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Lakiasiain Käsikirja. Pääto].]nittaja lisko llakki]a.
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P(jrvoo 4929. `]287 + 98 siv.
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214-0 mk.

Onko sellaii)en \.ei'i.aieii laaja lai]ioi)illinen luke)iiisLo kuin
»Lakiasiain Käsikirja» tari)een muil]e k\iirL tuomai.eil]e, hamnnol]isi]Ie vii`kamiehillc ja asianajajille?

On itsestään selvää, että tämä teos on vei.rattomaksi hyödyksi
ja helpotukseksi niille, joiden tulee itse ]{unl{in vii']{aan tai ammattiin kuuluvassa jokapäiväisessä t}.össä nopeastj saada selvä jonkiii
voimassa olevan lain tai asetukse}i ainakin tärkeimmistä säännöksistä. F.i nim].ttäin voi odottaa, että tietorikkainkaan lakimies
kykenisi ]iiuistinsa vai`assa ha]litsemaa]i nykyisen ]aajan, moni-

puo]iscn, Ji',uon tuostakin lievien tai s}'vällekin käyvien muutosten
alaiseksi jo`itu`.an lainsäädäntömme kaikkia aloja ja uusinnoksia.
ll}'vä kun tuntee edes onian alansii ki]nnollisesti. MiiLta elävän
oikeu(l{m j€` elävän elämäii e]`i puolet ja haarautur[iat `'oi`'at kuitenkin niin helposti joutua toistensa kosl{etul{seen, että lakimichellekin on teos tervetul]ut oT)astajaksi häiiellc `-ähe]iimän Luni`et`]ille oikeuden aloille, kun t,arvis vaatii.
Sil,ä hyöd}'"semiii se]]ainen hakemisto sa{itiaa ii]]a kaiki]]c
Jiiille maallikoille - liikemiehi]]e, kunna"smiehille, vapaan yhteiskunnall].sen t}Tön toimihenkilöille, sanoma]ehtimiehjlle, kansanedus-

tajille ja ministereille -- jotka milloi]i tahansa voivat käytännömsessä Loiminnassaan joutua tilanteeseen, mil{ä vaatii, että he itse
viipymättä ja vaivaLtomasi.i hankkivat itselleeii varirian yleistiedo]i
asiaan kuuluvista oikeussäännöistä. Enempää ohjausta eivoi odott,aakaan hakemistolta, joka tietenkin on vain selostavaa eikä selittävää laatua. Ken tahtoo tarkemmin iiuotia jotakin oikeuskys}.in)'stä, hänen on kyllä kä}'tettävä tieteellistä eril{oiskirjal]isuu"`
.].a entispäätösten eli oikeustai)austeii kokoclmia -- tai asiantuntevaa oikeudenneu\-ojaa. Ilakemiston ar`.o ja h}'ödyllisy}.s sillekiii,

joka t,ahtoo sitä käyttää johdatuksena tarkempiin tietolähteisiin,
olisi vielä suurempi, jos sen eri kirjoituksiin olisi hitetty lyhyet
vjittaukset

k()tiiria].seeii

]ainoi)i]]iseen

]{irja]]jsuLilfm,

niin]{uin

o)i
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tehty i)Valtiotieteiden Käsikirjassa», joka tosin muutenkin ontoiniitettu ei`i periaatteiden mukaan ja toiseen t}.yliin.

sienElik|:iesses:?;:::ae,otnä,sei::äätoenos,?:iteioi:st':'ä:is:::j:1:{aoLht:;.=?ouoo:
kaikkein tuoreinkin lainsäädäntö, esim. uusi a`'ioliittolaki. Yleensä
on tätä käsikirjaa pidettävä erittäin täydemsenä hakemistona. Sen
käytännöllistä hyöt}Tä lisäävät vielä lopussa olevat asiakirjain
kaavat, nekin hakusanain mukaisessa aakkosjärjestyksessä (noin
90 tiheään painettua sivua).
Kirjaa selai]lessa saattaa sii+ä, sieliä täältä, lö}.tää jonkin pienen, todennäköisesti huomaamattomuudesta johtuneen vajavaisuuden. Sellaisista mainittakoon tässä muutamia:
Asuntohypoteekkiiyhdistulmistä 8. 1. L927 annetun \ain L`2. iaL L3.

§:n muuttaminen lailla 20. IV. s.v. on jään}.t huomioon ottainaLta.
Samassa }+hteydessä olisi ollut mainittava Suomen Asuntohypoteekkipankki (Valtion. päätös 4/±. V.

4!£acÄe'..

1927).

(i)ainettu iliiian pilkkua e'n }'lle)

ylimalkainen määi`itelmä;
attashea, »avustaja».

on annettu liian
sen mukaan voisi itse lähettiläs olla

C®./ on hakusana. Fob puuttuu.
fJczzÅtcH4sc!pL4Åcisscb puuttuu.

Miksi?

Niistä ei kylläkään o]e ]akia eikä

asetusta. mutta sekin `'oi olla täi`keä tietää.
K7.edz.f zi.tJ£ ei ole ainoastaan kirjallinen luottosopiinus pankin

ja yksityisen kesken, vaan m}'öskin diplomaattisen lähettilään
`-altakil`ja.
Kö.#h&jn/ioi.!o-artikkelin ]opussa oii i)uhuttu ulkomaalaisille an-

nettavasta köyhäinhoidosta ja sitä koskevisi,a kansainvälisistä sopimuksista.
0lisi ollut mainittava ])ohjoismaisesta köyhäinhoitosopimuksesta v:1ta 4928.
LaÄ/.o..!i4si72c{a£. On erehd}-ttä`-ää puhua Viipui`in lääniii yhdistä-

misestä »vanhaan Suomeen» v. 1811, sillä juuri Viipui`in lääniä
kutsuttiiii viime vuosisadan alhpuolella »Vanhaksi Suomeksi))
(niin vielä Arvid Genetz'in »Karjala»-runossa).
Lcw.73voi.mcic® on selitetty ainoastaan mitä tulee oikeuden anta-

miin päätöksiin; hallinnomsessa lainkävtössä annettujen päätösten
lainvoimasta ei tavata mitään esitystä. Samoin mif,it!oÅ.serthaÅwÅez.no/.ci, pä&fö.Åsi.& ja va/ifi(Åsjct koskevat esitykset rajoittuvatyksinomaan oikeudenkäyntiin, kajoamatta hallinto-oikeudellisten asiain

käsittelyyn.
/14cz!/f¢Åorfet.slcb

Suomen ja

Vii`oii

`.älisessä

henkilöliikenteessä

on liitteissä tieto, mutta ei ole )nainittu, että saman]aisia henkilötodistuksia on sopimustietä otettu käytäntöön myöskin Suomen
ja Ruotsin kesken.
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Sosb.c!Ji'm®.7%.S£e7.i.ö.n

toimialaan

kuuluvat

asiat

.ia

ministeriöön

jakaantuminen osastoihin on esitetty sellaisina kuin ne olivat
ennen 1 p. heinäk. 1928; lastensuojelutoimistoa koskevassa kirjoituksessa on kuitenkin oikein ilmoitettu toimiston nykyjään kuuluvan
huoltoasiain osastoon.
On mahdollista, että näin runsassisältöisen teoksen eri kii`joituksia tarkemmin seulottaessa voisi löytää aihetta muihinkin
muistutuksiin. Edellä esitetyt ovat vain muutamain hajanaisten
pistokokeiden tuloksia.
Kun »ILakiasiain Käsikirjalla», suui'ten
ansioittensa takia, joista sen edustavalle ja etevälle toimituskun-

nalle on lausuttava vilpitön kiitos, varmaankin tulee olemaan
hyvä menekki, voitaneen sellaisia pieniä puutteellisuuksia, kuin
edellä viitatut, he]posti ja toivottavasti pian korjata uudessa painoksessa.

Käsikii`jan ulkoasu on, niinkuin tällaiselle teokselle sopii, tanakkaa ja arvokasta.
E. Bk.

Thorsten Odhe,
Koopc7.cLtjo.ncn £ F..7tzcmcz. Kooperativa
bundets bokföi.lag. Stockholm 492,9. 321 siv.

för-

Suomen sosuustoiminta on verraten nopeasti kehittynyt. Nuoresta iästään huolimatta se kuuluu maailman ensimmäisiin osuustoimintaliikkeisiin. Tämä koskee sekä kulutus- että maataloudellista osuustoimintaa. Kummallakin on maassamme huomattava
kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen vaikutus. Kansamme
suuri eneinmistö on .i.nssakin muodossa mukana osuustoimintaliikkeessä.

Maamme osLustoimintaliikkeen voimakkuudesta huolimatta ei se
näytä hei`ättäneen sivistyneistössämme kovinkaan suurta huomiota,
koskapa täällä ei ole kirjoitettu ainoatakaan laajempaa esitystä
Suomen osuustoiminnasta tai edes sen eri haai`oista, lukuunottamatta prof. Gebhai`din oppikirjanomaista esitystä.
Vo.imme sanoa, että nyttemmin ovat ainakin skandinaavisia
kieliä taitavat tässä suhteessa paremmassa asemassa. Viime vuoden
loppupuolella ilmestyi Ruotsin osuuskauppojen keskuskunnan kustantamana toimittaja Thorsten Odhen laajahko esitys Suomen
osuustoiminnasta. Kirja on ei`äs niitä mainitun kustantajan julkaisuja, joiden tai`koituksena on saada Ruotsin .talonpoikaisväestö
nykyistä lukuisammin mukaan osuustoimintaan ja saada siinä
eT`ikoisesti hei`äämään hai`rastus myöskin maataloudelliseen osuustoimintaan. On tunnustettava, että toimittaja Odhen kirja on
sangeii onnistunut mainitun tarkoituspei`än kannaltakin. Se antaa
asial]isesti oikean ja havainnollisen kuvan Suomen osuustoiminnan
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t,ärkeiininistä
hi`ai`oisia.
Laajimmi)i
osuuskassa- j:\ osuusmL.ijeriliikc.

on

(`site]t,}-

osuusk:iuppa-,

Kirjoittaja ei ole ktivaillut S`iomen osuustoiiiiintaliil{eLtä erillään sen }.hteisk`imiLalo`idellisest{`, }'hteiskuiim]Iisesta ja sivist}rksellisestä }.inpäi.istöstä.
Ulkomaalaisel]e lukija]]c on vai`maaiil{in
ci`ikoisen +,er`-etul]ut se ko]miseiik\'mmeiitä sivua käsittä`rä alku-

1uku, jossa tehdään se]koa maami.ne t,aloudemsista jn sivist}Tksellisistä oloist€`.

F,siL}'s on si].näkin }-]eensä oikea.

