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Kansantalouden tutkijat eivät yleensä ole hai`rastaneet oinan
elämäkei.tansa esittämistä suurelle y]eisöl]e.
Lukuun öttamat,ta
Jo/m S£L4fw.£ jt(JjjJin klassi]]isen maineen saavut,taneita muistelmia, »A utohiog.raf}')), lienee vain ani harvoja tähän kii`jallisuuden lajiin kuulu-

via kansantalousmiesten teoksia. Toistakymmentä vuotta sitten ilmestyi kyllä saksan kiele]Iä kaksiosainen kokoelma eräiden huomattavien
kansantalouden tutkijain omaelämäkertoja, mutta nämä kirjoitelmat olivat enimmäkseen lyhyitä ja ylimalkaisia. Sitä i)aitsi tämän
julkaisun kokoonpanoa vast,aan saattoi tehdä sen huomautuksen,
et,tä
teoksessa pohjoismaat eivät olleet lainkaan edustettuina.
Kun nyt Gt4s!cw Ccbssez on halunnut laatia elämäntyönsä yhteenvcdon, herättää se suomalaisessakin lukijassa aivan ei`ikoista odoi.
t,usta. Milteipä jännittyneenä tai`ttuu tähän jo nimeltään ja ulkoasultaan sangen vaat,ivaan t,eokseen.

Heti aluksi täytyy kuitenkin todeta, et,tä teos tuottaa eräässä
mielessä pettymystä. Se, joka on odottanut saavansa luodä silmä}'ksen mainehikkaan tutkijan i)ersoonalliseen kehitykseen tieT
teen Laipaleella, ei kaikesta tästä saa kovinkaan paljoa osakseen.

Ei.äitä ulkonaisia tapahtumia ~ opintomatkoja, teosten ilmestymisiä ja suopeita arvostelulausuntoja - esitetään kyllä, mutta
tieteellisten päämäärien seestyminen samoin kuin kirjoittajan
kansantaloudellisen järjestelmän lopullinen muotoutuminen kaikki tämä jää jollakin tavoin vaillinaiseksi ja ulkokohtaiseksi.
Sen sijaan lukija saa kymmenien, miltejpä satojen kirjan sivujen
matkan seurata kirjoittajaa tämän selostaessa kiusallisen tarkasti
joihinkin päivänkysymyksiin liittyviä sanomalehtiartikkeleita tai
mietintöjä,
osanottoa epälukuisiin komiteoihin ja åsiantuntijaJ
]autakuntiin, sanalla sanoen kaikkea sitä touhua, johon loistavaä]yinen,
kansainväliseen
maineeseen päässyt kansantalousmies
pakostakin jouLuu, mutta jolla toiminnalla ei ole tieteen kanssa

336

KiRJALLISUUTT.i

saiiott,a\i-asti tckemistä.

taja

on

omaksunut

Lisäksi sc }rlimielinen säv}-, jonka kirjoil,-

puhuessaan niin hyvin vastustajistaan kuin

monista muistakin henkilöistä, jo].den kanssa hän ta`-alla tai toisell{\
on tu]lut tekemisiin, ei tee suinkaan miellyttävää vaikut,usta. Saattaa k}.llä }-mmärtää, että tekijä on kuluiiejden \-uosikymmenien

`-arrclla sekä saanut että jakanut iskuja, mut,ta toisaalta tuntuu,
että suuren liedemiehen kannattaisi olla ainakin näin elämänsä
ehtoona jalomiel].nen.

Mitä oikeastaan swb S;)ecje ae£c"jca,£L.s me]`-

kitsee, jos joku saksa]ainen professori Cohn on ollut kansantalouden
oT)ettajana
naui`ettavan
tui`hantärkeä
tai kansakoulunopettaja
- poliitikko Ki`istensson on budjettitekniikan k}t.symyksissä osoit-

taut,unut avuttomaksi harrastelijaksi ~ t,ai `.-aikkai)a sekin, että
valtakunnani)ankin johtaja Moll ei ole aikoinaan kyllin taitavasti
hoitanut
Ruotsjn va]uuttapo]itiikkaa.
Kirjoittaja olisi voinut
useammin muistaa sitä ei`jnomaista neuvoa, jonka hän antaa lukijoilleen: i)Elämä on liian lyhyt, jotta kannattaisi tuhlata voimia
hedelmätt,ömään sanakiistaan».
Kuitenkin kaikkien näiden toisarvoisten muisteloiden ja oikeastaan unohduksen ansainneiden välienselvittelyjen ohessa on teoksessa monia e]oisasti kirjoitettuja, t,er\.ett,ä elämänviisautt,a ja osuvia huomioita sisältävjä kohtia.
Kirjoittajan tic kansainvälisen
maineen huipu]]e on ei`ikoinen ja vaiheissaan harvinainen. Kolmissa-

kymmenissä oleva pikkukaupungin matematiikan oi)ettaja alkaa
yksinäisyydessään hai`rastella kansantaloudellisia asioita, ensi sijassa

verotusprobleemeja ja rautateiden tariffikysymyksiä.
Jo tällöin
hänessä omien sanojensa mukaan herää ei}äilyksiä siitä, oliko
kansantaloustieteen silloinen suunta oikea. Hän tekee sen havain-

non, että yleisestj hyväksytyt teoriat eivät lainkaan voineet tyydyLtää niitä selvyyden ja lujan kvantit,atiivisen asioiden perustelun
vaatimuksia, joihin hän oli matemaattisissa opinnoissaan tottunut.

Eå:nryohttayk,;.|.f,:::`åppaoahat|.kmaå:|TÅiiaikea.äsöt|tJå``aas.åLatll:|tt:å::ii:i"Soa|::
televa matematiikan t,ohtori kiinnit,tää vähitellen huomiota puoleensa.
Hän saa ulkomaamatkaa vai`ten apui`ahan, minkä turvin
hänelle käy mahdolliseksi järjestelmällisten opintojen harjoit,t£\minen.
Seuraa oleskelu parissa saksalaisessa pikkukaupungissa
samoin kuin Bei`Iiinissä suurten opettajain wag.nerin ja Schmollerin
luentoja seuraten.
r\Täiden kansantaloustieteen suurmiesten syvällinen oppineisuus tekee valtavan vaikutuksen i.uot,salaiseen tutkijaan,
mutta tämä ei voi olla samalla huomaamatta, mitenhatarallapohjalla he liikkuvat käsitellessään teoreettisia kysymyksiä. Muistellessaan tätä aikaa kirjoittaja laiigettaa, tekisi mieli sanoa, kohtuut,toman ankaran tuomion koko historiallisesta koulukunnasta, joka
hänen käsityksensä mukaan on anLeeksiantamattomalla taval]a l}'ö-
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nyt laimin talousteoi`ian. Hän menee tässä ai.vostelussaan jopa niin

pitkälle, että väittää Saksan heikkoudentilan myöhempinä taloudemsen ahding`on aikoina johtuneen melkoiselta osalta historiallisen
koulukunnan synneistä, toisin sanoen: kansantaloustieteen teorian
liiallisesta syrjäyttämisestä.
Casselin ensimmäinen varsinainen teoreettinen tutkimus oli
»Grundi`iss einer elementai.en PreislehreJ), josta Schäffle antoi aikoi-

naan hyvin suopean ja rohkaisevan arvostelun. Tämä aloittelevan
kansantalousmiehen tutkielma ansaitsee sikäli huomiota, että siinä
näkyvät hänen myöhemmän teoreettisen rakennelmansa ääi`iviivat.
Casselille on nyt selvinnyt, että koko perinnäinen arvo-oppi on
hylättävä ja kansantaloustieteen teoria luotava suoi`aan hinnanmuodostuksen pohjalle siten, että hinnanmuodostusprobleemin eri
tekijät tulevat keskinäiseen riippuvaisuussuhteeseen. Kaikki arvosuhteet on ilmaistava yhteisellä yksiköllä, nimittäin rahayksiköllä.
Kun ai`vo näin ollen esiintyy hintana, häviää ai`vo-oppi ja sen tilalle
tulee oppi hinnanmuodostuksesta.
Koko hinnanmuodostusprobleemi käsitetään yhtälönä, jossa subjektiiviset arvioinnit ja objektiiviset kustannukset ovat tasavert,aisia tekijöitä ja yhdessä määräävät probleemin tuntemattomat tekijät, hinnat. Siitä, miten käänteen tekevänä Cassel vielä näin neljän vuosikymmenen jälkeenkin
pitää tätä kirjoitustaan, antavat seuraavat lauseet hyvän kuvan:
»Tutkimukseni hintaopista oli t,untuvassa määrin vastarint,aa herät,tävä ja siinä pyrittiin tiet,oisesti synnyttämään taistelua. Tarkoituksena oli kerta kaikkiaan lakaista pois se tai`peeton kama, jota
kansantaloustiede oli kerännyt, samalla kuiii se oli pettänyt ensimmäisen tehtävänsä: huomioida todellisuutta ja valaa sen alkuperäiset ilmiöt määrättyihin muotoihin.»
Saksassa oleskelun jälkeen Cassel muut,t,aa joksikin aikaa Köö-

penhaminaan, jossa hän edelleenkin jatkaa opintojaan samalla luennoiden sikäläisessä yliopistossa kansantaloustiedettä ja finanssioppia eräänlaisen vapaan oppineen ominaisuudessa. Vuonna l901
hän kilpailee Knut Wicksellin kanssa Lundin yliopiston kansantaloustieteen professuurista, mutta huomattuaan, että tähän virkakysymykseen sekoitetaan kaikenlaisia asiaankuulumattomia seikkoja (Wicksel]iähän pidettiin näihin aikoihin vaarallisena radikaalina!) hän pei`uuttaa hakemukseiisa.
Näihin aikoihin Cassel tekee
myös eräitä opintomatkoja Englantiin oleskellen etupäässä Cambridgessä ja Lontoossa. Hän joutuu kosketuksiin m. m. Marshallin,
Webb-puolisoiden ja Edgeworthin kanssa.
Eng`lannissa harjoitettujen tutkimusten tuloksena ilmestyy Casselin tunnet,tu teos: >)The
Natui` and Necessity of lnterest)), .jossa hän kohdistaa ei`ittäin ankaran €`rvostelun Böhm-Bawei`kiin ja esittää samalla oman pääomankoi.koteoriansa siten t,äydentäen täi`keässä kohdassa aikaisempia
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tut,kimuksiaan. Teos saavutti suuren menestyksen oppineessa maailmassa, ja tämän seikan ansiota lieneekin huomattavalta osalta,
et,tä Cassel vuonna 1904 kutsuttiin kansantaloustieteen professoi.iksi Tukholman koi`keakouluun, jossa hän jo aikaisemmin oli toiminut dosenttina.
Iluvittavana piirteenä voidaan mainita, että
Casselin pääsy puheena olevaan virkaan näytti yhteen aikaan uhatulta, koska häntä ei`äissä vaikutusvaltaisissa korkeakoulun lahjoittaj.apiireissä vakavissaan epäiltiin sosialististen harhaoppien tai`tuttamaksi. Tukholman korkeakoulussa avautui nyt Casselille tilaisuus kaikista häii`itsevistä toimeentulohuolista. vapautuneena omistautua työlleen. Tästä liän kirjoittaa: )}Yhteiskunnassamme ei
liene ainoatakaan paikkaa, joka takaa niin täydellisen riippumatto-`
muuden kuin professorin oppituoli. Yläpuolella ei ole muuta kuin
tieteellinen .omatunto, jolle on tehtävä tili työstään. Ei tai`vitse
n`iinkuin pöliitikot puolustaa asemaansa vastustajien hyökkäyksiltä

tai tehdä myönnytyksiä kannattaji]leen.

Ei myöskään tarvitse

toimeentulon ,pelosta koskaän taipua päivän mielipiteiden oikkuihin.
Kysymyksen ollessa sellaisesLa aineesta kuin kansantaloustiedc on tämä asema korvaamaton, ei ainoastaan asianomaisen viran
halt,ijalle vaap myös koko yhteiskunnalle.J) Korkeakouluopetuksessa
noudattamistaan .periaatteista Cassel esittää myös monia huomionarvoisia näkökoht,ia. Niinpä-hän lausuu: )}En ole koskaan ylioppi-

|::`tt.aänrivovaaa|:i::tpsuei`eaiåt|å,etj,oe`|'ånt:sukiner:i?ia:anoopaisålee|:;:ne::=r¥å:
tulee ennen kaikkea op`pia, miten on meneteltävä otettaessa selvää
tosiasioista, kuinka näitä on kriit,illisesti tai`kastettava ja loogillisesti yhdisteltävä. 0len ollut täysin tyytyväinen, jos ylioppilaani,
ovat i)äässeet ymmärtämään talouselämän perusasioita. Vain selIainen harjoitus on voinut koitua heille todelliseksi hyödyksi heidän`
joutuessaan vast,aisessa toiminnassaan alinomaan vaihtelevien te.htä-

vien eteen .--- Kaikki tarpeeton ja kuollut muistitieto oli pan-

tava syrjään ja työ keskitettävä siihen, ett,ä oppilaat perehtyisivät
yhteiskuntatalouden pääpiirteisiin ja pei`ustavaan taloudelliseen'
ajatteluun. Kokemus opetti minulle vähitellen, kuinka minun oli
toimittava. Uhrasin paljon työtä tehdäkseni opetukseni eläväksi
samoin kuin itse esityksen pedagogiseksi ja muotovalmiiksi.t) Casselin
mietelmät kansantaloustieteen opetuksesta käyvät näin ollen suun,
nilleen yksiin sen kanssa, mitä toinen tunnettu kansantalousmies
Key7%s on näistä kysymyksistä lausunut: ))Teoreettinen kansantaloustiede ei tarjoa kerta kaikkiaan vahvistettuja dogmeja, joita
välittömästi voitaisiin soveltaa käytäntöön. Se on pikemminkin

ajatuksen menetelmä kuin oppi -työväline, ajatuksen telmiikka,
joka tekee sen omaksuneelle mahdolliseksi päästä oikeisiin johtopäätöl"iin.»
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Casse]in t,ieieellisessä tuotannossa mei.kitsee huii)pukohtaa häiien
i)ääteoksensa i)Theorct,ische SozialökonomieJ). Teos oli alkuaan suunnit,eltu kaksiosaiseksi siten, että saksalainen professori Po/}Jc kiTjoittaisi kehityshistorialliseii ja sosiologisen osan ja Cassel teorian csi-

t}rksen.

