KflNSHINVÄLISET TEOLLISUUSYHTYMÄTi)
K+Ti. Kyösti Jäwi,nen.

Saiiioin .kuin }'hL}mät }hä laajemmin alaa voittaessaan ovat
eri maissa kiinnittäiieet talouspolitiikan ja lainsäädännön huomiota puoleensa, samoin ovat kansainväliset yhtymät alkaneet
askai`ruttaa kansain`.älisten poliittisten järjestöjen ja niissä toimivain i)olitikkojen ja ]akimiesten mieltä. Genöven suuressa maailiiiant,alouskonfercnssissa keväällä 1927 olivat muiden kansainvälis-

teii kys}'m}Tsten ohella inyös kansainväliset yht}Tmät pohdinnan
alaisina.

Konferenssin esitöinä ilmest}'ivät Casselin, Grossmannin,

Lammersin ja Wiedenfeldin tutkielmat kansainvälisten }Thtymäin
leviämisestä ja organisatiosta sekä niitä koskevasta lainsäädännöstä.
Kansainvälisen lakimiesliiton, International Law Associatioii, kokouksessa Warsovassa 1928 oli myös kansainvälinen yhtymiä koskeva lainsäädäntö ja sen mahdollisuus keskus-teltavana.
Ja viimeksi on parlamenttienvälisen liiton, Union lnterparlementaire, piireissä kansainvälisiä yhtymiä näinä vuosina tutkittu.
Jo v. `1925 Washingtonissa norjalainen parlamentarikko Sundby
niihin liiton huomiota kiinnitti. Mutta vasta Pariisissa elokuussa
`1927 ennen liiton }Tleistä kokousta pitämässään istunnossa talou-

dellisten ja finanssik}'s}.m}.sten valiokunta, Coinmission pour l'6tude

des questions 6conomiques et financiöres, päätti Unkarin entisen
kaupi)aininisterin paroni Szterenyin ehdotuksesta asettaa keskuudessaan erit}'isen jaoston kansainvälisiä yhtymiä koskevan kys}rinyksen valmistelua varten.
Kesällä 1929 jaettiin valiokunnan

jäsenille painettuina jaoston hankkima Tiibingenin yliopiston do1) Seuraava esitys pei`ustuu pääasiallisesti kirjoittajan Kansantaloudellisen Yhdistyksen vuosikokouksessa jouluk. 18 p:nä 1929 pitämään esitelmään.
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sentin tohtoi.i Oswald Lehnichin kirjoittama selonteko kansainvälisten yhtymäin rakenteesta ].a merkityksestä tällä hetkellä sekä
paroni Josef Szterenyin ja Englannin parlamentin jäsenen Rennie
Smithin alustukset yhtymäkysymyksen järjestämisestä. Elokuussa
1929 Genevessä pidetyssä kokouksessa nämä alustukset esitettiin
talous- ja finanssikysymysten valiokunnassa, joka laati eräitä
vai`sin yleisluontoisia päätöslauselmia esitettäviksi kesällä 1930
Lontoossa pidettävälle parlamenttienvälisen liiton }'1eiskokoukselle.
01en Suomen parlamenttiryhmän edustajana pai.lamenttienvälisen liiton talous- ja finanssikysym}-sten valiokunnassa joutunut
kysymystä seuraamaan. Kun aikaisemmin Suomen liiketaloutta
tutkiessani olin kiinnittänyt erikoisesti huomiotani myös yhtymäilmiöihin ja parlamenttiliiton valiokuntajaoston hankkimat selostukset tarjosivat uusinta aineistoa kansainvälisistä yhtymistä,

päätin valita tämän aiheen esitelmäkseni Kansantaloudellisen
Yhdistyksen vuosikokouksessa. Samalla kuin täten täytän ei.oavan esimiehen velvollisuuden )'hdistyksessä, samalla voinen esitelmäni julkaisemalla omalta osaltani antaa selostuksen Suomen

parlamenttiryhmälle parlamenttienvälisen liiton suurten y]eiskokousten väliaikoina suoritetusta valiokuntatyöstä l).
1) Lähteinäni tätä tutkielmaani vai`ten olen käyttänyt seui`aavaa kii`.
3aL"suuttsL.. QUsiA.VE CALSSEL, Les Tendances monopolisatrices dans l'industrie
et le commerce au cours de ces demiöres ann6es. S. d. N. C. E. C. P. 98. Genöve
1927. -EUGiNE GRoSSMANN,.

Sys£Gm dc rapproc72emcri€ e'conomjgL4e.

Sociötö

des Nations. C. E. C. P. 24 (1) Genöve 1926. - £c!g om uridcrsöAn£ng ¢n.

gående monopolistiska> företag och Sa,mma,nsluiningar 18/6 1925.

SveT\sk £.Ör-

fattningssamling Ni.. 223. -M. LAMMERs, Zcb Le'gkzcitjon sL4r Zcs car£c!s e!

Jes irws£s.

Soci6t6

LBHNic.H,

Internationale

Docz4mc73fs

des

Nations

C. E. 1.

35.

Karielle und, Truste.

pre'ZL.mjnaw.res.

Rapports

et

Genöve 1927. -OswALD

Union

mömoii'es.

lmerparlamenta,ire.

2:c

Serie.

Genöve.

1929. siv. 93-142. -ROBERT LiEFMANN, jfa)rfclzc, jronzemc tAnd Frttsfs.

Stuttgart 1927. -SAMA, Jn£ern¢€i.or}ciJc jfa)r£c!Zc. Weltwii`tschaftliches Archiv.
25. Band.1927. 1. S. 260-294. -TiioRSTEN Oi)HE, Dc£ modcrno £rust-oc/t

hartetlQäsendet. Stookholm L929. - Rapport et aötes dR la, Conf6re")e 6conomi-

que tnternationale, tenue å Genåve du 4 au 23 Mai 1927. Vo\ume i-11. Genöve 1927.

Soci6t6 des Nations C. 2.1. 46. -RENNiE SMiTii, JV¢tjo7taiz cmcz

lnterimional Regulation of Trusts and Cart€ls. UnLon lnterpaLT\ementa.Ire.
Doc. pr6l. Rappoi]ts et m6moires 2:c Serie. Genöve 1929. s. 195-203. ]osT±F SirrERENTi, Die Regelung der Kartell-und Trustfrage.
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1.

Kansainväliset `-htvmät ovat yleensä vain välitöntä seurausta
kansallisista, s. o. yksityisten kansain keskuudessa syntyneistä
yhtymistä, joiden laajennuksia ne tavalla tai toisella ovat. Kansainvälisen liike-elämän yhtymäorganisatioita ymmärtääksemme on
syytä lyh}Testi ensin selvittää kansantaloudessa esiint}tväin yhtymäin ei`i muodot.
Kaikkien kansaiii liikeorganisatiossa ovat vai`sinkin vuosisadan

taitteen jälkeeii, mutta osittain kyllä jo viime vuosisadan viimeisellä neljänneksellä kartellit, konsernit ja trustit tulleet }'hä tavalliseinmiksi. Sekä i`akenteeltaan että tarkoitusperiltään nämä, pääasiallisesti teollisuuden alalla esiintyvät yhtymäin kolme perusmuotoa eroavat hyvin tuntuvasti toisistaan.
Kartellit liiallisen
kilpailun polkemain hintain aiheuttamina »hädän lapsinay) ovat
väljäliitteisiä, itsenäisinä yrityksinä edelleen toimiviksi jääväin
liikkeiden keskinäisiä sopimuksia hintain tai myynnin taikkapa

joskus tuotannonkin järjestämiseksi.
Konsernit ja trustit sen
sijaan ovat suui`1iikkeiksi keskittymiskehityksen seurausilmiöitä
nykyaikaisessa kansantaloudessa, ei'i alainkin liikkeiden yhteensu]autumia liiketalouden ratsionalisoimistarkoituksessa. Mutta kun
trusteilla, samoin kuin useimmiten kyllä myös kartelleilla, on

pyrkimyksenään kilpailun järjestämisen tietä mahdollisuutta myöten monopoliasemaan pääseminen, ei tällä pyi.kimyksellä ole sellaisenaan mitään merkitystä eri liikkeitä konserniksi yhdistettäessä.
Missä eri kehitysasteissaan yhtymäin kolme pei`usmuotoa saattavat kansantaloudessa esiintyä, sitä valaisee parhaiten katsaus
jonkin erityisen kansan taloudessa tavattaviin kartelleihin, konserneihin ja trusteihin.
Otan tässä likinnä esimerkiksi Suomen
lL8-L9[±. - Trustlagstiftningskommtitens Bet,änha,nde. Försla,g ti,l,t Lag om
t>issa åtgärder beträffa,nde monopolistiska, företag och sa,mmanslwininga,r. Uppsala 1921.

-KURT WiEDENFELT, Ies C¢rfcJs c£ Zes rrL4s!s.

C. E. C. P. 57.

Soc.d. Nat.

Genöve 1927.

Käsikir`joituksina

ovat

sitäpaitsi

olleet

käytettävissäni

P7'occ's-T'cr-

l]aw de la Commtssi,on pour rötude d!3s quj3stions 6conomtques et fir.a,nciöres,
S6ance du mcLrdi 27 aout 1929 Genöve, .ia` Sous-Commi,ssi,on pour 1:6tude des
Trusts interncLtionaux, Söance du samedi 24 aout 1929, sek-å MiTLc.Tih, Memoi,re

sur la reglementaLion na,tionale et internctiionale des Trusts et Cariels.
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kansantalouden, jossa siinäkin ainakin kaikki

}'ht}'mäliikl«iden

pääorganisatiomuodot ovat voittaiieet jalansijaa.
Å'czriezzL.e7t

alkuperäisin

kehitysaste

on

mgy»t!.e/.fo/.e7e

y/}C#7}!d..

Ennen kaikin keinoin, m}'ös erilaisin alennuksin ja inaksuehdoin,
keskenään kilpailleet saman alan liikkeet liitt}'`rät kartellisopimukseen, jossa }'hteisesti määritellään kaikkien sitten noudatta-

mat normit myynneissä m}-önnettävistä tukh-, menekki-, käteisy. m. alennuksista sekä maksuehdoista.
Sellaisia sopiinuksia oli
ennen maailmansotaa Suomessa pumpulitehtaiden ja sokeritehtai-

den kesken, joilla molemmilla aloilla oli \'ain harvoja liike}'rityksiä
toimimassa.
Seuraavaa kartellien kehit}'sastetta edustaa /w.n£ciy/Ltg"ö, jossa
kartellisopimukseen liittyneet liikkeet }.hteisesti iiiäärää`'ät ne
hinnat, joita myytäessä noudatetaan. Tiet}.sti silloin samalla m}-ös
sovitaan my}'ntiehdoista sekä usein }.hteisistä normeistakin ta`.aran
laadun ja lajittelun määi`äämisessä. Tahdotaan siten estää kil-

i)ailua vääriin aseisiin turvautumasta ja huonoa ta`'araa `'ääi.ällä
lajinimityksellä tarjoamasta.
Ilintayhtymistä
mainittakoon
esiinei`kkinä
soi)imus,
jonka
kauppa- ja rakennusvalutavarain alalla toimivat kaksi }-i`itystä
Suomessa, Ilögfors A.B. ja A.B. Björnel)orgs Mekaniska \'erkstad
olivat ennen maailmansotaa tehneöt ja samalla jälleenin}.yjäin
kanssa sopineet niistä suui`immista aleniiuksista, )nitä nämä saivat mainittuja tavaroita vähittäiskauppiaille my}'dessään myöntää. Sopimus lienee sodan jälkeen uudistettu. Samoin oii Suomen

neljällä hevosenkenkätehtaalla - Iiihan, Porvoon, Kuopion ja
Tampereen - ollut keskinäisiä hintasopimuksia, ja hintayhtymänä on aika-ajoin toiminut myös Suomen Sahanomistajain Yhdistys, jopa joskus myös Suomen PuunjalosLusteollisuuden Keskus1iitto.

Joskus hintakartelli saattaa koskea ostohintojakin.
Niini)ä
lienee suurimmilla puutavaraliikkeillämine aika-ajoittain ollut jonkinlaisia sopimuksia metsäin ostoissa inaksettavista hinnoista.
Näillä ei kuitenkaan ole mainittavaa merkitystä. Ennen kaikkea
hintakai`telli on sopimus, jossa määi`ätään alimmat hinnat, inihin
kukin saa myydä, ja koetetaan sillä estää tuhoatuottava hintain
polkeminen.

Mutta kun tällainenkaan ki)pailun järjestäminen ei
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vielä estä kilpaile`-ia tunkeutumasta toistensa alueille eikä estä

tuotantoa ylituotannoksi kehittymästä, on tavallisesti yhtymäsopimuksissa mentävä vielä pitemmälle.
To..mL.cL7cH.r? gAi#mö koettaa silloin järjestää kartellisopimukseen

liittyneiden liikkeiden toimialat niin, että ne eivät kilpailullaan
toisiaan häii`itse. Suurisuuntainen }'ritys tämänlaatuiseksi rengastui.naksi oli aikanaan Suomen metallikonttori, jonka tarkoituksena
oli saada Suomen metalliteollisuuden alalla t}'öskenteleväin tehtaiden toiminta järjestet}.ksi niin, että kukin niistä olisi erikoistunut oinalle a]alleeii, jossa toinen ei kilpailisi.
Tämä muutamia
`.uosia ennen maailmansotaa pei`ustettu \.rit`.s ei kuitenkaan jää-

nyt p}'syväksi.
Enimmäkseen iällaisia `.ht`-mäsopimuksia tavataaii kili)ailevain
l:`ivan\'arustusliikkeiden kesken, jotka siten keskenään jakavat
l{u]jetta\-at reitit, kuten maailmanmei`iliikenteen tariffi}-ht}'missä,

t,aikka kulkuvuorot, kuten Suoinen-Tukholman liikenteessä.
Tavallisimmin on kuitenkin mentävä seuraavaan kai`telli]i
kehit}'sasteeseen,

jota

y/i!ei.ne)t

inenekistä jää kokonaan pois.

myyitfL.

edustaa.

Silloin

kilpailu

Perustetaan }.h.tcinen m}'}Tntikont-

tori, jol{a huolehtii tuotteiden m}rynnistä ja jossa m}'ös hinnat
ja m}.}.]itiehdot inääi`ätään.

Tällaisia o`'at olleet Saksan kivihiilija terästeollisuusyhtymäin osake}.htiöinä perustamat m}7yntikonttorit Rheinisch-Westfälische Kohlens}.ndikat Å.G. F.ssenissä ja
Stahlwei.ksvei`band A.G. Dt.isseldorfissa aikoinaan.

Suoinesta ovat tähän kuuluvina ennen muita mainitta\'at vientiteollisuutemme suuret yhtymät Suomen Paperitehtaiden Yhdistys
ja Suomen Selluloosayhdist}'s, jotka kummatkin perustettiin v.
49'18, entisen Venäjälle in}'ynnin kokonaan p}'sähd}-tt}.ä ja uusien
ulkoinaisten inenekkimarkkinain etsimisen kä}'dessä vientiteollisuudellemme elinehdoksi.
Samoin jo `'uodesta 1892 Viipurissa

toiminut,

mutta

]918

Helsinkiin

muutettu

Suomen Puuhiomo-

}'hdistys.
Menekkisuhteiden parannuttua lienee näiden }.hdistysten merkit}-s m}'}'nti}'htyminä i)ienent}'n}'t. `Tiinpä Suomen suurin
i)ai)eritehdas, K}'min Osake}'htiö, verraten pian erosi i)aperiyht}-mästä.

Jo ennen iiiaailmansotaa on Suomen kotimarkkinateollisuudessa
oll`it `iscita yhteism}'}'nti}'hL}'miä.

Niinpä oli kattohuopatehtaiden
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kesken yhtymiä useampaankin otteeseen, mutta sota-aikana ja
sen jälkeen ne keskinäisten eripuraisuuksien vuoksi raukcsivat.
Syksyllä 1924 perustettiin kuitenkin uudelleen Kattohuopayhdistys
i`. y., johon kuuluvat maamme kaikki kattohuopaa valmistavat
tehtaat sekä kaikki raakahuopatehtaat. Yhdistyksen, joka alkoi
toimintansa vuoden 1925 alusta, tarkoitus on olla yhdyssiteenä
eri tehtaiden kesken, järjestää myynnit, antaa lausuntoja j. n. e.

- Tunnetumpi ja huomattavampi on Suomen lkkunalasikonttori,
joka on maan lasitehtaiden v. 1905 perustama yhteinen myyntitoimisto. Tämä konttori sääntelee, niinkuin rengastumissa on
tavallista, myös jälleenmy}iäin myyntiehdot ja hinnat. Niinpä
ottaa konttori kultakin tukkukauppiaalta sitoumuksen siitä, että
myydessä ikkunalasia annetaan korkeintaaii määrätty prosentti
alennusta voimassa olevista hintaluettelohinnoista ja että aina

pidetään vähintään jonkin määräprosentin erotus konttorin normaalialennuksen ja tukkukauppiaan myöntämän alennuksen välillä. Samoin eivät maksuehdot saa olla konttorin myöntämiä
ehtoja edullisemmat. Jos sitoumus rikotaan, ei rikkoja enää ole
oikeutettu saamaan lasia myytäväkseen. Samoilla perusteilla toimii Suomen Pulloasioimisto, johon pulloja valmistavat lasitehtaat
kuuluvat.
Omituinen kartellisopimuksen muoto on Suomen Naulakonttori.
Se on Suomen huomattavimpain rautakauppaliikkeiden, siis tukkukauppiaiden, pei`ustama, voittoa tuottamaan tarkoitettu avoin

yhtiö naulojen myyntiä varten.
Kullekin osakkaalle, joita on
nelisenkymmentä, on jaettu osuutta tässä yhtiössä sen mukaan,
miten suuri liikkeen naulainmyynti viimeisten kolmen vuoden
ajalla on ollut. Naulakonttorille ovat kaikki huomattavimmat
Suomen naulatehtaat antaneet tuotteidensa yksinmyynnin, jopa
siinä muodossa, että konttori ei ole tehtaiden komissionääi`i vaan
varsinainen ostaja. Naulakonttoriin tehtailijat kokoontuvat kei`ran vuodessa tai useamminkin sopimaan yhteisistä hinnoista eri
naulalajeille.
Näitä hintoja sitten naulakonttoi`i noudattaa.
Useimmat tässä yhteismyyntiyhtyminä mainituista konttoreista

ja yhdistyksistä edustavat tai ainakin tulevat lähelle myös kai.tellin täydellisintä muotöa, josta vielä jolm sana.

rtm!c}n£oyh£#mö!

ovat

määrätty,

se]laisia,

joissa

kartellisopimuksilla

on

kuinka

KANSAir`'vÄLisET TEOLLisuusTiiT¥MÄT

55

suuri kunkin tehtaan tuotanto saa olla. Tavallaan kyllä jo yhteismyyntikin rajoittaa kunkin sopimukseen yhtyneen tehtaan tuotant,oa. Niin esim. meidän vientiteollisuutemme suuryhtymät
paperin ja selluloosan alalla ovat aika-ajoin jakaneet myynnit
ei`i tehtaille niiden omistamain koneiden luvun ja valmisteiden
laadun mukaan. Mutta myyntimahdollisuuksien ollessa hyvät ei
tämän tarvitse merkitä mitään rajoitusta tehtaiden tuotannossa.
Toisin on varsinaisten tuotantoyhtymäin. Suomen Lasikonttoriin
liittyneiden tehtaiden tuotanto-osuus on määi'ätty kunkin prosenteissa maan tuotannosta. Kun ikkunalasin valmistuksen alalla
v. 1911 perustettiin Raumalle suuri lasitehdas, joka olisi voinut
tuottaa ehkä koko Suomen lasitarpeen, oli tämä aluksi ulkopuolella lasikonttorin. Syntyi kiivas hintataistelu, joka v. 1912 päättyi siihen, että Rauman tehdas liittyi lasikonttoriin saaden osalleen 20 °/o koko maan valmistuksesta, eikä 50 °/o, niinkuin se oli
vaatinut. Myös Naulakonttoi.i määi`ää kunkin tehtaan valmistuksen suuruuden aina vuodeksi kei`rallaan ja prosenteissa tai muina
osuuksina koko maan myynnistä.
Vaikka kartellisopimuksissa määi.ätäänkin alimmat luvalliset
hinnat, ei silti tarvitse yhtymäsopimusten ehdottomasti merkitä
kuluttajain nylkemistä. Ulkopuolelta aina mahdollisen kilpai1un vuoksi taikka uuden kilpailun pelosta niissä enimmäkseen
vain teollisuus ja kauppa koettavat suojeltautua suoranaisilta
tappioilta ja varmistautua edes pienestä voitosta. Kun esim.
rautakauppiaat ennen maailmansotaa Naulakonttoi.ille sitoutuivat
ottamaan pärenauloja myydessään 10-20 penniä neljännes- ja
20-40 penniä koko puudan laatikolta yli konttoi.in alimman hinnan, niin ei siinä enää suuria tullut matkustajat ja konttoi`in kustantavan tukkukauppiaan voitoksi.
Yhtä selvästi kuin kartelleissa eivät ei`i. kehitysasteet ole €rtm
CeL.Sscb eriteltävissä. Amerikan Yhdysvalloista ovat trustit kotoisin.
Siellä niiden nimi johtui luottamusmiehistä (trustees), joiden hal-

tuun Amerikan aikaisemmissa trustiyhtymissä ennen kilpailleet
tai väljäliitteisemmin yhtyneet liikkeet luovuttivat yleisvaltuuden
liikkeidensä hoitoon ja saivat sijaan yhteiseen voittoon oikeuttavia todisteita (certificates). Siellä 1880-luvun whiskytrusti alkuaan
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vähemmän kiinteänä pooZ-y7Lfymänö käsitti 80 polttimoa, jotka

kaikki olivat käynnissä, mutta kunkin tuotanto keskimäärin 40 °/o,
yhtenä vuotena vain 28 °/o niiden todellisesta tuotantokyvystä.
Vuosi sen jälkeen kuin varsinainen azÅwperö£7ten frws!£ oli muo-

dostettu nim. sellainen, jonka sittemmin trustienvastainen lainsäädäntö julisti laittomaksi, oli noista 80 polttimosta vain 12 käynnissä, mutta tuotanto oli yhtä suui.i kuin ennen, ja voittoa riitti
kaikille 80:lle jaettavaksi. Ainoastaan kaikkein kilpailukykyisimmät tehtaat pidettiin kä}-nnissä. 0li taloudellisinta jättää suurin
osa liikkeistä seisomaan.
Amerikan 7tg/Äg/c}ZÅ¢i.sc£ £rt(s£;£ taas ovat sellais;a }.ht}-mämuo-

toja, joissa ostetaan osake-enemmistöt useissa }-rit}-ksissä }.ksiin

käsiin tai uudelle }'htiölle, usein n. s. holding companylle, jotka

ovat yksinomaan arvopaperien omistamista varten i)erustettuja.
Tällaisten sulauma- tai arvopaperiyhtiöiden suurosakkaina voivat

johtavat i.ahamiehet saavuttaa yksinvaltiaan määrämisvallan niin
laajalla alalla maan liiketaloutta, että se saattaa inerkitä kaksisatakertaisesti heidän henkilökohtaisesti omistamiaan pääomia.
Näin ovat syntyneet Amei.ikan rautatie}Thtiöideii alalla tunnetut
rautatiekuninkaat, joiden käskyjen alaisina ovat suuremmat i'autatieverkot

kuin

jonkin eurooppalaisen suurvallan.