Vahinko vain, että

kirjoittajan suoma]aiset avustajat eivät o]c voineet vielä hänen
käytettäväkseen a)ita€i k(Likk;a i)iitä ticLoja \'i].mea;kaiscsta talou-

de]lisesta kehityksestii, jotka n}'ttemmin o\.at tutkijairi kä}-Lettä`-issä toht,ori Suviran]ian t€i]oiide]lista .isemaamme v.ilaisevan tutkiinuksen ilmest}.ti`-ä. .Joki` tai;auksessa kirjaii alkuluku samoin kuin
maamine osLiustoiininnan csittel}' sekä kirjoittajan henkilö]{ohtaisia
vaikutelmia sisältävä kirjan lo])])uluku ovat omansa, kuten eräs
i'uotsinmaalaineii kirjaii arvoste]ija on huom{i`ittanul, oikaisemaiin
läntisessä naapurimaassamme \-ai`sin }'1eistä käsit}'stä, eLtä Suoinessa
ei inuuta ta])ahtuisikaan kuin kiclto]aki).ikoksia ja ]iiurhia.
`Joitak;n huoniaut,ul{sia kirja)i johdosta saattaa i-ieLenl{in suoinalainen lukija tehdä.
'l`uskini)a oii ]iaikal]aan Suomen osuustoimini,aa ku`/-aile\'assa leoksess€` niin laaja Maataloustuottajain
keskus]iit()n csitte]}', ]{uti f`i ]-)ieii\ri]je]ijäliittojen t}'öslä o]e mitään
selostusta.
Ehkä o]i m\.ösl{iii Suom('n i-`iotsalaisien osu]`istoiminnallisille `.i.iL}']uille tinnett.u liiaksi huomjota, aitial{in jos `itt,aa huomioon no;de)i }.i`;t}.sten sLihteellisesti vähä;sen laaju`idei].
'L`ietem

kin ()ii silii }'iiiiiiäri.etlä\7issä, cttä iiäin on tapaht`inut, koska Pohjanlahdeii tojsc`]]a puo]e]Ia herättäneTät täkäläist,cti hei]iLoveljien yrit}'kset erikoist{` i]iiele)ikii)ito€`. Voita)ieen m}-ös sanoa, että o]ojemme
ulko)i\a.`laineti esilteti,jä (m joiss:ikin k()h(]in näh)`\'t, oloi"T`e hieman
k€\uniim])iii€`,

ki.iiti

ne

o`-€\t.

Koko)iaisvi`i]{ute]]i`a

{isiant,uiitt`]iiu){sella

ji`

kirjiisl{\ oi` j(ika laiiiiiiksess:\ tic, että se o])
]äi]`möllä kirjoitett,iL esit}'s, joka Lekee koko

maalleiiimc ar`.okka{`ii pah-eluksm le`-itiämällä tietoja seii oloista
ja

eriiäst{.`

]i`{`ti)i])``e

lärlmiiii[)iä

`-htejsk`inmil]isi:\

]iikkeiiä.
`1. \\,' .1i()l(,.

Jåakko Kahma, 7'oJ.//.i./i/f{

`'[.e7u!i.w tJt?i.6`!f.jtt!j6.c.Ä.6i..

`-hdistvksen

kiist:iiit€`m{i.

KirjoilLaja

ilinoil,ttia

I-Iiilsiiiki

teokscnsa

1929.

Siiomeii Vieiiti-

J50 si`.. I-Iinta

i)ääasialliseksi

20mk.

iai`koiLukseksi

seii seikan selviitämisen, mitä inuut maai nykyjään tekcvät vientinsä edist,äiniseksi. Samalla hän on in}'ös ha]`innut kohdistaa huomionsa oinan maan talouspolitiikkaan ja ci`ikoisesti tällöin niihiii
tehtävi;ii,

joihin

\ri(`ntil"upiiamme

l{ehittämiseksi

hänen

mieles-
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tään olisi ryhdyttä\-ä.
'l`ämän mukaisest,i kirja pääosaltaan on
selosi,avaa laatua: siiiiil esite,tään yksityiskohtaisesti, miten eri
maissa vieTitikaupaii tukeminen ja järjestäminen on käytännössä
toteutett,u.
Monipuolisesta ja {`siallisesLa esityksestä voi päätellä,
että kirjoiLl.ija on huole]lisesLi ottanut selvää kaikesta siitä, mitä
muualla on t,ässä suhtcessa si`atu aikaan.
Oii kuitenkin luonnollista, et,li.i tällaine)i ci`i inaiden kauppai)o)iitLisien toimenpiteiden seloslaminen ei \'oi Li\rjota }Thti.\ suui`t€` mieleiikiintoa kuin

se, mitä kirjoittajalk` on si`nottavcaii{` oman maaii `'astaavista
olosuhteista. Tämän vuoksi i.:`joitutaaii seui`aavassa vain niihin
teoksen

osiiii,

joissa

kit`joitt:\,i:\ esittäi'i ajatuksiaa)i incidän

omista

oloistamme .
Oikeastaaii i'i nieidän ma€`ssainiiLe `'oida viek.i iiiistään iiiäärä-

tietoisesta, nimenoinai`n vient,il{aupi)aan kohdistuvasta talouspolitiikasta lai]ikaan inihua. Tämä tosiasia on antanut aihe[ta kirjoittajalle t.irkemii\iii käsite]]ä iiiitä syitä, mistä sanot,1u asiantilajohtuu.
samoin kuin ]iiitä r,oiinenpiLeiLä, iiiihin meiml välttämättä olisi
täniäii epäkohdan korjaamiseksi r}'hd}Tt,tävä.
Sc ankari` ai`vostelu, jonki\ kirjoitt:ija tässi.\ }'hte}rdessi.i kohdis[:+a taloudellisen
ajat,Lelumiiie kehitt}.inäLtöm}'}rteen, on epäilemäl Lä suurclta osalta

aivan oike.i.

Ilmeisesti harhaaii hän sitävast,oiii osuu [chdessään

kou]umme i)ääs}'}'lliscl{si tä]1aiseeii ta[o`Ldelljsia ]))Tkimvl{siä vieroksuvaan i`jatustai)€`an.
^inal{{\an ci sitä `'oi todistaa`' sellaisilla

ylinialkaisilla puhe(']ii)ai`sil]a >)mel{aaniscsta tiedosta>) ja ))kuolleesia

kirjaviisaudesta», joita hän
tysti kou]uilla on t,ärkeä
ajattelun» Iierältäinisessi\,
telutava]i s\-nt`'miselle t)ii
kirous,

täsLii asiasta puhucssaan käyLtää. Tieteht,ävä i)kai`sakunnallisen taloudellisen
mutta pahiinpaiia esteenä tällaisen ajatolluL varmaankin sc meidän olojemme

etLä`tiilåut]elliseL ja i)oliiitiset asjiit on :`iTia kytketty yhteen,

.jotcn taloudemseL e]iiik}Ts}|ii}'l{semm
kaupanteoii esineeksi.

o`'at jou[uneet

Mitä `/.ientikauijrtciiiiiiie cdisiåmisccii Lulee. niiii

i)oliittisen

kirjoittaja

luet-

telee
useita
tarpeeii
vaaiimia
toimenpiteitä.
r=nsinnäkin oljsi
vientimine }'Ieensä saaia`-a monii)uolisemmaksi ja i)}rrittävä sen
kilpailiil{}7v}Jn

kohotlaiiiisee)i.

Paitsi

sellaisiin

kai)pi)ai)oliittisiiTi

toimeiii)iteisiin kuin (]sim. iiillitariffisoi)imusteii aikaansaamisee]i
olisi huomio kiiiiniteLiä\'ä m)'ös vientikaui)alliseii organisation jär-

jestämiseen ja laiva}.hLeyksiemme edelleeii kehiLLämiseen. Samoin
kuin muissakin maiss{` olisi nicillä tärkeää kohotLaa kaui)allinentie,donaiitotoimiiita ajaii vaaLimalle tasolle; lisäksi olisi yleistä pi.o-

pagandaLoiiiiintaa cri muodoissaan hai.joitettava paljon voim€ipei`äisemmiii, kuin ])iiti.i tähän saakka on tapahL\inut. Kirjoittaj{i
esittää
yksityiskoh€\isesti,
mihin
i)ositiivisiin
toinieiipiteisiiiL
näiden

])äämäärie)i

tote`ilti`itLisc]{si

t)]jsi

tois``;\]L:L

`-attio]t

hallitr
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non, toisaalta taas }-ksityisten järjestöjen taho]ta i.yhdyttävä.
Erikoisesti kirjoittaja vaatii, nähdäksemme täydellä syyllä, kaupal]isten asioitten uudelleen järjeste]yä niinh}-`'in kauppa- ja teollisuus- kuin ulkoministeriössäkin.
Yksit}-iset, vientipyrkimyksiä
lähellä olevat piirit olisi taas saatava toimimaan viennin edistämiseksi yhtenäisen johdon alaisena. Lähinnä tulisi tällöin kysymykseen tämäntapaisena kokoavana elimenä Suomen Vientiyhdistys,
jota valtion tulisi avustaa huomattavasti i'unsaammin kuin nykyiSln.

Kirjaa lukiessa saa varsin selvän käsityksen siitä, kuinka vaillinaista ineillä toistaiseksi kaikki toiminta vientipolitiikan alalla on.
Tähän seikkaan pitäisi nimenomaan meidän maassamme, jossa
vienti on niin huolestuttavan }-ksipuolista, kiinnittää mitä vakavinta huomiota. Tästä s}Tystä olisikin erittäin suotavaa, että johtaja Kahman näitä kysymyksiä valaiseva kirja leviäisi mahdollisimman laajoihin piireihin.

J14. Sf7..

H. Gordon Selffidge, J\-m//)r+Jt ('oi.!CoÅ`z4jÅ`tt. Suomennos. Werner SödeTsti.öm Oy. Por\.oo 4929. 389 siv. Ilinta 60 mk., sid.

75 mk.
Selfridge on Lontoon suuriiiiinan tavai`atalon oniistaja ja siis

kansantaloudellisena kirjailijana samaan ryhmään luettava kuin
esim. llemy Ford ja Ei`nest J. P. Benn, joiden kirjoja myös on
suomennettu. Tällaisten kä}.tännön miesten teokset ovat kyllä

opettavia, mutta eivätköhän hstantajamme voisi hiukan runsaammin kuin viime `-uosina julkaista käännöksiä tunnettujen
ulkomaalaisten Ä¢7"ct73foJoztsl..e!ei.!i./.d.i.7t teoksista?