Pohlelta tämä työ jäi toteuttamatta, kun taas Cassel sai

oman osansa valmiiksi juuri maailmansodan aattona kesällä `19L4,
Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi painatustyö viivästyi suiiresti, joten kirja pääsi ilmestymään vasta vuonna `1918. Näin oli
Casselin teoi`eettinen järjestelmä saatettu päätökseen. Ensimmäii
seen ja i)er.ustavaan hinnanmuodostusoppiin oli vähitellen liitetty
oppi pääomankoi`osta, i`ahasta ja konjunktuuri-ilmiöistä. Teos tuli
näin ollen muodostamaan loogillisen ja yhtenäisen esityksen yhteiskunnallisesta talouseläinästä.

Hai`voin on kansantaloudellinen t,eos saavuttanut niin suurta
ja välitöntä menestystä kuin ))Theoretische Sozialökonomie)). Kaikkialla, missä kansantaloudellisi-a kysymyksiä harrastetaan, se sai
runsaasti ihastuneita lukijoita. Siitä otettiin useita painoksia, ja
se käännettiin monille muille kielille.
Tähän suosioon on ehkä
sattuvimman selityksen antanut A'cw.Z DL.eÄZ kii`joittaessaan aikoi.

nea=ått,,äyålatri:iaritssi::a:,:Ioiå?ieiålåruchhti:isnsa:,å|åtå::å'riinankiåiå|'låTusleuues:tptålä,
taloudellisen logiikan täysin suljettuna järjestelmänä.

Niukkuuden
ja taloudel]isen periaatteen kulmakivien vai`aan on pystytetty
teoi`eettisen kansantaloustieteen mahtava rakennus.
Kun lisäksi
otetaan huomioon empiirisestä talouselämästä saatujen hienojen
ja yksityiskohtaisien havaintojen runsaus samoin kuin lukuisat ja
arvokkaai tosiasioiden huomioinnit, niin ymmärtää sen suuren
menestyksen, jonka Cassehn teos- on lukuisien ammattim'iesten
sanioin kuin asianharrastajain keskuudessa saayuttanut.»
Diehl
huomauttaa vielä edelleen i)uhuessaan teoksen käyttökelpoisuudest,a yliopisto-oi)etuksessa: ))Kansantaloustieteen opiskelijat eivät
halua profbleemeja, vaan pi`obleerien ratkaisuja.
Talouselämän
tavattoman monimuLkaisiin ilmiöihin ja siihen kaaokseen, joka
leviää heidän edessään, he kaipaavat lujaa johtoa, sellaista, josta
he voivat saada luotettavan oppaan ja varman ratkaisun epäilystä^

herättäviin kysymyksiin. He haluavat taloustieteeltä samaa, mitä
luonnontieteilijä vaatii luonnontieteeltä, nimittäin yhtenäisten,
selvien syysuhteiden toteamista, mikäli mahdollista matemaattisiin
muotoihin puettuina lakeina.
Casselin t,eos on erikoisen suuressa
määi`in näiden toivomusten mukainen. Terävä, kristallinkii`kas
esitystapa, joka on Casselille ominaista, sen todistaminen, että

taloudelliset ilmiöt ovat välttämättömyyden pakosta muodostuneet
juuri

sellaisiksi, mi]Iaisina ne esiintyvät hinnanmuodostus- ynnä
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jakaanLumisprosessissa,

kaikki tämä

tai.joi`a

`iseimmille lukijoille

mitä suui`inta tyydytystä.>)
Maailmansodan aikana ja sen jälkeisinä vuosina Cassel pohtii ei`ikoise]]a innolla rahakysymyksiä. I-Iän taistelee koko terävän logiikkansa ja loistavan analysoimiskyk}msä voimalla inflatiota vastaan.
Näiltä ajoilta on peräisin myös hänen kuuluisa ostovoimapariteettiteoriansa, joka sai osakseen monilla tahoilla tä`'den tunnustuksen,
mutta toisaalta myös vastustusta. Cassel ottaa osaa lukuisiin tämän
ajan valuutta- y. m. taloudellisiin konfei.ensseihin i]uolustaen voimakkaasti Saksan asiaa ja sitovasti todistaen, mihin toivottomaan
sekasortoon liioitellut korvausvaatimukseL tulevat viemään koko
maailman rahaolot. Tässä taistelussa `/.apauden ja edistyksen puolesta lyhytnäköisyyttä ja kansojen keskinäisen vihainielisyyden
voimia vastaan hänellä on huomattavaa menestystä. Monet silloiset politiikan merkkihenkilöt, kuten esim. l.loyd George, loi.di

D'Abernon ja Rat,henau, antavat hänen työlleen suurta tunnustusta ja kannat,tavat lämpimäst,i häncn i)}Ti`kim`.ksiään.
Casselin teos i)äätt},'}r 1920-1uvun €`lku\Juosiin.

Piakkoin ilmest,\.-

vässä muistelmiensa ]oppuosassa häii {iikoo käsit,el]ä näiden vuosi;n

jälkeisiä aikoja.
I-Iän toivoo, et,t,ä i,eos kokomjsuudessaan tulee
antamaan }Thtenäisen kuvan jalk\iv{\sta ja johdonmukaisesta toiminnasta

))järjeii

]ialvclukscssa>).
M . `St,. .

HERBBRT VN. ROB"sor{, The Economjcs o| J>'ui,lding. P.S. King
Son Ltd. \\''estminster `1939. Siv. XII + '162.

&

Yleinen teoria ja varsinkin suhdanneteoria antavat suuren inei`kityksen taloudellisena tekijänä sille teollisuuden lajille, josta tavalli-

sesti käytetään nimitystä rakennust,oiminta. Tunnetuiinmista tutkijoista, jotka ennen muita ovat alleviivanneet rakennustoiminnan
merkitystä, mainittakoon Spiethoff, Robertson, Cassel, Schumpeter,
J. M. Clark ja Keynes. Keskeinen sijansa on rakennustoiminnalla
myöskin

käytännöllisessä

kansantalouspoliittisessa

keskustelussa,

jossa iskusanaa »avainteollisuus)) sangen mielellään viljellään.

Yllä

esitettyä taustaa vastaan on omansa hei`ättämään ihmetystä, että
tästä tärkeästä elinkeinoelämän alasta ei juuri ole kirjoitettu teoreettisia monog.rafioita, joissa olisi pohdittu s}'ntyjä syviä, kuten
rakennustoiminnan Laloudellista erikoisluonnetta, scn omia sisäisiä
i)lakei.a» ja suhdetta yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Laajahkoja
deskriptiivisiä tutkimuksia sen sijaan on etenkin aiiglosaksilaisissa
maissa ilmestvnvt verraten runsaasti. Kun nyt kustantaja mainostaa esiteltä\'äiiä`'olevaa teosta ))ensimmäisenä eng.lanninkielisenä tutkimuksem, joka on omistettu rakeimustoiminnan ialoudel]isen i)uo-
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len sel\.ittel}.}'n,`), on ymmänettävää, että rakcnnustaloudellisist,a
k\.s`'m\-ksistä kiinnostunut lukija tai`t,t,uu siihen suurin odotuksin.
Mu;do]]isesti f?oZJ£7%or}in tutkimus jakaantuu IX lukuun, mutta
asia]lisesti siinä voidaan erottaa kolme osaa. Niistä ensimmäisessä
tai`kastellaan rakennustoiminnan ulkonaisia erikoispiirteitä sekä sen

jakaantumista alaryhmiin (huoneenral#nnustoiininta, teollinen ja
kaupalhnen rakennustoiminta j.n.e.), tutkitaan tällä alalla toimivia erikoisia yrittäjätyyi)pejä j.n.e., siis sanalla sanoen todetaan
ne ituitteet, joissa i`akennusteollisuus yhteiskunnallisessa talouselämässä toimii ja jotka suui`elta osaltaan määräävät sen erikoisluonteen. Sen jälkeen tekijä mateinaattista metodia, m.m. indifferenssikäyriä käyttäen pyrkii selvittämään ne i)]aity), jotka hallitsevat ra-

kennustoiminnan eri muotoja tiettyjen st,aattisten edellytysten valIitessa.

Toisessa ))osassa)) tuodaan näyttämölle dynaamiset tekijät,
jotka osaksi ovat ]aadultaan demografisia (talouskuntien lukumäärä
ja suuruus, väestön ikä- ja sukui)uoliryhmitys j.n.e.), osaksi taloude]lisia
(rakennuskustannu]{set,
korkokanta,
vuokrat,aso
j.n.e.).
Kolmannessa J)osassat) Robinson vihdoin runsaan tilastoaineiston

pohja]la erittelee Englannin rakennustoiinjntaa.
Tutkimuksensa teoi`eettisissa luvuissa Robinson

i)äätyy

]}r-

hyesti seuraaviin tuloksiin. Se t,ekijä, joka pitkällä tähtäimellä katsoen pääasiamsesti määrää asuntotuotannon kehityksen, on talouskuntien lukumäärä. Väestön ikä-.ia sukupuoliryhmityksillä on sanottavaa inerkitystä vain sikä]i, kuin ne vaikuttavat edelliseen. Vuoki`ataso määräytyy asuntojen kys}rnnän ja tarjonnan mukaan ja saattaa alentua ainoastaan siihen i)isteeseen, jossa korko-ja korjauskustannukset vielä tulevat i)eitetyiksi. Jos määrätyllä hetkellä asuinhuoneiden tarjonta huomattavasti `rlittää niiden kysynnän, vuokrataso ]askee siinä määrin, et,tä uutta rakennustuotantoa ei enää harjoiLeia. Robinsonin käsitys tulevaisuudesia on se, että tal,ouskuntien

luvun odotetiavissa o]eva väheneminen tulee vähentämään myöskin
asuntotuotantoa, joskin väesLön, Iähinnä Leollisuuden ]iaikallisista
muutoksista aiheuL`ivat muuttoliikkeet saat,tavat hidastaa tätä

kehitystä. Katsoen asuntotuotannon vijmeaikaiseen laajuuteen on
odotettavissa, että se pitkäksi aikaa pysähtyy suhteellisen alhaiselle
tasolle. (Sodan ])uhkeaminen li.obinsonin teoksen ilmestymisen
jälkeen on luonnollisest,i suureksi osaksi i.iistänyt pohjan näiltä spekulatioilta).
Tilastollinen anal}r)-si osoittaa, että asuntotuotannon laajuud{m

suhteessa taloudelliseen toimintaan kokonaisuudessaan määi.äävät

pääasiassa vuokrien, korkokannan ja rakennuskustannusten suhteellinen taso.
Kussakin näistä tekijöistä tapahtuvien muutosten
vaikutus riippuu siitä tasosta, joka samanaikaisesti on kahdella
muu]la

tekijällä,

s.o.

suhteesta
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`'leiiieii
taloudellinen tojmint,a x vuoki.ataso
•--- ]-`a-l-{-äTniiTisi€L-;iäTi-n-iTkT=ä
----- [
Muutokset, i.caalisessa kansantulossa \/'aik`itt€\vat asuni,i)tuotantoon
etupäåssä vuoki`at,ason välit`-ksellä.
Teollisen ja kaui)allisen i.akennustoiminnan niiiutost,en selvit-

tämiseksi on .Robinsonilh kaksi `t.aihtoehtoista mahdollisuutta.
Toisen mukaan sanotun toiininnan laajuuden määi`ää yksinomaan

yleisestä taloudellisesta tilanteesta riippuva tarve laajentaa tuotantokapasiteettia.
Toiscn selit}rsinahdollisuuden mukaan vaikuttavia
tekijöitä ovat koi`kokanta ja rakennuskustannukset. 'l`aloustoiminnan yleisellä vi]kkaudella on mei`kitystä vain, mikäli sc on i)oikkeuksellisen pieni tai suuri. Tcollisuuden i)aikalliset muutokse.t tekevät
tu]evan kehit}'ksen eniiakoimisen sang.en epävarmaksi.
Rakennustoiminnan ja suhdannevaihtelujen välistä \ruorov.aikutusta tutkiessaan Robinson toteaa, et,tä useimmat edelliseen vaikutt,avista muuttujista ova't sang.en suhdannehei`kkiä. l{oska asuntotuoLannon laajuuden pääasiassa määrää y)investment factor» (korre1aiit)kerroin

0.96'1),

s.(>.

suh(le

L.]}j, jussaR±vuoki`att`so, c ±i`aken-

nuskustannuk'sct ja i ± kork()kaiita, asuiiLot`iotåniiolla on taipumu;
I"hittyä suhdannevaihtclui]]e vasLakkaiseen suuntaan, jolloin se
saattaa ratka].sevas-ti vaikutti`a suhdannekierron käännekohtiin.
Pitkät aallot (ii. 20 \'.), jotka asuntotuotannossa ovat havaittavissa,
tehostavat lyhytaikaisten vaihtelujen vaikutusta. Teol]isen ja kau-

i)al]isen rakennustoiminnan suhde suhdai`nevaihteluihiii taas riippuu siii,ä, kum])i kahdesta vaihtoehtoisesta selitysmahdollisuudesta.
omaksutaan. Edellisen vaihtoehdon mukaan rakennustoiminta ori
vain yleisen suhdannekeht}'ksen heijastusta, jälkimmäisessä tai]:`uksessa sillä sitä vast,()in on sanii` inerkitys kuin :`suntoLuotannollaki]i, s.o. se saatlaa johta€` (lepi.essioon ja siitä edelleen noiisukauteen.