Niiii sellaiset

jättiläisyhtiöt, kuin Carnegien ja Morganin perustama tei`ästrusti,
U. S. Steel Corporation, joka omistaa Pohjois-Amerikan suuret
tei`ästehtaat, mutta myös kaikki suui.iinmat sikäläiset rautainalmikentät, erinäiset malminkuljetuslaivastot ?t. m. ja jonka bilanssi
jo ennen maailmansotaa i)äättyi noin 10 miljardin Suomen silloisen kultamarkan suininaan. Trustien muodostumista on valtavasti edistänyt toisaalta Yhd}.svaltain ei'inäisissä suhteissa puutteellinen osake}.htiölainsäädäntö, toisaalta siellä suunnattoman
laajalle levinn}'t keinottelu, joka tekee mahdolliseksi yhdistetty-

jen liikkeiden pääomain moninkertaiseksi `'etistämisen
muodostettaessa ja suui.eL voitot perustajain taskuihin.

trustia

Euroopassa on yhtymillä harvoin ti`ust,ien nimi. Mutta kartelleilla, joiden niini ja järjest}'sinuoto on kotoisin Saksasta, on täällä
hyvinkin usein i)aljon enemmän monopoliaseman pohjalle tuotantoa ja m}T}-ntiä järjestävä luonne kuin konsanaan Amerikan
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trusteilla, jotka joskus saattavat olla vain sellaisia suui`liikesulaumia, joita Euroopassa sanotaan konserneiksi.

Kuitenkaan ei Euroopassakaan ole puutetta puhtaastaan monopolimaisista trustjmuodostumista. Mainittakoon Ruotsista v. 1907
peiiustettu Svenska sockerfabriksaktiebolaget, osakepääoma 135
miljoonaa kruunua, vaikka yht}'neiden tehtaiden }'hteiset osakepääomat olivat nimellisarvolleen 53 ja maksetut vain 40 miljoonaa ki`uunua. Tämän ti.ustin malliin muodostettiin meillä maailmansodan jälkeen Suomen Sokeri O.Y. ottamaan haltuunsa kaikki
]naan sokeritehtaat ja siten yksinvalmistajana ja }.ksinm}-yjänä
h`iolehtimaan raffinaditeollisuudestamme.
Toisinaan on k`'llä ti.ustienkin samoin kuin kai.tellien muodostu-

]niseen osaltaan vaikuttaneet tuotannon ratsionalisointipyrkiinykset.
Rengastumissoi)imuksillaan tai yhteensulautumalla liikkeet ovat
voiiicet saa`.`ittaa huomatta`'ia `'leisten hallintokustannusten sekä
`-almistuskustannustenkin säästöjä.
}I`itta `7arsiiikin ovat yhtymäin kolmas ijääm`ioto, Åonserru.t, joita myöskin liittymät eli fusionit

edusta`-at,

oikeastaan

}-ksinomaan

seui.austa

nyk}raikaisen

]iiketalouden suurliikkeiksi 1%skitt}.misen p}rrkim}.ksistä.

r\Te ovat

erit}'isesti ominaisia Eurooi)an sodanjälkeiselle talouselämälle, eikä

niillä tarvitse olla mitään monopoliase]iiaa tavoittele`'aa luoniietta.
Niitä esiint}')' kaikissa maissa ja miltei kaikilla ]iiketa]ouden aloilla.
I-Iuomattakoon \.ain, miten meillä Suomessa joku tukhkauppa
saattaa omistaa vähittäiskauppoja tai jonkin tehdas}7rit}-ksen osakeenemmistön.
P\Tiin omistaa esim. Helsingin Rakennusainekauppa

Osakeyhtiö Hämecn Rautakaupan I-Iämeenlinnassa ja Rautakauppa
osalmyhtiön Alstan Lahdessa sekä naulatehtaat Kintaudella omistavan Koskensaaren O.Y:n osake-enemmistön. Stockmannin suurmyymälä omistaa Kei.avan puuseppätehtaan.
Mutta vielä }71eisemmäksi on tällainen yhteenliittyminen tullut viime vuosiJna
teollisuuden alalla.
Mainittakoon Suomesta muutamia esimerkkeja

konserneista.

A. Ahlströin O.Y:öön liitettiiii `'. 1909 enti-

iien Paul Wahl & Co:n suurehko puutavara- ja rautateollisuusliike
Warkaudeii tehtaineen sekä v. 1915 Karhula O.Y., joka taas on
ostanut littalan lasitehdas O.Y:n. Osake`'htiö Kaukaan Tehtaat
omistaa O.Y. T. &J. Salvesenin, O.Y. Gustaf Cederberg &Co:n
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sekä Kaltimon Puuhiomo O.Y:n osakkeet. Yhtyneet Pai)ei`itehtaat
Osakeyhtiöksi liitettiin v. 1920 Simpeleen ja Jämsänkosken paperitehtaat sekä Myll}rkosken puuhiomo. W. Rosenlew & Co O.Y.
omistaa And. Kurt & Co, Porin Paperitehdas, I-Iimanka & Ylivieska
i.a J. C. Frenckell & Poika osakeyhtiöiden osakkeet. Kymin Osakeyhtiö, joka aikanaan muodostettiin yhdistämällä ennen itsenäiset
Kymin, Kuusankosken ja Voikan tehtaat, osti v. 1916 kaikki lJalla
O.Y:n osakkeet. Fiskars O.Y. omistaa myös Bilnäsin ja lnhan
tehtaan osakeyhtiöiden osakkeet.

IJyvin yleistähän yhteenliittäminen on ollut pankkitoimen
alalla. Sekä Englannin että Saksan nykyiset suurpankit ovat
syntyneet useampia pankkeja yhteen sulattamalla, jota paitsi
varsinkin Saksan suurpankit omistavat osakkeita lukuisissa pienehköissä paikallispankeissa. Suomen suurpankeista ovat Pohjoismaiden Yhdyspankki, Liittoi]ankki, lielsingin Pankki ja Maakuntain
Pankki syntyneet eri pankkien yhteenliittämisen tietä. Muilta
aloilta mainittakoon vielä }'hteenliittymisistä suuret höyrylaivayhtiöt Englannissa, Saksassa, Tanskassa y. m. Meillä Suomessa
on Suomen I-Iöyrylaiva Osakeyhtiö myöskin tätä tietä merkityksensä saavuttanut.

11.

Yhtymät liiketalouden organisatiomuotona eivät ole rajoittuneet pelkästään kansantalouden phitteissa esiintyviksi, vaan ovat
useissa tapauksissa laajentuneet kansainvälisiksi, jopa joskus maailmantaloudessa monopoliasemaan pyrkiviksi. Jo 1880-luvun alussa
tavataan kansainvälisiä kartellisopimuksia. Ja vuosisadanvaihteen

jälkeen eräät kansainväliset trustit laajenevat kilpailullaan monen
kansantalouden omintakeista tuotantoelämää pahasti uhkaaviksi.

Tulitikkutrusti, tupakkatrusti, saippuatrusti - siinä muutamia
mahtavia maailmantalouden yhtymäliiklmitä, joiden vaikutukset
ovat kylläkin meidänkin maassamme varsin voimakkaasti tuntuneet. Maailmansodan jälkeen on kansainvälisten yhtymäin muodostuminen ollut vielä vilkkaampi kuin ennen, johtuen tämä,
kuten Liefmann (Kartelle s. 181-182) huomauttaa, uusista talousja tullialueista, kiivaasta kilpailusta ja maailman ylituotannosta,
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`'aluuttain arvon aleneinisesta ja hallitusten sekä pai-lamenttien
kylmyydestä tuotannollista elämää kohtaan. Ennen kaikkea on
kuitenkin kansainvälisten yhtymäin syntyinistä edistänyt konsernien ja fusionien leviämineii.
Keskit?'s hai`voihin ?rrityksiin on
helpottanut kansainvälistä yhtymistä. Missä toimii suuria koiiserneja, jotka tytäryhtiöineen laajenta`'at toimintaiisa useampaan
maahan, sicllä syntyy kansainvälisiäkin }'htyinäsopimuksia.
K¢ns¢..7.vd.Z;se£ y/t£ym&t ovatkin kahta päätyyppiä (Liefinann,
Kartellc s. 178), nimittäin joko 1) kansainvälisiä sopiinuksia kansallisten kartellien kesken tai 2) suorastaan yksityisten liikkeiden,

tavallisesti suurehkojen konsernien kesken tehtyjä yhtymäsopimuksia. Kuitenkin saattaa myös sekaty}.ppejä esiintyä varsinkin
iapauksissa, jolloin }rhdessä maassa monoi)olisemaan kohonnut
ti`usti toisten maiden kartellien kaiissa tekee suoi`aan t.`i inaahaii
perustamansa tytäryhtiön väliL}-ksellä soi)iinukseii.
Lienee mahdotonta saada luetteloiduksi kaikkia kansainvälisiä

yhtymiä. Mutta niidenkin selostaminen, joista saatavissa olevassa
lähdekirjallisuudessa on tietoj€i I«rättyinä, itaisuttaisi esitelmäni
aivan kohtuuttomast,i yli sille inäärättyjen puitteiden.
Seuraa`-assa koetan eri feozJt.swi.s¢Zci;n mukaan r}.hmitettyinä - ja siis
esim. meriliikennekai`tellit ja yleensä muilla kuin teollisuuden alalla

esiintyvät }'ht}rmät syrjään jättäen - esittää huoinattaviiiimat
nykyjään toimivat kansain`.äliset yht}-mät. Rajoitun enimmäkseen vain }.htymän nimen,1aadun ja laajuu{len mainintaan. Ainoastaan sellaisten yhtymäin kohdalla, joilla on suui`ehko inaailmantaloudellinen merkitys tai joiden vaikutus inyös Suomen talouselämässä on erityisen tuntuva, pyydän hiukkasen viivähtää.
Ä'emj¢nfeozzjstAt/s

erinomaisen

lukuisine

tuotteineen

on

ala,

jolla kaikista suurin määrä kansainvälisiä yhtymiä esijnty}'. Eniminäkseen toimii tässä teollisuudessa hai.voja suuTia inaailmanliikkeitä, jotka usein ovat keskenään i.atenttien vaihdossa tahi pääomansijoituksinkin toisiinsa sidotut - mikä kaikki suuresti edistää yhtymäin muodostumista.
Tältä alalta lienee syytä ensi sijassa inainita se kaiisainvälinen ti.usti, joka maailmantaloudessa on saavuttanut suhteellisesti
valtavimman vaikutusvallan ja joskaan ei suoi`astaan monopoliasemaa, niin kuitenkin määi.äävän mei.kit\-ksen maailmanmarkki-
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noi]la.

J?7tofsL.7t lz4ljf !.ÅÅtttJ.z/S£j vallitsi k}'llä jo vuosisadiin

alusta,

jolloin Jönköpingin ja Vulcanin tehtaat v. 1903 }.hdistettiin, sekä
Ruotsin mai.kkinoita että menekkiä muuallekin. Mut,ta nyk}-isen

valtavan laajuutensa on trusti saavuttanut vasta sen jälkeen kuin
lvar Kreugerin johdolla Svenska Tändsticks A.B. v.1917 i)erustettiiii kaikki Ruotsin tehtaat konti`olloi`-aksi yhtiöksi. Tämän }'htiön
osakepääoma `-astannee Suomen rahassa n}rkyjääii 1750 miljooiiaa markkaa. O.Y. Kreuger & Toll on o]lut tulitikkutrustin rahoitus}'htiönä, jol{a eri maissa oii perustaiiut inyyntijärjestöjä. Sen
28 miljoonan kruunun osakepääomalle on tavallisesti jaettu 20 °/om
osingot.
T}'tär}'htiöinä ti`iistilla on oinia teht,aita (m. m. meillä
Suomessa) tai m`'vnti`-htiöitä eTi maissa. Pohjois-Amerikassa on
sille m}'}'ntijärjestön luonut ^\merican Kreuger & Toll Corporation,
jo]ika ])ääoma on 7 miljoonaa dollai`ia. Suui.ia in}'}'ntialueita ovat
Lrust,ille Englaiinin ohella olleet m`.ös .\asian ja .\frikan maat.

Vuonm J922 suuri osa u]komaisia `.rit`'ksiä `.hdistettiiii lnternational }Iatch CorporatioTi nimellä aiTiei`ikkalaisel{si kontrolliyhtiöksi,

jonka 28 miljoonan dollarin ]iääoiiiasta 1:-) iniljooma kuuluu trustil]e.

Tämä aJrici.ikki`1aiiien `'htiö hai`kki itselleen m. in.

Rocke-

fellei`ilt,ä Kanadan tu]itikkutehtaat sekä `-hden ne]jästä suuresta
Jai)aniii tulitikT"tehtaasta, hTippon Match Co:n.
Ostamalla ensin eräitä huoinatta`-ia tulitikkutehtaiL:` ja sitten

ki]pailullaan pakottamalla jäljellä ole`.at itsenäiset tehtaaL hinta-

tai ]n},'}'niikartelliin kanssaaii - menettel}'tai)a, jota i,i.usti esim.

Suomessa noudatt,i `'. 'J927 -on Ruotsin t`ilitikkutrusti saavut,tanut sellaiseii ]aajuuden, että se jo v. 4927 konti`olloi 150 tehdasta

28 maassa, s. o. noin 75 °/o inaailmantuotannosta.
Laajalla luotonanno]la, jota sen amerikkalaiset finanssisuhtect tukevat, on
Li`usti muiiLamissa maissa hankkinut itselleeii suoranaisen tuotantoja in}'yntiiiionoi)olin.

tostaan
Match
12 °/o
tion ja

Niin esim. Puolassa, jossa se valtiolle `.oi-

ensin maksaa 5 mi]joonaa zlotya, sitten saa lntei.national
Corporation, joka \.irallisesti esiint}ry sopimuksentekijänä,
Puolaan investoidul]e iiääomalle ja loput jaetaan tasan valtrustiii kesken.
Perussa ja Kreikassa on trustilla -m}'ös

monoi)oli.

Ja s}'ksyllä `1929 on sellaisen järjestämisestä Saksaan

trustin ja Saksan hallituksen kesl"i tehty sopimus, joka rakentuu
suui`chkon .'\merik€`sta Saksalle anncttavan lainan, trustin ennes-
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tään Saksassa saavutta]iian huomatta\-an jalaiisijan sekä jäljellä
olevain tehtaiden kanssa tehtävän kartellisopimuksen vai`aan.
Paitsi maailinan tulitikkuinai`kkinoita on Ruotsin tulitikkuti.usti
ii}'rkin}'t valtansa alaiseksi saamaan inyös tulitikkukoneideii valiiiistukseii. Ainakin se on läheisessä `'hteist`'össä Ruotsin tärkeimiiiän tulitikkukonetehtaan kanssa ja nä\'tLää useimiiiissa maissa
haluavan itse \.almistaa tai.vitsemansa koiieel.
Hnnen

maail]nansotaa

oli kuitenkin

kuuluisin ja

iii!\€iilman-

mai`kkinoilla merkitse\'in \'ht`rinä .Jl mc}.z.Å.cm i)etroJewm£Cr"f...

Stan-

dard Oil Compan}. oli alkuaan `.ain i)ieni iiuoi.en kaupi)iaan John D.

Rockefellerin ja teknikko

John Andrewsin v.

1865

i)erustama
Jo 1870luvun alussa se saavut,ti määi.äävän inerkit`-ksen Pittsburgin puhdist,amoiden sekä
putkijohto}.htiöiden joukossa.
Vuoden
]882
alussa s}'nt}-i ölj}.trusti siten, että useat pienehköt }.htiöt, niiden
ölj}.puhdistamo lukuisain inuiden sainanlaisten i`innalla.

joukossa myös Standard Oil Compan}-, ?Thdistettiin }-hdeksi. Board
of trustees käsitti 9 miestä, iiiistä ensimmäisenä Rockefeller, jonka

omaisuus i)arik}.mmentä vuot,ta m`-öhemmin laskettiin ole\.an }'li
miljardin dollaria. r\täin muodostettu Standard Oil Compan}' on
sittemmin suunnattomasti laajenLunut.
Se käsittää raakaölj)--

yhtiöitä, puhdistamoita, voiteluöljyn valmistajia (m. in. Vacuum
Oil Co), putkijohto-ja inuita kuljetusliikkeitä sekä jakelu-ja kaui]pa1iikkeitä. Kun Amerikan petroleumituotannosta }'li 55 °/o meni
ulkomaille ja Amei`ik.m i)etroleumiii viennistä 80 °/o oli öljytrustin
hallussa, on tällä Lrustilla ollut sangen huoinattava asema maailmanmarkkinoilla.

]`:urooi)an ei`i maissa, Eng`1annissa, I]ollaniiissa,
Belgiassa, Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa, Roman_iassa, Italiassa,
Tanskassa ja Ruotsissa, samoin kuin in}'ös Japanissa, Kiinassa,
Etelä-Afrikassa, Austi.aaliassa, Intiassa ja Meksikossa se tytär-

yhtiöitä perustamalla ja häikäilemät,t,ä kilpaillen saavutti ensin
tuontikaupan ja sitten vähittäiskaupankin alalla monoi)oliin pyrkimässä olevan inerkit}'ksen. M. in. se '1890-1uvulla teki toiminta-

piirien jakoa tai.koittavan yht}.mäsopimuksen Venäjän tuottajain
kanssa, joiden et,uiienässä olivat toiminimet \'obel ja Rothschild.
Standard Oilin mahtavimmat kilpailijat inaailman petroleumimai.kkinoilla olivat Englannin ja I-Iollannin }'hteistoimiimassa
olevat petroleuini`'htvmät. P\Täiden kanssa \'enäjänkin tuottajat,
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välien S[andai.tl Oili]i kaiissa k{Ltkettuz\, eii)icii sotaa `-ht`'i`.ät kai.-

telliksi taistellakseeii Amei`ikan kilpailua vastaan.

r\T}'t inaailmansoilan jälkeem neljä suurta konsernia, Standard
Oil Co, Ro}.al Dutch Shill }-hL}-mä, Ang]o Persian Oil Co ja Bui`mah
Oil Co, hallitse`-at ei`i iii€`idcn, keskinäisin rahoituksin inonin tavoin
toisiinsa kietout`iiiutt€i t`io[aiitoa.

Standai.d Oil konserniin kuu-

Iu`i }-li 500 `'htiötä 52 ei.i iiiaassa, }.hteiset iiääomat noin 200 mil-

jardia Suoiiieii iiiai'kk€`a ja }-hteinen nettovoiLto esim. vuodelta
1926 390 iniljooiiaa dollari:`.
Dutch-Shell ).ht}'män muodosiavat
toisaalta

kui]inkaa[liseii

Lloll€`niiin i)etrolcumi).htymän laaj€` liit-

t}-inä, joiika ])ääoma on 680 iiiiljooiiaa guldenia

(103/4

miljardia

Suomcn markka€`), toisaalta She]l Transport amt Trading Co, pääoma -'i3 iiiiljoonaa puntaa (8 ','4 iiii]jardia Suoiiicn markkaa). }Iolem-

mi]la on t}'täi.}'htiöitä ei.i m€`issi` tuotantoa ja inyyntiä `.arten.

Aiiglo-Persian Oil }-htiön i)ääoim on 20 miljoonaa puntaa, siitä
huomatta`-a osa ]`:ng.lannin hallituksen hallussa.
LTusien ölj}.lähteideii lö}-töjen ja tekniikan kehit}'ksen aiheuti,a-

]naa }-1itarjontaa inaaili"`nmai`kkinoilla ei kuitenkaan nä}'tä olevan
suinkaan helppo iiäiden ]nahta`'ain kilpailijain kesken lopullisesti
järjestää.
Vuoden `1928 1opulla säännösteltiin kuitenkiii vienti
Yhdysvalloista Standard Oilin ja D`itch Shellin sikäläisten haara-

liikkeideii kesken. Mutta kun maaliskuussa 1929 yritettiin saada
aikaan tuotaniion rajoiLtainista tai`koitta`'a sopimus, i`aukesi se
Ainerikan ti.usti`-iranomaisten `.astustukseen.
Euroor)an suurin trusti keinianteollisuuden alalla on lni.eressen
Gemeinschaft Zt'arzpc7i Jnditsfj.!.e A.G., joka v.

`1925 niuodostettiin

vanhimpaan tämän alan Saksan }'htymään, Badische Anilin- und
Sodafabrik, sulattamalla muut. \'iattoman niminen Saksan kemianteollisuudeii suur}-htymä lienee m}-ös tätä n}.k}'ä Euroopan suurin

osakeyhtiö. Sen osalupääoma on 646 miljoonaa Saksaii markkaa.
Täiiiän saksalaisen `-äriteo]lisuus- tai oikeammin kemiaiiteollisuussuur}-ht}-män johdolla tahi myötävaikutukselk` on synt}-n?'t vai`sin i]ioiita kaiisainvälistä }'ht}'mää.

r\Tiiniiä on ft.i.tic!{.d.rci.S€ö Farben

lndusti`iellä `-uodesta 1927 sopimus Ranskan Kuhlman-konsernin
kanssa hinnoista ja m)'yntimääristä sanioiii kuin erilaisista valinisteistakin;
puolelle.

vai]i .\iiierikan mai.k]{inat jäävät sopimuksen ulko-

Kun si`niaa]i sopimukseen a]ussa `.uoden `J9291iitt`'ivät

KANSAINVÄLisET TEOLLISUUSYHTYMÄT

63

myös yhtyneet kolme Sveitsin tehdasta, käsittää sopimus nyt
noin 90 °/o mantereen, 80 °/o Euroopan ja 70 °/o maailman tervavärituotannosta.

L2/j/.#pcbzÅo£ses£cb on vuosilta

1927 ja 1928 sopi-

mus Saksan, Englannin, Italian, Itävallan, Ilollannin ja Belgian
tuottajain kesken kuudeksi vuodeksi menekinjaosta ja yhteisistä
hinnoista.

TL.£cmi.tJci!ÅojSe7i l,uottajat

Saksassa,

Norjassa,

Ameri-

kassa ja Ranskassa tekivät v. 1927 }-ht}.mäsopimuksen menekkimarkkinain jaosta.
Ennen sotaa voimassa olleen, i}iutta sodan johdosta hajalle
menneen

dy7.cmt€jc!jÅc"£ezzå]t

sijasta,

jonka

dynamiitin

keksijän,

sittemmin suurlahjoittajana tunnetuksi tulleen ruotsalaisen insinöörin Alfred Nobelin toimesta jo kesäkuussa 1885 saksalais-englantilainen dynamiittitrusti ja ranskalainen Soci6t6 centrale dc
la Dynamite keskenään tekivät menekistä useimpiin maailman
maihin, on nykyjään Fai`benindustrien, amerikkalaisen toiminimen
Du Pont de Nemours Delawaressa ja lontoolaisen lmperial Chemical lndustries Ltd., joka on tullut siellä Nobelin liikkeen perijäksi,
kesken sopimus ainakin patenttien ja kokemusten vaihdosta. Viimeksi mainitun lontoolaisen suuryhtymän ja Farbenindustrien
sekä niiden yhteisesti ja keskittyneiden Chilen salpietarituottajain
kesken

on

vielä

olemassa

sopimus Cg/ppjzo7i7.oj!fei.de7t tuotannon

säännöstelystä ja menekkimarkkinain
käsittää 80 °/o maailmantuotannosta.
StÅper/os/cLcWL.n alalla

on

jaosta.