»Kaupan voittokulku» alkaa luvulla »kaupasta yleensä». Lukija
odottaa siinä tapaavansa kansantaloudellisen selvityksen kaupasta
ja sen tehtä`.istä, mutta sen sijaan hänelle tarjotaan joitakin yleistajuisia mietteitä, jotka eivät aina näytä. osuvan aivan oikeaankaan.
Ileti ensiinmäisenä tulee vastaamme väite: ))Kaikki ihmiset, 1ukuunottamatta tyhjäntoimittajia, ovat kauppiaita» ja ei`ikoisesti huomautetaan, että esim. lääkäi.i, asianajaja, maanviljelijä, palvelija
ovat kauppiaita. Vaikkakin kysymys on vain sanasta ja tuskin
asiallisesta eroa`-aisuudesta, niin olisi varmaankin ollut parempi
ettei kirjoittaja (tai suomentaja?), poiketen sekä kansantaloustieteen
että jokapäiväisen kielen käytöstä, olisi samastanut kauppaa ja
vaihdantaa?
Kirjan ensi si`-uilta tapaamme edelleen väitteet:
»Kauppa on taiteitten, tieteitten ja ammattien äiti. Kauppa luo
i.ikkautta ja on suuri,.altojen perustus)). Nämäkin ajatukset täytynee mer]{itä ]iioitteleviksi ja yksipuolisiksi - mihin jäävät kaikki
muut elinke].not? Johdantoluvussa Selfridge ponte`'asti huomauttaa
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myös rehellisyyden inerkityksestä kaupalle, kirjoittaen ai\-an Fo.rdin
henkeen tästä asiasta.
Kaikki seuraavat luvut sisältävät kuvauksia kaupan historiasta
kautta aikojen.
Ne on kirjoiLettu lennokkaalla tyylillä, mutta
niihin on koottu i`unsaasti asiallisia tietoja.
Mitään yhtenäistä
kaupan historiaa Selfridge ei ole pyrkinyt aikaansaamaan, vaan
hän ottaa kuvattavikseen joitakin ei`ikoisen merkillisiä kaupan

kaeh.£stuy#au.s£a[_]jäqn%::{oj:]a]å:a]åsaja:t£veap[ä+]TetLaäTtet;:aykkasrppupj]a£:::FtLnå::å
sehän ei tässä tapauksessa vähennä kirjan arvoa.
Luvussa ))Kauppa vanhain sivistysten aikana» Sel£ridge käsittelee. verraten laajasti Kiinan ja Foinikian kauppaa, mutta
sivuuttaa babylonialaiset ja kreikkalaiset lyhyesti ja roomalaiset
sanallakaan mainitsematta.
Babyloniasta puhuessaan Selfridge
sanoo: »Sen historia, mikäli sitä tunnemme, on erinomaisen viehättävä, mutta siitä ovat toiset tehneet selkoa.)) Tämä lienee käsitettävä viittaukseksi, että Selfridge haluaa esittää kaupan historiasta
kohtia, jotka muissa teoksissa on sivuutettu - omituinen periaate
kansantajuiseksi tarkoitetussa teoksessa, mui,ta onneksi sitä ei
ole kirjaimellisesti noudatettu.
Keskiajan kaupan historiaan Selfridge käyttää noin 150 sivua.
Hän kertoo Venetsian kauppavallan historian, tehden selkoa siitä,
kuinka tämä köyhien pakolaisten ja kalastajien kansainvaelluksen
ajalla i)erustama kaupunki kohosi Välimeren rantamaitten kauppakeskukseksi, Euroopan ja ldän i`ikkauksien välittäjäksi, ja seuraten
sen vaiheita siihen saakka, kunnes se menetti tämän aseman i)ortugalilaisten löydettyä meritien lntiaan. Mahtavan Hansa-liiton yli
Euroopan ulottuvaan toimintaan saamme myös tutustua. Iluomautettuaan ensin levottomista ja oikeudettomista oloista llansan
perustamisaikoina Selfridge erikoisesti alleviivaa, että sillinkalastus
oli näkyvä syy liiton muodostumiseen. Ja edelleen: »Katolinen
kirkko lukuisine paastoineen oli ollut sillinkaupan paras ystävä,
sen kaupan siis, jonka varaan diitto oli alkujaan perustettu. Kun
Lutherin periaatteet tunkivat katolilaisuuden tieltään, alkoi sillin
kysyntä vähenemistään vähtä ja kalakaupi)iaitten lukukin sen
mukana väheni», mikä oli yksi syy Hansa-1iiton häviöön. Tämän
mukaan siis uskonnollinen tekijä vaikutti muutoksen taloudellisella
alalla. Kii`joittaessaan markkinoista ja niiden merkityksestä kaupalle Selfridge ottaa lähemmin tarkasteltaviksi Sturbridgen messut, joita Cambridgen lähistöllä vuodesta 1214. alkaen on pidetty
kuuden vuosisadan aikana, ja maailmankuulut Nishnij Novgoi.odin
markkinat, joista ensimmäiset tiedot ovat v:lta 1366. Englannin
mahtavista kauppa]{illoista tekijä on koonnut suuren määT`än
asiatietoja.
Nämä kauppiaiden yhdistykset harjoittivat l7:nnelle
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\-uosisadalle saakki` tai`kkaa kaupan `'€\1\'ontaa kukin omalla erikois•.ilallaan. Niitä on ]':nglannissa edelleen olemassa, mutta nykyjään
iie ovat }Thdist,}.ksiä, jotka ovat tunnctut ctupäässä hyväntekeväisy}rdestään ja kauniista vanhoista taloistaan, jotkut oppikouluist,aankin.
}(edicien
kaupTtiasja
])ankkiirisuvun historiasta
Selfridge tekee laajalti selkoa. ))Kaupi)a kuninkaalliseen viittaan

puettuna on se kuva, minkä }Iediciii ])erhe maai]ma]]e tarjoaa.
Emme miltään ajalta, josta on tietoja säil}m}'t, tunne muita kaui)-

piaita, jotka olisivat saavuttaiieet sainaii kuninkaa]lisen aseman
tai arvon; ja tässä kuul`issa ja merki]]isessä su`.ussa kaupi)a saavutti
i`omanttisuutensa
koi'l`eimman
huipun.»
Mediceitä inuistuttaa
paljon aug.sburg.ilaisen Fugg`er-suvun histoi.ia.
Tämä suku oli
mahtavimmillaan 15:nnellä ja 46:nnella vuosisadalla ja låinasi
rahaa saksa]aisille ruhtinaillekin.
M. m. Fug`gerit antoivat tehokasta
iipu€` Kaarle \'':lle tämäii ta`'oitellessa Saksan keisarin
ki`uunua, ja heidän floriinii]si` rat,kaisivat \.aalin Kaarlen eduksi.
.\Iyöskin mLiutamien Engl€iiinissa keskiajalla vi`ik`iLtaneiden kau[)paruhtinaiden elämäkei`i`at Selfridg.c esi[tää, valiten sellaisia heiikilöitä ja sukuja, jotl{a ovat liil{etoiminnallaan ja i)aikallishallinnoii

johdossa vaikuttaneet jonkun kaupungiii kehit)'kseen (de 1€` Poiesuku

liullissa, 1)ristolilainen \\'illiam (`.an}Tnge ja ei`äät

lontoolais(ii,

kauppiaat `1300-H00 Iu\'uilta).
LTuden aja)i kaui)a)i histoi.iaan siiri`}'Lt}`ääii Selfi.idge ]ioin J80

si`'ulla kohdisiaa huoi]iionsa ]iielkei]i }'ksinomaan Englani]in kaupan kehit}rkseen, jonk:\ hän ti\as s`i`]i`imniaksi osaksi esitlää hLii)piaseläniäkertojen iiiuodossa.
}Iainit,takoon i`aril]a siinalla huo-

mattavimmat näistä lienkilöistä.

Thom€`s rireshamiii, lmiingatar

E]isabetin neuvoiiantaja]i toiiiiiimasla Selfridge kirjoi`,ta€i useitt`
sivuja, inutta ei sanallakai`n ]nainitsc ii. s. Gi.cshamiii ]akia. Cieorg.
Iieriotin, Sko[1annin ho`'in jalokivisepä)i ja raha)]1ainaaj€\)i asemaa
voidaan
hyvin
`-e].i`ata
i\ug.sl)urg`in
Fuggei.eihiii.
ITeiirik
.Middleton, i.ohkea lai\'aiikapLeeTii, ioimi ltä-I)itian kaupitakomi)paiiian i)ei`ustamisaikoina, `1600-luTii[i ali]ssa, i)ää]likkönil seikkailu-

rikkailla kauppapuiiehdusmatkoilla. }I}'öhemniistä eiig`laiitiLaisisiii
liikemiehistä tutustumiiic sir Josiah Childiii`, kansantaloustietecii
histoi`iassa
iiiainit,tuun
kiiuiii)iaaseeti
ja
hän(m
nLielipiteisiiiisä,
William Paiersoniin, Hiiglamjn ])ankiii i)erustajaa]i, jolla o]i suuret ansiot in}'ös Eng`laiiiiin ja SkoLlanniii }'hdistymiscn aikaansaami-

sessa, ja Robert Peeliin, sainaiinimisen suuren valtiomiehe]i isään,

joka kehittämällä omaa tehdasLaan on edisLänyt Lancashiren
puuvillateollisuutta ja on m`'öskin valtiomiehenä tunnettu.
Jo
näisLä esimerkeistä näemiiie, etLä iiiaailman suurimman kaui)pavaltion aikakirjat tarjoa`.at erikoisen mielenkiintoisia aiheii,a hen]{i]öl{oh{afsissakjn ]Hiitteissa.
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mysLö» osoitet,aan lukuisin esimerkein, cttä alempi ja }'lempi aateli
tässä maassa aina ovat uudistuneet liikemiessäädystä ja ett,ä toiselta puo]en liiketoiminta on houkutcllut puoleensa vanbojen ylimyssukujen jäseniä. Varsin yksityiskohtaisesti selostetaan v. 4670
perustetun ja vielä toimintaansa jatkavan lludsons Bay kompi)anian histoi`iaa.

Luvussa »I-Iaaveilijoita liike-elämän alallat) kirjoit-

taja kuvailee ei.äitä taloushistorian kaikkein romantLisi[npia ilmiöitä:
tulppaanikiihkoa, hai`vinajsten tulppaanilajien omistamishalusta
iohtunutta keinottelua, joka 4600-1uviilla vai.sinkin Alankomaissa
aiheutti suuria taloudellisia mullistuksia, ja John Law'in ja
Oi`leansin herttuan Filipin inieletöntä yritystä i`ikastuttaa Ranskan valtiota laskemalla liikkeeseen rajattomat määrät paperii.ahaa

ilman

minkäänlaista vastaavaa vakuutta.

- Uusimman ajan

kaupan histoi.iasta, joka ehkä tarjoaisi kaikkein suurenmoisimmat
aiheet, Selfridge ei paljoa kei.ro.

1800- ja 1900-lukujen kaupalli-

sista ilmiöistä hän on ottanut kuvat,tavakseen vain tavaratalon,
jonka toiminnan hän omasta kokemuksestaan erinomaisesti tuntee.
Osoittaakseen talouselämän nykyaikaistumista kaukaisessa ldässä
Selfridge on laatinut lyhyen esityksen japanilaisesta jättiläisyrityksestä Mitsui Gomei Kaisha, joka harjoit,Laa kauppa-ja pankkiliikettä ja omistaa kivihiilikaivoksia ja tehtaita.
»Kaupan voittokulku\\ on lämmöllä ja har`rastuksella ja suurella
asiantuntemuksella kirjoitettu teos, jota epäilyksittä voi suositella
kaikille taloudellisten kysymysten harrastajille.
Nähdäkseni se
erinomaisesti soveltuu käytettäväksi myös kansantalouden opetuksen apuneuvona kouluissa, joiden opetusohjelmaan tämä aine
kuuluu. Silloin tällöin lukukirjana tunnilla käytettynä sen runsaat
vauhdikkaasti esitetyt asiatiedot .olisivat omansa elävöittämään
opetusta. Kirjan arvoa lisi.iävät vielä inonet komeat, liitupaperil]e

painetut liitekuvat.
A. R--io.

KflTsflus ULKOMfllDEN
fllKnKflusLEHDISTÖÖN.
EKO\-O}[ISK TIDSKRIFT.
N:o 4,19`29. -C;unnar
•.7tÄfoms!bc7ri.Å".7tg.