Kokonaisuutcna katsoen lekevät Robinsonin teoksen teoreettiset
kappaleet vakuut,tavamman \'.aikutuksen kuin Lilastollinen analyysi.
Tutkiessaan asuntojen k}rs}.ntää ja tarjontaa hän m.m. tuo esille
sen eroavaisuuden, joka on oleinassa se]laisen k\t-svnnän välillä, jokai

kohdistuu huoneistoon asunnontai`i)een tyydyttäjänä, sekä sellaisen,
jolle huoneisto merkitsee vain sijoitusobjcktia. Edelleen Robinsonin
analyysi rakeniiusten cliniäii ja korkokannaii välisestä suhteesta

(ss. 29-36) tuo valaistusta siihen yleistä i)ääomateoriaa koskevaan
keskusteluun, jota äskett,äin on käyty F. J-J. K7tjgÄth ja JV. Kc!!do7.in
välillä.
Toisaalta taas tämän esittelyn kirjoittaja olisi toivonut,
(`itä tekijä olisi syventynyt myöskin kysymykseen, onko teoreetti`tisti olemassa mahdollisuutta rakeniiustoiminnan ))itsetoimivaan]),
`t`ii omista sisäisistä edellyt}rksistä aiheutuvaan aaltoliikkeeseen.
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Tilastollisen analyysinsa perustee]1a Robinson taas näyLtää olc-

van pikemminkin matemaattinen tilastotieieilijä kuin kansantal()`istcorectikko. Hän on kerännyt yli neljäkymmentä mielenkiintoisia
luk`isarjaa ajalta 4850-1937 (Appendix 1. ja 2.), muLt,a uhra:+ san-

gen vähän tilaa tehdäkseen johto])äätöksiä sanotun materiaalin
perusteella. Samalla hän mieltymyksessään matemaattisen tilastotieteen menetelmiin suhtautuu käytLelemäänsä tilastoaineistoon
sellaisella luottamuksella, joka on omansa herättämään epäilyksiä,
vaikkakin hän eräjssä kohdin on päätynyt tuloksiin, jotka ovat
hyvin samantai)aiset ]{uin iie, jotka J. '/'£7tz7G7.ge7? on äskettäin saa-

vut,tanut Englannin, Saksan, U.S.A:n ja Ruot,sin tilastojen pohjalla
(Statistical Testing. of Business Cycle Theories. 1. A i\'Iethod and its
application to lnvestmenL Activity).
Niin])ä hän esim. käyttää

työväenasuntoja koskevaa vuokraindeksiä laisinkaan ottamatt,a
huomioon, mikä vaikutiis esiin. vuokrasäännöstelyllä ja julkisluontoisella rakennustoi]iiinnalla on siihen saattanut olla. Edelleen ei
rakennustoiminnan ja suhdannevaihtelujen välistä suhdetta olc
allekirjoittaneen käsityksen mukaan riittävässä määi.ässä tutkittu.
M.m. on rakennustoiminnan merkitys ))avainteollisuutena» kokonaan
jätetty vaille seikkaperäisempää selvitte]yä.
Vaikka puheena oleva teos alunperin on tarkoitettu väitöskirjaksi, se ang`1osaksilaiseen tapaan liikkuu sikäli sangen kapealla pohjalla, että muiden, varsinkin toisiin kieliryhmiin kuuluvien tutkijain
tuloksia on sangen vähäisessä määi`ässä huomioitu.
Niinpä olisi
odottanut tämäntapaisesta tutkimuksesta löytävänsä viittauksia
esim. Si)iethoffin sekä eräisiin amerikkalaisiin rinnakkaisiin selvityksiin.
Robinsonin teos on lähinnä metodinsa puolesta sen laatuinen,
ettei voi olettaa sen kuluvan kaiken kansan käsissä,. mutta i`akennustaloudellisista kys)'myksistä kiinnostuneelle lukijalle, jolla oii
tai`moa seurata tekijän matemaaLtista ajatuksenjuoksua, se puuiteistaan huolimat,ta on omansa avaamaan sangen mielenkiintoisi€i
näköaloja.

M.

RUDOLF MEERWAiu`ii, Lej£/c4cze7? czer S£cLt£6Ij/f.

biicher.

,1`-nen.

Meyers kleine Haii(l-

Leipzig '1939. Siv. `159.

Viirie vuosina on saksan kielellä ilmestynyL useita tilastotietccii
esityksiä, joiden tai`koituksena on suppeassa muodossa selvittää,
mikä merkitys tilastotieteellä on ja minkälaisia menetelmiä ja teknillisiä apukeinoja se käyttää. Tällaisia oppikirjan luontoisia teol{sia ovat julkaisseet esimerkiksi Wj7?Åze7., Pe£e7.s ja Don7te7..

Näille

teoksille on yhteistä, että ne ovat pätevien tilastomiesten kirjoittamia ja että i}e täyttävät varsin suuria vaatimul{sia niin hyvin sisäl-
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l}'ksen kuin esiLystavan i)uolesLa. Puheena oleviin esit}-ksiin liitt}.y
suunnilleen samantapaisena J14eerw¢J.!hin i)Leitfaden der Statistik>).

Suoma]aiset tilastomiehet tuntevat hyvin Meerwarthin toiminnan
y]iopiston
opettajana ja taloustilastollisena tutkijana.
I]änen
teoksensa »T\`ationalökonomie und Statistik>) kuuluu niihin tilastollisiin käsikirjoihin, joihin käytännöllisen tilastotyön yhteyclessä joudutaan usein tui`vautumaan. Myöskin puhtaasti Leoi`eettisia tilasto-

k}'symyksiä on Meerwarth käsitellyt - viime aikoina ei`äissä laajoissa aikakauskirja-artikkeleissa. Näin ollen voi pitää ilman muuta
selvänä, että Meerwai`thin tilastotieteen oppikirjassa on sekä käytännöllinen kokemus että teoreettinen asioiden tuntemus mitä parhaiten edustettuna.
Meerwarthin teos rajoittuu yksinomaan tilastotiet,een teoi`ian
ja menete]mäin esittämiseen. Historial]inen katsaus tilastot,ieteen
kehitykseen, joka saksalaisissa teoksissa niin usein vie kohtuutto-

man paljon ti]aa, on tästä saanut kokonaan väistyä. Käytännöllisen tilastotyön eri aloja ei myöskään yleensä teoksessa käsitellä yksityiskohtaisesti -sen sijaan metoodisia kysymyksiä valaistaan kyllä
lukuisilla, vai`sinkin taloustilastosta otetui]la esimerkeillä.

Tekijä ei jää pitkälti pohtimaan vanhaa kiistakysymystä, onko
tilastolla itsenäisen tieteen asema vai onko se pelkkä metoodi.
Hän toteaa vain lyhyesti, että tilasLolla ymmärretään lähinnä sellaista menetelmää, jota käytetään joukkoilmiöiden tutkimisessa.

Tämä on kieltämäl,tä vai`sin ylimalkainen ja väritön määritelmä.
Tuntuu oudolta, että tekijä ei sen enempää korosta sitä erikoisuutta,
joka tilastolla -yhdentekevää sanommeko sitä tieteeksi vai tutkimusmenetelmäksi -joka tapauksessa on silloin, kun kysymyksessä
ovat yhteiskuntaelämän ilmiöt.
Tilastollisessa menetelmässä tekijä erottaa kolme eri astetta, joil]a
kullakin on oma tehtävänsä tilastollisen tutkimuksen kuluessa.
Ensimmäinen vaihe merkitsee sitä, että joukkoilmiö rajoitetaan
käsitteellisesti, toisin sanoen määritellään laskentayksikkö ja sen
tutkittavat ominaisuudet. Käytännössä tämä on siis samaa kuin
laskentasuunnitelman laatiminen ja kysymyskaavakkeiden sisällön
vahvistaminen samoin kuin laskennan teknillinen suorittaminen.
'l`oiseen tilastomenetelmän vaiheeseen kuuluu aineiston ensimmäinen
käyttely: yksiköiden laskeminen ja ryhmien muodostaminen asiallist,en, paikallisten ja ajallisten näkökohtien mukaan.
Kirjoittaja
]ukee myös graafillisen esityksen tähän tilastomenetelmän toiseen
asteeseen kuuluvaksi. Kolmas vaihe käsittää taas aineiston edelleen
käyttämisen, tulo.sten tiivistämisen ja kriitillisen analyysin. Siihen
sisältyvät suhdeluvut, keskiarvot, hajaanto, indeksit, trendin,
kausivaihteluiden ja kori`elaation laskeminen j.n.e., siis yleensä
kaikki matemaattiset menetelmät, joita tilastossa käytetään joko
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vei`tailujen ja johtopäätösten helpottamiseksi tai syysuhteiden toieamiseksi.
Aikaisemmin tilastotieteen oppikirjoissa kohdistettiin huoinio
miltei yksinomaan täydelliseen joukkohavaintoon - erilaisia osalaskenta- ja arvioiinismenetelmiä pidettiin yhteiskuntatutkimuksen
alalla vain tilastotieteen ))korvikkeina>), joita ei ollut aihetta i`innastaa tilastotieteen varsinaisiin menetelmiin ja joita oli käytettävä vain

hätätilassa. Nykyään näyttää tässä kohdin tapahtuneen muutos.
Tyypillisten ja edustavien menetelmien merkitys on suuresti kasvanut, sillä ne soveltuvat usein paremmin nykyaikaisen elämän i`ytmiin: säästävät aikaa, vaivaa ja varoja, ovatpa joskus muutoinkin
tarkoituksenmukaisempia itse tilastollisen tutkimuksen kannalta.
Meerwarth käsittelee teoksessaan edustavaa menetelmää niin paljon,
kuin tällaisessa suppeassa esityksessä kohtuudella voidaan toivoa.
Kaikkiin nykyaikaisen edustavan menetelmän ja osatutkimust,en

probleemeihin ei luonnollisestikaan ole mahdollista kajota. Kuitenkin olisi tekijällä ehkä ollut syytä antaa joitakin viitteitä niistä
arvioimismenetelmistä, joita etenkin taloustilaston aloilla käytetään.
Esimerkiksi kansantulon ]askemisen menetelmät ovat viime aikoina
saaneet osakseen varsin suurta mielenkiintoa ei ainoastaan tutkijain
keskuudessa, vaan myös laajalti näiden piirien ulkopuolella.
Meerwarthin teoksen huomattavana ansiona on pidettävä sitä
taitoa, jolla teorian ja käytännön kysymykset on yhdistetty toisiinsa.
Käsitteelliset määi`itelmät saavat eri tilastoaloilta valittujen esimei`kkien avulla havainnollisuutta ja elävyyttä. Eräässä suhteessa
olisi tätä pyrkimystä mahdollisimman suureen selvyyteen voinut
vieläkin edistää.
Kirjaan ei nimittäin sisälly juuri nimeksikään

näytteitä

lukuryhmitysten,

taulukoiden,

kysymyskaavakkeiden

y.m.s. puhtaasti muodollisesta järjestelystä - eipä edes graaf.illisesta menetelmästäkään.
Välttämätöntä näiden esittely ei tiet,enkään ole, mutta alkeisoppikirjassa niistä olisi ilmeistä hyötyä, sillä ne
helpottavat tuntuvasti tilastotieteen teknillisen puolen oppimista.
M. St,1..

ERNST WAGEMANN, »Wo Äo77tnt£ dc4s ¢jeze Gezcz hGr.P)) Geldschöpfung

und Finanzlenkung` im Krieg und Frieden.

Völkischer VeT]ag

G.m.b.H. Dtisseldorf 1940.

Vuodesta 1933 lähtien on Saksan talouselämää ohjattu talouden
teorian oppeja ja käytännön kokemuksia uhmaten. Saksan ulkopuolella aluksi epäiltiin ja pudistettiin päätä, nyt epäillään ja ihmetellään. )}Wo kommt das viele Geld her?» sisältääkin Saksan raha-ja
i`ahoituspolitiikan ydinkysymyksen. Otsikkoteoksen alkuun liittämässään esityksessä valtakunnan valtionvai`ainministeri ja valtakunnanpankin pääjohtaja tohtori Fz4r}4 keskittää vastauksen yllä esitettyyn
kysymykseen Saksan rahakäsityksen peruslauseeseen: i}Das viele
Geld kommt von der vielen Arbeit)}.