Yhtymäsopimus

eräänlainen menekin

edistämistä ja

tutkimustöiden tukemista tarkoittava yhtymäsopimus olemassa
Belgian, Englannin, Espanjan, Etelä-Afrikan unionin, Hollannin,
Norjan, Puolan, Ranskan, Ranskan Pohjois-Afrikan, Ruotsin,
Saksan, Suomen, Tanskan ja Tsekkoslovakian kesken. Booraksikartelli, magnesiittikartelli, glaubersuolakartelli, etikkakartelli, vesilasi-,
sakariini-, karbidi-, jodi- ja bromisuolain y. m. 1ääkeaineiden kartellit ovat laajempia tai suppeampia Keski- ja l.änsi-Euroopan

maissa tavattavia kansainvälisiä yhtymiä.
Enemmän huomiota ansaitsevat vielä kemianteollisuuden alalta
liima- ja tekosilkkikartellit. Belgian, Englannin, I-Iollannin, Italian,
Itävallan, Jugoslavian, Puolan, Ranskan, reunavaltioiden, Romanian, Ruotsin, Saksan, Sveitsin, Tanskan, Tsekkoslovakian ja
Unkarin liimatuotanto on liittynyt kansainväliseksi JL.Jmc!Å`c!r£eJZ{Åsj,
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jonka keskus on Epidos Osake}'htiö Glai`uksessa S`.eitsissä. Johtavana liikkeenä }'ht}.mässä on oikeastaan ollut saksalainen kemian-

tuotteiden
osake}.htiö,
entinen
toiminimi
H. Scheidemandel.
Yht}.mä p}'rkii säännösteleinällä raaka-aineen, s. o. luiden, jaon

ja määrittelemällä `-hteisesti hinnat markkinoita vallitsemaan.
Tämä eurooppalainen suui`yht}'mä, jonka s}-nt}-miseen Yhdysvaltain ankara kilpailu i`atkaisevasti on vaikuttanut, on inahdollisesti ollut kulissientakaisena tekijänä `.aikuttamassa kansainliiton
i)äätöksiin, joissa vaaditaan luiden `'ient,ikiellon poistamista kaikissa maissa.
7'eÅost.JÅL.7t

alalla

on

laajahko

sopimuksiin

ja

kansaiiivälisiin

pääomasijoituksiin perustuva mai`kkinain järjestel}' ollut kauaii
käynnissä.
Aluksi oli tekosilkin tultua keksit}Tksi sen menekki
mainio, inutt,a m}'öheininin inai.kkinain ostok}-k}' huomattavasti
heikkeni.
}Iaailmantuotanto samanaikaisesti valta`'asti lisäänt}ri.
Ennen sotaa se v.1913 oli vain 12 miljoonaa kiloa, v. 4926 esim.
jo 404 miljoonaa. Yht}rmäsopimusten tekoa on tietenl{iii helpottanut suuresti tuotannon keskitt}-minen muutamain hai.vain teollisuusyritysten käsiin. V. 4927 tehtiin }.hteisestä toiminnasta sopi-

mus Saksan, Englannin ja ltalian sekä sitten myös llollannin ja
Yhdysvaltain silkintuottajain kesken.
Saksalainen tekosilkkikonserni, läheisessä }'hteistoiminnassa suuren englantilaisen Courtauldtrustin kanssa, vallitsee m}-ös tekosilkkiä `.arten kä}7tettäviä koneita valmista`'ia tehtaita, Bamberg Maschinenbau A.G. y. m.
Ä'oZ;£Lio£cb7mo7t alalla oli Saksalla ennen sotaa tävdellinen moiio-

poliasema ja varsinkin Yhdysvalloissa laajahkot menekkimai`kkinat.
Versaillen rauha vei Elsass-Lothringin kalituotannon Ranskalle,
ja aluksi kilpailivat Ranska ja Saksa kiivaasti Pohjois-Amerikan
markkinoista, kunnes sitten vuodesta 1924 alkaen i`yhdyttiin yhteisiin sopimuksiin, jotka `.. 4925 laajennettiin kaikkia menekkimai`kkinoita ja ?rhteisiä my}'ntijärjestöjä koskeviksi.
j}c}u!cwnczzmt.cÖ hankkivat Eui.oopalle ensi sijassa Ruotsi, Raiiska,

Espanja, Pohjois-Afrikka ja Newfoundland. Niukani)uoleinen raaka-

aineiden saanti aiheutti rautateollisuuskeskukset aluksi vai`aamaan
itse)leen pitkäaikaisilla ostosopimuksilla määrättyjen ]nalmialueiden
tuotannon.
Viime aikoiiia o`rat kuitenkin malmintuoLantomaat
ja etusijassa Ruotsi i.`.ht`-neet markkinain järjestel}'}'n.

ITuomatta-
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vin organisatio tällä alalla on Ruotsin Grängesberg-yhtiö, joka
rahoituksin ja kaivosostoin on alinomaa laajentunut.
J]cit4£cL!eoJ!jst4L4s on myös kansainvälistä yhtymistä rikas.

Van-

hin yhtymäsopimus tällä alalla koski ratakiskoja, joiden myynnissä
mahtavat valssilaitokset keskenään ankarasti kilpailivat rautatieyhtiöiden

ja

valtionratahallintojen

suurostajista.

Ensimmäinen

ÅjsÅOÅ¢r!e!Z£ perustettiin jo v. 1873 Belgian, Englannin, Ranskan

].a Saksan tehtaiden kesken. Lujaliitteisempi ja tuotantomääi.ätkin
säännöstelevä yhtymäsopimus tehtiin v. 1904. Sodan jälkeen
saatiin aikaan yhtymä Erma, s. o. European Rail Makers Associa:
tion v. 1926. Siihen liittyivät Belgian, Englannin, Itävallan,
Luxemburgin,
Ranskan, Saksan, Tsekkoslovakian ja Unkarin
tehtaat. Kun v. 1929 sopimusta uusittaessa siihen myös Yhdysvallat yhtyivät, tuli siitä lrma, s. o. Intei`national Rail Makers
Association. Samoin kuin ennen sotaa, on nytkin sovittu hinnoista sekä ulkomaisen myynnin kontingentit määrätty. Tilaukset
jakaa Lontoossa oleva keskuskomitea.
Vanhimpia ja laajimpia kansainvälisistä yhtymistä on pLt£#jÅorfezjj, joka käsittää Euroopan ja Amei`ikan vesi-, höyry-ja kaasu-

putkia valmistavat tehtaat, toisin sanoen maailman putkituotannon, Ruotsia ja Japania lukuun ottamatta. Yhtymäsopimus koskee hintoja sekä kotimaahan ja ulkomaille meneviä myyntimääriä.
~ Rajoitetuimpia yhtymäsopimuksia Keski-Euroopan maiden tai
niiden ja Länsi-Euroopankin kesken on olemassa erilaisten rcbt/£c!pe!Cjen, valssatun rcbt/£cÖzcb7.gcm, hienon rautalangan ja rautalankaverkon sekä rcboÅCLrcLztdcm (länsieurooppalainen kartelli Ranskan,

Belgian ja Luxemburgin kesken) alalla.

Laajempi on ZeråsÅc!r£e!Z£

I. R. G., s. o.
International-Rohstahlgemeinschaft, jonka syntymiseen Saksan, Ranskan, Belgian, Luxemburgin ja Saarin alueen
kesken v. 1926 myös poliittiset lähenemisnäkökohdat sekä tulli-

poliittiset seikat vaikuttivat. V. 1927 ovat tähän kartelliin liittyneet myös Tsekkoslovakia, Itävalta ja Unkari.
K-o7ie£eo!Zjsz/t/dessc® esiintyy yhtymiä harvemmin.

Mikäli kan-

sainvälisiä oi`ganisatioita on, pei`ustuvat ne suurkonsernien pääomansijoitusverkkoihin. Tämmöisiä kansainvälisiä trusteja ovat amei`ikkalaiset maatalouskoneiden trusti, Intei`national llarvester Co,
joka pei`ustettiin 120 miljoonan dollai.in osakepääomalla, vnikka
5
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yhteensulatettujen laitosten arvo oli vain 67 miljoonaa dollaria,
ja Amei`ikan jalkinekoneiden trusti, The LTnited Shoe Machin Co,
joka patentoituja ei`ikoiskoneitaan m}.y vain vuokravälipuheiii.
Näitä ovat m}rös pari Ruotsin suur}'htiötä. Sepcmci!or osakeyhtiöllä,

jonka kotipaikka on Tukholma, mainitaan olevan tehtait,a ja haaraliikkeitä aina Yhd}.svalloissa ja Kanadassa saakka, mutta in}.ös
Saksassa, Iiävallass.`, Unkai.issa, Ranskassa ja Tsekkoslovakiassa.
Oikeastaan

}.ht}'mää

Å-t4Z/ciger/a/"J.Å.e7t

vallitsee
Göötcporissa

Kreuger-konseTni.
vallinnee

noin

A.B.

Svenska

kaksikolmannesta

Saksan tuotaiinost,a ja haai'aliikkeitä sillä on m}.ös Pohi.ois-Amerikassa, Englannissa, Ranskassa ja Venäjällä sekä vielä parissakym-

menessä muussakin maassa. - Pa!ericfj!uÅÅo/.en alalla ovat kolme
saksalaista toiminimeä sekä aiTierikkalainen Yale tehneet liinta-

sopimuksen. Samoin on silintei`ilukoista ja huonekalulukoista kansainvälisiä `'htvmäsopimuksia.
Sodan jälkeen uudistettu keskieurooppalainen cmc!J/...fc!varcLjn kai`t,elli on peräisin vuodelta

1906

ja osittain jo `1890-luvulta.
Kai`telliin kuuluvat Saksa, Puola,
Tsekkoslovakia, Itävalta ja Unkari, ja tarkoittaa se vicntimäärieri,

menekkimarkkinain ja }'htenäisten hintain järjestel}'ä.
Muidenkin metallien kuin raudan ja rautateollisuustuotteiden
kaui)paan on kansainvälisillä yht}'millä vaikutusta. Enimmin mielenkiintoa hei.ättävät meillä Åi4p¢M.Å-aJ.fczJi.!, koska Suomikin Outo-

kuminun kaivoksen ja Petsamon mahdollisuuksien omistajana on

Euroopaii huomattavimi)ia hparin tuotantomait,a. Maailman hi)arintuotannosta tulee kuitenkiii 80 °/o
Yhd}-svaltain osalle.

Amei`ikan ja

54 °/o `'ksin

Katanga Afrikassa ja Rio Tinto Espanjassa

ovat mu`it suurimmat kuparialueet. Vähitellen on kuparin tuotanto
joutunut harvain konsernien käsiin. Aikaisemmat }.htymä}.rit}'kset olivat kuitenkin vain l`'hvtaikaisia;
niiden aiheuttamia huimia hiniiannousuja seui`asi tavallisesti romahdus.
Tämä joutui

kuparin kä}.tön tavattomast,a laajenemisesta, jonka mukana tuot,antokiii kovasti kasvoi.
N}.kyjään kuparin tuotanto on 50 °/o
suurempi kuin ennen sotaa.
Mai`kkinoita tätä n}.k}.ä vallitseva
.\'htymä sai alkunsa Amerikassa Yhd}.svaltain, Kanadan ja Chilen
tuottajain pei`ustamasta vientiyhdistyksestä, joka toimi vuosina
1918-1923.
A]ussa vuoden 1926 tämä uusitt,iin ja heinäkuussa
sainana vuonna saatiin aikaan laajemi)i }.ht}'inä, johon 92 °/o maail-
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inan kuparintuottajista on liittynyt. Yhtymäsopimus koskee vain
vientiä, ei Yhdysvaltain kotimarkkinoita, joilla trustilainsäädäntökin tekee yhtymäsopimuksille vaikeuksia. Yhtymän ulkopuolella
on Japani, joka kuitenkin myy vain kotimarkkinoille, sekä samoin
Suomen tuot,anto.
Kuitenkin vaikuttaa kuparitrustin hintapolitiikka tavallaan Outokummunkin rikasteen myyntiin, koska siitä
saatu hinta vaihtelee maailmanmai`kkinain hinnan mukaan. Kui)ariyhtymällä .on Keskuskonttorinsa
r\Tew Yoi.kissa ja Br}'sselissä,
Copi)er Export Trading Co. My}.ntikvootit ovat määrät}'t, my}.nti-

i)aikat järjestet}rt ja hinnat säännöstellään maailmanmarkkinahintaiii inukaan. Vuoden 4928 loppupuolelta lähtien hinnat kevääseen 1929 saakka huomattavasti kohosivat ja ovat edelleen pysyneet suhteellisen korkeina.
14t/2 centistä vuoden 1927 lopussa
kohosivat hinnat `]6 t/2 cent,tiin vuoden 1928 lopussa ja jopa 24
centtiin huhtikuussa 1929, ollen vuoden lopu]la 17 5/8
centtiä.
Åmerikan mai`kkinahinnat ovat tavallisesti olleet vientihintoja
alemmat.
Samoin kuin kupai`in on myös ajum{7t{n tuotanto hai`vain konsernien vallitsema. Sekin on kasvanut varsin voimakkaasti, niinpä

päätuotantomaan Yhdysvaltain tuotanto vuodesta 4913 vuoteen
1926 kolme ja

i)uoli kertaisesti.

Toiseksi täi.kein tuotant,oniaa

oii Saksa.
Ensimmäinen kansainvälinen hintakai`telli teht,iin jo
`]901, toinen `1942.
Sodan jälkeen muodostivat v. 1926 Saksan,

Sveitsin, Ranskan, Englannin ja ltävallan tehtaat kartellin, joka
käsittää noin 50 °/o maailmantuotannosta. Yhdysvallat ovat }.htymän ulkopuolel]a,
samoin amerikkalaisen aluminiyhtymän n. s.
Mellon trustin, jonka nyk}'isenä johtajana on finanssiministeri
Mellon, kontrolloimat Kanadan ja T\Torjan tehtaat. Yht}mäsopimus koskeekin vain patenttien vaihtoa ja }7hteistä reklaamia sekä
hintain järjestel}7ä.
Aluminin raaka-aineen tuottajat ovat yht}'iieet Bauxit Trust A.G. yhtymään Ztirichissä, johon Yhdysvalloillakin on vaikutusta.
Eurooppalainen si.7tkÅjÅcwfezzj, johon toukokuussa 1928 liittyi-

vät Saksa, Ranska, Puola ja Belgia, mut,ta johon nyttemmin myös
Englanti, I-Iollanti, Norja ja ltalia kuuluvat, kontrolloi 95 °/o Eui`oo-

pan, mutta ei tä}'sin puoltakaan maailman tuotannosta. Kartelli
i)yrkii tuotantomäärien säännöstelyyn ja sitä tietä hintojen vakiin-
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P}-rkimyksiä heikentää kuitenkin suuresti Amerikan

pys}'minen yhtymän ulkopuolella. Vain \-älillisesti on Yhd}-sval1oilla }-ht}'mään vaikutusta sikäli, että I-Iai`riman konsernilla on

osuutta Euroopan tuotannolle tärkeimmissä,

Puolan sinkkikaivok-

SISsa.

A-i.ÅÅ-e!jn tuotanto on kansainvälisen trustin hallussa. P\'ikkeliä
saadaan vain hai`voista kaivoksista, jotka suui`immaksi osaksi
sijaitsevat Kanadassa. Näitä vallitsevat amerikkalainen lntemational T\Tickel Co ja englantilainen konserni Mond Nickel Co. r\'ämä
toiminimet yhtyivät vuoden 1928 lopulla ja konti.olloivat nyt
90 °/o maailmantuotannosta. Jäännös 10 °/o kuuluu i`anskalaiselle
Le Nickel konsernille ja ei`äälle englantilais-i.anskalaiselle }'htiölle;
kummatkin viimeksi mainitut ovat }rhte}'dessä Mond r\`ickel Co:n
kanssa.

Lgi./.y7} tuottajat Yhd}'svalloissa ja Kanadassa tekivät vuoden
1928 keskivaiheilla yhtymäsopimuksen menekkimarkkinain jaosta.
Mutta kun toistaiseksi Austraalian, Meksikon, Espanjan ja Englannin tuottajat ovat pysyneet erillään }.ht}'mästä, ei se ole mainittavaa merkit}'stä saavuttanut.
EJohopea!n tärkeimmät tuottajat Espanja ja ltalia ovat järjestäneet yhteisen myyntikonttorin Lausanneen Sveitsissä. Syndikaatti
hallitsee noin 80 °/o maailmantuotannosta. Hintain kohoaminen
on kuitenkin vaikuttanut jo hyljätt}.inä olleiden kaivosten uudelleen käytäntöön ottamisen.
Wz.smwci.7t hintakartellin perustivat Saksa, Ilollant,i ja Englanti
inai`raskuussa 1927.
Lrrc".7L tuotannon Euroopassa säännöstelee
my}'ntiyhtiö, johon kuuluvat belgialainen radium- ja uranitehdas
sekä Tsekkoslovakian kaivokset Joachimstalissa. Englannin, Norjan

ja

Saksan tuottajain /er7.omcmgocmjÅcmfeJ!j on vuoden 1928

alussa tehnyt Yhdysvaltain tuottajain kanssa hintasopimuksen.
Huhtikuussa 1927 tehtiin Ruotsin, T\'orjan, Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Jugoslavian kesken kansainvälinen /erros£Ji.ci.iw7tjn tuotanto-

kartelli.

Lopuksi on vielä mainittava v. 1925 viideksi vuodeksi pidennetty
tjmcm!CL.sgJtdt.Å¢cif!£, johon kuuluvat Englannin, Belgian ja Hollannin

toiminimet. Pääomayhteyttä on näillä myös Yhdysvaltain, nimittäin Morganin trustin, kanssa. Vuonna 1925 käsitti täinä }-ht}'mä
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Sekä hinnat että tuot,antomääi.ät on

}'htymäsopimuksella säännöstelty.
Muihin kansainvälisiin teollisuusyht}'miin sitten siirt}tessäinme
on etusijassa mainittava söh%Ceo!!j6t4ws, jolla enemmän ehkä kuin

millään muulla talouselämän alalla on ollut kansainvälistä `.hteistoimintaa tavattavissa. Ei`i maiden sähköteollisuuslaitokset ovat
aina olleet kosketuksissa keskenään. Teknillisen kehityksen ripeys
on tehnyt toisten maiden kokemusten tuntemisen ja hyväkseen
käyttämisen tarpeelliseksi. Suuri pääomantarve on pian keskittänyt ei`i maiden tuotannon muutamiin harvoihin yrityksiin. Suurimpia ja mahtavimpia ti`ustimuodostumia Eui`oopassa olivat ennen
sotaa sähköteollisuuden alalla toimivat saksalaiset suui`liikkeet
Al]gemeine
Elektrizitäts-Gesellschaft n. s. A. E. G.,
joka perustettiin v. 4887, ja jo v.1847 perustettu Siemens & Halske. Nämä
kohosivat vähitellen vallitsevaan asemaan Saksassa. Sähköteolli-

suudelle tari)eellisia kone-, kumi-, kaapeli-, lanka-, hpari-, alumini-,
hehkulamppu-, auto-, kemiallisia j. n. e. teht,aita oli niihin osakeostoilla tai suoi`astaan liitetty. Ne perustivat myös lukuisia tytäryhtiöitä Euroopan ei`i maihin. Niinpä omisti A. E. G. osakkeita
Pietai.in sähkövalaistusyhtiössä ja Viipurin Kaasu ja Sähkö osake-

yhtiö oli sen tytäryhtiöitä.
Mutta sellaisetkin maat, joilla ei menekkimarkkinoina ollut
suurta merkit}'stä, mutta sen sijaan verraten runsaasti pääomia
käytettävissä, joutuivat kehityksen mukaan.
Niin perustettiin
Brysselissä Sofina, s. o. Soci6t6 Financiöre de Transport et d'Entre-

prises lndustrielles, nyttemmin Ti.ufina, s. o. Trust Financier de
Transport et d'Entreprises lndustrielles yhtymä ja Ztirichissä pankki
sähköteollisuutta varten, Elekti.obank. Molemmat nämä ovat vähitellen kokonaan itsenäist}-neet
alkuperäisestä kantayhtiöstään
A. E. G:stä ja edustavat nykyjään suuria hallintokonserneja sähköteknillistä teollisuutta ja sähkövoimalaitoksia varten.
Suorimmin on }7leensä kansainvälistä yhteistoimintaa ollut
sodanjälkeisenä aikana havaittavissa vahvavii`tateollisuuden alalla.
Yhtymäsopimusten päätekijöinä ovat General Electric Co of America

ja Westinghouse Electric and Manufacturing Co Yhd).svalloissa
sekä Brown Boweri
& Cie Sveitsissä. Näillä konserneilla on yh-
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tevttä Saksassa, Ranskassa, Englannissa,
Italiassa, Japanissa,
Tsekkoslovakiassa, Norjassa, Itävallassa ja Puolassa t}'ösl"itelevien toiminiinien l{aiissa.

SopimukseL eri maiden sähkö\'i`it,`'sten

kesl{en koskevat patenttien ja kokeinustcn vaihtoa, etupiirien rajoja }.. m. s.
sijoitukset.

Osittaiii soi)imuksia tuke`'at keskinäiset

Ileikkovirtateollisuudella

on laaja t}'öala

pääoman-

maailman

])uhelin-

liikentecssä, josta 70 °/o on }rksit}'isten }'htiöiden ja vain 30 °/o val-

tionmonopolien

hallinnossa.

Suui.in.

täinän

alan liike`.rit\'s

on

American Telephone and Telegrai)h Compan}., jonka t}rtär}'htiönä
ulkomaisia inarkkinoita varten toimii lnternational Standard I-]lectric Cori)oration. Sillä on laajahko vaikutus Yhdysvalloista lähteviiii kaapelijohtoihin, ja käsittää sen kaapeliverkko 65,000 mei`i-

penikulmaa, s. o. tärkeimmät yhteydet sekä Eurooppaan että T`'`-nen `.altameren puolelle.

Se kontroll`oi puhelinlaitoksen Argentii-

nassa, Chilessä, Urugua}'ssa, Espanjassa ja Ki`eikassa. Vahva jalansija on sillä m}.ös Belgiassa. Yrit}'ksiä ja liike}.htiöitä on si]lä viel:i

Lontoossa,

Pai`iisissa,

}Iadridissa,

Milanossa,

Wicnissä, Budai)es-

tissä, Tokiossa, Shanghaissa ja Sidne}'ssä.

Maailmanliikkeenä heikkoviriateollisuudessa on m\.ös Siemens
& I-Ialske Berlinissä edelleen mainittava.

män

Se on kuitenkin enem-

omistautunut telefonilaitosten rakentamiseen ja

autoinati-

sointiin. Usein on se i)uhelinverkkoa jossakin maassa i`akennettaessa

ja laajennettaessa toiminut }rhdessä ainerikkalaisen konsernin kanssa.
- Ruotsalainen telefoniosake}'htiö L. M. Ei`icsson on `.iime vuosina

erit}.isesti onnistunut voittamaan alaa

Ete]ä- ja ltä-Euroopassa.

Yhtiön pankkisuhteet nä}'ttävät viittaa`.an Kreugerin pääomien
`.aikutukseen.

Täi.keä erikoisvht`'mä on kansainvälinen hehhlamppukarLel]i.
Jo ennen sotaa \'hdisti aikanaan `'hteism`.`-nti`'ht`'mä Vei`kaufsstelle vereinigter -Ghhlampenfabrik`en G. ri.` b.1`1. Ijerlinissä 90 °/o

Eurooi)an hehkulampputuotannosta.
Jälkeen sodan pei`ustettiin
`J925 alussa uusi kansainvälinen hehkulamppu}.ht}-niä,

`'uoden

johon

kuuluvat

Skandinavia,

Saksa,

Amerikka,

Italia ja Japani.

Ilollanti,

Ranska,

Englanti,

Yht`-inän vaikutLispiii`i on sikäli

erittäin laaja, että monessa siihen liitt`-mättömässä maassa toimi-

v€`t,

tehtaat

o`.at

`'ht`-män

osakkaiden t`-tärThtiöitä.

Yht`-mä-
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soiiimusia sanotaan edistyksestä ja luhit}Tksestä huolehtivaksi
sopimukseksi. Yhtymän hallinnon keskuksena on Phöbus osake-

`'ht,iö Genevessä. Menekki on kontingoitu, mutta hinnat eri maiden
paikalliskomiteain harkinnan varassa.
Sähkötarvikkeiden tehtaat ei`i maissa ovat nykyjään }.hteistoiminnassa Elektrolux osakeyhtiön johdolla.
Tällä toiminimellä
on haai`aliikkeitä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Argentiinassa ja
Brasiliassa sekä määräävä merkit}.s m}.ös Saksan tuotannossa.
Toiminimeen on Kreuger-konsernilla osuutta.
LCLs£teoJl..6'ttwdess¢ perustettiin v. 4903 Be]gian, Ranskan ja Sak-

san tuottajain kesken peililasikai.te]li, joka vuotta m}-öhemmin
järjesti yhteisen m}'}rnnin. Sodan jälkeen yhtymäsor)imus uusittiin.
Keskinäiset
i]ääomainsijoitukset
helpottavat suui`esti }'hteistoimintaa. T\Tiinpä kontrolloi esim. nykyjään belgialais-ranskalainen

r}'hmä 75 °/o Saksan tuotannosta. Pullojen valmistuksen alalla ja
erit}.isesti Owenin pullokonepatentin käyttöä varten on olemassa
sopimus Saksan, Ranskan, Itävallan, Skandinavian maiden, Tsekkoslovakian, Unkarin ja llollannin kesken. Poi`sliinin hinnoista teki\.ät v.1926 Saksan jaTsekkoslovakian tuottajat keskinäisen sopiIlluksen.

