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Kat,saus  eri  tutkiiain  kästigksiin  ja  ei.äitä  huomautuksia  niistä.

KiT5.  Leo  Harrr.aja.

Kaksi ulkonaista  syytä  on  viime  aikoina johtanut huomion tun-
net,tuun  kansantaloudelliseen  kirjailijaamme  Antti  Chydeniukseen.
Hänen  syntymänsä  200-vuotisjuhlaa  vietettiin  helmikuun  26  päi-
vänä -syntymän vuosipäivästä  ei tosin, kuten tunnettu, ole täysin
varmaa   t,iet,oa   -  ja   hänen   valittujen   kirjoitustensa   suomennos,
joka  useita  vuosia  on  ollut  tekeillä,  i]mestyi  tämän  merkkipäivän
johdosta  vihdoin  painosta.   Chydenius  julistaa  nyt  oppejaan  myös
suomalaise)le   yleisölle,   helppotajuisemmin,   kuin  miltä  kirjoitukset
alkuperäisessä,   vanhanaikuisessa   kieliasussaan   nykyajan   luki].asta
tuntuvat.    Toivottavasti   lehtoi.i   V. Ma)J®.sen  taitavasti   suoi`ittama
suomennos   saa   paljon  lukijoita.    Näiden  vaivannäkö   ei  suinkaan
mene hukkaan, sillä puheena oleva teos, joka käsittää Chydeniuksen
valtiolliset   ja   taloudelliset   kii.joitukset,   Iukuun   ottamatta   eräitä
puhtaasti  väittelyluontoisia  esityksiä,  tarjoaa  tilaisuuden  tutustua
älykkään ja terävän kirjailijan ajatuksiin, jotka meidän päivinämme-
kin herättävät paljon vastakaikua.  Tähän vaikuttaa tuntuvasti kir-
joittajan  esitystavan selvyys, jopa tyylillinen loisto.  Siinä suhteessa-
han   Chydenius   jo   aikalaisiltaankin   sai   niin   suurta   tunnustusta.
Tässä  kohden lähinnä vain J. V. SJ?GZ!ma7tin kansantaloudelliset kir-

joitukset  ovat  hänen  esityksiinsä  verrattavissa,  mutta  havainnolli-
suutensa  takia.  nuo  vai.haisemmat  kii.joitelmat  ehkä vievät voiton.
Kun  Chydenius   esitti   ajatuksiaan  määrätyistä  tilapäisistä  syistä,
hän  ei  kirjoituksissaan  yleensä  pyrkinytkään  täydelliseen  järjestel-
mällisyyteen,  vaan  hän  saattoi  niille  antaa  sellaisen  muodon,  joka
näytti  pai`haiten  tehoavan   silloisiin  valtiopäivämiehiin  ja  muihin

y]eisiä  kysymyksiä  hai`rastaviin  henkilöihin.    Täten  niiden  kirjalli-
nen   asu  muodostui  yleensä  hyvin  helppota].uiseksi  ja  mielenkiintoi-
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seksi.    Kirjoitusten tilapäisluonne näkyy niiden sisällyksestä selvästi,
mutta   niissä   on   tuon   tuostakin   myös   sellaisia   y)eisiä   ajatuksia,

jotka  ovat  satunnaisuuksista  ja  vaihtelevista  tapahtumista  riippu-
mattomia.    Kun   hän   esim.   lausuu   mielipiteensä   liian   näppäristä
lainlaatijoista  ja  lakien  rikkomisesta,  on  esitystapa  sellainen,  että
se    taitavilla   käänteillään   ja   sattuvilla   vertauksillaan   aivan   kuin
väkisin   tempaa  lukijan  mukaansa  meidän  päivinämmekin.   »Lauh-
keimmat   lampaat,   jotka   nuoruudessaan   saavat  tottua  vähitellen
laukkaamaan    aitojen   yli,   muuttuvat   pian   tottumuksesta   ilkeim-
miksi   aitureiksi  ja  haaskioeläimiksi,  joita  eivät  mitkään  aitaukset
enää    pysty  pidättämään»  -  näin  hän  kuvailee  lakien  lijallisesta
runsaudesta  johtuvaa  haittaa.

On   luonnollista,   että   Chydeniuksen   mainiot   kuvaukset   entis-
ajan   liiallisesta  holhouksesta  ja  sen  aiheuttamista  epäkohdista  saa-
vat   osakseen  mie]enkiintoa  niissä  nykyajan  lukijoissa,  jotka  näissä
kysymyksissä   ovat  samalla  periaatteellisella  kannalla.    Mutta  eri-
koisen  voimakkaasti  näistä  kirioituksista,  samalla  kuin  niissä  esite-
tään   vapaamielistä  ohjelmaa,  huokuu  kirjoittajan  lämmin  myötä-
tunto  kovaosaisia  ja  soi`rettuja  yhteiskunnan  jäseniä  kohtaan.

Chydeniuksen  elämäntyössä  on  monta  puolta, jotka ansaitsevat

jälkipolvien   kiitollista   muistamista,  kuten   hänen   elämäkertansa,
niin    hyvin   E. G. P¢Zm6nin   aikaisemmin   kirjoittama   kuin   Georg
ScÄciL4mci7rin  myöhemmin  laatima  seikkaperäinen  teos,  valaisevalla
tavalla osoittavat.   Mutta on ilmeistä, että kauimmin hänen nimensä
säilyy   niiden   valtiollisten   ja   taloudellisten   kirjoitusten   johdosta,

joita    hän    etupäässä    valtiopäivämiestoimensa    yhteydessä    laati.
Mikä  vaikutus  niillä   aikoinaan   on  ollut   asianomaisen  aikakauden
moniin  tärkeisiin  tapahtumiin,  sitä  kysymystä  samoin  kuin  hänen
toimintaansa   yleensäkin   on   edellä   mainituissa   teoksissa yksityis-
kohtaisesti  käsitelty,  ja  se  lienee  jokseenkin  selvillä.   Aivan samaa
ei  vielä  käyne  sanominen  hänen   kirjoitustensa tieteellisestä  tutki-
muksesta,   vaikka  niitä,  niinkuin  meidän  jotenkin  vaatimattoman
kansantaloudellisen   kirjallisuutemme  historiaa  yleensäkin, on viime
vuosikymmeninä  verraten  paljon  kirjallisuudessa  käsitelty.

Tunnettu  asia on,  et,tä Antti  Chydeniusta  oli  aikaisemmin  muu-
taman   kerran   esitetty  .elämäkertajulkaisuissa,   mutta  jotakuinkin
tuntemattomaksi   hänen  nimensä  oli  jäänyt  siihen  saakka,  kunnes
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J. W. 4mberg  ansiokkaassa  teoksessaan  vapaudenajan kansantalou-
dellisista    mielipiteistä   vuonna   1868   kei`toi   hänen   kirjoituksistaan

ja    sitten   vuosikymmentä   myöhemmin   hänen   valtiollisten   kirjoi-
tustensa   kokoelma  sekä  niihin  liittyvä  elämäkerrallinen  esitys  teki-

jästä   tulivat  julkisuuteen;  ne  ne  saattoivat  hänet  yleiseminin  huo-
inatuksi.    Tämän  johdosta  Chydcniuksesta  tulikin  suurest,i  suosittu
hist,oriallinen   henkilö.

.Jt_?  kohta  sen  jälkeen,  vuonna  '1882,  julkaisi  4a;e!  J,jzJe  yliopistol-
lisen  väitöskirjansa,  jossa  hän käsitteli Antti Chydeniuksen  suhdet,ta
saman   ajan   kansantaloustieteilijöihin.     Siinä   hän   kuitenkin   etu-

päässä  teki  selkoa  aikaisemmasta  kansantaloudellisesta  kirjallisuu-
desta,  etenkin  sen  ajan  taloudellisten  oppien  filosofisesta  pohjasta,

ja     vain    lyhyesti,   vajaalla   30   sivulla,   hän   esitti    Chydeniuksen
kansantaloudellisia   mielipiteitä.     Lille   ei   näin   ollen   varsinaisesti
käsit,ellyt  sitä  kysymystä,  joka  teoksen  nimestä  i)äättäen  olisi  ollut
sen   olennaisin   tehtävä,   nimittäin   häncn   suhdettaan   saman   ajan
kansantaloustieteilijöihin.   Edellä  mainitussa  teoksessaan  Schauman
lausuikin,  ettei  Lillcn yritys,  jonka  tai`koituksena  oli  perusteellisesti
esittää    Chydeniuksen    taloudellisten    mielipiteiden    luonne    niiden
historiallisessa    yhteydessä,    onnistunut    toivomuksen    mukaisesti.
Teos  ei itsenäiseltä  osaltaan ollut hisi,oriallinen tutkimus, vaan  aino-
astaan   Chydeniuk§en   taloudellisten   ajatusten   yhdistelmä,   mutta
hänen  lyhyesti  csittämänsä  yleinen  käsitys  Chydeniuksen  paikasta
kansantaloustieteen   histoi`iassa   Schaumanin  mielestä   oli  kuitenkin
oikeampi   kuin   edeltäjien.

Vuosisadan  vaihteessa  huomio  taas  kiintyi  Chydeniukseen  sen

johdosta,  että  He£ÄÅ£  J}c7wcb!J  vuoden  1899  1opulla  julkaisi  väitös-
kirjan  »Fysiok.ratian  vaikutus   Ruotsi-Suomen  kansantaloudelliseen
kirjallisuuteen   XVIIl  vuosisadan  loppupuoliskolla)).    Siinä   Chyde-
niusta  käsiteltiin  tosin veri`aten  lyhyesti,  mutta  tekijä  ilman  pitkäl-
lisiä  selvityksiä  katsoi  voivansa  määrätä hänen kansantaloudellisen
kantansa,  pitäen varmana, et,tä »Chydeniuksen aatesuunta  on koko-
iiaan  fysioki.atinen».  Toisessa  paikassa  tekijä  tosjn  huomautti  siitä,
ettei   Chydenius   maanviljelykselle   tunnustanut   sitä   sijaa,   jonka

Ouesr}cög/   oppilainensa   sille   myönsi,   mutta   se   ei   hänen   mielest,ään
estänyt   lukemasta   häntä   »hyvin   lähellä   fysiokratiaa    seisovaksi
kirjailijaksi».   Tätä  mielipidettään  Renvall  todisteli  useilla  viittauk-
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silla    Ch}.deniuksen    kirjoituksissa   esiintyviin  ajatuksiin,  jotka  oli-
vat  luonnonoikeusopin  pohjalla.    Sittemmin  Renvall  puolusti  kat-
santokantaansa  kirjoituksessa,  jonka  hän  seui`aavana  vuonna  laati
sen  johdosta,  että  C`corg  Scha]4m¢7t  Lainopillisen  Yh(listyksen  aika-
kauskirjassa   oli   puheena   olcvasta   väitöskirjasta   julkaissut   koko-
naista  40 sivua laajan kirjoitelman ja  sitäpaitsi oli lähettänyt  arvos-
telun   siitä   ranskalaiseen   aikakauskirjaan  ))Revue   d'6conomie   poli-
tiquet).      Edellisessä   kirjoituksessaan   Schauman   laajasti   kosketteli
kysymystä    Chydeniuksen    kansantaloudellisen   kannan   määi'äämi-
sestä,   kä}.den   ankarasti   Renvallin   esittämien   niielipiteiden  kimp-

puun.    Väitöskirjan  tekijän  tämän  johdosta   samassa   aikakauskir-
jassa   julkaisema   vastaus   käsitti   30   sivua.    Schauman   taas   puo-
lestaaii   seuraavana   vuonna   painatti   erikoisen   18-sivuisen   kirjoi-
telman   f}-siokratiasta  ja   sen   vaikutuksesta   Ruotsin  kansantalous-
tieteeseen.    Väittely,  joka  tietenkin  kohdistu.i  moniin  pikkuseikkoi-
hinkin,   keskittyi   pääasiallisesti   kysymykseen,   onko   Chydeniusta

pidettävä   fysiokraattina  vai   ei.    Tässä   asiassa  kirjoiLtajain  mieli-
piteet    eivät    väittelyssä    lähentyneet    toisiaan.    Schauman   pysyi
jyrkästi  kielteisellä kannalla Renvallin esittämään mielipiteeseen näh-
den,  huomauttaen m.m., ettei Chydeniuksen lähtökohdan voida sanoa
olleen    luonnonoikeudellinen,   vaan    päinvastoin     psykologinen   ja
empiirinen;   häii ei käyttänyt kirjoituksissaan »1uonnollista oikeutta»,

joka olisi vastannut nimit}rstä y)le droit naturel».   Siitä,  että hän esitti
luonnon   ja  vapauden  vastakohdaksi   teennäisyydelle    (konsten)  ja

pakolle,  ei  hänen mielestään mitenkään käynyt  päätte]eminen fysio-
kratian   vaikutusta.    Luonnonoikeudellinen  katsantotapa  oli  Ruot-
sissa  paljon  vanhempi  kuin fysiokratia,  ja Chydenius oli vuonna 1763
kirjoittaessaan   vastauksensa   Tiedeakatemiaii   kysymykseen   siirto-
laisuuden  syistä,  jolloin hän  esitti  melkein  kaikki  sittemmin  puolus-
tamansa  aatteet,   oman  tiedonantonsa   mukaan  lukenut  vain'muu-
tamia    JVorde7tcJ.cL7t€zin   kirjoituksia.     Silloin    ei    ainoatakaan    fysio-
kraattista   teosta   ollut   ilmestynyt   Ruotsin   kirjallisuudessa,   ja   oli
hyvin   epävarmaa,  osasiko  Chydenius  ranskaa  riittävästi  lukeakseen
tämänkielistä   kirjallisuutta.   Renvall  i)uolestaan  vetosi  siihen,  että
fysiokratia     oli    ensimmäinen    vapåamielinen    kansantaloudellinen

järjestelmä,   ja  osoitti  Chydeniuksen  taloudellisten  ajatusten  olevaii
luonnollisen    vapauden   pohjal]a.
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Tässä   väittelyssä   Schauman   mainitsi,   että   samaa   kysymystä
kuin  Renvall  oli  edellisinä  vuosina  -  nauttien  vuoniia  1896  avus-
tust,a  Car]sbergin i`ahastosta -tutkinut tanskalainen B£J.ger JTcmsfecz
Kööi)enhaminassa.    Vaikkakaan  tuloksia  siitä  ei vielä  ollut  näkynyt

painettuina,  Schauman lausui olevan täyden aihecn luulla, että näiden
tutkimusten   avulla,  jotka,  kuten .kaikki  perusteelliset  tutkimukset,
ovat   vaatineet  aikansa,  tämä  houkuttele\'a  tehtävä  tulee  saamaan
tyydyttävän    ratkaisunsa   ja   siLen   fysiokratian   vaikutus   Ruotsin
kansantaloudelliseen  kirjallisuuteen   `18:nnen  vuosisadan  jälkimmäi-
sellä   puoliskolla   joutuu   uuteen,   täysin   tieteelliseen valaistukseen.
Mutta   tämän   ennustuksen   toteutumisesta   ei   seui`aavina   vuosina
mitään  kuulunut,  eikä  kysymys  Chydeniuksen  suhteesta  fysiokrati-
aan  sitä  tietä  saanutkaan  uutta  selvitystä.

Niihin aikoihin, jolloin  mainittu väittely suoriLettiin,  oli yleisesti
tunnettu   asia,  että  Schauman  itse  jo  kauan  oli  valmistellut  tutki-
musta  Chydeniuksesta.     Näin   ollen   odotettiin,   että  tutkimustyön
tulokset,   julkisuuteen   tullessaan,    sisältäisivät   täydellisen  esityk-
sen  hänen  opeistaan.   Vuonna  1908  Schauman  sittenjulkaisi chyde-
iiiuksesta yli 600 sivua laajan teoksen,  mutta se sisälsi vain elämäker-
rallisia tutkimuksia tästä mei`kkimiehestä.   Tekijä siinä nimenomaan
ilmoitti,  että hänen suunnitelmaansa ei kuulunut historiallis-kriitilli-
nen    esitys   Chydeniuksen   kirjallisesta   toiminnasta,   etupäässä   tie-
tenkin  hänen  taloudellis-valtiollisesta  kirjailijatoiminnastaan.   Vain
muutamissa  loppukappaleissa  hän viittasi  edellisten tutkijain  mieli-

piteistä    osittain   poikkeavaan   käsitykseensä   Chydeniuksesta   val-
tiollisena  ja taloudellisena ajattelijana.  Siinä hän m. m. vertasi eräitä
hänen    yhteiskunnallisesta   kysymyksestä   esittämiään   mielipiteitä
meidän  aikamme  sosialistieii  lausumiin  ajatuksiin  samoista  asioista.
--  Toiveet,  ett,ä  Schauman,  aikaisemmin  esiinnyttyään  tyytymät-
tömänä    arvostelijana,    olisi   itse   suoi`ittanut   kysymyksessä   olleen
kansantaloustieteellisen    tutkimustehtävän   perusteeliisella  tavalla,
eivät   näin  ollen  toteutuneet.   Mutta  Chydeniuksen  elämäkerta   sai
Schaumanin  seikkaperäisistä  tutkimuksista  sillä  alalla huomattavan
määrän  lisävalaistusta.

Puheena  oleva  teos  antoi  E. G. P¢Zm6nille  aihetta  laajaan  arvos-
teluun, joka  vuonna  1909 ilmestyi ))I-Iistoriallisessa aikakauskirjassa».
Siinä  Schaumanin .tutkimustyö  sai  paljon  tunnustusta;  arvostelija
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1ausui   teoksesta,   ett,ä   t)se   p).syy   aina   kulmakivenä   tutkimuksille,

jotka  kohdistuvat  }'hteen  Suomen  merkillisimmistä  ajattelijoista  ja
kirjailijoista,   valaist,en   samassa   täi.keän   ajanjaksonkin   historiaa».
Mutta   Palm6n   ei   ollut   lainkaan   tyytyväinen   tekijän   esittämään
käsitykseen   Chydeniuksen   oppien   sisällyksestä.    Etenkin   viittaus
siihen,  että  eräät  Chydeniuksen  ajatukset  ctlisivat  olleet  sosialismiin
verrattavissa,  sai  Palm6nin  taholta  osakseen  jyrkän  vastalauseen.
Hänen  mielestään  oli  omituista,  että  historiaan  ja  kansantaloudelli-
seen  kirjallisuuteen  siksi  hyvin  perehtynyt  mies  kuin  Schauman  ))oli
ottanut  vastuulleen  näin  epäki`iitillisiä  fraaseja»;  ~ ttvähemmälläkin
taittaa    niskan   tieteelliseltä   todist,elultat).     Palm6nin    mielestä    oli
todel]akin sääli, et,tä semmoinen ))sammakko» oli päässyt loppuarvos-
teluun,  joka  inuuten   oli  kaunis  päätekohta   teokselle,  josta   ai`vos-
telija  mielihyvällä tunnusti,  ett,ä se ))kuuluu viimeaikoina ilmestynei-
siin  parhaisiin  histoi`iallisiin  tutkimuksiin».

Varsin    huomattava    tutkimus    Antti   Chydeniuksesta   tehtiin
sittemmin Ruotsissa, jossa Å'¢r! Pc!cmc!er vuonna 1912 julkaisi väitös-
kii`jan sikäläisistä kansantaloudellisista katsantokannoista, mikäli ne
esiintyivät  kirjallisuudessa  vuosina  1718-4 765.   Siinä  hän  veri`aten
laajasti    käsit,teli    myös    Chydeniuksen    tuotantoa..    0li    kuitenkin
omansa   herättämään   huomiota,   että   tekijä,   joka  Gits!¢v  C¢6sezin
oppilaana  oli  laatinut  tutkjmuksensa,  nähtävästi  oli jättänyt  tutus-
tumatta  Lillen  mainittuun väitöskirjaan,  puhumattakaan  Renvallin
väitöskirjasta  ja  siihen  liittyneestä  kirjallisesta  väittelystä;  viimeksi
mainitussa  ei  kieli  olisi  hänelle  tehn}.t  esteitä.    Ainakaan   käyttä-
määnsä   kirjallisuutta   koskevassa  luett,elossa  ei  Petander  lainkaan
maininnut  näitä  suomalaisia  tutkijoita  ja  heidän  teoksiaan.   Siihen
nähden,  että  väittely  oli  pääasiallisesti  suoritettu  siksi  tunnetussa

julkaisussa   kuin   Lainopillisen   Yhdistyksen   aikakauskirjassa,   olisi
voinut   odottaa,   ettei   se   olisi   Ruots`in    puolella   jäänyt   huomaa-
matta.    Petand.erin  esitys  Chydeniuksesta  osoittaa kuitenkin varsin
hyvää  perehtymistä  hänen  oppiensa  eri  puoliin,  joita  hän  verraten
tasapuolisesti   esittää,   etupäässä   pitäen  silmällä   hänen   aikaisempia
kii`joituksiansa.    Voinee   ehkä  sanoa,  että  Petander  yleensä  asettuu
kriitilliselle kannalle sekä Chydeniuksen mielipiteisiin että hänen aja-
tustensa  omaperäisyyteen  nähden,  paljastaen  niissä  ilmeneviä  epä-

johdonmukaisuuksia  ja  osoittaen  niiden  yhteyttä  eräisiin  aikaisem-
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piin   ja  samanaikuisiin  ruotsalaisiin  kirjailijoihin  (etenkin  CArjscjer-
m.r}iin   ja  molempiin  fitt7tebergeihin).    Mutta  samalla  hän  myöntää,
että   Ghydeniuksen   oli   onnistunut  i.atkaista   ajan   suuret i.iitakysy-
mykset    rohkeasti   hakkaamalla   poikki   lankojen   solmukohdat,   ja
tämän   hän  oli  tehnyt  soveltamalla  laajemmassa  määi`ässä  ja  joh-
donmukaisemmalla  tavalla  kuin  muut vapaan,  valtion  säännöstelyä
vailla   olevan  kilpailun  periaatetta.    Tämän  ohella  Petander  antoi
Chydeniuksen    esityksissä   ilmeneville   kirjallisille   ansioille   suuren
tunnustuksen,   ollen  sitä  mieltä,  että  hän  mestarillisella  tavalla  on
koonnut    useat   edellisen   taloudellisen   kehityksen   ajatuslangat   ja
samalla    antanut   edustamalleen   katsantokannalle   niin   kärjistctyn
ja   selv.än,  joskus  suoi`astaan  klassillisen  muodon,  ettei  häntä  näissä
suhteissa   juuri  voittanut  kukaan  muu  i`uotsalainen  ajattelija  tällä
alalla.

Vuonna  1917 kosketteli J. fi. D¢7?£e!so7t-Kcb!m¢r; erästä huomiota
vaille  jäänyttä   puolta   Chydeniuksen  kirjallisessa   toiminnassa   jul-
kaisemalla    »Historiallisessa    aikakauskii`jassa»    kirjoituksen    ))Antti
Chydenius  sosiaalipoliit,ikkona».    Lähtien  eräästä  Våi.7}ö  Vo{o7tm¢¢n
lausumasta  väitteestä,  että  Chydeniuksen  katsantotapa  oli  »kaut-
taaltaan vain  taloudellinen,  ei yhteiskunnallinen» Danielson-Kalmari
kirjoituksessaan     esitti    useita     kohtia     hänen     ajatuksistaan,     ja
niillä  hän  osoitti,  ettei  Chydenius  vapaamielistä   ajatustapaa  kan-
nattaessaan yksipuolisesti tyytynyt vain vapaan  kilpailun oppeihin,
vaan    vaati   valtioltakin  työväen  ja  ylipäänsä   alempien   kansan-
luokkien  tilan  parantamista  tarkoittavaa  sosialipolitiikkaa,  ja  että
hän   tällöin tiesi toisistaan erottaa tämän kysymyksen kaksi puolta,
sen   joka  koskee  maalaisväestöä,   varsinkin  pieneläjiä maaseudulla,

ja  toisen,  joka  kohdistuu  varsinaiseen  ammattityöväkeen.    Chyde-
niuksen mielipiteissä hän katsoi piilevän meidän aikamme sosialisen,
erityisesti  teollisuustyöväen  tilan  kohottamista  tarkoittavan  refoi`-
miliikkeen  siemenen  ja  lausui,  että  tämän  liikkeen  niinkuin  maa-
seudun alustalaiskysymyksen historiassa on Chydeniuksella suunnan-
osoittajan  mei.kitys  ja  kunnia.    Hänen  ymmärtääkseen  Suomen  ja
Ruotsin  sosialipolitiikan  aikakirjoissa  Chydeniuksen  paikka  on  kor-
keammalla,  kuin mitä tutkijat  siihen  asti  olivat  olettaneet.

Vihdoin  mainittakoon,  että  tämän  kirjoittaja  on  vuonna   1925
esittäessään   tullikysymysten   käsittelyä   Suomen   kansantaloudelli-
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sessa  kirjallisuudessa kosketellut Chydeniuksen oppeja silmällä pitäen
hänen  ajatuksiaan  tullimaksuista  ja  tullut   siihen  tulokseen,   ettei
hänellä  tässä  kohden  ollut  selvästi  määrättyä  kantaa;  hän  esiintyi
vain kieltojärjestelmää vastaan eikä lausunut tullimaksujen kansan-
taloudellisesta   merkityksestä  juui.i  mitään.    Vain  ohimennen  hän,
arvostellessaan  täys-  ja  puolivapausjärjestelmää,  viittasi   sen  hyö-
dylliseenkin vaikutukseen.   Joskus  esitetyt  väitteet,,  että  Chydenius
olisi  myös  ollut  suojelustullien  vastustaja,  eivät  hänen  kirjoituksis-
taan   saa  tukea.    Täten  Chydeniuksen  talouspoliittinen  ohjelma  oli

jäänyt    melkoista   suppeammaksi   kuin   myöhemmän   liberalistisen
koulukunnan,    jonka   oppien   peruskohtia   oli   juuri   suojelustullien
vastustaminen;  on  siis  ollut  liioittelua, kun joskus on sanottu hänen
esittäneen  tämän  suunnan  koko  ohjelman.

P\Tiistä   kii.joituksista,  joita  200-vuotispäivän  johdosta  on  ilmes-
tynyt,   sisältää  ruotsalaisen  Ezj  F. fTecÅSchGJ.in  i)Finsk  Tidskriftissä»

julkaisema  eräitä  huomattavia  näkökohtia.    Ilänen  mukaansa  en-
sinnäkin  Chydenius  oli  aikansa  lapsi  enemmän  kuin  oman  maansa;
hänen johtopäätöksensä  eivät olleet riippuvaisia  ai.asta  eivätkä pai-
kasta,  eikä  niissä  tuntunut  minkäänlaista  ulkonaisten  kokemusten
näkyvää vaikutusta,  vaan  ne jäivät,  enintään  hai`voin poikkeuksin,
samanlaisiksi  ensimmäisestä  kirjoituksesta  viimeiseen  saakka,  vain
sovellettuina  uusille  aloille.    Chydenius  oli  valistusajan  lapsi,  jo.ka

pyrki   näkemään   ilmiöt   yleispätevinä   ja   hakemaan   yleispäteviä
ratkaisuja  niiden  käsittelyä  varten.    Hän  oli  radikaalisempi  kuin
kukaan    hänen   edeltäjistääii   tulvivassa   vapaudenajan   kirjallisuu-
dessa.   Merkantilismia  vastaan  esiintyessään  hän  kääntyi  itse  peri-
aatetta  vastaan,   ja  tässä  kohden  hän  oli  yksin.   Hänen  sosialinen

paatoksensa  seui`asi  häntä  alusta  loppuun  saakka.    Hän  oli  todelli-
sen    taloudellisen    yhdenvertaisuuden `  ensimmäinen    apostolimme.
Mistä   hän  tämän  kantansa   oli  saanut,   sitä   tuskin  tällä   hetkellä
voidaan  i`atkaista;  ehkä  hän  yksinkertaisesti  oli  saanut  sen  itses-
tään.   Taloudellisen teorian alalla olivat kaikki johtavat ulkomaiden
aikalaiset  häntä  etevämpiä  ja  omien  kansalaisten  keskuudessa  oli
sellaisia,  jotka  olivat  ajatelleet  pitemmälle  ja  johdonmukaisemmin,
ennen   muita   veljekset  fiw7%berg  ja  C/m.sfz.emj73   (siis   samat,  joita
Petander   on   Chydeniuksen Omaperäisim-
mäksi   Heckscher   arvelee   Chydeniuksen   himanmuodostusopin   so-
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ve|1utusta  sille  alalle, jollc sen }'leensä on ollut vaikeinta tunkeutua,
nimittäin   t}'öiialkan   alalle.    Teoreettinen  pääteos  y)Kansallisvoitto»
Heckscheriii    miclest,ä    olisi    tekijälleen   hankkinut    maineen    rajo-

jemme   ulkopuole]la,   jos   se   olisi   ollut   kirjoiteLLu   jollain   suure`la
kulttuurikielellä.      Mutta    Chydeniukselle    incrkit,sivät    väliLtömät
käytännölliseL   toimenpiteet  kaikkea;   niii,ä   hän  tahtoi  nähdä   eikä
ajatusrakcnnusta.    I-Iänen  haluttomuutensa  tunkeutua  syvemmälle
esti  häntä  \.ai)autumasta mei.kantilistisen  ajatusrakennuksen useista
kohdista.   Erikoisesti  I-Ieckscher  huomauttaa,  että  Chydenius  poik-
keul{setta  otti väenlisä}'ksen johtotähdekseen,  mennen  niin pitkälle,
etLä  ehdotti  lastenkasvatuspalkintoja  ja  eräitä  vapausvuosia  naimi-
siin  menneille  rengeille  ja  piioille.   Tähän  osittain  vaikuttivat  ilmei-
sesti teologiset syyt, kun raamatussa käskettiin lisääntymään, mutta
toisissa  paikoissa  esiintyi  toisia  syilä, ja  ainoa, jossa hän aina pys}Ti,
oli väestömäärän lisäämispyrkim}'s. -Chydeniuksen maineen Heck-
scher  katsoo  kokonaan  olevan  sen  varassa,  mitä  hän  on  taloudelli-
sen   ja   sosialipolitiikan   aatepiirissä  vaikuttanut,   mutta   siellä   hän
on  merkillisimpiä  ja  vielä  tänäpäivänä  viehättävimpiä  ruotsinkie-
lisiä  kirjailijoita.