Myrdal,, Spai.andets p[ats i en i.eal-

Tekijä lähtee

siit.ä,

että jokainerL realitulojen

laskelma tosiasiallisesti edell}.tiää, ett,ä tode]la myös kulutetaan

juuri tuo tulojen määrä eikä eiiempää tai `'ähempää. Toiselta
puolen ei sitä osaa todellisesta tulosta, joka kenties pannaan säästöön, saa jättää huomiooii ottamatta realipalkkaa laskettaessa.
}Iiten tämä ristii.iita on ratkaista`'a, sitä koettaa tekijä selvittää.
- LJo/icm /[Å""7t, Pc7ini.rigpoz..f jÅe7ts Jtornter. Tekijä vertaa klassillisen ja uudenaikaisen rahapolitiikan i)ei`iaatteita tutkien varsinkin jälkimmäisten pcrusteita, sellaisina kuin ne esiintyvät Federal
Reserve pankkien rahapolitiikan ei`i vaiheissa. -D. D., f?e£rospeÅ£t.pcb
Sg7}pw7tÅcei. på /.o7.c!öi.ttÅfsÅ.7.£se7t.

Tuiinettu nimimerkki - aikakaus-

kirjan julkaisija - vertaa paraikaa vallitsevaa maatalouspulaaL
`1880-1uvun vastaavaaii pulaan osoittaen, kuinka Ruotsi ja Tanska.
aivan eri tavalla suhtautuivat silloiseen pulaan, mikä syvälti on
painan.ut leimansa näiden maiden taloudelliseen kehitykseen seura\c\v±en vuos{++yrrmen.\en aLkana. -Errbst Tuffenberg, Lagstiftningen
a7igdenc!e Zmzc!g6 /.o7.d/Ö.i.yd.7.+t.

Tekijä tekee tässä, Ruotsin kansan-

taloudellisessa )-hdistyksessä pitämässään esitelmässä selkoa n. s.
Nori`lannin]ainsäädännöstä, jonka tarkoituksena oli estää maan-

viljelysmaan ja kotitarvemetsien joutumista yhtiöiden haltuun.
Tämän »kieltolain)} seuraukset hän esittää sangen synkin värein.
N..o 5,1929. -F.J. Linders, Några förslag rörande beräkningar inom den of ficiella statistihen. Tekiiå \£oettaa se+v.itt.å.å,
miksi hallinnollinen tilasto, varsinkin Ruotsissa ja Saksassa -

voisimme lisätä, ja Suomessa - niin vähän käyttää hyväkseen
niitä n. s. matemaattisia menetelmiä, joita teoi.ia viime aikoina
on kehittänyt. l]än myöntää, että tällä pidättyväisyydellä on
vissit oikeutuksensa: esim. ensiaineiston puutteellisuus sekä lasku-

toimitusten vaatima suuri työ tulosten arvoon veiTattuna. Kuitenkin hänen mielestään olisi syytä keski- ja suhdelukujen rihnalla
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käyttää eräitä muitakin tulosta valaisevia lulmja, m. m. soveltuvissa tapauksissa keskivirhettä. Sitä vastoin voitettaisiin paljon,
jos laskelmissa tyydyttäisiin harvempiin desimaaleihin, mihin
olisi sitäkin enemmän syytä, kun tulosten laskettu tarkkuus ei
nykyisin läheskään aina ole oikeassa suhteessa aineiston nojal]a
saavutettavissa olevaan todelliseen tarkkuuteen. - Dc{vz.d DofJz.c7sso7t,

SpcwZ)¢nÅSp7uZ)Je77%!s Äömp%7t/f!.

Kilpai]u

säästövaroista

on

johtanut säästöpankit koroittamaan talletuskorkoa. Täinä on
tekijän mielestä ollut mahdollista vain siten, että säästöjen turvana
olevat säästöpankkien omat varat kasvavat hitaammin kuin ennen,
t. s. että koron koroituksen vastapainona on riskin lisääntyminen. Todellisuudessa säästöpankit eivät siten voi koroittaa »puhdaLsta`» korkoaL. - Kart Hitdebrand, Svenska statens lånepoLitik.
Tässä kirjoituksessa, joka on esitet`ty esitelmänä Ruotsin kansantaloudellisessa yhdistyksessä, luodaan katsaus Ruotsin valtion
lainapolitiikkaan aina 4850-luvulLa alkaen sekä tehdään selkoa
sikäläisen valtiovelkakonttorin asemasta ja toiminnasta.

NATIONAL¢KONOMISK TIDSSKRIFT.

N..o 6,1929. -Ragnar Frisch, Stat,{kh og dgnamikk i den
f3Åonomi.SÄcb !Gor£. Tässä laajassa, matemaattisin kaavoin ja piirrok-

sin varustetussa kirjoituksessa tekijä tarkastaa staatisen ja dynaamisen kansantaloudellisen ajattelun ja teorian erilaisuutta ja dynaamisten näkökohtien sovelluttamisen vaikutusta ei.äisiin kansantalouden teoreettisiin käsitteisiin.
N ..o 11930. =-Holger Kord, Trustpi.ol)lemet. TiHotuaan s.\+:rn.*yksen erilaisten yrittäjäyhtymien muotoihin sekä niiden kansanta]oudellisiin valo- ja varjopuoliin, tekijä tutkii, mitä keinoja yhteiskunnalla on käytettävissään sitä tekijän mielestä liian pitkälle
menevää eri tuotantoalojen monopolisointia vastaan, johon kehitys
yhä jyi`kemmin näyttää vievän. Näistä keinoista tekijä mainitsee
m. m. osuustoiminnan, trustilainsäädännön, valtion erikoisen, trustien kanssa kilpailevia liikeyrityksiä suosivan talouspolitiikan,
valtionkonti`ollin ja valtion suoranaisen liiketoiminnan. Jokin
määrätietoinen trustipolitjikka tulee tekijän mielestä yhä tärkeämmäksi ja sen ensimmäisenä ehtona on, että trustikysymykseen pannaan riittävästi huomiota valtiovallan puolelta ja että hankitaan
kaikki asiata valaiseva aineisto. -He7"g/ S£/.emgojs£, jvogze re£7?j7tgstinjer for el,ehtri,ci,tetsv&rkers prisi)otitik. rT:eLLiiå tekee selkoaL rLiist.å
ei`ilaisista perusteista, joille eri sähkölaitosten tariffipolitiikka ra-

kentuu, ja osoittaa, että tilapäiset seikat usein ovat enemmän
kuin periaatteelliset näkökohdat vaikuttaneet niihin. Hänen mie-

128

KATSAUS

ULKOMAIDEN

AIKAKAUSLEIIDISTööN

lestään olisi eiiiien ki`ikkc{| p}|.itlå`.å inahdollisimiiian }'ksiiikertaisiin ja sel`-iin tariffeihi[i. koska `'ei`[ailu eri lait()s(cn kesl"i sitei`

tT\lis ihelpommcLl+s.i. - lJ(i`ssing .hi.gensen, .Nogle anmm-1minger t,il

;£::.9å.#ansåg!åL;rge':,ii.iii`-'.a,,r|lc;:ast;|(:i.`Ti`i'|`is`|{,{:.I:|:.,:lh,iå'|'å±'2Bä:,taössttaäa:-i|l|i,:
luloksiin.

Sa]ii€illa

hln

t`sitii.`ä i`T`äitil h`iomai]tuksia sckä nouda(`llä \-alli(m .omaisii`istiih`n.ssiii .m'oja

tettiija kirjat`misi-tci`iaaufii{`
`.astat\n.

s'i`.\Ts()i<or\o}iisi<
N..o

4--61.989. --li. Schoenheydcr,

Tli>SSKltlll`T.
Pengesy6teniei.

rl.-åss..{\

l`i\.-

joittiksessa etsitåäii v{`si€`usla k`rs`'m`.ksiiii, mikä i.aha o]i ja mistå
i`i`han ai.`'o johtuu. Tekijä aseit:u`.i ti:`llöiii kaiinat,t,aii`aan sitä käsi-

tystä, eLtä rahaii ai.`.o ei pci`ustu siihei`, ct,tå sc on julistettu tai
hyväks.\.uy maksuTälineeksi. vaaii siihe]i, ctl,å se on `.aihdon välii\een.å.~ S. C.1lammei., I)t., pikonoii.iske imblemen. i den lji.itisk{J
(Jc*/fcmp. T-Iuomaut,etLuaan, mitcii vaaliii tulos lsossabritariniassa
vain etäältä on suhtcessa eri puol`ieiden `-alitsiji`in lukumääTiii`,
lokijä ryht).}' selvittämåän niitä i,€`loudellisia k}i.s}'m}-ksiä, jotk:i
hänen mielesti'iän pohjimmiltaan ovat `.aalitulokseii määTänneet.
Baldwini]i niinistei.istö on osoittanut, cttä sc ci p}-si,}. ratkaiscmaaii
Lyöttömyysk)'s}'m}'stä. Ijlo}-d Georgen suunniteliiiiin ja lupauksiiii
kansa ei enää luot€`. Siksi tä)-t,}t.y sen antaa t}'öväcnT)uolueen koet,taa ratkaista maan elink}rs}rmyksiä. ~ G{t777?f" Ja/i7i, Fo}fte!ell..7r
gei.e 1801 og 181.5 og be,/olkninot`/orhcildene densang. Te+ri.].`äi se+N.\++,å.`{\

vuosien 1804 ja 18`[5 Norjan väei`lasluntoje,n Luloksia i)olemisoiden
Lohtori Keilhauti` \.ast€`an, joka häi`en inielc`stään on tchn}'t johtoi)äätö]{siä silloisista \'äestöoloista tuikiinatta Tiiitä t{`rkemmi]`. Kirjoitiis on h}J.vänä osoituksena siitä` iii:teTi heli)osti \.oi jout`ia seliLt,i.\inään tilastollisia sarjoj€`, väärin. ~ J\-ciJ.t' .\'oJ.r7mwfJ, S{c!!!.s![.A.A` o,£J
czg/nwnJ:/f/f L. ¢/fo7tomz.ÅÅe7i. KiTjoitus on osoituksem siitä, mitä Noi.-

.jassa kansantaloustieteen tutkinnon suorittaja saa aikaan kehitLäessään aihettacm i]inan apuneuvoja 9 tiiiinin ajaii. ~-fic{g7m. j'`w.6`t../i,
¢Å^ono77n.sÅ. Zcor!..
i.itelmät,
selitykset,

Kun kansantalous kehitt`'i tit`teeksi, sen mää»teoreemit»
j. n. c. i)eiustui`'ai jokapäi`räiscssä elämässä tut,tuihin sanontoihn: tiede oli verrateii \-]eistajuistii.
Mutta kun i,iede syventyi, asetettiin sen keinoille ja .täsmällisy}.de]le entistä suurcmi)ia vi`aLiinuksia, tarvitt,iin luonnontieteiden
kehittämät menettel}'tavat.
Mutta edelleenkin jlmest}-}- teoksia,

jotka lekijän inielestä huoTiosti tä}.ttä`-ät näinä s`iui`emmat vaatiiiiul{set. Fjrään sellaisen, i)rofessori Oskar Eng.]änderin vasta ilmestynecn kirjan }\Theorie der Volkswii.ts``haft» i)ohjalla tekijä arvostelee tällaisen t,eoriar`
siä johtopäätöksi{i.

imiodollis`iu[ia;

ei)äselv}'}'ttå ja

virheelli-
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TliE ECor\TOMlc, jouRNAL.
Jouluhuu 1929 -Macgregor, Joint stoch compa,nies and, the i.i,sk
/cmco7..

