomana uhrina odottamaan toimeniiiteitä, joiden luonteeseen hän itse
ei voi o]lenkaan vaikuttaa.
Näin on asianlaita `-ai.sinkin maataloudessa.
Erikoista huomiota kirjoittaja haluaa esillä olevaa kysymystä
selvittäessään kiinnittää ilmastoon, sade- ja kosteussuhteisiin, väestöoloihin, maaomaisuuden
laajuuteen, investoituun
pääomaan
jne. Täi`keänä tekijänä kaikissa näissä kysymyksissä on talonpojille
ominainen vanhoillisuus. Vasta vähitellen tieteen ja käytännöllisten esimerkkien avulla sekä jäi`jestämällä koeasemia pystytään saamaan aikaan muutoksia olosuhteisiin. Mutta vieläkään ei ole harvinaista, että maata kynnetään vierekkäin olevjlla pelloilla niin hyvin
esihistoriallisella puuauralla kuin nykyaikaisella traktoriauralla.
Tekijän kokemuksia ei juuri voi sanoa uusiksi, mutta hän esittää
niitä käytännöllisellä järkevyydellä. Hän huomauttaa inm., miten
maatalouden koneellistuminen ei voi kaikkialla ja joka olosuhteissa
edistyä yhtä pitkälle. Jokaisella tuotantovälineellä täytyy aikaansaada paras mahdollineii tulos, koska muutoin kustannukset nousevat
epäedulhsen suuriksi.
Kiinnitettyään lyh}resti huomiota luonnonsuhteisiin kirjoittaja

siirtyy pohtimaan sitä yleisesti tunnettua, mutta ei silti aina maatalouspolitiikassa huomattua tosiasiaa, että maatalous on muiden
elinkeinojen kanssa elimellisessä vuorovaikutuksessa.

Tekijä huo-
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mauttaa, että maatalouden koneellistuminen i`iippuu investoidusta ja

vapaasta pääomasta, luoton - erikoisesti maatalousluoton - kehitysasteesta, maaomaisuuden jakautumisesta, viljelmien suuruudesta,
kotimaan teollisuuden kehityksestä, kuljetusvälineiden i,ilasta, verotus- ja tullipolitiikasta, kaupan järjestelystä ja vapaasta työvoimasta.
Maataloudessa esiintyvät erilaisina yhdistelminä sekä tuotantoalat
että jalostusalat. Näiden merkitys i`iippuu taloudellisista olosuhteista,
jotka hän jaoittelee seui.aavasti: markkinoimisolosuhteet, pääoma,
luotto, teollisuus, kuljetusvälineet, tulli- ja verotuspolitiikka, maataloustuotteiden kauppa, työvoima- ja omistussuhteet. ;`Näitä
kutakin hän käsittelee muutamilla riveillä. Niinpä hän selittää, miten
kuluttajien maku määrää tuotantovälineiden kehittämisen suunnan
maataloudenkin alalla. Tekijä on myöskin sitä mieltä, että pienemmät viljelmät eivät ole niin i`iippuvaisia mai`kkinoista, koska niiden
tuotanto on sopusuhtaisemmin kehittynyt kuin suurten viljelmien,
varsinkin sellaisten, jotka ovat esim. antautuneet jokseenkin yksinomaan viljanviljelykseen. Luotonkäytöstä kirjoittaja huomauttaa,
että luottoa on käytettävä vain halvan koron aikana. Vaikkakaan
hänen mielestään ei voida i`atkaista, onko suui'i vai pieni tila kansanta]oudellisesti edullisin, on kuitenkin vai`maa, että vain edellisellä saatetaan toimeenpanna ajanmukainen maatalouden konee]listaminen.
Hän viittaa siihen outoon tosiasiaan, että vaikka Bulgaariassa talonpoikien elintaso on alhainen ja tuotantokustannukset pienet,
kuitenkin Yhdysvallat ovat tunkeneet bulgaarialaisen vehnän pois
Konstantinopo]in markkinoilta. Yhdysvalloissa ovat sekä elinkustan-

nukset että tuotantokustannukset korkeat. Mutta sen vehnän kilpailukykyisyys johtuu pitkälle menneestä koneellistumisesta maataloudessa, joten näin ollen on mahdollista laajassa mitassa välttää
kallista ihmistyövoimaa.
Kirjoittajan siirtyessä puhumaan Bulgaarian oloista, kuten luonnonsuhteista,
Bulgaarian maatalouden taloudellisesta asemasta,
markkinoista, teollisuudesta, pääomasuhteista, kuljetusvälineistä,
maatalousluottokysymyksistä samoin kuin koneellistumisen kehittymisestä maataloudessa, on esitys luonteeltaan täysin kuvaavaa.
Samaa on sanottava, kun teoksessa käsitellään koneellistumisen vaikutusta maataloudessa ja mahdollisuuksia jatkaa maatalouden
mekanisoimista.
Muutamilla sivuilla esitetään lyhyesti toimenpiteitä koneiden käytön lisäämiseksi maataloudessa.
Tutkimuksensa tuloksena kirjoittaja kiinnittää huomiota muutamiin erikoispiirteisiin Bulgaarian maataloudessa.
Ensinnnäkin
pientilojen lukuisuudesta johtuu, että sosjaalisia epäkohtia ei yleensä
esiinny, mutta toisaalta tällaisten tilojen on vaikea hankkia koneita
maataloutta vai`ten. Haittoja on omansa lisäämään se i]miö, että
maatalousväestön lukumääi`ä lisääntyy nopeasti.