Vaikka jätetäänkin lukuun ottamatta monet lyhyet kirjoitelmat,
joissa   Chydeniuksen   kansantaloudellisia   ajatuksia   on  kosketeltu,
riittänee  jo  edellä  oleva  osoittamaan,  ettei  tämä  ansiokas kirjailija
kansantaloudellisissa  tutkimuksissa  ole  suinkaan  jäänyt  huomiota
vaille.    Mutta,  kuten  jo  viitattiin,   sellaisiin  tuloksiin  ei  niissä  ole
vielä  pääst}.,  että  asia  olisi  loppuun  suoritettu.   Päinvastoin  hänen
oppiensa  käsittelyssä  tarjoutuu  tutkijoille  edelleenkin  useita  mie-
lenkiintoisia   tehtäviä,   jotka   kaipaavat   selvittelijäänsä.

Ensimmäiseksi    jokainen    Chydeniukseen    tutustunut   kansan-
taloustieteilijä  varmaankin   suurella  mielenkiinnolla  tarttuu  edellä

jo  useasti  kosketeltuun  k}'symykseen,  mikä  suhde  tällä  kirjailijalla
oli   aikaisempien   ja   samaan   aikaan   kii`jallisuudessa  esiintyneiden
kansantaloudellisten   ajattelijain   oi)peihin.    Mitä   ensinnäkin   ulko-
maalta  saatuihin  vaikutteisiin  tulee,  on myönnettävä Chydeniuksen
usein  perustelleen  esittämiään  ajatuksia  sillä  tavoin,  että  sitä  h}'-
vällä  syyllä  käy  i)itäminen  suorastaan  luonnonoikcusoppi;n  vetoa-
mise]ia.   Varsinkin hänen myöhemmissä kii`joituksissaan on sanonta-
tai)a   välistä   sellainen.   ettei   juuri   `'.oine   olla   ei)äilystäkään   hänen
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tutustumisestaan  tähän   oppiin  ja   sen   hyväksymisestä.    Mutta  jo
ensimmäisissäkin   kirjoituksissaan    Chydenius    lausui    eräät    mieli-

piteensä  sellaisessa  muodossa,  ett,ä  näyttää  siltä,  kuin  hän  ainakin
jossain  määi`in  olisi  saanut  näist,ä  opeista  tietoa.   Tätä  otaksumaa
osaltaan  tukee  se  tosiasia,  että  Ruotsissa  jo  vuonna  1726  oli  jul-
kaistu  käännös  John  LocÅcn  kuuluisan  teoksen  j)Two  Treatises  on
Government»  jälkimmäisestä   osasta,  ja  uudet   aatteet   senkin  joh~
dosta  saattoivat  asiaa  hai`rastavissa  piireissä  joskus  joutua  puheen
aiheeksi.    Chydeniuksen  oma  ilmoitus,  ettei  hän  ryhtyessään  kan-
santaloudellisia   kirjoituksia   laatimaan   ollut   tältä   alalta   lukenut
muita   kuin   Nordencrant,zin   kirjoituksia,   ei   millään   tavoin   sulje

pois  sitä  mahdollisuutta,  että  hänellä  olisi  ollut  jotakin  kosketusta
alkavien   individualististen   virtausten   kanssa.     Valpi)aasti   seura-
tessaan   yleisten   kysymysten   käsittelyä   hän   oli   saattanut   muu-
tenkin   kuin   kirjoista   joutua   saamaan   tietoa   aikakauden   uusista
ajatuksista.     Se    seikka,    ettei    hän    kii`joituksissaan    suoranaisesti
mitään   maininnut   luonnonoikeusopista   ja   sen   tunnetuista   eng-
lantilaisista   edustajista,   vaikka   hän   varsin   usein   vetosi   arvoval-
taisiin  kirjailijoihin,  vanhanajan  tunnetuista  nimistä   alkaen  il4o7}-
tcsgzw.et/hön  asti,  saattaa  lähinnä  merkitä  sitä,  ettei  hän  itse  ollut
lukenut    mitään    luonnonoikeusoppia    esittävää    teosta.     Muuten
Chydenius   luultavasti   olisi   turvautunut   siihenkin   tukeen,   jonka
hän   viittauksista  tunnettujen  ulkomaisten  kirjailijoiden  lausumiin
ajatuksiin  olisi  mielipiteilleen  ja  ehdotuksilleen  saanut.    Eihän  ole
lainkaan  syytä  ajatella,  että  hän  turhamaisuudesta  olisi  jättänyt
mainitsematta   ulkomaisia   lähteitään   ja   lukijalle   esittänyt   niiden
ajatuksia  ominaan.

Joka   tapauksessa   näyttää   selvältä,   että   luonnonoikeusoppiin
nähden  Chydenius  oli samalla pohjalla kuin fysiokraatit, ja myöhem-

pinä  vuosina  hän  näyttää  tämän i)ekonomistieny) oppisuunnan  tun-
teneen,   vaikkakaan  ei  tiedetä  hänen  itsensä  lukeneen  ainoatakaan
tämän   suunnan   teosta.    Sen   nojallahan   Renvall   luki   hänet   pu-
heena  olevaan  oppisuuntaan  kuuluvaksi  tai  sitä  hyvin  lähellä  ole-
vaksi.   Mutta tässä kohden on huomattava,  että Chydenius luonnon-
oikeusopin    pohjalla    kansantaloudellisia    kysymyksiä    pohtiessaan
tuli  vain  osittain  samoihin  päätelmiin  kuin  fysiokraatit,  nimittäin
vapauden   vaatimiseen  nähden.    Kun  juuri  tämä  asia  siihen  aikaan



ANTTi   CHyDEr{ius   KANSANTALOui)Ei,LisENA   KiRiAiLi]ANA                    14

oli   erinomaisen   täi'keä  ja  käytännöllistä  talouspolitiikkaa  silmällä

pitäen   epäilemättä   pääkysymys,   voidaan  Renvallin  kannalle tosin
myöntää   osittainen   oikeutuksensa.    Mutta   samalla  on  muistutet-
tava,    että   Chydenius   monissa   kirjoituksissaan,   joissa  maanvilje-
lystäkin  verraten  usein  kosketeltiin,  ei  esittänyt  minkäänlaista  lau-
suntoa   maanviljelyksen   i)puhtaasta   tuotosta»,   joka   tietenkin   on
katsottava tärkeimmäksi seikaksi tätä kys.ymystä harkittaessa.   Jos
tyydyttäisiin vain toteamaan,  että  Chydeniuksen  samoin kuin fysio-
kraattien   lähtökohtana   oli  luonnonoikeusoppi,   eikä   pantaisi  huo-
miota  hänen  esittämäänsä  kansantaloudelliseen  käsitykseen  muussa
suhteessa,  voitaisiin   häntä   samalla   ehkä  vei`rata  sosialisteihinkin.

jotka   niinikään   lähtevät   luonnonoikeusopista,   mutta   sen   nojalla
tekevät  toisenlaisia  päätelmiä  kuin  fysiokraatit  ja  libei`alistit.   Chy-
denius   ky]lä   käyttää   kirjoitustensa   ei`äissä   kohdissa   samanlaisia
sanontatapoja  kuin  sosialistit,  mutta  hän  ei  niissä  suinkaan  esittä-
nyt  tämän  oppisuunnan  perusvaatimusta,  tuotantovälineiden  yh-
teiskunnallistuttamista.     Yksin    se   seikka,   että   Chydenius   puhui
ankai`ia  sanoja  »monopolistien» voitoista  ja  kannatti  taloudellista  ja
valtiollista   yhdenvertaisuutta,   ei  tunnu olevan   riittävänä` aiheena
vei`rata   hänen  ajatustapaansa  sosialismiin.

Ruotsin  kansantaloudellisten  kirjailijain  vaikutusta  Chydeniuk-
sen   mielipiteiden   muodostumiseen   on   useasti   kosketeltu.     Joku
merkitys   on   niillä   epäilemättä   ollut;  onhan  hän  itsekin  kertonut
tältä  taholta  saa`mistaan  vaikut,teista.    Mutta   on  näyttänyt  siltä,
kuin    olisi    alettu    liioitella    eräiden    samanaikuisten    ruot,salaisten
kansantaloudellisten    kirjoitelmien    osallisuutta   Chydeniuksen   aja-
tusten  muodostumiseen.   Tässä  yhteydessä  ei  kuitenkaan  ole  mah-
dollista   pitemmältä   puuttua   tähän   kysymykseen,   joka   kaipaisi
ei`ikoisen   käsittelynsä.     Joka   tapauksessa   on   Chydeniuksen   suu-
i`eksi   ansioksi  luettava,   että   hän   omintakeisten   havaintgjensa   ja
osittain  myös  sen  ajan  kirjallisuudesta  saamiensa  herätteiden  poh.-

jalla kirjoituksissaan kehitti kansantaloudellisten ajatusten kokonai-
suuden, joka! ei tosin muodostanut täydellistä, johdonmukaista järjes-
telmää,  mutta  puutteellisenakin  kykeni lukijakunnalleen  avaamaan
uusia   taloudellisia   ja   yhteishnnallisia   näköaloja    aivan   toisella
tavalla  kuin  osittain  samalta  pohjalta  lähteneet  aikaisemmat  kir-

j oitelmat.



42                                                                               LEO  HARMA.Å

Chydeniuksen   kansantaloudellisia   mielipiteitä   käsiteltäessä   on
erikoista  huomiota  pantu  hänen  mi61ipiteisiinsä  kauppataseesta  ja
todettu,   että  siihen  nähden  hänellä  oli  sama  yksipuolinen  käsitys
kuin    mei`kantilisteilla.     Sitä   arvosteltaessa   on   muistettava,   että
tämä  k`ansanomainen  kauppata°seoppi  tuntuu  niin  kovin  yksinker-
taiselta  ja  selvältä.   i)Luonnollisuutensa»  takiahan  se  vielä  meidän

päivinämmekin   -   huolimatta   kansantaloudellisten    kysymysten
tieteellisestä opiskelusta - on melko laajalti vallalla; monella taholla
tai.kastellaan   kauppatasetta   vain   sen  vaikutuksen kannalta, mikä
sillä    on  välittömästi   maksutaseeseen,   pyrkimättä   asiassa   sen   sy-
vemmälle.     Kun   Chydenius   1700-luvun  jälkipuoliskolla   esitti  tätä
kantaa,  joka eräistä julkisuudessa jo tehdyistä vastaväitteistä huoli-
matta   varmaankin  vastasi  yleistä  käsitystä   näistä   asioista,   ei  se
herätä    suurtakaan   oudoksumista,  vaikka   se   ei  olekaan  sopusoin-
nussa  hänen monien muide-n kansantaloudellisten ajatustensa kanssa,

jotka olivat ]aajemmalla pohjalla.  On myös huomattava, ettei hänen
käsityksensä   »kansallisvoitosta»    ollut    aivan   sama  kuin   merkan-
tilistien.    Kuten  Topb.  Kczzzi.o »Uuden  Aui.an» kirjoitussarjassa  i}Antti
Chydenius    (Kytilä)»    on   äskettäin   esittänyt,  eivät   merkantilistit
välittänect   siitä,   miten   rikkaudet   jakaantuivat   kansalaisten   kes-
ken,   mutta   Chydenius  teki  eron  kansakunnan  ja  muutamien har-
vojen   kansalaisten   saaman   voiton  välillä.

Chydeniuksen ensimmäiset kansantaloudelliset kirjoitelmat, jotka
vasta   Schauman   on   saattanut  painosta   julkisuuteen,   käsittelivät
i'ahaa,  ja  tälle  alalle  kuuluvia  kysymyksiä  Chydenius  selvittelikin
sittemmin  mitä   suurimmana  innolla - jopa  niin  suurella,  että  se,
kuten  tunnettua,  muuttui  hänelle  itselleen  kohtalokkaaksi.   Mutta
tällä  alallahan  hän  sai  myöhemmin  nähdä,  miten  oikeassa  hän  oli
ollut   kirjoittaessaan  setelitulvaa  vastaan  ja  vaatiessaan  valtakun-
nan    auttamista   »1uonnollisella   t.inanssijärjestelmälläJ),   sillä   hänen
ensi   a]uksi  ankarasti  tuomittu  ehdotuksensa  tuli,  sittenkuin  »aika
oli   täytettyi},   mieliala   oli  ehtinyt   tottua  tähän  vaikeaan   asiaan,

jokseenkin   sellaisenaan  täytäntöön  pantavaksi.   Mahdollisesti  seik-
kaperäinen   tutkimus  voisi  vielä  tuoda  esille  uusia  näkökohtia  hä-
nen    rahaa   koskevien   käsitystensä   valaisemiseksi   ja   selvittää   nii-
den     yhteyttä    hänen    kauppapoliittisten    mielipiteidensä    kanssa.
Rahakysymyksen   tutkijain  saattaisi  olla  syytä  ottaa  Chydeniuksen



ANTTI    CIIYDENIUS    KANSANTALOUDELLISENA    KIRJAII.IJANA                         43

kirjoitukset     tältä    kannalta     pei`usteellisen     tai`kastuksensa    alai-
siksi.

Vähimmän  on  toistaiseksi  pohdittu  Chydeniuksen  sosialipoliitti-
sia mielipiteitä ja niiden pohjalla olevia perusajatuksia, vaikka niistä
ei.i teoksissa  on  kyllä  huomautettu.   On  syytä  tässä todeta, että kun
jJar¢jd  Wescergci¢rd  vuonna   1896   julkaisemassaan   teoksessa  esitti
vanhemman kansantaloustieteen käsitystä sosialisesta kysymyksestä,
hän   piti  silmällä  vain  suuren  maailman  ajattelijoita  eikä lainkaan
maininnut    Chydeniuksesta,   jonka   mielipiteisiin   tutustuminen   ei
kielen   takia  olisi  hänelle  käyn)`t  vaikeaksi.    Westergaard  itse   on
samassa   tutkimuksessaankin   huomauttanut  siitä,  miten  tanskalai-
nen    kansantaloudellinen    kirjailija,   pappi   O!b   Lt;iÅer}   aikoinaan

jäi   tuntemattomaksi,  vaikka  hän   aikaisemmin   esitti   samansuun-
taisen  ajatuksen kuin Å4ciz£hwS melkoista myöhemmin.    Sitä enemmän
olisi  olluL  ja   edelleen   on  syytä toivoa,  että pohjoismaiden kansan-
taloustieteen  tutkijat kukin kohdaltaan ottaisivat teoksissaan  omia-
kin   kirjailijoitamme huomioon, milloin siihen tilaisuutta on tarjolla.

Chydeniuksen    sosialipoliittiset    ajatukset   näyttävät   läheisesti
liittyvän    hänen    väestökysymyksestä    esittämiinsä   mielipiteisiin.
On  sanottu,  että  Chydenius  näissä  asioissa  oli  merkantilismin  kan-
nalla samoin kuin kauppataseopissaan, hän kun hari.asti avioliittojen
helpottamista  ja  väkiluvun  lisääntymistä,  jopa  siinä  määrin,  että
hän  puolsi  palkintojen  myöntämistä  lasten  kasvattamista  varten.
Mutta   eiköhän   Chydeniuksen  katsantokanta  todellisuudessa   ollut
melko  lailla  toinen  kuin  varsinaisten  populatsionistien,  jotka  tätä
kysymystä    pohtiessaan   etupäässä   pitivät   silmällä   nimenomaan
va]tion  etua?     I-Iänen   lähtökohtanaan,   kuten  ennen  on  huomau-
tettu,   näyttävät   olleen   hänen   omat   havaintonsa   yhteiskunnan
kovaosaisten   jäsenten   vaikeista   olosuhteista.    Huojennusta   silloi-
seen holhousjärjestelmään hän tahtoi sen vuoksi, että voimassa olleet
säännökset  ankarasti  rasittivat  tätä  väestön  osaa.    Siinä  siis  ensi
sijassa  oli  kysymys  ei`i  kansalaisten  onnellisuuden  ehdoista.   Mutta
Chydeniuksen  mielestä  myös  valtakunnan  yhteinen menestys näytti
vaativan   samaa  kuin  yksityisten  onni.   Siltä  kannalta  maan  väki-
luvun    suui`uus   ei   suinkaan   ollut   samantekevä   asia,   varsinkaan
maanpuolustusta   silmällä  pitäen.    Hänen  vaatimustensa  perustelu
tuli    täten   olemaan   sopusoinnussa   silloin   vallalla   olevan   mei`kan-
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tilistien  teorian  kanssa, ja  siihen vetoamalla  kirjoittaja saättoi toivoa
lainmuutosten    aikaansaantia    paljon    paremmin    kuin    puhumalla

yksityisten  kansalaisten  oikeudesta,  joka  luonnonoikeusopista  läh-
dettäessä  tietenkin  olisi  ollut  pääasia.    Mitä  Chydeniuksen  puolta-
mijn  lastenkasvatuspalkintoihin  tulee,  voidaan  nekin  asettaa  yhtey-
teen  hänen  lähtökohtansa  kanssa.   Hänhän  julisti, että jokaisella on
luonnollinen  oikeus  naida  ja  jatkaa  sukuaan,  mutta  köyhän  kansan
keskuudessa    lasten   elättäminen   kävi   vaikeaksi   ilman   avustusta.
Myöhemmin   Chydenius  luopuikin  kannattamasta  näitä  palkintoja

ja   puolsi,  ei.äiden  muiden  etujen ohella, verovapautta määrävuosiksi
reng`eille  ja  piioille  heidän  mennessään  naimisiin,  ennenkui`n  kumpi-
kaan  heistä  on  täyttänyt  30  v.uotta.    Mutta  tällöin  Chydenius  ei
katsonut   asiaa   varsinaisesti  väen  lisääntymisen,  vaan  juuri  vähä-
väkisten  oman  onnen  kannalta,  hän  kun  tahtoi  siten  kitkettäväksi
pois   vanhat   ennakkoluulot   siitä,   kuinka   mieletöntä   on   irtaimien
työmiesten   mennä   naimisiin.    Tässä   oli   siis   päämääränä   yhden-
.vertaisuuden    aikaansaaminen    eri    kansa]aisten    kesken    puheena
o]evalla  alalla,  vaikka  hän  puolsikin  eräänlaisen  erikoisedun  myön-
t,ämistä.     Hänen   ehdotuksensa    oli   siten   samansuuntainen,   kuin
mihin   populaLsionistit   pyrkivät,   mutta   perustelu   oli   melko   lailla
toinen.    Joka   tapauksessa   tuntuu   liioittelulta   Heckscherin   väite,
että   Chydeniukselle  olisi  väen  lisääntyminen  ollut  ))johtotähtenä»,
))ainoana,   jossa   hän   aina   pysyi)).    Sama   tarkoitus   kuin   avioliitto-
asiassa  Chydeniuksella  oli  tehdessään  ehdotuksia  torpparien,  1oi§ten

ja  irtolaisväestön  elinehtojen  helpottamiseksi.   Siinäkin  hän  katseli
asiaa  etupäässä  näiden  vähäväkisten  ihmisten  oman  menestyksen
kannalta.   Vapautta vaatiessaan hän ei suinkaan pitänyt sitä ininään

päämääränä    sinänsä,    vaan    keinona    kansalaisten    onnellisuuden
aikaansaamiseksi.     Iiänellähän   oppijärjestelmän   rakentaminen   ei
ollut    varsinaisena    tehtävänä,    vaan    onnellisempien    olosuhteiden
aikaansaaminen.     Silloisissa   oloissa   näytti,    kuten   jo    mainittiin,
esivallan   ankara   holhous   olevan   pahimpana   painajaisena,   ja   hän
i`yhtyi  pontevasti  taistelemaan  sitä  vastaan.   Tässä  hän  yhtä  mit-
taa   vetosi   luonnolliseen   vapauteen,    esittäen   sen   siunauksellisia
vaikutuksia  eri aloilla;  sen  ajan sosialipolitiikan tehtävänä  oli ennen
kaikkea  kahleiden  kii`voittaminen.    Mutta  Chydeniuksen  kannalta
katsoen  saattoivat joskus  tulla kysymykseen  toisenlaisetkin toimen-
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piteet,   jotka   olisivat   heli)ottaneet  vähäväkisten   elinehtoja,   kuten
lastenkasvatuspalkinnot,   ei`ikoiset  verovapaudet  ja   oikcus   asettua
kruununpuistoihin.     Varsin   suurta   merkitystä   näillä   muutamilla

poikkeuksilla  hänen  yleisestä vai)auden ja yhden.vertaisuuden  ohjel-
mastaan  ei  tosin  ollut,  mutta  nekin  valaisevat  Chydeniuksen  sosia-
1ista  katsant`okantaa,  varsinkin  kun  ne  asetetaan  yhteyteen  hänen
lukuisien   lausuntojensa   kanssa,   joista   hänen   mic`.1ialansa   yhteis-
kunnan   vähäosaisia   jäseniä   kohtaan   niin   selvästi   tulee   näkyviin.
Tällä   pohjalla   Chydeniuksen   ajatustavassa   ilmennyt   »epäjohdon-
mukaisuus»  on  verraten  helposti  selitettävissä;  ei  siinä  kohden  ole
tarpeen, kuten  rleckscher on tehnyt,  ai`vella syyksi sitä,  et,tä Chyde-
nius  ilman  vakavampaa  mietiskelyä  olisi  ottanut  puheena  olevan
kantansa  edeltäjiltään,  vaan  sen hän  on  voinut  saada  ))omalta  itsel-
tään»  yhtä  hyvin  kuin  koko  harrast,uksensa  vähäväkisten  kohtalon
lieventämiseen.   Tämä  taas  nähtävästi  oli  seurausta  siitä,  että  hän

jo   lapsena   oli   kaukaisilla   erämaanseuduilla   saanut   nähdä,   miten
kova  varsinkin   vähävaraisen  maalaiskansan  elämäntaistelu  oli,  ja
että nämä havainnot pitkin aikaa tuntuivat hänen mielessään.   Kun
lukee   hänen   suoi`astaan   liikuttavia   kuvauksiaan   puheena   olevan
väestön   oloista,   on   vaikea   yht}Tä   Heckscherin   väitteeseen,   ettei
Chydeniuksen  johtopäätöksissä  muka  tuntuisi  »minkäänlaista  ulko-
naisten  kokemusten  näkyvää  `7aikutusta»  ja  etteivät  hänen  lausun-
tojaan  sitoneet  ))paikalliset  näkökohdatJ).    Suuressa  optimismissaan
hän kyllä  oli  aikansa lapsi, kuten  Heckscher erikoisesti huomauttaa,
mutta  yhtä  selvästi  hän  myös  oli  kovaosaisen  kotiseutunsa  ja  pal-

jon  kohLuuttomuutta  kärsineen  kotimaansa kasvatti, joka voimalla
ja   väellä   nousi   vaatimaan   ))1uonnollista   oikeutta»   soi`retuille,   niin
hyvin   Pohjanmaan   kaupungeille   kuin   vähäväkisel]e   maalaiskan-
salle.

Chydeniul#en  esittämät  ajatukset ovat yleensä samansuuntaiset
kuin ,vapaamielisen  oppisuunnan.   Se,  mitä  Chydenius  lausui  jokai-
sen ihmisen oikeudesta tehdä työtä ja hankkia siten toimeentulonsa,
liittyy läheisesti jo fysiokraattien  esittämiin oppeihin, ja samalla poh-

jalla   olivat   myöhemmin   liberalistit.     Kun   hän   »kansallisvoittoa»
käsitellessään  lausui,  ettei  jokin  kansakunta  voita  sen  avulla,  että
se   askaroi  monenlaisissa   toimiss€i,   vaan  siten,   että   se  toimii niissä
elinkeinoissa,   jotka  paraiten  kannattavat,  s. o.  joissa  vähin  määrä
2
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ihmisiä   voi  tuottaa   iav€`roita   suui`iinman   arvon,   ja   et,tä   jokainen

yksityinen  iisestään hakee  sen  i)aikan ja  elinkeinon,  jossa hän  parai-
ten   lisää   kansallista   voittoa,   jolleivät   asetukset   häntä   siitä   estä,
riij]i_   tämähän  on  s.amaa,  kuin  mitä  vapaamielinen  oppisuunta  sit,-
temmin  maailmalle  julisti.    llänen  lausuntojaan monitoimisuudesta

ja   eri   elinkeinojen   suosimisesta   lukiessa   johtuvat  mieleen  ne  aja-
tukset,  joita  myöhemmin  j3jccr,J.c!o  saattoi  kuuluisiksi  tunnetulla  csi-
merkillään   viinin   ja   kankaan   erilaisista    tuotantokustannuksista
Englannissa ja  Portugalissa, ja siitä kansainvälisen Lyönjaon suhteen
saatava   opetus.     Se  teoi.ia,  että  jokainen  ihminen  omaa  onneansa
tavoitellessaan   siten  paraiten  edistää  myöskin  yhteistä  hyvää,  oli
Chydeniuksen     sainoin    kuin   m}'öhemmin   Adcrm    Lsmt.£hin    opeissa

peruskohtia.       Kun     edellisen   kirjoituksissa   tämä    ajatus   esiintyi
niin   selvästi jo  11  vuotta  aikaisemmin  kuin  kuuluisassa  ))Tutkimuk-
sessa   kansojen  rikkauden  luonnosta  ja  syistäi),  on  hänelle  siis  tässä
kohden  tunnustettava  etusija.

Ant,ti   Chydeniusta   onkin   hänen   esittämiensä    oppien   nojalla
veri'attu  itseensä  Adam  Smit,hiin.   Jo  tunnettu  ruotsalainen  histori-
oitsija  ja  valtiomies  H¢7ts  For``'Se!Z aikoinaan,  vuonna  1868,  merkan-
tilismista  kirjoittaessaan  lausui,  ett,ä »Ruotsilla Andi'eas Chydeniuk-
sessa  on toinen Adam Smith, vähemmän jäiiestelmällinen ja vähem-
män   loistava,   mutta   samoin  uusin  käsityksin  (insigter)  tuotannon

ja  vaihdon  peruslaeistay).    4.?.ej  LjzJe  taas  väitöskirjansa loppuarvos-
t,elussa osoitti Chydeniuksen ja  Smithin kannan välillä  olleen useissa
kohden  yhtäläisyyttä,  mutta  huomautti  sitten,  että  edellisen  kir-

joitukset  olivat  vailla  sitä  järjestelmällistä  yhtenäisyyttä,  joka  on
läpikäypänä Smithin teoksessa.   Smith oli tehnyt kansojen talouden
tarkastelun tieteeksi ja ulottanut tutkimuksensa alueille,  joita  Chy-
den`ius   ei  lainkaan  kosketellut.   Tästä  reservatsionista  välittämättä
talousoikeuden    ja   kansantaloustieteen   professori   Af:G!   L{Z/.ens£rcmc!
vuonna   4890  esittäessään  lainopintojen  vaiheita  Turun  yliopistossa
antoi    Chydeniukselle   empimättömän   tunnustuksensa   lausumalla,
että  hän oli »i`akentanut oppinsa täsmälleen  (precis)  sainalle pohjalle
kuin  Adam Smith ja teki sen aikaisemmin kuin hän».   Edelleen Liljen-
strand   huomautti,   että   ))jos   Chydenius   olisi   elänyt edullisemmissa
olosuhteissa  ja  vaikuttanut  huomatummalla  paikalla  sivistyneessä
maailmassa,    olisi    voinut     tapahtua,    että    Smithi]le    myönnetty
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kansantaloustieteen     isän    kunnianimi   olisi   joutunut  hänen   osal-
1een,,.

Kun   väitetään,   mitä   olisi   tapahtunut,   jos   jotkin edellytykset
olisivat   olleet  toiset,   ei  sellaisilla   arveluilla   tietenkään   ole   suurta
merkitystä.    Mutta  jokaisen  täytyy  myöntää,  että  Chydeniuksella,

joka   erämaan   oloissa   kasvaneena  ja  syrjäisen  kappeliseurakunnan
pappina  ollessaan  pani  alulle  suui.iarvoisen  kirjallisen  tuotantonsa,
olivat kovin vaatimattomat edellytykset toimimaan kansantaloudel-
1isena  kirjailijana,  ja sitä suurempi on se ihailu ja kiitollisuus, jolla jäl-
kipolvet hänen toimintaansa  muistelevat. Hänen  Tukholmassa  olles-
saan  tosin  olosuhteet  olivat vähän  suotuisammaL,  siellä kun tarjou-
tui tilaisuutta mielipiteiden vaihtoon näitä kysymyl#iä hari`astavien

ja jossain määi`in tuntevien valtiopäivämiesten ja muidenkin kanssa.
Mutta varsinaiseen tutkimustyöhön hänellä ei tietenkään ollut ajan-
kaan puolesta tilaisuutta hänen mitä suurimmassa kiireessä useimpia
kirjoitelmia  laatiessaan,  eikä  häntä  -  enempää  kuin  monta  muuta
kansantaloudellisen  kirjallisuuden  merkkimiestä  ~  käy  pitäminen
varsinaisena   tiedemiehenä   tällä   alalla.     Chydeniuksen   päätarkoi-
tuksena näyttää olleen nousta taisteluun yhteiskunnan vähäväkist,en

ja  sori`ettujen  jäsenten  puolesta.   Tästä  toiminnasta  -  melkeinpä
kuin  sivutuotteena -  syntyivät  ne  uudet  opit,  jotka  hän  kirjoitel-
missaan   esitti  ja  jotka  mei`kitsivät  uutta  uraa  kansantaloudelliselle
ajattelulle   ja  tut,kimustyölle.   Siitä,  että  kysymys  oli  uuden  y)osoit-
tajani)  laskeinisesta  lukijan  silmien  eteen, hän itsekin huomautti kir-

joituksensa  »Kan.sallisvoitto))   1   §:n  lopussa.