WcJgemcmr}in teoksen p}ri`ki-
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mykscnä on helpi)otajuisessa muodossa antaa tieteellisesti esitelt}'
kuva kansallissosialistisesta i`ahai)olitiikasta ja i`ahanluomisteoriasta.
Teos jakautuu kahteen pääjaksoon, joista edellinen esittää valtion
rahoitustaidon (Finanzierung`skunst) kehit}rksen vv:n `1914/`1919 sodasta vv:n 1929/4932 ]tulcaan saakka, ja jälkimmäinen selittää nykyajan
Saksan rahoitusjärjestelmää. Yleisessä johdannossaan i,ekijä tekee selkoa mainitun kehit`'kscn kansantaloudemsesta taustasta ja toteaa, että
esimerkiksi elintaso on vuodesta 1933 huomattavast,i noussut vuoteen
1938 päästäessä.
On kuit,enkin k}rseenalaista, voidaanko radiokoneide]i ja e]okuvissa kä}'nLien lukumääi-ää i)itää sopivana elintason mittana, kun ku]utus on t€\rkoin säännöstelt}-ä ja varsinkin

jos otetaan huomioon radion ja clokuvien tärkeä merkit,ys tiedoitusja proi)agandavä]ineinä.
Wagemann

esitt,ää

i.ahoituspolitiikan

seuraavat viisi näkökohtaa:
'L) Rahoitustaidon t,ehtävänä

ei

olc

}7limi)ini.i

rakentaa

i)criaatteina

r€ihakannasta

toinia ku]taiselle ja]ustalle, vaan rahan liikkeescen saattamisen ja
]iikkeestä poistamisen sovittaminen toisiinsa.
2) Rahan ]iikkeeseen saattamiiien ja liikkeestä poistaminen on

johdetta`,'a siten, että tasapaino vallitsee kolmessa suhteessa: rahapääoman virtauksissa, tulonkiertokulussa se]{ä raha- ja tavarapuolen kcskinäisessä suhteessa.
3) r\-}Tkyisen
Saksan rahoitusjärjestelmässä ylläi)itävät tätä
tasapainoa voimakkaat säätäjät. Ulkoi)uolisena säätäjänä toimii
deviisitalous, sisäisenä säätäjänä toimi`'<it hinta-, pa]kka-ja veropolitiikka.

4) Rahoitusmenetelmät muodost,avat osan kansantalouden yleisestä ohjauksesta, jonka päämääränä on taata, ett,ä ]{ansantalouden

tarpeiden tyydytys tapahtuu hankauksetta.
5) Rahoituspolitiikan ylim])änä päämääi.änä on yllä])itää tasapainoa t}t-ön ja i`ahan välillä.
Edellä esitettyjä i)eriaatteita tarkasteli,aessa on erit}risesti omansa

kiinnittämään huomiota se seikka, että Saksan rahoitusi)olitiikassa
korkopolitiikalla ei ole minkäänlaista osuutta. Se on hinta muiden
hintojen joukossa ja hintasulun alainen niin kuin kaikki hinnat.
Esityksensä
selventämiseksi
Wageimnn
käyttää
runsaasti
havainnollisia kuvia. Hän esittää rahoitusjärjestelmää kellonkoneistona, rahan kiei`tokulkua verenkiertoon ihmisen ruumiissa sekä
tavarain kiertokulkua kulutukseen kemian laborat,orioon. Esitystä
valaisevat myöskin useat lukusarjat, niutta sota-ajan vuoksi nc
eivät tietenkään saaia olla niin perusteellisia ja selventäviä kuiii
muuten - »sillä vihollisen vakooja kuunteleet).
Wagemannin teos antaa heli)osti sulavassa jta sujuva;sa inuodossa
selvän kuvan Saksan nykyhetken i.ahci- jc+ rahoitusi)olitiikasta,
vaikkakaan se luonteensa vuoksi ei varsin laajasti esitäkään tämän
politiikan teoreettisia

periisteita.

PcwtJ.. J\-o7.p7..9cm7.j
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11.

Sous la Dii`ection de Beti`and T\'og.aro.
Librairie G6n6rale de
Droit & Jurisprudence. Paris `J{)38. Siv. 258.

Viime maailmansodan jälkeisen ajan taloudelliset mullistukset
saattoivat Ranskassa i`aha- ja hintcak}-s}-inykset teoreetikkojen ja
käyLännön miesten keskeisen huomion kohteeksi.
Tähän lienee
osaltaan ollut aiheena se, että valtion i`aha-asioiden huono tila,

pula-aika ja liian nopeat sosiaaliset uudistukset synn}-ttivät jatkuvasti taloudel]isia vaikeul{sia maassa viimeisenä parinakvmmenenä
vuotena. MonetäärisisLä k}Ts}7myksistä on Raiiskassa ollu`t i`unsaasti

ei`i mielii)iteitä. Virallinen kanta on ollut, että i`ahan arvon alennus ei ole mitään muuta kuin t,oclisLus finanssipolitiikan taitamaLtomuudesta eikä se siis suinkaan ole mikään i)ai`annuskeino, vaan
päinvastoin omansa
]isia vaikeuksia.

aiheuttam€`an

t,a]oudel]isia

ja

}rhteiskunnal-

Rahan arvon alennus joudutljin olosuht,eiden pakosta vast,ustuksesta huolimatta ])anemaan toimeen s}r`.skuun loi)ulla v. 4936.
Tämän toimenpiteen vaikutusten toteaminen on, kuten Lct!cip!;t;Ccipczer7ogu,e huomaut,taa, vaikeaa, koska Ranskan t,aloudellisess{r`
e]ämässä ta])ahtui silloin voimakkaita muutoksia.
P\Täitä olivat
hintojen }.leinen kohoainincn maailmanmarkkinoilla, inaataloustuotteiden revalorisatio ja ennen kaikkea uusien sosiaalisten lakien
käytänLöön sovelluttaminen.
Tekijä tutkii ensin, missä määrin
rahan ai`von a]ennus oli ])akol]inen seuraus hintojen epäedullisesta

l#hit},'ksestä Ranskassa.
Täinän jälkecn hän koettaa selvittää
hintojen liikkeiiä rahan ai.von alennuksen jälkeen tilast,on valossa.
I.opuksi hän ]{oettaa määi`itellä hint,aa kohottaneiden tekijöiden,
ei`ikoisesti monetääi.isten syiden, vaikutuksia hintojen nousuun.
Tarkastaessaan hintojen kehitystä iekijä kiinnittää huomioLa
varsinkiii siihen, että tuotantotoiminnassa raaka-aineiden hintain
kohoaminen oli suui`in, puo]ivalmisteiden jo pienempi ja täysvalmist,eiden alhaisin.
Toinen suuria vaikeuksia hintakehityksessä
aiheuttava seikka oli se, että seurauksena pula-ajasta, joka Ranskassa alkoi paljon myöhemmin kuin muualla, maaseudun ostokyky
alentui, samalla kuin teollisuustuotteiden ja vähittäiskaupan tarvikkeiden hintojen lasku jäi vähäiseksi. Tästä kehityksestä johtui
laajalti Lyöttömyyttä, vararikkoja ja vientivaikeuksia. Ainoa nopea

ja varma parannuskeino, todetaan tutkimuksessa, oli rahayksikön
kulta-arvon pienentäminen. Ranskan hinnoista v. 1937 kesäkuussa
hän huomauttaa, että ne olivat vuoden 1930 tukkuhintojen tasolla.
Tekijän hinta-analyysi on vai`sin perinpohjainen ja valaiseva ulottuen sekä t,ukku- että vähittäishintoihin.
Hintoja käsitellessään
9
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tekijä viittaa indekseissä todettuihin puutteellisuuksiin.
Hänen
käsityksensä mukaan kehitys Ranskassa ei aivan täysin vastaa monetäärisen kokemuksen tuloksia. Devalvointi ei siihen ase-

tetuista toiveista huolimatta pystynyt Ranskassa synnyttämään
hintojen tasapainoa eikä poistanut rahaan kohdistunutta painostusta. Rahan ai`von alentamisen vastustajat ovat jatkuvasti kiinnittäneet huomiota maan suhdanteiden epäedulliseen kehitykseen.
Ranska onkin ainoa valtio, joka ei näytä saaneen etuja devalvoinnista. Syynä siihen lienee, että Ranskassa oli toimeenpantu joukko
sosiaalisia uudistuksia, jotka koi`oittivat hintoja ja ehkäisivät monien
pulavuosien muutoinkin vaikeuttamaa menekkiä.
Seui`auksena devalvo].nnista tuontitavai`oiden hinnat kohosivat
40-50 °/o. Hinnan koi`oitus kohdist,ui suui`immalta osalta raakaaineisiin. Sen sijaan sosiaalisten uudistusten aiheuttama hinnankoroitus, joka oli n. 45 °/o, kohtasi kaikkia tuotannon asteita. Ellei
devalvointia olisi tapahtunut, olisi Ranskan kuitenkin ollut pakko
noudattaa suuressa määrin autarkista politiikkaa. Mutta hintojensa
korkean tason vuoksi se ei ole voinut saattaa vientiään entiselleen.
Kaikkien tekijöiden merkitystä ei devalvointia toimeenpantaessa
osattu arvioida, ja osittain ne muutt,uivat sen aikana.
Latapie-Capderroquen tutkimus on varsin valaiseva esitys
Ranskassa tapahtuneesta hintakehityksestä ja devalvoinnin suhteest,a siihen. Hänen tutkimusmenetelmänsä on sangen yksinkertainen ja selvä, ja se antaa erittäin hyvän kuvan Ranskan talouselämän ei`äistä puolista. Joskin teoreettiset näkökohdat on otettu
]ukuun, ei niistä tehdä laajemmin selkoa, vaan huomio kohdistetaan saavutettuihin tuloksiin ja näiden merkitykseen. Vaikka
tekijä ei suinkaan arkaile johtopäätösten tekoa, hän on silti selvillä
vaikeuksista, joita aiheutuu, kun määrätyn seikan osuutta hintakehityksessä on arvosteltava. Hän ei yksipuolisesti käsittele hintatekijöiden vaikutusta tiettyyn suuntaan, vaan ottaa huomioon
mahdolliset vastavaikuiukset. Tutkimuksen aineksena ovat suurimmalta osalta tilasto- ja aikakauslehtijulkaisut. Siit,ä huolimatta,
että tutkimus on suoritettu ennen sotaa ja kohdistuu vain yhteen
maahan, ovat siinä käsitellyt ilmiöt erittäin ajankohtaisia ja opettavia meillekin.

K. A-o.

KERTOMUS KnNsflNTflLoUDELLISEN
yHDISTyKSEN TolMINNnsTfl
vUoNNn 194o.

Sodan aiheuttamien poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pääsi

Yhdistys jatkamaan keskeytynyttä toimintaansa vasta myöhään
keväällä. Tästä huolimatta pidettiin kevätkaudella kaksi kokousta,
joista ensimmäinen oli samalla vuoden 1939 vuosikokous. Syyskaudella on Yhdistyksellä o]lut kaksi kokousta, joiden lisäksi tulee
tämä kokous. Kokousten lukumäärä on näin ollen toimintavuonna
1940 supistunut viiteen.
Kevätkauden ensimmäisessä kokouksessa, toukokuun 10 päivänä,
oli pankinjohtaja J3. o. F;ecL7?cZ£in esitelmä: »Näkökohtia hintatilan-

teen kehityksestä». Esitelmää seuranneessa laajassa keskustelussa
viitattiin etenkin siihen, että inflation ehkäisemiseksi ja hintatason
hallitsemiseksi tarvitaan voimakkaita valtion toimenpiteitä samoin

kuin yleensä maan tuotantotoiminnan tehostamista.
Kevätkauden toisessa kokouksessa,toukokuun 22 päivänä, professori fzL4rjÄ: Pjh/fcbzcL piti esitelmän: y)Siirtoväen asutuskysymys». Esitel-

män johdosta syntyi vilkas keskustelu, jossa tähdennettiin niitä
ei`i näkökohtia, jotka asutuskysymystä ratkaistaessa o]isi otettava
huomioon.
Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa, syyskuun 13 päivänä,
esitelmöi Yhdistyksen kutsumana dosentti E7.L.Å LL47tczz7Grg Tukhol-

masta käsitellen kysymystä: ))Priskontrollen i Sverigei}. Esitelmä,

jota kuulemaan o]i kutsuttu Suomen Liikemiesyhdistyksen ja Ekonomiska Samfundetin jäseniä, aiheutti monipuolisen keskustelun.
Syyskauden toisessa kokouksessa, mari`askuun s päivänä, oli
professori 0. W. LOLthjpL4orGn esitelmä: »Korporatiivinen talousjär-

jestelmä». Esitelmän johdosta keskusteltiin.
Tämänpäiväisen vuosikokouksen ohjelmassa on vainajille omistettujen muistosanojen ohella Yhdistyksen esimiehen, pankinjohtaja Jf. J. J(.cLZzi.c4jcm esite]mä: i)Ansiontavoittelu ja moraali)}.
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Yhdist`'ksen kokoukset oii ijidcti}. entiseen tai)aan Säät\-talossa,
i)aitsi s).}.skaudcn toinen kokous, joka oli Metsät,ieteelliste.n laitosten talossa. Osano[to kokouksiin on ollut `'arsin i`unsasta vaihdel-

]en 95:stä-/io:een; keskimäärin on kokouksissa ollut 68 henkeä.
Kansantaloudellisen `'`hdist}.ksen jäsenet saj`.ai kut,sun kuulemaan joulukuun 5 ])äivänä esitelmää, jonka ininisieriaalijohtaja
Wohlhaupt piti Ekonoomi}rhdist`.s r.}.:n `.icraaiia aiheesta: ))l)er Preis
als Problem der g`eleiikt,en Wiri,schaft)).
Yhdist,}.ksen johtokunta o]i kesällä kumiiakä`'miillä eiitisen esimiehensä ja i)itkäaikaiscn Loimihen]{ilönsä, kanslianeu\.os /,. J/cw'mc4-

/.cm luona hänen t,ä}'tiäessään 60 vuot,ta. Tässä ti]aisuudess€` Yhdistyksen esimies lausui kanslianeu`.os ITarmajalle kiitoksci häneii
Yhdist`/'ksen h\'väksi suor;tt,amastaan suui.iai`\roisesta t\-östä antaen
samallt; Yhdisvt}'ksen ]ahjaksi hänelle tait,eilija i\nnci Snellinanin

maa]aaman taulun. Sähkösaiioniatervehdvksen muodossa on Yhdistyl{sen johtokunla csittän}'l oniientoivotiiksetisa Yhdist\-ksen entiselle

esiiniehelle`

miiiistei.i

J.