Toiseksi maan
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maataloudelle on ominaista, että se on suui`immalta osalta perhetaloutta, jossa perheenjäsenet suoi`ittavat kaiken työn. Pääomanpuute on ankara. Maatalouspulan takia on velkaantuminen kasvanut voimakkaasti, ja samalla maatalousväestöii ostokyky on huomattavasti heikentynyt. Maataloutta vaivaa edelleen suui`i työvälinei-

;:|Fa#:iysFrikiåä:åspu:å::.rti:sntamsae:E:si:J;elaikåå`tåuo:uluaraiJ;a5å:å::ek:
sia, joten on välttämätöntä, että maataloudessa toteutetaan koneellistaminen ja järkiperäistäminen olosuhteiden vaatimassa hitaassa
tahdissa.
Perehtymättä laajemmalti asiaan on vaikeata sanoa, missä määrin teoksessa esitetään uusia asiatietoja ja miten luotettavia ne ovat.
Vaikkakaan tekijä ei osoita erikoisempaa omintakeisuutta, voidaan
kuitenkin sanoa, että hänen tutkimuksensa kohdistuu mielenkiintoiseen maataloudelliseen kysymykseen. Teoksen lopussa on laaja
kirjallisuusluettelo.

K. A-o.

KflTSÅUS ULKOMfllDEN
fl I K fl K fl U S L E H D I S T Ö Ö N.

ST.[\TS©KOP\'OMISK TIDSSKRIFT.

N..o 4,1939. -Johian E.Lnai..sen, Amerikansk Landbrukspoltiikk.
Rooseveltin maatalouspolitiikka ei ole pyrkinyt vain tilapäisen
pulatilanteen poistamiseen, sillä todemsuudessa Amerikan maatalouspula oli muodostunut pysyväiseksi, joskin se v:ii 4929 jälkeen
oli huomattavasti kärjistynyt. Hyvien satojen johdosta oli tuotanto
monena vuotem tunt.uvasti kysyntää suurempi, jolloin hinnat
luonnollisesti voimakkaasti aLenivat ja maanviljelijäiti ostovoima
jäi vähäiseksi. Tästä taas aiheutui muille elinkeinoille. menekkivaikeuksia. Pyrkimykseksi tuli näin ollen oikean tasapainon luominen maatalouden tuot,annon ja menekin välille.
Tähän on ei.ikoisen monimutkaiiien säännöstelykoneisto ollut tarpeen, ja samalla
on säännöst.ely saanut yhä pys}-väisemmän luonteen. - rhorfJcb!d
J ohnsei., St,ali,stikker.rs betydning i bramforsikri,ng. KLrio."aiaL toteaLaL,
että tilastolla on kolmessa suhteessa eT.ikoista mei`kitystä palovakuutukselle. F.nsinnä luomalla pohjan vakuutusmaksujen määräämiselle, toiseksi selvittämällä jälleenvakuutuksen tai.peellis`Lutta
ja kolmanneksi olemalla perustana entistä tieteellisemmän palovakuutusteorian kehittämiselle. - ErJjng Pe£er5¢r., J?n over6'jÅ4
over poZ.ypo!feorjens /iovedprobjemei..

Tekijä selvittelee kii`joitukses-

saan ns. polypoliteoriaa. Puheena olevan teorian pääkysymyksenä
on selvittää hinnanmuodostusta niissä välimuodoissa, joihin nähden
ei ole kysymys vapaasta kilpailusta eikä myöskään puhtaasta
monopolista.
.N :o 5, 1939. -Moi.ten Tweng, Norges utre harwlelspoLitikk i d.en
Senere £i.d.
Tekijä selostaa ensin niitä moninaisia säännöstelytoimeni)iteitä, joihin viime vuosierL ulkomaankauppapolitiikka on
i'yhtynyt, sekä sitä hallintokoneistoa, joka sen ylläpitämiseksi on
ollut tai`peen. Nämä uudet, suuntaviivat ja uudet menettelytavat
kansainvälisessä kauppapolitiikassa ovat kuitenkin vähäisemmässä
määrässä l};öneet leimansa T\'orjan kuin monen muun maan kauppa-
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politiikkaan. Tämä johtuu siitä, että P\'orjalle, jolla itsellään on
huomattavan suuri kauppa]aivasto ja myös suhteellisen suuri
ulkomaankaupi]a, vilkkaat kansainväliset kauppasuhteet ovat melkoista tärkeämmät kuin mone]le muulle maalle.

NATI0.\T.J\1,¢K0\'0MISKTIDSSKP`IFT.
N :o 3, 1939. -S. ScH.ensen, Brit,i,sh Lcmdbi.ugs-og HandelspoLit,ik.