Mutta  niin  selvältä  kuin  näyttääkin,  että  Chydenius  vapauden
oppeja talouselämään sovittaessaan kulki  suurimmaksi  osaksi  ennen
raivaamatonta  tietä,  tuntuu  siltä,  kuin  kaikilla  tahoilla  ei  oltaisi
halukkaita  tätä todeksi myöntämään.   Kuten  edellä  on jo  viitattu,
on  kaksi  ruotsalaista  tutkijaa  katsonut  voivansa  hänen  rinnalleen,

jopa    edelleenkin    asettaa    toisia   saman   ajan   kansantaloudellisten
kirjoitusten  laatijoita  ja  hänen  erikoiseksi  ansiokseen  katsoa  etu-

päässä hänen verratonta kirjallista kykyään.   Onko tällainen  arvos-
telu  aivan  tasapuolinen,  siihen  kysymykseen  voidaan  täysin  sitova
vastaus   antaa   vasta   sitten,   kuin   yksityiskohtaisen   tutkimuksen
avulla  on  asiaa  perusteellisemmin  valaistu.
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Mutta  siitä tuskin lienee  erimielisyyttä,  että Ant,ti  Chydeniuksen
kirjoitukset,   jotka   julkisuuteen   t,ultuaan   olivat   suuren   huomion
esineinä, mutta  sittemmin jäivät jotenkin täydelliseen unohdukseen,
hyvällä   syyllä   ansaitsevat   vielä  nykyisenkin  sukupolven  suosiota.
Usein   mainiti,u  JJccÅSc/ict.,  antaessaan  vuonna  1926  pienessä   teok-
sessaan    neuvoja  taloudemsia  opintoja  varten,  sanoo   Chydeniusta,
hengenheimolaistaan  taloudellisen  vapaamielisyyden  kannattajana,
»aikaisen   taloudellisen   individualismin   ]oistavaksi   edustajaksi   ja
vielä    tänä    päivänä    suurimmassa   määrin   lukemisen    arvoiseksi».
Samantapainen  huomautus  olisi  nähtävästi  syytä  tehdä  myös  mei-
käläisille    kansantaloudellisten     opintojen    harjoittajille.     Puheena
olevat  opinnot  pyrkivät  useinkin  muodostumaan  pääasiallisesti  ny-
kyisen  teorian  opiskeluksi,  jonka  rinnalla  aikaisempiin  kirjailijoihin

pannaan  huomiota  vain  sikäli,  kuin  heitä  esitetään  tämän  tieteen
histoi`iassa.    Mutta   epäilemättä   olisi  suui`eksi  hyödyksi,  jos  näissä
opiiinoissa   meneteltäisiin   samoin   kuin   esim. filosofiassa,  jossa  cri
ajattelijain     oppijäi`jestelmille     sinänsä    myönnetään    pysyvä    ar-
vonsa;   opiskeltaessa  pidetään  tärkeänä  tuLustua  aikaisempiin  filo-
sofeihin  heidän teoksiaan lukemal]a  eikä tyydytä vain filosofian his-
torian  selontekoihin heistä.   Jos  kansantaloustieteen oppeihin  tutus-
tuttaessa olisi sama tapa käytännössä, opiskelijan tiedot nojautuisivat

i)a]jon  varmemmalle  pohjalle  kuin  tutustuttaessa  vain  ))valmiisiin»
teorioihin   ja   yksinomaan   nyk}'ail+aisijn    oppikirjoihin.     Varsinkin
taloushistoriallisen   käsityksen   syvenLämiselle  tällaisel]a  opiske]ulla
olisi   suuri   mei.kitys. -   Mikäli  Suomen   aikaisempiin  kansantalou-
dellisiin   kirjailijoihin  tahdotaan  tut,ustua,  ei  valinnan  vara  todella-
kaan ole suuri; eihän meillä puheena olevalta alalta o]e julkaistu var-
sin   monta sellaista teosta, joilla vielä pitkien  aikojen päästä olisi p}T-
syvä    arvo.     Melkeinpä   ainoana   poikkeuksena   ovat   Chydeniuksen
mainiot  kirjoitukset, joilla  nykyäänkin, toista  sataa  vuotta  jälkeen-

päin,  on  lukijoille  mitä  suui`in   viehätyksensä.
Sen jälkeen  kuin  Chydeniul#en  valtiollisten kirjoitelmien koko-

elma  oli  tehnyt  hänestä  tunnetun  kirjailijan,  josta  usein puhuttiin
-   vaikkakin  hai`vat  lienevät  hänen  kirjoituksiaan  yksityiskohtai-
semmin   tutkineet  -   voitiin   hänen   kuolemansa   100-vuotispäivää
vuonna  1903  juhlia  muistopatsaan  pystyttämisellä  hänen  kotiseu-
dulleen   Kokkolaan;   samaan   aikaan   julkaistiin   hänen   elämästään
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suomenkielinen   esitys.    Hänen   syntyinänsä   200-vuotispäivän   joh-
dosta  saatettiin  hänen  valtiolliset  ja  kansantaloudelliset  kirjoituk-
sensa  myös  suomenkielisen  yleisön   saataville,  ja  hänen  kasvonpiir-
teensä  ikuistettiin  hänestä  lyötetyn  mitalin  muodossa.

Julkaistessaan    Antti    Chydeniuksen    valtiollisten    kirjoitusten
kokoelmaan  liittyvän  elämäkerran  Palm6n  sen  nimilehdellä  ilmoitti
esittävänsä   myös   hänen   paikkansa   Suomen   historiassa,   ja   tältä
kohdalta  tutkimustyö,   myöhempine  täydennyksineen,  näyttää  ole-
vankin  pääasial]isesti loppuun suorit,ettu;  Chydeniuksen paikka  isän-
maamme  historian  lehdillä  on  jotakuinkin  tarkasti  määrätt}..   Sitä-
vastoin   kysymys   Chydeniuksen   kirjailijatoiminnan   kansantalous-
tieteellisestä   merkityksestä   kaipaa,   kut.m   edellä   on huomautettu,
vielä    yksityiskohtaista    selvittelyä,    ennenkuin    hänen    paikkansa
kansantaloudellisen    kirjallisuuden    historiassa    voidaan    varmasti
määrätä.  Tämä tutkimustyö on kansantaloustieteilijäimme vartaisia
tehtäviä.     Toivottavasti    se    saadaan    täysin    suoritetuksi   ainakin
ennen,   kuin   seuraavaa   Ch}'deniuksen   muistopäivää   juhlitaan.
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Tullitariffikomitean. toimeksiannosta

KLr5.  E.   Nevanl,inna.

Seuraavassa   koetetaan   'saada   jotakin   tietoa  ulkomaisen  dum-

pingin   taloudellisesta   merkityksestä   Suomelle.

Dumping-tutkimus.

Sellaisen   tehtävän    suorittamisessa    olisi    tietenkin    edullisinta
käyttää  empiiristä  menettelyä.   01isi  pyrittävä  toteamaan  tapauk-
set,   joissa   ulkomaista   dumpinkia   on   Suomessa   esiintynyt,  sekä
ne  taloudelliset  seui`aukset,  jotka  sillä  on  täällä  ollut.    Tosin  siten
saavutetut  tulokset  voitaisiin  katsoa  päteviksi  ainoastaan  oloissa,

jotka    eivät    missään    asiaan    vaikuttavassa    suhteessa    poikkeaisi
niistä,    jotka    ovat    olleet    tutkimuksen    edellytyksinä.     Sellaista
muuttumattomuutta  ei juuri  voi  olettaa todellisuudessa  esiintyvän.
Mutta   on   ilmeistä,   että   sillä   kokemukseen   perustuvalla   tiedolla,

joka  t,uollaista  menettelyä  käyttämällå olisi  saavutettu,  olisi  mel-
koinen   arvo    senkin   ajankohdan   jälkeen,   johon   se   vai`sinaisesti
kohdistuisi.

Dumpingin  vaikutusten  einpiirinen  tutkiminen  kohtaa  kuiten-
kin  melkein  voittamattomia  vaikeuksia.    Fjnsinnäkin  on  jo  hyvin
vaikeata  tyydyttävästi  selvittää,   milloin  dumpinkia  todella  esiin-
tyy.    Puhumattakaan  siitä,  että  itse  dumpingin  käsite  on  jossain
määrin  epämääräinen,  niin dumpingin harjoittajat,  monesta  syystä,
mielellään   koettavat   salata   tämän   menettelynsä.    Ja   jollei   niin
olekaan  laita,   johtuu  itse  dumpingin  olemuksesta,   että   on  hyvin
vaikeata   varmuudella   i`atkaista,   milloin   sitä   harjoitetaan.    Miten
dumpinki    määriteltäneekin,    siinä    on    aina   kysymys   myynnistä
ulkomaille,    joka    tapahtuu    jossakin    merkityksessä    ))alihintaan».
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Mutta  hinnan  määi`ään  vaikutl,avat  niin  monet  tekijät,  et,tä  usein
on   ylen   vaikeata,   jopa   mahdotont,a   i'atkaist€i,   onko   tietty   hinta
todella  dumpinghinta.    11inta  \.oi  olla  esim.  alhaisempi  kuin  asian-
omaisen tavaran inarkkinahinta sen kotimaassa.    Mutta tämä allein-
muus  voi  vain  vastata  esim.  maksuaikaan  nähden  tai  muussa  suh-
teessa  epäedu]lisempia  ehtoja,  joilla  myynti  tapahtuu  ulkomaisilli.
ostajille,   niin   ettei   todellista   hinnan   eroa  olekaan.   Jo  tästä  joh-
tuu,  että  sielläkin,  missä  tuotantoa  ja  ulkomaankauppaa  koskevat
kirjalliset   lähteet   sisältävät   enemmän   .tai   vähemmän   runsaasti
tietoja  dumpingista,  nämä  tiedot  eivät  läheskään  aina  ole  luotet-
tavia.    Lisäksi  tulee,  että  tietojen  antajat  eivät  aina  ole  tarpeeksi
kykeneviä  oikeiden  havaintojen  tekemiseen  eivätkä  aina  edes  puo-
1ueettomia  ja  sen  vuoksi  helposti  pitävät  dumpingina  sellaistakin
myyntiä,   joka   ei   sitä   ole.

Toinenkin   vaikeus   kohtaa   dumpingin   vaikutusten   empiii.istä
selvittämistä.    Siinä  on  kysymys  ensi  sijassa  siitä,  mitä  dumping
vaikuttaa  hintoihin.    Mutta  kun  hinnat  ovat  alttiit  monista  ei`i-
1aisista syistä johtuville vaikutuksille,  ei ole helppoa eikä aina  ollen-
kaan  mahdollista  selvittää,  mikä  osuus  juuri  dumpingilla  on  kul-
]oinkin  vallitsevan  hintatilan  tekijänä.    1]i  siis  csim.  riitä,  jos voi-
daan  osoittaa,  että  milloin tietyn tavaran dumpinkia tiettyyn maa-
han   harjoitetaan,   tämän   tavaran   hinta   silloin   on   tuontimaassa
alhaisempi  kuin  sitä  ennen;   on  iiiyöskin  tarpeen  saada  tieto  siitä,

johtuuko tämä hinnanalennus juuri dumpingista, vaiko ehkä muista
syistä.     Dumpingin   voi   myös   ajatella   aientavan   hintaa   tuonti-
maassa  suhteellisesti  siten,  että  se  vain  estää  hinnan  nousun,  joka
muuten  tapahtuisi.    Mutta  on  selvää,   että  tällaista  vaikutusta  ei
ole   mahdollista   osoittaa   induktiivista   tietä.

On  luonnollista,   että  kaikki  nämä  vaikeudet  esiintyvät  myös,
jos tahtoo tutkia vieraasta dumpingista Suomelle syntyviä seurauk-
sia.   Osittain  ne  ovat  meidän  maata  koskevassa  dumpingtutkimuk-
sessa   erityisen   suuret.     Tämä   johtuu   siitä,   että   lähteitä,   jotka
sisältäisivät    tietoja    riimenomaan    Suomessa    harjoitetusta    ulko-
maisesta  dumpingista,  on  olemassa  vain  vähän  verrattuna  siihen
rcinpiiriseen  aineistoon,  joka  on  käytettävissä  tutkittaessa  vleensä
sivistysmaissa   esiintynyttä   dumpinkia.

Tosin    dumpingtutkimus   on   saanut    arvokasta    apua   havain-
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noista,  joita  ei`i  maissa  ja  eri  aikoina  on  voitu  tehdä.    Edellä  kos-
ketelluista   vaikeuksista   on   kuitenkin  ollut  seui`auksena,  että  tämä
tutkimus  yleisesti  on  ollut palmtettu etupäässä käyttämään deduk-
tiivista  menettelyä,  niin  painaviin  muistutuksiin  kuin  se  antaakin
aihetta    sovellettuna    sosialisiin    ilmiöihin.     Samat    syyt    tekevät,
ettei  ole  muuta  neuvoa  kuin  meitetellä  siinäkin  selvityksessä,  jota
seuraavassa    yritetään,    pääasiallisesti    samalla    tavalla.     Silti    on
selvää,   että  myös  se   empi,irinen  tiet,o   on   ot,ett,ava   mukaan.   mikä
aineesta   on   saatavissa.

Mitä  on  pideuävä  dumpinkina.

Viitattiin   jo   siihen,   että   dumping-sanan   mei`kitys   on  jonkun
veri.an  ei)ämääräinen.    Niin  on  laita  varsinkin  käytännön  kielessä.
Liikemiespiireissä   nimitetään   usein   dumpingiksi   melkein   kaikkea
myyntiä   i)tavallista»   alempaan   hintaan,   siitä   riippumatta,   mitä
laatua   tämä   hinta   ja   myynti   on.    Mutta   myös   lainsäädännössä,

jolla   ei.i   maissa   on   pyritty   ehkäisemään   vierasta   dumpinkia,   on
dumping   määritelty   ei`i   lailla,   ja   tutkijainkin   kesken   käsityl#et
vaihtelevat   siitä,    millainen   myynti   on   katsottava    dumpingiksi

(pitkä  luettelo  niinhyvin  käytännössä  kuin  teoriassa  esiintyneistä
dumpingmääritelmistä  on  esim.  kirjassa  Pes!,  Das  Dumping,  1921,
siv.   23-27).    Kysymys   on,   niinkuin  kaikki  määritelmäproblemit,

pohjaltaan   mielivallan   asia,   koska   se   on   kysymys   siitä,   millaista
myyntia    on    r".m££e£Cövå   dumpingiksi.     Voisi   olla    houkuttelevaa,
muutamien  tutkijain  ja  lakien  mukaisesti,  liitt,ää  dunipingin 1{äsite
tuotantokustannuksiin    ja    katsoa,    että    dumpinkia    esiintyy    sil-
1oin,   kun  tavara  myydään  hintaan,  joka   on   niitä   alemTii.    Mutta
tätä  vastaan   puhuu  kaksi  täi`keätä  seikkaa.    Ensinnäkin  se,   cttä
tuotantokustannukset,  niinkuin hyvin tiedetään,  usein,  ehkä  useim-
miten,  ovat  epämääräinen  suure  ja  toiseksi  se,  että  ainakin  ulko-

puolisen   on   enimmäkseen   mahdotonta   tarpeeksi   tärkoin   tietää
niiden   määi`ää   edes   tietyssä   yksityisessä   yrityksessä.    Sen   sijaan
voidaan yleensä  todeta  se hinta,  johon tietty tavara  tietyillä  mark-
kinoilla   tiettynä   ajankohtana   myydään.     P\Täist,ä   syistä   on   sekä
tutkiinuksessa  että  käytännössä  se  kanta  yhä  enemmän  vakiini.u-
nut,  että  on  tai`koituksenmuk.aisint,a  käyttää  dumping-sanaa  ilmai-
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semaan   sellaista   myyntiä,   joka   eri   maissa   tapahtuu   asiallisesii
ei`i  hintaan.    Näin  käsittävät  dumpingin  ainakin:  italialainen  Jcm-
7ic}co7%   (ks.   Pes!`,   m.  t.  s.   24),   saksalaiset   Djet2;ez   (Free   Trade   and

the   Labour   Market,   Econ.   Joui`n.   v.1905   s.1~ql),   Fezcz   (Anti-
Dumping   Prämienklaustil   und   Ausgleichszölle,   Arch.   f.   Soz.   wiss.
und  Soz.  pol.,  44:s  nid.`  v.   1917,  s.  462)  ja  PesJ  (m. t.  s.134 ja  kir-

joit:ssa   Dumping,    Handwörtei'b.   der   Staatswissensch.,   /±:s  pain.),
ranskalainen   Hc!zJser   (Pesz,   m. t.  s.   24),   englantilaiset   Ashzey   (The
Tai`iff   Problem,   3:s   pain.   1911,   ss.   70   y.  m.,   vaikkakaan   hän   ei
anna   nimenomaista   määrittelyä),   /\4cbrsh¢ZZ   (Industry   and   Trade,
1919,   s.   628)   ja   Pjgou  (Professoi`  Dietzel on  Dumping  and  Retalia-
tion,   Econ.   Journ.   1905,  s.  436-443)  sekä  amei`ikkalaiset  TcbzÅ9sjg

(Principles   of   Economics,  3:s  pain.  1921,   1,  s.  207,  vaikka  hän  esi-
telmässään   v:lta   1904   nimeltä   Present   Position   of   the   Doctrine
of  Free  Ti`ade  ja  sen   mukaisesti  kirjoissaan  Free  Trade,   the  Tariff
Problem and  Reciprocity,  1920,  s.  10,  ja  Some  Aspects  of the Tariff

Question,   4:s   pain.   1924,   s.   204,   oikeastaan   sanoo  ymmärtävänsä
dumpingilla    tavarain    myyntiä    ulkomaille    >)normaalia    alempaan
hintaan)))   ja   VL.ner   (Dumping,   a   problem  of   lnternational  Trade,
1923,   s.   3   y.  m.,   sekä   v:n   1927   kansainvälistä   talouskonferenssia
varten   kirjoittamassaan   Memorandum   on   the    Dumping,    s.    1).
Lainsäädäntö taas  on  omaksunut tämän  duinping-käsitteen  ainakin
Kanadassa  (v.  1904,  |907  ja  1921),  Etelä-Afrikassa  ('1914  ja  1922),
Austraaliassa    (1921),    Uudessa    Seelannissa    (1921)    ja    Amei.ikan
Yhdysvalloissa    (1916   ja    1921)    (Vjne7.   m.t.    s.    274~275).     Myös
Englannin   anti-dumpinglaki   v:1ta   1921   ())The  Savegdai`ding  of  ln-
dusti`ies   Act)))   on   asiallisesti   samalla   kannalla,   vaikka   se   nimelli-
sesti  lähtee  tuotantokustannuksista  (V;7ter  m. t.  s.  2'1  ja  219).    V:n
1927  kansainvälinen  talouskonfei'enssi  ja  sen  asianom.  valtiokunta
ei  voinut  sopia  siitä,   mitä  oli  pidettävä  dumpinkina,  ja  jätti  sen
vuoksi   asiasta   hyväksymässään   päätöslauselmassa   tämän   käsit-
teen  määrittelemättä  (konferenssin  ))Rapport  et  actes»,  I  s.  44 ja  11
s.   29-30,   100--107,   109,   111-142,   118   ja   131).

Kun  dumping  ymmärretään  niinkuin  edellä,  käsittää  se  ensin-
näkin  yleisimmin  esiintyvän  tapauksen,  nimittäin  sen,  jossa  ulko-
maille  myydään  halvemmalla  kuin  kotimaassa,  ja  lisäksi  ne  harvi-
naisemmat  tapaukset,  että,  milloin  kotimaista  myyntiä  ei  sanotta-
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vasti  ole,  toisiin  vientimaihin  myydään  halveinmalla  kuin  toisiin,
sekä  että  kot,imaassa  otetaan  alempi  hinta  kuiii  ulkomailla.    Toi-
selta   puolen   tämä   dumping-käsite   vaatii,   ett,ä   hintaeron   pitää
olla todellinen;  se ei saa olla vain nimellinen tai muuten näennäinen.
Toisin   sanoen:    dumpinkia   voidaan   katsoa   esiint\.vän   vain,    jos
hinta   on   eri   suui`i   eri   markkinoilla   samaan   aikaan   sainanlaisesta

ja   samoilla   ehdoilla   myydystä   tavarasta,   taikka,   mikä]i   nämä
edellytykset   ovat   erilaiset,   jos   hinnan   ero   on   suurempi   tai   pie-
nempi  kuin  mitä  järjellisesti  void.aan  pitää  ehtojen  erilaisuudesta

johtuvana.     Tämä  on  tärkeä  seikka,  joka  tekee  dumpingtapaukset
paljon   hai`valukuisemmiksi  kuin   ne,   joissa   esiin.   kilpailevien   yri-
tysten  puolelta  dumpinkia  sanotaan  esiintyvän.    Kansainvälisessä
kaupassa  inyydään  usein  eri  maihin  näennäisesti  eri  hintoihin  vain
sen  johdosta,   että  kaupan   ehdot  ovat  erilaiset,   mitä  tulee   esim.
myytyyn tavaramääi`ään, maksuaj an pituuteen, luottoi.iskiin, tilaus-
ten  hankinnan  kustannuksiin,  ostosopimusten  tekoaikaan,  tavaran

pakkaukseen  y. m. s.    Taikka  hinnan  ero  voi  johtua  tullin  palau-
tuksista,  joita  vientimaassa  myöhnetään  siellä  jalostetusta  raaka-
aineesta,  kun  siitä  tehty  tavai`a  viedään  ulkomaille,  taikka  veron-
alaisen  tavaran  verovapaudesta,   kun   se  viedään  maasta.    Tällai-
sista  erilaisuuksista  saattaa  johtua,  että  hinta  \'oidaan  pitää  alhai-
sempana   vieraalle   kuin   kotimaiselle   ostajalle.     Niistä   voi   myös
seurata,   että   toisen   vieraan   maan   ostajille. voidaan   myydä   hal-
vemmalla  kuin  toisen.   Mutta  samat  seikat  voivat  myöskin  tehdä,
että   yleensä   ulkomaille  on  mahdollista   myydä  alle  kotimaan  ta-
vallisen  hinnan.    Tullin  tai  aksiisin  palautuksen  tai)auksissa  tämä
on   ilineistä.     Mutta   myynti   ulkomaille   voi   myös    säännöllisesti
tapahtua   isommissa   erissä   kuin   kotimaan   ostajille   ja   sen  vuoksi
olla    myyjälle   edullisempi;    ulkomaisen   myynnin   ehtona   voidaaii
ehkä   pitää   käteismaksua,   silloin  kuin  kotona  on  pakko  myöntää

pitkä  maksuaika,  vientitavara  saattaa  laadultaan  olla  vähän  huo-
nompaa,  vientihinnat  voivat  olla  määrätyt  fob.,  kotimaiset  ostajan

paikkakunnalla,   edellisten  lisäksi   voi  tulla   eri   korvaus   pakkauk-
sesta,   silloin  kuin  se  jo   sisältyy  jälkimäisiin  j.  n. e.     On  ilmeistä,
että   mikäli   kotimaisen   ja   ulkomaisen   myyntihinnan   ero   vastaa
tällaisia   erilaisuuksia,   se   on   vain   nimellinen.    Sen   tähden   se   on
edellisessä   määritellyn   dumping-käsitteen   ulkopuolella.
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Kun  dumpinki  ymmärretään  näin,  saattaa  sitä  toiselta  i)uole]i
esiintyä   silloinkin,   kun   nimellinen   eli   näennäinen   hinta   on   saina
sekä  koti-   että  ulkomaalla.    Nimittäin  jos   samalla  muut myynti-
ehdot  ovat  edullisemmat  vieraiden  maiden  kuin  oman  maan  osta-
jille,   esim.   siten,   että   edellisille   myönnetään   pitempi   maksuaika
tai   ilmainen   pakkaus,   josta   jälkimäisiä   erikseen   veloitetaan,   tai
ilmainen  kuljetus  satamaan,  milloin  kotimaan  hinta  on  määrätt,y
tehtaalla,  tai  jos  ulkomaille  myyty  tavara  on  korkeampilaatuista.
Tämmöistä  »salattua»  dumpinkia  voidaan  myös  harjoittaa  konsig-
natsioni-myynnin  muodossa,   lähettämällä  tavara  ulkomaille   asia-
miehen  m}rytäväksi  »parhaaseen  saatavissa  olevaan  hintaan».

Edellä   huomautettiin,   että   dumpingin   käsitettä   määi.ättäessä
on   vaikeata   antaa   ratkaisevaa   merkitystä   sille   seikalle,    missä
suhteessa   myyntihinta    on   tuotantokustannuksiin.     Jos    tavaraa
myydään   ulkomaille   hintaan,   joka   ilmeisesti   on   alle   tuotanto-
kustannusten,   mutta  joka   ei   kuitenkaan   ole   kotimaista   myynti-
hintaa  alempi,  ei  sellainen  myynti  siis  edellisen  mukaan  ole  dum-

pinkia   sanan   telmillisessä   merkityksessä.     Sama   koskee   sellaista
myyntiä,   jota   ulkomaisen   liikkeen   toisessa   maassa   oleva   haara-
osasto tai tytäryritys jälkimäises`sä harjoittaa tuotantokustannuksia
alempaan  hintaan.    Nyt   on  kuitenkin  ilmeistä,   että   moleinmissa
näissä   tapauksissa   on  kysymys   my}-nnistä,   joka   ostavalle   maalle
saattaa   olla  vaikutuksiltaan   aivan   tai   melkein   sama   kuin   varsi-
nainen    dumpinki.      Näin   ollen  on   nämäkin   tapaukset   otettava
dumping-kysymyksen  yhteydessä  lukuun.

Mit,ä  ul,komainen  dumping  yLeensä  vai,ku+±aa  t,uonti,maahan.

Kun  käydään  tarkastamaan  ulkomaisen  dumpingin  vaikutuksia
sille   maalle,   johon  tämä   myynti   kohdistuu,   on   otettava   lukuuii
ne   erilaiset   syyt,   jotka   dumpinkia   synnyttävät,   vastaav.   ne  tar-
koitukset,   joihin  dumpingin  harjoittajat  pyrkivät.     Edellä  maini-
tussa  kirjassaan   Vj7ter  (siv.   23)   antaa   dumpingin  syistä,  vastaav.
tarkoituksista   luettelon,   jota   voitanee  pitää suunnilleen tyhjentä-
vänä.   Sen  mukaan  dumpinkia  voidaan  harjoittaa

1)  tilapäisen  liikatuotannon  myymiseksi;
2)  tarkoituksetta   (milloin   viejän,   joka   ei   ole   vienyt   tavaraa
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dumpattavaksi,   on  pakko,   vielä   suuremman   tappion  vält-
tämiseksi,  myydä  ulkomaalle  viemänsä  tavara  alihinnasta);

3)   markkinain   säilyttämiseksi,    joilla   hinta    asianom.    aikaan
on  tavallista   alhaisempi;

4)   uusien  markkinain  saavuttamiseksi;
5)  kilpailun  poistamiseksi  tietyiltä  markkinoilta;
6)   kilpailun   syntymisen   estämiseksi;
7)   kost,oksi  dumppaajan  maahan  harjoitetusta  dumpingista;
8)   t,uotaiinon    pitämiseksi     alentamattomin    kotimaanhinnoin

tuotantokyvyn   määräisenä;
9)   suuresta    tuotannosta    lähtevien    etujen    saavuttamiseksi.

alentamat,tomin   kotimaanhinnoin;    ja
10)   puhtaasti   merkaiitiilisista   syistä   (kun   valtiovalt,a i`ahallisin

uhrauksin   edistää  vientiä).

Riippuen   siitä   vaikuttimesta,   josta   se  johLuu,   dumpinki  muo-
dostuu    ei`ilaiseksi    kestämisaikansa    puolesta.      Tämä    on    helppo
havaita.    Esim.   jos   dumpinl{i   johtuu   4)   ja   2)   mainituista   syistä,
voidaan  pitää  varmana,  että  se  ei  ole  ainoastaan  ohimenevä,  vaan
että   se   on   suorastaan   tilapäinen,   satunnainen   ilmiö.     Dumpinki,

joka  johtuu  kohdissa  3-7  mainituista  vaikuttimista,  ei  myöskään
voi  hevin  muodostua   ainakaan   hyvin  pitkäaikaiseksi.    Se   saatt,aa
kestää   kuukausia,   ehkä   vuosiakin,   ehkä   myös   ajoittain   uudistua;
mutta   joko   se   saavuttaa   tarkoituksensa,   jo]loin   se   luonnollisesti
lakkaa,     taikka    tarkoituksen     saavuttairiinen    osoittautuu     mah-
dottomaksi,  ja  silloin  tällainen  dumpinki  myös  lakkaa  (poikkeusta
t,ästä   voi   tuskin   edes   ajatella   sen   dumpingin   tekevän,   jota   har-

joitetaan   kilpailun   syri!ymjse7t   estämiseksi).    Toisin   on   sitävastoin
laita,  jos  dumpinki  johtuu  8),  9)  ja  10)  kohdissa  mainituista  syistä.
Silloinkin  voi  olla,  että  dumpinki  jåtkuu  vain  tietyn  ajan.    Mutta
näissä  tapauksissa   on  myös   mahdollista,   cttä  se  jatkuu  epämää-
räisen  pitkän  ajan  tai  joka  tapauksessa  niin  kauan,  että  se  esiintyy

pysyväisenä   ilmiönä.
Dumpinkia     koskevassa     kirjallisuudessa     tehdään     dumpingin

esiintymisajan   perusteella   tavallisesti   ero   ainoastaan   »pysyväisen»

ja    ))ei-pysyväisen))    dumpingin    välillä.     Näyttää    kuitenkin    siltä,
että   V®.r2er  on   oikeassa,   kun   hän   (m. t.  s.   30)   painokkaasti  teroit-
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taa,  että  jälkimäistä  lajia  oleva  dumpinki  saattaa  kestämisajaltaan
(ja sen mukaisesti vaikutuksiltaan)  olla olennaisesti erilaista.   Ensin-
näkin  se  voi  olla  aivan  tilapäistä  eli  satunnaista,  jota  esiintyy  vain
silloin  tällöin  ja  jonka   takana   ei  ole  tietoista   dumpinghintapoli-
tiikkaa  eikä  tuotantoa,  jota  tarkoituksellisesti  harjoitetaan  myytä-
väksi    dt`mping-hintoihin.     Sitä    »ei-pysyväistä»    dumpinkia,    joka
on  tätä  laat_ua,   Vj7ter  kutsuu  nimellä  ))sporadic».    Siihen  kuuluvat
edellisessä  jaoittelussa  kohdissa  1)  ja  2)  mainitut  tapaukset.   Mutta
sitten  »ei-pysyväinen»  dumpinki  voi   olla   sellaista,  jota  £je!yJt  cv.¢n
kuluessa    harjoitetaan    järjestelmällisesti,    harkitun    suunnitelman
mukaan   nimenomaan   tuottamalla   tavaraa   dumpattavaksi,   esim.
joka  kerta  kun  kotimaan  markkinoilla  val]itsee  laskukonjunktuuri
ja  niin  kauan  kuin  se  kestää.   Tällaista  dumpinkia  Vå7ter  nimittää
lyhytaikaiseksi  eli  ajoittaiseksi  (»short-].un  or  intermitenty)).    Edellä
esitetyssä  skeemassa  luete]luista  tapauksista  kuuluvat  tähän dum-

pingin   lajiin   kohdissa   3-7   mainitut   tapaukset.     Pitkäaikaiseksi
eli   jatkuvaksi   (»1ong-run   or   continuoust))    Vj7ter   kutsuu   vain   sel-
laista    dumpinkia,    joka    esiintymisajaltaan    ei    ole    kumpaakaan
nyt   mainittua  laatua,   vaan   jatkuu   pysyväisesti.