Semcn!lj£eo!!!.sL4i4desscL oli jo 1890-luvulla Keski-Euroopassa kan-

sainvälisiä soi)imuksia.

Sodan jälkeen vaikeutti sellaisten aikaansaamista ensinnäkin kansallisteii `.htvmäin puute. Vasta v. 1928
s}.nt}'i Belgiassa, Puolassa, Ranskassa ja Espanjassa kot,iinaiset
`-htvmät. Mutta toisekseeii myös sementin korkeat kuljetuskustannukset vaikuttavat sen, että kansainväliset sopimukset eiiiminäkseen rajoittuvat naapurimaiden keskisiksi.
Niinpä on EteläSaksan seinentti`-ht`'mällä sopimukset Sveitsin ja ltävallan, Poh-

jois-Saksan }rht}'mällä Skandinavian sekä Puolan kanssa. Samoin
on Belgian, Ranskan ja Luxemburgin keskcn sopimus menekkiinarkkinain jaosta sekä ltävallan ja Unkarin kesken molemminpuolisesta aluesuojasta.
Piii.7t /.c® pwtm/.¢Jos!its!co!J£swude7t alalla on ei vain tilapäisesti

i)ohjoismaiden kesken vaan m}rös muissa vientimaissa ollut voimassa kansainvälisiä }'htymäsopimuksia. Vuoden 1929 alussa Ro-

manian, Jugoslavian ja Tsekkoslovakian puunvientitoiminimet
teki`'ät \.ht`'mäsopimuksen LTnkarin markkinoista ja kunkin inene-
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kistä sinne. -Ennen sotaa oli Saksan, Sveitsin, Itävallan ja.Bel-

gian taivutet,un puun tehtailijoilla hintakartelli. Sodan jälkeen ovat
vain ltävallan ja Sveitsin tehtailijat siinä mukana. Ei`ään itävaltalaisen toiminimen johdolla on tästä kehitt}'n}'t trusti, joka vallitsee
80 °/o maailmantuotannosta. Kontrolliyhtiönä on Thomet Mundus
A.G. Ztii`ichissä. Trustilla on omia metsiä, ja se `.almistaa itse tässä

teollisuudessa käytettävät koneet.
Selluloosan alalla on Saksan ja Tsekkoslovakian kesken olemassa
sopimus molemminpuolisesta aluesuojasta, samalla on Saksassa
myönnett)' Tsekkoslovakialle tuontikontingentti. - Puumassan
tuottajat Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat sopineet keskenään vientimääristään, väitetään eräässä saksalaisessa aikakauslehdessä (Mag. d. Wirtschaft 1928 Nro 28). - Vuonna 1928 Saksan,
Itävallan ja Tsekkoslovakian sekä pohjoismaiden painopaperin
tuottajat sopivat keskenään menekkimarkkinoista, jääden silloin
Balkanin markkinat ltävallalle ja Tsekkoslovakialle.
Kööpenhaminassa v. 1928 käydyt neuvottelut laajemmasta kansainvälisestä painopaperi}.ht}'mästä, johon Skandinavian ja Saksan ohella
myös Yhd}'svallat ja Kanada olisivat liitt}'neet, johtivat vain tilastojen vaihtoon. -Vuoden 1929 lopi)uun on voimassa keski-eurooppalainen käärepaperikartelli Tsekkoslovakian, Jugoslavian, Itävallan ja Unkai`in tehtaiden kesken omien mai`kkinain pidättämisestä kunkin maan omalle teollisuudelle.
LjnoJewm..!co!Zjswttdess¢

on

viime

vuosina

laajassa

määrässä

sijoitettu i`istiin pääomia Saksan, Ranskan, Sveitsin, Ruotsin,
Norjan, Latvian ja lJollannin yritysten kesken. Tämä }'hteistoiminta, jossa johtavana yrit}'ksenä on ollut saksalainen Linoleum
lG. Berlinissä, vei erityisen rahoitus- eli holding-}'htymän, Kontinentale

Linoleumunion

A.G. Ztirichissä,

i)erustamiseen.

V. `1927

näin yht}'nyt inantereen ja )'htä voimakas Englannin linoleumiteollisuus tekivät hinnoista ja menekkialueiden jaosta yhtymäsopimuksen. Englannin teollisuudelle on tässä, samoin kuin )'leensä
muissakin kansainvälisissä yhtymäsopimuksissa, Englannin siii`tomaat varattu menekkialueiksi.
Mantereen linoleumikonsernia muistuttaa Belgiasta alkunsa saanut

ÅorkÅH.!rt%!j, Compagnie Commerciale et lndustrielle du Liege,

joka vallitsee korkin kokoamista, kauppaa ja käyttöä sekä korkki-
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Ti`ustilla on päätuotanto-

paikoilla haaraliikkeitä ja eri, maissa korkkiteollisuusyrityksiä.
Ranskassa s tehdasta joutui sen alaiseksi. Saksassa sen toimesta
13 yritystä liitettiin uudeksi yhtyneen korkkiteollisuuden osakeyhtiöksi Berlinissä.
Viimeksi trusti on Englannissa perustanut
yhtiön sikäläisten yritysten yhteensulattamiseksi.
Toisena kansainvälisenä yhtymänä tämän teollisuuden alalla on mainittava
lntei.national Crown Cork Corporation New Yor`kissa, joka edustaa
Be]gian, Brasilian, Englannin, Espanjan, Kanadan, Ranskan ja
Saksan yhteenliittyneitä kruunukorkin valmistajia.
reks!j£ZjteozzjstÅtÅczerL

tuotteiden

moninaisuus

on

vaikeuttanut

kansainvälisten yhtymäin muodostumista.
Enimmäkseen ovat
vain varsin löyhiä sopimuksia, kuten Eui.oopan villakansainvälinen juutekartelli.
Kiinteämpi on v.1927
Latvian kesken perustettu pellava}'htymä, joka on jär-

jestänyt yhteisen myynnin, jakaen viennistä 3/4 Venäjän ja 1/4
Latvian osalle. -Joka toinen vuosi kokoontuvat kongressit järjestämään silkkiyhdistykseen kuuluvat Saksan, Sveitsin, Italian,
Ranskan, Englannin, Espanjan ja Unkarin tehtaat.
Yhdistys

pyrkii vain yhdenmukaisiin tullinimikkeisiin ja laatunormeihin. I]intain polkemisen estämiseksi ja laatujen määräämiseksi ovat
sametti- ja ply}'shitehtaat Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Italiassa, Itävallassa ja Tsekkoslovakiassa tehneet keskinäisiä yhtymäsopimuksia. - Muita Keski-Euroopan maiden ja ltalian sekä osittain myös Ranskan tehtaiden kesken tehtyjä kansainvälisiä yhtymiä tällä alalla edustavat silkkivärjäämöjen, silkkiapretuurin ja
huopahattujen kai`tellit.
Viimeksi mainittu on myyntiehtojen
yhtymä, jossa kuitenkin myös menekkialueet ovat jaetut.
f?civ£ncocw.ne£eo!jjsL4t4desfc! mainittakoon kolme konsemia, jotka

}'hteistoiminnassa ollen vallitsevat Eui`oopan margariinimai`kkinoita.
Ilollantilaiset Jui`gens konserni, joka on Hollannista i.ahoitettu, ja
van den Berghe, jonka pääomat ovat Englannista ja joka siellä
on hankkinut meijereitä, maitokauppoja ja siii`tomaatavarakaup-

poja m. m. keväällä 1927 Liptonin teeliikkeen (osakepääoria 4
iniljoonaa puntaa), lopettivat hintataistelun v. 1928 yhteisetuyhtymään, jota varten perustettiin sekä Englantiin että Hollantiin holding-yhtiö.

On järjestett\. `'hteinen raaka-aineiden osto ja }Thteis-
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toiminta m\.`'nnissä hintakili)ailusta luopueii.

Sitteminin on m`.ös

tsekkiläisen Schlicht-konsernin kanssa teht}-sainansuuntainen }.ht}.-

inäsopimus.

Kolmen konsei.nin }.ht}'mä eiliislaa 75 °/o Euroopan
margariinintuotannosta.
Lihakaupan alalla €`merikkalais-englantil€`ineii jääd}'tet}-n lihan

ti.usti, jonka Amerikan monimiljoona-}.rit}'kset Arinour, Mori`is ja

Swif t sekä englantilainen

\'este}--}.ht}.mä muodostavat, omistaa
suuriininan osan tuotantomaiden teurastamoita, jäähd}Tt}'slaitoksia
ja jäähd}rt}-svaunuja, kontrolloi yli 500 }'htiötä Yhd}tsvalloissa,
nelisenk}rmmentä Kanadassa, Etelä-Amerikassa, Austraaliassa, Eng-

lannissa ja Ranskassa ja on muiden lihanvienti]iikkeiden kanssa
tehn},'t kartellisopiniuksen, joka varaa 69 °/o maailmanmarkkinoista
trustille.
Saksan munant,uontiliikkeiden liitto oii Puolan, Jugoslavian,
Romanian, Bulgaria]i ja Turkin `.ientifirmain edustajain kanssa

yhteisesti määritell}'t Saksaii ]nunant,uonnin ostoehdot tavaran
laatuun, pakkaukseen ja i)uutemoitteisiin nähden.
Maailman sokei`imarkkinoilla eivät vuoden ]927 lopulla Kuuban
toiselta puolen ja Saksan, Tsekkoslo`'akian ja Puolan toiselta puolen tekemät sopimukset tuotannon supistainisesta kuitenkaan,
`'arsinkin
Englannin tullipolitiikassaan keväällä 1928 tekemäiii
]nuutosten vuoksi, päässeet kehittymään, niin kuin iiiillä oli tarkoitus, suureksi kansainväliseksi }'ht}-mäksi eivätkä voineet estää

maailmanmarkkinahintain romahdusmaista alenemista.
Banaaninvient,iä Keski-Amerikasta määräävällä tavalla vallitsee
n. s. banaanitrusti, United Fruit Co. Sillä on laajoja tiluksia, se
konti`olloi kuljetuksen tuotantopaikoilta satamiin ja }Tlläpitää mahtavaa 372,000 tonnia käsittä`'ää kaupi)alaivastoa.

111.

Edellä esitett}' katsaus on aiheen laajuuden ja monipuolisuuden
`-uoksi`rajoitettu koskemaan vain teollisuuden eri aloja jättäen s}`r-

jään esim. kansainvälisen liikenteen monilukuiset kartellit ja pankki-

toimen alalla tavattavat muutainat suuryhtymät. Vaikka katsaus
ei suinkaan ole tä\'dellinen - sehän luettelee vain kaikista tärkeiim
mät tällä het,kellä voimassa tai toimessa ole`'at kansainväliset }'h-
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t`-mäoi`gaiiisatiot - kuvastuu siinä k}'lläkin selväst,i kansainvälisten }.ht}-mäin ÅciÅs£ peri4sm{to€oci, niin monia vivahduksia kuin niistä

saattaakin olla olemassa. Varsinkin tavallisten joukkotavarain valmistuksessa t}.öslmnteleväin teollisuuksien aloilla kansainväliset

yhtymät ovat eri maiden liikkeiden tai tavallisemmin liike}'htymäin
keskinäisiä sopjmz/Asjcb kansainvälist,en inai'kkinain järjestämisestä,
`ensi sijassa tuotannon säännöstel}'n ja menekinjaon taikka sitten

vain hintakilpailun poistainisen merkeissä. Taikka esiint}'vät }'htymät -ja niin on `.arsinkin laita erikoistavarain valinistuksessa tai
teollisu`istu(it,annon ollessa h`'`-in inonipuolista - pödomcmsi./.oj!t/Å'si.ncL eri maiden suui.liikkeiden ja eteiikin suurkonsernien kesken.
Yht}'iiiäin

(Jcw.Åz.fztÅ```'ft

katisantaloudessa

kesl{ittää

Szterenyi

(Regeluiig dei` Kartell-und Trustfrage s.155-_[56) seui.aaviin i)ääseikkoihin. Ediillisina `.aikutuksina hän mainitsee tuotannon va1{ii]inuttaiiiisen ja }7rit}'steii tarkoituksenmukaisen r}-hmitt}'misen.

Yleensi.i saattaa `'ht`-inäin €`iheuttaina ratsionalisointi alentaa tuo-

taiitokustannuksia, joiia hintojakin, samalla kuin tuotannon vakiinnuttamiiicn voi parai`taa t}.öehtoja ja t}.önsaantia.
Ei)äedullisia
`'aikutuksia voi olla t,eknillisten parannusten inahdollinen laimin.
l}.öminen kili)ailun kannustuksen hävitessä ja monien yrit}Tsten

seisomaan joutuminen. Ennen kaikkea kuitenkin pelätään }'ht}'mäin monoi)olip}-rkiin)'steii Toivan `-iedä kuluttajain ja t}'öntekijäin riistämiseen pääomien suurest,i vahvistaessa valtaansa. Varsinkin osuustoimintataholta korostetaan tavallisest,i }'htymäin varjoi)uolia niiden kanssa kili)ailevia osuustoiminnallisia teollisuusliik-

keitä mainostaen (Vert. esim. Odhen uusi teos). Voi myöskin huoiiiata ainerikkalaisessa, etenkin vanhemmassa, kirjallisuudessa i)anta`-aii enemmän painoa `-ht`-mäin epäedullisille, saksalaisessa tieteessä t,aas pikemmin edullisille `'aikutuksille.
KaiisaiiivälisLen `'ht\.niäin taloudellisia ja valtiollisia vaikutuksia
koettaa Lehnich (Iiter.nationale Kai`telle und Truste s.128-1/±2)
laajahkosti selvittää. `'ämä vaikutukset saattavat olla h}'vinkin
\erilaiset jo }'ht}-mäin organisatiossa tavattavan suuren inonivivahteisuuden vuoksi. Ensi sijassa on vaikutusten laat,u ei`ilainen yhtyiTiällä tavoitetun ja saavutetun inarkkinasäännöstel`'n erilaisen

laadun samoin kuin sen inukaan, k`iinka suuressa määrässä vht\'mään
liitt\-neidcn liikkeiden itsenäistä taloudellista toimintaa `.htvmä
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rajoittaa. Yhtymäorganisation vaikutusten monikirjava seurausten
sarja järjestyy erilaiseksi varsinkin kolmen päämahdollisuuden mukaan, nimittäin sen mukaan, onlm }'ht}'mä tarkoitusperiltään ja
saavutuksiltaan 1. puhdas hintasopimus; 2. tuotannon säännöstel}-sopimus; tai 3. ti`ustimuodostus.
1. Kansainvälisen yht}rmän ollessa pL.hdcÄ ht.nccmop£mus on sen

seurauksena enimmäkseen maailmanmarkkinahintain }'leinen kohoaminen. Mikäli ei`i maissa jo ennest,ään on alalla ollut }.htymäsopimuksia, ei niissä kuitenkaan hintain tarvitse kohota.
Vain
siellä tavara kallistuu, missä järjest}'mättömäin mai.kkinain vuoksi
hinnat ovat olleet riittämättömät. Ennen kaikkea yht}.inän johdosta hintataistelu taukoaa. Kilpailu jatkuu kuitenkin menekin
suui`uudesta ja muuttuu usein kilpailuksi tavai`an laadusta. Suurin
hyöty yhtymästä on sellaisen maan teollisuudella, jonka vienti on
melkoinen.
Mutta sielläkin, missä teollisuus pääasiallisesti tai

yksinomaan myy kotimarkkinoille, vahvistuu tuotannon aseina,
koska muualta voidaan sinnekin m}.}'dä vain }.ht}.män sopimiin
hintoihin.
Ostajat saavat hinta}rht}'män muodostuttua kylläkin
maksaa tavallista korkeammat hinnat, mutta hintojen yhdenmukaisuus kaikkien maiden ostajille saattaa varsinkin puolituotteissa olla hyvinkin huomattava etu.
Jos }'htymä koroittaa ylenmäärin hintojaan, voi }.ksit}'inen
maa tullipolitiikallaan vaikuttaa siihen., koska jokainen tullii)olitiikan muutos järkyttää niitä perusteita, joille yhtymä rakeiituu.
Varsinkin jos yhtymän ulkopuolella on sivullisia n. s. outsiders,
saattaa maa tullihelpotuksilla koettaa edistää juui`i tuollaista sivulIista. Sivullisilla on muuten kansainvälisestä }.htymästä se etu,
että voi`.at orientoitua yhtymän vallitsemain hintain mukaan.
I-lekin ehkä koroittavat hintojaan. Mutta toisaalta on }.ht}.män
otettava huomioon korkeiden hintojen ehkä aiheuttama si`'ullisten
toiminnan laajenemismahdollisuus.
2. rtto!omo7tsö&mö.sfezy-sopjmuÅsi.ZZ¢

on

toisenlainen

oleinus.

Keskinäiset voimasuhteet silloin järjestetään. Määritellääii kunkin
osuus tuotannon yhteismäärästä. Rajoitetaan mahdollisesti kullekin kuuluvat meiiekkialueetkin tai kullekin sopivat erikoisvalmisteet.
Minkäänlaisia muutoksia voimasuhteissa ei }'ht}.iiiäii kestäessä ole saavutettavissa. Se saattaa kä}Tdä k`.lläkin hankalaksi
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sellaiselle maalle, jonka tuotanto ei tyydytä täysin sen omaa tarvetta, mutta olisi kehitettävissä. Toisaalta taaLs niille maille, joissa

on huomattavan suuri vienti, yhtymä merkitsee maailmanmarkkinoilla saavutetun aseman vakiinnuttamista yhtymän.voimassaolon
ajaksi.

Suurin vaikeus tuotannonsäännöstely-yhtymissä on oikeiden
osuuksien määrääminen kunkin maan tuotannolle. Näiden yhtymäin historia osoittaa, että osuusprosentteja yhtymäsopimusta
uusit,taessa tavallisesti enemmän tai vähemmän muutellaan. Tämä
saattaa useimmiten johtua n. s. latentista kilpailusta, johon tämmöisessäkin yhtymässä vielä jää mahdollisuutta. Tämä kätketty
kilpailu on siinä, että yhtymään liittyneet liikkeet huolehtivat teht,aidensa saamisesta mahdollisimman suorituskykyisiksi ja yleensä
tuotantonsa ratsionalisoinnista -kaikki tämä yhtymän hajoamisen
tai sen uudistamista tarkoittavain neuvottelujen varalle. Yleensähän kai.telleilla on vaikutusta tuotannon ja myynnin ratsionalisointiin, ja erityisesti on muutamissa kansainvälisissä kartelleissa
keskinäinen avustus ja kehityksen edistäminen etualalla.
Hintoihin saattaa tuotannonsäännöstely-yhtymän vaikutus jäädä
varsin vähäiseksi, tavallisesti melkein olemattomaksi, jollei kartelli
laajene myös hintoja ja mahdollisesti yhteismyynnin järjestäväksi.

Kansainväliseen tuotannonsäännöstelyyn saattaa tullilainsäädäntö
hyvirikin ratkaisevasti vaikuttaa, se kun muuttaa ne i)erusteet,
joille kartelli rakentuu. Tuontitullien koroitus jossakin maassa, jonka
tarve osittain tyydytetään ulkomailta, merkitsee osuuden suurentamisen vaatimusta,. koska maan tuotanto, jollei yhtymää olisi, tullisuojan tui.vin saattaisi kohota maan koko tai`peen tyydyttäväksi.
Vain siinä tapauksessa jäisi tullinkoroitus vaikutusta vaille, jos maa
tuottaa koko tarpeensa, vieläpä hai`joittaa vientiäkin. Tullien alentaminen taas saattaa helposti johtaa osuuden pienentämiseen, koska
kilpailijat näkevät silloin menekkinsä lisäämismahdollisuudet, etenkin jos vielä maan tuotanto-olot ovat epäsuotuisat. Yleensä on
erehdystä, jos luullaan kansainvälisten kartellien poistavan tullien
vaikutuksen.
Päinvastoin on kaikilla tullipolitiikassa sattuvilla

inuutoksilla merkitystä niin kauan kuin yhtymäosakkaiden itsenäisyys säilyy. Yhdenmukainenkin tullien alentaminen kaikissa yhty-
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mään kuuluvissa maissa, jota usein kansainvälisen työnjaon nimessä
vaaditaan, vaikuttaisi voimasuhteita inuuttavasti ja i)akottaisi
uuteen orientointiin. Edullisin tuotaiitoedellytyksin t}.öslwntelevät
maat vaatisivat epäedullisten kustannuksella osuuttaan lisättäväksi,
joten tuotanto-olojen järjestely maailmantaloudessa olisi uusittava.
Suhde kansainvälisen kartellin ja sivullisten kesken saa tuotannon järjestel}'n johdosta aivan erikoisen luonteen.
Kartelliin
osallistuvien ollessa pakotettuja supistamaan tuotantoaan voivat
sivulliset sitä voimakkaastikin lisätä. Niin varsinkin jos tuot,annon
kustannukset ovat sen kohotessa huoinattavasti alennet,ta`.issa.
Sivulliset saattavat silloin tchdä tyhjäksi kansainvälisen kaT't,ellisopimuksen tarkoitukset ja vaarantaa sen olemassaoloa. Tätä siviillist,en kilpailua voivat myös tullien muutoksct helpottaa tai `'aikeuttaa.
3. TrL{sft.mt/odoscus on vaikut,uksiltaan aivan toinen kuin mit-

kään karte]lisoi)imukset. Joskin kaikkien kansainvälisten `'ht`.mäin
yhteisenä tai.koiLusperänä on markkinain hallinta, on yht}'inän
muodostumisen lähtökohta trusteissa toinen kuin kartellisopiinuksissa.
Kansainvälisten kai`tellisopimusten aiheena }'leensä on kilpailun järjestel}'n ajatus, pääomaiisijoitusten, jotka lopulta \'ie\'ät
trustiutumiseen, lähempi teknillinen ja t,aloudellinen }.hteist}Tö.

Trustiutuessa taukoaa kilpailutaistelu, kätkettykiii, }.ksit}'istcn
liikkeiden ja maiden kesken. Yht}.mäosakasten erikoisedut sulautuvat yhteen kaikkien maiden asianomaisen teollisuuden }.hteis-

etujen kanssa. Tosin on tällainen 1"hitysaste t,oistaiseksi vain harvoissa teollisuuksissa todettavissa, joskin inonilla kansaiiivälisten

pääomansijoitusten kyllästäinillä aloilla ollaan tä}'dellisemmin t,ai
epätä}'dellisemmin s}'rjä}'tetyn kilpailun tiellä.
Missä

kansainvälinen

ti`ustiutuminen

on

olemassa,

siellä

eri

inaissa toimivain }rksit}'isten }Trit)'sten hinnat, tuotantoiiiäärät ja

myyntitoimintakin järjestetään }'hteisestä keskuksesta.

Markkina-

politiikka määi.ätään maailmant,alouden puittcissa. Tuotanto orientoituu kunkin maan tuotantokust,annusten koi`keuden ja menekkimahdollisuuksien mukaan. Maissa, joissa tuotannon kustannukset
ovat koi`keat, se vähitellen lakkautetaan. Ainakin jää sen kehittäininen lamaan. Vientiylijäämää tuotetaan `-ain sellaisissa maissa,
joissa

tuotanto-olot ovat ei.ikoisen edulliset.

Hinnoissa noudate-
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taan yleensä monopolihintapolitiikkaa, toisin sanoen vain menekin inahdollinen suuruus ja vaikutus sivullisiin otetaan huomioon.
Jos trusti käsittää kaikki kys}'in}-kseen tulevat inaat, ovat markkiiiat sen mielinmäärin järjestettävissä. Jos sivullisia on, nujerretaan
iie usein t,i`ustin kä)'tettävissä olevin pääomavoimin; mahdollisesti

kootaan juuri t,ätä vai`ten erit}tiset taistelurahastot.