Kirjoituksessa esitetään ne erilaiset toimenpiteet, joihin Englannissa viime vuosina maatalouden hyväksi on ryhdytty,ja todetaan,
ettei niistä ole ollut sanot,tavaa tu]osta. Monissa piii.eissä vast,ustetaan edelleen pitemmälle menevää säännöllistä maatalouspolitiikkaa, koska lähdetään siitä käsityksestä, että kotimaisen i.avintoainetuotannon voimakas nousu on haittana teollisuudelle, kaupaller
ia. merenku\u\le. - H. Wlndint,o Pedersen, Omkring den moderm
Prt.s£eor;. JJ. Tekijä i)yrkii hahmoittelemaan teoreettista järjestelinää, joka
hänen mielesl,ään
on välttämätön määrättäessä
yksityisen toiminta-alan d}'naamis-taloudellista T}olitiikkaa
epätäydelliseii
kilpailun
\rallitessa sekä
selvitettäessä
empiirisest.i
tarkaste]ta\'issa ole\raa d.\-naamista hintai)olitiikkaa ja hintain kehi+ystå. -1.:. .]`.^ +. J,indlierg, Foi``syni,ng a| og Beho+. for nogle Mi,ne•i.aliei. ho$ 484 d,ai'.sln .\i.l)eiid,ei.|aniiliei.. - Frit,z 13a,t.ei., 1Jen poki-

*i.sÅ`e /'7.jb..

Useassa

maassa,

min.

Tanskassa,

on voimassa laki,

joka kieltää se]laiset hinta-, tuotanto-, my}-nti-tai kuljetussuhteitaL

koskevat soiiimukset ja määräykset, jotka aikaansaavat tai voivat
aikaansaada kohtuuttomia hintoja. \'äin on justum-imetium-kysymys tu]lut hyvin nykytärkeäksi. Kuitenkin on selvää, että kaikki
yritykset lö}ttää itse taloudesta mittapuu hintojen kohtuullisuuden
tai kohtuuttomuuden määräämiseksi epäonnistuvat. Poliittinen hiiita
nojautuukin kunkin maan koko lainsäädäntöön, joka on ilmaus
va]tiopoliitt.isista tarkoituksista, ja se määrätään vain silloin talouselämän ]akieii mukaan, kun valtioelämän lait sen sallivat.
J.\HRBLTCHER FUR N.lTIONALÖKONO}IIE
Ur\TD STATisTiK.

Band 149, Ileft 6. -Paul Friedri,ch Schrödei., Uber d,en Begi`iff
dei` nattÅi.lichen Ordnung der Wirtschaft bei Frangois Ques"g. K:irjoituksessa oikaistaan eräitä vääriä tulkintoja, joita yleensä esitetään
oppihistoriallisissa
teoksissa
Quesnayn
taloudellisista ja
filosofisista mielipiteistä. Quesnayn käsitys »luonnollisesta jäi`jestyksestä»: ei ole suinkaan jä}-kän mekanistinen ja matei.ialistinen,
kuten on väitetty, vaan hän päinvastoin tajusi siveellisten voimien vaikutuksen kehitykseen.
Fri.GcZ7|.ch Behrens, D£e
iwj£{ezweJ`£e

L.7t

czer

Loh7Ls£ci!i.s€L.Å-.

Riittävän

monipuolinen

ja

tyh-
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.jentävä keskimääi`äispalkkojen laskeminen on mahdollista vain
silloin,\ kun on käytettävissä yksilöpalkkoihin perustuvaa aineistoa. Tällaisen aineiston pohjalla voidaan päästä mitä yksityiskohtaisimpiin homogeenisiin osajoukkoihin ja erottaa siten palkanmuodostukseen vaikuttavat erilaiset tekijät. Milloin tai.koituksena
ei ole pyrkiä tai`kan kuvan luomiseen palkkojen kokoonpanosta,
voidaan tyytyä summittaisiin palkkatietoihin. Näiden nojalla lasketuilla keskiarvoilla ei tietenkään ole yhtä suurta tilastollista arvoa,
kuin mitä edellisessä tapauksessa on asianlaita, mutta ne kykenevät kuitenkin valaisemaan palkkojen muutosten kehittymistä.
Band, _150, Heft 1. - Robert Wilbrand,i, Gesund,e Geld,wirtschaft.
Terve rahatalous on sellaista rahataloutta, joka kykenee suorittamaan tehtävänsä johtamatta inflatoi'isiin tai deflatoi`isiin häiriöihin.
Ostovoiman määrä ei saa koskaan olla liian suuri eikä liian pieni.
Tämä paljous ei ole kerta kaikkiaan määrätty, vaan sen tulee
soveltua kulloinkin vallitsevaan kansantaloudelliseen asemaan. Vakava rahanai`vo on ihanne, johon on kei`ta toisensa jälkeen pyritty
ja joka on voitu ajoittain toteuttaakin. Mm. Saksassa on vuodesta
1933 lähtien vallinnut hintataso, jonka muutokset ovat olleet vai`sLn ¥Äh*is±.å. - Rei,nhcuri Maurach, Di,e russi,sche JudenpoLitik und,
dje Uber/remcztÅ7tg czes Grz47tdbesj£zes. Kirjoituksessa luodaan katsaus