Kestämisajastaan   i`iippuen   ulkomainen   dumpinki   nyt   tuottaa
erilaisia   seurauksia   tuontimaa]le.

Vähäisimmät   ovat   kaiketi   tilapäisen   ())sporadisen»)   dumpingin
vaikutukset.   Tosin  voidaan  edellyttää,  että  dumpattujen  tavarain
ostajat   tässä   tapauksessa   melkein   aina   saavat   ne   halvemmalla
kuin   muuten   olisi   laita.    Mutta   ensinnäkin   on   inahdollista,   jopa
enimmäkseen   todennäköistä,   että   tällainen   dumppaus   tyydyttää
tuontimaassa  vain  osan,  ehkä  vain  pienen  osan  asianomaisen  tava-
ran kysyntää,  niin että ainoastaan osa  (vastaav.  pieni  osa)  kysyntää

pääsee  naut,timaan  alhaisen  hinnan tuottamaa  etua.   Toiseksi  tämä
etu   on   tässä   tapauksessa   saatavissa   vain   lyhyen   ajan   kuluessa
eikä  siis  yleensä  voi  saada  ostajien  taloudessa  suui`ta  merkitystä.
Toiselta  puolen  samat  syyt  tekevät,  että  myöskin  vahin`ko,  jonka
tä]lainen  dumppaus   aiheutt,aa  tuontimaan  kilpaileville  tuottajille,

jos    niitä    onkin,    yleensä   supistuu   verraten   vähäiseksi.     Se   voi
hetkellisesti   vähentää   niiden   voittoa,   mutta   hai`voin   turituvasti
supistaa   niiden   tuotan.toa   eikä   juuri   missään   tapauksessa   panna

yritysten    jatkamismahdollisuutta    vaaraan.     Näistä    syistä    V£rLGr
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lausuu  (m. t. s.  140)  sen  mielipiteen,  että  sporadisen  dumppauksen
estäminen  tai  vaikeuttaminenkaan  ei  ole  t,uottamiensa vaikeuksien
arvoinen.    Sama   tutkija   lausuu   myös   (m.t. s.138   ja   139),   et,tä
sporadisesta    ja    ))kauan»    jatkuvasta    dumppauksesta    kuluttajille
syntyvä   etu   todennäköisesti   on   useimmiten   suurempi   kuin   siitä
tuontimaan tuottajille johtuva vahinko.   On kuitenkin muistettava,
ettei   ole   mitään   objektiivista   mittaa,   jolla   näitä   kahta   suuretta
voisi   verrata   toisiinsa   si]lä   tavalla,   että   olisi   mahdollista   sanoa,
mikä  voitto  tai  tappio  on  maalle  kokonaisuutena  suurempi.

Kauimpana   sporadisesta    dumping`ista    on    se,   jota   edel]ä    on
sanottu   pitkäaikaiseksi   eli   p}Tsyväiseksi.

Jos  olisi  takeet  siitä,  että  tietyn  tavai`an  ulkomainen  dumpinki
todella  kestää  (käytännöllisesti  katsottuna)  rajattoman  ajan,   olisi
kysymys   pysyväisestä   dumpingista   tuontimaalle.   syntyvistä   seu-
rauksista  jokseenkin  yksinkertainen.

Jos,   niinkuin   tässä,   dumpinki   käsitetään   niin,   että   se   mei'-
kitsee   vientiä,   ].oka   tapahtuu   alempiin   hintoihin,   kuin   myynti
kotimaassa,  ei  dumpingin  esiintyminen  suinkaan  välttämättä  eikä
tutkijain   mielipiteen   mukaan   (V£7wr   m. t. s.   132)   todennäköisesti
edes   useimmiten   merkitse   sitä,   että   tuontimaan   ostajat   saisivat
dumpatun  tavaran  halvemmalla  kuin  siellä  vallitsevaan  hintaan.
Dumppaajain  asema  on  näet  usein,  ehkä  useimmiten,  jonkinlainen
monopoliasema,   jonka   nojalla   hän   voi   pitää   kotimaisen   m}'ynti-
hintansa   kilpailuhintaa   korkeampana,   ja   usein   on   esini.   hänen
etujensa   mukaista   pitää   vain   sen   verran   alempaa   vientihintaa,
että  tämä  on  samalla  alemmalla  tasolla,  jolla  kilpailu  pitää  hinnan
vientimarkkinoilla.    Mutta   kun   dumppaus   joka  tapauksessa  lisää
tarjontaa   tuontimaassa,   on   se   näinkin   ollen   omansa   vaikutta-
maan   siellä   hintaa   painavasti    (vastaav.    sen   nousua    estävästi),
niin  että  dumppauksen  johdosta  hinta  todennäköisesti  on  alempi
kuin  muuten  olisi.    Usein  dumppauksella,  aiiiakin  niin  kauan  kuin
sitä  kestää,  on  tämä  vaikutus  aivan  suoranaisesti.    Niin  on  sään-
nöllisesti   laita,    milloin  .dumping`illa   tahdotaan   saavuttaa    uudet
markkinat  ja  kun  dumppaus  on  seuraus  useiden  ulkomaisten  myy-

jäin   kiivaasta   kilpailusta   samoilla   vierai]la   markkinoilla.
Kuinka     tahansa,     Zoc7ezzc4     pysyväinen.     dumppaus     merkitsisi,

että   tuova   maa   pysyväisesti   saisi   dumpatun   tavaran   hintaan,
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joka   todennäköisesti   melkein   aina   olisi   alhaisempi   eikä   missään
tapauksessa  korkeami)i  kuin  se,  mikä  siellä  muuten  olisi  samasta
tavarasta maksettava.   `Jos dumpattua tavaraa ei valmisteta tuonti-
maassa,     ei   sellainen   dumppaus,   josta   nyt   on   puhe,   aiheuttaisi
mitään  vahinkoa  tuontimaan  tuotannolle.   Päinvastaisessa  tapauk~
sessa  se vähentäisi t,uontimaan kilpailevan tuotannon tuottoisuutta,
useissa  tapauksissa  todennäköisesti  tekisi  sen  kannattainattomaksi.
Siihen  sijoitetut pääomat ja työvoimat olisi silloin siirrettävä toisille
tuotannonaloille  ja  se  voisi  synnyttää  .tappioita.    Ne  olisivat  kui-
tenkin  vain  ykskertaiset  ja  niitä  vastassa  olisi Jse  etu,  jota  merkit-
sisi   kysymyksessä   olevan   tavaran   jatkuva   saanti   halvemmalla
kuin  muuten  olisi  mahdollista,  ja  rahaksi  arvioituna  etu  varmaan
melkein   aina   muodostuisi   vahinkoa   suuremmaksi.

Näiuä    perusteilla    TCLz#si.g    (Free   Trade   j.n.  e.    s.    `1'1)    1ausuu

pysyväisestä   viei`aasta   dumpingista. puoli-leikillisesti:   i)Puolestani
en   kykene   käsittämään,   kuinka   sen  voitaisiin   katsoa   tuottavan
tuontimaalle  vahinkoa.    Jos  jotakin  maata  huvittaa  antaa  toiselle
tavaraa   alle   sen,   mitä   ne   sille   itselleen   maksavat,   taikka   jos   se
antaa    tuotanto-organisatsioninsa    olla    sillä    kannalla,    että  tictty
monopoliyritys   voi. verottaa   kotimaata   ja   sitten   kykenee   tai   on
suorastaan   etujensa   kautta   pakotettu   antamaan   tavaraa   ulko-
maalaisille  alle  sen  I"stannusten  -  miksi  tuon  toisen  maan  pitäisi

paiieutua  tätä  vastaan?    Eikö  asema  tälle  maalle  silloin  ole  ai\'an
sama  kuin  jos  tuon  tavaran  tuotantokustannukset  olisivat  alentu-
neet   tuotanto-   tai   kuljetustekniikan   tai   jonhn   muun   sellaisen
parannuksen  johdosta?    Miksi  olisi  tämänlaatuinen  halpa  tarjonta
tuomittava,   ellei   nimittäin   ulkomaalta   tulevaa   halpaa   tarjoiit,aa
semmoisenaan   pidetä   pahana?»    Ja   Vi.7ter   näyttää   olevan   täysin
oikeassa  sanoessaan   (m.t.   s.138),   että  kysymys,   onko  vastustet-
tava  (todella)  pysyväistä  vierasta  dumpinkia,  on  pohjaltaan  sama
kuin   se,   onko   yleensä   vaikeutettava   tietyn   tavaran  tuontia   sen
tähden,   että  se  myydään  hintaan,   jonka  kanssa  kotimainen  tuo-
tani,o   ei  voi   kilpailla.

Mitä    tässä    on    sanottu,    merkitsee    lmitenkin    todellisuudessa
hyvin  vähän.    Syy  on  se,  että  dunipinkia,  jonka  todellisesta  pysy-
väisyydestä  olisi  takeet,  käybännössä  esiintyy  hyvin  vähän.    Vi.nGr
sanoo  (m. t.  s.   139):    »Silloinkin,   kun   dumi)i)aus   näyttää   pysyväi-
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seltä,  on  sen  pysyväisyys  harvoin  varma,  niin  että  asianom.  tava-
ran   kuluttajat   ja   tuottajat   voisivat   jäi`jestää   asiansa   niiiikuin
dumppaus  jatkuisi  rajattoman  ajan.   Eikä  ole  mitään  keinoa,  jolla
tuova   maa   voisi   edeltäkäsin   erottaa   dumppauksen,   joka   tulee
muodostumaan   pysyväiseksi,   sellaisesta,   joka   lakkaa   muutaman
kuukauden  tai  vuoden  perästä)).    Vjnerin  mielestä  tuontimaa voisi
luottaa   vieraan   dumpingin   pysyväisyyteen  ainoastaan,   jos  dump-

paus  on  tulos  virallisten  vientipalkintojen  jäi`jestelmästä,  joka  on
syvälle  juurtunut  asianom.. maan  kansalliseen  politiikkaan.    Mutta
näyttää    epätietoiselta,    tokko    siinäkään    tapauksessa    tuollainen
luottamus    olisi    oikeutettu.      Brysselin    tunnettu    sokerisopimus
v:lta   4902,   joka,   tosin   vasta   Englannin   tulliuhkan   jälkeen,   teki
lopun     useampien    mantereen    valtioiden     siihenastisista     sokei`in
vientipalkinnoista,  osoittaa,  ettei  tämmöisten  palkintojenkaan  jär-

jestelmä   ole   horjiimaton.    Si.täpaitsi   Vj77cr   itse   ilmoittaa   (m. t.  s.
91),  että  uudempana  aikana  ainakin  avonaisia  valtion  vientipalkin-
toja  on  esiintynyt  hyvin  vähän  ja  että  tämän  vuoksi  niistä  johtu-
valla   dumpingilla  on  vain  `.ähän  merkitystä,  jos  kohta  i)eitettyjä
tai   välil]isiä  vientipalkintoja   ei`i  muodoissa   esiintyykin  enemmän.

Kun  asiat  ovat  näin,  muodostuu  sellainen  dumpinki,  jota  edel-
lisessä   on   nimitetty   lyhytaikaiseksi  eli  ajoittaiseksi,   käytännössä
tärkeimmäksi    dumpingtapaukseksi.    Kuten    V;7ter   sanoo   (m.  t. s.
`139):    »Yleensä  täytyy  edellyttää,  että  dumpinki  aina  osoittautuu

lyhytaikaiseksi,    ellei    suorastaan    tilapäiseksi».
Tämä   seikka  se  varsinaisesti  tekee  vieraan  dumpingin   tuonti-

maiden    talouspolitiikalle    mutkikkaaksi    oiigelmaksi.        Sillä    jos
dumpinki  jatkuu  vain  lyhyen  ajan  ja  sitten  loppuu,  ovat  sen  seu-
raukset   tuontimaalle,   kuten   on   helppo   käsittää,   olennaisesti   toi-
senlaiset   kuin   ne,   jotka   syntyvät  pysyväisestä  dumpingista.

Seui.aavassa    pidetään    silmällä    yksinomaan   lyhytaikaista    eli
ajoittaista  dumpinkia.

Vieraan   dumpingin  vaikutukset  tuontimaan  talouteen  käyvät
niiden    seurausten    kautta,    jotl{a    tällaisella    ulkomaisen   tavai.an
myynnillä  on  tuontimaan  eri  yksityistalouksille.   Nämä  seuraukset
ovat   tietenkin   ei`ilaiset,   jopa   aivan   päinvastaiset,   sen   mukaan,
ovatko   yksityistaloudet   dumpattujen  tavarain  ostajia  vai  niiden
tuottajia   ja   siis   myyjiä.    Jollei   jälkimäisiä   ole,   s.  o.   jos   duniT)at-
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tuja   tavaroita   ei   tuotcta   tuontimaassa,   yksinkertaistuu   ajoittai-
senkin  dumi)pauksen  ongelma  tuontiinaalle  tuntuvasti.    Dumppaus
ei   silloin   s}'nn}rtä   kilpailua  tuontimaassa  harjoitetulle  tuotannolle
eikä voi sitä tieLä tuottaa tuolle maalle vahinkoa,  olkoon dumppaus-
hinta  mikä  tahansa.   Silti  dumppaus  voi  olla  tämän  maan  tuotan-
nollekin   kahdel]a   tavalla   epäedullinen.     Kun   dumppauksen   voi
katsoa  jokseenkin  aina  i)ainavan  hintaa,  niin  se  ensiksikin  saattaa
vaikeuttaa  kilpailevan  tuotannon  syntymistä,  ehkäpä  aivan  estää
sen,  vaikka  maassa  muuten  olisi  siihen  edellytykset.    Tämän  hai-
tan    suuruuden   täytynee   katsoa   riippuvan   siitä,    ÅL4£7ika   edulli-
sesti tuontimaassa voitaisiin harjoittaa  sitä tuotantoa, johon ryhty-
mistä  dumppaus  vaikeuttaa,  sillä  siitä  riippuu  sen  vahingon  suu-
ruus,  jonka  tuontimaa  kärsii  sen  johdosta,  että  sen  vieraan  dump-

paul#en  vuoksi  täytyy  sijoittaa  osa  lisääntyviä  tuotantovoimiansa
epäedullisemmin   kuin   ilman   dumppausta   olisi   mahdollista.    Jos

jollakin   maalla   on   aivan   erikoisen   hyvät  luontaiset   edellytykset
tietyn  tuotannon  harjoittamiseen,   niin  on  tämä   etu  kai  melkein
aina  niin  tuntuva,  että  tuotanto,  joka  voi  käyttää  sitä  hyväkseen,
saattaa  ottaa  päällensä  jonkun  aikaa  kestävän  ulkomaisen  dump-
pauksenkin  mahdollisuuden.    Ainoastaan  mikäli  oii  kysymys  tuo-
tannonhaai`oista,   joille  maassa  ei  ole  er{£yjs?i®  suotuisia   edellytyk-
siä  (joskin voisivat  noi`maalisilla  kilpailuhirinoilla kannattaa) , voinee
ulkomainen    dumppau.s    muodostua    esteeksi   niiden   s}.ntymiselle.
Jos  näin  on,  ei  dumpi)auksen  voitane  katsoa  tätä  tietä  tuottavan
tuontimaalle  sanottavaa  vahinkoa.

Toiseksi   ajoittainen   vieras   dumppaus   silloinkin,   kun   tuonti-
maassa  ei  ole  kili]ailevaa  tuotantoa,  voi  vahingoitLaa  tämän  maan
tuotantoa   siten,   että   se  lakattuansa  tuottaa  vahinkoja   sellaisille
tämän  maan  tuotannonhaai`oille,  joissa  dumpattua  tavaraa  käyte-
tään  tuotantovälineinä.    Näiden  alojen  yritykset  voivat  jatkuvan
vieraan   dumppauksen   johdosta   joutua   siihen   kiusaukseen,   että

perustavat  kannattavaisuutensa  niihin  keinotekoisen  alhaisiin  hin-
toihin,    joihin   niiden   tuotantovälineet   (yksi   tai   useampi   niistä)
ovat   saatavissa   dumppaukse.n   johdosta.     Kun   sitten   dumppaus
lakkaa,   voi   yritysten   kannattavaisuus   myös   lakata   ja   suuremi]i
tai    pienempi    osa    näihin   yrit}.ksiin    sijoitetusta    pääomasta    olla
menetett,y.
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Kuinka    on   tätä   vaaraa   ar`-ost,i.lia\'a`.'
Tämän   kirjoittajalla   on   se   vaikulus,    ettei   sillä    kä}'täimössä

ole   suurta   inerkitystä.     Ensinnäkin   tuntuu   jo   vaikealta   edell}'t-
tää  minkään  maan  yrittäjiä  ja  pääomanomistajia  niin  kevytmieli-
siksi,  että  ne  sanottavassa  määrässä  perustaisivat  yrityksiä,  jotka
käyvät   kannattainattomiksi,   jos   vieras   dumpinki   lakkaa.     Tällä
ei   ole   sanottu,   eLtei   ulkomainen   dumppaus   voisi   kiihoit,taa   yri-
tysten   i)erustamiseen   ja   laajentamiseen,   joille   dumpattu   tavai`a
on  pääasiallisena  taikka  joka  tapauksessa  tärkeänä  raaka-aineena.
On  yleisesti  tunnettu,  et,tä  mantereen  sokeridumppaus  `'iime  vuosi-
sadan  jälkipuolella  ei  ainoastaan  ollut  omansa  lisäämään   Englan-
nissa   yksityistä   sokei`inkulutusta,   vaan   myös   synnytti   siellä   suu-
ren  joukon  teollisuus).rit}'ksiä,   kuten  makeis-,   suklaa-, limonaadi-,
siirai]pi-,    marmelaadi-,    hedelmäsäilyke    y.  in.    sellaisia    tehtaita,

jotka     menestyksellä     käyttivät     hyväkseen     dumpatun     sokerin
alhaista   hintaa,    myöskin   harjoittamalla   tunt,uvaa    tuot,i,eittensa
vientiä.       Kun    sokei`in    dumppaus    sitten    Brysselin    sopimuksen

johdosta   lakkasi,    väheni   kyllä    näiden    teollisuuksien   kukoistus,
mutta   pääasia   on,   että   se   ei  lakannut,   vaan  jatkui   edelleen;    se
rahallinen    voimakkuus,    kaupallinen    valta-asema    ja    teknillinen
kehitys,    jonka    nämä    teollisuudet    olivat    sokerin    duinppauksen
kestäessä    Eng`lannissa    saavuttaneet,    oli    niille    sen    lakattuakin
kilpailussa    suui`eksi    eduksi    (Vjner    m.t.  s.135).     Toisin    sanoen:

joskin   nämä   tcollisuudet   ehkä   olivat   s}Tnt}-neet   vieraan   dump-
pauksen   johdosta,   osoitti   kokemus,   cttei   niiden   kannatLavaisuus
ollut  sen  kesLämisen  vai`assa,  vaan  että  ne  olivat  kannattavia  sen
lakattuakin.

Tosin  oli  asianomaisilla  teollisuuksilla  tässä  tapauksessa  raaka-
aine   dumppauksen   päätytiyä   saatavissa   »noi.maali-)),   s.  o.  kilpailu-
hintaan.     Nyt   voi   kuitenkjn   vieras   dumppaus   päätt}.ä   toisinkin.
Sitä   voidaari   hai`joittaa   nimenomaan   monopoliaseman   saavutta-
miscksi   tuont,imaan  markkinoilla,   dumppaaja  voi   t,ässä   pyrinnös-
sään   onnistua   ja   sen   jälkeen   asiaiiom.   tavai`a   voi   olla   asianom.
maassa   saatavissa   ainoastaan   monopolihintaan,   joka   on   kilpailu-
hintaa   ehkä   tuntuvastikin   korkeampi.    Silloin   tässä   niaassa   yri-
tykset,    jotka    tuotannossaan    välttämättä    tarvitsevat    asianom.
tavaraa,  voivat  käydä  kannattamattomiksi.

\
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Ainakin   teoreettisesti   saattaa   epäilemätLä   edellyttää   t,ällaisen
tapauksen,  ja  mahdotonta  on  tiet,enkin  taata,  ettei  se  `'oisi  todelli-
suudessakin    sattua,    vaikken    ole    löytänyt    kirjallisuudesta    siitä
esimerkkiä.    Tässä   näyt,tää   kuitenkin   olevan   tai`peen   ottaa   huo-
mioon   seuraavat   seikat.     Tutkimus    on   tullut    siihen   tulokseen,
että    häikäilemättöminkin    dumppaus   harvoin    saavuttaa   täydel-
listä    tai   edes    osittaista   monopolia   vieraan   maan   mai.kkinoilla.
Vaikkapa   sillä   saataisiinkin   silloiset   kilpailijat   syrjäytetyiksi   tai
kukistetuiksi,   niin  monopolihiiita   on  omansa   synnyttämään .uusia
kilpailijoita   alkui)eräisten   sijalle   (Vj7tcr   in. t.  s.   133,   C¢ssc!!   Theo-
retische   Sozialökonomie,   /±:s   i)ain.   s.    111).     Tämä   on   yhteydessä
sen   talouseläinän   puolueettomain   tuntijain   säännöllisesti  teroitta-
man  seikan  kanssa,  että  täydelliset  monopoliasemat  nykyisenäkin

yritysten    monenlaisen   rengastumisen    aikana    ovat    suhteellisesti
hai.vinaisia   ja   lyhytaikaisia,   niinkuin   luonnollista   onkin,    koska,

jos   niihin  liittyy  koi'kea   hinta,   se  voimakkaasti  kehoittaa   kilpai-
lun   toimeenpanoon.     Niinikään   voi   olla   syytä   seuraavaan   huo-
mautukseen,  jonka   V£ner  tekee  tässä  yhteydessä:   Jos  tuontimaaii
tuotanto  jättäisi  käyttämät,Lä  hyväkseen  sitä  välitöntä  konkreet-
t,ista    hyötyä,    jonka    sen    raaka-aiiieen    saanti    dumppaushintaan
tai`joo,   pelosta,.   että   siitä   myöhemmin   voi   syntyä   suuremi)i   va-
hinko,  tietäisi  se,   että  tuo  maa  suorittaisi   inahdollisesti   satt,uvan
tappion välttämiseksi liika  suuren  vakuutusniaksun.   Toisen  tuonti-
inaan    kilpailevat   tuottajat,    jotka    väheminän    pclkäisivät    tule-
vaisuutta,    saisivat    täyden    h}.ödyn    duinpattujen    i.aaka-aineiden

(ohimenevästä)   halpuudesta   ja  voisivat   sen   kautta   dumppaukse]i
kestäessä    saavuttaa    maailmanmarkkinoilla    valta-aseinan,    josta
heitä  ei  olisi  helppo  sulkea  pois  dumi)pauksen  lakattuakaan.   Tästä
Englannin  sokeria  raaka-aineena  käyttäväin  teollisuuksien  historia
ant,aa   todistuksen.     T\Te    voittivat   dumpatun   sokerin   halpuudesta
eneminän   kuin   muiden   inaiden   vastaava   tuot,aiito,   koska   teolli-
suus   Englannissa,   maan   vapaakauppapolitiikan   johdosta,   saattoi
enemniän    kuin    suojelustullimaissa    käyttää    hvväkseen    vieraan
sokerin  halpaa  hintaa.

Edellisestä  näkyy,   että  sellaisesta   dumpi)auksesta,  jonka  ]i}'sy-
väisyydestä   ei   ole   takeita,   voi   olla   tuontimaan   tuotannolle   hvö-
t,yä.    Dumi)ingin  histoi`ia  sisältää  monta  tapausta,  jotka  osoitt:`vat,
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kuinka  suuresti  varsinkin  sen  maan  vienti  on voinut  hyötyä,  jonka
vienLiteollisuus    on    voinut    käyttää    hyväkseen    dumpinghintaan
ostamaansa   vierasta   raaka-ainetta   (ks.   näistä   tapauksista   esim.
Pesz,    m. t. s.    78-79).     Ilyvin   todennäköisenä   lienee   pidettävä,
että  jollei  tuontimaalla  ole  vieraan  dumppauksen  kanssa  kilpaile-
vaa  tuotantoa,   ulkomainen   dumppaus,   siinäkin  tapauksessa,   että
se  on  vain  ajoittainen,  on  tuontimaan  tuotannolle  enemmän  hyö-
dyksi  kuin vahingoksi.   Tätä  lopputulosta  ei  voine  muut,taa  sekään
inahdollisuus,   jota   kirjallisuudessa   toisinaan   huom.autetaan,   että
nim.   tilaisuus   tuotantovälineiden   saantiin   dumppaushinnoilla   voi
vaikuttaa   sikä]i   vahingollisesti,   eLtä   asianom.   yritykset   sen   t,ur-
vin  laiminlyövät  tarpeelliset  ponnistukset,  joilla  voisivat  parantaa
tuotantonsa  teknillisiä  ehtoja  ja  halventaa   sen  kustannuksia.

Paljon  tärkeämpi  kuin  nyt  käsitelty  tapaus  on  se,  että  tuonti-
maalla   on   tuotanto,   jonka   täyt}'y   kilpailla   viei`aan   dumpingiii
kanssa.

Niistä   vaikutuksista,   jotka   dumpingilla   on   tuontimaassa   sii-
hen  tuotantoon,  joka   ei  kilpaile   dumppaustuonnin  kanssa,   ei  sen

jälkeen,  mitä  edellä  on esitetty,  ole tarvis  puhua.   Mitä  tulee tämäi]
maan kilpaile`Taan tuotantoon, huomautetaan kirjallisu`idessa joskus,
et,tä   ohimenevä   dumppauspuuska   voi   vaikuttaa   siihen   tei`veelli-
sesti  antamalla  yrityksille  aihetta  siihen  asti  ehl{ä  laiminlyötyihin

parannuksiin,   joilla   ne   voivat   `'ähentää   tuotantokustannuksiaan.
Pääasia   on   kuitenkin,   että   jatkuva   duiiipinki   ennen   kaikkea   on
omansa   synnyttämään   vaikutuksia,   jotka   ovat   tuontimaan   kil-
pailevalle   tuotannol]e   epäedulliset,   koska,   kuten   edellä   huomau-
teLtiin,   duinpinki   aina   on  omansa   painamaan  asianomaisen  tava-
ran  hintaa  tuontiinaassa,  oli  dumpinghinta  suuremi)i  tai  pienempi.
Toiselta    i)uolen    on    m}.ös    selvää,    että    dumi)ing.ista   tuontimaan
kilpailevalle   tuotannollc    synt,yvän   vahingon   suuruus   tuntuvasti
riippuu   dumppaushinnan   suui.uudesta.     Siitä   on   yleisesti   hyvin
vaikeata  saiioa  muuta  kuiii  että  se,  itse  olemuksensa  johdosta,  on
alhaisempi    kuin    dunippaajan    kotimainen    ni}'}.ntihinta.      Fj(lellä
mainittiin  jo,  että  dumpinghnta  saattaa  olla  vhtä  korkea  tai  inel-
kein yhtä  koi`kea  kuin tuontiniaassa vallitseva  käypä  hint,a.   Milloin
näin  on  laita,  vähenee  tietenkin  duinpingista  tuontimaan  kilpaile-
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ville  yrityksille  syntyvä  vahinko  vastaavasti,  mutta  ei  mielellään
voi  aivan  hävitä.   Toisinaan  esim.  edellä  siv.  25-26  esitetyssä  kaa-
vassa   3)   -   7)   kohdissa   mainituissa   tarjauksissa,   dumi]inghinta
voi   olla   niin   alhainen,   että   se  on  tappiohinta   itse   dumppaajalle.
Kun  tämmöinen  hinta  todennäköisesti  on  tappiohinta  myös  tuonti-
maan  vastaaville  yrityksille,  ja  jos  kilpailu  on  kyllin  suuri  estääk-
seen   näitä   saamasta   korkeampaa,   voi   viimemainittujen   vahinlm
näissä   tapauksissa   muodostua   erityisen   suureksi.     Oii   kuitenkin
itse    asiain    luonnossa,    ja    dumpingtutkimuksessa    näyttääkin    se
mielipide   vallitsevan,   että   dumpinghinnat   harvoin   muuta   kuin
lyhyen    aikaa    ovat    tällaisia    varsinaisia    tappiohintoja.       Esim.
Tat#s£g    (Free    Trade   j.  n.  e.    s.    43,   muist.)   kirjoittaa:   ))It   seams
to  be  at  least  doubtfull  wether  the  foreign  sales  are  in  fact  likly
to  be  made  for  any  considerable  time  at  a  price  below  the  long-run
cost   of   production»,   ja    V£ne).   sanoo   (m.t.s.147):   »The   sales   of

goods   at   less   than   theii`   cost   of   production   must   necessaril}'   be
of  limited  duration,  whereas  dumping  may  continue  indefinet,elv.»
Aivan  suureksi  ei  näin  ollen  voitane  arvioida  sitä  vahinkoa,  joka
tuontimaan    kilpaileville    yrityksille    johtuu    varsinaisiin    tappio-
hintoihin    tapahtuvasta    vieraasta    dumpingista.     Semminkin    jos
nämä  yritykset  syyst,ä  tai  toisesta  voivat  tavallisissa  oloissa  (s. o.
aikoina,   jolloin   vierasta   dumppausta    ei   osiinny)    pitää    myynti-
hintoja,  jotka  antavat  niille  suui`empaa  tai  pienempää  ylimääräistä
voittoa   (jolla  tässä   tarkoitetaan   voittoa,   joka   on   sriurempi   kuin

yrityksen  omistajille  kuuluvain  yrityksessä   käytettyjen  tuotanto-
voimain   käypä   hinta),   voinevat   ne   kestää   tällaisen   dumpingin

puuskat   ilinan   että   niiden   kannattavaisuus   joutuu   vaai`aan.
Toinen  voi  asiaintila  olla,  milloin  drimpi)aushinta  ei  itse  dump-

paajalle   ole   varsinainen   tappiohinta.    Ja   niin   on   asia   usein   sitä
enemmän,   kun  vientihinnan,  joka  tosin  ei  peitä  tuottajan  keski-
määräisiä  tuotantokustannuksia  tuoteyksikköä  kohti,  ei  vielä  tar-
vitse  merkitä  hänelle  tappiota,  vaan  päinvastoin  voi  tuottaa  voit-
toa,  jos  liän,  kuten  usein  juuri  dumppaaja,  voi  pitää  kotimaassa
hintaa,  joka  on  suurempi  kuin  keskimääräinen  tuotantokustannus
tuoteyksikköä   kohti.    Tällainen   dumpinghinta   on  sitä vakavampi
asia,   kun   juuri   se   lienee   tavallisin   i)itemi]iaikaisen   dumppauksen
tapauksissa   ja   kun   se   helposti   voi   osoiLtaut,ua   varsinaiseksi   tar`-
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piohinnaksi   tuontimaan    kilpaileville   yrityksille,   joilla    ehkei    ole
samaa   mahdollisuutta   käyttää   hyväkseen   suuren   tuotannon   tar-
joamia  ctuja.    Silloin  nämä  yritykset  eivät  voi  välttää  vahinkoja,
jotka   tietenkin   inuodostuvat   sitä   suuremmiksi,   kuta   alhaisempi
dumpi)aushinta   on   ja   kuta   kauemmin   dumppaus   jatkuu,   ja   se
voi   jatkua   vuosiakin,   vaikka   sitten  lakkaa.    Selvää   on   myöskin,
et,tä  tuontimaan  yritysten  on  sitä  vaikeampi  kestää  nämä  vahin-

got,  kuta  heikompi  niiden  tuottoisuus  yleensä  on, niin  että  jonkun
aikaa    jatkuva    vieras    dumppaus    niiden    tuotantoalalla    saatta€`
suorastaan   i)akottaa   ne   lakkauttamaan   toimintansa.     Näin   kata-
strofaaliseen   tulokseen   ei    tosin   tai`vinne    peljätä    häikäilemättö-
inänkään    dumppauksen   helposti   johtavan,   jos   tuontimaalla   on
asianom.   tuotantoon   erityiset   luonnolliset   edellytykset,   ja   tuskin
muutenkaan,  mikäli  on  kysymyksessä  vanha  ja  vankka  tuotanto,

jota   suuret   ja   pääomavahvat   yi`itykset   edustavat.    Mutta   missä
toinen  tai  toinen  näistä  edellytyksistä  puuttuu,  ei  edellä  mainittu
kohtalokas  tulos  ole  mahdottomuus.   Jos  se  toteutuu,  kärsii  tuonti-
maa   vahinkoja   useammalla   tavalla.     Ensinnäkin   tulevat   suora-
naiset    pääoman    menetykset.     Toiseksi    voi    erikoislaat,uisLa    työ-
voimaa   jäädä   lyhyemmäksi   tai   pitemmäksi   aikaa   vaille   työtilai-
suuksia.     Ja   kolmanneksi   on   menestyksellinen   vieras   dumppaus
voinut   antaa   dumppaajalle  asianomaisen  maan  mai`kkinoilla  täy-
dellisen   tai   osittaisen   monopoliaseman,   joka   sallii   häneri,   joskin
hai`voin   pysyvästi   (vrt.   edellä  siv.  33),  niin  kuitenkin  ehkä  joksi-
kin   aikaa   nostaa   hintaa,   ehkä   tuntuvastikin,   yli   kustannus-   (kil-

pailu-)  hinnan.