J\'.

J)f/r(b'J.Ä`i.`'('lle

lämän` 70-`'uotis-

päivänä.
Toimini,a\.uodcn €`ikana Yhdisl}.ksen johLokunta on lähettän}'L
valtioneuvosiolle kaksi kii`jelmää. Toisessa näisLä koi.ostettiin niiden teht,ä`'i(m t,äi`ke`-ttä` joil]a on tarkoit`il{seiia \.ast,ustaa rahan
ai.von huoiiontamisi€`.
Toiscssa taas ch(loicitiin,
eitä
lielsingiii
}'lioitisLon t,i]astotiet,een ja kansantalouden ai)ult`iseti \.irka, joka on
kauan aikaa ()]liit
tä}'Ltämätt,ä, muut,ettaisiin i>i`ofessorin viraksi.

Yhdistyksen julkaisutoiminnasta mainitt,akoon, ett,å sarjassa
))Kansantaloudellisia tutkimuksia» on X niteenä ilmesl,vn\.L kansliancuvos /~ //cw.nwt/.m laaja teos ))Maailmansodaii vail{Uut.us Suomen
t,aloudelliseen

kchit,\.kseeny).

>)Kansantaloudellisen

käsikirjastont)

jäljellä

olevie]i

osieii

i,oiini-

tusi`rö on kuluneem vuonna, ajan olojen ])ainostukscn johdosta,
ollut,
keskc},'t}meenä; `.ain lyhyitä iieuvotteluja on voitu i)itää.
Julkaisusarjan toimiLuskunnan t}t'övaliokuntaan ovat Yhdistyksen
puolesia

edcllecnkin kuuluneet kanslianeuvos J,. f/cw.mo/.c7,,

pro-

fessori /`,'j7io Sc4cr7.j sekä kustantajan i)uolesta allekirjoiLtanut.

))KansanLaloudel]inen Aikakauskirja» t)n samoin kuin aikaisemminkin ilmest}m}Tt Yhdist}-ksen julkaisemana ja jäsenillecn jakainana. Päät,oimittajana (tn ollut tohtori A. J`,'. TL4deer ja t,oimitussihteerinä cLZzeÅj/./.ojc!cmt4!.
Toimituskuntaan ovat lisäksi kuuluneet
ylitirehtööri /+,'j7?o7` Bö.Ö.Å, kanslianeuvos Jj. /-/¢J.mcv.ci, toht,ori Pc}cwo
/(-o7.pL.scwj, tohtoi`i J14c#!j Leppo ja professori BJ.. Suvjrcm!c*. Paina-

tuksest,a ja jakelusLa on huoleht,inut Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.

Yhdist}7ksen kirjasto on kuluneena vuonna edelleen kasvanut
eri virastoilta, seuroilta ja liikelaitoksilta saatujen julkaisujen joh-
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dost,a. Yhdistys puolestaan on osittain \.aihtokaT`T)€`lcim, osittain
i]maiseksi jakanut julkaisujaan.
Mit,ä Yhdist)rksen raha-asioihin tulee, on tulojen i)uolella ensin-

näkin huomattava ne avustukset,, joita suui`immai, i]ankkilaitokset
ovat
Yhdist).ksen
toiminnan
t,ukemiseksi
{`nt,aiieei,,
yhteensä
55 000 mk. Vai`sinaist,a valt,ionapua Yhdist}'s on saan`it `10 000 mk,
jota paitsi Yhdistykselle on raha-ari)ajajs`/.aroist,a m}'öiincLt,y 2 500
mk

ja

Kansantaloudelliselle

^t'\ik€\kauskirjt`lle

ei`ikseen

3 000 mk.

Lisäksi on tänä `ruonna nost,ctt`i valtiona\-usiuscriä, joika myönnett,iin jo viimc vuoden loi)iilla, inuLt,a jäivä`, silloin sodan joh(lost,a perimätLä, }t'hteensä 13 500 mk. JäsenmaksuLuloja on ollut
runsaasti 33 000 mk. Tallet,`ist,en .ia oblig`atioiden korot sekä osakkeista nostet,ul, jako-osuuclel kohoavaL 2] 000 mk:ai`ii. LJ\ikakauskirjalle on kert`rn}'t ilmoitusiuloja ja t,ilausinaksuja 4./i ooo nik.
.Julkaisuvaraston my}'nnistä on saatu vain -/ioo ]iik. TäLen Yhdis-

i,yksen kaikki t,ulot kuluneelLa \'uodelt,a nousevat yli L')2 000 mk:n.
.\'Icnojen
puolella
o\'aL
c(lclleenkin
ollecL
suuriini)ana
ci.änä
Kansantaloudel]isen .-\ikak€\uskii`jan kusLannukset, jt)ita on ollut
noin 57 000 mk. .\Iaailmansodan v€`ikutuksia koske\'an t`itkimuksen aiheuit,ainia menoja on ()lluL lähes 39000 iiik. Yhdistyksen
toimihenkilöiclen i)alkkioihin on iiienn}/.b 7 500 mk ja csitelmä-

T)alk]{ioihin /i 000 mk. Pohjoisnmisen }'hteist}-ön iilillc on inerkitiy
tlosent,t,i Erik Lun(lbei.g`in vierailusi,a johtuneita kuluja 2 000 mk.

Postimaksuja on ollut i.uiisaasli 2 000 mk ja sainan vei`ran iiiyös
ilmoituskuluja. Jäscninaksujcn kci`uu- ja julkaisujen jakelui)alkl{ioita on suoritett,u iiiinikään noin 2 000 mk. ]'uhLaaksikirjoitus-

i`alkkioiia, lomakkei(len ja kokouskutsukortticn ])ainatuskuluja sekä
tirilaisia muita menoja kert`.}. vjelä yhteensä 9 000 mk. Näin ollen
kerLomiisvuoden menot nou.sevat kaikkiaan `J25 ()00 nik:aan. Edellä
csitet}.L lu`.ut ei`7ät ole kuitenkaan lopumsi€`.
Vuo(len l9[/io kulucssa on Thdist\.kseen valit,tu sciii`aavat 3`L
uiiit,a jäsenLå: toiinistopäällikkö llarr}'L.\llenius, `.arat,`iomari Ai`thur
.\inbeiTl{`, iiiy}.niipäällikkö Betz)' Diesen, maisteri Aai`ne Eskola,
aktuai`ri Gunnar Foug.sicdi, maistei`i Cai.l-Erik Granberg`, Iakit.
Lohtoi`i

j\.

R.

Ileikoncii,

`.Ii-insinööri

I_jaiiri

I-Ielenius,

]iiaat,.-

ja

]netsät,. kandidaatti T{auko lJolma, johtaja Kalle I-Iyvärincn, iJankinjohtaja Juho ITämäläineii, iiiaat.-ja melsät. kandidaatti Veikko

lhamuotila, maisteri Yrjö Kilpeläinen, insinööri Kaulm V. I.aine,
majstcri Reino Lento, maat.- ja metsät. kandidaat,Li L`\ntti Mäki,

maisteri Armas Nieminen, insinööri Heikki Pellinen, kauppat.
kandidaait,i
Jorma Pohjanpalo, toimitusjohtaja Bror Sei`1achius,
inaat-. ja metsät. kandidaat,t,i Yrjö Sii)ilä, maistei.i Maisi Suomio, fi]. t,ohtoi`i rl`uttu Tarkiainen, osastopäällikkö Onni Toivonen,
t`sittelijäneuvos
Sakari
Tuomioja,
maisteri
Laui`i
Walden,
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hallitussihteeri Niilo Walin, yhteiskuntat. kandidaatti Sakari Varhee ,
maat.- ja metsät. kandidaatti Risto Vasara, maistei`i Elja Vihma
ja tohtoi.i Otto v. Zwehl. Yhdistyksen jäsenluettelosta on poistettu
2 kuolleen lisäksi s muuta henkeä. Yhdistyksessä on nykyään
605 jäsentä.
Yhdistyksen edustajina Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston Valtuuskunnan yhteiskuntataloudellisessa osastossa ovat
olleet kanslianeuvos L. J7cwmcv.¢ ja tohtori 4. E. 7TL4cZGer, varalla
tohtoi`i PcÖcwo Korp£6"rj ja c4Z!eÅ;r/.o£££cimÅt. Alfi`ed Kordelinin Sää-

tiön tieteiden jaostossa on Yhdistyksen edustajana o]lut ylitirehtööri E£7tcw BöÖ.Å ja hänen varallaan professori Br.

Kansantaloudellisen

Yhdistyksen

vuonna ollut pankinjohtaja K. LJ.

Sw¢jrcL7t£cL.

esimiehenä

on

kuluneena

Kc}Zzjcbzcb, varaesimiehenä t,oh-

tori A. E. 7'tAdeGr sekä muina johtokunnan jäseninä kanslianeuvos
L. fJcwmcv.cb, -professori Br. Stw{rcb7t!cb ja kansliapäällikkö T. VoL.or}-

m¢¢.

Yhdistyksen rahaston- ja kii`jastonhoitajana

on ollut yli-

aktuaari J!m¢r; 7Tej/.zÅZcz. Sihteerin tehtäviä on hoitanut ci!ZeÅjr/.oj!£ch

"ut'.
Yhdistyksen tilit vuodelt,a 1939 tarkastivat maisteri EG].o J.
KorpeLa ia` toh+or± Mat,ti Leppo.
Helsingissä joulukuun 17 p:nä 1940.
M. St,römmer.

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

DIE ANFÄNGE DES STATISTISCHEN 7jENTRALAMTES IN
Fn\TNLAND.
vom Präsidenten des Statist,ischen Zentralamtes
Dr. Mai.t,t,i Kovei.o.

Schon während der Zusammengehörigkeit mit Schweden machte
sich in Finnland das Bedtirfnis nach einem eigenen statistischen
Zentralorgan geltend. T\Tachdem Finnland 1809 als autonomer Staat
mit Russland vereinigt worden war, wurde dieses Bedui`fnis immer
stärkei`, da ein oberstes sachvcrständiges Organ fiir die Statistikfehlte.
1818 ei`hielt der damalige Sekretär der Finnischen Wirtschaftsgesellschaft, K. Chi`. Böcker, den Auftrag, gegen eine kleine jährliche
Entschädigung statistische Angaben zusammenzustellen.
Aber
das Material, das Böcker zusammenbi`achte, ging bei dem grossen
Brande von Tui`ku, der frtiheren Hauptstadt Finnlands, im Jahi`e
1827 verloren. Nach einigen Jahi.en begann er jedoch eine neue
Sammlung statistischen Matei`ials und fuhi`te 1834 mit Staatsmitteln
eine umfangreiche statistische Erhebung durch. Leider konnte ei.
seine Untersuchungen nicht zu Ende fiihren und bei seinem Tode
1841 hinterliess er gi`osse wei`tvolle Sammlungen.
Das lnteresse ftir die Statistik scheint in diesen ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in Finnland stark gewachsen zu
sein. Es gab hier schon einige bedeutende Statistikei` wie den Professor G. Rein und den Kammei`rat Di`. med. F. J. Rabbe. Auch in
den Zeitungen wurden statistische Aufsätze aus den vei`schiedensten
Gebieten veröffentlicht. Abei` das Fehlen einer statistischen Zentralbehörde machte sich immer mehr als grosser Missstand geltend.
1861 wurde ein staatlicher Ausschuss zur Behandlung dieser Frage
eingesetzt, der am Ende des gleichen Jahres sein Gutachten abgab.
Darin wurde die Ei`i`ichtung eines »Statistischen Buros in Finnland»
voi`geschlagen mit 6 Beamt,en und der nötigen .L\nzahl llilfskräfte.

3..->4
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I)ie damalig.e Reg.ierung. schob clie Eiitscheidung` diesei` Frage jedoch
auf, bis der Landtag` jn dei` SiLzung`speriode `1863-64 eine Eingabe
an
den
Kaisei`
het,reffs
dringlicher
Errichtung.
einei.
solchen
13ehöi`de iiiachte.
Am /±. Oktobci. 4865 w`ii`de dann durch einen
kaiser.lichen Ei.]ass clas St,atist,ische
Bt.ii.o
Finnlands geg.rundet,
€`ber nui` iiitcrimistisch und miL zwei Beamten. Z1,u seinem Leiter

wurde Pi`of. G. Rcin berufen und noch i`m gleichen Jahre erhielt
er in dcm hei`voi`i.ag`enclen GclehrLen K. E. F. Ignatius einen Gehi]fen.
Das ))St,atistische 7,enLi`alanit», wje sein \'ame späLer lautcte, begann
hermit seinc Tätigkeii.
I).\S

J{ORl'C)R.\T[VE
\-oii

Prof.