Venäjän juutalaispolitiikan kehitykseen Puolan jaosta lähtien.
Band, 150, Ileft 2. ~ Werner Mahr, Di,e koniunhturpoltiische
Bed,euiung d,es Geset;zes der zei,tii,clwn EinlmmmenfoLge. TeEi:].å seh-

vittää taloudellisten ilmiöiden keskinäistä riippuvaisuutta aikaan
nähden korostaen sitä, että toisaalta hyödykkeiden tuotanto samoin
kuin palvelukset, toisaalta taas näistä johtuvat tulot kuuluvat
ajallisesti eri talousjaksoihin. Täten syntyy ostovoiman rytmillinen liike. Kansantalouden kokonaistuottoa ei osteta paraikaa
kuluvan tuotantojakson tuloilla, vaan aikaisemmasta jaksosta kertyneillä tuloilla. Ellei pääomanmuodostus ole tarpeeksi voimakasta,
ei nykyisyydessä tarjona oleva ostovoima riitä, ja tästä voi aiheu+ueL suhdarLnehåiriöi+å. - Karb ¢. Patds, Das heutige Probzem des
Ge!czes t/rLd des Go!czes. Kansainvälis6n maksuvälineen probleemia ei

ratkaista siten, että kulta syöstään valta-asemastaan ja keksitään
uusia maksutapoja. Valuuttakysymysten kansainväliseen ratkaisuun
päästään lopullisesti vasta silloin, kun saadaan aikaan mah,dollisimman kestävä, kansainvälinen taloudellinen tasapainotila.
WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV.

50. Band, Heft 1. - Hermann Benie, Weliwirtschaft, Weliwi,rtSchaftstehre,

WebtwirtschafLiches

Archiv.

A:IkiikaLush:irieLrL rDO-rmer\

niteen ilmestymisen johdosta kirjoitettu katsaus maailmantalouden
kehitykseen ja aikakauskirjan toimintaan. - GCLscon Crcw7t, S£¢o£
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i4nc! A'i.edt.! j7t Bezg}.en.

Kirjoittaja kuvailee luotto-olojen kehit}tstä

Belgiassa ja niitä toimenpiteitä, joihin valtio ryhtyi vuosjen 1929
--3/i raha- ja finanssivaikeuksien johdosta ja jotka ovat käsittäneet sekä luotonannon valvontaa }'leensä että myös luottosäännöstel}.ä valtion perustamien uusien luottolaitosten avulla. Kii`joittaja
selostaa m}Tös niitä muutoksia, jotka ovat aiheutuneet valtion
oman pääomatarpeen kasvamisesta. ~ D. PÄi.Zz.p LocÅJZ7t, ^rez#
l/erÅehrscJOJ.sc7iJögG L.n de7t Verei.7%.gcen S£cbc#G7t.

Tekijä selostaa niitä

suunnitelmia, joita Yhd}'svalloissa on tehty i`autatieyhtiöiden i.ahal1isen aseman helpottamiseksi ja jotka osaksi tai.koittavat valtion
avustuksen lisäämistä, osaksi taas maantie-ja vesiliikenteen taholta

valtion avustuksen turvin tapahtuneen kilpailun vähentämistä ja
rautatie}rhtiöiden yhteistoiminnan tehostamista. - JosepÄ `Joh7Lsfon,
Betrachtungen zur Agrai.potitik lrlands. LåhtökohtaLna.an kås±tys,
että lrlannin kansantuloa ei voida kohottaa industrialisoinnin
avulla vaan ainoastaan laajentamalla ja voimaperäistämällä maa-

taloustuotantoa, kirjoittaja tutkii lrlannin maa- ja karjatalouden
viimeaikaista kehitystä ja hintasuhteiden, ulkomaankaupan ja
teollistumisen vaikutusta siihen. - Jvi.cÅozcbs /14j7.Åowt.ch, Di.e Bepö.!/fe-

ruu#e8rsveö#i%:Cuh#;8 K:r#:tskk"steesnssa :=tdktidaaasn P]r:8#Öv±dae: %':%:.gs¥eh#
tystä, väestörakenteen ]nuutoksia ja niihin liittyviä maatalousprobleemeja.
50. Band, Heft 2. -Raoul Miry, Die d,irekte liwestition beLgischer'
Ä'cip..t¢Zi'en jm ,4tJszcmde. Kirjoituksessa käsitellään Belgian pääoman-

sijoituksia yrityksiirt, jotka kokonaan tai pääasiallisesti sijaitsevat
ulkomailla, tällaisten sijoitusten laajuutta ja niiden mei`kitystä
Belgian kansantaloudelle.

- j?en6 /`4oL4njeJ., D¢s ZojJ7.egL.me des

|ranzösischen l+ol,onial,rei,ches i,r. sei,r.er hi,storischen Emwicklung.
Kirjoittaja kuvailee Ranskan siirtomaapolitiikan kolinea kehitysvaihetta: ensimmäise]le vaiheelle, joka päättyi vuonna 1860, oli
ominaisena piirteenä siii`tomaiden täydellinen alistussuhde emämaahan nähden, toisessa vaiheessa, suojelustullijärjestelmän aikana,
siirryttiin eräänlaiseen vastavuoroisuuteen ottamalla huomioon
myös siirtomaiden omat edut, ja kolmas vaihe, joka alkoi vuonna
1928, merkitsi vai`sin laajan tasa-arvoisuuden toteuttamista emämaan ja siirtomaiden kauppaetujen välillä. ~ AztgzÅs£ Lö.Sch, ET£rm
7Let% 7'Äeo7.t.e des t.n!emcwi.onci!en fJczJtde!s.