Lopuksi  on  ehkä  lausuttava  muutama  sana  my.öskin  siitä  vai-
kutuksesta,    joka    ajoittaisella    duiT`pingilla    on    tuontimaalle    sen
vaikutuksen  kautta,  joka   sillä   on  täinän  maan  yksityistalouksieTi
kulutustalouteen.

Mikäli  varsinainen  (s. o.  lopullista  tarpeentyydytystä  palveleva)
kulutustavara  on  dumppauksen  esineenä,  on  dumppaus  tietenkin,
niin kauan kuin se kestää, tämän tavai'an ostajille pikemmin eduksi
kuin   vahingoksi.    Kuinka   suuri   tuo   etu   on,   riippuu   dumppaus-
hinriasta.      Kun    sokerin    vientipalkintojärjestelmä    oli    voimassa
mantereella,   ja   sieltä   dumpattiin   sokei`ia   Englantiin,   oli   sokerin
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hinta  siellä  monet  vuodet  luoiinottoman  alhainen;    kun  dumppaus
loppui,  nousi  tämä  hinta  Englannissa  jyrkästi,  vaikkei  kuitenkaan
`.ientipalkintojen  koko  määrällä  (ks.  tästä  esim.   U.  S.  Tariff  Com-
mission,  Colonial Tai.iff  Policies,  1922,  s.  699,  sit.  VjncJ.,  m. t.  s.  134).
Kuinka  suuri   kulutus  tuontimaassa  hyötyy  dumppauksesta,   i`iip-

puu   myös   siitä   merkityksestä,   mikä   dumpatulla   tavaralla   siellä
on   kulutusesineenä.     Kun   siinä   suhteellisen   pitkäaikaisen   dump-

T)auksen  tapauksessa,  josta   nyt  on  puhe,  hinta   hai`voin  on  varsi-
nainen    polkuhinta    (ks.    edellä   siv.   28),   niin   dumi)pauksen   tuot-
tama   etu   ostajille   harvoin   nousee   hyvin   suureksi.     Lisäksi   tätä
etua   vastassa   on  tulevan   hinnan   nousun   mahdollisuus,   joka   voi
toteutua,    jos    dumppaaja    onnistuu    saavuttamaan    t,uontimaassa
ainakin  joksikin   aikaa   monopoliaseman.     VjnGr   (m. t.  s.131)   1uu-
lee    voivansa    sanoa    ei)äilemättömäksi,    että    ainoastaan    »kauan»

jatketun  dumi)pauksen  tapauksessa  vieraasta  dumppauksesta  syn-
tyy   tuontimaan   kuluttajille   olennainen   ja   i`iidaton   etu,   ja   tämä

pitänee   y]eisenä   arvosteluna  paikkansa  paremmin  kuin  se  saman
kirjoittajan  saman  teoksen  toisessa  paikassa  oleva  lausunto  (m. t.
s.   434),   että   täinä   etu   voi   olla   melkoisen   suuri.    Silti   V{7}er   voi
olla   oikeassa   siinä   mielipiteessään,   että   missä   dumpattu   tavara
on    (lopullinen)    kulutushyödyke,    siellä   sen    dumppaukseen   usein

(ei  aina)  liitLyvä   vaara,    että  dumppaus  voi  lakata  (ja  tuoda  mu-
kaansa  hinnan  nousun),  tuskin  riittäisi  kulutuksen  edun kannalta
muistutukseksi   dumppausta   vastaan,   ja   että   siis,   jos  pelkästään
kulutuksen   edut  olisi  vaai`in   otettava,   ei  olisi  viisasta  vaikeuttaa
dumppausta.   (Siitä,  mitä  on  muistettava  sen  vertauksen  johdosta,

jonka   Vjner   pitempiaikaisenkin   dumppauksen   tapauksessa   tekee
kuluttajain   edun   ja   kilpailevain   tuottajain   vahingon   välillä,   ks.
edellä  siv.   28).

Suomessa  vi,ime  ai,koim  esiintgngt  vieras  d,umi)ing.

Kun   vastaisen   talouspo]itiikan   tarpeita   varten   tahtoo   saada
tietoa   Suomen   mai'kkinoilla   esiintyneestä   vieraasta   dumpingista,
maksaa   tuskin   vaivaa   mennä   ajassa   viiineisiä   vuosia   taammas.
Viimeisjl]ä  tai`koitetaan  tässä  niitä  lähinnä  edellisiä  vuosia,  joiden
ail{ana    Suomen    ja    sen    tärkeimpien    tuontimaiden    valuuttaolot
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jälleen  ovat  olleet  suunnilleen  vakaat.   Milloin  raha-ai`vo  eri  maissa
on   horjuva,   syntyy   tilaisuus   n. s.   valuuttadumpinkiin.     Sitä   on
todennäköisesti   esiintynyt   Suomessakin   eritoten   Saksan   äskeisen
suui`en   inflatsioriin   aikana.    Mutta   kun   se   ei   tule   kysymykseen
vakaissa  valuuttaoloissa,   on  se  jätettävä  lukuun  ottamatta,   kun
tahdotaan   saada  kuva   niin   sanoaksemme   noi`maalisesta   dumpin-

gista.    Näin  tapahtuu,   kun  tai`kastuksen  alainen  aika  rajoitetaan
edellä   mainitulla   tava]la,   tarkemmin   sanoen   alkavaksi   v.   1924.

Yhtä   vähän   kuin   valuuttadumpinkia,   kannattaa   käytännöl-
listä  tarvetta  varten  tutkia  sellaisten  tavai.ain  täällä  ehkä  esiinty-
nyttä  dumppausta,  joita  Suomessa  ei  tuoteta.    Edellä on ollut i]u-
hetta   siitä,   että   sellaisten   tavarain   dumpingtuonti,   joita   tuova
maa   ei   valmista,   yleensä   on   viimemainitulle   maalle   pikemmin
taloudellisesti   eduksi    kuin   vahingoksi.     Missään   tapauksessa    ei
tai.vinne  ottaa  lukuun  sitä  mahdollisuutta,  että  Suomessa  nousisi
k}`symys   erityisiin   toimiin   ryhtymisestä   tällaisen    dumppauksen

johdosta.
Jää    jäljelle    sellaisten    tavai.ain    dumppaus,    joita    Suom.essa

tuotetaan.     Seuraavassa    esitetään   ensin,    erikseen    eri    tuotanto-
alojen  osalta,  ne  valitukset,  joita  viime  vuosina  maamme  kilpaile-
vain yritysten puolelta  on siitä tehty.   Lähteinä ovat  olleet osittain
ne  tiedot,  joita  Suomen  Teollisuusliitto  vuosikertomuksiaan  vai`ten
taikka   muista   syistä   vuosittain,   joskus   useammankin   kerran   sa-
mana  vuonna,   m. m.   viime  syksynä,  tätä   selvitystä edistääkseen,
on   pyytänyt   tai   muuten   saanut   jäseniltään   täällä   esiintyneestä
viei.aasta   dumpingista,   osittain   vastaukset,   joita   nykyjään   työs-
kentelevä    Tullitariffikomitea    sai    samasta    asiasta    eri    liikkeiltä
kiertokirjeellä   20   p:1tä   toukok.   1927   tekemäänsä   kyselyyn.

n.f GcoZ!j€eo!!£sL4L4s.     Dumpinkia   sanotaån   jatkuvasti   monen   vuo-
den   aikana   esiintyneen   useiden   rautatavarain   alalla.    Seui`aavat
artikkelit   mainitaan:   kankii`auta,   rautalanka   ja   vannei.auta   (eri-
tyisesti  Saksasta)  lankanaulat  ja  pulttivalmisteet   (erityisesti  Sak-
sasta,   Belgiasta   ja   Tshekkoslovakiasta),   heinähangot,   talikot   ja
rautalapiot  (etupäässä  Ruotsista ja  Tshekkoslovakiasta)  sekä  takki-
i.autaiset  viemäriputket  (Saksasta).   V.  1924  sanotaan  myös  sähkö-
tuotteiden   alalla   olleen   dumpinkia   Saksasta   ja   Ruotsista.

PL4ttvi.Z!c#eo!!£st"S.      Dumpinkia    valitetaan    varsinkin    halpojen
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lajien,   etupäässä   valkotavarain,   mutta   myös   muiden   huokeiden
kankaiden   (nankinien,   regattain,   ginghamien)   ja   lankain   alalla.
Dumpingin  sanotaan  jathneen  vuodesta  vuoteen,  erikoisen  anka-
rana  1925-27,  varsinkin  lopulla  vuotta  1927,  sekä  v.  1928.   Dum-

pingin   sanotaan   tulleen   ensi   sijassa   Tshekkoslovakiasta,   mutta
myös  Virosta  ja  Hollannista, jonkun  verran  Saksasta  ja  Belgiasta,
viime   vuosina   aika-ajoittain   myös   Ruotsista,   vähemmän  ja   har-
vemmin    Englannista.     Syystalvella    1928    ilmoitetaan  kuitenkin,
täällä    tarjotun    englantilaisia    värillisiä    puuvillakang.as-uutuuksia
useita  eri  kuoseja,  niin  halpaan  hintaan  (netto  tullattuna  alle  puo-
len    sainanlaisten   tai   vähän   lujempien    suomalaisten    kankaiden
hinnasta),   että   myynti  tuskin   on  voinut   olla   muuta   kuin   dum-
pinkia.

VjjJafeozzjswL4s.    Vielä   valuuttaolojen   vakiinnuttuakin   sanotaan
dumpinkia  esiintyneen  varsinkin  huokeiden  naispukukankaiden  ja
sukkalankain  alalla,  melkein  kaikista  Suoihen  vientimaista,  nimen-
omaan  Saksasta.

Pc!Jcivaceozz®.stÅt/s.      Tälläkin    alalla    valitetaan    dumpinkia    et,u-

päässä  Virosta,  Saksasta  ja  Englannista,  v.  1925  etenkin  karkeani-
pien  kudosten ja sidelankojen,  v.  1926 etui)äässä juutti-  ja  hamppu-
Luotteiden,  v.   1927  lisäksi  hienompien  lankojen  alalla.

7Tr£Åoo£eo!!jst/t4s.      V.    1927    sanotaan    ainakin    erinäisiä    trikoo-
tavai`oita   dumpatun.

£Jct££wceoz!L.sztus  valittaa  vuosittain  dumpinkia  ainakin  Tshekko-
slovakiasta,   usein  myös   Saksasta.

JV¢h4cL£GoZZ£szAtÅS.    V.   1925  väitetään  esiintyneen  useita  dumping-

tapauksia   Saksasta.
Ja/Åi.JteteozI..suwS.     Vv:1ta    1923,    1925,    1927    ja  1928   on   nimen-

omaisia  valituksia   saksalaisesta   dumpingista,   jota   saiiotaan   esiin-
tyneen  talvella   1927-1928  erityisesti  aamukengissä,   aikaisemr)ina
vuosina   kaikissa   kenkälajeissa.

JJj7}Jtcij7}  vciJmjstus.    Paitsi  v:lta   1921   ilmoitetaan  v.   49.27   dum-

pinkia  erinäisissä  tapauksissa  esiintyneen.
Ä'Lcm;£eo!Zt.szAt4S.       Dumpinkia     valitetaan     `J.     1925-1927     ensi

sijassa  Ruotsista,  mutta  myös  Amerikasta,   Saksasta  ja   Latviasta

(kalosseja  ja   kumipohjaisia  kesäkenkiä)   sekä  v.   1927   polkupyörä-
i`enkaissa  Ranskasta,  Englannista  ja  Saksasta.
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6`emen!fj£cojzr.Si{t/s.   Dumpinkia ilmoitetaan esiintyneen vv.  4924-
28   1aajassa  mitassa  ja  useista  maista  (Virosta,  Tanskasta,  Saksasta,
vv.   1927-28   myös   Puolasta,   v.   1928   lisäksi   Belgiasta).

b`oÅcri.fcozzjst/z/s.      ValiLuksia     ulkomaisesta     dumpingista,     sekä

])ala-   ja   kekosokerin   että   siirapin,   kuuluu   vuosittain.     Sen   sano-
t,aan   tulevan   Tshekkoslovakiasta,    I-Iollannista,   Puolasta   ja    Bel-

8lasta.
McbÄ.ei.S£eozzjst4z/6`.      V.     1925     sanotaan    saksalaisia     makeistava-

roita, v.  4927 saksalaisia ja venäläisiä makarooneja täällä dumpatun.
A4arga".jrtjteozzJst"s    sanoo    myös    jonkun    kerran    dumpinkia

esiintyneen.    Tuontimaana  mainitaan  erityisesti  Hollanti
PelLavaöLJy`-, iJernissa-   ja lakkateollisuus.    Va+i+ukse+ dnmp±ntist.8L

\'arsinkin  Ruotsista,  mutta  muualtakin  tu]evasta  (mainitaan  llol-
]anti)   ovat  yleiset.

L{jmcrfeozJjst"s.     Dumpinkia   valitetaan   Saksasta,    Englannista

ja   Ruotsista.
Dg/r}cm;jc£i.!eoz/£sL4L4s.    Dumpinkia  sanotaan  olleen  kaikkina  viime

vuosina   Norjasta  ja  Saksasta.

Kilpailevain   kotimaisten   yritysten   tiedonannot   vieraan   dum-

pingin  esiintymisestä  asianomaisten  tuotantoalalla  eivät  tietenkään
voi  olla  semmoisinaan  todistusvoimaisia.   Muutamia  johtopäätöksiä
lienee   niistä   kuitenkin   lupa   ilman   muuta   tehdä.    Näitä   näyttää
ensi  sijassa  olevan  se,  että  mikäli  kilpailevain  kotimaisten  liikkei-
den   puolelta   joko   on   suoranaisesti   ilmoitettu,   ettei   ulkomaista
dumpinkia  ole  asianom.   alalla  esiintynyt,  taikka  ei:ole,  silloinkaan
kun   niiltä   asiaa   on  nimenomaan  tiedusteltu,   sanottu   sitä  harjoi-
tetun,   todennäköisenä   voidaan   pitää,   ettei   dumpinkia   ole   aina-
kaan  mainittavassa  määrässä  harioitettu.

Nimenomaisia    ilmoituksia    suomalaisten    liikkeiden    puolelta,
ettei  ulkomaista  dumping.kilpailua  ole  joko  ollenkaan  tai  ainakaan
mainittavasti    esiintynyt,    on   viime    vuosilta    lasi-,    porsliini-
fajanssi-,   tapetti-,   tupakka-,   saippua-,   matto-,   nauha-,   urku-
urheiluteollisuudesta.      Lasiteollisuudesta    puheen    ollen    sanotaan
Suomen   Teollisuusliiton   vuosikei`tomuksessa   v:1ta   1927   (siv.    11),
kei`rottaessa  ulkomaisesta  kilpailusta:  »Varsinaista  dumpingmyyntiä
ulkomaiden  taholta   ei   liene   sentään   ainakaan   mainittavammassa
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määi`in   tapahtunut.J)     Aikaisemmilta   vuosilta   ei   ole   samanlaista
tiedoiiantoa,   mutta   ei   myöskään   dumpingväitteitä.    Porsliini-   ja
fajanssiteollisuudesta   on   mainittu   yhtymä   saanut   viime   syksynä
tekemäänsä    kysymykseen    sen   vastauksen,    et,tä    alalla    ei   voida

puhua   suoranaisesta   dumpingista.     Sen   sijaan   sanotaari   kot,imai-
selle   tuotannolle   tällä   alalla   syntyvän   vaikeuksia   siitä,   että   suu-
rempien   maiden   porsliinitehtailla   on   n. s.   hylkytavarakeskuksia,

jotka   eri  yrityksistä  keräävät  hylkyvalmisteita,   myyden   ne   mui-
hin   maihin  hinnoista,   joihin  täyshyvällä   tavaralla   ei   ole   mitään
kilpailumahdollisuutta,    nuo   hiniiat   kun   määrätään   yksinomaan
asianom.    tuontimaan    markkinahintain    mukaan.     Näiden    ilmoi-
tusten  kanssa  yhtäpitävät  tiedot  on  porsliini-  ja  fajanssiteollisuu-
desta   annettu   mvös   Suomeii   Teollisuusliitolle   helmikuussa   1926
maistei`i   Lindgrenin   tullitariffiehdotuksen   johdosta   ja   kesäkuussa
1927     Tullitariffikomitealle    vastaukseksi    sen    edellä    mainittuun
kiertokyselyyn.     Tapettiteollisuuden   alalta   ilmoitettiin   mainitulle
komitealle   saman   kyselyn   johdosta   elokuussa    4927,   että   »dum-

piiigia   sanan   varsinaisessa   merkityksessä   ei   ulkomaiden   taholta
ole   ollut  havaittavissay),  ja  Teollisuusliiton  vuosikertomukset  pitä-
vät   tämän   tiedonannon   kanssa   yhtä.     Ettei   dumpinkia   meillä
esiinny   tupakkateollisuudessa,   on   jo   verotusolojen   johdosta   sel-
vää,  ja  siitä  on  myös  nimenomaisia  tiedonantoja  (vrt.  esim.  Teol-
lisuusliiton   vuosikert.   v:lta   1926,   siv.   12).     Saippuateollisuudesta
vastattiin    Teollisuusliiton    viimesyksyiseen    dumpingtiedusteluun,
ettei  viime  vuosina  dumpinkia  ole-ensinkään  ollut,  ja  liiton  vuosi-
kertomukset   vahvistavatkin   tämän   tiedon.     On   kuitenkin   mai-
nittava,   että   dumpingin   puutteen   sanotaan  johtuneen   siitä,   että
ei.äs   suuri   ulkomaalainen   pesuainealan  teollisuusyhtymä   on,   han-
kittuaan   itselleen   tehtaan   Suomesta,   painanut   saippuan   hinnan
täällä   niin   alas,   etteivät   muut   inaat   sanottavasti   yritä   myydä
Suomeen   saippuaa.     Mattoteollisuudesta   vastattiin   syksyllä   1927
Tullitariffikomitealle,    että    »ulkomaalaiset    liikkeet    eivät    käytä
dumpingia  kilpailussa  täällä»,  ja  tämäkin  tieto  pitää  yhtä  Teolli-
suusliiton    vuosikertomusten    kanssa.     Nauhateollisuudesta    nämä
kertomukset   antavat   saman   tiedon   vv:1ta   1924   ja   1925   eivätkä
myöskään  myöhemmin  sisällä  valituksia  dumpingista  tällä  alalla.
Ui'kuteollisuuden  ulkomaisesta  kilpailusta  sanotaan  Teollisuusliiton
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vuosikei`tomuksessa   v:lta   1927   (siv.   16),   ettei   sitä   voida   merkitä
dumpingluontoiseksi,   ja   tämän    kanssa    pitävät   liiton    aikaisem-
inatkin   vuosikertomukset  yhtä.    Urheil`ivälineteollisuudesta   ilmoi-
tettiin  sanotulle  liitolle  viime  syksynä,  ettei  ulkomaista  dumpinkia
ole  havaittu,  eikä  siitä  myöskään  liiton  vuosikei.tomuksissa  esiinn}'
valituksia.

Mitä   viimeksi   on   esitetty,   ei   kuitenkaan   merkitse   aivan   pal-

joa.    Täinä   johtuu   jo   siitä,   että   useimmat   näistä   teollisuuksista
ovat  vähäisiä.   Tärkeämpi  on  kysyinys  dumpingista  niil]ä teollisuus-
aloilla,   joilla   täällä   on   suurempi   merkitys.

Seuraavassa  esitetään  ensin,  eri  teollisuushaaroittairi,  ne  tiedot,

jot,ka  tämän  kirjoittajan  on  onnisLunut  tästä   saada.
„  A/e!¢ZJ{£eo!Z;5t4zÅs.     Että   dumpinkia   tämän   monihaaraisen   teolli-

suuden    alalla,    jolla    sitä    yleensä    laajassa    mitassa    harjoitetaan,
meilläkin    on    esiintynyt,    näyttää    kielt,ämättömält,ä.     Aivan    tai
melkein   varmat   todistukset   siitä   on   viime   vuosilta   mitä   tulee
seuraaviin    edellä    (siv.   38)    mainittuihin   ta`'ai`oihin:   takkirauta-

putket,   hangot   ja   tadikot   sekä   pulttituotteet.     Ensinmainittuja
valmisteita  on  v.   1926  myyty  Saksasta   Suomeen   hintoihin,  jotka
fob   Saksan   satama   olivat   runsaasti   10,   toisissa   tapauksissa   run-
saasti  30:kin  °/o  alle`sen,  mitä  sanianlaiset  putket  maksoivat  Sak-
sassa   vaunuvai)aasti   lähetysasemalla   (todistukset   Tullitariffikomi-
tean   kiertokyselyyn  toukok.   20   p:ltä   1927   tulleissa   vastauksissa).
Hankoja  ja  tadikkoja  on  tänne  v.   4923  todistet,usti  myyty  Ruot-
sista  dumpinghintaan,  hinta  Rtiotsissa  kun  oli  n.  31  °/o  korkeainpi
kuin   cif-hinta   Suomeen   (todistukset  tai   niiden  oikeiksi  todistetut

jäljennökset  Suomen  Teollisuusliitolle  v.1924  saapuneissa  kirjeissä).
Tämä  tapaus  on  kuitenkin  ilmeisesti  ollut  poikkeuksellinen.   Mikäli
S. 0.  K:sta   on  tämän   kirjoittajalle   ilmoit,ettu,   ovat   Ruotsin   teh-
taiden    hinnat   tänne   tarjotuista    heinäharavoista,    tadikoista    ja
rautalapioista   olleet   noin   10  °/o   alle   sen,   millä   ne   myyvät   koto-
naan.    Pulttiteoksia   on  eri  vuosina  ei`i  kertoja  myyty  tänne  Sak-
sasta  hintoihin,  jotka  ovat  olleet  melkoisesti  alle  asianom.  tehtaan

julkisesti  ilmoittamien  sekä  täkäläisten  tuotantokustannusten   (ks.
ei`ästä vastausta Tullitariffikomitean mainiLtuun kyselyyn).   Mahdo-
tonta   ei   niinmuodoin   ole,   että   myynti   on   tapahtunut   dumping.-
hintaan`  jos  kohta  näiden  teosten  ulkomaiset  myyjät  ovat  tehneet
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tarjouksensa    täiine   samoihin   hintoihin   kuin   muihin   vientimaihin

(S.  0.   K:sta  täniän  kirjoittajalle  annettu  tieto).    Jokseenkin  todis-
tettuna voi myös pitää, että muitakin edellä siv. 38 mainittuja rauta-
tavaroita    on    viime   vuosina   dumpattu   Suomeen,   osittain   Ru(tt-
sista,  osittain  Tshekkoslovakiasta  ja  Saksasta.   Kankirautaa, vanne-
i`autaa,  rautalankaa  ja  lankanauloja  on  kaikesta  päättäen  myyty
tänne   hintoihin,   jotka,   kun   suomalainen   tulli   otet,aan   lukuun,
ovat  olleet  50~200  Suomen  markkaa  tonnilta  alle  Saksassa  notee-
rattujen.     Suomalaiselta   tuojataholtakin   (S. O.  K:sta)   tämän   kir-

joittaja  on  saanut  tiedon,  että  ulkomaisen  kanki-  ja  vanneraudan
hinnat   useissa   tapauksissa   ovat   olleet   täällä   alhaisemmat   kuin
asianomaisessa    tuotantomaassa,   niinikään    jonkun    verran    alhai-
semmat   kuiii   Ruotsissa.     Toiselta   puolen   ilmoitetaan   kuitenkin
samasta  paikasta,  että  kanki-  ja  vanneraudan  dumpingtarjoukset
tänne  eivät  ole  esiintyneet  jatkuvana  dumpinkina.   Samaa  ilmoite-
taan  sieltä  ulkomaisten  lankanaulojen  myynnistä:   poikkeuksellisen
halpoja  tarjouksia  on  teht}r,  mutta  ne  ovat  olleet  tilapäisiä;   jatku-
vaa  dumppausta  ei  tämänkään  tavaran  allalla  ole  voitu  huomata.
Rautalangankaan   dumpinkia   S. 0.  K.   ei   sano   havainneensa.    On
kuitenkin   huomattava,   että   vaikka   kankii`audan   hinta   v.    1928
nousi   23  °/o,   Suomessa   enimmän   kä`Ttett`'ä   rautalankaa   myytiin

1u'

tänne    ulkomaalta    entiseen   hintaan.     Ilmeisesti    on   heinä-v.  in.
hankoja    sekä    kihveleitä    myöskin    viiine    vuosina    voitu    Qstaa
Suomeen    Ruotsista    ja    Tshekkoslovakiasta    osittain    varmoihin
(lumpinghintoihin,   osittain   ainakin   melkoisesti   halvemmalla   kuin
suomalaisista   tehtaista,   vaikka   tulli   otetaankin   lukuun;     erotus
viei`aan  täl{ä]äisen  m}ryntihinnan  ja  suomalaisten  tehtaiden  hinnan
välillä  on  ol]ut  43-70  Suomen  markl{aa  tusinalta,  erotus  ruotsa-
laisten  hankojen   Ruotsissa   otetun  ja   Suomessa  sovellctun  hinnan
välillä  on  o]lut  noin  7  Ruotsin  kruunua  tusina]ta  (Suomen  Teolli-
suusliiton   hallussa   olevia   tietoja   v:lta   1928).

KtÅmj£eozji.sLtz/c7esscb  voidaan  nii.nikään  jokseenkin  varmasti  sanoa

dumpinkia   täällä   esiintyneen   ainakin   Ruotsista,   josta   luotet,ta-
vina   pidettävien   tietojen   mukaan  talvella   `1926-27,   todennäköi-
sesti   myös   4924-25,   myytiin   tänne   miesten   kalosseja   nettohin-
Laan,   joka,   tullikin   lukuunotettuna,   oli   yli   30 %   alle   Ruotsissa
otetun.    H}-`'in  todennäköisesti  on  ollut  viime  aikana  myös  ranska-
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|aista,   eiiglantilaista   ja   saksalaista   polkupyörärenkaitten   dumpin-
kia,   kenties   60  °,/o:iin   tuotantomaan   hiniioista   (tiedot   Tullitai`iffi-
komitean  usein  mainittuun  kysel}r}.n  saai)uneissa  vastauksissa).

Todistetuksi  on   edelleen   katsottava,   että  ÄL.h7tcbjn  valmist,ukscn
alalla   ainakin   v.   1921   on   esiint}'nyt   sekä   norjalaista   että   saksa-
laista  dumpinkia  18-27  °/o  alle  Luotantomaan  hintojen  (asiakirjoja
Suomen Teollisuusliitolla  sekä valtiovai`ain-ja  kauppaministeriössä).