Yksityista-

i)auksissa on trustin onnistunut estää tehtaiden i)erustaminen sellaisiin maihin, joissa trustiutunutta t,eollisuusalaa ei ennestään ole
ollut.
Ei`i inaiden hallituksilla on yleensä trusteihin paljon vähemmän
vaikutusta kuin kartelleihin. Niinpä saattaa tullipolitiikka tuskin

estää trustin maailmantaloudellista orientoitumista, joskin se voi

i)ahttaa t,i.ustin jonkin inaan tarpeet ty}rd}rttämään maan rajain
sisällä toimivalla tuotannolla. Samoin eivät hallitukset voi trustin
hiiitainuodostukseen vaikuttaa. Tullikoroi.tusten aiheuttamat tuotantokustannusten kohoamiset saattaa trust,i vierittää tullisuojatun
maan kuluttajain kannettaviksi.
Paitsi tullii)olitiikan keinoin, joihin tässä eri inuotoisten kansain-

välisten }'htymäin vaikutuksia edellä esitettäessä on pitkin matkaa
\'iitattu, on varsinkin eräissä inaissa valtiovalt,a suorastaankin pyrkin}'t puuttumaan yhtymäin toimintaan, sitä rajoittamaan tai valvomaan. Sekä trustien kotimaassa Yhdysvalloissa että kartellien
kotiinaassa Saksassa on tällaista yhtymözcijnsödczöntö.d tavattavissa.
Eräät inuutkin valtiot ovat sitteminin jyrkemmässä tai lieveminässä muodossa noudattaneet näiden johtavieii yht}'mämaiden
esime;kkiä.

Muutamin yleisin piirtein oii s}/+ytä kosketella t,ätä

uusinta talouspoliittista lainsäädäntöä.
yhd#sfJci!JOL.s6`¢ oli, ti`ustien tullessa 1800-1uvun viimeisellä nel-

jänneksellä liikeorganisationa käytäntööii, }.leinen mielipide alusi,a
alkaen jyrkästi iiiitä vastaan. 0ltiin tietenkin vai`sinkin pienliik-

keiden taholla, joiden olemassaoloa suuret trustit uhkasivat, sitä
inieltä, että kaikki vapaaii kilpailun rajoitukset olivat pahasta.
Mutta tälle vapaa,n kilpailun rajoittaiiiattomuutta puoltavalle kaniialle iisettui siellä myös lainsäädäntö. Jo v. 4887 asetettu lnterstate
Commerce Commission oli tähdätty rautateiden liikenneyhtymiä
vastaan.

Teollisuuden alalle ulotti trustiutumisl{iellon 2 i). heinä-
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kuuta 1890 annettu Shermanin laki, i)an act to protect trade and
commerce against unlawful restraints and monopols». Tämän lain
vaikutuksesta 1880-1uvulla syntyneiden Amerikan alkuperäisten
trustien oli ha].aannuttava, ainakin muodollisesti. Kun lain kieltoa
vielä tehosti v. 1913 annettu Elkinsin laki, ryhdyttiin trusteja vastaan voimakeinoihin ja sakotuksiin. Niinpä sakotettiin Standard
Oil trustia 29 miljoonaa dollaria, vaikka tuomio, josta valitettiin,
sitten lopulta kuitenkin ].äi toimeen panematta.
Yleensä Yhdysvaltain trustilakeja heikensi suuresti se seikka,
että ne oikeastaan olivat yksityisvaltioiden alaan kuuluvia. Toisten
valtioiden noudattaessa tässä suhteessa mitä jyrkimi)iä kieltolakeja,
olivat toiset trustikysymyksessä vapaamielisempiä. Varsinkin Delaware ja New Yersey kuuluivat jälkimmäisiin valtioihin. Kun 1890luvulta alkaen muodostui nykyaikaisia pääomansijoituksiin perustuvia amerikkalaisia trusteja, tuli niiden holding-yhtiöiden kotikaupungiksi yleensä New Yersey City, jossa nimellisiä suuryhtymäin konttoreita saattoi olla yhdessä talossa satojakin, talon portinvahti pientä korvausta vastaan kunkin paikallisena johtokunmn
jäsenenä.

Vasta v. 1914 on Yhdysvalloissa annettu pari yleistä, trustien
toimintaa ja valvontaa koskevaa lakia, joilla ainakin jossakin määi`ässä on ollut vaikutusta näihin yhtymäorganisatioihin. Toinen
näist,ä laeista, Federal Trade Commission laki, annettu 26 p. syyskuuta, sääsi erityisen, vei`raten laajan viraston trustien toimintaa
tutkimaan. Sen vaikutuksesta ovat ainakin yhtymäin bilanssit
joutuneet julkisiksi ja julkaistuiksi. Toinen, 10 p. lokakuuta annettu n. s. Claytonnin laki, sisältää tarkempia määräyksiä siitä,
minkälaatuiset sopimukset ja i`istiinrahoitukset ovat kielletyt.

Toisaalta on kuitenkin mainittava, että maailmansodan jälkeen
mieliala Yhdysvalloissa trusteja kohtaan on melko paljon muuttunut. Vai`sinkin mikäli yhtymät edistävät Yhdysvaltain vientiä,
on niitä ja niiden toimintaa jopa erinäisin lakimääräyksin tuettukin.
Samantapainen lainsäädäntö ti`ustien valvonnasta, kuin Yhdysvalloissa vuodelta 1914, on K¢7}odassci vuodelta 1919.

Yhdysvaltain jälkeen laajin yhtymiä koskeva lainsäädäntö on
tavattavissa S¢ÅS¢ss¢, jossa n. s. kartellilaki annettiin 2 p. marraskuuta 1923. Lain mukaan on ensinnäkin kaikki yhtymäsopi-
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mukset laadittava kirjalliseen muotoon, ollen muut, esim. kunniasanalla annetut suulliset sopimukset, laillisesti mitättömät. Laki
perusti myös erityisen kai`tellituomioistuimen, johon viranomaiset
voivat vedota. Vetoaminen saattaa tulla kysymykseen tapauksissa,

joissa yhtymäin kauppa- tai hintaehdot voivat niiden taloudellisen
valta-aseman nojalla haitata talouselämää ja yhteistä parasta.
Talouselämää ja yhteistä parasta katsotaan vaarannetun m. m.
jos tavalla, mitä ei voi pitää kansantaloudellisesti oikeutettuna,
valmistusta tai menekkiä rajoitetaan, hinnat koi`oitetaan tai pidetään korkeina taikka taloudellista vapautta kohtuuttomasti rajoitetaan osto- tai myyntisaarroilla tahi erilaisin hinnoin ja ehdoin.
Kai.tellituomioistuimen muodostavat esimies ja neljä jäsentä. Toimivaltansa nojalla se saattaa julistaa sopimuksia mitättömiksi, kieltää

jonkin osan sopimuksesta täytäntöön ottamasta tai pakottaa yhtymän jäsenet sen heti purkamaan. Kartellituomiosta ei voi valittaa.
Erityinen yhtymälaki annettiin myös Norjassa 1920. Lain mukaan oli kartellit, trustit ja monopoliliikkeet rekisteriin ilmoitettava, ja 418 kartellia, 51 muuta yhtymää ja 58 monopolimaista
liikettä on sen nojalla rekisteröity. Vuonna 1926 annettiin uusi
laki, joka sääsi jo pakollisen valvonnan ja sitä varten valvontaneuvoston ja valvontaviraston.
Laki tekee sitäpaitsi kunnallisten
valvontalautakuntain asettamisen mahdolliseksi. Huomattava on
uuden lain määräys siitä, että yhtymäi`ekisteri ei ole julkinen, vaan
on tietojen saaminen siitä valvontaviraston luvan varassa. Toi-

saalta ovat kaikki yhtymät velvolliset tälle virastolle antamaan
kaikki sen vaatimat tiedot, ja sillä on myös oikeus tarkastaa yhtymän liikettä koskeva kirjanpito, sopimukset, pöytäkirjat ja kirjeenvaihto. Lain alaiset ovat »kaikki elinkeinonharjoittajain keskinäiset yhtymät, sopimukset ja järjestelyt, jotka tai'koittavat hinta-,
tuotanto- tai menekkiolojen järjestämistä ja voidaan katsoa markkinasuhteisiin vaikuttavan».
Muissa maissa ei erikoista yhtymälainsäädäntöä varsinaisesti
ole.
Korkeintaan on hallituksille varattu valtuudet monopoliasemaan pyrkiväin yhtymäin toiminnan tarkastamiseen ja valvontaan.

Erigzcö7t7®£6scb ovat erinäiset valtion komiteat, kuten vuosina

1919 ].a 1929, antaneet yhtymäorganisatioista valtion tarkastamista
].a valvomista suosittelevia lausuntoja.
6

Mutta 19 p. elokuuta 1919
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annettu laki, n. s. Profiteering Act, joka valtuutti Board of Traden

panemaan toimeen tutkimuksia tuotantokustannuksista ja voitoista, sekä niiden perusteella määräämään koi.keimmat sallitut
hinnat, oli voimassa vain kevääseen 1921.
Tavallaan koskevat
yhtymiä Gas Regulation Act 1920, Railways Act 1921 ja sähköalaa säännöstelevät lait, jotka kaikki ovat edistäneet yhtymäin
muodostumista aloillaan. f?z4o£si.ssci on 1 päivästä heinäkuuta 1925

alkaen ollut voimassa 18 p. kesäkuuta samana vuonna annettu
laki, jonka mukaan hallitus voi velvoittaa sitä varten asetetuille
tutkintaviranomaisille antamaan sen pyytämät selvitykset liikeyrityksestä, jonka voidaan edellyttää olevan monopolisluonteisen.

Jo esitet}.t muutamat esimerkit osoittavat, et,tei ole olemassa
mitään yhtenäistä menettelyä eri maiden oikeudellisessa suhtautumisessa yhtymäin toimintaan. Tämän totesi myös Genevessä v.
1927 pidetty mcJcijzmcm£ciloL#kori/ererissj.

Toisaalta konferenssi ei

pitänytkään suotavana, että etukäteen hylkäävälle kannalle asettuva lainsäädäntö tekisi tyhjäksi yhtymäin mahdolliset suotuisat
vaikutukset. Kansainvälisiin yhtymiin nähden yksimielisesti myönnettiin kansainvälinen kontrolli mahdottomaksi saada aikaan, koska
toimenpiteet, joihin eri maissa oli asiassa ryhdytty, olivat kovin
toisistaan eroavia ja koska tuollaisen kontrollisopimuksen periaate
hyvinkin monessa maassa saattaisi herättää asiallisia ja oikeudellisia
epäilyksiä. Huomautettiin myös, että kansainvälisetkin yhtymät
toimiessaan maassa, jossa yhtymälainsäädäntöä oli olemassa, olivat
näiden lakien alaiset. Toivottavana pidettiin, että yhtymään liittyneet vapaaehtoisesti alistuisivat sellaisiin sovinto-oikeuksiin, joiden talouselämän tuntemus ja yleisedun hai.i`astus olisi taattu. Kansainliiton pitäisi, vakuuttautuen eri hallitusten myötävaikutuksesta, läheltä seurata teollisuusyhtymäin toimintamuotoja ja vaikutuksia telmillisen edistyksen, tuotannon kehittämisen, työehto-

jen, tavarainhankinnan ja hintavaihtelujen kannalta. Tätä koskevaa aineistoa olisi koottava ja siitä yleiseltä kannalta kiinnostavaa
julkaistava. Konferenssi oli sitä mieltä, että julkisuus yhtymän
laadun ja toiminnan suhteen olisi paraiten omansa takaamaan sellaisille yhtymille, jotka olivat yleisen edun mukaiset, yleisen mieli-

piteen kannatuksen sekä toisaalta estämään vääi.inkäytökset.
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Niin mahdottomaksi, kuin Geneven maailmantalouskonferenssi,
t`i

kansainvälisen

lakiiniesliiton,

J7t£Gmcizz.oy.cLZ

Lctw

Assoc£ci€jon,

Warsovassa v. 4928 pidett,y yleinen kokous kansainvälistä yhtymä]ainsäädäntöä arvostellut. Kokous päinvastoin asetti erityisen koiiiitean '1) ottaiiiaan selvää kansainvälisiä yhtymiä koskevasta
(tikeudellisesta aineistosta sekä oikeusteorian että -käytännön kaniialta, kaikki lainsäädännölliset sekä hallinnolliset määräykset siihen luettuina; ja 2) määi`ittelemään ja tutkimaan kaikki kansain\'älisten yhtymäin aiheuttamai oikeusongelmat sekä laatimaan
Jnteriiational Law Association liitolle ehdotuksen kansainväliseksi
sopimukseksi näiden ongelmain yhdenmukaista ratkaisemista vari{.n }'nnä jo `Toimassa oleTain lakimäärä?.sten yhdenmukaistutta) ] ' i se l{si.

Lopul{si on syytä selostaa porzome7t!t£e7i(JöziseJt lji.£o7t valiokun-

nan käsitys

}thtymistä

yleensä

sekä

erityisesti kansainvälisistä

yhtymistä ja niitä koskevasta lainsäädännöstä. Tämä käsitys kuvastuu niissä päätöslauselmissa, jotka Genevessä elokuussa 1929
pidetyssä talous- ja finanssikysymysten `'aliokunnan kokouksessa
hyväksyttiin esitettäviksi kesällä 1930 1iiton yleiskokoukselle. PääLöslauselmia, joita tässä muodossaan ei vielä ole painosta julkaistu,
`toitaneen samalla pitää jonkinlaisena tutkijain ja pai.lamentarikkojen uusimpana »yleisenä mielipiteenä» tärkeästä maailmantaloudellisesta ilmiöstä ja kiintoisasta talouspoliittisesta ong`elmasta.
Kokonaisuudessaan kuuluu valiokunnan ehdotus yleiskokouksen
i)äätöslauselmiksi seuraavasti:
»Parlamenttienvälisen liiton kokous selittää kartellien, trustien

ja muiden samanlaatuisten yhtymäin edustavan luonnollisia talouselämän ilmiöitä, joita periaatteellisesti ei voida kieltää.
Mutta sittenkuin näiden yhtymäin vaikutus on osoittautunut
saattavan olla yleisetujen ja valtion kannalta vahingollinenkin,
on niiden säännöstely välttämätön. Tämäii säännöstelyn ei pidä

i)uuttua talouselämään niin, että se sen vapaata kehitystä vaarantaisi, vaan on sen rajoituttava vain väärinkäytösmahdollisuuksien
`'alvontaan ja ehkäisemiseen.
Sopivimpana keinona epäkohtain vastusiamiseksi ja mahdollisen valvonnan välttämättt.'mänä perustukseiia voidaan pitää julkis`iutta, mikä siis vaatii kaikkien yhtymäluontoisten sopimusten
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ilmoittamisi)akkoa ja niiden rekisteröintiä valtion puolelta. Tätä
varten on soi)imusten kirjallinen muoto välttäinätön.
Sopimuksilla, joita ei määräajan kuluessa ole kirjallisessa muodossa täydellisinä ilmoitettu, ei ole mitään pätevyyttä eikä niille
voida vaatia lain suojaa.

Ilmoitetut yhtymät ovat hallitusviranomaisten toimesta määi'äajoin julkaistavat, it,se sopimukset kuitenkin vain todetun väärinkäytöksen tapauksissa, osittain tai kokonaan tapauksen mukaan
kulloinkin.
Sen, missä määi`ässä rekistei.öidyt soi)imukset sisältävät yhteishyvää ja valtion etuja vahingoittavia määräyksiä, tutkimista ja
tot6amista samoin kuin vääi`inkäytösten tutkimista ja toteamista
vai`ten pitäisi kussakin maassa olla hallituksesta riippumaton mahdollisimman suppea yhtymälautakunta, jossa kuluttajain ja työntekijäin tulisi olla edustettuina.
Yhtymälautakunnan on yleisluontoiset tutkimukset toimitettava virkansa puolesta, yksityistapaukset voivat tulla tutkittaviksi vain asianomaisten korkeampain viranomaisten määräyluestä.
Lautakunnan toteamisten perusteella on valtion siihen valtuuttaman keskusviraston asiana väärinkäytösten ehkäisemistä ja sopimusten mahdollista mitättömäksi julistamista koskevan kanteen
tekeminen asianomaisessa oikeudessa.

ParlainenLtienvälisen liiton kokous suosittaa ei`i maiden ryhmilleen esitystentekoa hallituksilleen tässä mielessä.

Kansainvälisiä taloudellisia yhtymiä varten parlamenttienvälisen liiton kokous myöskin pitää erikoista kontrollia tarpeellisena.
Toistaiseksi tämä saattaa koskea vain yhtymäin julkisuutta. Mutta
julkisuus edellyttää myös ilmoittamis- ja rekisteröimispakkoa.
Tähän sopiva elin olisi kansainliitto tai muu kansainvälinen jär-

jestö, jonka tehtävänä olisi ilmoitettujen ja esitettyjen sopimusten
tai`kastaminen, yhtymäilmiöiden jatkuva seuraaminen sekä saavutettujen kokemusten nojalla uusien ehdotusten tekeminen kysymyksen kansainväliseksi edelleen järjestämiseksi.
Jotta tällaincn kansainvälinen järjestely kävisi mahdolliseksi,
on eri valtioiden kesken saatava aikaan sopimus, jossa ne sitoutuvat vain sellaisi]le kansainvälisille yhtymäsopimuksille suomaan
laillista suojaa ja vain sellaiset tunnustamaan, jotka ovat ilmoitetut
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ja rekisteröidyt kansainliiton tai muun asetett{`van kansainvälisen
järjestön toimesta.
Pai.lamenttienvälisen liiton kokous riääLtää ilmoittaa näistä
päätöslauselmista Kansainliiton yleissihteerisLöl]e.»

'I`ietenkään ei ole sanoLt,u, että parlameiittieiivälisen liiton ylei-

nen kokous tulee sellaisinaan hyväksymään talous- ja finanssikysymysten valiokuntansa päätöslauselma-ehdotukset.
Valiokunnassakin oli niitä, jotka eivät suinkaan olleet vakuutettuja suunniteltu-

jen toimenpiteiden välttämättömyydestä, tarkoituksenmukaisuudesta ja tehokkuudest,a. Romanian edustaja senaattori Mircea on
myöhemmin jättämässään kirjallisessa lausunnossa nimenomaan
esittänyt rajoituttavaksi vain »suosittamaan eri maille sellaista
lainsäädäntöä, joka estäisi talouselämälle hyödyllisten ja tarpeellisten yhtymäoi.ganisatioiden epäedulliset vaikutukset.»
Joka tapauksessa on pantava merkille päätöslauselmain varsin ylimalkainen
muoto samoin kuin niiden vei`i`aten vähiin vaatimuksiin rajoittuva
sisältö. Sekin on ehkä, samoin kuin ennen mainittu yleisen mieli-

piteen uusin kehitys Yhdysvalloissa, todistuksena siitä, että kansainväliset teollisuusyhtymät yhä yleisemmin tunnustetaan tärkeäks;,
jopa monessa suhteessa hyödylliseksikjn tekijäksi `iusimmassa maailmantalouden liiluoi.ganisatiossa.

VEHNÄN VILJELYSMJIHDOLLISUUKSISTfl Jfl

jnuHflTuSEDELLVTVKsisTÄ SUOMEssfl.
V ehnäiaulwn (.almistesuojasta.
T:ti+ri. Ei;no Nousiainen.

1.
Vei`raten

}.lei]ien

Vehnä, (Jilielyskasvtna.
lieiiee

varsinkiii

ei-niaanviljelijäpiireissä se

käsitys, ettei vehnää voida inaassammc viljellä edes sellaisellakaan taloudellisella Luloksella kuin toisia korsiviljojamme. Keskija Pohjois-Suomeen nähdeii pitää tänLä käsit}-s k}'lläkiii paikkansa,
mutta Etelä-Suomen savialueita si)Lnällä pitäen se on kokonaaii

väärä.

Ennen maailinansotaa \.iljeltiin ]i:telä-Suomessakin \rehnää

verraten vähäii, ]nutta sota-ajan i)ula\.uodet aiitoivat opetusta
kotivehnän käytössä, ja silloinen h}-\.ä menekki kannusi,i viljelystä.
Sodaii jälkeen tapahtuiiut viljelykseii \.oiiiiaperäistymineii,

oloi-

himine soveli,u`.ien \-ehnäjalosteiden kaui)i)aantulo ja viime `.uosiei`

vehiiäjauhotullit, o`rat saaneet aikaan sen,

että `.ehiiän viljel}.s

on Etelä-Suomessa soLavuosien jälkeeii jalkuvasti lisääntynyt.
Kun maain]ne eteläisten läänien `) korsi`.iljoja
ala on virallisen tilaston m`ikaan (`..

kasvava pelto-

1927) 62.7 °/o koko maaii

viljakasvien viljelysalasta ja kun mainittujeii läänien vehiiäsatci
oli 95 °/o maaii vehnäsadosta, niin kannattanee vehnän viljel}.smahdollisuuksia tarkastella, vaikkei tätä kas`-ia voidakaan maan
keski- ja pohjoisosissa viLjellä.

1) Ahvenaninaan,

läänit.

Turun ja Porin,

Uude[imaaii,

Häineen

ja Viipui`i[`
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'I`aul,ukko 1.
Maammc eteläisten läänien vehnä-, ruis- ja ohrasadoL vv.

1911-13 ja v`..

1925-27 keskiinäärin vuotta kohden.

Taulukosta käy selville, ett,ä

kyseellisten läänien vehnäsato

on vv. 1925-27 ollut 578 °/o suurempi kuin vv. 191`1-13, kun
ruissadon lisäys on vain 28.4 °/o ja ohrasadon 88.4 °/ol).
Näin
iiopea tuotannon lisäys olisi tuskin ollut mahdollinen, ellei vehnä
viljelysvarmuutensa ja antamansa taloudellisen tuloksen perusteella

puolustaisi paikkaansa toisten korsiviljalajiemme rinnalla. Mutta
tai`kastelkaamme asiaa lyhyesti koenumeroiden perusteella.
Vehnän inenestymisvarmuus ja viljelysarvo voitaneen selvittää

parhaiten vertaamalla syysvehnää syysrukiiseen ja kevätvehnää
ohraan. Tätä vertailua vai.ten olemme saaneet llankkijan kasvinjalostuslaitokselta Taministosta, Maatalouskoelaitokselta ja tohtori
Pesolalta käytettäväksemine tarkistetut koetulokset, joista otamme
keskiarvot seui.aavalla sivulla olevaan taulukkoon.
Taulukossa esitetyt koetulokset ovat useiden laatujen ja 8-10
vuoden kokeiden keskiarvolukuja, joten numei`oiden osoittamia
tuloksia voidaan pitää luotettavina. Kaikki kokeet on kylläkin
tehty maamme eteläisimmässä osassa, mutta tuloksia voitaneen
pitää, saadun viljelyskol"muksen perusteella, suunnilleen pätevinä l{oko eteläisten läänien vehnänviljelysalueella.

Koenumerot osoittavat, että syysvehnä on talvehtinut kaikissa
kokeissa jotensakin yhtä hyvin kuin ruis. Syysvehnän suhteellinen jyväsato on ylittänyt Tammistoii kokeissa rukiin 4.6 °/o ja
kaikissa kokeissa keskimäärin 14.7 °/o.
Näiden lukujen pei`usteella saatamme sanoa ainakin sen, että vehnää voidaan viljellä
1) Vv. 1925-27 oli eteläisten läänien vehnäsato `13.1 °/o ruis-ja 44.6 %

ohrasadosta.

Ss

l.:ir`-o

.\Tousi.ii.`. E.\-

Taul,ukko 2.
S}'ysrukiin j:` s}'ys`'chnän sekä ohran ja ke\'äl`.ehnäii saloisuusvertailu 3 ktji.laitoksen keskimääräisten koetulosten ijerusteella.