Kirjoittaja hylkää uus-

klassillisen ulkomaankauppateoi`ian ja asettaa sen tilalle toisen,

jonka kohteena ovat kysymykset tuotannon ja kulutuksen sijainnista, hinta- ja valuuttasuhteiden vaikutuksista sekä pääoman ja
työn siirt}'inisestä. Esitys pohjautuu osaksi Alfred Webei`in kauppa-

+]o+iitristiin a`iaLtuks±in. - Gtinther Diuiwr, Die einkommenpolitische
Bedewiung landwirtschaftlicl.er M ai.ktregelungen. KimioL+iaia selos-
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taa
niitä toimenpiteitä, joihin
lsossa Bi`itanniassa, Irlannissa,
Alankomaissa, Etelä-Afrikassa, Austi`aaliassa ja Amerikan Yhdys-

valloissa on tui.vauduttu maataloudesta saatujen tulojen kohottamiseksi, ja esittää kvantitatiivisen ar`-ion näiden toimenpiteiden
tuloksista„ ~ Klaus WiLhezm Rath, Andreas Predöhl ja llans
Mayer, Di,e Wendung z,ur Volkswirtschaft cds Aufgabe volksHiirt,schci/t!jchGr '/'heo7.i.e. Sen sijaan, että kansantaloudellinen teoi.ia
aikaisemmin on pääasiassa analysoinut taloudellista toimintaa yksilön kanhalta, on Rathin mielestä n}rkyaikaisen teoi`ian tehtävänä

tutkia talouden velvollisuuksia kokonaisuutta kohtaan.
Pitäen
tätä periaatetta lähtökohtanaan Rath käsittelee eräitä kansantalousteoi.ian pei`uskysymyksiä. Näistä esittävät Predöhl ja Mayer kirjoituksissaan omat mielipiteensä. - Ccir! Bri.nkm¢7.7t, Dcbs Proz7JGm
czer soz£cblö.Äonomjschen S#7}£Äese.

Kirjoituksen aiheena on J. Åker-

manin samanniminen teos.

THE ECONOMIC JOURNAL.

Kesäkuu 1939, vol,. XLIX, N:o 194. -A. C. Pigou, Presi,dent,i,al
Addi.ess. Tässä The Royal Economic Societyn kokouksessa pitämässään puheessa yhdistyksen esimies prof. Pigou vertaa niitä

olosuhteita, joissa taloustieteilijät työskentelivät 30-40 vuotta
sitten, nykyisiin olosuhteisiin. Silloin poliittinen ja taloudellinen
elämä kulki suhi,eellisen tasaista latua. Sen jälkeen ovat kehitykselle o]leet tyypillisiä jyrkät muutokset. Tutkijat ovat näin joutuneet aivan uusien tehtävien eteen. Nykyisten tutkijain tuloksia

Pigou pitää kuitenkin vei.rattain sekavina. Hän ennustaa, että
varsin pian tulee ilmestymään Marshallin vei`oinen mies, joka pystyy tekemään synteesin Marshallin jälkeisen tutkimuksen tuloksista.
-A. F.W. Ptumptre, The Röl,e of lnterest Ra,¢es and Bank Credit
in the Economics of the British Domini,ons. KimjoiL`aLia\ hHoma.u++a.a.,

että eräät teoi`eetikot ovat esittäneet suhdannevaihteluissa olevan
tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä sen seikan, kuinka pankkien
lainanotto ja lainananto kehittyvät. Hän esittää, että tämä teoria
ei sovellu suhdannevaihteluiden selitykseksi brittiläisissä dominioissa, joiden taloudellinen kehitys on ratkaisevasti riippuvaista
ulkomaankaupasta. Noudatettu pankkipolitiikka voi kuitenkin vaikuttaa joko lieventävästi tahi jyrkentävästi sekä lasku- että noususunnnaLn keh;i+ykseen. -P. T. Bauer & P. R. Marrack, Depreciation
o7icz Jn£eres£. Kirjoittajat esittävät matemaattisen teorian kuole-

tusten suuruudesta määrätyn korkotason vallitessa sovellettuna
eliniältään erilaisiin pääomahyödykkeisiin. -S. J?. De7®7i£so»,
Verticat lntegration and the lron and SteeL lndustry. ALr+ikke+issa. taT-

kastellaan teollisuuden vertikaalisen integi.ation syitä, toisin sanoen
sellaisten
teollisuudenhaarojen
konserneiksi
yhtymistä,
jotka
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valmistavat määrätyn valmiin hyödykkeen aikaansaamisessa tarvittavia raaka-aineita, puolivalmisteita ja lopuksi itse valmisteita. Syynä tällaisten teollisuudenhaarojen »vertikaaliseen yhtymiseen» esitetään olevan lähinnä sen seikan, että valmiiden tuotteiden valmistajien täytyy turvata asemansa niiden tavattomien
hintavaihteluiden varalta, joiden alaisina suhdannekiei'tokulussa
raaka-aineet
vapailla
markkinoilla ovat.
-R. G. D. AZze7t &
Brinle:y Thomas, The Suppbu of Engineering Labour undeT Boom
CorLd££a.o7?s.