Myös    d2/namjz.!!i.cL    on    ilmeisesti    vv.    192/±   ja    1926    dumpattii
tännc   ainakin   Norjasta,   ajoittain   todennäköisesti   lisäksi   Saksasta

(asiakirjoja  Teollisuusliiton  arkistossa).
Edelleen  voidaan  piLää  varmana, että  Ji4u!i:b.mctcb  on  vv.  '1925-27

Suomessa    my}'t}'    dumi)inghintoihin    ainakin    Saksasta    (hintaero
Suomessa  ja  Saksassa  }.1i  30  °/o),  jokseenkin  varmasti  m}.ös   Ruot-
sista   ja   Englannista   (Teollis`iusliiton   asiakirjoja   v:lta    1928).

Sama    koskee    ruotsalaista    (.e}.rijss(iG    ainakin    vv:lia     1925--26

(hinta  Ruotsissa  n.  20 °/o  korl"ampi  kuin  sikäläisen  tavai.an  hinta
Suomessa).

Semen#jö  on  kaiket  viime  v`iodet  ei)äilemättömästi  tänne  dum-

i)aLtu  Virosta,  Tanskasta  ja  Saksasta,  kahtena  viimc  vuonna  lisäksi
Puolasta   ja   `7.   ]928   todeniiäköisesti   m}rös   Belgiasta.     Hyvin   suu-
i.ella   varinuudella   voidaan   iiiyös   sanoi`,   että   aivan   tai  jokseenkin
koko   sementintuoiiLi   näistä   maista   (todennäköisesti   yleensä   koko
sementinLuonti)  on  ollut  dumi)inkia.    Hinnoista  oii  niinikään  enim-
mäkseen   v€`rsin   tai.kat   tiedot.     Ne   osoittavat,   ett,ä   tanskalaisen
sementin    ]iettohinta    (tullia   lukuunottamatta)   on   ollut  täällä  45,
virolaisen  ja   saksalaisen   ainakin   ,`-}0  ja   puolalaisen   eneiiiinän   kuin
:}0  °/o  alempi  kuin  tavai`an  kotimaassa   (asiakirjoja   Suomen  Teolli-
suusliitolla   v:1ta   `1928).

Yhtä    yksityiskohtaisia   tietoja    ei    ole    .soÅ.e).7.n    (lumi)pi`ul.tsesta,
]nutta  että  sitäkin  on  viiiiie  vuosina  esiintyn}-t,  tä}-t}.}-  ]iitäii  epäi-
lemättömänä.     Tämä   lwäsitys   vallitsee   myös   tuojataholla    (esim.
S.  O.  K:ssa).     Todistuksia    on    (Teollisuusliiton    asiakirjoissa)    siitä,
että     ainakin     Lshekkoslovakialaista      i)ala-     ja     kekosokeria     on
v.   1925-28  Läällä   myyty  halvenm`alla   ].:iiin  tavaran  kotimaassa.

Ainakin   jonkun   veri.aii   näyttää   d`Hiii)inkia   esiintyneen   myös
waa,rgm.j£itj!eoJZ..sm(dcssc!,    lmskapa    hollantilaist,a    margai.iinia   tiede-

tään   t!iällä   m}t}.dyii   `'ähttäiskaup])ahintar`n,   jol{a   on   ollut   lähes
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17  °/o   alle   llollannissa   käyvän   vast,aavan   hinnan   (Tcollisuusliiton
asiakirjoja   v:lt,a   1926).    M.  m.   S.  0.  K.   sanoo   todciiiieensa   maiig`a-
riinin    järjestelmällistä    dumi)inkia    Hollannista.      Saiiia    tieto    oii
samast,a   paikasta   annet,tu   venäläisestä   makai`ooiiien  tuonnista.

Tähän    rajoittuu    oikeast,aan    se,    mitä    täinäii    kirjoittaja    voi
täydellä  tai  joltisellakin  vai`muudella  ilmoit,taa  viei`aan  dumi)ingin
esiintymisestä   Suomessa   viime   aikoina.     I±`,ttä   sitä   on   hai`joitettu
muidenkin   tavai.ain   alalla,   voidaan   kuitenkiii   pitää   epäilemättö-
mänä.    Tämä   koskee   ensi   sijassa   kutomateollisuuden   eri   haaroja,

jossaiii    määrin    ehkä    myös    jalkineteollisuuden    tuotteita,    toden-
näköisest,i   niinikään  hattuvalmisteiLa.

/{zt!om¢£eozzjstJLtdes€a)mme    Jfo(Jc}.o     (Suomen     koti]iiai`kkiiiatcolli-

suus,  s.  359)  sanoo  yleisesti,  että  ulkomaisen  teollisuudcn  dumping-
myynnit    ovat    sille   suurena    vaarana.     Puuvillateollisuudesta    on
Tu]litai`iffikomitealle   keväällä   49`27   ilmoitettu  ruotsalaisesta   dum-

pingista  yksikköhintaan,  joka   on   ollut  65   ä}'riä,   silloin   kuin  vas-
taava  hinta  Ruotsissa  on  ollut  `]   ki`uunu.    Teollisuusliitossa  olevien
hintatietojen  perusteella  voi  pitää  varmana,  että  täniän  teollisuu-
den   tuotteita   (etupäässä   halvemi)ia)   on   tänne   i)itkiii   aikaa   ulko-
mailta    my}'ty,    jollei    dumi)ingehdoilla,    niin    ainakin    hintoihiii,

jotka   ovat   olleet   10-30 °/o   ja   cnemmäiikin   alle   täkäläisten  teh-
taiden lähinnä vastaavien hintojeii.   Myös tuojataholta  (S. 0.  K:sta)
ilmoitetaan,   että   Keski-Fmroopasta  on tarjottu   nimenomaan   hal-
vemi)ia   i)uuvillakankaita   (sertinkiä   ja   i)rintersiä/   i)oikkeuksellise]i
halvalla.    Tarjousten  sanotaan  kuiteiikin  koskeneen   n.  s.   jäännös-
ei`iä,   niin   että   on   vaikcata   arvostella,   onko   kysym}Tksessä   varsi-
nainen    dumppaus.      Todennäköisesti     ei    pellavateollisuudcnkaan
dumpingvalituksia   voida   iiitää   aivan   €\iheettomina   ja   samaa   on
sanottava    villat,eollisuudesta.     Jute-,    h"T`i)i)u-    ja    i)ellavateosLen
alalla    ei    kuitenkaan    esini.    S.O.  K:ssa    ainakaan    v.19`28    kuulu
havaitun   vai`sinaista   dumiJinkia,   joskin   useista   vieraista    niaista
tehdyt   tai.joukset   ovat   olleet   suomalaisia   halvemmaL

Onl{o,  t,ietojen  puutteemsuudesta  huolimatta,  mahdollist,a  muo-
dostaa    jotakin    yleiskäsitystä    siitä    haitasta`    jota    viime    aikoina
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Suomessa   ei`i   aloilla   esiintynyt   vieras   dumpinki   on   aikaansaanut
maan  omalle  kilpailevalle  tuotannolle?

Mitä   ensinnäkin   tulee   me£azzj£eozJ£Sz4L4£eer},   niin   lueteltiin   edellä

siv.  38    ne  tämän  teollisuuden  tuotteet,  joissa  ulkomaista  dumpin-
kia   valitetaan  viime   vuosina   harjoitetun.    Nämä  tuott,eet   olivat:
kankirauta,  rautalanka,  vannei`auta,  lankanaulat,  pulttivalmisteet,
heinähangot,  tadikot  ja  lapiot  sekä  takkirautaiset  viemäriputket.
Varmasti  tai  hyvin  todennäköisesti  on  niitä  kaikkia  myyty  tänne
dumpinghintoihin    (edellä    siv.   42).    Lukuunottamatta    mainittua
laatua  olevia  putkia,  joita  teollisuustilastosta  ei  voi  saada  erilleen,
oli    (sanotun   tilaston    mukaan)    kysymyksessä    olevain   tavarain
tuotanto   niitä   valmistavien   teollisuuslaitosten   koko   yhteenlaske-
tusta    tuotannosta    raha-arvoltaan    yhteensä:    v.    1924    noin    40,
v.  1925  n.  43  ja  v.  1926  n.  51  °/o,  siis  sangen  huoinattava  osa,  niin-
kuin   toiselta   puolen   näiden   ]aitosten   kokonaistuotanto   on   hyvin
huomattava   osa   yleensä   maamme   sulattojen   ja   metallinjalostus-
laitosten    tuotannosta    (saman    tilaston    mukaan    raha-arvoltaan
v.  1924  noin  51,  v.  1925  n.  52  ja  v.  1926  n.  50  °/o,  siis  noin  puolet
tai   vähän   enemmän).     Kankiraudan   valniistus   oli   valssilaitosten
koko tuotannost,a v.  1924 noin  10,  v.  1925  n.  '17, v.  19261ähes  42  °/o,
ei`ilaisen  rautalangan,   vanneraudan,  lankanaulain  ja   pulttivalmis-
teiden   tuotanto   naula-   ja   rautalankatehtaiden   koko   tuotannosta
mainittuina   vuosina   kokonaista   74-75 °/o,   hankojen,   tadikkojen
ja   lapioiden   sekä   pulttivalmisteiden   tuotanto   karkea-   ja   musta-
taetehtaiden  koko  tuotannosta  vv.   1924  ja   1926  noin  28-30 °/o,
v.  1925  melkein  39 °/o.    Niinikään  oli  puheenalaisten  rautatavarain
tuonti   Suomeen    sangen   huomatta`7a   verrattuna   niiden   täkäläi-
seen   tuotantoon.     Mitä    tulee   i`autaan,    joka    meidän   teollisuus-
tilastossa  käy  kankii`audan  nimellä,   ei  tuotannon  ja  tuonnin  vei`-
tausta   voi   `'arsinaisesti   tehdä,   mutta   tunnettua   on,   että   koko
valssilaitostemme   tuotanto    on   paljon   pienempi   kuin   kilpaileva
ulkomainen  tuonti.    Rautalangan  tuotanto   on  vv.   4924-27   ollut
keskimääi`in  vähän  vaille  3 200,   sen   (ja  rautalankateosten)  tuonti
vähän   yli   1200  tonnia.    Lankanaulain  tuonti   oli  v.1924  yli  24,
v.  1925  noin  18,  v.  1926  jokseenkin  20  ja  v.  1927  yli  32  °/o,  mutte-
rien  ja  pulttien  tuonti  niiden  täkäläisestä  valmistuksesta  v.   1924

ja  1926  n.  15~~16  %,  v.  1925  ja  1927  kokonaista  52  °/o,  tadikkojen
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ja    lapioiden    tuont,i    samojen    tavai`ain    kotimaisesta   tuot,aiinosta
v`r.1924  ja  `1927  noin  37-36,  v.1925  n.  40,  v. 4926  n. 46 % (kaikki
1€iskettuna   kaui)pa-   sekä   teollisuustilaston   raha-arvojen   mukaan,
kun  tilasto  ei  tarjoa  eikä  hevin  voi  tällaisissa  tapauksissa  tarjota
iiiuuta   vertausrterustetta).     Kysymyksessä   olevain   tavarain   alalla
harjoitetLu   vieras   dumpinki   voi   siis   epäilemättä   Luot,taa   Suomen
metalliteollis\iudelle  melkoista  haittaa,  jos  se  on  kyllin  suuri.    Nyt

T}uuttuu  tosin  aivan  tieto  siitä,  kuinka  suuri  osa  näiden  artik-kelien
\.iiiiieaikaisesta   tuonnista   t,odella   on   ollut   dumpingmyyntiä.     Se
seikka,   että   Suomen   Teollisuusliiton   vuosikertomuksissa   varsinai-
sen  metalliteollisuuden  osalta  ei  jälkeen  v:n  1922  esiinny  dum.ping-
valituksia,    vaikka    samat    kertomukset    säännöllisesti    sisältävät
niitä,   initä  tulee   )iioniin   muihin  teollisuuksiin,  tuntuisi  viitLaavan
siihen,    että    k},'s}'myksessä    oleva   tuont,i   toistaiseksi    ci    ole    ollut
suuri   ja   että   siis   se   ulkomainen   kilpailu   ja   alhainen   hintataso,

josta,    semminkin    mitä    tulee    kankii`autaan,    inaiiiit,uissa    kerto-
muksissa   huomautetaan,    on   pääosaltaan   johtunut   muista   kuin
duii`ping`syistä.

K-z/£om¢feozzjstiLtde7t   eri   haaroissa   täällä   viime   vuosina   esiinty-
neestä  dumpingista  on  edellä  esitetyn  lisäksi  hyvin  vaikeata  sanoa
mitään.     Varsinkin   tämä    koskee   pellavateollisuutta   ja   tekstiili-
teollisuuden  i)ienempiä  haaroja,  kuten  ti'ikootavai`ain  valmistusta.
Puuvilla-alalla    sanotaan    dumpingin   tulleen    etupäässä    Tshekko-
slovakiasta,   Virosta   ja  Hollannista  (edellä  siv.   39).    Kun  puuvilla-
tavarain  tuonti  meille  näistä  maista,  vaikka  onkin  ollut  lisäänty-
iiiässä,  on  o]]ut  vain  3*  °/o  koko  näiden  tavarain  tuonnista,  voi-
iiee  edel]yttää,  että  puuvillatavaran  dumpingilla  ei  ole  ollut  hyvin
suurta   merkitystä   mai`kkinoillamme.     Samaan   viittaa   se   seikka,
että   Suomen   Teollisuusliiton   vuosikei`tomuksissa   ei   i-juhuta   puu-
villatavaran dumppauksesta.   Myöskin villateollisuuden  osalta  dum-

pingvalitukset  näissä  kertomuksissa  rajoittuvat  jokseenkin  vähiin.
Lukuunottamatta   vuotta    1922,   jolloin   ulkomaisia   villatuotteita
sanotaan   täällä   myydyn   hintoihin,   jotka   eivät   vastanneet   edes
kankaaseen   kä}-tetyn   langan   ai`voa   (ilmeisesti   on   tässä   kysym).s
valuuttadumpingista),   valitetaan   dumpinkia   ainoastaan   vv.   1924

ja   4925,   mutta  silloinkåan  ei  sariota  muuta,   kuin  että  on  »sattu-
nut  tapauksiat),  joissa  tänne  on  invvtv  kankaita  ))suoi`astaan  dum-
4
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pinghintoihin»  (v.  `1924`)  tai  että  dumi)inglaatuista  t,uontia  on  esiin-
tynyt   »silloiii  tällöin»,   ja   v:lta   4927   ilmoitetaan,. että   ))varsinaista
dumpinkia    lienee    ollut    vähemmän    kuin    aikaisemmi").     Lienee
tuskin   liian   rohkeata,   jos   näin   ollen   katsoo,   ettei   viime   aikoina
vieras   dumpinki   villa-alallakaan   ole   täällä   ollut   suuri.

Mitä  7tcLhÄ¢7t valmistukseen  tulee,  on  Teollisuusliiton  vuosikei-t,o-
muksissa   nimenomaisia   dumpingvalituksia   ainoast,aan   v:lta   1925,

jolloin   sanotaan   esiintyneen   »useita   dumpingtapauksia))   Saksasta.
Aivan  suuri  tai  yleinen  ei  iiäin  ollen  nahkan  dumppaus  liene  ollut.
Onko   sitä   ollut   enemmän   jalkinealalla,   on   vaikea   sanoa.   Teol-
lisuusliiton    kertoinuksissa    valitetaan    jalkinedumpinkia    Saksasta
kaikkina  muina  vuosina  paitsi  1924  ja   1926;    viimemainitun  vuo-
den    kertomuksessa    sanotaan    iiimenomaan,    ettei    »suoranaisesta
dumpingista»  silloin  enää  voitu  puhua.

f7cit£tt£eozzL.sz/i(de7?   dumping.valitukset   jälkeen   v:n   1923   koskevaL

ensi    sijassa    tuontia    Tshekkoslovakiasta.      I--Iattutavarain    tuonti
sieltä   onkin   viime   aikoina   suuresti   kasvanut   (raha-arvo   v.   1924
vajaa   miljoona,   `7.    1927   yli   3.3   milj.).     Koko   tästä   tuonnista   ei
tuonti     Tshekkoslovakiasta    kuitenkaan     ole    viime    vuosinakaan
ollut  enempää  kuin  vajaa  11 å  '12  °/o  ja  suuriinmankin  tähän  kuulu-
van   tuontiai`tikkelin   osalta   (tuontitullitilaston   numero   XII   484)
se  on  rajoittunut  12  ja  17  °/o:n  välille.    Kotimaisesta  huopahattujen
tuotannosta  tämän  tavaran  tuonti  Tshekkoslovakiasta  oli  v.   1925
vajaa    46,    v.    4926  vajaa  18  °/o.    Nämä  suhdeluvut  ei`rät  ole  aivan
mitäLtömiä,   mutta   eivät   m}'öskään   niin   suuret,   että   `'oisi   edel-
lyttää   Tshekkoslovakian  dumppauksen  tällä   alalla,   jos   sitä   onkin
ollut,   mei.kinneen   aivan   paljoa   markkinoillamme.

K-i4mj/.azÅjrtejde7t  tuonti  on  v`r.   1924-27  melkoisesti  vaihdellut
ai`voltaan.    0ltuaan  v.1923  noin  12.i  milj.  mk.,  se  oli  v.  '1924  vain
n.    6.5,    v.   1925   1ähes   8.3,   v.   1926   6.75   ja  v.   1927   ainoastaan   3.84

milj.   mk.    Tuonnista   on   vv.   1924-26   vei.rattomasti   suurin   osa

(noin   61~68  °/o)   tullut   Ruotsista,   josta   näinä   vuosina   on   sy}.tä
olettaa   dumpinkia   tällä   alalla   ensi   sijassa   harjoitetun   (v.    1927
kumijalkineiden  tuonti  Ruotsist,a  oli  vain  39 %  niiden  koko  tuon-
nista).     Kumijalkineiden    kotimaisesta    tuotannosta    niiden   tuonti
oli  v.   4924  ja  1925  noin  16~161/2,  `J'.   .1926  vähän  `'li  10  ja  v.1927

vain    6  °/o.     Kuinka    suuri    osa    tuonnista    oli    duii)ingl`iontoista,
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on   mahdotonta   sanoa.    Suuri   se   ei   ole   \Toinut  olla,   koska   täkäläi-
sellä   tuojataholla,   mikäli   S.  ().  K:st,a   on   ilmoitettu,   ei   viiine   vuo-
sina  ole  huomatt,u   Suomessa enin käytett}/'jen laatujen  dunippausta.
Ilmeisesti    duinppaus   tällä   alalla   on  rajoittunut  siksi  vähiin,  ettei
se   ole  .iialjoa  `'ahingoittanut  kotimaisen  teht,aan   toimintaa.     V:lt,a
4_924     Suomen     Teollisuusliit,on    vuosikei`tomuksessa    valitus    tässä
koht,i   supistuu   siihen   mainintaan,   että  Ruotsi  on  ))jossain  määi`in
kilpaillut  markkinoillammei),   kumit,eollisuuden   liiketuloksesta  v:lta
1925     sanotaan    samassa    kertomuksessa,   että   se   »on   inei`kittävä
hyväksi)),   v:lta  1926  että  se  »voidaan  piLää   tyydyttäväiiä»  ja  m},-ös
v.    1927   sanotaan   tämän   teollisuuden     ni}J.}Jntimarkkinain    olleen
i}sangen     vilkkaat)),     huolimatta     valituksista,    joita    näissä    kei`to-
muksissa   kaikilta  kolmelt,a  viime   vuodelta   esitetään ulkomaisesta,
nimenomaan   ruotsalaisest,a   dumpingista  tällä  alalla.

SoÅ.c".J'a//j7icrf7t.rL      alalla      on      valitett,u      dumpinkia      eril,}'isesti

Tshekkoslo\'akiasta,    Puolasta,     I-Iollannista    ja    Belgiasta.      Raffi-
noidun   sokerin   kol{o   tuonti   on   keskimäärin   vv.    1924-26   ollut,
vähän    yli    7  °/o    kotimaisesta    valmistuksesta    (v.    '1924    noin    (;.`!,
v.    J925  n.   `J'L9,  v.1926  n.  4.3,  v.   4927  n.  6.6  %);    siirapin  ja  inelas-

sin   tuonnin   vasl,aavat  suhdeluvut  ovat  vain  3.o,  5.i,  2.3  ja  2.8  °/o).
Raffinoidun   sokerin   tuonti   mainituista   maista   on   ollut   sen   koko
tuoiinista  v.  49`24  noin  /±6,  v.1925  n.  53,  v.1926  51,  v.1927  n.  64  °/'o

ja   kotimaisesta   valmisiuksesta  v.   192/i  n.   3,  v.   '19`25  vähän   ?1i  6,
v.    '1926   n.   2.4   ja   v.   1927   n.   3.8  °,/o.    Viimeksi   mainittujen   suhde-

lukujen  vähäisyydestä  täytynee  tehdä  se  johtopäätös,   eLtä  sokeri-
alalla    ulkomaisella   dumi)ingilla   toistaiseksi   on   ollut   täällä   vain
vähäinen  merkitvs.

Saniaa  lienee  sanottava  mcwgar£L.7tj/t  dumpiiigista.    Tämän  tava-
i`an  t,uonti  on  k}'llä  vv.   1924~26  sekä  absoluuttisesti  että  vei.rat-
tuna    kot,iinaiseen    tuotaiitoon    ollut    nopeassa    kasvussa.     Tuonti
oli`v.   J92/i  noin  157  000,  v.  `_1925  n.  260 000  ja  v.  `1926  n.  579 000  kg

(v.   1927  vain  n.  350 000  kg),   inikä  tekee  i,äl{äläisestä  tuotannosta
vastaav.   3.3,   4.3,   8.8   ja   4.i  °/o.    Tuonnilla,   joka   kotimaiseen   tuo-
tantoon  verrattuna  on  ollut  näin  vähäinen,  ei  voine  katsoa  olleen
suurta   inerkitystä   täkäläisillä   marl{kinoilla,   joskin   se   on   melkein
kokoiiaan   tullut   juuri   I-[ollannista,   josta   dumpinkia   tällä   alalla
kaiken  todenriäköisyyden   mukaan   on  esiint}Tnyt.
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STeme7t££{azctzzcz     ulkomainen    dumi)inki,     niin    huomattava    kuin

se   on   ollutkin   sekä   hinnoiltaan   että   absoluuttiselta   määrältään,
ilmeisesti  on  toistaiseksi  hyvin  vähän,  jos  ollenkaan  vahing`oittanut
kilpailevaa    kotimaista    tuotantoa.      Vilkkaan    rakennustoiminnaii

johdosta,    joka    viime    vuosina    on    vallinnut    sekä    niaataloudessa
että    asuntojen    tuotannossa,    on    näet    sementin    kysyntä    i`äihin
aikoihin   tunnetusti   ollut   Suomessa   niin   suuri`    et,tä   ulkomainen
tuonti,   vaikka   onkin   vuodesta   vuoteen   suuresti   kasvanut,   ei   ole
vaikuttanut  rajoittavasti  kotimaisen  sementin  tuotannon  määrään

ja   että  tämä  tuotanto  on  vaikeuksitta   saanut  menekin  hintoihin,
jotka   ovaL   olleet   vieraasta   dumpingista   riippumattomat.

Dg/7®cm£i.£C£ÅCLL4poss¢     dumpinkia     näyttää     esiintyneen     ainakin

Norjasta,    eh]{ä    myös    Saksasta.     Mikäli    dynamiitir}    t,uontia    on
ollut   (v.   1925   sen  tuonti   oli   vain   2 276   kg),   on   se  viime  vuosina
tullut joko  aivan  tai  melkein  kokonaan  näistä  maista  (paitsi v.  4927
Ruotsista).    Sen  tuonti  oli  v.   1924  noin  3/i,  v.  1926  n.   12  %  täkä-
läisestä   tuotannosta.     Varsinkin    edellisen    vuoden    suhdeluku   on
siksi   korkea,   et,tä   niin   suuri   dumpingmyynti  voi   tuntuvasti   hai-
tata   kotimaista   kilpailua.    Mutta   kun   dynamiittia   voidacm  tuoda
ainoastaan  joka   kert,a   erikseen  valtioneuvostblta   saadulla   luvalla,
on  maan  hallituksella  mahdollisuus  mielensä  mukaan  estää  t.ämäii
tavaran   dumppaus.

Makeis-,   öljy-,  vernissa-  ja  lakka-  samoin  kuin  liiiiiatuotannon
alalla   esiintyneestä   dumpingista   estää   sekä   tilasto-   että   muideii
tietojen   puutteellisuus   sanomasta   mitään   sen   lisäksi,   mitä   edellä
on   ilmoitettu.

Lyhyesti  esiteLtynä  tulos  edellisestä  -  erit,täin  puutteellisesta,
vaikka   paljon   aikaa   ja   vaivaa   vaatineesta!   -   sevitysyrityksestä
olisi   suunnilleen   seuraava:

Niinä  vuosina,  joina  valuuttaolot  maailmansodan  jälkeen  tåas
ovat   olleet   suunnilleen  vakavat,   ei   seui`aavilla  tuotantoaloilla   ole
Suomessa  esiintynyt   ainakaan   sanottavaa   ulkomaista   dumpinkia:
1asi-,   porsliini-   ja   fajanssi-,   tapetti-,   tupakka-,   saippua-,   mattc;-,
nauha-,  urku-  ja  urheiluteollisuudessa.   Kumi-,  sementti-,  sokeri-  ja
marg.ariiniteollisuudessa  vierasta  dumpinkia  joko  varmasti tai toden-
näköisesti   on  jonkun  verran  ollut,  mutta  sen  merkitys  on  eri  s\Tistä
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rajoittunut   joko   aivan  tai  jokseenkin  vähään.    Ainakin  tilapäistä
dumpinkia   on   esiintynyl   myös   kutomateollisuuden   i)äähaaroissa,
inutta  tälläkään  alalla   duinpingin  vaikutukset   eiväi   iiäytä   olleen
suui`et.     Sama    koskee    nahkan,    todennäköisesti    myös    hattujen
valmistusta.    Metalliteollisuudesta  valssilaitokset,   naula-   ja  raiita-
lankatehtaat   sekä   musta-   ja   kai`keataetehtaat   ovat   aloilla,   jotka
ovat   niiden  tuotannossa  tärkeät,  joko  varmasti  tai  hyvin  toden-
näköisesti   saaneet   kokea  ulkomaista  dwmpingkilpailuakin,  vaikka
dumpatuista   tavaramääi'istä    ci   voida  .mit,ään    sanoa    ja    vaikka
dumppaus   t,odcnnäköisesti    vain    vähän   on   lisännyt    ulkomaisen
kilpailun   näille   t,eollisuuslaitoksille   tuottainia   vaikeuksia.     Dyna-
miitin   tuonti   on   suui.immaksi   osaksi   hyvin   todennäköisesti   ollut
tlumpiM``ista.     Muista    teollisuuksist,a    on    vaikeata    mitään    saiioa.

Suon'ii,  ia  ulkomainen  dumping,  yleensä  kat&ottuna.

H}.vin  vaikeata  on  m}-ös  sanoa  mitään  erityistä  siitä  asemasLa,

joka   Suomella   yleensä   voi   olla   ulkoinaisen   dumpingin   markkina-
lnaana.

Sen  vcrran  saatt,aa  pitää  selvänä  ja  varmana,  että  vieras  duiii-

pinki   yleensä   on   vaarallisempi   pienteii   ]min   suui`ten   maiden   kil-
i.ailevalle   tuotannolle   (ks.   esim.   prof.   Ohlj7tjrL  lausuntoa   v:n   `19`27
kansainvälisen  talouskonferenssin  asianoii`.  v.iliokunnassa  ja  hänen
siinä    esittämäänsä    ehdotusta    i)äätöshuse]iiial{si    diiini)ing.-asiasta:
--  -  ~  »il  est  hors  de  doute  (iue  le  dumping  irr6guliei.  peut  cr6er
un   6tat   d'instabilit6   dans   la    production    et   le    coininercc,   St/J.Coi4t
dainb`  Zes  t`fts  cze  pcci.£s  pcte/6.y)  ---,.    »Dans  les  cas  ou  lc  dumTJing

d'une   genre  pi`6judiciable  aux  int,6r€`t,s  p!t4b`  i?"!i.cttJr.;/.enm7tt  des  pet{£s

pc%   imTjoi'tateursy)  ---- ;   konferenssin   ))Rapport   et   Actes))  11
s.   407   ja    109).    Suonri   ei   tässä   kohden   voi   olla   poikkciisaseiiiassa
niuihii`  \'ähäisiin  maihin  \'eri-attuna.    Enintään  saatt,ai\  ehkä  sanoa,
et,tä  kun  meidi.m  inaalla  as`ikasl`ivun  ja  varallisuuden  puolest,a  on
sijans€`   iiienteiikiii  maiden  loppuriäässä,   se   inikä  tässä   asiassa   kus-

]{ee  `'iimcmainittuja   }-leensä,   koskec   Suomea   erit}.isesti.    Kulutuk-
sei]i]iic  \-äh`.vs  tekec  tietenkin,  että  n]i`amme  t,uskin  millään  alalla
\.()i  tarjoamansa  mciiekin  määrällä  ei`it`-isest,i  houkutella  puoleensa
ull{om:`ista   (]miiijinkia.     Las[{eehan   Å'o(.]c;.o   (S\toiT`en   l{otimarkkina-
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teollisuus,    s.    209),    että   esim.    maamme   raudankul`itus    n}rkyisin
tarjoaa  menekkiinahdollisuudet  enintään  kahdelle  sulatuslaitokselle,

jotka  tuotantomäärältään  `.astaavat  lajinsa  keskisuuruutta  Amei`i-
kan   Yhd}.svalloissa   tai   Saksassa.     Mut,ta   tämä   ei   ole   tässä   rat-
kaisevaa.    IntohimoisesLi  hakiessaan  inenekkiä  tuotannolleen  jätti-
läisyrityksetkin   käyttävät  tarkoin   hyväkseen   tai`jona   olevia   tilai-
suuksia,   eiväLkä   siinä  halveksi   pieniäkään  lisiä,  jos   ne  vaan   ovat
saatavissa.      \ranhastaan    voimakkaat    tuontisuhteemme    Saksaan
ovat   kai  m}'ös  omansa  helpottamaan  dumpingm}7}'iil,cjil  sanotust:`
maasta,  josta  niidcn  mahdollisuus  eri  aloilla,  sekä  Saksan  suojelus-
tullii)elitiikaii  et,tä  sen  suurteollisuuden  voiin.`kkuuden  perusteella.
Iienee   itidettävä   suhteellisesti   suui`cna;     edelläkin   ori   tullut   esiiii,
että    siiomalaiscn    tuotannon    dumi)ingvalitukset    h}'`'in    }rleisesti,
vail`.i{akin   i)oikkeuksin,   kohdistu`.at   Saksaan.    Niinikään   suhteelli-
sen  läheiseL  suhteemme  Ruotsiin  todennäköisesti  lisäävät  sikäläiseii
korke€ille    kehiu,yneen    teollisuuden,    nimenoma.m    rauta-,    mut,t:\
myös   muiden   iavarain   tuotannoii   dumpiiiS.mahdollisuuksia   meim

(vrt.   cdellä   csiteti}tjil   tietoja   Ruotsin   mctalli-   j€\   kumitco]]isuude)i
Luotteidcn    tlum]ipaukscsta).

r\T`.t   duiTiiti]iki   on   in}-}-ntitapa,   joka   tulce   k}-s}'m}'kseen   paljoii

ciiemiiiäii    toisten    kiiin    toisLen    tavai.ain    alalla.      }Iissä    t,uotant(t

\/'aatii   }taljon  käsit}'öiä,  taikka,  jos  se  tai)ahtuukin  koneickriiikalla,

tuott,eeL   o`.aL   monta   ci`i   lajia,   iT`issä   valmistus   tapahluu   i)ienissä

y.rity-ksjssä  ja   i)iencssä   mittakaavassa,   vähillä   kiinteillä   i)ääomilla,
nii]i  ett,ä  tuoiannon  n.  s.  yleiskustannukseL  t}'ö-  ja  ainekust,annuk-
siin   vei`i`aten   merkitsevät   vain  vähän,   siinä   on  dumi)ingi]le,  joka
ei   o]e   iL;van   s.itunnaista,   vähän   edell`7t\'ksiä.     Enemmän   tai   vä-
heiTimä]i    .ia+ku\.zi    dum[iinki    csiinL`'`.    standardisoilujcn    tuottc'ideti

alalla,    joiLa    w`lniisLetaan    suurissa    `-ril\'ksiss:.i.    s`iurilla    kiinteillä

pääomim`   suuressii   mittakaavassa,    kuslanmiksin,   joissa   pääoma-
.ja  muilla  \.1eishstaimuksilla  t}.ö-  ja  ainekustannuksiin  verrattum
on  suuri  merkit\'s  ja  jotk{`  sen  vuoksi  tuoLannon  lisäänt`.essä  vähe-
nevät   tuotantoyksikköä    kohti.     Tämä   tietää    san`a]la,    että    n.  s.
eksti`aktiiviset  teollisiiudet,  jotka  }/-]eensä  pikeinmin  t}.öskentele`'ät
kasvavin kuin vähenc`'in \'ksikkökustannuksin, eivät }.leensä esiinn\'
(lumping.m}.}'jinä.