Syysruis
Laatuja

ja

syysvehnä
Talvehtiminen

Jyväsato' # c4' Olkisato
k8 ha:lta E. E kLi_h_aL±

Koelaitos

Keskimäärin

!

!

9.7)

9.6:2909|3335|114.7\679917104)104.5

Ohra

Laatuja
Koelaitos

1 \'uodet,

Jyväsato

olkisato

k8 ha:lta

k8 ha:lta
Ohra : Vehnä

Ohra 'i Vchnä

1918-27 /

18.3

Maatalous-,1915-17
koelaitos
Tri pesolan )

1

2973

1

82.81 4295
103.81 2747

9.2

1 4745
1 4145

1923 )!

,

kokeet .... il920-28i

12.8,

18

2071

;

86.4| 5022 | 5623

112.0

1

Keskim...'

|

Htelä-Suonien

ruista.

13.45!

laajoilla

10.681259612303 (

savialueilla

}'htä

88.7i 4021

! 4838

nienest}-ksellisesti

120.3

kuin

Sainaan tulokseen o`rat maanviljelijät yleensä tulleet saa-

vuttamansa viljelyskokeinuksen nojalla.
Vehnällä onkin
seen `.ei.i`aten viljelyskasviiia kaksi h}-vää ominaisuutta.
hede]möittymistä ei estä kesälako eikä sadesäät, joiden
i`uissato jää usein hy\.inä kasvu`.uosina pieneksi. Vehnä
myöskin yle,ensä paremmin i)}'st}-ssä kuiii r`iis, joten sc
1) Tal`-ehtimistulokset \.ain v\'. 1924~26.

i`ukiiSen
vuoksi
pysyy
voidaan
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iavallisesti korjata koneleikkuuta käyttäen, siis pienemmillä työkListannuksil]a kuin ruis.

Taulukon numerot osoittavat, että kevätvehnä on antanut
keskimääi.in 1].3 °/o pienemmän jyväsadoii kuin ohra. Huomattava
kuitenkin on, että vehnästä saadaan ohraan verraten, jos sitä
vain kaui)paiiiyllyt ostavat, aina niin paljon korkeampi hinta,
eLtä saatu ylihinta tasoittaa hyvinkin satoeron, jopa ylittääkin sen.
Vehnän olkien käyttöarvo on kylläkin pienempi kuin i`ukiin ja
{thi`an, mutta j}'väsato inäärää kuinmassakin tapauksessa kokonaishinLatuloksen.

Aikaisemmin mainittiin, että vehnäsato oli vv. 1925-27 578 °/o
suurempi kuin vv. 1911-13. Että vehnäsadon lisäys ei ole yksistään sotavuosien konjunktuui`ien tulos, osoittaa se, että sadon
lisä}'s vuosista 1920-22 vuosiin 1925-27 oli vielä 78 °/o. Tänä
aikana ei hyvä menekki ole tuotantoa kiihottanut. Jos vehnää
olisi voitu myydä säännöllisesti kauppamyllyihin, olisi tuotannon
lisäys todennäköisesti ollut viime vuosina ede]lä mainittua paljon
suurempi.
Maassamme ei kylläkään voida, enemmän kuin esim. Ruotsissakaan, tuottaa hyvien venäläisten ja amerikkalaisten laatujen
veroista vehnää, mutta mikäli tohtori E. S. Tomwzcm suoi.ittamien
tutkimusten perusteella voidaan päätellä, kelpaa ainakin norinaalivuosina korjattu, kuivatt,u kotimainen vehhä hyvinkin kauppamyll}'jeii i`aaka-aineeksi edellyttäen, että se jauhetaan s o p i v a ssa
suhteessa
ulkolaisen
vehnän
joukkoon.

.Meidän maassamme ei ole totuttu syömään vehnää sekaisin

iauheLtuna (graham'ina), jota pienetkin myllyt pystyvät va]mistamaaii. Kotimaiselle vehnälle saadaan näin ollen suuremmissa määi`in menekkiä vasta sitten kuin maahamme perustetaan vehnämyll}rjä, jotka jauhavat kotimaisen vehnän ulkolaisen ))paremmin
leipoutuvanJ) `'ehnän joukkoon. Vehnä on meillä näin ollen t e o 11 i-

suuskasvi.

Kun eräs maataloutemme heikkoja kohtia on

juuri se, ettei meillä ole tarpeel#i teollisuuskasveja viljeltäväksi,
olisi syytä kiinnittää vehnään erikoista huo]niota ja yrittää saada vehnämyllyteollisuus
meil]ä
käyntiin.
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Erätiä mui,ta vehnän hot,imai,sta iauhaiusta puoltcwic. nähökoht,ia.
Vehnän ja vehnätuotteiden maahantuonti selviää seuraavasta

taulukosta:

Taul;ukko 3.
Keskimääräinen vuotuistuoiiti.

\7uosina 1911-13 tuotiin inaahammc 106 614 toiinia vehnäjauhoja ja -ryynejä ja 67 292 tonnia vehnäleseitä keskimäärin
vuodessa. Vv. 1922-28 vastaavat luvut olivat 107 883 ja 39 705
tonnia. Vv. 1922-28 vuosittain tuodun vehnäjauhon ja -ryynien
valniistamiseen
on tai`vittu (70 °/o:n jauhatustuloksella laskien)
154000 tonnia vehnää.
Leseitä on täst,ä \'ehnämäärästä saatu
noin 41 000 tonnia eli siis suunnilleen maahamme tuotu vuosien
]922-28 keskimääräinen lesemääi`ä.
.Jos käytämme apunamme Ruotsiii tulli- ja Li.aktaatt,ikomitean
ker;\:imiä tilastonumeroita t) ja laskemme uudenaikaisen vehnämyllyn jauhattavan 441 tonnia vehnää työntekijää kohden vuodessa, voiman kulutuksen olevan 1 hv-tuntia 9) 7 viljakiloa kohden sekä laskemme edellä mainittujen vehnäjauho- ja lesemäärien
arvon vv. 1927-28 tullitilaston cif-hintojen iierusteella lisättynä
v. 1928 tulleilla, niin voimme sanoa, että jos kaikki maassamme
käytettävä vehnäjauho valmistettaisiin kotimaassa, antaisi tämä
teollisuus työtä lähes samalle määi`älle työväkeä kuin nykyiset
kauppamyllyt. Voimaa käyttäisivät vehnäinyllyt ainakin n. 57 °/o
\\ TuU-och traktatskomit6ns utredningai. och l)etänkanden. Stockho\m 192L.
2) Luvut v:lta 1913 suui'ten ja keskikokoisten myllyjen keskimäärä.
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iiykyisten myllyjen kuluttamasta voimamääi`ästä ja niiden bruttotuotannon arvo olisi 64 °/o suurempi kuin nykyisten myllyjen tuotantosumma. Ja hyvin todennäköistä on, että maahamme työja voimakustannusten lisäksi jäävä, kotimaisten vehnämyllyjeii
t)nettojauhatuspalkkio» olisi huomattavasti suui`empi nykyisten
kauppamyllyjen ansait,semaa summaa.
Kun vehnäm}'ll}`issä voidaan sitäpaitsi aivan vähillä muutoksilla jauhaa muutakin viljaa,
täyttäisivät vehnämyll}rt myöskin erittäin täi`keän aukon puolustusvalmiussuunnitelmissa.
Kun ruis jauhetaan maassamme suurimmaksi osaksi seka-

jauhoksi, tuotetaan kotimaassa mitättömän vähän rehujauhoja
ja leseitä.
Ennen saatiin Venäjältä, missä myllyt ottivat vehnästä irti vaiii parhaan jauhon, erinoinaista lesettä. Myllyt ovat
sen jälkeen kaikkialla paljon-kehittyneet, ja varsinkin uudenaikaisimmat myll}-t ottavat vehnästä jauho-osat niin tarkkaan ei'illeen,

että maailmanmarkkirioilla kulkeva ja meidänkin maahamine
tuotava lese on, entiseen venäläiseen leseeseen verraten, huonoa
tavaraa. Ja kuta pitemmälle myllyteollisuus kehittyy, sitä huonommaksi tulee lese. Mutta maahamme tuotu lese ei ole ainoastaan »puhtaaksi» jauhettua, vaan Maanviljelyskemiallisen Laboratoi`ion Tiedonannot osoittavat, että useina vuosina on maahamine
tuotu riissin kuorilla ja muilla, rehuna vähäarvoisilla tai ai`vottomilla ainei]la `'äärennettyjä leseii,ä ja rehujauhoja. Vaikka ajanmukaiset, kotimaiset inyllyt i)}'styisivätkin jauhamaan vehnäii

verrattain »puhtaaksit), tulisi\rat kuitenkin lese ja rehujauho väärentämättöminä kauppaan.

111.

Maai"ne t,ähärbasti,sesta inytlyteoltisuudesta.

TuotanLopaikkakunnilta poissiirrettäväksi liikeneväii viljan sääiinöllinen menekki edellyttää ehdottomasti kehittynyttä myllyteollisuutta. Jos kotimaisen viljan jauhavat vain pienet i)aikallismyl1yt, työntää ulkolainen tai ulkolaisesta viljasta jauhettu jauhotavara, varsinkin viljan alituotantoalueilla, kotimaisen jauhon
syrjään. Tästä ovat meille pysyvänä opetuksena Venäjän vallan
aikuiset olot.
Tullisuojan puutteessa ei myllyteollisuus päässyt
ineillä lmhittymään, vaan tuotiin viljatavarat maahamme pää-
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asiallisesti jauhoina, tuontijauho hallitsi täydellisesti markkiiiat,

joten kuivatunkin kotimaisen rukiin kaupaksi saanti oli vaikcaa.
V.19]1 oli inaassamme vaiii 21 pienehköä kauppamyllyä ja niiden [uotannon bruttoarvo ainoastaan 90 milj. nykymar]{kaa.
Vuosina ]91/t sekä sen jälkeen voimaanpannut Lullit sekä vuosien
1917~20 pakollinen viljan kotimainen jauhatus loivat pääasiallisesti ruisin}Tllytykselle siinä määrin pohjaa, että jo v.

1920 oli

maassamme 36 kauppamyllyä ja niideii tuotannon bruttoarvo
346 milj. n}Tk}markkaa. Sen jälkeen on myllyteollisuus kehittynyt
tullien suojassa edelleen niin, että v. 1927 oli inyllyjen lukumäärä
teollisuustilastossa 44. Tullien suoma jauhatussuoja on ollut riittävä pääasial)isesti vaiii i`ukiin sekaisin jauhatukselle, joskin myös-

kin ruislestyn sekä kaura- ja ohrasuurimoitten kotimainen valmistus on tullien suojassa päässyt alkuun. Rukiin jauhatus on
kehittyn}7t siinä inäärin, että vv. 1925~28 tuodusta ruisviljatavaramäärästä tuotiin 94.6 °/o maahan rukiina ja siis vain 5.4 °/o
jauhoina. Ruisjauhatuksen lmhittymisestä riippunee ainakin
tain se, että kotimaisen rukiin menekki on ollut viimeksi
neina, säännöllisinä vuosina huomattavasti parempi kuin
seminin ainakin niillä tuotantoalueilla, jotka eivät sijaitse

ositkuluaikaikau-

kana s`iui`emmista kauppam}'1I}'istä.

1\'-.

Vehnän ia .>ehnäjauhon tähänast,isten tull,ien suhteest,a.

V:sta 1914 alkaen on myöskin vehnällä ja vehnätuotteilla ollut
taulukossa n:ro /± inainitut tullit.
Taulukosta kä}-selville, että v:sta 19.22 alkaen on sekä vehnällä

että vehnäjauholla ollut sangen huomattavat tullit. Vaikka vehnäjauhon tulli onkin ollut ruisjauhon tulliin verraten likimain kaksinkertainen, ei vehnän kauppajauhatus ole pääss}'t maassamme
edes alkuunkaan, `-aan tuodaan vehnä edelleenkin inaahamme
- käytännöllisesti katsoen - yksinomaan jauhoina. Kotimainen
vehnä on jauhettu paikallismyllyissä.
Kun tällaisen kotijauhon
menekki on ollut aivan vähäistä, eivät viljelijät ole saaneet kotiinaista vehnää juuri lainkaan kaupaksi, vaan on heidän ollut pakko
käyttää `'ehnänsä pääasiallisesti ]{otitarpeiksi.
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Taulukko 4.
Vehnän- ja vehnätuotteiden tullit.
1

Tulli Smk 100 kilolta

Tullien
voimaantulovuosi

Lesemätön [.Cusitayr-vjeah,:::
vehnäjauho 1

Vehnälese

jauho ja

|

vehnäryynit i
6:50

18:-

'

vapaa

1

5:15: --

75:-

100:-

145: 115:145: --

15:-

160:-

15:15:8: - 2)
15:-

1120:--

15:-

8: - 8)

Vehnän ja vehnäjauhon tähänastiset tullit ovatkin hyvänä esimerkkinä siitä, miten riittävältäkin näyttävä tullisuoja voi jäädä
viljan
tuotannon
turvaajana, myllyteollisuuden kehittymättömyyden vuoksi, jotensakin merkityksettömäksi. Toiseksi osoittaa
ruisjauhatuksen
kehitys,
ettei myllyteollisuuden alkuunpääsy ja voimistuminen riipu suinkaan yksinomaan valmistetullien absoluuttisesta korkeudesta, vaan siitä, ovatko vil-

jan ja
laiseen

jalostustuotteiden t,ullit asetetut selsuhteeseen,
että
näin
muodostuva

jauhatussuoja tekee viljan kotimaisen jalostuksen
taloudellisesti
kannattavaksi.
Jos laskemme esim. vehnästä saatavan 65 °/o jauhoa ja 33 °/o
lesettä sekä otaksumme puhdistus-ja lajitteluhäviön 2 °/o:ksi,
tarvitaan 100 vehnäjauhokilon valmistamiseen 154 kiloa vehnää,
].oten vehnäjauhon ].auhatussuoja voidaan laskea seuraavasti:
i) Vehnäi`yynit
8) Kauppasopimustulli.
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Jauhon

tulli:

Lescen

................

„

......

100

kg. ii

(l:i/±X28)±,')I

„

J/20 ± Smk.

„-/08±

.120: -

„

/±:08

Yhteensä Smk. '124: 08
Vehiiåii

tulli:

................

Säkkien tulliero l):
]{ohderl

15/i

kg. å -,/7i-)

± Smk.

'1 J5: .30

400 jaukiloa
....................................

„

3:-

Yhteensä Smk. 118: 50
Smk.

Hdellä

oleva

laskeliria

'_124: 08-`118: 50 ± Smk.

osoit[aa,

että

ottaessaninie

5: 58

jauhatus-

tuloksen 65 °/o:ksi, jää jauhatussuojal{si Smk. 5: 58100 jauhoki]oa

kohden.

Jos laskemme edellä olevan jauhatussuojan raaka-aiiie-

menekille, niin saadaan suojaksi Snik. 3: 62 100 vehnäkiloa koh-

den. Kun rukiin jauhatussuoja (2 °/o:n jauhatushäviöllä) on ollut
`'iime vuosina voimassa olleiden tullien inukaan Smk.

1_3: 70

100

i`uiskiloa kohden, ]iiin }-mmärtää hyviii, ettei vehnän ja \.ehnäjauhon
tullien suhde ole likimainkaan oikea.

Ja joskin vehnäni}r|]}T-`rri-

tysten alkuunpanoa lienee ehkäiss?'t osaltaan sekin, ettei ole ha-

luttu i`yhtyä suuria i)ääomia ja ka]]ista amniattitaitoa vaativiin
}7rityksiin

väliaikaisen,

jatkuvien

]n`iutosten

alaisen

tullitaksan

pohjalla, on kuitenkin i)ääasiallisimi)ana }Tist}-sten ehkäisijänä
t)]lut se, e t t e i v e h n ä ii j a u h a L u k s e ii o 1 e k a t s o t t, u

voivan muodostua tåhänastisei`, melkein olemattoman
jauhatussuo.ian
Lurvin t€`loudellisesti
V.

ka]inattavaksi.

Velmän jauhatus.8uoia.sta ja iuultatulwen kehityhsc'stå Ruot`sisw
Sak`Sa,ssa ia Viros`sa.

\''ehiiäii käyttö leipäviljam ei ole i`ukjiseen verrai,tuna lisääni}rn}'t ainoastaan Keski-F"roopassa, vaan se on viime vuosik`'iiimeninä kasvanu-t erikoisen nopeasti ]nyösl{in pohjoismaissa. Vehnän käytön lisääntymiseen on `'€`ikut,taiiu-i osaltaan jo vuosik}.mmeiiien kuluessa tapahtun`it vehnän hintojen lasku rukiiseen \.er1) Maahan

tuodusta

tyhjästä `'ehnäjauhosäkistä on

kilolta, jauhot tullataan I)ru{top{iinon
tiillia

crikseen.

tulli

Smk.

6: 60

mukaan` jotf'n säkistä ei maks(`ta
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rattuna sekä vehnäjauhon edullisuus leivontateollisuuden i`aakaaineena. Vehnän käyttöä on suuresti lisännyt myöskin yleinen
elintason nousu ja vehnämyllyteollisuuden vaikutus kuluttajien
makusuuntaan. Suomea lukuunottamatta ovat kaikki Pohjoismaatkin jauhattaneet jo vuosikymmenien aikana osan tai lähes
koko vehnätarpeensa kotimaassaan. Uudetkin valtiot, kuten esim.
Viro, i.iensivät heti vapautumisensa jälkeen järjestämään vehnän
jauhatuksen kotimaassa tapahtuvaksi.
Niinpä lieneekin syytä
tarkastella, minkälaisen jauhatussuojan turvin vehnän jauhatus
on otsikossa mainituissa maissa kehittynyt ja missä määrin kunkin maan vehnämyllyteollisuus pystyy pitämään ulkolaisen vehnäjauhon poissa markkinoiltaan.
A. Ruotsi/.

Vuosina 1871-75 oli vehnän kulutus Ruotsissa l) henkilöä
kohden vain 23.8 kg. keskimääi.in vuodessa. Vuosina 1922-23
oli vehnän kulutus 80.o kg. henkilöä kohden eli siis 245 °/o suurempi
kuin vv. 1871-75.
Allaolevasta taulukosta näkyy, minkälaisen tullisuojan turvin
Ruotsin vehnämyllyteollisuus on kehittynyt.

Taul,ukko 5.
V6hnän ja vehnäjauhon tulliL2 ) sckä li`skettu jauhaLussuoja 3).

1) Si)a,nr.niålsmai.knadssakkumigas bt)täi.l<a,nden.
Stock[\o\m +023.
2j) Tu,l,l-och t,ra,kta,±komi,t6"s utreclningar ochbetänka,nd,en XXX VI. StticLiholm 1924.

8) Ijaskettu 75 %:n jauhatustuloks(" m`ikaan.
4) h'ykyjään \.oimassa.
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Taulukon numeroista käy selville, ettei näkyvä jauhatussuoja
ole koskaan ollut Ruotsissa korkea. V:sta 1895 alkaen se on ollut
2: '18 Suomen vanhaa kultamarkkaa 100 kilolta jauhoja. Mutta

näkyvän jauhatussuojan määrää arvosteltaessa onkin otettava
huomioon, että Ruotsin myllyt ovat aina käyttäneet raaka-aineenaan huomattavissa määi`in myöskin kotimaista vehnää. Niinpä
oli vv. 1886-90 jauhetusta vehnämäärästä 63 °/o, vv. 4891-95
25 °/o, vv.1906~10 28 °/o,1911-13 36 °/o kotimaista vehnää.
V.1913 oli kauppamyllyjen jauhamasta vehnämäärästä 45 °/o
kotimaista tavaraa.
Suurmyllyjen (vuotuisjauhatus yli 20000
tonnia), vastaava luku oli mainittuna vuonna 42 °/o.
Viimeksi
luluneella vuosik}rmmenellä on kauppamyllyjen jauhaman kotimaisen vehnän osuuden ilmoitettu olevant) 40-60 °/o, sadon
laadusta ja määi`ästä riippuen. Kun Ruotsin myllyt ovat käytt,äneet i`aaka-aineenaan näin suui`issa määi`in kotimaista vehnää ja

kun vehnän tuontitulli lienee vain harvoin vaikuttanut täydellä
määrällään9 ), ovat myllyt naut,tineet kotimaisen vehnän osalta
myöskin n ä k y m ä t ö n t ä j a u h a t u s s u o j a a. Tämän suojan suui`uutta on mahdoton numei`oilla määritellä, sillä se on ollut
riii)puvainen kulloinkin vallitsevasta, tullaLun ulkolaisen ja kotimaisen viljan hintaerosta. Ja ainakin ajoittain ovat kotimaisen
vehnän hinnat olleet ulkolaiseen vehnään verraten kovin alhaiset.
Niinpä osoittavat Ruotsin viljamarkkina-asiantuntijat mietinnössään3 ), että kotimaisen vehnän hinnat olivat syyskuusta
1921 vuoden 1922 loppuun saakka 24 °/o alle tullatun amei`ikkalaisen vehnän hinnan ja jos vehnän laadun erotus otetaan laskelmassa huomioon, oli skoonelainen vehnä 17.7 °/o ameriikkalaist,a
huokeampaa. Samoin voidaan saamiemme numerotietojen perusteella laskea4), et,tä kotimaisen vehnän hinnat ovat olleet vv.
1923-25 9.25 °/o alle huokeimman
ulkolaisen,
argentiinalai1) Ceorg qon Zwci.gbcrcÅin kirje

19/6.

29.

Kungl.

Lantbruksstyrelscn,

Lantbi`uksbyi`ån.
2) TuU-ovh traktatskomit6ns utre{lningar och betänkanden XX X VI. Stockholm 1924.

8) Spa,rmmÅlsmarknadssalcku"igas l)etänkcm(len.
S+ook+\o\m 1923.
4) Vientitodistusten voimaan tultua \-. 1926 näyttää hintaero supist`iiieon

n.

6.5 %: iin.
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sen tai saksalaisen vehnän hinnan. Jos otaksumme, että myllyt
ovat vuosikymmenien kuluessa saaneet ostaa kotimaista vehnää
10 °/o alle tullatun ensiluokkaisen amerikkalaisen vehnän hinnan

].a otamme tämän ulkolaisen vehnän hinnaksi Kr. 25: - 100 kilolta
tullattuna, niin on hintaero Kr. 2: 50.
Jos laskemme edelleen
myllyjen käyttäneen 50 °/o kotimaista vehnää, niin kohoaa todellinen jauhatussuoja edellä mainittujen lukujen mukaan (75 °/o:n jauhatus) aina Kr. 3: 24 eli yli kaksinkertaiseksi. Nämä esimerkit osoit-

tavat, mikä merkitys näkymättömällä jauhatussuojalla Ruotsin
vehnämyllyteollisuudelle on nähtävästi ollut, varsinkin, jos kotimaisen vehnän hinta on painunut pitemmäksi ajaksi 10-20 °/o
alle tullatun ulkolaisen vehnän hinnan. Ruotsin tulli- ja traktaattikomitea toteaakin mietinnössään, että ainakin ennen maailmansotaa Ruotsin myllyjen jauhojen hinnat seurasivat kotimaisen
vehnän hintoja. Jos siis jauhojen hinta kilpailun vuoksi tai muusta
syystä painui, laskivat myöskin kotimaisen vehnän hinnat. Samoin
mainittu komitea lausuu, myllyjen kannattavaisuutta arvostellessaan, että tuskin voidaan havaita myllyjen »hyvien ja huonojen
vuosien» sattuvan samanaikaisesti yleisten konjunktuurivaihtelujen
kanssa, vaan näyttää sitävastoin siltä kuin myllyjen kannattavaisuus olisi ollut määrätyssä yhteydessä sen hintaeron kanssa, mikä
kulloinkin on vallinnut Ruotsin kotimaisen viljan hintain ja maailmanmarkkinahintain välillä. Edellisen perusteella voinemme sanoa,
että vehnän jauhatussuoja Ruotsissa on, ainakin vientitodistusten
voimaantuloon (v. 1926) saakka, ollut huomattavasti näkyväistä
suojaa (Kr. 1: 57) suurempi.