Tässä tutkimuksessa koneteollisuudessa käyt6tyn työ-

voiman tarjonnasta nousukauden aikana on Lontoon työnvälitystoimistojen antaman tilastoaineiston avulla selvitetty, kuinka
suuri puute erilaisesta työvoimasta Lontoon koneteollisuudessa oli
vuoden 1936 jälkipuoliskolla. Tutkimuksella on ilmeisesti käytännöllistä arvoa juuri nykyoloissa, jolloin kysymys ammattitaitoisen
työvoiman tarjonnasta on ajankohtainen. - H. C. fJL.Zzmci7?, S;ze
o| Firms in the Boot and Shoe lndustry. Sta.ndaLTd±5aLlkine±den valmistuksessa, todetaan tässä kirjoituksessa, menestyvät suuret tehtaat. Sen sijaan tyylikkäiden ja muodikkaiden laatuvalmisteiden
tuotannossa menestyvät keskisuuret ja pienet tuotantolaitokset.
Kehitys näyttääkin kulkevan viimemainituille edulliseen suuntaan.

z u S n M M E N F n S S u N G.
DIE TOTALITÄRE KRIEGSWIRTSCHAFT.
von PTo£. Br. Suvi,ranta,.

Der y)totale Ståatt) ist ein Begriff, der erst nach dem Weltkrieg

entstanden ist, der aber schon von einigen Grossmächten - Russ1and, Italien, Deutschland ~ ver.wirklicht worden ist. In diesen
totalitäi'en Staaten ist die persönliche Fi.eiheit auf allen Gebieten
des Lebens eingeschränkt und auch die wii.tschaftliche Freiheit
fast ganz beseitigt. Aussei`dem ist die wirtschaftliche Entwicklung
in diesen Ländern dai`in tibereinstimmend, dass sie zu einer Kriegswirtschaft gefiihrt hat. Im folgenden wird nur eine Analyse der
deutschen Wii.tschaftspolitik gegeben.
Während der Arbeitsbeschaffungsperiode war die Politik in erster
Linie auf eine Ankurbelung des Wirtschaftslebens gerichtet. Am
interessantesten war das Experiment mit Arbeitsbeschaffungswechseln. Formell lag hier ein Fall von Geldschöpfung voi`, denn das
Geld konnte aus der Reichsbank dui.ch Rediskontierung beschafft
werden. Trotzdem ftihrte die Methode zu keiner lnflation, weil
der Kredit jedesmal nur gegen einen später zu erfolgenden Produktionsakt ausgegeben wurde. Die Vollbringung des Aktes, wodui.ch
fi.tiher ai`beitslose Produktionskräfte neu in Tätigkeit gesetzt wui`den,
vergrösserte das Volkseinkommen und aus diesem konnte der gewähi`te Kredit später zuriickbezahlt werden. Unter gegebenen Verhältnissen ist ein solchei` Kredit grundsätzlich nicht anders zu
beurteilen als der ilbliche Bankki.edit gegen Handelswechsel, dei`
ebenfalls oft durch eine Geldschöpfung zu Stande kommt.
Neben der Arbeitsbeschaffung spielte die Aufriistung in der
Wirtschaftspolitik eine immer grössere Rolle. Die fiir die rtistungswichtige Produktion notwöndige Beschaffung von Realwerten
wurde teils dadui.ch gesichert, dass der Staat jetzt eine eingehende
Kontrolle tiber das ganze Wii`tschaftsleben austlben konnte, teils
wurde sie dui`ch geeignete konsum- und finanzpolitische Mass-