\\''[RTSCIL'\li`'|`SS\.ST|`T,^\'|.
/J.

\V.

/,oi6/i[.tJtt,07.(..

Obwohl nur ilas aug.eiil)lickliclie italiciiische Wirtschaf tssysiem
iin eig.entlichen Sinne als korporaLiv zu bezeichnen ist, dui`fte es
hier aiig.el)racht sein, diese Bencnnung als gcmcins:micn .\Tamen
ftir das ].talienische und deutschc S\-stein zu verwenden.
Ein ])es~
sei.er Ausclr`ick \`'äre `.iellcit`ht
Sozlialindividuahsmus, wie es bis\`'eilen g.enannt \\/.orden isi„
Char€`kterist,isch fi.ir das sozialistische und korporati\'e Wii`L-

si.haftss\'stcm ist die Gcbundcnheii der Wirtschaft, aber eine sonstigc
grundsä`{z]iche Ubei.einstimmung` z\`rischen beiden besteht nicht.
liii sozi.ilistischen Staate \\i'ii`tschaftet der Staat, im korporativen
lenkt er nur dic Wirtschaft, wähi`end die einzelnen V(tlksgenossen
im Rahmen der Wirt,schaftsordiiun&. sclbsi wirtschaft,en.
Die italienische uncl (lie cl(mLs~chc Wirtschaftsordnuiig. unt,ei.scheiden sich ;n niehrci`cn wescntlichen Punkten \'oneinanclei`.
In der erstercn best,eht `i. €`. noch dei. Gegcnsai7, zwischen Arbeit-

g.cbcr ui](l ..\rbeitnehmei`, in dcni lctztei`en ist er dag`eg`en beseitig.t
und die Ai`bcitnehiner ].n eine]]i BeLriebc bilden die Gefolgschaft
des Ftihi.ei`s.
\Vährencl in ltalien dic ..\rbeitg.cbei. uncl -T\Tehmer

tlie Arbeitsverhält,]iisse in ihren cig`encn Syndikaten reg`eln, dic
:\uch sozi€\1i)olitische Aufg`aben zu e].ftillen haben, werdcn in Dcutschland
die .t\i`})eit,s\-erhältnissc clurch die Treuhänder dei. =lrbeit

geordnet, so\`'eit dies nicht iiinei.halb cles Betriebes mög`lich ist,
und die soziali)o]itische Betätig`ung` g`eht im Rahmen einer l)eson(leren Organisation, der Deutschen .`lrbeitsfront, vor sich.
ln ltalien bilden die S)-ndik£\te und s)'ndikalistischen Organisat,ionen der L/\i-beitg`eber uncl Arbeitnehmer in ihren vei`schiedenen
Abstufung.en
die Gi`undlag.e dei. Korporationen, in Deutschland
wei`den .die Aufgaben dei. letztei`eii, soweit sie nicht sozialpolitischer
.'\rt sind, von den` verschiedenen Wii`ischaftsg`riipi)en ausg`eftihrt,
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in denen die ^+\rbeitnehmer nicht vertreten sind. In ltalien ist die
l.andwirtschaft den tibrigen Wirtschaftszweig.en kooi`diniert, in
Deutschland bildet der Reichsnährstand eine eigene grosse Organisation, die n`ir sehr lose mit der sonstig.en gcwerblichen Wirtschaft
im 7jusammenhang. sLeht.
In beiden Ländem gibt es ausserdein cine hoi`izonLale Organisation, die den llandelskammem in anderen Ländei.n entspricht.
Weiter besteht in ltalien wie in Deutschland ein Kartel]svstem
ftir Marktfrag.en.
Das korporative Wirtschaftss}rstem ist in l)eiden Ländei.n das
Erg.ebnis einer Revolution. Ausserdem isL zu beachten, dass es in
Diktaturländern g.eschaffen ist im Hinblick auf die Forderungen
des Krieg`es.

I)ies g`il)t clem S`'stem teilweise heute noch sein Ge-

präge. Beide Länder befindcn`'sich iin Kriege und die beiden Systeme enthalten manches, \vas durch die t,otale Kriegsbereitschaf t
l)eding.t ist. Es blejbt abzuwarLen, wie sie sich nach der Ri.ickkehr
fried]icher Verhält,nisse g`estalten werden.
Sicher ist aber wohl,
tlass eine Wiederkehr dei` alten Verhältnisse nicht stat,tfinden wircl.
Denn das kor])oi`aLivc S)rstein hat manche Ztig`e aufzuweiscn, die
in der allg.emeinen Abkehr von dem liberalistischen Wirtschaftss\.st,em begrtindet sind. Ilistorisch g.esehen lieg`t hier eine Rtickkehr.zu
den Lebensformen voi`, welche die Völkei. seiL dein Ende des '18.
Jahrhunderts zum 'i`eil aufgeg.eben hatten. Schliess]ich handelt es
sich auch im korTtorativen S}.stem nicht nur um eine Veränderui`g`
dei. wirtschaftlichen, konki`cten Verhältnisse, sondern, wie das
starln soziale Pathos zeig.t, letzlich um einc iiolitische u]id g`eistig`e
Revolution.
G 1.: S I C 1-1 T S P [ ,T [\' KT 1+ 13 E T R 11 F li` E ^\T D 1) I E \V I R T S C 1-1.[\ F T lj 1 C I [ li`.

LAGE

IT\' FIT\TT\TLAND.

`ron Dr. A. E. Tudeei`.

Wenn iiian dic wii.tschaftliche Lage Finnlands bcui.teilen will,
hat man die Verluste durch den finnisch-russischen Krieg 1939/40
und den Frieden von Moskau `1940 sowie die Einwirkungen des
europäischen Krieg`es auf das finnische Wirtschaftslebcn zu beachten.
Die aug.en])lick]iche Wirtschaftslag.e Finnlands wird dui`ch
folg.ende Umstände charaktei`isiert: eine schlechte Emte, die 20 °/o

g`ei`inger war als 1939, Absatzschwierigkeiten der Ausfuhrindusti`ie,
ziemlich lebhafte Beschäftig`ung der einheimischen lndustrie, soweit
die Rohstof±.beschaffung. aus dem Auslande keine Schwiei.ig`keiten
bereitet, sowie Belebung` dei- Bautätig`keit erst in diesem Herbst.
Der Arbeitsmarkt ist, und zwar zum g`rossen Teil weg`en der öffentli-
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chön Arbeiten, befriedigend. Der Geldmarkt ist bedeutend leichter,
aber der Kapitalmarkt still.
Finnland hat in den nächsten Jahren eine gewaltige Wiederaufbauai`beit zu leisten; u. a. sind neue Ackei`flächen an Stelle der
in den abgetretenen Gebieten vei`lorenen zu roden, die Landwirtschaft muss intensiver gestaltet und neue lndustrien geschaffen
werden; die Gi`ubenindustrie ist auszubauen und neue Kraftwerke
sind zu eri.ichten. Weiter harrt ein grosses Bauprogramm zur Umsiedlung dei` aus den abgetretencn Gebieten Abgewandei`ten wie tibei`-

haupt zur Verbesserung der Wohnungsverhältnisse und zur Ersetzung
des Verlustes zahli.eicher öffentlicher Gebäude der Verwirklichung.
Die
Erneuerung
der Vei.kehi`sverhältnisse in Stidostfinnland
wie tiberhaui)t die Verbesserung` der Verkehrsmjttel gehören ebenfalls zu diesem Programm.
Zur Durchftihrung eines so umfangreichen Programmes werden
£tir finnische Verhältnisse recht grosse Kapitalanlagen benötigt.
Dazu kommt noch der Kapitalbedarf des Staat,es. Denn obgleich
gewisse Ausgaben eingeschränkt und die Steuern erhöht wurden,
sind die Staatsa'usgaben vor allem ftir die Wehi`bereitschaft des
Landes und die Betreuung der Umgesiedelten und Kriegsbeschädigten so g.ewachsen, dass vorläufig ziemlich viel Kredit zur Aufrechterhaltung der öffeiitlichen Wirtschaft benötigt wii.d.
Unter den augenblicklichen Verhältnissen lassen sich diese
Kapitalien nur dann beschaffen, wenn einerseits das Nationaleinkommen wächst, anderseits der auf den Verbrauch entfallende Teil
desselben eingeschränkt und der auf Kapitalanlagen entfallende
Teil erhöht wii`d.
Die Durchfiihrung der Wiederaufbauarbeit und die Beschaffung
des notwendigen Kapitals verlangt u. a., dass die staatliche Beaufsichtigung und Leitung. des Wirtschaftslebens neue Gebiete erfasst.
Die staatliche Wirtschaftspo]itik bedarf eines r/,entralorgans, das
in enger Verbindung. mit den Organisationen des Wirtschaftslebens
arbeitet'.

EiN WIDERsPRUcH

iN IDEr\T AUFGABEN DEs GELDES.
von Dr. E. A. Bei.g.

Auffassungei. tiber die AufgaberL des Geldes. D.ie FinanzpolLLLker
haben seit lang`er Zeit vergebens nach einer Synthese zwischen den
beiden Aufgaben des Geldes gesucht, von denen die eine die Schaffung
einer ftir die Volkswii`tschaft gentigenden Geldmenge, die andei'e die
Aufrechterhaltung` der Wertbeständig`keit dieser Geldmenge voraussetzt.

Verf{`ssei. g.ibt

cinen

Uberblick tiber die

..\uffassungen der
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volkswirtschaftlichen Foi`schung. in den letzten Jahrhunderten betreffend die Aufgaben des Geldes und zeigt, welche Rolle die Wertbeständigkeit in ihnen gespielt hat und wie die Menschen sich gewöhnten, zuerst »in Goldj) und dann ))in Waren» zu denken, und wie
sie sich die Verwirklichung dieser Wei`tstabilität dachten. Weiter
wird die Auffassung` besi)rochen, nach der das Geld kein selbständiger
Faktor sei, sondei`n nur ein Mittel zur Verwirklichung der volkswirtschaftlichen Zwecke, tiber das die ljeitung der Volkswii`tschaftspolitik zu verftigen habe.
Die Bedeutung d,es Wähi`ungssystems f ti,i. d,te Wertbeständigkeit
des Gejc!es. Verfasser beschreibt die Mechanik der Goldwährung und
ihren Einfluss auf den inneren und äusseren Wert des Geldes und

gibt die Grtinde an, warum eine Rtickkehr zu der alten Goldwährung
nach dem letzten Weltkriege unmöglich wai`. Die verschiedenen
Phasen der Währungsentwicklung werden ei`wähnt und es wird
gezeigt, dass das, was die Mechanik der Goldwährung frtiher automatisch leistete, die Finanzleitung jetzt durch deflatoi`isch odei`
inflatoi`isch wii`kende Massnahmen zustande bringen muss.
De/Zc!!o7.£sche Mc!ssricbhme7t.

Es wird hier der Deflationszustand

behandelt und die Einwirkungen der deflatorischen Massnahmen
auf die Volkswii`tschaft ei`öi.tert.
J7t/Zci£o7.£sc/2c

J14c4Ss7?cbhme7?.

Verfasser

setzt

Mög.lichkeiten der Volkswirtschaft auseinandei`,

sich

hjer

mit

den

durch expansive

Finanz- und Wirtschaftspolitik ~ durch Kreditexi)ansion, Erhöhung`
der Kaufkraft, Schaffung vop neuer Kaufkraft usw. - die Volkswirtschaft anzukurbeln und berucksichtigt dabei clen Einfluss dieser
Massnahmen auf die Wertbeständigkeit des Geldes.
DjG Dcf;cb!fJc}£jor}.

Die Devalvation ist eine gesetzlich sanktionierte

Herabsetzung - Abwertung` - der Wertparität des Geldes in seiner
Beziehung zum Ausland. Die entsprechende Reaktion in dei` Pi`eisbildung wird eröi`tert und die Einwirkung der öffentlichen Schuldenlast und des Budgetdefizits auf die Notwendigkeit der Abwei`tung
besprochen. Verfasser gibt dann einen Ubcrblick tiber die in Frage
stehende Entwicklung der Währungen nach dem Weltkrieg. Gegenwäi`tig machen sich sowohl in totalitären als in i)arlamentarischen
Staaten starke Einflilsse geltend, dic einer expansiven Geldversorgungspolitik auf Kosten der Wertbeständigkeit des Geldes den
Vorzug geben, mit der Begrtindung, dass die zu ersti`ebende llöchstleistung des Wirtschafts])rozesses nicht d`irch Geldknappheit vei`hindert, \\ei`den

dtirfe.
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Koponen, Ac[me, varatuomari. 1925.

Leh![.nen, J. N., varatuomari.

KorJioJieJt, Ar.u[., professoi.i.

1925.

LeÅ![.rten, Wc!ldemczr, toimitusjoht. 1925.

Koi`pela, Eero J., rr\aisterl.

1928.

Leh!z.ncn,

KOJ.pz.saaJ.{., Pac!uo, tohtori.

1915.

LeÄfo, E[.na/., kauppaL.kand. 1939.

Koi`pisaaTi, Pauli, maL±steri.

1935.

Le[.nbeJ`g,

1932 .

1921.

W[.l![.am, maisteri.

yr/.ö., tohtori.

1937.

1933.

KoskcJci{.rtcri, Y7'/.ö, johtaja.

1923.

Lezlz[.ngcJ., Eduyard, insinööri.

KosÅ.eJi/.aakko, A., tohtori.

1918.

Kosftcn/mcr, E. J., metsäneuvos.1936.