Lontoossa v. 1880 rekisteröidyistä yhtiöistä oli yhden vuo-,

den kuluttua jäljellä 67 °/o, 2 vuoden 59 °/o, viiden vuoden 42 °/o,
10 vuoden 31 °/o ja 49 vuoden kuluttua 11.7 °/o. Epäonnistuneiden
yhtiöiden kautta menetetään vuosittain suuria arvoja: niinpä vv.
4893-1902 keskimäärin n. 36 milj.puntaa eli n. 2 °/o kansallistulosta ja 10-12 °/o säästetystä tulosta. -Dobö, A scep!t.cci!vjen o/
£Äe £Äeory o/ wczgeS. Kirjoittajan kritiikki kohdistuu varsinkin psykolog`isiin arvo- ja palkkateorioihin. - Czegg, Ceri£rciz Bc!7tÄ.jrig £r. SoLtt/.

4/rz.cc!. Etelä-Afrikan valtiopankin pääjohtaja selostaa niitä syitä,
jotka veivät sanotun pankin perustamiseen v. 1920, sekä pankin
politiikassa noudatettuja periaatteita. Pankki on ensi sijassa tahtonut kontrolloida rahamai`kkinoita, mutta ei kilpailla toisten pankki1aitosten kanssa. Kirjoittajan mielestä keskuspankin ei olisi koskaan
sallittava maksaa korkoa talletuksista taikka antaa kiinnityslainoja
tai missään muodossa lainoja ilman vakuutta. - Gjnsberg, J7t£e7.cÅcmge Z)clwee7L socL.cz! fzczs6es.

Osittain kiertokyselyn avulla kootun

tilaston valossa osoitetaan, että Eng`1annissa viime vuosikymmeninä
esiintynyt kohoaminen työväenluokasta ylempiin luokkiin ja varsinkin johtaviin ]uold{iin on ollut suhteellisesti vähäistä, joskin
se näyttää jossain määrin lisääntyneen. Päinvastaista kehityssuuritaa ei ole juuri ilmennyt.

JAHRBUCIIER FUR NATI0NALÖKONOMIE
STATISTIK.

UND

Joulukuu 1929. - HeTbert Schach, Volkswirtschaftspolit{h als
normc#jve Wb.ssenschc!/£.
Kirjoittajan lähtökohtana on Robei`t
Wilbi`andtin hiljattain julkaisema teos »Der Volkswirt als Berater
der Volkswirtschaft)). Sanotussa teoksessa käsitellään kysymystä,

onko tieteellinen talouspolitiittisten neuvojen antaminen mahdollista ja miten se on mahdollista. Tehtyään eräitä huomautuksia ja
vastaväitteitä Wilbrandtin kirjan johdosta, tekijä kehittelee lähemmin omia ajatuksiaan. Käytännön taholta odotetaan tiedemiehiltä
asiantuntevia neuvoja ja i`atkaisuja. Tiedemiehen tehtävänä on
tutkia, mistä syistä määrätyt seuraukset johtuvat. Tiedemies voi
esittää erilaisia talouspoliittisia päämääriä, jotka määi`ättyjen
edellytysten vallitessa voidaan toteuttaa. Noi.matiivinen talouspolitiikka on siinä nrielessä mahdollista, että tiede voi helpottaa
pyrkimistä määrättyihin päämääriin, osoittamalla mitkä keinot
tällöin ovat tai`koituksenmukaisimmat. Tieteellisen talouspolitiikan
tulee kuitenkin tyytyä vain näyttämään, millä keinoin odotettuihin
9
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päämääriin i)äästään, inutta itse pääinäärist,ä sinänsä se ei voi
sanoa mitään ehdotonta, sillä missä usko alkaa, siellä loppuutiede.
-0. Ku,nze, Ueber den Begri|| und di,e Meihode der PoLitikwissen~
schcr/f. Selvitettyään ensin politiikan käsitettä ja inet,oodeja kirjoittaja luonnehtii nykypäivien ?'leispoliitti±:ia päävirtauksia, nim.
konservatiivista, ]ibei.aalist€`

.i.a sosialistist,a s`iuntaa.

Tammikuu 1930. - Adol/ Webei., I)ie, sozialpoziti.sch,en Jjehren
der Jf!assi:schc7t jvcr£jo7tczJö.Åonom!.e.

Ijaajoissa piireissä vallitsee yhä

vieläkin sellainen käsit}.s, että klassi]lisen koulukunnan edustajat
olisivat ajaneet }.ksinomaan pääom nomistajien asiaa, sivuuttaen
k}rlmästi t}röväestön oikeutetut pyrkimykset ])arempiin elinehtoihin.
Tällaisen katsontakannan ]evenemistä ovat etenkin saksalaiset katcderisosialistit edistäneet, m. m. Bi`entano tunnetulla esitvksellään
»Die ]{lassische Nationalökonomie)). Kirjoitiaja on ryhtynyt tut,kimaan, onko asia t,odellakin näiii, ]iojautuen etupäässä Smithin,
Ricardon, .Malthuksen ja Sa\.n omiin kirjoituksiin.
Esitetl,}'ääiL
otteita maiiiiLtujeii taloustiei,eilijäin teoksista hän toteaa, että
ta]oudellisen libera]isinin tunnetuimmat edustajat l{oettivat, i)äiiivastoin k`iin on väitet[,}T, kaikin tavoin edistää aleinpien luokkicn
aseman Ttarantamista. Kirjoittajan ii}ielestä ei koko kansantalo`istieteeii historiassa ole toista \-htä i.äikeää esimerkkiä ilmcisestä
väär}T}'destä kuin se, mi]{ä liber`alisteille on teht}-, s`,.yttämällä heitå
alkeellisimpienkiii jnhimmillist,en tiiiiteitt,en i)uutteest,a. Se mitä
katederisosialisteilla on ollut sanotta\.ana klassillisen l{ouluk`iiim`ii
sosialii)o]`iittisia mielipitcitä vastaan. ei pei`ustm tosiasioihn, vaan
suurimmalta osalta väårinkäsit`'ksiin. ~ (;'cr.rg J/aJm, Zw. /`'J.crgc
dei. t'el)eiwälzung und Fer"iii.hiing (ler J`]inkommensteuer. 'Tel`.`.iå
tutkii `.cronsiirto-i)roljlceiiiia, tulleii siihen tulokseeri, että }'leistä
tuloveroa ei voida siirtää; mikä kuitenkaan ei inei`kitse sitä, että
loi)u"Jien rasitiLs kohdistujsi lieviir]mjii iiiihin, joita `.ei.orasituksett,a

on tahdottu v:åltt.å:å. 1--- Joham liem4ny|fi, {Jel)ei. da.s ProtJlein der
Mijgzichlwi,t und de,r 'Z.iveckmässigkeit einer »konju,nkni,i.losen Wii.tsc/}cr,/!t).

talouden

Kirjoituksessa

käsitellään

tai.koituksenmukaisuutta

konjunktuureja

ja

vailla

mahdollisuuksia.

olevan

Tekijän

käsit}'kseii niukaari tällaisen ))I{oi]junkLu`]reja vailla olevaii l,aloiideny)

toteuttaininen ei ]iä}.tä inahdolliselta.
Kirjallisuudcssa on t,ätä
kys}'m}-stä i)ohditt`i verratcn niukasti; sen sijaan on huomio et,u-

i)äässä kohd;stettu konjunktuurien vaikutust,en lieventämistä koskeviin seikkoihin.

Siihen k}'syiiiykseen, olisilm tällainen ]`onjunk-

tuureja vailla o]eva talous suotava, ei kirjoittaja halua lopullisest;
vastata, koska t.ämä ei ole eriää talousteoreet,tinen, va€`Ti ta]ousi)oliittinen

]{}-s}'ni}'s.

Ildm_ik¥u 19_3_0 .--{+Ji:.t.`qen,gc/.ci/fc7L

Erich. Carell,, Zur Theoric (ler \Yirtscha|ts-

Metodnloginen kirjoitus, jossa tekijä koetlaa määri-
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t,ellä, inihiii eri r}/.hmiin taloustieteet voidaan jakaa. lläncn mielestään esim. t,eoreettineii kansantaloustiede j€ikaantuu T{ahteen ei`i
alaan: puhtaaseen teoreettiseen ]{ansant,a]oustieteeseen j{` empiirisrealistiseen teoi`eettiseen kansantaloustieteeseeii.
r]de]linen t,utkii
t,a]oudellisten ilmiöiden vaT`sinaista olemusta

(Sosein)i, jälkii)imäi]ien t,aas niiden sy}'- ja vaikutussuhteita.
Ta]oust,iet,eitLen tulec
pidättyä ]ausuinasta arvo-arvoste]mia, koska i[iilään }Tlcisi)ätevää
siitä, mikä on oikein, siis talousLieteissä esim., inikä oii oikeudenmukaiiien palkka tai vei.o, ei voida sanoa .--- (/`/!o W'cJ:mzw7.gcr, E£rw3
``'g7t!ÄG£z:scÄG

poZ7:!j`9cÄc

OcÅo7toJm.c.

Kirjoituksessa

se]ostctaan

prof .

Mooren teosta »S}Tnthetic ll`.conoinicsy).
Selost,aja, mateinaattisen
suunnaii edustaja, ota]{suu eri]aisi]]a mat,ema:ittisi]Ia kaavoilla ja
kuvioil]a voitavaii edistää ]{ansantaloudellist(m i)rol)leemien ratke\.isLi.c\. -- ]``,lerm:r I-Iantos, 1)ei. Hiii.tscha,ttl,i,che 'Zu`sammens(muss in
J14i.!fG/w7'opcz.

Kirjoittaja i)ohtii k}Ts}7mystä Keski-Eurooi)an Lalou-

de"sesta \.hteenliitt}'misesti.i. Vaiihaii i)oliit,tisen järjcst}l{sen palauttamist€`. uuteen Keski-Eurooppaan ei kukaan jäi.kevå ihmineii
{`jattele, inutta sitä eneminän antaa aihetta huolestumi.seeii se,
ei,tä
`'hteisiin
l`ioniionrikkauksiiii ja
traditsioneihin
])erustuva
taloudL;||inen }-htc}'s oii tuhottu. Taloudellisten stihteiden `iudelleen
solmiamisen pahiiiipana esteenä ovat nykyisin vallitsevat poliit,tiset olot. Tosiasia kuitenkin oii, että uudet valtiolliset alueet eivät
ole i,aloudellisia a]ueita. Seurauksena onkin mitä ilmeisin tuotantovoiinien epätaloudellinen kä?'ttö kaikissa Keski-Euroopan valtioissa.
Tnlouselämäii tervehdyttäiiiiseksi olisi r}'hd}Ttt,ävä harjoittamaan
yht,eistä,

mäår'ätietoista

keski-e`irooi)pa]aista

ia]ouspolitiikkaa.