Kun   nämä   seikai    otet{aan  lukuun,  niin  voit€`nee  sanoa,  että  se
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merkit}J.s,   niikä   vieraalla   dumpiiigilla   voi   olla   Suomeii   taloudelle,
etupäässä  on  siinä  vaikut`iksessa,  inikä  s[andarditavaraa  tuott,avan

jalostavaii   suurteo]lisuuden   t,uotteiden   dumpingilla   on,  täkäläiselle
kili)aileva]le   Leollisuudelle   (joll(iin   kuitenkin   puuta   raaka-aineena
kä}rttävä   teollisuus   luonnollisista   syistä   voidaan   jättää   lukuun-
ottamatta).     Jos    muilla   teollisuusaloilla    (ja   niihin   luulisin,    että
tässä   suhteessa   jalkineiclenkin   tuotanto,   katsoen   seii   teknilliseen

ja    inuuhun   laatuun,    suurimmalta   osalta    on   luettava)    vierasta
duinpinkia    esiintyykin,   voi   joltisellakin   varmuudella    eclellyttää,
että   se   enimmäkseen   on  tilapäistä   (Vj7te7.in  »sporadici),   edellä  siv.
27).       Sekin  `roi  pienen  maan  kilpaileville  yrit}7ksille,   jotka   näiden
eniinmäkseen  ))pienten»  teollisuuksien  alalla  usein  ovat  suhteellisen
hcikkoja,   tuottaa   vahiiikoa,   joka   on   suurempi   kuin   se,   minkä
samanlainen    dumppaus    saa    aikaan    suuremmilla    inarkkinoilla.
Mutta   h.aitan,   jota   se   tuot,taa   kilpailevalle   meikäläiselle  tuotan-
nolle,  luulisi  olevan  suhteellisen  pienen  verrattuna  siihen  säännölli-
sL`en    kilpailuvaikeuteen,    joka    viimemainitun    on    pakko    kestää
edullisemmin    ede]l}rtyksin    t}.ösl{entelevän    ulkomaisen    t,uotannon
kanssa.     On   todennäköistä,    että   useissa,   luultavasti   useimmissa
t{`pauksissa,  joissa  Suomen  ei-standarditavai`an  teollinen  valmistus
luulee   ulkomaisten   ki]pailijainsa   täällä   harjoiuavan   dumppausta,
k}-s}'mys   todellisuudessa   ei   ole   siitä,   vaan   tuotteiden   myynnistä
hintoihin,   jotka  vain  ovat   alle   sen,   mitä  suunnilleen   samanlaisen
tavaran   valmistus  meidän  vähemmän  korkealla  olevissa  tuotaiito-
oloissa   tulee   maksamaan.    M. m.  sanamuoto,  jossa  puheena  olevaii
suomalaisen   tuotannon  puolelta  valitukset  dumpingiksi   arvellusta
vieraasta  kilpailusta  usein  esiintyvät,  tukee  tätä  otaksuinaa.   Dum-

ping-arvelut   perustuvat   näissä   valituksissa,   silloinkin,   kun   ne   on
kirja]lisesti   esitett}.,    useimmiten   siihen,    että   tavai`a    on    myyty
täällä  tuntuvasti  alle  sen,  mistä  sitä  `;.oidaan  Suomessa  valmistaa.

Niistä   standarditavaraa   tuottavista   teollisuuksistamme,    jotka
ovat    enimmin    alttiit    ulkomaalta   tulevalle   dumpingkilpailulle  ja

joi]le   se   on   omansa  tuottamaan  enimmin  vahinkoa,  ovat  varmaan
ensi  sijassa  mainitLavat   raudan  ja   rautateosten  valmistuslaitokset.
Yleisesti   tiedetään,    että    korkeint,a   nykyaikaista  tasoa  edustavaii
rautateollisuuden eri haarat ovat tyypillisimpiä niistä tuotaiitoaloista,

joilla   dumpingmyynti   ulkomaillc   voi   olla   vrittäjälle   edullista   j€`
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joilla  sitä  sen  vuoksi  ei`i  aikoina  .ia  eri  maissa  inyös  on  harjoitettu.
Ensi   sijassa   täinä   koskee   erilaisia   sulattoja,   valssilaitoksia   sekä
naula-  ja  rautalankatehtaita,  joissa  tuotanto  on  erittäin  suuresti,

jonkun   veTTan   vähemmän   musta-   ja   karkeataetehtaita,  joissa   se
jo   on   vähemmän   standai.disoitu.     Tähän   kuuluville   suomalaisille
yrityksille   ulkomainen   dumpinki   saattaa   olla   sitä   vaarallisemi)i,
kun  ne  eivät yleensä  kuulu  maamine yksit)'istaloudellisesti  vahvim-

pien   yritysten   ryhmään    ja   kun   jo   noi`maalinen   ulkomainen   kil-
pailu  on  niille  suhteellisen  vaikea  kestää.    Vähemmän  alttiit  ulko-
maiselle    dumping.kilpailulle      ovat      erikoistuotteita    (esim.  sahan-
teriä)    valmistavat  rautatavaratehtaat,   ja  sama  koskee  \'arsinaista
koneteollisuutta,   joka   ei   helposti   voi   tarjota   duinpijaamiselle   sa-
moja  edellyt}'ksiä   k`iin  i.autateollisuus  sanaii  ahtaammassa  mei.ki-
iyksessä.

Rautateollis`uuden  jälkeen  vai`maan   inaamme   kutomateollisuus
on   se   teollisen   suurtuotannon   haara,   joka    dumping.kysymyksen
kannalta   vaatii   enin   huomiota.     Tässä   kohti   eivät   puuvilla-   ja
villatehtaamme    liene     aivan     sainanlaisessa     aseiiiassa.      Vieraan
dumpingiii   mahdollisuudet   ovat  todennäköisesti   suui.emmat   edel-
listen  tuotantoalalla,   jossa   laadut   ovat   eiieminän   standardisoidut

ja  tuotanto  tapahtuu  yleensä  suui`eiiimassa  mittakaavassa.    Mutta
puuvilla-alan   suomalaiset   tuotantolaitokset   ovat   Loiselta   i)uolen
tunnetusti    maamine    vankimpia    liikeyrit}'ksiä,    joilla    eneinmän
kuin  monilla,   ehkä  enemmän  kuin  useimmilla  muilla  on  yksityis-
taloudellisesti   katsottuna   mahdollisuuksia    kestää    epäedullisiakin
konjunktuureja.     Ne    ovat     myöskin    suui.yrityksinä    suhteellisen
korkealla   kan.nalla   (keskimäärin   kehräys-   ja   kutomatuoleja   yhtä

paljon    kuin    Amerikan   Yhdysvalloissa,   huoinattavasti   enemmän
kuin  Saksassa  ja  vain  Englantiin  vei`raten  vähemmän,  vaikka  suu-
rin    puuvillatehtaamme    h}'vin    täyttää    englantilaisetkin    mitat;
Kovero,   m. t.   s.   357),   ja   iiiillä   on   se   etu  verrattuna.   ulkomaiseen
kilpailuun,   et,tä   niiden  valmisteet  pai`emmin  kuin  vieraat  vastaa-
vat   täkä)äisen   kysynnän   vaatimuksia.    Tämän   kirjoittaja   pitäisi
sen  vuoksi  jokseenkin  varmana,   että  Suomen  puuvillateollisuuden
vain   suhteellisen   vähän   tai`vitsce   peljätä   ulkomaista   dumpinkia.
Vil]ai,eomsuudessa   ei   suui.tuot.into   eikä   tuoLteiden   standardisointi
ole  yhtä   pitkälle  viety,   eivätkä   siis  yleiset   duinppausedellytykset
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o|e   siinä   yhLä   suuresti   olemassa.    Mutta   toiselta   puolen   Suomen
vi|latehtaat   ovat   sekä   ulkomaisiin   kilpailijoihinsa   \'erraten   vaati-
inattomampia   et,tä  ]iike}'rit}.ksinä   vaikeampia   ja   `'!lhemmän   vah-
voja   kuin   niiden   sisaret   puuvilla-alalla,   niin   että   niiden   kili)ailu-
kyky    ja    semminkin   kyky   kcstää    epänorniaalia    kil})ailua    m\.ös
licnee  arvioitava  vähäiseminäksi.

Teollisuus,   jossa   kaikki   dumpingedellytykset   ovat   mitä   i.un-
saimmin   olemassa,   on   sementin   tuotanto.   Tavai.a   on   tyypillinen
standardituote  ja  massa-artikldi,  valmistustekniikka  on  nykyjään
aivan   koneellincTi   ja   pääomavaltainen.     Lisäksi   tulee   tässä   vielä
tärkeänä   seikkana   se,   että   sementin   k`'svntä   ei`i   aikoina   tuntu-
vasti    vaihtelee    määi`änsä    puolesta,    se   kun    olennaisesti    riiiipuu
rakennusteollisuuden   konjunktuurista,    joka   tunnetusti    on   vaih-
televa.   Kun  nyt sementti on tavaraa,  joka vaivoin siet,ää  pitkällistä
varastoimista,     pyrkivät     tuottajat     pitämään     tuotaiitokykynsä
huipinikonjunktuurin   kysynnän   tasalla.     Väitetään,   että   se   voi
olla  400:kin  °/o  suureiiipi  kuin  alhaiskonjunktuurin  vallitessa  (tämä

ja   muutamat  muut  tiedot  sementtialalta  vuorineuvos  E.   6`ar!j7}in
hyväniahtoisesti   antamat).     Tätä   suurta   tuotantokykyänsä   yri-
tykset   tietenkin   koetta`'at   eksploatoida   vähäisemmänkin   kysyn-
nän   aikoina,   ja   se   johtaa   heidät   dumpinghintoihinkin   etsiinään
tuotannolleen  inenekkiä.   LTseat  inaat  suojelevat  sitäpaitsi  sement,ti-
tuotantoansa  korkeilla  tuontitulleilla  (toiset  niinkin  korkeilla  kuin
32-T4/i  °/o   kot,imaisesta   myyntihinnasta),   mikä   tässä   tapauksessa,
kuten  aina,  on  omansa  edistämään  dumpinkia.   Eri  maiden  semen-
tintuottajain  keskeisillä  sopimuksilla  on  sementti,duini)])austa  tosin
voitu  i`ajoittaa,   onpa   se  toisissa   maissa   siten   saatu   melkein   este-
tvksi.

Edellä   on   ollut   puhetta   siitä,   ett,ä   sementin   dunipingmyyntiä
Suomeenkin   on   harjoitettu   useista   maista,   vaikka   ei`ikoiset   olo-
siihteemme  ovat  tehneet,  että  se  tähän  asti  ei  ole  vahingoittanut
täkäläistä  tuotantoa.    Kuinka  tulevaisuudessa  voi  käydä,  seinmin-
kin    alhaisen   i`akennuskonjunkLuurin    aikana   ja    kun    kotimaineii
sementint,uotanto   ehkä  on  laajentunut   niin,   että  se  vastaa  maan
koko  tai.`.ctt,a,   sitä  on  vaikea  sanoa.    Ellei  suomalaineii   sementti-
teollis`ius   silloin   ole   niin   \.ahva,   että   se   kykenee,   kuten   ilinoite-
Laan    Skandinavian    semem,intuottajain    onnist,uneen,    vastadump-
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pauksen   uhalla   saamaaii   ulkomaisten   kilpailijainsa   kanssa   aikaan
sopimuksia   dumppauksen  rajoittamisesta  tai  lopettamisesta,  saat-
taa    ulkomainen    dumi)ingkilpailu    kä`'dä    sille    vaikeaksi    kestää

(edellytettynä,  et,tei  sitä  auteta  erit}Tisillä  tulli-  eikä   muilla  valtio-
vallan  toimilla).

Myöskin   sokei`in  raffinointi   on   suurteollisuus,   jossa   dumpingin
edellytykset   laajassa    mitassa    ovat    olemassa.     Että    raffinoidun
sokerin   dumppausta,   semminkin   Englantiin,   on   aikoinaan   paljon
harjoiteLtu,   on  yleisesti   tunnettua, ja   siitä   on   edelläl{in   ollut   pu-
hetta.     Maailmansodan   jälkeen   näyttää   raakasokerin   dumppaus
näytelleen  suureinpaa  osaa.    Sitä  on  harjoittanut  Neuvostovenäjä,

T)itäen   sokerin   hinnan   kotimaassa   h}rvin   korkeana,   mutta   myy-
den    tuotantonsa    ylijäämän    ulkomaille    saatavissa    olevaan    hin-
taan,  joka  tietenkin  on  alhaisempi.    Myöskin  Austraalia  on  pako-
tettu    saadakseen    menekkiä    sille    raakasokerilleen,    joka    ylittää
kotimaisen   kysynnän,   luovuttamaan   sen   ulkomaille   (Englantiin)
hintaan,  joka  on  alhaisempi  kuin  Austraaliassa  vallitseva.   Kubasta
arvellaan    niinikään    raakasokeria    myyd}Tn    Englantiin    alle    koti-
maisen  hinnan.    Raffinadin  duinppauksesta  on  viime  aikoina  syy-
tetty  -  syyllä  tai  sy}Tttä,   sitä   on  vaikea  varmasti  i.atkaista  -
erityisesti  Tshekkoslovakiaa,  jonka   sokerintuotanto   on  niin  suuri,
(`ttä  oma  maa  kvkenee  kuluttamaan  siitä  vain  kolmisenkymmentä

r)rosenttia.      Vientimaana    on     Englanti     ollut    Tshekkoslovakiaii
i`affinadille   tärkeä   (noin   316000   t,onnia   eli   ei   paljon   vähempää
lmin   Tshekkoslovakian   oma   kulutus,   joka   on   n.   400000  toniiia).
Kun  Englannissa  v.  4928  on  alennettu  raakasokerin  tullia,  samalla
kuin  raffinadin  tulli  on  jätetty  entiselleeii,  pelkää  Tshekkoslovakia
nyt    i`affinadinsa    vientimahdollisuuksien    sinne    vähenevän.      Jos
tämä  i)elko  totcutuu,  ei  ole  mahdotonta,  ett,ä  houkutus  dumping-
ni}'ynteihin  tulee  Tshekkoslovakian  r{affinadin  valmistajille  entistä
suui`emmaksi.     Siinä   tapauksessa   voisi   ajatella,    että    Suomenkin
raffinaditeollisuus   saisi   kestettäväkseen   enemmän   dumpingkilpai-
lua,   kuin  mitä  sillä  tähän  asti  ilmeisesti  on  ollut,   sitä   enemmän,
kun   myös   llollannin   ja   Belgian   raffinadin   vienti   Englantiin   voi

joutua   kärsimään   Englannin   äsken   inainitust,a   tullimuutoksesta
(tässä   esitetyistä   tosiasiatiedoista   a]lekirjoittanut   saa   kiittää   etu-
i)äässä    vuorineuvos    4.  E.    4Z/CÄc!r}ia).
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'1`ullit   Tdkoriwi,8en   diuni)tngi n   e`stän'.i,`Sc.H`Sä.

Loi)uksi    voi    olla    sy}'tä    vähän    kosketella     suojelustullien    j€`
ulkomaisen  dumpingin  välistä  suhdetta.

Useiinmista   kä}7tännön   miehistä   on  varina.|n   itsestään   selvää`
että   suojelustullit   aina   ja   kaikissa   oloissa   vaikeut,tavaL   vierast,a
dumpingia.      Tutkimuksessa    on    kuite]ikin    pantu    kysyniykseeii,
tokko   sellainen   käsit}.s   on   oi]{ca.     V.    1905   saksalaineii   Dz.c!ze!  jul-

kaisi    tuiinet,ussa      englantilaisessa      aikakauskirjassa      »Economical
Journah) edellä  jo  niainitun  kirjoituksen  >)Fi`ec  Trade  an(1  thc  Labour
Mai`ket»  (s.   1   ja  seur.)  ja  tahtoi  siinä  os(}iita:`,  et,t,ä   iulli  ei  vaikeuta

si)oradisi,a    ulkomaista    dumpiiikia,    ell('i     sc    ole   >)prohibitiivinen».

Kirjoituksessa,   jonka   J';goz/   täinäii   joh(lost{`   samana   vuonna   jul-
kaisi   saiiiassa   aikakauslehdessä   (si`..   ./i36  ja   seur.),   t,ämä   englan-ti-
lainen   tutkija   meni   vielä   pitemmälle   s€iii`aan    suunLaan,   luullen
voivansa   osoittaa,   että,   jos   suojelustulli   on   iTiääi.ätt}'   arvon   niu-
kaan,   se   suoranaisesti   helpoLLaa   `'icrasia   dumpinkia.

£)t.e£zezin    niinkuin     /J].gotinkin    kaiit,a   i)erustuu   siiheii  e(lell},'L}'k-

seen,   et,tä   t,ulli[ialaisen  tavai`an  hinta  on  tuontiinaassa  koko  tullin
vel.ran   korkeanlpi   kuin   Se   olisi,   jos   tuollti   olisi   Lullivapaä.     Kun
niin  on`  i`i  tulli  J)r.c!:ezin  mielest,ä  \-()i vaikeuttaa  vierasta  dumi)inkia.
Jtäästäkseen   iii}'\.niään   tulliinaahLii   haluamaiisa   niåäT`än,   ei   ulko-
maalaisen   t,arviise   alentaa   hinta€`iis€`    `htään   enempää,    kuin  jos
t,uonti   olisi   t`illit,oii.    Hinnanalennus   hänen   puolelt,aaii   tekee   näei,
hänen   hintansa,   vei.raLtuna   tuontiinaassa   vallitsevaan,   }'htä   pal-

joii    alhaisemniaksi,    oli    tullia    tai    ei.     l`:simerkiksi:    `'ksikköhinta
on   kymineTicii   cikä   t`illia   ole.     T)ump])aus   9:ään   merkitsee   silloin
tuontimaassa   hintaa,   joka   on   4:tä    aleinpi   kuin   siellä  vallitseva.
Jos  taas  tuontiinaassa  t,avaralla   on  i,ullia   2,   on  hinta   siellä   `12  ja
vieras  dumpi)aus  9:ään  inerkitsee  siellä  hintaa  11,  siis  hiritaa,  joka
nyLkin   on    4:tä   alempi   lmin   siellä   `'allitse`'a.     Sama   duinpi)aus-
alennus   alentaa   siis   molei]imissa   tai)auksissa   hintaa   t,uontimaassa
sainan   verran  ja  tekec   siis   molemmissa  tapauksissa   dumppaajalle
mahdolliseksi,   mikäli   hinnasta   riippuu,    iiiy}'dä   yhtä   h}'vin.

Tämä   pitää   paikkansa,   jos   tulli   tuontimaassa   on   vain   `.htä
kuin   sen   ja   tuovan   maan   säännöllisen   kilpailuhinnan   (tuotanto-
l<ustannushinm\i`)   välinen   ero,   toisin   sanoen   vain   niin   suuri,   että
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se   tekee   tuot,annon   tuontiinaassa   juuri   ja   juuri   kanm`ttavaksi.
Sellainen  tulli  ei  todellakaan  anna   mitään  suojaa  vierasta   dumi)-

pausta vastaan.   Jokainen  dumpingalennus  alentaa hinnan tuovassa
niaassa  alle  sikäläisen  tuotannoJi  kannattavaisuuden  rajan.    Mutta
t,oisin   on   laita,   mikäli  tulli  on  korkeampi.    Esimerkiksi:   normaali
kilpailuhinta  (tuotantokustannushinta)  on  maassa  A  42,  maassa  ]`
10  ja   A:ssa   on  tuontitullia   3.    B:stä   ei   silloin  voi   dumi)ata   vielä
esim.   9:ään,   koska   dumppaushinta   A:ssa   silloin  on   12,   johon   Awi
tuottajat   vielä   voivat   kannattavasti   myydä.     Dumppaushinnan
täyt}'}'  olla  alle  9.    Sama  on  laita,  jos  normaali  kili)ailuhinta  sekä
A:ssa   että   B:ssä  on  10  ja  A:ssa  on  tullia  vaikka  vain  1.    Silloinkiii
B:n  hinnan täyt}'y  olla  alle  9,  jotta  sieltä  voitaisiin  dumpata  A:han

(kun  sitävastoin  dumppaus  sieltä  9:ään  jo  käy  laatuun,  edellisessä
tapauksessa, jos  tulli  A:ssa  on  vain  2,  jälkiinäisessä, jos  Lullia  siellä  ei
ole  lainkaan).   Myöntämällä,  että »prohibitiivinen)) Lulli tietenkin vai-
l{euttaa  vierasta  dumppausta,  Dz.ctzczkin  oikeastaan myöiisi  tämän.

Pjgozm  huomautuksella,  cttä  arvotulli  tekee  dumpingin  edulli-
semmaksi   kuin  vapaa  tuonti,  on   teoreettisesti  tietty,   vaikka  vain
rajoitettu   oikeutuksensa,   jos   tulli   on   määrätty   viejän   myynti-
hinnan  perusteella.   }Iutta  kun  jo  tämä  edellytys  on  harvoin  toteu-
tettu,   on   huomautuksella   tuskin   kä`'täimöllistä   merkit}.stä   (tästi\
laajemmin   t/!.JteJ.,   m.  t.   s.   '153-156).

Niinkuin   kokemus   riit,tävästi   osoittaa,   olisi   kuitenkin   erehdys
luul]a,   että   tulleilla   voi   estää   vieraan   dumping`in.     Jos   ne   ovat
riittäväri    korkeat,    vaikeuttavat    ne    kyllä    dumppausta.     Mut,ta
toiselta   puolen  juuri   tullin   oleinassao]o   tiet`Tssä  tuontimaassa   voi
olla  c®£/2cenc4  siihen,  että  ulkomainen  tuoLtaja  päättää  myydä  sinne
dumpinghintaan.     Jollei   tullia   olisi,   voisi   hän   ehkä   saada   siellä
haluamansa   menekin   noi`maaliseen   hintaan.     Kun   n}-t   Lulli   estää
tämän,  päättää  hän  dumpata,  nimittäin  jos  joka  t,apauksess:i  i)itää
tai`i)eellisena  päästä  sinne  m}'ymään.    Tällä  ta\'oin  `7oi  katsoa   suo-

jelustullien     ikäänkuin     }'llyLtävän     dumppaukseen,     vieläpä     sitä
eneinmän,   kuta   korkeaminat  ne  ovat.   Mutta  kun  vieras tuottaja
ei  voi  loppuinattomiin  alentaa  dumpi)aushintojaankaari,  muodostu-
vat  korkeat  t,ullit  (tullilmrotukset)  tietciikin  dumppauksen esteiksi.

Se   k}'s}'inys,   onko   ulkoniaisen   dumitingin   estämiseksi   normaa-
lisf`t   tumt   pidettävä   tarpeiksi   koi`keina,   ei   ole  \.arsinaisesti  tiedon,
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se   on  politiikan  kys}tinys.    On  kuitenkin  ilmeistä,   että  tietynmää-
räinen  tulli,   jota  on  sovellettava  kaikissa  eikä  vain  vieraan  dumi)-

]iauksen  tapauksissa,   chkäisee   noi`maalistakin   eikä  vain   dumping-
Luontia  ja  on  omansa   ei  ainoastaan  suojelcmaan  tuontimaan  tuo-
tantoa    vieraalia    dumpiiigkilpailulta,    vaan    nostamaan    asianom.
Lavaran   hintaa   tuontimaassa   siitä   riii)pumatta,   esiintyykö   ulko-
maista   dumi)inkia   vai   ei.      Pysyväisen   suojelustullin   säätäininen
tai   koroittariiinen   dumping`in   estämiseksi   on   siis   toimenpide,  joka

johtaa  ititemmälle  kuin  oinaan  tarkoitukseensa.    Jollei  pysyväistä
suojelustullia   Lahdota   ylläpitää   tai   koroittaa    muista   syistä,    on
siihen    ryhtyminen    pelkästään    dumpingin    estämiseksi    siis    kat-
sottava    epätarkoituksenmukaiseksi.     Tämä    on    ilmeisesti    ajatus
myös    v:n    1927    Kansainvälisen    Talouskonferenssin    päätöksessä
dumping-lainsäädännöstä,   vaikka   se   siinä   tietenkin   on   ilmaistu

peitei}rssä     muodossa.      Päätöksessä     lausutaan     suotavak.si,     että
tuontimaat,    mikäli    katsovat    asiakseen    ryhtyä    suojelustoimiin
diimpihkia   vastaan,   eivät   turvautuisi   »å   de   mesui.es   excessives,
d6tourn6es   ou   vexatoires,   allant   au  delå  du  but  poursuivi»;    sel-
västi   yllämainittu   kanta   oli   tuotu   julki   tämän   päätöslauselman
ensiiiiäisessä    (prof .    07t!j7?in   esittämässä)    ehdotuksessa,    siinä    kun
vastaava  kohta  kuului:  ))11  est important,  toutefois,  que  les  mesures
de  i)rotection  conti`e le  dumping ne  permettent  pas,  par  des  moyens
döto\irn6s,   d:introduire   ii,ne   protection   permanente   v±sariL   un  but
tout   å  fait   diff6rent»   (konferenssin   ))Rapport   et   actes)),   I   s.   /±4  ja
11  s.109;   vrt.  m}'ös prof.  Ohz€7®in lausuntoja asianom.  alakomiteassa,
IT   s.   407).    Mikäli  vierasta   dumpinkia  tahdotaan  tullilla   vaikeut-
taa,    on   järkiperäinen   menettely   erityisten    dumpingtullien  sovel-
luttaminen.     Vapaakaupan   ystävä   voi   tosin   suhtautua   niitäkin
kohtaan  hyvin  epäilevästi.    I-Iänellä  olisi  siihen  vähemmän  syytä,

jos   säännölliset   tulliinaksut   tietäisivät   vain   ulkomaisten   ja   koti-
maisten   tuotantokustannusten   tasoitusta.      Mutta   kun   se   sana
]uultavasti   on   tosi,   että   sellaista   tullitaksa£i   ei   ole   missään   eikä
koskaan  ollut  eikä  todennäköisesti  tule  olemaan  -  sitä  ei  luulta-
vasti  olisi  edes  mahdollista  laatia  -niin  vapaakaupan  kannattaja
•voi   sanoa,   että   normaaliset   tullimäärät   säännöllisesti   jo   sisältä-

vät  myöskin  dumpingsuojelusta  ja  että,  jos  mieli  säätää  erityisiä
tullimaksuja  dumpinkia vastaan, säännöllisiä tulleja olisi alennettava.
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Esitelmä,     jonka     Kansantaloudellisen     Yhdistyksen     kokouksessa
marraskuun   28   p:nä   `1928   piti

hyösti   Jäwi,nen.