Leiviskä, Iiuari, pro£essori. 1919.
£cnfo, j]ez.no, maisteri.1940.

Koskeno/.a, S. A., johtaja.

1926.

Lcppo, j\4c!/f[., tohtori.

Koskz.fta!![.o, OnJtz., tohtori.

1928.

Lct)aiideJ., AciJ.ne, insinööri.

1932.

1932.
1933.

KosÅ.[.m[.es, KQa7'!o, kanslianeuvos.1916.

Leu6n, Mai`lti, pro£essori.

Kof!1a[.rieJi,

£[.aftkc!, Ni.[.Jo, kanslianeuvos.

V. A., vuorineuvos.1937.

Kolkallahti, Osmo, rehtorL.

1925.
1918.

1936.

Lz.lz.us, Hakon, kapteeni.

KoueJ.o, JJmaJ`z., professori.

1904.

Lz.![.Lzs, Hci7`7.y, pankinjohtaja. 1922.

Kouero, J\4arff[., ylijohtaja.

1907.

L!.rtdbeJ`g, VciJ!er, tohtori.

KL!Åc¥, A7`u[., maisteri.

1910.

1936.
1922.

L[.ndeöeJ.g, Ens[.o, lakit.kand. 1925.

KUÅ:koncn, J„ maat.metsät.kand. 1937.

Lindgren, Torgnu, notaLar±.

KLzjh[.cr, SaÄarz., maisteri.

Lz.ndgJ.eJt, Vemcr, kanslianeuvos. 1925.

Kzi!o,

Kalle, johtaja.

1939.

Lz.ndroos,

1911.

Kziusz., Aame, vakuutusneuvos. 1910.
Kuus!., J3e[.no, maisteri.

Kg£ö.maa, KcraJ.Jo, toimittaja.

Käpy, A., teollisuusneuvos.

Vd[.nö, tilintarkastaja. 1918.

Lz.Ji/co, J\4ar/fz., johtaja. 1925.
Lz.n(Lzr[., AcrrJ.c, varatuomari.

1937.

Kyfö.mc!cr, Anric!![.[.scr, aktuaari.

1935.

1928.

1920.

1918.

Lz.Jt!uJ.J.,

1935.

ArDo, pankinjohtaja.

1928.

£omm{., H., kirjanpitäjä. 1925.
LoziÅ[.o, Ez.no E., varat,uomari. 1938.

Kö.nö.Jicn, E. J., maisteri.

1927.

Louh!.LJuor[., 0. W., pi`ofessori. 1910.

Lciaksonen,

1921.

Lu/.ancJi, 0lcizJt., insinööri.

V., maisteri.

Lc{af[., J., aktuaari.

Ltzkka!a,

1921.

O. tJ.,

1931.

pi`ofessori.1930.

Lager!ö/, K. J., esittelijäsihteeri. 1896.

LHJrime, Offo, toimitusjohtaja.

1904.

LaÅde/tsLzo, Jazo, maahei.ra.

LHomc{, LazJr[., varatuomari.

1932.

1913.

Lc!ÅJz.rtcJi, Laz{J`z., osastopäällikkö. 1936.

£a[.ne,

KafJ`[... kotitalousneuvos.1920.

Laz.]tc,` KciL[ko V., insinööri.1940.

La[.fakari., E., professori.1924.

LäJi!eenmdÅr{., T., johtaja.

1932.

Lönnbohm, Arffu/.[., lääninmaanmittausinsinööri.1935.

Lö.nnrofÅ, ArzJO J., pää].ohtaja.1931.

362

Löimi`olli, Erik, T)ro£essori.

1928.

;\'07Tos, La[{7`{., varatuomari.

1937.

jl4a/.anpdd, E. E., csitt.elijäneuvos.1921.

ivous[.ai./tc/],J.T.`[.no,toimitus].oht,aja.192l.

.7\4crkjfoncn, Armos, i)ankiiijohta.ia.1934.

ivummc/i.n, A., maisteri.

JWc{/i.ncit, 2`ors/cf}, laamanni. 1920.

^\'i{o/{.o,

ilJc{/mi., fJ{jgo, i)ääjohtaja.

OÅJsson, A., johtaja.

1921.

Llfczlm!.o, 7`orsfcn, varatuomari. 1932.

OJ/(.Ja,

i"Ta/mz.Duo, Jussi., varatuomai`i.1932.

Orasmaa,

.\'(.i.Jo,

A. J.,

OrÅ^om[.cs,

ilrJanm.o, .\r{.!.Jo A., esittelijäneuvos.1918.

Osczrc[,

0., ylijohtaja.

jTiJark/coJc(,

`Jfar(oJar,

1926.

J. J. E.,

ivJa//ie!z.;t,

nJ/af/ssoi],

S.,

.`'Ielandei.,

maahei.ra.

K. R.,

Ll/crz.kosÅ.[.,

1'.,

il/c/sänhc(.mo,

1931.

1930.

J.,

maisteri.

1936.

]929.

kainreeri.

1898.
1911.

Paa(J[./(i{.iict], H., vakuut,usneuvos.1906.

Pcr/.{//ct,

pro£essori.1905.
1937.

Paauo,

Pa/.u/ie/i,

1929.

1915.

mii`ist,eri.

1930.

inaisteri.

1922.

WaJfo,

Pukasla/i/{.,., lc{ro,

Ur/!o, maz`t.inetsät.kan(l.

1936.

1925.

Paauolaine,n, Erkki, ma.istor.L.

1921.

lakit.toht,(tri.

O`s7}]o,

^\'. rl., pi.ofessori.

P¢c{s(./(o```Å.i.,

lakit.kan(l.

rt. G., aktuaai`i.

maat,.metsät.kan(l.

Pac{si.Å.!.u!., J. /r., minist,ci`i.

2`/]., lehtori. 1905.

1931.

1934.

^\'i.i./o, minist,eri.

il'fc(/mcr, Aruo, }']ijohtaja. 1913.

jl4cmfcrc,

1920.

t,oimit,usjohtaja.

tohtoi.i.

1927.

J'c/Åom(r, L., varatuomari.

1938.

J'a/o/ici.mo, JJcz.Å.k[., ])ankiiijoht,aja.1919.

^1J!.c//i.Jici},

^lJf{./im.,

[,'t./io,

J. 1t'.,

esittelijäneuvos.1937.

i)ääjohtaja.

1937.

J'({/oÅci.mo, J`'. ..1., `'uorineu\'os. 1892.
J'a/tcJi.i{s,

S'{.gL{rd,

paiikinjohtaja.

1937.

^1/o(Jccn,G{mmr,toimistoi)äällikkö.1922.

J'aruz.cr/cr,

jl'Jo!./c(/}c/i, Å'., kuniiallisncuvos.,1929.

J'a/omäk{., /\r. [-1., vai`atuomai.i.1926.

JTTOJai]dc7.,

J'c/}Åo/]c7],

l'cJi., t,oimitsija.1932.

il//oti/go/ncry,

.-lr//iu/.,

profcssori.

ilJor[.n#, L.[./iar, .ioht,aja.

1922.

jlJuJ{c{mä/(i., S. Zi`., t,oht,ori.
j`'Jtis[./d'ci,

Vd.{.nö.,

^`Iullämiemi,

1927.

Pellinen,

PcJ(onc/],

iTtdk[., +lJt//J., maat.inetsät.kan(l.

1940.

Pen//!.,

.`rd./c[.Å.äi.Å.!., E`rk/(z.,
1'/d.A.[.ne;i-O//!.ficti,
l`i.

1930.

koiittoripääll. 1932.

j/l{me,

liallitussihtee-

johtaja.1919.

j`/., ylijohtaja.1921.

Ileikki,

1930.

y. J?., toimittaja.

J'.,

Pc/Åo;!cn, J.ttu7.i., lehtori.

c\gronom\.

jlfä/(!./io!){.,

O//o

1929.

J'cz./sara, 7`[]ure, johtaja. 1925.
J'e/(/cc{Ja,

1920.

i.elit.ori.

Ileino,

1934.

A.. johtaja.

Pc/.o,

W., johtaja.

LS. J.,

JJen//i./d.,

1935.

ii\s.\i\Ööri.

1akit.kan(l.

,iL{.mo,

L940.

1913.
1921.

i)ankinkamreeri.

J'aa!Jo, i)rofcssoi.i.

1938.

1936.

Pcso/ic/], Lco, \'aratuomari. 1930.
J'curaÅ.osk[., J. 0., toimit,usjohtaja.1925.

1933.

.l`fäA^!.Jicti, L`cro, `'uoi.incuvos.

1936.

JJ!./]/{a/a, År. U., maistei.i. 1935.

.VcfoJien, W. rl., vai.atuomari.

1931.

Pihkala, Rurik, r)ro£essor±. 1907.

iNci)anliima, Frilhio|, tohtor.L.

193-o.

P!.pori[.us, £`. .1., i)rofessori. 1905.

L\Tcuanzi.n/ict, 0. G., paiikinjohtaja.1933.

Pii)ping, Hugo E., pro£essor.i. 19`31.

LV{.emcld, EcmcJi., vai`at,uomari. 1927.

Pilkäniemi, F. JM., pro£ossor.L. 1910.

i\.{.c/r]z./2eri, A7`mc(s, maistcri.

J'oh/.at?o/(so,

ivz.[.riz./L[o/o,

1940.

V. J., toimit,usjohtaja.1918.

y. P., maisteri. 1926.

Po/!/.a/tpcr/o, Jorrm, kaui)i)at.kand.1940.

j\r[.k/c[ndcr, A/tuar, kaui)i)aneuvos. 1918.

J'oÄ/.aTt/.e//o, Ve[.Ä/(o,

iv!.kHJc{!.neJt, P. J., maist.eri. 1933.

Po!./.äru[., Jrma, inaisteri. 1935.

ivi.ssz.nen, rcifu, maanviljelysneuv. 1936.

Pol6/i, KJ]u(, i)aiikiiijoht.aja.

^'ohrs(rö.m, Wa//cr, kamarineuvos. 1906.

Procopc', H/.. J.,. mii`isteri. 1935.

hallit.ussiht. 1937.

1898.
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Pt£Jiakka, y. V., lakit.tohtori. 1925.

Sams[o, P., kamreeri. 1903.

Pulkkinen, Yrjö, vuorlneuvos.1921.
Puhälä, Arvi 1., maisterl.1922.

SaJ`![.n, Et)a, akt,uaai`i.

Päls[., AaJ.Jtc, maisteri. 1919.

SaJ.ua, Gu/}nar, kouluneuvos. 1919.

PÖ.nf#ncn, Vi.!Åo, tohtori. 1929.

Sc{uoJ!.Ji, Kusfaa; ekonoomi. 1930.

Racka!![.o,

S({z)onen, Az./i., maisteri. 1935.

yi./.ö., lehtori.

1922.

Sar{.o, SamL[[i., senaattoi.i. 1902.
1927.

Raho!cr, Jlmar!., maisteri. 1923.

uoJt Sc/tou[fz, Jc{rJ, tohtoi.i.

Rc[[.Jo, Pckkcr, maisteri. 1934.

Sc/ircck, J14crff[., varatuomai`i.

J2ai.riz.o, y;'/.Ö., maisteri.

Sei`!acÅ!.us, Br.o7., toimitusjohtaja. 1940.

1911.

1925.

1938.

Ra[./f!.neJt, Paauo, johtaja. 1926.

S[.ez)crs, Bror, johtaja. 1937.

Rc{rigc!J, J. W., pankinjohtaja. 1926.

S[.huo, AaJ.nc, kenraali. 1937.

jtcmfc{jcar[., Jt.. N., maist,eri. 1916.

S[.J(cmcn, Laur[., varatuomari.1931.

j2au£ancn, E//f., maisteri.

Si.m{.!ä,

1926.

YJ`/.ö

raatimies. 1928.

Rauliainen, Heikki, ma\ster.L. 1928.

S[.moJcr, Emz.! J., professori. 1936.

Rccnpää, Hez.Akt., johtaja. 1924.

Si.p[.,

Rc[.iiz.Åkc[, r., pankinjohtaja.

S[.p{./ä, AJ.z)o, esittelijäneuvos. 1921.

1926.

j{e!c[ndeJ., H. JW. J., tohtori.

S!.p{ld,

1910.

RCJander, L. Kr., presidentti.

Vä[.nö, pankinjohtaja. 1927.

1918.

yJ./.ö, maat.metsät.kaiid. 1940.

Sjöslröm, 8., pro£essori. 1904.

j3cngz)[.sf, AZucrr, professori. 1895.

So[.nz., Anf![., pankiiijohtaja. 1938.

Renvall, Heikki, senaattorl. 1899.

So[.n[., KaJ!e, maaiiviljelysneuvos. 1936.

j?{.nr}e, AJifeJ.o,

So[.ni.,

tohtori.

j{!.Jtnc, j3cr/, maisteri.

1934.

yf/.ö., johtaja. 1931.

So!.nz.ncn, J{. j\4., agroiiomi. 1927.

1934.

ft!.sscrnen, JaJrricrrz., i)aiikinjoht.aja. 1924.

SoJc{nko, JiJ.sfo, lähetystösihteeri. 1933.

jtosenJÖ./, K., esittelijäiieuvos.

SoJ[.£andeJ.,

1921.

jiL[L!fu,

y. 0., tohtori.

A.,

ministeri.

Somcrt., JitÅo, maisteri.

Rztokosc!Jm{., A., johtaja. 1919.

1918.

1919.

Sourz., A., vai`atuomai.i.

1914.

J]udJ"n, ETcro H/.., i)ääjohtaja.