ZUSHMMENFflssuNG.
DIE

ZUKUNFT

DES I-IEUTIGEN \VIRTSCITAFTSSYSTEMS.

`on Pro£. Dr. 0. K. Kilpi.
Infolge der Verschiebungen im politischen Kräftespiel wird
die Frage der Zukunft unseres Wirtschaftssystems immer aktueller.
Zwei Wirtschaftssysteme, das sozialistische und das genossenschaf"che, kämpfen mit dem privatwirtschaftlichen um die Voi`herrschaft in der Wirtschaft dei. Zukunft.
Beide Konkui`renten sttitzen sich auf einen modernen Machtfaktor, auf eine grosse Anhängerschaft. Und beide haben ein -nach
ihrei. Ideenwelt verschiedenes - doppeltes Programm, ein vorläufiges Pi`ograinm und ein endgtiltiges Programm fiir die Zukunft.
Das letztere bezweckt die vollständige Beseitigung des heutigen
privatwirtschaftlichen und Schaffung eines neuen Wirtschaftssystems. Dass auch das Genossenschaftswesen ein solches »revolutionäres)} (Gi.de) Vollprogramm besitzt, geht aus den autoi.itativen
Äusserungen und programmatischen Forderungen hervor. Verf .
ftihrt dafiir eine Reihe von Beispielen noch aus dem letzten Jahrzehnt an.
Die nationalökonomische Kritik hat die Unmöglichkeit eines
rein sozialistischen Wirtschaftssystems nachgewiesen und sie hätte
mit den ihr heute zur Verftigung stehenden Mitteln dasselbe auch
ftir ein rein genossenschaftliches Wirtschaftssystein tun können.
Sie hat sich aber leider damit begnugt nur auf einige Schwächen
neben den guten Seiten der Genossenschaftsbewegung hinzuweisen
und darauf verzichtet die Möglichkeit der Organisation des Wirtschaftslebens auf i`ein genossenschaftlicher Basis kritisch zu untersuchen.

Wie denkt man sich nun die Durchftihrung des genossenschaftlichen Vollprogramms? Die frtihesten Theoretiker der Genossenschaftsbewegung glaubten, dass das private Unternehmertum von
der Warenprod`iktion aus vollständig zu tiberwinden sei. Nachdem
diese Versuche miQslungen sind, glaubt man jetzt, dass dasselbe
vom Wai`enhandel aus z`i erreichen sei. Der Gedankengang ist
dabei der folgende: Zuei`st werdsn Konsumvereine und Zent,ral-
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org`anisation-en ftir diese, Gi`osseinkaufsgenossenschaften, gegrtindet.

Die Konsumvereine werden dann dem Privatunternehmertum den
gesamten Warenhaiidel aus der lland nehinen, daneben werden
die Konsumvei.eine und Zentralorganisationen selbst die Warenproduktion beti.eiben und auch auf diesem Gebiete den Privatunternehmer verdrängen.
Die Kernfrage ist demnach: 1) Wieweit ist es dei. Genossenschaftsbewegung bisher ge]ungen die i)ri`.ate UnLernehmei.tätigluit
v.om Warenhandel und der Warenproduktion auszuschalten, 2)
wodurch lassen sich diese Erfolge erklären und 3) ist es wahi`schein1i`ch, dass die gleichen Faktoren der Genössenschaftsbewegung
einön durchschlagenden Erfolg, also die vollständige Ausschaltung
der privaten Unternehmertätigkeit `.erbtirgen werden?
Was den ersteren Punkt anbetrifft, so zeigt die heutige Forschung
folgendes. Die Konsumvereine haben zwar in Europa eine bedeutende Mitgliederzahl aufzuweisen, doch verwenden ihre Mitglieder in den meisten Ländern im Durchschnitt nur einen geriiigen
Teil ihi.ei. Einkiinfte (nach Jhri.g ungef. 5-20 °/o) zum Wareneinkauf in den Konsumvei.einen. Von dem gesamten Detailhandel
der betr. Länder dtirfte die Genossenschaftsorganisation in Deutsch1and erst ungef. 3-/i °/o, in Eng]and ungef. 7 °/o, iii Finnland
wahrscheinlich schon `15-20 °/o beherrschen. Von dei. gesamten
industi`iellen Produktion Finnlands sind dagegen nur ungef. 3 °/'o
genossenschaftlich organisiert, und zwar beschränken sich diese
auf einige wenige lndusti`iezweige.
Die Gi`iinde ftir die bisherigen Erfolge des Genossenschaftswesens
lassen sich in zwei Grup])en einteilen: wirkliche Voi.teile und scheinbai`e Vorteile.

Was die ersteren anbetrifft, so kann ]nan einige tatsächliche.
Voi`teile anfiihren, welche die genossenschaftliche Organisation ge-

gentiber rein privatwirtschaftlicher, riie diese stellenweise heute
organisiert ist, aufzuweisen hat. Dahin gehören u. a. die Foi`m der
Grossunternehmung und des Grossbetriebes, der Ansporn durch
die Ko]ikuri.enz des Pi`ivatunternehmers, die Bewegungsfreiheit,
welche die Genossenschaftsorganisation bisher gehabt hat sich
als Wirkungsfeld dje Gebiete auszuwählen, die ihrer Organisationsfom am besten entsprechen. Eines der wichtig`sten Momente ist
jedoch die Preisbildung der Produktions- und Verbrauchsgtlter,
eine Frucht des privatwirtschaftlicheii Systems, die der Geno.ssenschaftsbewegung in den Schoss gefallen ist, ohne dass diese sich
des Wertes derselben recht bewusst wäre. Die Preisbildung ist
die unbedingte Voraussetzung und Norm einer differenzierten,
auf Arbeitsteilung beruhende]i Wii`tschaft. Sie wiirde in einein
re.in genossenschaftlich organisierten Wirtschaftssystem fehlen,
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soweit das i)rivate Besitzrecht an den Produktionsmitteln fehlt.
Aber ohnc Preisbildung ist rationelle Wirtschaft nicht zu denken.
Alle diesc tatsächlichen Vorteile haben jedoch auch eine Schattenseite: si{` wiirden in dem Masse, wie die Genossenschaftsbewegung
das heutige Wirtschaftssystem ausschaltete, von selbst ihi`e Wii.kung
verliereii.
Zu deii scheinbareii Grilndeii gehören gewisse »Voi`teile)}, welchc

die genossenschaftliche Aufklärung'sarbeit und Pi`opaganda gei.r`
ins Spiel fiihi`t, durch die sie manche Anhänger und sogar Förderung
seitens des Staates gewonnen hat. Dabei werden aber die Schwächeii
der privatwirtschaftlicheii Unternehmertätigkeit iiberti`ieben und
ihi.e Voi`teilc unterschätzt, wähi`end die eigenen Schwächen geriiig
€ingeschlagen und dic Voi`teile und Aussichten tiberschätzt wei.den.
Einigc Beispiele mög.cn das Gesagte erläutern: 1) Der gesamte
Preiszuschlag, der u. a. durch den Transport, die Lagerung und
{len Vei-kauf der Wareii bedingt wii.d von dem Zeitpunkt an, wo
die bet,r. Wai.e die Produktionsstelle verlassen hat, bis zu dem
.\ugenblick, wo sie (vielleicht in einem anderen Erdteile) dem end-

giiltigen Verbraucher zugeftihrt wird, wii`d in der genossenschaftlichen Pi`opaganda und Theoi.ie als t)Ilandelsprofit)), als »Profit
(les

Zwischenhändlers» hezeichnet

(z. B.

z;on

7'o£omL.cb7t=

L(. a.)

2)

versucht man (z.B. Sch&r) die gering.eren Kosten der Konsumvereine gegenirber dem Pi.ivathandel dadurch zu beweisen, dass
man Beti`iebe mit einander vergleicht, bei denen einerseits 90 °/o,

anderseits nur etwa 5-40 °/o des gesamten Wai.enaust,ausches
Guter des täglichen Bedarfes sind (Baseler Konsumvei.eiii und
Warenhausgruppe Leonhard Tietz in Köln). 3) wei`den Preisvergleichungen angestellt, die ebenso viel Fehlertiuellen wie 7,ahlen
enthalten können.
So gross die Geschäftsunkosten auf deii ersten Blick auch ei`scheiiien mögen, so lassen sie sich doch in der I-Iauptsache erklären.
Sie sind unbedingte Kosten, die nicht von dem Wirtschaftssvstem
abhängig sind.
Ihi.e relative Höhe ])ei`uht teilweise darauf, dass
die technischen Erfiiidungen inehr die Produktions als die Distribut,ionskosten vei.mindei.n, teilweise aber auch darauf, dass in dem

jetzigen Wirtschaftss}'steiii Produktioii und I-Iandel Aufgaben
nbei`nominen und Unkosten zu tragen haben, welche die Vei`braucher
in anderen Wii.tschaftsformen selbst zu tibei.nehinen hätten.
Die
Genossenschaftstheorie glaubt zwar, gi'osse Frspariiissc
inachen und die Wii`tschaftskrisen und inanches andere vei.ineiden

zu können, wenn die Produktion nach dem vorhei irgendwie ,festgestellten Konsum geregelt wird. Doch hai]delt es sjch hier um eim
Utoi)ie, denn der Verlust wtirde gi`össer sein als die Ersparnisse.
Ein

solches Prinzirt wärc kauiii zti \-erwiT'kliclieii, selbst a`if die
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Gefahr hin, dass die l'`reiheit der Konsuintion, eine,r der gi`össten,
aber oft unterschätzten Voi.teile dcs heuLigeri Wirtschaftssystems
dabei aufs Si`iiel geset,zt wiii`de.

Gewissc Vorteile hat das Genosseiischaftswescn in seiiier heutigen
Forin g`egeni.ibei` gesetzgeberischen Massnahinen dad`irch aufzuweiseri, dass es Monopole bekäinpft, die eine Gewinnsteigerung
durch Preiserhöhung ersti.ebeii. Doch vei.gisst inan dabei erstens,
dass diesen Monopolen sc`hon dui`ch die wii`t,schaft,lichen Gesetze
bestimmte Grenzen gezogen sind, weiter, dass ]iicht a]Ie Monopole
dazu gehöi.en und scmesslich, dass es Monoiiolbilduiigen geben
kann, durch die die ganze Gesellschaft Nutzen hat. Vor al]em wiii.de
eii`e Moiiopolisierung auf g.enossenschaftlichei. Grundlage noch
\'iel gi.össei.e Schattenseiten aufzuwe].sen haben als heute dei. Fall
ist„ Es ist sehr wahrschein)ich, dass iri dem Masse, wie die Aufklärung weiter Kreise tibei. wirtschaftliche Fr.ageii zunimmt, die
g'enossenschaftliche Proi)aganda als Faktoi. des Erfolges aii
deutung vcr'Iieren wtii`de.
Ma]i l)i`aucht

die

Be-

Bedeutuiig` dei. Genossenschaftsorganisation

als einer das heutige Wirtschaftss}.stem ergänzenden Wirtschaftsform nicht zu unterschätzen. Und doch ist sicher, dass der »wealth
of nations», wie 4czom Smi.C/L ihn na)inte, auch in Zuhunft in dei'
I-Iauptsache nur auf dem Boden eines Wirtschaftssystems zu vei.wii`klichen ist, das auf dem Sondereigentum {`n den Produktionsmittelii basiert.