nahmen erreicht. Die notwendigen Geldmittel wurden dabei nur
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durch Steuern und Anleihen beschafft, wogegen eine inflatorische
Politik streng vei`mieden wurde.
Von 1936 an wurde die Fortsetzung der »Mengenkonjunktur»
wegen einer Tendenz zu allgemeiner Preissteigerung gefähi.det,
die teils durch die internationale Preisbewegung, teils durch die
Tatsache, dass Deutschland sich dem Stand der Vollbeschäftigung
nähei`te, hervorgei`ufen wurde.
Dieser Tendenz wurde dui`ch
strenge Konti`olle entgegengearbeitet mit der Zielsetzung, alle Preise
und Löhne auf einem bestimmten Stand zu halten und die Bewegungsfreiheit der Arbeitskraft zu unterbinden.
Durch Anspannung aller volkswirtschaftlichen Ki`äfte und systematische Planwirtschaft war es möglich das gigantische Rustungsprogram in wenigen Jahren zu verwirklichen.
Auch das Preisund Lohnniveau konnte beinahe vollständig stabilisiert werden.
Auf der anderen Seite muss festgestellt werden, dass die Autai`kiepolitik sehr kostspielig wai`, dass die Fälle von Nichtbeobachtung
der festgesetzten Preis- und Lohnnormen sich vermehrten und
dass besonders auf dem Gebiete der Finanzpolitik die Lage ziemlich angesti.engt erschien, nachdem der Plan der Geldschöpfung
aufgegeben werden musste und auch der »neue Finanzplan» wenig
Gltick hatte. Somit kann man sagen, dass die Rtistungspolitik auf
kurze Sicht sehi` effektiv arbeitete, während die Lösung der
eigentlichen Schwierigkeiten der Zukunft tiberlassen wui.de.
Beim Ausbruch des gegenwärtigen Krieges war Deutschland
wirtschaftlich ftir den Krieg gut vorbereitet, nicht nur wegen dei`
durchgefiihrten Riistungen, sondern auch weil ein sorgfältig erwogener
Plan zur notwendigen Umstellung der Wii`tschaft voi`lag. Mit radikalen Massnahmen wurden alle nicht i)kriegswichtigen» Zweige der
Pi`oduktion und des Handels stark eingeschränkt und der Vei.brauch durch Lebensmittelkai`ten und Bezugsscheine rationiei`t.
Viele wichtige Steuern wurden erhöht. Es scheint die offizielle
deutsche Wirtschaftspolitik zu sein, bis auf weitei`es von neuen
Opei`ationen auf dem Anleihemarkt abzusehen.
Die bald siebenjährige Entwicklung im nationalsozialistischen
Deutschland hat allmählich eine totalitäre Kriegswirtschaft hervoi`gebracht. Alle wirtschaftlichen Kräfte sind in den Dienst der Kriegswirtschaft und der Kriegsfiihrung gestellt und die individuelle
Freiheit auf wirtschaftlichem Gebiete ist beinahe vollständig unter-

drtickt.
Solange das jetzige politische System in Deutschland besteht,
ist kaum mit einer Riickkehr zu wirtschaftlicher Freiheit zu rechnen,
weil die Oberherrschaft des Staates in der politischen ldeologie
begrtindet ist. Die Unterdrtickung der individuellen Freiheit ist
auch dadurch bedingt, dass ein totalitärer Staat immer kriegs-
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wirtschaftlich oi.ientiei`t sein muss, weil ein solches System zu
aussenpolitischen Spannungen fiihrt.
Die totalitäre Wirtscha.ft ist mit deutscher Gi`tindlichkeit organisiei`t worden und hat Hei.vorragendes geleistet. Deutschland hat
jetzt eine den höchsten Anforderungen entsprechende Kriegsmaschinerie. Die Preis- und Lohnstruktui` wurde trotz internationaler Vei`wicklungen und Vollbeschäftigung der Arbeitskraft stabilisiei't. Die wirtschaftlichen Opfer des deutschen Volkes waren und
sind aber auch ungeheuer und die Aussichten auf eine höhei.e Lebenshaltung in Deutschland auf eine unsichere Zukunft gestellt.

DER STEUERBEGRIFF UND DIE STRUKTUR DES
EINNAHMEBUDGETS.
von DT. Matii Leppo.

Bei dei. Definierung des Steuerbegriffs sollte man möglichst
vom allgemeinen Sprachgebrauch ausgehen. Dabei mtissen drei
Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden, nämlich-gewisse volkswii`tschaftliche und vei`waltungstechnische Erscheinungen sowie die
Absichten des Steuergesetzgebers. Die volkswirtschaLftliche Funktion
der Steuer besteht darin, dass durch die Besteuei.ung zwangsweise
Kaufkraft von den Privatwirtschaften an die öffentliche Wirtschaft
iiberfiihrt wird. Es handelt sich hierbei um eine endgtiltige Kaufkraftiiberfiihrung, denn die Zwangsanleihen sowie die obligatorischen
Sozialversicherungsabgaben wei`den nicht in den Bereich des Steuei`begriffes einbezogen. Doch ist nicht jede obligatorische und endgtiltige Kaufkraftiibei`ftihrung an die öffentliche Wirtschaft als
Besteuerung anzusehen. Nicht einbegriffen sind die Abgaben, die
auf Gi`und dei` Leistungen der Behörden bzw. Beamten ei'hoben
werden, obwohl diese Abgaben oft einen Zwangscharakter haben.
Auch diejenigen Zwangsabgaben, die als Busse fiir Gesetziibertretungen festgesetzt sind, also die Geldstrafen, fallen nicht unter
den Steuei`begriff .
Obwohl die volkswirtschaftliche Funktion der Steuer in der
zwangsweise durchgeftihrten Kaufki.aftiiberftihrung von den Privatwirtschaften an die öffentliche Wii.tschaft liegt, ist der Hauptzweck aller Steuern nichtfiskalischer Art (nichtfiskalische Steuern sind
z.B. die Margerinesteuer, die Schutzzölle und in manchen Ländem
auch die Getränkesteuern). Bei der Begrtlndung der fiskalischen
Steuei`n wiedei. werden neben dem fiskalischen Hauptzweck manche
subsidiäre Gesichtspunkte angeftihrt: die progressive Einkommenbesteuerung wird mit dem Gesichtspunkt der Leistungsfähigkeit
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motiviert; bei der Ki`aftfahrzeugbesteuerung wird auf das Prinzip
der Leistung und Gegenleistung hingewiesen usw.
Auf Grund dieser Ei`wägungen defin.iert Vei`fasser den Begriff
Steuer folgendermassen: Steuem nennt man diejenigen Einnahmen
der öffentlichen Wirtschaft (und Ausgaben der Privatwirtschaften),
die dui.ch die Besteuerung erhoben werden; Besteuei.ung wieder
ist die zwangsweise durchgefiihrte und endgilltige Kaufki`afttiberftihrung von den Privatwirtschaften an die öffentliche Wirtschaft,
mit Ausnahme der Abgaben, welche als Busse ftii. Gesetztibertretungen
bestimmt sind, sowie der Abgaben, welche auf Grund der Leistungen
dei` Behörden bzw. Beamten erhoben werden, obwohl auch die
letztgenannten Zwangscharakter haben können.
Vei.fasser untersucht weiter die verwaltungstechnischen Besteuei`ungsmethoden und beleuchtet besonders den Charaktei. der
Monopolbesteuerung. Er stellt fest, dass in dem finnischen Budget
in der Gliederung der Staatseinnahmen einige lnkonsequenzen vorkoinmen, die in der Hauptsache auf eine unzweckmässige Auffassung von der Monopolbesteuerung zurtickzuftihren sind. Ein
Teil der Monopolbesteuerung (staatl.
Alkoholmonopol) ist in der
Einnahmengruppe der Erwerbseinktlnfte enthalten, ein anderei`
Teil in der indirekten Einkommen- und Vermögenssteuer. Wenn
die Steuerzahlen in der Ai`t und Weise, wie Verfasser vorschlägt,
berichtigt werden, erhält man ein sachlicheres Bild von dem Staatssteuersystem Finnlands als die offiziellen Zahlen ermöglichen. Verfasser weist in diesem Zusammenhang auf seine Darstellung der
Veränderungen im staatslichen Steuersystem Finnlands in »Bank
of Finland Monthly Bulletin» (1939, Nr. 8) hin.