1924.

S`(ad[.us, Odc{l,

1938.

toht,ori.

1939.

Ru/[., J3{.sfo, Tasavallaii Presidentt,i.1922.

S'/cni./., 0. W., \Jakuutustarkastaja.1933.

j?u/%ncn, AJp[., pankkiy]itarkast. 1927.

LS.([.geJ{,

S.aarcJtmaa, YJ./.Ö., pankinprok. 1938.

S'/rö.mmer, j`'/., yliaktuaari.

6'aaJ.{.,

E[./to,

S/dft/Dcrg, Ä.. J., i)rcsidentti. 1893.

S.aari.,

Jfmc{r!.,

i)rofessori.

1921.

t,oimitusjoht,aja.

1917.

i)aiikkiylitark.1934.

Sac{ri./ten, HarJ.{., i)ankinjohtaja.
Sadcni.eJn[.,

Sah/s/cz./],

y.,

ylit,ii.ehtööi.i.

Wcr//c7.,

1927.

1904.

varatuomari.

tohtori.

1918.

SuÅ'sc/c/i./ic/t, V. J., tol`tori.

1922.

SuomaJa[.;]c/],

Vd[.nö,

S{tuz.m/t(c{,

A.,

SaJm[.ncn, EJ.nar, kirjaiipitäjä.1930.

SLz[J[.T.an(c!,

Br.,

Sa!oJie!.mo, HcrnJtes, lakit.kand.

Sui.nÅZJ/uud,

1920.

joht.i`ja.

jolitaja.

i)i.ofessoi`i.

J'. L`.,

1921.

1920.
1918.

prcsideiitt,i.

Sc!Jo/.oki., AJ.mczs, i.ehtori. 1933.

SäJi!({., J. V., maistei.i.

Sc!JOJnaa,

Sd.rk!./.äru[., J?ei.Jio, johtaja.

1921.

1940.

Suor//i., Su/o, maisteri. 1932.
S'uLZJ.o/!c/t,

johtaja.

1932.

V[./}/or{., johtaja. 1920.

S'uo7m.o, L1'/a{.s!., maistei.i.

SciÅ7`ajforp[., SaÅ'ar!., i)aiikinj ohtaj a.1936.

6.a7i/eJ.[.,

1922.

SuomQ/c{i./}c/], Kuu/.os, i)ankinjoht. 1930.

S¢aJ.i., yr/.ö, i)ankinjoht.aja. 1918.

Saar!.Jtc/], Hci/mes,

J?. V.,

1921.

Sa!onen, Kosfz. E`., kaui)pat.kand. 1927.

Sär*A.ä,

2`. J.,

S.aJou!.us,

TaA^Å.i.,

Uuno, k{`upunginjohtaja.

10

K. J?.,

esittelijäneu`.os.

1922.

1893.

1921.

johtaja.1932.
1928.
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ra!as, Orm[., ministeri. 1901.
'Tallqoisl, J. V., professorL. 1892.

1`ömgui.s(,

ralu!.!!.e,

Uponcn, yr/.ö, pankinjohtaja. 1923.

y., tohtori.

Si.gr{.d, valt.iot.kand.

Uof[., EJis[.o, toht.ori.

1933.

Tammcnojcscz, V., vuorineuvos. 1916.

1934.

1931.

Ur/.[la, K. E., maanmittausinsin. 1927.

Ta/7mz.nen, J. A., maisteri. 1930.

UL[sz.k#Jä, A., toimitusjohtaja. 1911.

rammz.ncn, KcrJerDo, maisteri. 1933.

WaÅJsfed/, K. A., johtaja. 1925.

Tammz.ncn, j\4[.kko, maisteri.

Ta/7m[.ricn,

1936.

yr/.ö., ylitarkkaaja.

1922.

Valame, JJe[.kÅz., i)ankinjohtaja. 1938.
WaJdc'Jt, GL{sfa/, toimitusjohtaja. 1916.

ramm[.o, E. H. J., Iakit.kand. 1920.

WciJdc'n, Laur[., fil.kand. 1940.

ranner,

Wa/dc'n, R., kenraali.

Vd[.nö., toimitusjohtaja. 1904.

Tc{r/.am€, A//z./a, maisteri. 1936.
'ra7./.arine, Onn!., professori. 1898.

'I`ai.janne, Tapio, pro£essorL. 1935.
7`ar/.annc,

To[.uo,

oikeuskanslerinsih-

teeri. 1928.
2`aJ.k[.a[.ncn,

1924.

WaJi.n, Grcfc!, hovioik.ausk. 1938.
WaJ[.n, J\'i.(.Jo, hallitussihteeri.

Val!i./a, OJ/i. J., varatuomai.i. 1939.

Va/uannc, Hugo, ministeri.
'/`{{/(u, tohtori.

Ta/.kjccr, To!-uo

1940.

V., toimit.taja.

Vc{/ue, J:J. G., maisteri.

1931.

1940.

VcrJkama, U. J., toimistopäällikkö.1925.

1931.

1935.

Wa/uercrn/cr, R. E., pankiiijohtaja. 1938.

7`ariÄancn, E.il4., kunnallisneuvos.1936.

Vanc.mo, K. A., toht,oi`i.

7`a/`t;a{.nen, J?[.no, varat.uomari. 1926.

Va/`/iee, Sakcrr!., }.liteisk. tiet. ki`iitl. 1940.

raskz.ticn,

Ji.c{arJo, toht,ori.

Wafi.s, JJe{.kk!., tohtori. 1926.

Tccr!.suo,

J?c[.no,

1919.

kaupi)at.kand.

7.ci./.uJa, J[/"r[., yliaktuaari.

1938.

1922.

Wc{r[.s,

1935.

K/aLzs, maisteri.

1936.

Vcr/`/.onen, Ah/!., inaist.eri.

1938.

Ter/}o, tJo/}annes, taloudenhoitaja. 1932.

War.orten, A. G., inaistcri.

1920.

Tcrho, Mcrr(/[., aktuaari.

Wc[ronc/],

1918.

I`crho,

Z`.,

i)rofessori.

1928.

E[-no,

maisteri.

\'a/'pe/a, Jussi., toimistoi)äällikkö. 1918.

1931.

rcrdsÅ.!.u[., Ei.nciri., maisteri. 1924.

Vasa/.a, Huugo, maistei.i. 1933.

T/!om)aJ[, J'auJ r`., insiiiööri. 1935.
'/`i.rAkoncn, TaL!J}o, lakit.tohtori. 1931.

Vasarcr, Jii.sZo, maat.metsät.kand. 1940.

'/`oi.uo/ten,

Onn!.,

osastoi)äällikkö.

Z`orppcr, J. Ji., aktuaari.
'J'L{deer,

A. E.,

t,ohtori.

1940.

1913.
1911.

VcnnaJ7to,

'/`u!en/!ei.mo, Anf(i., ylii)ormestari. 1911.

TtinkeJo, AaJ.re, aktuaari.

1921.

1922.

VcJ![.!ä, A., esittelijäneuvos, 1924.

rudcer, Ll/ai./.a, yliaktuaari. 1910.
'/`u/]/i., J{oopc, tohtori. 1933.

rH/cnJiei.mo, E[.rio, varatuomari.

Vasa7.Ja, JJHgo, vuoi.ineuvos.

WegeJ[.Hs, K. W., ai)t,eckkari.

1929.

1930.

Vc[.kÅ.o, lakit.kz`ntl. 1937.

VcrkÅ:o,

Vel!., tohtori.

1918.

Vcsanen,

V., maist,eri.

192{1.

T'cs/cr[.ncn, E`., konsuli.

1918.

Wi.c/]incrm, Asscir, metsänhoitaja.1935.
W!./ieJ.Åe[.mo,

Oim!., maisteri.

W!.Åerhcz.mo,

ruo7n[.ncn, A . 0. , toimistopäällikkö.1925.

V!./icr/.uur!., H. J., maisteri.

THom[.nen, K. J., johtaja. 1922.

Vz./]ma, EJ/.a, maisteri.

ruom{.ricn, 0//[., maisteri. 1933.

Vz.//.a/ten, V. JW. J., vuorineuvos. 1918.

Tuom{.o/.a, SakcrJ.[., esittelij äneuvos.1940.

W[.J[c{nd(, 0. W., tohtori.

nioD[.neri, LaÅ/.a, maisteri.

V{.ranjco, A!!an, lakit.kand. 1916.

1928.

T. A.,

1927.

TLiokAo[a, J. E., insinööri. 1931.

maisteri.1920.
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mielen£iintoisic.
kirjauutuuLsia
0. W. Lozih[.z;z{o7.!...

Uutta talousjärjestelmöö kohti.

Tunnet,un taloustieteilijämme esitelmiä ja kirjoituksia t,alous-

elämän uudest,a suuntautumisest,a.

Runsaasti valaisevaa tietoa

ja t,ulevaisuutcen tähtääviä ajatuksia. ~ Hinta 25 ink.
LaH7.c{ /.cz Lco HaJ`mcr/.a..

Kansantaloustieteen oppikirja.

Paljon kysytyn oppikirjan neljäs, 1aajennettu painos.

Teoksen

lopussa oleva katsaus julkisen lalouden pääkohtiin on uudistettu,
lukuisia muita lisäyksiä ja muutoksia on aiheut,unut viime aiko-

jen monenlaisista tapahtumista talouseläinän eri aloilla. -Hinta
60 mk, si(l. 75 mk.

ÖmLzl/ T[.gcrsfedf ..

Kauppahuone Hackman.

Loistava
sivistyshistoriallinen
kuvaus
vanhan viipurilaisen
kauppiassuvun vaiheista 1790-1879.
Juhlajulkaisu Hackman
& Co:n kauppahuoneen

mäinen osa.

150-vuotisjuhlan muistoksi.

Ensim-

39 liitekuvaa ja ]ukuisia vignettejä. ~ Hinta 150

mk, kangask. 185 mk.

KuÖ.s!!.

.Jd.ru[.ncn..

Uusi

Kauppaopin ja kauppaoikeuden alkeet.

oppikirja kauppakouluja, liikeapulaiskouluja ja kauppa-

opistoja varteii. -Hinta 36 mk, sid. 45 mk.
Usz7a-KOLJalc¥..

Kauppakirjeenvaihto.

Kauppaoppilaitoksia

ja

kirjeenvaihtajia

varten.

Tervetullut

neuvonantaja jokaiselle, joka joutuu kauppakirjeitä laatimaan.

- Hinta 45 mk, kangask. 60 mk.

/

ERÄS

KANSANTALOUTEMME

SUURTEKIJOITÄ
Hyvin huomattava osa maamme karjanomistajista,
nlmenomaan pientaloinen väki, on ryhmittynyt oman
suuren keskusliikkeensä ympärille, joka toimittaa heidän

karjantuotteensa

-

osuusmeijerlen

jalostamlna

-

oman maan ja (normaaTeina alkoina) ulkomaiden riai.kklnoille,

,
1

Mutta tämä karjanomlstajien keskbsliike, jonka takana
on kerrassaan 62 000 jäsentä, ei ole rajoittanut toimlntaansa vain kaupankäyntiin meijerituottei`Ila. Se .on
ottanut tehtäväkseen huolehtia maamme kdrjatalouden `
kohottami§esta ja kannattavaisuudesta y)eensäkin ja
sen tuotteiden laadt]n parantamisesta. Tässä tarkoitukL
sessa Set avustaa jäseniään nä.yte]ai€umien peru§tamiL
sessa ja hoidossa, toimii' rehun viljely- ja käyttötapojen
edistämiseksi, antaa opastusta A. 1. V.-rehun valmistuk-

sessa ja tofmittaa liuosta sit,.ä varten, toimittaa meijeriL
tuotteiden tarkastuksia suurlaboratoriossaan Helsingissä, antaa neuvoja meijerien. ja maidonmyyntiosuuskuntien pertistamisessa j. n. e-. Tällaisesta toiminnqsta
eivä® hyödy valn mqinitun ke`skusiiikkeen jäsehet, vaan

luonnollisesti koko maan maatalousväki.

Tämä yhteistä hyvää edistävä keskusliike, eräs kansantaloutemme suurtekijä, 6n kaik_kien tuntema voinvlentiosuusliike

Kulttwurihistoriaa uudelta puolelta.
Yrjö A. Jäntti

KIR|APAINOTAIDON
HISTORIA
Ei mikään historiallisena aikana tehty keksintö ole .tullut ihmiskunnalle niin täikeäksi
kuin se, jonka G u t e n1) e r g teki 5.00 vuotta

sitten.

Painettu sana

oTritä asti tuiiut yhä
määräävämmäksi kulttuurintekijäksi', - nykyajan kansansivistystä olisi mahdotonta ajatella ilman kirjapainoa.

Nyt ilmestynyt teos
esittää kirjapainotaidon
puolivuosituhantisenkehityksen sen ailkuasteis--

ta nykyisiin ihmeteltäviin saavutriksiin a§ti.
Pitkäaikaiseen harrastelutyöhön pemstuva, mm. kuvitukseltaan upea
teos esittää kirjanpainatuksen sekä 'teknillisen että kaupallisen kehityksen, valaisten siten uuden ajan kulttuurihistoriåa harvoin esitetyltä uudelta puolelta.
518 si:Dua, 400 kuvaa.

Hiit±a 150:-, sid.180:-,1/2rnalil¢ak. 850:-.

WERNE`R

SöDERSTRÖM

OSAKEYHTlö

msing]sBä 1940. Hdsingin Uusi Klrjapaino Oy.