.\Iitä   mieltä   teoreettisest,i   oltaneekiii   \.altiososialismista   ja   val-
tion  liik`etoiminnasta,   käytännössä   on  ilmeisesti   valt,ion   pääomain
sijoitus   ja   valtion   omistamat   yritykset,    s.  o. valtiokapitalismi   ja
valtion   liiketoiininta,  kaikissa   inaissa   mitä   siiui`immassa  määrässä
laajentunut   viimeksi   eläneiden   i)arin   ko]men   sukupolven   aikana.
Valtiolle   vanhast,aan   kuuluneen   ja   ilman   varsinaista   investointia
e]i   pääomainsijoitusta   joutuiieen   oimisuuden   kä}.ttöön   on   myö-
hemmin   liittynyt   eri   muodoissa   suppeampaa   tai   laajempaa   liike-
toimintaa.   Valtion  tehtäväin  suunnat,t,omasti  laajennuttua  esiint\'v

yhä  useammissa  hallinnon  haaroissa  tarpeita  ja  vaatimuksia,  joita
tyydyLtämään  on  valtion  toimesta  perustettava  ei  vain  moninaisia

ja  yhä  laajentuvia  valtio.n  laitoksia,  vaan  myös  pjenenipiii  tai  suu-
reini)ia   Leollisuus-   y.  ni.  suorastaan   liiketoiminnaksi   luet,tavia   }'ri-
t}.ksiä.    Erityisesti   on   nykyaikaisen  talouselämän  täi-keänä   edell}L
L}.ksenä  oleva  liikent,een  suui.enmoinen  kehit}.s  useimiiiissa  tapauk-
sissa  ja  kaikissa  maissa  vaatinut valtiolta  suurehkoja  pääomainsijoi-
t,uksia   ja   laajain   liikelaitosten   valtion   haltuun   ottamista.     Mutta
muui,enkin  on valtio  saattanut joutua  huolehtimaan  erinäisistä  kan-
santaloude]le   tärl{eist,ä   Luotantoaloista,   jotka    ilman   sitä    olisivat

jääneet   kokonaan  kehitt,ämättä.    .Ja  toisinaan  ovat  vielä  vero-  t,ai
sosialipoliittiset    syyt    aiheutt,aneet    aikaisemmin   }'ksit}.is}'ritteliäi-
syyden   hoivissa   olleiden   alain   siirtymisen   valtion   liiketoiminnan

piiriin.    Kaikist,a  näistä  s`Tistä  on  n}.kyaikainen  valtiontalous  tullut
l{äsitiämään  useamriaa  eri  lajia   liiketoimintaa.
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Eri   maissa   esiintyy   kuitenkiii   tämä   valtion   liiket,oiminta   hy-
vinkin  erilaisena  ja  sen  merkitys  valtiontaloudessa  varsin  eri  suu-
rena.     Eikä   liiketoiminnan   eri   maiden   valtiontaloudessa    saainan
inerkityksen,  varsinkin  ensi  näkemältä  erittäin  suui`ena    esiintyvä
erilaisuus  johdu  yksinään  asiallisista  syistä,  tämän  liiketoiminnan
t,odellisuudessakin  varsin  ei.isuuruisest,a  laajuudesta.    Myöskin  muo-
dolliset  ja  budjettiteknilliset  seikat  vaikuttav.`t  tämän  merkityksen
hyvin  erilaisena  esiintymiseen  eri  maiden  talousarvioissa  ja  valt,ion
tilityksissä.

Kun   meillä   Suomessa  paraikaa  ovat  eduskunnassa  olleet  päivä-

järjestyksessä   lakiehdotukset   sekä   valtion   tal..usarvion  laai,imisen
että  valtion  liikeyritysten  käytön  ja  hoidon  perusteista,  olen  tullut
tehneeksi   vertailuja   olojen   välillä   meillä   ja   muualla,   erityisesti
muissa   pohjoismaissa.     Vertaillessani   olen   havainnut   sekä   asialli-
sesti   melkoista   eroa  liiketoiminnan   merkityksessä   eri   maiden  val-
tiontaloudessa   että   muodollisesti   tämän  liiketoiniinnan   budjetoin-
nissa.     Alkujaan   olikin   tarkoitukseni   vertailujeni   pohjalla   esittää
kysymys   yhdenmukaisesta   valtion   liiketoiminnan    budjetoinnista

pohdittavaksi   pohjoismaisessa   parlamenttienvälisessä   liitossa,    sen
viimekesäisessä  kokouksessa  Tukholinassa.    Tämä  tuuma  jäi  erinäi-
sist,ä  syistä  toteuttåmatt,a  -  pääasiallisesti  sen  vuoksi,  et,tä  ruotsa-
laise[   isännät  halusivat  supistaa  kokouksen  ohjelmaa.    Mutta   kun
kysymykset  vahion  talousai`vion laatimisen ja  valtion liikeyritysten
käytön  ja   hoidon   perusLeista   ovat   meillä   edelleen   avoimina,   oleii
viime  kevännä  kerääinäni  aineistoii  pohjalla  sekä  huomioon  ottaet`
erjiiäiset   se]i  j;'\lkeenkin   esiiiityneet   ilmiöt  laatinut   seuraavan   esi-
tyksen   liiketoiminnasta   pohjoismaiden   valtiontaloudessa.

Toisaalta  pohjautuu  esitykseni  kyllä  myös  niihin  tutkimuksiin,

joiden   tuloksia    julkaisin   v.  1927    ilmestyneen    kirjaseni    »Suomen
valtion  talous>)  VI:ssa  ja  VII:ssa  luvussa.    0len  jo  silloin  huomaut-
tanut,  initen  suuri  ero  on  Suomen  ja  muiden  pohjoismaiden  talous-
arvioiden  välillä  siinä,  että  meillä  noudatet,aaii  yleensä  valtion liike-

yrityksiin  nähden  brutto-,  Skandinavian  maissa  t,aas  pääasiallisesti
netto-budjetin   periaatetta.     Sitäpaitsi   on   tarkemmin   ottaen   ole-
massa   erinäisiä   eroavaisuuksia   Skandinavian   maiden   välillä   siinä
tavassa,   millä   valtion   ei`i   liikeyritysten   talous   on   valLion   talous-
arviossa  esitettv.   Tulen  seui`aavassa  kiinnittämään  huomiota  mvös
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iiäihin  eroa`'aisuuksiin.    Mutta  ensi  sijassa  yritäii  luoda  katsauksen
`'altion   liiketoiminnan   eri   muotoihin   ja   merkitykseen   meillä   ja
muualla,  erit}-isesti  rtohjoismaissa.    »Liiketoiminnan»  käsitteen  otan
iilloin   siiiiä   laajuudessa   ja   merkit}'ksessä.   missä   se   Skandinavian
maiden   talousar`'ioissa   esiint`'`'.

1.

\''anhasLaan  on  valtiolle  kaikissa  maissa  ilman  mitään  pääoinain
in`'estoint,ia   kuulunut    mctoomcn.6.Lw(C!cb,   maatiloja   eli    domeeneja,  ja

iiohjoismaissa  erityisesti  laajoja  erämaita,  joista  valtion  nykyinen,
Suomessa   14.i   miljoonaa,  Ruotsissa 9.;i  ja  Norjassa  noin  1  miljoonaa
hehtaaria  käsittävä  metsäomaisuus  on  saanut,  alkunsa.   Mikäli tämä
inaaomaisuus  käsittää maatiloja,  ei se  sellaisenaan  oikeastaan edusta
`.arsinaista   `'altion  liiketoimintaa,  joskin   tiet\-sti   maatilainkin hoi-
dossa  huolellisuus ja taloudellisuus voi  ol]a  suurempi  tai vähäisempi.
Sen   sijaan  voi  ]rietsäin,  jos  rie  vähänkin    laajcuipia   alueita   käsittä-
vät,   aiiia    edellyttää   tuottavan   tuloja,   jota   paitsi   niiden   hoitoon
saatetaan  liittää  sahoja  }'.  m. liikeyrityksiä,  kuten  varsinkin  ineillä,
n`åutta  jonkin  veiTan  m}-ös  Noi`jassa,   on  tehly.

Mitä   maa-   ja   metsäomaisuuden,   jotka    Skandinavian   maissa
\-leensä  käsitellään  yhtenä   kokonaisuutena,   merkitykseen  valtion-
taloudessa tulee,  on  '/'c!,risÄ¢Ssci esim. vuoden  `1927-28 talousarviossa
Hierkitty   tulokseksi   domeeneista    1.4   miljoonaa   kruunua  tappiota.
Silloin  on kuitenkin bruttotuloista vähennetty varsinaisten  hallinto-
inenojen   ohella  korkoja  ja  pääomankuoletuksia  2.7  miljoonaa  ki.uu-
iiua.   Jos  nämä  viimeksi  mainitut  olisi  jätett}'  vähentämättä,  osoit-
taisi  domeenien  hallinto  1.3  miljoonan  ki`uunun  ylijäämää.

Myöskin  jvor/.¢7?  talousai.viossa  vuodeksi  '1927-28  on  tuloksena
metsätalouden  hoidosta  merkitty tappiota  `115125  kruunua.   Aikai-
semmin  ja  ainakin  `.uodesta  `1895  alkaen  ovat  yleensä  bruttotulot
olleet  suuremmat kuin menot, tilivuonna  1917-48 jopa  2  miljoonaa
kruunua,  mutta  sen  jälkeenkin  tavallisesti  yli  `1 miljoonan kruunun,

paitsi  v.  4922~23,  jolloin  tulos  oli   vain  423000  kruunun ylijäämä.
Iiuomattava  on,  että  metsänhoitoon  liittyy  myös   valtion  harjoit-
tama  sahateollisuus,  joka  kuitenkaan  ei  edusta  varsin  laajaa  liike-
toimintaa.    Neljästä   sahasta  lasket,aan  tilivuonna   1927-28  saata-
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vaii  tuloja  }'hLeensä  vähän  yli  puoli  miljoonaa  kruunua,  ja  tilivuo-
den  päi.iti}.essä  oli  tarkoitus  yksi  sahoist,a  (Revelen)  myydä.    Saha
oli  ostett,u  v.  1892,  iTiaksaen  vain  3 500  kruunua,  ja  oli  sen  i)ääoma-
ai`voksi    metsänhoitajan    kcrtomuksessa    vuodelt,a    1925    merkittv
'L90 000  ki`uunua.    Kun  tulokset  sahan  pidosta  yleensä  olivat  ollee[.

huonot   ja   valtio   vuodest,a   1923   oli   joutunut   erään   toisen   sahan

(A.  S.  T\-es    trälastbruk    Liinit.  Vefsn)    pääosakkaaksi,    jolle    sam€`n
alueen   nietsää   yhtä   edullises-ti   voitiiii   myydä,   oli   Revelen   sahan
lakkauttaminen   ollut   jo   kau€`n   päiväjärjestyksessä.     Korkoja   ja
kuoleLuksia  ei  valtion  sahoista  yleensä  ole  menoiksi  merkitt}..    Vuo-
(1en  4927~28  tappiotulos  johtuu  kuitenkin  siitä,  että  menoihin  on
tttetLu   edellä   mainitun    Nes-sah:`n   osakkeiden   ostosta   johtuneen
\.elan   korkoihin   ja   l}.henn?.kseen   631_ 000   ki.uunua.     »Sahatun   ja
hö}.lät}'n  tavaran  hintain  huinian  alentumisen  ja  huonon  menekiTi
\ruoksi»  ei  }Thtiöstä  muutcn  odotettu  mitään  osinkoa  saatavan.

j?Lio!6't.ssci    lasketaan     tilivuoden     4928-29     budjettiesit}'ksessä
domeenien  nettotulot  kokonaisuudessaan  4.`1  miljoonaksi  kruunuksi;
\'ielå  vuoden  1926-27  i,alousarviossa  oli  vastaava  ?-lijäämä  `Tain  6
miljoonaa  kruunua.    I-Iuomattava  on,  että  domeenitulot  käsittä`-ät
LuloL   sekä   maatiloista   että   metsisti.i,   mut,ta   ett,ä   jälkimmäisiin   ei
liit`.  init,ään  iiuunjalostusteollisuutta.    Domeenirahastoa  on  muuteii
h}r`'itett}.   sen   suoritt,amista   menoista   valtion   metsäkoulujen   }T. m.
h\-l\'äksi.

Si(omcssc4  on  vuoden  4928  talousarviossii  metsätalouden  brutLo-
t,`ilot   arvioitu   328   mi]joonaksi   mai.kaksi.    Jos   tästä   vähennetään
]iietsätalouden   menot,17L~).6  miljoonaa,  jää  nettotuloiksi   452.4  mil-

jtionaa  iiiarkkaa.    Mutt€i  si]loin  ovat  k}'1lä  mukana  valtion  omist€`-
ii`at   Siuron,   Kevätniemen   ja   Veitsiluodon   sahat,   joiden   osalta   ei
ole  menoihin  merkitt}r  initään  korkoja  tai  kuoletuksia  niihin  s;joi-
tetuille  pääomille.    Varsinkin  Veitsiluodossa,  jonne  paraikaa  lisäksi
rakennetaan   suurta   ja   ])aljon   pääomia   k}-syvää   sellulosatehdasta,
olisi   jo   kuoletusmenoilla   me]koinen   merkitys.     Valtion   maatilaiii
\'oi  v.  1928  1askea  Suoinessa  tuottavan  valtiontaloudelle  5  i`  6  mil-

joonaa  mai-kkaa,  kun  bruttotuloista  vähennetään vakinaiset  menot.
Maaoinaisuuteen   liittyvät   kalastusoikeudet   ovat   sen   sijaan   Suo-
sessa    varsin  vähän   ineikhsevät.    Puhdas  t,uotto   iiiistä   on   4    mil-

joona  markkaa.
5
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}Ietsäi-n   omistukseen   liitt}-vän   puunjalostusteollisuuden   alalla
valtio   Suomessa   vielä   on   erikoisasemassa   sikäli,   että   se   omistaa
osake-enemmistön  kahdessa  vai`sin  suui'essa  tämän  alan  teollisuus-

}'htiössä,   nimittäin   nykyisessä   Enso-Gut7,eit   osakeyhtiössä,   jonka
osakepääoma  vuodesta  1927  alkaen  on  270  miljoonaa  mai`kkaa,  ja
osakeyhtiössä  Tornator,  osakepääoma  30  miljoonaa  markkaa.   Suu-
ren,  valtiolle  v.  1918  ostetun  Jokioisten  kartanon  yhte}'dessä  valtio
sitäpaitsi  on  tullut  omistamaan  osake-enemmistön  Ferrarian  i.auta-
teollisuus-osakeyhtiössä   ja   Jokioisten-Forssan   pienessä   i`autatie-
osakeyhtiössä.    Osinkotuloja   on   valtio   v.  `1927   saanut   kaikkiaan
14759300   mai.kkaa.    Vuoden   1928  talousai`viossa   on   osinkotuloja
kuitenkin  merkitty  vain  13.5  miljoonaa  markkaa.

Liikenteen   alalla   on   pos££ZcL;!os  kaikissa   Euroopan maissa  ollut
1600-luvulta    alkaen   valtion   monopolina.    Siihen   oii   sitten   1800-
1uvun    puolivälistä   tai   myöhemmin    (Englannissa   vasta   v.1869)
liitetty   Zennd.££nzc®£fos   sekä   useissa   maissa,   kuten   Ranskassa,   Bel-

giassa,  Sveitsissä,  Saksassa  ja  Englannissakin  (vuodesta  1912)  myös
pi4hezL.r3Zcw.€os.     Ruotsissa   ja   Tanskassa   ovat   valtiontelet.onin   hal-
lussa  ulkomaiset ja  kaupunkienväliset  johdot.   Suomessa  on valtion

i)uhelinlinjoja  hyvin  huomattavasti  lisätty,  joskin  yksityisillä  yh-
tiöilläkin  on  kaupunkienvälisiä  johtoja.   Joka  tapauksessa  on  poh-

joismaissakin   posti-   lennätin-   ja   puhelinlaitoksella,   johon   viime
vuosina  on  `.ielä  tullut  lisäksi  }.¢czi.o,  vei`raten  huomattava  mei`kitys
valtion   liikennelaitoksena,    eri   maissa   kuitenkin   valtiontalouden
kannalta  melkoisessa  määi`ässä  erilaisena  esiintyen.

Meillä   SL4omesscz   ovat   sekä   posti-   että   lennätinlaitos   erillään
ollessaan  tuottaneet  viime  vuosina  valtiolle  enemmän  tuloja  kuin
menoja,   ollen  ylijäämä  esim. v.1927  edellisessä  36.2  ja  jälkimmäi-
sessä  5.5  miljoonaa markkaa.   Vuoden  1928 talousarviossa lasketaan
iiyttcmmin  },.hdistetyn  i)osti-ja lennätinlaitoksen tulot  150.o  miljoo-
naksi  ja  menot  107.6  miljoonaksi,  joten  ylijäämäksi jää  42.4  miljoo-
naa  mai`kkaa.    Menoihin  on  meillä  silloin  merkitty  vain  laitoksen
omat   varsinaiset   hallintomenot.    Esim. rautateille   ei   ole   laskettu
niitään  korvausta   postin  kuljetuksesta   eikä   posti-   ja  lennätinlai-
tokseen  kiinnitetyille  pääomille  korkoa  tai  kuoletusta.

fiitotsi.ss¢   on  vleensä   lennätinlaitos   tuottanut  valtiontaloudelle
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suuremmat  tulojen  ylijäämät  kuin  postilaitus.   Talousarviossa  vuo-
delle   1928-29  on  edellisen  osalta  laskettu ylijäämää  20  miljoonaa

ja jälkimmäisen  43 miljoonaa  kruunua.   lluomattava  on silloin,  että
postilaitoksen   menoiksi   on   m. m. merkitty  siirtona   uudistusrahas-
tcon   n. 2   miljoonaa   kruunua.    Siitä   huolimatta   on   postilaitoksen
kannattavaisuus  ollut siksi hyvä,  että siihen kiinnitetyille pääomille,

jotka  v.  1927  1askettiin  36  miljoonaksi  kruunuksi,  on  saatu  v.  1927
37.6  °/o.  jopa   v.1923   47.i  °/o   koi`koa.    Lennätinlaitoksen  lasketaan
t,uottaneen  i)ääoma-arvolleen,   joka  v.1928   arvioi.daan  310  miljoo-
naksi  kruunuksi,  viime  vuosina  6  å  8  °/o:n,  jopa  v.1922,  jolloin  }'li-

jäämä   oli   27.5   mi]joonaa   kruunua,   11.4  °/o:n   koron.    Mitään   pää-
omain  korkoja,  kuoletuksia tai  poistoja  en  ole  huomannut  menoissa
esiintyvän.

Kun   7Tcmskc{sscb   sen   sijaan   lennätiii-   ja   puhelinlaitoksesta   on
tilivuoden  1927-28 talousarviossa  merkitty vajausta  989 695  kruu-
nua,  niin  johtuu  tämä  siitä,  että  menoihin  on  otet,tu  pääomankor-
koja    1520000   ja   poistoja   1345156   ki`uunua   eli   yhteensä   varsi-
naisten    hallintomenojen   ulkopuolella   olevia   liikemenoja   2 865156
kruunua, joiden poisjättäminen olisi muuttanut lennätin-ja puhelin-
laitoksen    talousarvion   1875 461   ki.uunun   ylijäämää   osoittavaksi.
Myöskin i`adiolaitos,  joka  Tanskan  1927-28  talousarviossa  on  erik-
seen  mainittu,  osoittaa  tulojen  ja  menojen  tasanmenoa  siten,  ett,ä
menoihin    on   merkitty   loppueräksi   88000   kruunua   »uforudsete
udgifter  og  overförsel  til  naeste  driftsaar)). -  Postilaitoksen,  jossa
siinäkin   vakinaisiin   vuosimenoihin   on   laskettu   koi`koja   laitoksen

pääomille   847080  kruunua  ja  poistoihin  385998  kruunua  eli  yh-
teensä   pääomain  kuoletukseen   1243078  kruunua,   on   siitä  huoli-
matta  laskettu  tuottavan   vielä  ylijäämää  2 596 974  ki`uunua.

JVor/.c#scb  lasketaan  postilaitoksen  tuottaneen  ylijäämää  vuosina
1919-20 ja  1924-28,  muLta vajausta vuosina  1917-19 ja  1921-
23.     Suurin  ylijäämä,   tilivuoden   1925~26,   oli  2921493  kruunua.,
suurin   vajaus,  tilivuoden  1920-21,  oli  6106120  kruunua.    Esitys
tulo-   ja   menoarvioksi  vuodelle  1927-28  käsittää  tuloja  34.3  iT]il-

joonaa   ja  menoja  32.5  miljoonaa  kruunua, joten ylijäämäksi laske-
taan   saatavan   1.7   miljoonaa   kruunua.    Silloin   ei   menoissa   tosin
esiinny  mitään  korkoja  ja  kuoletuksia   Tanskan  budjetin  tapaan,
mutta  k}-lläkin  korvausta  rautateille  postin  kuljetuksesta  4.4  mil-
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joom`a    ja    sani()iii    korvausti`    lai\.()illc    3.8    miljoom\a    kL.Liuiiiiii,    siiÄ
\'hteensä  8.`2  nii]joonaa  kruLiiiua  sellaisi€\  iL\tmt)ja,  joit,a  csi]iL.  Siio)i\t`ii

i)ostilaitoksen   c.i   tarvitse   oitaa   l`ik`iuii.  ~   Saiiioiii    kuiii   postilai-
Loksen    samoiii    o\'at   ]eniLäti)i-   .ia    iuihelinlaitokseii    1,iilokscr,     T\'(>r-

.iassa   me]ko  siHii.essa  määrässä   `-aih(lelleet.    \''uodesi,a   _19_13  \.`iotct.ii
1919   on   `'leensä   saatu   }'lijää]iiå,   enimmin   tili`.uonm`   '1916-'17   0.t;

miljooiiafl    kruunua.      Tilivuoclei     1919-20    ja    `lr)20---2`[    t,uoti,i`'a`

`.ajaiista,   jälkiiiiinäiiieii   6.4   miljoom`a   kru`inua.    Seuraa`.at,  `'uodci

taas  }.lijääinää,  joka  t,ili`'uodelt,a   `19`25-.26   tcki  6.`2  iniljoom`a  ki``HL

iiua   ja   Lili\.uo(lelta   J927-28   laskett,iin   LrJ.6   ini]joonaksi   kruuniiksi.

Selvitys  l,iiloisla  osoiLt,ai`,  etlä  laskel,l,iiii  sai`l{``-a]i  THihe]iiilail()ks(.st{`

ii(ii]i   ko]"3   Tielji.iiinesti.i   tulciisL€`.

\ra|tion     liikennclaii,oksist:\     Läi.keiiiH`iäl,     j:i     eniiii]iiiii     iiäi.i(tiin\-

sijoittiksia    kys}.]iect    ovi`l    j.cfit!(tz7.cf.      \'ii(l(`ii    ]iiei.kit`.s  `.al[ioiitaloii-

dessa   oii   kuiteiikiii   h`'`Tiiikin   eri]aii`eii   (`ri   iiiaissa,   johlmm   iii`iid(|n

seikkaiii    ohella   m\.ös   taloiisar\'ion   cril:`ises[a   rakc.ntc(.st,:`.      h'iiniti.`

\-alt,ioTii`:`uLaLiel    i)ohjttisn`aissi`kin    esiii`L,\'`'äl    taLousai.\'i(iss€i    Loisiss€`

v(`rT'i\L(in  huomat[€`viiiia  i``loläht('eiiä  v:iltitille,  toisiss€\  L:`:\s  i\ihc`it i,at`ti

\'i`iii    valtioii[,alo`i(l(i]lc    ]iic`lkois(`ii    siiiii`t`l    inenot    liiketulosttmsa    \.:`-

j{\UkscmL.

^\Iei)lä   L)`w"w.w'r/,   joss€i   }'li   {)()  %   k:\ikisla   i.iiLili\l.isl,ä   t)ii   `'{\li,i()i`-

ratoja   ja   joss:`   ]iämä   `'uo(leii    19`27   loinissa   ii`uod(tsii``.at,   /i  787   kiu

käsittä`-ät`   )'.`[i`\'erkoii   ji\    cd`isL:`\'al    `-t  30(}   "iilj(toii€\)i    ]ii:\rkan    [i:'`i.\-

oina-{\r\'oz`,    s.  o.  pi.iäoimsij(iii`isi€i    `'alliiiii    p\Lo]ell€\,    lasket€`an    \'`itt-

(l(m    4928   Lalo`isar`iossa   vallionra`itateidcn   bi.iit,t,oiiilot   882.ft    iiiil-

jooiiaksi    TiL€\rk€iksi.      .Jos    Läsii.i    \-ä+ien[ieLäi'`ii    i'i\ulalielaitoksciL    \Taki-

iiaiscl,     )i`eti(tl    68J.Ji    nii]jo(n`ai\,    j{iil    }'1iji.ii.uiiäksi    j:\    `'aLti(intalo`L(l(tii

)ietLotiiloksi      .J0l.t~>     mi]joonazi     markkaa.       II\io]ii{`t,ta`.€\     si]1oiTi     i)i`,

ettå    ]iiciioiss€`   esiiiit`-`.   ri`iii€`ieihin   kiiiii`iiel}Tn   ]iääomai`    Imoltiiuk-

seksi      ii.  s.  uudjstusmåi.`i`är€`haiia      .T)6`+)l/+000     iiiai.kkaa,     ni`iii:`     ei

iiiiLään   koi`koa   samallc   TJääomalle.

f?zco/6'7..q6`(t    sa]naan    Lai)a€\)L    kiijn    iiieilli.\    ]askcL1`L    \':`lli()Tir'iiuluLci-

{le]i   }-1ijäåniä   oTi   vielå    iiielkoista    siiureiiiiti.     l`ili`-``oilei`     1928~29

ta]ousai.`iossa  on  sc  inerkittv  3`1.5   miljoom`ksi  kruunuksi.    \'uodcn
'19271opussa    oli    ]iici€iss€`    k€`'ikkia<m    16  27'1.1m    i`autatciiå,    joista

62/io    km   eli   38.3  °/';   `.€`ltionratoja.      \'€`ltion   hallussa   o`-at   likiiinå

rii.ian    Ttäämdat,    jolk€`    i,i(itenkiii    ]n}.ös    o`.{`t    `/'ilkasliikcnloisiimiiät
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j:`    L`ioti:`viii`mal.     Toisaalta   `.äitLå\-ål,   \.ii.aiioiiiaisct   }.hdysliikciiiie-
}`ii.iärä\-st,eii    iiierkit,se`.än   \.altioiia\-usLust€`    \-ksit,\-isi.adoille    valtion-

i`ii``L,iitcideii   kiisk`iii)`Jkse]l€`.      l;\isi   sii`Lii]`itelii`a   inL(tistus)näili`äri`haa

`-arten  on   i)araikaa  tekeillä.    \'altioiii.iiutatci(leii   pää("`a-ar\.oksi  on

:}0/6     1927    ]iierkilL\'     1121     nLi]jooiiaii    ki.iiuiiua.

+\'o/./.ab.w    oli    :}0,'6    1926   liikctineit)'jen    rat,ain    )-hteisestå,    3603

kiii   teke\'ästä   i>iLu`idesLa   323.T)   km  cli   89.8  °/o  `'altionratoja,  joideii

).hteiseksi     i)ääoma-ai.\.oksi     kiskett,iin    67(J.4     iniljooiiaa     kruuiiua.
Ti]i`.uodeii     1!)27~28    talousarviossa    laskctt,iiii    `-€`ltionrautateiden

vakiiiaisct,   ineiiot  7.-)0 000  kTuuii`ia  s`i`ireiiimiksi  kuin  tulot,.  ede]1ise[,

92.7,    jälkiiniiiäiset    92.o    iiiil,ioonaksi    ki.uuiii.iksi.     }Ieiiojcn   puolell€`

oii     huo]iiattu    siii.to    u`idisrahasto(m   trj'.:}70000   kr`iuiiiia.     Pääom€`-

ii`eiioiss€`     esitctään    eriiiåisiin    rauLatierakenii`iksiin     12.7    iiiiljoonaa

kruu)iua,  jota  siiii`i`iaa  i)ieiieiitä\-ät  ))riil,tobudjcttimaisesti  iiääoma-

t`iloihiii   inerkit}-t   k`intain  a`'iistukseL  ra`itaticrakeimuksiin,  8.25  000

ki.uunua.
7taji.``Å.tib.8((    oli    3'1/3    l(J27    iJäätl}'vän   l,ilivuodcn   loinissa    2  L/i44.6

kiii  valt,ion  i`:`utat,eit,ä.   LT\'e  ed`isti\.at L'±7.7  °//o  ]iiiian  koko ratavcrkosta,

L~t '125.9     km,   .ja   /t3.2.5   iniljooiian   kruuiiun   i)i.iäoim`-ap`.oa.     Kun   \'al-

tionri`utateide]i    talousai`viossa   tili\ruodeksi    19`27--28    oii   meiioiksi
inerkitt}r    ])oisto:i,    joka    \'astaisi    JiLeidän    uudist`isiiiäärärahaammc,

L0023  /L00     ]{ruuiiua   ja    lisäksi    \'ielä    koi`ko:`    i`t\toihin    kiiniiitei\';1L(`

pääoii`alle    20900000  kruuiiua,   \'aikulta`'at,  iiämå  siiuret,  }'htctmsä
'}0.9   iniljoonaa  ki`uunua  tckeväL  erät  scii,  ct,lä  raiilateideii  laskeLi`€`n

`'altioiitalo`idelle      tiiot,ti``'an    ti`i)piot{`     13922 tr),`38    ]`i``i`iniia.      ]linan

i`i.iiiii   ei`iä   (tlisi   rauti`t{3idciL   v()iLL()   _17   "il.iooiiai`,   tai   jos   T:`in   poistoL

oteit:iisiiii    uudist,us[i)ääi.är£ihaiia     ]``e[ioiksi,     7     Ltiiljoo)`a£`     ki`uuiiua.

Liike)]Lccn   {.`]alla   ulotiuu   `'alii(i[i   liikeioin'ii)ita   iisei)i   in}'ös   sisä-

vcsjliikeiiteese{m   ja    ii`eriliike]L1,ecsccii.      lliiiaus]iikei`iieltä    kanavil]a

harjoittaa   `'altio   vi`iii   Saksass:`.     Påiii`i'astoin   o`.al   \TalLion   rakeii-

taiiia[,    /t.«7?ft.Jf]/,    `iseiii    jätei`-t    liiktmt,eei`    iiiaks`ittoniast,i    kä}'iettii-

viksi.     \'iiii    `'hd`'svalloissa   `'uodesta    1883   .ia   Raiiskass€`   vuodcsta

1880    i`1kacii.      fi{(ot.`i.6.b.a    lasketaaii    kam`\'ist,a    t,ili\.`ionm`     ItL).28-.29

kcrt).`'i.ui   \.altiollc   l`ilo}'lijä€.m`åä   /i20 0()0   kriiuiiua,   is'{toJ)}(3ssa  v.  '1{}28

1i]]oja     12   "il,ioom:\   jn   incm)ja   9.7   itLi].io()iiaii,   lul()}.lijäämää   siis   2.3

niljool,:\:\    ,"lT`kki`:,.

.\hi`iliikt`T`l(`(m     €iloill:\     (jii     ji.`äiwä]`ki.ii.i:\]usl('n     l();ii`i[ita     iiieillä     .ia