Ennen tullien voimaantuloa v. 1888 tuotiin Ruotsiin huomattavat inääi`ät vehnäjauhoa, mutta tuonti väheni nopeasti tullien
suojassa kehittyvän teollisuuden varttuessa.
Kuten seuraavalla sivulla olevan taulukon n:ro 6 1uvuista

näkyy, väheni vehnäjauhojen tuonti huomattavasti vv. 1888-91.
Kun jauhotullia 1892 alennettiin, tuonti lisääntyi, mutta se laski
taas nopeasti v:n 1895 tullinkoroitusten vaikutuksesta.
Ruotsin vehnäjauhon kulutus, joka oli vv.1871-75 59200
tonnia keskimääi`in vuotta kohden, kohosi nopeasti, ollen vv. 1911
-13 291000 tonnia, siis 5-kei.tainen edellisen vuosijakson kulu-

tukseen verraten.
7

Vv.

1871-75 vehnäjauho].en tuontiylijäämä
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Taul,ukko 6.
\'ehnäjauhojen tuonti Ruotsiin eri tullikausien kuluessa.

oli 22.i % kulutetusta jauhomäärästä, mutta vv. `]911-13 vain
2 °/o kulutuksesta. Kun vehnämyllyteollisuus pystyi vehnän kä},.tön 5-kertaistumisesta huolimatta vv. 19'11-43 ty}'dyttämään
maan ]ähes koko jauhotarpeen, on m}.1lyteollisuuden kehitystä
pidettävä ripeänä. Mutta Ruotsin in}'ll}'teollisuudella onkin o]lut
tukenaan `'uodesta 1895 saakka samoina p}'s}.neiden tullien ])

suoma, vakava näk}.vä jauhatussuoja ja sen lisäksi edellä mainittu näk}'mätön, määrältään vaihteleva lisäsuoja.

8. Saksa.
Yuodesta 1879 all{aen on Saksa p}'rkin}.t }Thtäjaksoisesti s`io-

jaamaan tulleilla viljantuotantoaan. Tästä lähtien seuraavat m}.öskin jauhotullien vaihtelut viljatullien ]nuutoksia.
Samoin kuiii
viljatulleilla viljantuotantoaan
on
Saksa inainitusta vuodest,a
alkaen suojannut tarkoin harkit,ulla jauhatussuojalla m}'ll}.teollisuuttaan.
Seuraavaan taulukkoon on otettu 9) Saksan
vehnätavarain
tulleja koskevat luvut v:sta `.1879 alkaen.

1) Sota-ajan säännöstelyä ja vv:n 1921-22 liuku\'ia tulleja lukuunotta-

matta.
3)

voN SciioENEBECK,

Zojl und Jr.Jcmdsprci.s.

Berlin

1928.

VEHNÄN

VILJELYSMAHDOLLISUUKSISTA SUOMESSA

99

TauLukko 7..
Vehnän ja vehnäjauhojen t,ullit sekä laskettu jauhat,ussuoja Saksassa.

Kuutena ensimmäisenä vuonna oli jauhatussuoja Saksassa
verraten pieni, mutta `jauhon ja vehnän tullien suhde oli kuitenkin suurimpana osana mainittua aikaa ± 3 : 1, siis sangen edullinen.
V.1885 kohosi tulli Rmk:aan 7:50 ja jauhatussuoja Rmk:aan 3:`100 kilolta, laskettuna 66 °/o:n jauhatustuloksen mukaan, jota silloin
i]idettiin Saksassa pei`usteena jauhotulleja määrättäessä. Jauhatus-.
suojan nousu ja ei`äät tulliperuutusjärjestelyt antoivatkin hyvää
vauhtia myllyteollisuuden kasvamiselle, jopa niin, että se kehit-t}'i voimakkaaksi vientiteollisuudeksi.
V. 1891 laski jauhatus-suoja huomattavasti. Myllyteollisuudella oli kuitenkin vielä tällöin ja edelleen aina vuoteen 1894 saakka näkyvän jauhatussuo-

jan lisäksi n ä k y m ä t ö n j a u h a t u s s u o j a. Saksassakin pys}-i
nimittäin kotimaisen viljan hinta säännöllisesti tullatun ulkolaisen viljan hinnan `alapuolella.
1) Vv. 4879-94 jauhatussuoja laskettu 66 %:n ja sen jälkeen sekä sulku-.
mei`kkien sisäl]ä 75 %;n jauhatustuloksen mukaan.
2) Sopimukset tehty 1904, mutta tulleet voimaan vasta 1. 111. 06.
3) Kauppasopimustulli.
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Jos otamme Caprivi-sopimusten voimassaoloaikana ulkolaisen

vehnän hinnaksi Rmk. 20: -100 kilolta ja kot,imaisen vehnän
hinnan 10 °/o halvemmaksi, niin kohoaa 66 °/o:n jauhatuksen perusteella laskettu jauhatussuoja Rmk. 2: 05 Rmk:ksi 3: 55 100 kiloa
kohden eli 73 °/o:lla. Tämä vain esimerkkinä siitä, miten kotimaisen vehnän alihinta on voinut koroittaa Saksassakin jauhatussuojan määrää.
Saksassa näyttääkin kotimaisen ja ulkolaisen vehnän hinto-

jen ero olleen ajoittain suhteettoman suuri.
Kun huomattiin,
ettei tätä selvästi esiintyvää epäkohtaa voitu poistaa tulleja
koroittamalla, säädettiin v. 1894, että tuontitodistusjärjestelmää
oli sovellettava myöskin kotimaiseen viljaan ja siitä valmistettuihin tuotteisiin.
Tuontitodistusjärjestelmä saattoikin saksalaisen viljan virtaamaan ulkomaille ja pani viljatullin vaikuttamaan jotensakin täydellä tehollaan, joten myll}rteollisuus sai selvitä tämän jälkeen pääasiallisesti vain näk}'vän jauhatussuojan
tui`vin.

Saksan myllyteollisuus oli kuitenkin pääss}Tt jo siksi voi-

inakkaaksi, että se pystyi pitämään ulkolaisen vehnäjauhon tuonnin sangen vähäisenä. Maahan tuotiin pääasiallisesti vain erittäin
i)ienellä jauhatustuloksella valmistettuja vehnäjauhoja, joiden kotiinaista valmistusta ei Saksan jauhatussuoja kyenn}.t tur`'aamaan.
V. 1906 maailmansotaan saakka oli vehnäjauhojen tulli Saksassa,
kuten taulukosta n:ro 7 näkyy, Rmk. 10: 20100 kilolta. Jauhatussuoja oli, 75 °/o:n jauhatustuloksen perusteella laskien, Rmk. 2: 87
100 kilolta.
Saksan vehnäm}'llyteollisuuden laajuudesta
mainittakoon, että vehnäjauhon tuotanto 4) oli vv. 1908-12 4158 000
tonnia, vienti 110000 tonnia, mutta tuonti vain 14000 tonnia
keskimäärin vuotta kohden.
Saksan vehnämyllyteollisuudella oli ennen sotaa kä}.tettävänään laajat kotimaiset markkinat ja omassa maassa valmistettuja

jauhoja käyttämään tottunut kuluttajisto.
Kuii vientijauhoon
kohdistuva, viljatullien aiheuttama hinnan koroitus tasattiin tuohtitodistusten avulla, voi myllyteollisuus sen kilpailuk}-v}'n viljatulleista kärsimättä laajentaa tarvittaessa myyntialuettaan m}'öskin ulkomaiden mai`kkinoille.
Ja laajojen mai.kkinoiden merki•1)

voN ScHOENEBECK,

Zo/J t4nd JnJamdsprc!.s.

Berlin

1928.
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tystä niin si)ekulatiiviselle teollisuudelle kuin m}'ll}'teollisuus on,

ei taas voitane liian suureksi ai`vioida.
Maailmansodan alusta syksy}'n 1923 joutui Saksan m}'ll}'teollisuus työskentelemään elintarvesäännöstelymääräysten alaisena. Se

joutui olojen pakosta valmistamaan huonoja tuotteita, joista kuluttajat s}.}'ttivät m}'llyjä.
Laitosten ja laitteiden uudistamiseen
eivät jauhatuspalkkiot riittäneet, ja niinpä olikin myllyillä säännöstelyn lakattua epätasainen kilpailu edessään.
Ennen sotaa
oli Saksa, kuten edellä mainittiin, huomattava vehnäjauhojen
vientimaa. Mutta tuonnin vapauduttua rauhanteon jälkeen` tulvi
inarkkinoille tullivapaa ulkolainen jauho. Niinpä oli satovuonna
1924-25 Saksaii tilastossa näkyvä vehnäjauhon tuontiylijäämä
478 600 tonnia eli 14.3 °/o käytetystä vehnäjauhomäärästä. Todellisuudessa lienee tuontiylijäämä ollut vielä paljon suureinpi, sillä
kaikki länsirajan }71i tapahtunut tuonti ei näy tilastosta.
S`'ks}-llä '1925 pantiin vehnäjauholle Rmk. 8: - tulli, joteh jauhatussuojaksi tuli Rmk. 3: 34. Seuraavana vuonna koi`oitettiin tulleja,
]nutta jauhatussuoja jäi ennalleen. V. 1927 koroitettiin jauhon
tullia, joten jauhatussuoja kohosi vastaavasti. Vehnäjauhon sopimust,ulli on ollut siitä asti Rmk.11: 50 (± Smk.108: 80) ja auto-

nomitulli, esim.

Kanadaa ja

Austi`aaliaa vastaan,

Rmk.

`12: 50

(± 118: 26) 100 kiloa kohden. Jauhatussuoja on edellisessä tapauksessa Rmk. 4: 84 (± Smk. 45: 79) ja jälkimmäisessä Rmk. 5: 84

(± 55: 25) 100 kilolta 1).

Tämän jälkeenkin on tulleja muutettu,

mutta jauhatussuoja ei ole sanottavammin muuttunut. Mutta huomattava on, että sodan jälkeen näyttää myllyteollisuus päässeen
taas, tuontitodistusjärjestelmän voimaan saattamisesta huolimatta,
nauttimaan näk}'mätöntä jauhatussuojaa. Niinpä on saksalaisen
vehnän hinta ollut, mikäli maatalousinstituutin hintatilastojen
perusteella osaan asiaa arvostella, vv. 1925~28 noin 13 °/o alempi
huokeimman, amerikkalaise-n2), tullatun vehnän hintaa.
Kun
1) .Jos otamme jauhatustulokseksi 66 %, on jauhatussuoja vastaavasti

Rmk. 4: -ja Rmk. 5: - 100 kilolta.
2) Annuaire internati,onal cle statistique agricoLe 1928-29. N..o 2 VW.\n\er

\`'heat cif Livei`pool + Saksan keskimääJ.äinen tulli. Saksan vehnän hinnat
ovat tilastossa lasketut vapaana vaunussa lähetysasemilla, mutta on vei.tailussa rahdin varalta lisätty hintaan Rmk.1:-100 kiloa kohden.
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ulkolaisen vehnän edellä mainittu keskimääräinen hinta on pyörein luvuin Rmk. 29: - 100 kilolta, voidaan todellisen jauhatussuojan laskea olleen l) (näkyvän Rmk. 4: 84 asemasta) suunnilleen noin Rmk. 7: 20 eli iioin 49 °/o näk}`vää suojaa korkeamman.
liuomattavan jauhatussuojan turvin on Saksan myllyteollisuus k}.enn}-t valtaamaaii jälleen verraten nopeasti kotimaiset
mai.kkinansa, jopa siinä määrin, et,tä satovuosina 1925-26 kotimaisen vehnäjauhon osuus oli 96 °/o ja vv. 1926-27 98.7 °/o käytet}'stä jauhomäärästä. Alhaisella jauhatustuloksella valmistettuja
ulkolaisia vehnäjauhoja tuodaan k}.lläkin edelleen Saksaan. Sato`.uosina 1925-26 vehnäjauhojen tuonti oli 194 000 tonnia ja 4926
-27 86000 tonnia (v\-.1912-13 oli tuonti vain `17 200 tonnia)
eikä Saksan m`'llvteollisuus näytä pystyvän nyk}'isen jauhatussuoj€`nsa turvin t}.öntämään parhaita ulkolaisia jauhomerkkejä
pois markkinoiltaan.
M`.1l\'teollisuuden taholta väitetään, että
maahan tuodut, korkealaatuiset ulkolaiset vehnäjauhot ovat valmistet,ut .50 °/o:n jauhatustuloksella, jota jauhatusta käyttäen Saksan m}-ll}ien näk)-`-ä jauhatussuoja olisi vain Rmk. `]: 50 (ja autonomitullilla Rmk. 2: 50) 100 kilolta.
Joskaan jauhatussuoja ei ole täysin riittävä korkealaatuisten
\.ehnäjauhojen valmistamiselle, on Saksan vehnäm}'ll}-teollisuus

kyennyt, kuten jo edellä viitattiin, valtaamaan verraten nopeasti
tavallisen käyttöjauhon kotimaiset markkinat, onpa se saanut
tämän lisäksi vienninkin sellaiseen kä}-ntiin, että satovuosina
4924~27 oli keskimääräinen vehnäjauhojen vienti lähes kolinannes v`.:n 1911-`13 viennist,ä. Voitaneen näin ollen sanoa, että tullija jauhatussuoja on ollut i`iittävän korkea jo vuosik}'mmeniä voimakkaaiia toimineen, inutta sota-aikana taantuneen vehnäm).ll}'t,eollisuuden uudelleen kä`-ntiin saattamiseksi.

C'. Vjro.

Ennen maailmansotaa jauhettiin Virossa ruista, jopa maasta
vietäväksikin, ja vienti suuntautui pääasiallisesti Suomeen. Vientijauhatuksen

teki

mahdolliseksi

Venäjän

vientiviljasta

1) Edellyttämällä käytetyn 70 °/o kotimaista vehnää.

antama
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Viron

vapauduttua

vientijauhatus
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loppui,

ja tämä Viron teollisuuden haai.a sortui niin, että suuremmista
kauppamyllyistä jatkoi toimintaansa vain Chr. Rotermannin m}'lly.
Tämän lisäksi aloitti v. 1924 jauhatuksen myöskin Tallinnassa
sijaitseva Puhk & Pojat-nimisen liikkeen omistama m}'11ylaitos.
Jo v. 1919 alettiin Virossa järjestää tullien avulla vehnän jauhatukselle alkamismahdollisuuksia. Tullisuhteiden kehitys käy ilmi
seui`aavasta taulukosta.

Taulukko 8.
\'ehnän ja vehnäjauhon t,ullit Virossa sekä laskettu iauhatuss`mia ]).

Kuten v. 1920 voimaanpantu vehnäjauhojen tulli osoittaa,
tahdottiin Virossa luoda heti alussa vehnämyllyteol.lisuudelle vankka

pohja. Jauhatussuoja oli 8/XII.20-22/II.22 Emk. 250: -100 kilolta eli v. 1922 keskikurssin mukaan laskettuna noin 29: - Suomen nyk}-markkaa mainitulta jauhomääi`ältä. Viimeksi mainitusta
päivästä alkaen oli jauhatussuoja 11/2 vuoden ajan Emk. 1000: -,
mikä on noin Smk. 116: - 100 kilolta. V. 1924 vaihtelivat tullit
ja niiden keralla jauhatussuoja useampia kertoja.
V. 1924 lopussa ja v.1925 alkupuolella oli jauhatussuoja 5 kk:n ajan vain
1) 70 °/o:n jauhatustuloksen mukaan.
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noin Smk. 25: - 100 kilolta, kunnes se 9/V.25 asett,ui 6: 70 kultafrangiksi (± Smk. 51: 32) 100 kilolta. Tästä alkaen ovat sekä tul-

lit että m}.öskin jauhatussuoja p}-s}'neet muuttumattomina. Kun
Viron m}.llyt jauhavat melkein }'ksinomaan ulkolaista vehnää,
on niillä tukenaan vain tullien
srioma näk}'vä jauhatussuoja.
Viron jauhatussuojaa arvosteltaessa on kuitenkin muistetta`'a,
että Viron vehnämyllyteollisuudella on ollut kä}.tettävänään joko
vanhat tai kuoletetut kiinteistöt, joten pei`ustamispääomaa on
tarvittu pääasiallisesti vain koneistoihin.
Vehnän käyttö on Vii`ossa vielä vähäistä. Tämä johtunee osit,tain verraten alhaisesta elintasosta, mutta osittain m}'öskin siitä,
että vehnällä ja vehnäjauhoilla on ollut jo useampien vuosien
ajan huomattavan korkeat finanssitullit. Kuten taulukosta n:i`o 9
näkyy, on vehnän tulli ollut 9/V.25 alkaen Kfr.10: -(= Smk.
76: 60) ja vehnäjauhon tulli Kfi`. 21: -(±Smk.160: 86) 100 kilolta.
Viron vehnämyllyteollisuus i)ääsi kunnolliseen käyntiin vasta
v.

1923.
r\Tuori teollisuus on luonnollisestikin sangen riippuvainen tullien suomasta jauhatussuojasta.
Tämä näk}.}r verraten
selvästi allaolevista luvuista.

Taulukko 9.
Vehnän, vehnäjauhon ja vehnäryynien tuonti `'iroon vv. 1921-28.

Vehnää
tonnia

Vehllä-

jauhoja
tonnia

Vehnäryynejä
tonnia

Vuoden 1923 1opulle saakka oli vehnä tulliton ja jauhatus-

suoja korkea.
I\Tiinpä osoittaakin v. 1923 jauhamattoman vehnän tuonti, että vehnäm}7ll}'t
p}.st}'ivät
aloittamaan `'eri.aten
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hyvällä vauhdilla kilpailun ulkolaisten myllyjen kanssa. V. 1923
mai`raskuusta alkaen vaihtelevat tullit ja jauhatussuoja usein.
Koi`oitetut tullit vähensivät vehnän ja vehnäjauhon tuontia, ja
tullitilanteen epämääräisyydestä lienee myöskin osaltaan johtunut
se, että vehnän kotimainen jauhatus pieneni huomattavasti vehnä-

jauhon tuontiin verraten. V:n 1925 keväästä alkaen tullit ovat
pysyneet muuttumattomina, ja niinpä ovatkin Viron myllyt pystyneet pitämään entistä paremmin puoliaan kilpailussaan ulkolaisten kanssa.
Kotimaassa jauhetun vehnän osuus on kylläkin v:sta 1925 lähtien

jatkuvasti lisääntynyt, mutta mei.kille pantavaa on kuitenkin,
etteivät Viron vehnämyllyt ole pystyneet työntämään amerikkalaisia eikä englantilaisia vehnäjauhoja pois markkinoilta, vaikka
myllyjen nauttima jauhatussuoja (samalla 70 °/o:n jauhatuksella
laskien) onkin 4-kertainep Ruotsin myllyjen näkyvään jauhatussuojaan verraten ja vehnäjauhon tulli lähes 2.4-kei.tainen Ruotsin
vastaavaan tulliin verrattuna. Koko tuodusta, viljaksi lasketusta
vehnämäärästään toi Vii.o vv. 1926~27 39 °/o jauhoina ja ryyneinä, kun Ruotsin vastaava luku on 9.8 °/o, samalla 65°/o:n jauhatustuloksella 1) jauho viljaksi muutettuna.
Viron kaksi suurinta, Tallinnassa sijaitsevaa vehnämyllyä on
varustettu täydellisillä, ajanmukaisilla koneistoilla.
Samoin ne

näyttävät käyttävän ensiluokkaista raaka-ainetta, joten myllyt
pystyvät kylläkin valmistamaan laatunsa puolesta korkeatkin
vaatimukset täyttävää vehnäjauhoa. Ulkolaisen vehnäjauhon suhteellisen suureen tuontiin lieneekin yhtenä syynä se, ettei kuluttajia ole helppo saada luopumaan niistä ulkolaisista ))vehnäjauhomerkeistä)), joihin he ovat tottuneet. Englantilaiset ja amerikka-

1aiset myllyt eivät myöskään halunne jättää hevillä valtaamiaan
pieniäkään mai`kkinoita, ja niinpä huomautettiinkin tämän kirjoittajalle Viron vehnämyllyjen taholta, että hintakilpailu on,
tulleista huolimatta, ulkolaisten myllyjen kanssa raskas.
Paitsi

jauhomerkkejään ja huokeita hintojaan käyttänevät ulkolaiset
myllyt kilpailukeinona myöskin luoton antamista, mikä viimeksi
mainittu lieneekin Viron oloissa tepsivä kilpailuase.
1) Kun tuontijauho on koi`kealaatuista, on tässä laskelmassa käytetty

65°/o:njauhatustulosta.
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Vii.on esimerkki osoittaa selvästi, ettei alkavan vehnäm`.lI`'teollisuuden ole helppoa edes korkeankaan jauhotullin ja jauhatussuojan turvin s}'r].ä}.ttää markkinoilta niitä ulkolaisia jauhomerkkejä,

joihin `.leisö on tottunut. Samoin nä}.ttää siltä, että amerikkalaiset ja englantilaiset m).ll}.t pyst}'`-ät, korkeista tulleista huoliinatta, p}'symään mai.kkinoilla, ainakin Viron oloissa.

D. Yhtee">eto.

Edellä olevassa Ruotsin, Saksan ja Viron vehnätavaratulleja
ja jauhatussuojaa koskevassa selostuksessa on jauhatussuoja laskettu eri maissa eri jauhatustuloksen perusteella. Laskupei`usteen

erilaisuus johtuu siitä, että laskelmat on pyritty toimittamaan
suunnilleen sen jauhatustuloksen pohjalla, millä kunkin maan
vehnäm}-llyteollisuus on työskennell}.t. Jauhatustulos riippuu taas
siitä, minkälaista jauhoa kuluttajat ovat tottuneet aikaisemmin
kä}.ttämään ja minkälaiseksi vehnämyll}'teollisuus on saanut muodost,etuksi kuluttajiston makusuunnan. Ruotsin suurmyllyjen jauhatustulos lienee 75~80 °/o, mutta menee tällöin osa jälkijauhoa
ruislest}'n joukkoon, jonka tulli on Ruotsissa sama kuin vehnäjauhon. Saksan jauhatussuoja on laskettu samoilla luvuilla, joita
saksalaiset itse ovat kä}-ttäneet tulli- ja tuontitodistusjärjestel}.issään. Viron jauhatussuoja on laskettu 70 °/o:n jauhatustuloksella.
Yleissilmäyksen saannin helpottamiseksi on taulukkoon n:ro
10 otettu pitemmän aikaa kussakin maassa voimassa olleet vehnä-

jauhon tullit sekä samalle, 70 °/o:n jauhatustulokselle lasketut
jauhatussuojat. Vielä on vertailun helpottamiseksi rahamäärät
laskettu Suomen nykymarkoilui 1).
Taulukon nhmei.oista käy selville, että jauhatussuoja on ollut
eri maissa sangen erilainen.
Omituiselta nävttää varsinkin se,
että Saksan jauhatus.suoja oli vv. 1885-191/± keskimääi`in yli
kaksinkertainen Ruotsissa v:sta 1895 alkaen voimassa olleeseen

jauhatussuojaan verraten.
Kä}rmättä lausumaan arveluja mainittujen maiden jauhatussuojan erilaisuuden syistä voitaneen kui1) Suomen
7.66.

vanhat

k`iltamai.kat

muutet,tu

nykymarkoiksi kei.toimella
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Taulul{ko 10.
Ruotsissa, Saksassa, Virossa ja Suoinessa voimassa olleita vehnäjauhon tulleja
sekä jauhatussuoiat 1).