Ein rein genossei,ischafthches Wirtschaftss}t.stem wtirdc ebenso
wie ein rein sozialistisches zum GeiTieineigentum an den Pi.oduk•tionsmittel ftihren. Und hier liegt der enLscheidende Punkt. Es

wurde nach Verf. die Preisbildung und daiiiit auch die Vergleichung
der Produktionskosten der Gtiter und also auch des Nutzens und
der Kost,eii unmöglich inachen und damit wiirde die Gi.undlag.e
fiir eine ratio¥elle Produktion und Konsumtion fal]en. Einc solche
Wirtschaft wäre wie ein Schiff ohne Kompass. An dieser Schwierigkeit wiirde auch ein rein sozialistisches Wirtschaftssystem
scheiterii, wie in Sowjet-Russland der Versuch misslungen ist ein
rejn kominunistisches Wirtschaftss}Jstem einzuftihren. Weiter wiirde
die Konkurrenz, die Grundlage unsei`es heutigen Wii`tschaftssystems,
in einem i.ein genosseiischaft,]ichen und sozialistischen zum grossen
Teil fehlen. Man deiike nur daraii, was die private Unternehmertätigkeit infolge dieser Konkuri.enz rein in bezug auf die Produktion
in der Weltwii.tschaft geleistet hat. T\'iemand hätte ihT ein gläiizenderes

Zeugnis

dieses

Wirtschaftssystems,

ausstel]en

könneii,

Ä'¢)'Z

als

A/a)..®.

die

unc|

geschworciieii

J+Ti.£edr!.c/]

Gegner

J`,TngeJ``. im

Kommunistischen ManifesL es getan haben zu einer 7jcit, wo crst
eiri kleiner Teil-der he`itigen H].fo]g'e eri.eicht war.
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I-Iier könnte man `rielleicht auf das Problem der Gtiterverteilung
hinweisen.
In einer i.ein genossenschaftlichen Wii`tsrhaft wurde
dieses zu einer Lohnfrage werden. A1]e Volksgenossen wären dann
in gewisser Weise Angcstellte der genossenschafLlichen organisationen, und tiber die Löhne und dementsprechend das ii`dische Glt.ick
eines jeden von uns wiirden dann, wenn die auf den Wirtschafts-

gesetzen basierende Preisbildung beiseitigt wäre, Volksversammlungen zu entscheiden haben. Aber diese wtirden vermut]ich auch
nicht erfolgreicher und kltiger handeln als heute, wo selbst die
Verteidiger des Staatsinteresses und die genossenschaftlich organisierteii Geschäfte bei Lohnsti`eitig.keiten sich auf die pi.ivat-

wirt#nafilöi:thehäpurf:;sbdi:åuååssbeerruunf:rb{iö:rl:eeinn.sozia|istischewiedie
rein genossenschaftliche Wirtschaft sind ideale Systeme, nur schade,
dass sie sich nicht erfolgreich vei`wirklichen lassen. Ein solches
Urteil ist falsch. Ein Wirtschaftssystem, das sich nicht verwirkIichen lässt, ist kein ldealsystem. Und darum ist unser heutiges
Wirtschaftssystem auf jeden Fall besser als ein System, das nicht
durchftihi.bai. ist.

UF.BER INTERNATIONALE KONSORTIEN
Von

Pro£. Dr. Ki!östi Jäwinen.
Als Vertreter der finnischen Parlamentsgruppe im Ausschuss
des interparlamentarischen Vei`bands ftir Fragen der Nationalökonomie und Finanz hatte dei. Verfassei. Gelegenheit, das bei den
internationalen Kongressen der letzverflossenen Jahre immer wieder
verhandelte Problem der internationalen Konsortien zu verfolgen.
Die hier gegebene Darstellung soll sich ausschliesslich auf lndustriekonsortien beschränken.
Nach voraufgehender Besprechung der verschiedenartigen Foi.inen intei`nationalei` Konsortien, beschreibt der Vei`fasser in Kui`ze
eine Anzahl internationalei. Kartelle, Konzerne und Trusts in den
manningfaltigsten lndustriebranchen, deren produktionsbeherrschende Bedeutung ausseroi`dentlich verschieden ist. In bezug auf
Tätigkeit und Einfluss der Konsoi`tieii sind die Ansichten sehr geteilt. Bei einei` Abwägung der Schatten- und Lichtseiten von Konsortien inuss schai`f auseinandergehalten werden, ob letzt.ere ihi.em
Zweck und Resultaten iiach reine Pi.eistibereinkommen, Ertragsreglementierungsverträge oder Trustfoi`mationen sind. Nach einer
Besprechung des heilsamen und nachteiligen Einflusses dei. Wii`ksamkeit verschiedener Konsortien, weist der Verfasser dai`auf hin,
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dass die Ansichten iiber letztere sich seit der Zeit ihres ersten Auftretens erheb]ich geändert haben.
Eine Trustgesetzbestimmung
existiert nur in wenigen Ländem und auch in diesen kommt ihr nur
eine untergeordnete Bedeutung. zu. Im Gutachten des Ausschusses
des interparlamentarischen Verbands werden die Konsortien als
eine natiirliche Erscheinung des Wirtschaftslebens bezeichriet, die
indessen seitens des Staates gewisse.n Einschränkungen unterworfen
wei`den muss. Trotzdem der Vorschlag zui. Erzielung eines in diesem
Siniie einheitlichen internationalen Vorgehens äussei.st vorsichtig
abgefasst wai`, wui'de er nicht einmal im Ausschuss einig umfasst,
sondern wurde bei.eits hier die Notwendigkeit und Effektivität
derai`tigei. Massnahinen in Zweifel gezogen. Ueber die Ste,llungnahme des Verbands se]bst in dieser Frage vei.lautet `-orläufig noch
nicht das geringste.

UEBER DIE ANBAUMÖGI.ICI-IKEIT UND VORAUSSETZUNGEN FUR VERMAHLF.N DES WEIZENS IN
FINNLAND
Von
Mag. phil. Ejr}o JVo]{Si.cu.ne7t.

Der Weizcn ddi`fte auf den Tonböden Stid-Finnlands wirtschaftlich eine ebenso lukrative Kulturpflanze sein wie der Roggen
und die Gerste. Fände ei' Absatz in lndustriemiihlen, so könnte
seine Produktion, verglichen mit dem, was sie gegenwäi.tig ist,
bedeutend in die llöhe getrieben werden. Infolge der ftir Weizen
und Weizenerzeugnisse gelt.enden Zollbestimmungen ist jedoch
bisher die Miihlenquote (Schutzspanne ftir Mullerei) eine dei'massen gei`inge gewesen, dass das Vermahlen von Weizen in Finnland
nicht recht in Gang zu kommen vermochte.
In Schweden und Deutschland hat sich die Weizenindustrie im
Schutze einer auf's reiflichste erwogenen uhd bei den Zollbe;timm ungen wohl beriicksichtigten Mtihlenquote gut entwickeln können.
In Schweden war die durch den 7.oll dargestellte Mtihlenquote iirimer
eine nur geringe, doch koiinte sich die Miihlenindustrie hier - dank
dem Unterpreis des einheimischen Weizens -auf eine, mit dem Preisniveau schwankende £nd®.reÅ£e Miihlenquote stiitzen, deren Höhe
sich jedoch nicht numei`isch ausdrucken lässt. In Deutschland
tiberstieg die direkte Miihlenquote die entsprechende Quote in
Schweden durchschnittlich um mehr als das Doppelte und kam
den deutschen Mtihlen ausserdem -wenigstens bis zum Jahre 1894
- eine indirekte Mtihlenquote zu gute, die während der letzten
Jahi.e aufs neue die deutsche Mtihlenindusti.ic unterstiitzt haberi
dtirfte.
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Wie in Schwedeii. so entzieht sich €iuch iii Deutschland die
/ciÅ.!i.scÄe Mtihlenquot6 eiiier präzisen 13crechnung.

Ilier wie dort

`'rar sie imstande -`ind ist es bis auf den heutigen Tagnoch, der Weizenmrihlenindust,ric diescr l.ändei. eine so gut wie völlige
Beherrschung` des einheiiiiische]i Markt,es 7.uzusichei`n: exportiertc

doch Deutschland `'or deni Kriegc - und auch gL`genwärtig noch €`nsehnliche Mengcii `'on Weizenei%"ignissen in's .\uslaiid.

In Estland begann ctwa vor einem Jahrzehi`t das Vei`iiiahlen
des Weizens im Schutze eiiier hoheJi Mtih]enqiiotc. Im Vergleich
mit den vorgenannt,cn l.ändem \`'ar diese Mtihleriquote bis zum
.Jahre 4922 cine relat,iv hohe; da iiidessen die est,nischen Mtihlen
zum ganz iiberwieg(.n(len Teil nur ausländischen Weizen vermahlten,
so sttit,zen sich die cstriischen Mt.ih]en iiLii` a`if eine direkte Mtihlen-

qiiote. Da iiun abcr die estiiischeii Konsumenteii von jeher nur
m die allerbesLen WcjzenmaT.l{eii gcwöhnt wai`en, ei`wics sich nicht
einmal diese hohc mihleTiq`iote als £``ist`eii.hcnd, st>dass im Vcrlauf
der ]et7.tvci`flosseneii .Jahrc iiiehr als eiii Drittcl i`llei` Weizenerzeugriisse iTi Foi.m voii .\Tchl uiid (`]i`ic`s

mii.h I':st,[i`rid inii)orticrt ``'uT-

{le]l.

Dic

aiigesLcllLeiL

V(`rgleii.hc

d{ii`

\.t'i`schietlL`i`eii

.\It.ihleiiquoLeii

legen d:ii., dass einc ftir Firin]aii(L sich cignende Muhlenquote nicht
(+hne Weiteres €i`if der Basis der Mi.ihlenquote andei`er ljändei.
berechnct wei`(leii kann. Aiii ehest,ei` liesscii sich iioch dic Voraussetzung`en ftii` -e;iie We;ze]iintlh]etiiiLdiJSLi`ic l)ei `i[is 7" Lande, mit

den in
wii.d

Estlaiid

wohl bci

heirschenden Verhältnisseii gleichstellen.