LEBEN DIE MENScrlEN HEUTE LÄNGER ALS
FRUHER?
von MaLg. 1. Laati.

Nach volkstiiinlicher Anschauung. waren die Menschen fi.tiher
gesunder und ki`äftiger als heute und eri.eichten darum ein höheres
Lebensalter. Diese Auffassung beruht dai`auf , dass wir unter uns
bejahrte, aber noch recht rtistige Personen sehen, während ma]iche
Vei`treter unserer eigenen Altersstufe schon dahin geschieden sind.
Es ist jedoch zu beachten, dass auch die meisten zui` älteren Genei'ation gehörenden Personen schon längst tot sind und nur die
ki`äftigsten von ihnen noch leben, so dass sich eine ganze Genei.ation nicht nach ihnen beui`teilen lässt.
Die Bevölkei.ungsstatistik scheint die Auffassung zu sttitzen,
dass die Menschen heute längei. leben als friiher, da das inittlei'e

ZUSAMMENFASSUNG

289

Lebensalter der Bevölkerung in den letzten 150 Jahi`en ungefähr
um 20 Jahre zugenommen hat. Dies ist natiii`lich zum grossen Teil
auf das stai.ke Sinken dei` Kindersterblichkeit zurdckzuftihi`en,
während nach Ausweis der Sterblichkeitstafeln der letzten Jahrzehnte in dem mittleren Lebensalter der älter'en Personen keine
grossen Veränderungen eingetreten sind.
Zur Feststellung der Veränderungen des mittleren Lebensalters
dei` Erwachsenen in Finnland hat Verfasser das Lebensalter allei'
in der »Nationalbiographie» ei.wähnten Finnen berechnet und die
Ergebnisse in Gruppen von 100 und 50 Jahi`en gegliedert. Die
Anzahl der dui.ch diese Untersuchung erfassten Pei`sonen betrug
1500 und die Gi.uppierung war folgende: Gruppe 1. Personen, die
vor 1601 gestorben sind, Gruppe 11. in den Jahren 1601-1700
'Gestorbene, Gruppe 111.1701-1800 Gestoi'bene, Gruppe IV.1801-

1850 Gestorbene, Gruppe V. 1851-1900 Gestorbene und Gruppe
VI. in diesem Jahrhundei`t Gestorbene. In Gruppe 1. betrug das
mittlere Lebensalter 54. 3 Jahre, in Gruppe 11. 58. 7 J., in Gruppe
111. 65. 7 J., in Gruppe IV. 63.3, in Gruppe V. 63.2 J. und in Gruppe
VI. 66.5 Jahi.e.
Die obigen Zahlen zeigen also die auf den ersten Blick befremd1iche Tatsache, dass das mittlere Lebensaltei' der Gebildeten und
sonstwie in angesehener Stellung befindlichen Personen in Finnland
sich in den letzten zweihundert Jahren praktisch gesehen nicht

#:,hs:ey|eer|:,ndweerånhai.anEiååsdå#li::åE|;:Wjåkiuhnugni:::ti|gthddeaåeg|e8:
Jahrhundei.t vergleicht. Vom 16. zum 18. Jahrhundert hat sich
das mittlere Lebensalter mei.klich verlängei`t, nämlich um 11.7
Jahre, aber vom 18. Jahrhundert bis heute beträgt der Unterschied
nur 0.8 Jahre, also ein ganz unbedeutender Unterschied.
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