69: 46
71: 39

99: 89
97: 05

'108: 80
\118: 26

1922-23
1925-

1924-25
1927-28
1929

1

116:-

116:-

160: 86

51: 32

145: 160: 120: -

41: 30

2:12: 75

tenkin katsoa näiden jauhatussuojasuhteitten osoittavan, et,tei
Suomessakaan ole syytä ottaa ilman muuta minkään maan tullisuhteita sellaisenaan varmoiksi jauhatussuojan laskelmaperusteiksi.
Vie]ä on syytä huomauttaa jauhatussuojavertailuista yleensä,
että ]askelmat on teht}' sillä edellytyksellä, että jauhotulli
•on `'aikuttanut täydellä tehollaan. T\Täin ollen pitävät lasketut

näk}.`'ätkin jauhatussuojat ainoastaan mainitulla ehdolla paikkansa.
Ruotsin ja Saksan jauhatussuojaa Viron vastaaviin lukuihin
vei.i`at,taessa on muistettava, että edellä mainittujen maiden jauhatussuojaa on lisännyt huomattavasti ja lisää nykyjäänkin näkymätön jauhatussuoja. Jos otaksumme näkymättömän jauhatussuojan
olleen Ruotsissa vv.1895-1914 esimerkiksi 75 °/o näkyvästä,
edellisessä taulukossa mainitusta jauhatussuojasta, niin saadaan
todelliseksi suojaksi Smk. 2.2: 66. Saksan keskimääräiseksi jauhatussuojaksi voimme edellisen taulukon lukujen perusteella laskea
1) Leseiden ja säkkien tulleja ei ole otettu huomioon.
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vv. 1885-]914 noin Smk. 26: ]2. Jos edel]ytämme näk}.mättömän suojan 75 °/o:ksi tästä, niin saamme Saksan todelliseksi suojaksi Smk. 45: 71.

Edellä olevaa laskelmaa on pidettävä vaiii esiinerkkinä, sillä
emme voi Ruotsin enempää kuin Saksankaan todellista jauhatussuojaa vai.muudella laskea, kun tarpeeksi tarkkaa, pitenimä]i
ajanjakson käsit,tävää hinta-aineistoa ei ole saatavissa. Edellisen
lisäksi on vielä muistettava, et,tä niin Ruotsissa kuin Saksassakin
on kuluttajisto totutettu ja tot,tunut kä}.ttämään hienoa (ei-granular)
ja muutenkin ]aadultaan sellaista jauhoa, et,tä m}.ll}-t `.oi`'at `'almistaa jauhoa verraten korkealla jauhatustuloksella.
Viro on
meillä esimerkkinä maasta, missä -vasta-alkaneella vehnäm`-ll`'teollisuudella ei ole ollut näkymätöntä jauhatussuojaa tukenaan

ja missä kuluttajisto on tottunut vanhastaan kä}'ttämään `-ain
pai.haita vehnäjauhoja. Niinpä ei korkeakaan näk}'vä jauhatussuoja kykene Virossa tukemaan riittävästi alkavaa, kovaii ulko]aisen kilpailun alaista vehnäm}'11yteollisuutta. M}'yntijärjestöjen
kehit}'sasteesta ja pääomavahvuudesta riippuu luonnollisesti m`'öskin paljon m}'ll}'jen kilpailuk}.kyis}-}'s ulkolaiseen
nähden.

tuontita`'araan

Suomea
koskevat
luvut
ovat
hyvänä
esimerkkinä
siitä,
ettei meillä ole vehnän ja \'ehnäjauhon
tulleja
järjestettäessä
kiinnitett}'
lainkaan huomiota jauhatussuojaan.

V I.

Velmäiiwugteouisuuden kilpc.ilukukyun .>ciiki.tiavista tekiiöislä
mei,dän oloi,ssamme.

Ennenkuin käymme arvioimaan meidän maassamme tarvittavaii vehnän jauhatussuojan suui`uutta, lienee sy}'tä tarkastella
eräitä tärkeimpiä vehnämyllyteollisuuden kustannuksiin ja siis
kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä.
Ensiksikin on jo maamme ilmanala sellainen, että `-ehnäm`'l-

lyt on rakennettava ainakin osittain lämmönpitäviksi, siis massiivisesti ja hyvin.
Varastotilojen täytyy olla pitkien kuljetusmatkojen ja talviesteiden vuoksi suuret, joten rakennuksiin joudu-
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taan sitomaan pääomaa huomattavasti enemmän kuin eteläisemmissä ja suuria viljakauppakeskuksia lähempänä olevissa maissa.
Myöskin i`aaka-aineen hankintaan nähden on maamme jo yksistään pitkien kuljetusmatkojen vuoksi epäedullisemmassa asemassa
kuin ]ähempänä kauppakeskuksia olevat maat. Ja jo kuljetuksen
aikana ovat hintavaihteluriskit pitkillä matkoilla suuremmat kuin
l}'hyillä. Mutta meikäläisten myllyjen tappionvaaran suuruutta
lisää vie]ä huomattavasti se, että myllyjen on pakko sekä matko-

jen pituuden että jääesteiden vuoksi pitää huomattavasti suurempia varastoja kuin esim. Keski-Euroopan myllyjen. Tämän lisäksi
ovat vielä rahtisuhteet meikäläisille myllyille epäedulliset. Vehnäjauhon rahti suoraan Amerikasta Etelä-Suomen satamiin (kesällä
1929 noin 66 c. 100 kilolta) on kylläkin 25-30 °/o vehnän rahtia
hlliimpi, mutta h}Tvää vehnäjauhoa valmistavan m}'ll}'n puhdistus- ja jauhatushäviö sekä i`ehuksi menevä osa viljasta on

yhteensä 30-40 °/o.

Kun Saksa sopimustullin turvin ja muuten-

kin kilpailee menestyksellisesti leseiden ja rehujauhojen hinnoissa

ja myynneissä suui`ten valtamerentakaisten viljantuotantomaiden
kanssa ja kun näiden tavaroiden i.ahti Saksasta Suomeen ei ole
puoltakaan edellä mainitusta vehnäjauhon rahdista, niin on i`ahtisuhde todellisuudessa täkäläisille myllyille epäedullinen.
Viljan
rahdit Pohjois-Amerikasta Keski-Euroopan satamiin olivat v;ime
kesänä noin 176 c. tonnilta, mutta suoraan Etelä-Suomeen alintaan noin 440 c. tonnilta. Jos lasketaan nämä i.ahdit (65°/o:n jauhatustuloksen mukaisesti) 1540 vehnäkilolle, on i`ahtiero täkäläisen ostajan vahingoksi viljaa tuotaessa $ 4: 06. Tällä rahamäärällä
voi englantilainen m}'lly rahdata tonnin vehnäjauhoja Suomeen.
I-Iuomattava on vielä, että vehnämyllyn on jauhettava sekaisin
ja pidettävä siis varastossa useita vehnälaatuja, joten täkäläisten
myllyjen lienee pakko jo senkin vuoksi ostaa tavaraa pienemmissä
erissä Euroopan satamissa uudestaan lastauksilla, jolloin viljan
tuontikulut tulevat vieläkin suuremmiksi kuin suoraan tuotantomaista tuotaessa. Tuontikulujen lisäyksen vastapainoksi pienenee
tosin tällöin jossain määrin hintavaihteluriski. Kun maamme
on, ainakin kunnes Venäjältä ruvetaan vehnää saamaan, syrjässä
maailman
viljakauppaväyliltä,
eivät
täkäläiset
vehnänjauha-

jat voi myöskään käyttää yhtä joustavasti ja nopeasti hyväk-
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seen tarvitseniiensa ei`i vehnälaatujen välisiä hintavaihtelu].a kuin
lähempänä kauppakeskuksia olevat m}'ll}'t.
Kun i`aaka-ainekustannukset tekevät ainakin noin 85 °/o koko vehnäm}-ll}'teollisuuden
kustannuksista, on ilman muuta selvää, että i`aaka-aineen hankintaa haittaavat vaikeudet \'aikuttavat ainakin jossain määrin m`'ll`.jen kilpailuk}.kyyn.
Meidän maahamme mahdollisesti perustettavien \-ehnäm}-ll}rjen

kannattavaisuuslaskelmissa ovat korot varsin huomattava menoerä. Jos ajatellaan rakennettavaksi `120 tonnin päivittäistuotantoinen vehnäin}-ll}., sitonee se pääoinaa ainakin 16-18 milj. mai`kkaa.

Liikepääoman tar`-e lienee ai`vioitava

vähintäin

l t/`2 kk.

raaka-ainevarast,oa vastaavaksi eli noin 16 milj. mai`kaksi \.uodessa, joten korkoa on laskettava noin 32 milj. markalle. Suoinen
Pankin alin diskonttokoi`ko on vv. 1925-28 ollut keskimääi`in
7.9 °/o, joten m}'ll}.jen suunnittelijat `'oine`.at tuskin laskea i>itkä-

ja l}rh}'taikaisten luottojensa keskikorkoa 9 °/o alhaisemmaksi.
Edellä mainittuina vuosina olivat aliminat, diskonttokoi`ot eri
inaissa keskiinääi`in

seuraavat: Saksassa 7.i °/o, Ruotsissa /±.3 °/o,
Englannissa 4.8 °/o ja Yhd`'svalloissa 3.8 °/o.
Kun ainakin kahdessa viimeksi mainitussa, meille vehnäjauhoa valmistavassa maassa,
lienee rahaa verraten he]posti saatavissa alle virallisen diskontt,okoi.on, voitaiieen katsoa meikäläisten m}-1lyjen joutuvan maksamaan

pääomastaan 5 °/o korkeamman koron kuin mainittujen maiden
kilpailevat m}'l]}'t. Tämä tekee 32 milj. markan pääomalle Snik.
`1 600 000: - vuodessa eli jotensakin tasan 5 penniä edellä mainitunlaisen m}.ll}.n jokaista jauhokiloa kohden.

Käyttövoiman hinnan `'aikutusta myllyjen kilpailuk}t.k}.}rn on
sangen vaikea määritellä, sillä ei kotimaisista enemmän kuin ulkolaisistakaan m}'ll}.istä ole saatavissa käyttövoimakuluja koskevia
tietoja.
Todennäköistä on, että kä}.ttövoiman (sähkön) hinnat

järjestyvät meil)ä vähitellen sellaisiksi, et,tei tämä tekijä heikonna
ainakaan sanottavasti meikäläisten m}'llyjen kilpailuk?'k}.ä ulkolaisiin verraten. Samaa voitaneen sanoa verojen ja t}'öpalkkojen
vaikutuksesta vehnäm}.llyjen kilpailukyk}'yn.
Ammattitaidossa
- niin kaupallisessa kuin teknillisessäkin - 1ienee m}-ll}ien sitävastoin vaikea,

ainakin alussa,

kanssa tasaväkisiksi.

i)äästä

ulkolaisten kilpailijoiden
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Vehnää jauhatettaessa saadaan vehnäjauhon ohella 25-36 °/o
rehujauhoa ja leset,tä. Meikäläisten myllyjen kilpailukykyisyyttä
ulkolaisiin verratessa muodostaa saatu rehutavai`a hyvin huomattavan ja erittäin epämääräisen tekijän. Väkirehumarkkinat i`iippuvat nimittäin useista sellaisistakin tekijöistä (kasviöljyjen hinnoista,
korsirehusadoista, laidun- ja karjantuotteiden menekkisuhteista
j. n. e.), jotka eivät seui`aa lainkaan viljan eikä jauhojen hintoja. Lesetavara on näin ollen käsitettävä kokonaan ei`illisenä artikkelina,

vai`sinkin kun suuria tavai`amääriä liikuttelevat maat voivat hintavaihtelujen pakottamina sekoittaa meikäläiset markkinat milloin
tahansa.
Eräs tekijä, joka tulee aina vaikuttamaan haitallisesti maamme
vehnämyllyjen kilpailukykyyn, on markkinoittemme pienuus ja
siis sangen rajoitetut tuotantomäärät. Suurilla omilla ja laajoilla
vientimarkkinoilla työskentelevät Amerikan ja Englannin myllyt
ovat aina tässä suhteessa voimakkaasti kilpailukykyisiä ja voivat
iie, markkinatilanteen niin vaatiessa, heittää markkinoillemme
alihintoihinkin täkäläisiin oloihin nähden huomattavia tavarainääriä, alihintoihin myynnin vaikuttamatta ainakaan sanottavasti
näiden ulkolaisten myllyjen taloudelliseen kgkonaistulokseen. Varsinkin lesekaupassa tulevat ulkomaiden suui.et markkinat olemaan
inyllyillemme alituisena uhkana.
Kuten ulkomaiden oloja koskevista selostuksista on käynyt
selville, ovat tullit ja jauhatussuoja Ruotsissa niinkuin Saksassakin olleet pitkät ajat kiiiiteitä. Meilläkin voitaneen vehnämyllyteollisuuden alkuunpääsyä ajatella vain siinä tapauksessa, että
voidaan luottaa jauhotullien tai ainakin jauhatussuojan pysyvän
pitempiä aikoja muuttumattomana tai ainakin sellaisena, että
ne takaavat teollisuudelle riittävän suojan. Kuten jo aikaiseminin huomautettiin, eivät tulliolomme ole tähän saakka olleet
riittävän vakavat eivätkä siinä määrin luottamusta herättävät,
että niiden perusteella olisi uskallettu vehnämyllyjen perustamista
suunnitella.
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V II.

Meiuä tawi,uava vehnän jauhatussuoia.

Kun maassamme ei ole kokemusta vehnän jauhatuksesta, ei
yksityiskohtaisilla, ulkolaisiin numei'oihin perustuvilla kannattavaisuus-ja jauhatuslaskelmilla ole jauhatussuo].an määrittelemisessä

sanottavaa käytännöllistä merkitystä, vaan tultaneen vai`mimmin
käyttökelpoiseen tulokseen määräämällä jauhatussuojan suuruus
niiden johtopäätösten pohjalla, joita edellä käsitellyn ulkolaisen
aineiston

ja kotimaisia oloja koskevan selostuksen pohjalla voi-

daan tehdä.

Kuten aikaisemmin siv. 94 on mainittu, on v. 1928-29 tullien
ei`otuksesta muodostuva jauhatussuoja (65°/o:n jauhatustuloksella)
Smk. 5: 58 100 jauhokilolle eli siis käytännöllisesti katsoen ].otensakin olematon. Jauhatussuo].aa on näin ollen suurennettava niin

paljon, että sen turvin voidaan maahamme pei.ustaa vehnämyllyjä
ja että perustetut myllyt i)ystyvät vehnää jatkuvasti jauhattamaan, pitämään laitoksensa kunnossa ja tekemään niiden ai.vosta
riittävät poistot sekä saamaan perustamis- ja liikepääomalleen
kohtuullisen koi`on.

Meidän maamme vehnäm}'llyteollisuuden edellytykset lienevät
lähinnä Viron oloihin vei.rattavissa. Meillä on kylläkin Viroon
nähden eräitä etujakin, kuten jossakin määrin suuremmat markkinat, paremmin järjestetyt myyntijärjestöt ja kenties helpommat
rahaolot.
Sitävastoin ei maassamme voitane vehnäkoneistoja
sijoittaa vanhoihin huokeisiin rakennuksiin, kuten Virossa, ja meikäläine'h kuluttajisto pitänee ainakin yhtä tiukasti kiinni amerikkalaisista ja englantilaisista jauhomerkeistä kuin vii`olaiset.
Näin
ollen lienee jauhatussuo].a otettava vähintäin Viron nykyisen ].auhatussuojan suui`uiseksi, mutta muistettava on, että Vii`on myllyillä
oli vv. 1922-23 hyvin korkea jauhatussuoja, jonka turvin sil]oin toimineet myllyt ovat voineet laitoksiaan kuolettaa. Kun
ottaa huomioon, että meillä ön jauhatussuoja suunniteltava alkavaa teollisuutta vai`ten, niin olisi jauhatussuoja meillä määrättävä
oikeastaan Viron jauhatussuojaa korkeammaksi.

Niinpä lieneekin viisainta toimittaa seuraavat laskelmat kahdella jauhatussuojaluvulla. Otamme toiseksi Vii`on jauhatussuojan
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pyöristämällä sen Smk:aan 50: ~, ja t,oisena jauhatussuojalukuna
käytämme vaikkapa Smk. 65: - 100-jauhokiloa kohdeii.
Jos otamme jauhatussuojaii edellä iriainituksi Smk. 50: tai 65: -, riippuu tai.vittava` vehnän ja vehnäjauhon tulliei.on
suuruus siitä, millä jauhatustuloksella maahamme mahdollisesti

perustettavat myllyt kykenevät valmistamaan sellaista jauhoa,
että se pystyy kilpailemaan markkinoillamme amei`ikkalaisten ja
englantilaisten jauhomerkkien kanssa.
Ulkolaisten inyllyjeii jauhatusasteesta on luonnollisestikin vai-

kea saada tarkkaa selkoa. Saksan myllymiesten taholta väitetään,
kuten jo edellä mainittiin, että maahan tuotu amerikkalainen
jauho on valmistettu 50 °/o:n jauhatuksella. Tämä pitäneekin paikkansa parhaisiin amerikkalaisiin erikoisjauhomerkkeihin nähden.
Mutta saamieni tietojen mukaan valmistavat ei`äät suuret amerikkalaiset myllyt patent-].auhonsa (prima) 60 °/o:n jauhatuksella, jolloin saa¢aan prima-jauhon lisäksi 13 °/o jälkijauhoa. A11ekirjoittaneen Norjassa ja Virossa saamien tietojen miikaan pitänevät yllä-

olevat luvut suurin piirtein paikkansa. Meillä voitaneen jälkijauho
myydä vain hiivaleipäjauhoksi suunnilleen ruislestyn hintaan.
Jos laskemme meillä prima-jauhon jauhatukseen 60 °/o:n mukaan

ja otamme jälkijauhon määräksi 10 °/o sekä sen hinnan 25 °/o primajauhon hintaa alemmaksi ja lesemäärän 28 °/o:ksi, niin voidaan
keskijauhatustuloksen

sanoa

olevan

67.5 °/o,

jolloin

100 kiloon

jauhoa (prima-+jälkijauhoa yhteensä) tarvitaan 148 kiloa vehnää. Jos jauhatussuojaksi otetaan Smk. 50:-ja Smk. 65:100-jauhokilolta, ovat vastaavat luvut 100-kiloa kohden raakaainetta Smk. 33: 78 ja Smk. 43: 92.

Kun säkkien tullieroksi otetaan Smk. 3: - 100-jauhokilolta, tekee se jotensakin tasan Smk.
2: - 100-,vehnäkiloa, kohden.

Edellä olevien lukujen perusteella voidaan laskea vehnän tulli,
kun vehnäjauhojen ja leseiden tulli on tunnettu, tai vehnäjauhojen
tulli, kun vehnän ja leseen tullit otetaan tunnetuiksi.
Samoin
voidaan laskea jauhatussuojan suuruus, kun tunnetaaii raakaaineen ja tuot,teiden tu]lit. Lasku voidaan toimjttaa joko si\.. 94
8
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mainitulla

ta.`'allå

tai

esim.

erikoisen,

allamainitun

kaavan

mukaan 1).

Seuraavaan taulukkoon on laskettu `-ehnän ja vehnäjauhon
tullisuhteista eräitä esimerkkejä ottamalla joko vehnäjauhon tulli
Smk. 120:- tai vchnän tulli Smk. 75:- 100-kilolta.
Taul,uhko 11.
Vehnäjauhon ia vehnän tullisuhteita ia -eroja.

JauririilT
suoja
Smk.

100iauhokiloa kohden

120:120:-

50:-

smk.

1

65:-

160: 63

47:55

72: 45

37:41
75:-

82: 59

85: 63

175: 64

120:120:163: 95
178: 96

'1

100: 64
45:30

65:-

1

50:65:-

'

74: 70

35: 16

75:75:-

Kuten taulukon luvuista näkyy, vaihtelee i`iittävän jauhatussuojan antava vehnä].auhon ja vehnän tulliero sen mukaan, miten
korkeat tullit ja jauhatussuoja ovat. Laskelma on tehty viime
vuonna voimassa olleiden tullien perusteella. Kuluvana vuonna
on vehnän tulli koroitettu Smk:aan 100: -100-kilolta ja lese
tulee todennäköisesti tullittomaksi, joten jauhon tullin tulisi olla
(Smk:n 50:-suojalla laskien), Smk. 200: 95, mutta se on vain
Smk. 150:-. Tämän jauhotullin mukaan saisi taas vehnän
tulli olla vain Smk. 65: 57. Nykyisten tullien mukaan ei siis vehnäjauholla ole valmistesuojaa lainkaan.
Riittävä tulliero i.a jauhatussuoja saadaan aikaan joko koroittamalla vehnäjauhon tai alentamalla vehnän tullia. Jos vehnäjauhon

Jauhon tulli+

lesepi`osentti x lesekilon tulli

jauhatusprosentti
kohden

raaka-ainemenekki iauhokiloa

- säkkien tulliero +
jauhatussuoja ±
raaka-aineen tulli.
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tullia ei Toitaisi koroittaa niin paljoa, että jauhatussuo].a tulisi
i`iittäväksi, `.oitaiieen vehnän tullia alent.aa, sillä, jollei veh-

nän
jauhatusta
saada
maassamme
kä}-ntiin,
ei
vehnän
tullista
ole
maataloudelle
sanottavaa
hyötyä. Jos taas jauhatussuoja muodostetaan vehnän tullia
alentamalla, olisi suotavaa, että vehnämyllyjen ostamasta k o t im ai s e s t a

vehnästä niaksettaisiin sellainen palkkio (premio),

että vehnän tullin+ palkkion summa olisi 30~40 °/o rukiin
tullia suurempi. Tämä palkkio olisi välttämätön, jotta myllyillä
olisi halua ostaa kotimaista vehnää.
Osa palkkiosta voisi tulla
viljelijöiden hyväksi, mutta osa jäisi myllyille niiden huomattavien liikakulujen
i)eittämiseksi, joita myllyn on kannettava
ostaessaan tavaraa pienissä erissä ja tarkastaessaan vaunulasteittain saapuvien tavaraerien usein sangen vaihtelevaa laatua.
Kauppam}-11}'jen ostaman kotimaisen vehnän palkitsemisen tarkkailu voitaisiin hoitaa helposti ja sangen pienillä kuluilla.
Uudelle teollisuudenhaaralle tullijärjestelyillä syntymis- ja toimintaedellytyksiä luotaessa on tietenkin tarkoin harkittava, pidetäänkö kyseellisen tuotteen kotimaista valmistusta niin tärkeänä,
että sen tuotannolle välttämättömäksi katsottua valmistesuojaa
voidaan kansantaloudellisesti edullisena puolustaa. Jos tarkastelemme tältä kannalta tässä kirjoituksessa pohdittua kysymystä, niin täytynee myöntää, että ostamme todennäköisesti

Suomeen vehnätavarat, Tehnän jauhatuksen alkuun päästyäkin,
ainakin aluksi, halvimmalla, jos ne tuodaan maahan valmiina
valmisteina. Mutta tämähän pitänee paikkansa useimpiin muihinkin
kotimai`kkinateollisuuksiin nähden. Jos vehnämyllyteollisuus pääsee
meillä hyvään käyntiin, tai`vinnee se tuskin ajan pitkään suurempaa
suhteellista valmistesuojaa kuin muukaan kotimai.kkinateollisuutemme. Kun vehnämyllyt jalostavat meille täi`keän elintarvikkeen,
lienee tämä teollisuus yksi niistä, joiden käyntiin saantia voidaan
hyvällä syyllä pitää itsenäistyneessä maassamme, joskaan ei aivan
välttämättömänä, niin kuitenkin tärkeimpänä. Muistettava on
vielä, että kotimainen vehnämyllyteollisuus loisi menekin EteläSuomessa tuotettavalle vehnälle.
Jos vehnän jauhatus aiotaan meillä saada käyntiin, olisi vehnätavai`ain tulleja, niitä määi.ättäessä, käsiteltävä k a s v a t u s t u 1-
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1 e i n a ja järjestettävä ne siten, että tämä teollisuudenhaara voisi
verraten nopeasti kuolettaa kalliita laitoksiaan, jonka jälkeen myllyt
voisivat toimia todennäköisesti pienemmänkin jauhatussuojan turvin.
Luultavaa on myöskin, että myllyjen keskinäinen kilpailu pitää
meillä, kuten se on tehnyt muissakin maissa, jauhatussuojan
sangen kohtuullisena, lähimain myllyjen jatkuvan toiminnan kannattavaisuusrajalla.