Doch

Festsetzung 'eii`er eLw.£iig.en M{.ihlcnquote, zwecks

eiiier begiimenden IT`dustric,- diese Qubte etwas höher als in Estland sein nitissen. Wird dic Mfihlen(iuoLc als I)ekaniit aiig`enommen,
so wird die Zolldiffei`enz zwischen \Veizeii und \Veizeni"...hl davoii
abhängcn, mit welcher Ausbeute die Miihlen imstande sein wei`den, ein Mehl zu erzeugeii, welches die Konkuirenz mit den besten
amcrikanischen und cnglischen Marken auszuhalieii \'ermag. Als
durchschnittliche Ausbeute könnten 67.5 % angenoininen werden. Als
Mnhlenriuotc ``t-ui`den hei der Bei.cchnung 2 Werte und zwar 50
und 65 Fmk. pi.o 100 kilo bestiinmt und zeigt sie, dass die Zolldifferenz zwischen Weizen und Wei7.enmchl (z. B. 4928--1929) bei uns
lJedeutend ei.weitert werdeii i`itissLL`, damit sich die Milhlentiuotc
als hinreichend erwiese. Wollte maii duri.h Senkung des ,Weizenzolls eine, genugend gi.ossc Zolldifferenz erzielen, so intisstc den
Mtihlen ftir das Vei.inahleii einheimischen V\''ei7.ens eine so hohe
Prämie gezahlt werden. dass der Wei7.enzoll den Rog`gen'/.oll init
iiiiridestens 30-/io °/o {.iheT.stiege `iiid dass dic `Tilhleii beTeit wären,
einheimischeii Weizen m kaiiferi.
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Huiuiusosuuskuniien Hesmsiiiiio tK.K.,
Osuuskauppain valistus- ja neuvontajärjestö.
Jäsenosuuskaui)pain
jäsenmäärä
v.1929 238904 milj. mk.
Jäsenosuuskaupi)ain
myynti v.
1929 1.384.3 milj. mk.

osuusiuHmau|lpa H.L.
Osuuskauppain

toTK,

kaupallinen kes-

kusliike.
Liikevaihto v.1929 774.0

milj.mk.

Vakuulusosakeyhtiö

KAHSA

Osuuskauppain perustama henkija tapaturmavakuutuslait,os.
Henkivakuutusten hankinta v.
1929

197.o milj.

mk.

Pa]oapuyhdislys

KAHSA

Osuuskauppain perustama palovakuutuslaitos.
Vakuutuskanta v:n 1919 ]opussa
1.635.6 rilj. mk.

SUOM EN 0SUUSKAUPPOJEN
K ESK USKUNTA
R.L.
l,l`:ltl s''`E'l`Tl,1,.)0,1
1) i`l i`l k (' 111

)lrl`i,,i!.issii,

1

o 1. i

\'iLl,(,J,'``,,"

7

.i i \. u k (' )1 1 ' o 1. i L :

Jut"``iii.

.j.n :isl`.\.li.`t

1{okktil;`,

Turk``.

|`,,|`r|',\'^|||,|`o

\'.

K(`ik{`,

`'€`as.i,

|9.J9

l<uoitiii,

()``l`i,

'l`a[nt)ci`e,

\'iipui.i

|0;.),|

M||J.,,

MK.

'1` U 0 T .i\ i\T '1` 0 L A I T 0 ]< S I A
Tlrlsitig.issj.`,

.l:i[mi.`ssii,

TUOTANTOLAITOSTEN

\.a<`ja]«)skcllåi,

ljllKEVAIIIT0

ViipL)i`issa

V. 1929

105.5

j:`

Oulussa

MILJ. MK.

|OKAMIEHEN LAKIKIR]A
Täinän vuoden alussa astui voimaan uusi a`rioliittolaki. niin oleellisesti aikaisemmasta ei.oava, et,tä siihen perehtyminen ja sen
käytäntöön soveltaminen pelkästään lakitekstin nojalla ei tule
olemaan helppoa lakimiehillekään, saatikka sittenmuille. Tästä
syystä onkin Otavan asetuskokoelmaan liitett?. laaja, selityksin varustct,tu ]ait;s tätä lakia.

AVI0LIITTOLAKI
Teoksen on julkaissut oikeussihteeri Ot.m j7Lmm% joka on eduskunnassa tarkoin saanut seui`ata t,ämän lain syntyä, joutuen
sen viclä oikeusministei`inä ollessaan allekirjoituksellaan vah`.istamaan. Iiän ei »4tJi.ozi:z.#o!c!Åt.i)-kirjaansa ole ottanut vain

itse låkia ja sen tarkkoja selit}-ksiä, vaan m},-öskin muita
tähän lakiin liitt}'viä lakeja ja asetuksia sekä asetuksella
vahvistetut kaavat. Lopuksi teoksessa on inainio hakemisto,
minkä avulla kulloinkin tai`vittavat kohdat löytää hclposti.
Kirjassa on 451 si`-ua.

Kun viime
sia ja
saatu
alkaa

Ilinta sid. 55 mk.

vuosina kunnallisvei`olakeihin on teht}-useita korjaukselvennyksiä ja lisäksi tulkinnan alaisista kohdista on
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja suuri määrä,
oikeuskäytäntö kunnallisverolain tulkinnassa meil]äkin

jo vakiintua.

Lainvalmistelukunnan

jäsen,

hallitussihteeri

O.J. Lczwrj!cL ja apulaisoikeuskansleri Ez.7to J. 4hJcb ovat nyt

vii`anomaisten ja verovelvollisten avuksi julkaisseet uuden
laitoksen teostaan

KUNNALLISVEROLAIT
Tähän painokseen on otettu mukaan kaikki tähänastiset kuniiallisverolain muutokset selityksineen. Selostuksia korkeimman
hallinto-oikeuden ei`i aloja edustavista ennakkoratkaisuista on
kolmanteen painokseen lisätty }'li 200. Teoksessa on myös
veroilmoituskaavakkeet ja hyvä hakemisto. Sivuja on 392.
Hinta sid. 52 mk.

OTAVA

KANSALLIS-OSAKEPANKKI
NOTARIAATTIOSASTO
•:.

V astaa[f zotlaa sä[lutetläväksi
säätiöiden, yhdistysien ja yksityisten ai`vopapereita, kuten ve]kakirjoja, osakkeita, ob]igatsioneja y.m., nostaen ja perien niistä aikanaan kei`tyvät koi.ot ja voitto-osingot ;

Derii
ulosottoteitse saat,avia ;

f7a#4Äz.z.
uusia ta]onkilehi,iä osinko]ippuihin ;

Kuolettaa
kadonneita arvopapcreita, kuten postilähetysvekseleitä, osakkeita ja talonkeja ;

Laatii
testamenttejä,

kauppakirjoja,

kontrahteja ja

yhtiöjärjest}'ksiä ;

f7a#4Äz.z.
vahvistuks:a yhtiösäännöille ; ja

Toimiltaa
asioita pääkaupungin vii.astoissa.

zf£f`

cuJ§

TolMITUKSELLE LÄHETETTVÄ KIRunLLlsuuTTA.
HANNTis GF.BiiLT`D,
paiiios.

Pellei.`,'o-SeuT`a.

Suurimt osuustoiir.iiman opi)ikiria,.
Ilelsiiiki

192{).

]i-)7 si`'.

Ne\iås

Ilinta sid.18 mk.

`IAAKKo l<AH`i^, 'l`oiir.iiita i'iennin edistäirLiseksi. Suomen V.Lei`t.i}/'hdistyl#e]L kiist;ii`t:`ma.

Ilelsiiil{i _1929.

]i-)O si\..

K. Ki`'iA],i]t), A-cm``.«nf(/,/o7(dcn op/".Å.L.J./.«.
Kirja.

Helsinl<i

192f).

IJinta 20 mk.

K`]st:`n)iusosake}.htiö

`213 si`'.

LAKiAsiAi+`. K.:tsih'm.iA.

l'us;

I€iitc.

Werner

Södersti.öiii

0}..

Pni``.oo 192().
'1.287 + 98 si`-.
]liiita 210 ink.
'rHORSTE` ()Di`-:... ^ooi)ei.atit)nen i FinLancl.
l<o..i>er&`\`raL £öTb`iiidets bokföi`lag..

Stockholm

[92{).

321

si`'.

11. GORDo`' SE u.`RiDGF„ /\-c"/)on t'o].!!o/`.i(!Å{/. \\'ei.ner Södei'ströin

Ov.

Porvoo 1(J.29.
Ju\\!\N,L

Åon!roJJJ.
I-Tinta

125

389 si`..

'To\vi.±\NF.`..

J/.
]iik.

Maalaiskiintien

Ilinta 60 mk., sid. 75 mk.
h;iinnalli,sialouden
l,iit,to.

1-Iclsinki

ho{to,
'192{).

tilitiyl«et
.%8

ia
siv.

40

HELSINGIN UUSI KIRJAPAINO O.Y.
HELSINKI
LUDVIGINK. 4-6
PUH. 23833 ja 33789

?tEEF~ff;,i.

HUOLELLINENTYÖ

-NOPEATOIMITUS

VOINVIENTIOSUUSLllKE

VALIO R. L.
myy edullisesti laadultaan voittamatonta

VOITA
]UUSTOA JA PULLO=

KERMAA

Helsinki, Hanko, Turku, Viipuri, Tampere ja Oulu

K E S K U SLÄMMITYS
m

VESIJOHTOLAITOKSIA
:\*l'iJ,r(\[",",L,ksii",

1iiii,

lijkclaloihiJi,

j:i
s

Li

]l,,`-il(,i-

ko`il`Ljhiii

kiiiiiL:illitiiiii
u

n

n

i

i

i

i`1 t` t'

]aitttk*iiin
,iii

r+\1`t`iii{i:\

K n S K U S 0 S U U S L I 1 1{ F:

HANKKIJA r.l.

r
MITÄ CHARLES GIDE

SAN00 0SUUSKASS0ISTA
»Osuuskassa toteuttaa täydellisimmin koko
osuustoiminnan oleellisimman periaatteen : yh-

teisyyden.

Siitä

syystä

ei

millään

muulla

osuuskunnalla ole niin suurta siveellistä mer-

kitystä ja niin suurta kasvattavaa kykyä kuin
juuri osuuskassalla»

Osuuskassaliike on meidän maassamme mennyt huimaavasti eteenpäin. Osuuskassojen yhteinen jäsenmäärä nousee jo yli 138.000. Osuuskassoja on maassamme tällä haavaa yli 1.400, Osuuskassojen maanviljelijöille tuottamaa hyötyä on
numei'oin vaikeata ilmoittaa. Siitä

puhuvat parhaiten itsenäistyneet
torpparit ja heidän taloutensa, lukemattomat pienviljelijät; koko Suomen maatalousväki.

\

SUOMI-YHTION
VAr<uuTETuiLLEEN ANTAMAT
VOITTOEDUT.
Vakuutuksenottajain omasta valinnasta riippuen
annetaan heille tulevat voittoedut

joko Usasiimmam tai maksualonniiksena.
Yleisimmin käytetyissä vakuutusmuodoissa ovat
v:sta 1926 lähtien myönnettyjen vakuutusten
vuosiksi 1930 ia 1931 vahvistetut

lisäsummat

| 5-4o o|o vakuutussummista.
Esimerkkejä
v. 1930 annettavista maksualennukslsto:
Vv. 1926~1929 myönnettyjen henkivakuutusten
maksualennukset vakuutusmakBun 100 mk kohti;

Vakuutus otettu

Maksualennus

1929

6mk

4928

6"

4927

7„
7"

1926

Vv. 1890-1923 nykyistä suurempia maksuja
vastaan myönnettyien henkivakuutusten maksualennukset tavallisimmissa vakuutusmuodoissa
taulustomaksun 100 mk kohti:

15 - 18 mk
20 - 23 »
35 - 54 „
50 - 91 "
60 -124 "

r(Esr(iNÄiNEN HENKIVAKuUTLisvHTio

SUOMI

Maan suurin Vakuutetii£lle eduuisin

H.,s,ngm UusF#fd:#:åå '3å:

