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Mitä antitrustilailla on saavutettu?
Nyt on kulunut HU täy llä vuotta sii
tä kun Y hdysvaltain kongressi hyväk
syi Sherm anin antitrustilain, Isiin laa
tijan om an selityksen m ukaan laki
r ark otettiin k u lu ttajain turvaksi monofjolihintojen kiskom ista vastaan. Jo 
kainen liittoutum a, joka kontrolleerasi vissin m äärän alansa liikkeestä täs
sä m aassa, katsottiin rikolliseksi. Sa
m alla tavalla salaliittoutum iset kilpai
lun estäm iseksi olivat laki vastaisia.
Sh er m a n läh ti tä tä tietä k u 
luttajia turvaam aan. lia n
piti "terveen” kilpailun ai
noana suojana m onopolihintoja vastaan. T äm ä läh 
tökohta olikin aivan oikea.
V irhe lienee ollut siinä, kun
hän ei käsittänyt, e ttä m i
tään taloudellista ja yhteis
kunnallista tilan n etta el voi
da keinotekoisesti ylläpitää
sen jälestä kun sen olem assaolnehdot ovat m uuttuneet.
Nyt 26 vuoden k u lu ttua
voitanee tarkastella, m itä
lailla on saavutettu, m issä
m äärässä se on tu rvan nut
kulu ttavaa yleisöä "liialli
selta'' riistolta?
T rust ien hajut Uuni neli.
K aikkein enim m än huo
m iota lienevät osakseen saa
neet hallituksen nostam at
oikeusjutut tupakka- ja öljy tru stia vastaan. N äm ä

molemmat korpuratsionit läik än oi
keudenkäynnin jälestä jaettiin "osiin",
alkutekijöihinsä. Nyt esim. entisen
"ljytruetin m uodostaneet "itsenäiset”
yhtiöt tekevät liikettä kuten tavallis
ta. Ne kiskovat y h tä korkeita hinto
ja kuin trustin eh eänä Ollessakin. O t
taen huom ioon eri yhtiöiden osakkei
den hinnat, hajotus ei ole ole toden
näköisesti aih eu ttan u t vahinkoa k e 
nellekään. Lain pyhyys pidettiin yllä
täm än hajotuksen kautta,
m utta se el tuonut m inkään
laista vahinkoa lain rik k o 
jille. K uluttavat yleisö ei
ole hyötynyt hajotuksesta
suorasti eikä epäsuorasti.
Kun otam m e huomioon
viim eaikaisen öljyn Ja gasoliinin hintojen jatkuvat
korotukset, näem m e, että
kilpailu voidaan hävittää
vaikka sen tuotantoalan
• om istajat eivät ole trustlutuneetkaan. ■ •Itsenäisten"
yhtiöiden välillä voi olla
olem assa salaisia hintasopi.
m uksia. joiden ertesssä Sherm anin laki on voim aton.
Sen jälestä kun Öljy. ja
tupakkat riistit hajotettiin,
on tap ah tu n u t vain yksi
trustin h a j o t t a m i n e n ,
nim ittäin International H arvester Com panyn kolmeeen
yhtä suureen osaan jak am i.
neli. H allitus on kyllä ollut
touhussa. Viime vuonna se
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hävisi ju ttu n sa terästru stla vastaan.
New Jerseyn oikeuden tuom arit tuli
vat siihen käsitykseen, ettei terästrusti
rikkonut lakeja. Sen perustajilla on
ollut oikeuden lausunnon m ukaan tarkotus luoda m onopoli hintojen kontro 11eeraani [seksi, m utta trusti ei ole
noudattanut perustajainsa ajatusta.
H allitus vaati Steel Corporationin ha
jottam ista. Oikeus- sen sijasta, että
se olisi h a jo ttan u t sen, antoi injunktsicmin, jolla kieltää trustin pyrkim äs
tä yhteyteen toisten teräksen ja rau 
dan tuottajien kanssa, tarkotukselia
m äärätä tuotteiden hinnat. Terästrusti oikeudenkäynnin ajalla väitti
aikoja sitten luopuneensa tästä tav as
ta. Se luonnollisesti ei ollut totta,
m utta sittenkään tuom iolla ei loukat
tu tä tä jättiläishirviötä.
V aikka oikeuslaitos antoikin teriist m atille eläm än oikeuden v aaratto 
m ana terveelle vapaa kilpailulle, jo
kainen tietää sen olevan yksinvaltiaan
terästuotteiden hinnan Ja rau ta- sekä
terästeollisuuden työläisten palkkojen
m äärääm isessä. Se on alallaan yksin
valtias. “Itsenäiset” teräskorporatsionit noudattavat sen vihjaustakin.
M uista Sherm anin lain m ukaan nos
tetuista ju tu ista enim m än huom iota
osakseen saanu t on rikosjuttu N atio
nal Cash Kegister Com panyn presi
dentti P atterso n ia vastaan. P itk äai
kaisen oikeudenkäynnin jälestä Ohion
oikeus tuom itsi hänet vankilarangais
tukseen Sherm anin lain rikkom isesta.
Hän vetosi asiansa Y hdysvaltain ve
toom usoikeuteen, jossa alem m an oi
keuden päätös kum ottiin jollakin lail
lisella tem pulla. V etoom usnikeuskin
oli sitä m ieltä, että yhtiö on käyttänyt
epäoikeutettuja keinoja kllpailijainsa
k n k istam isessa.
M uista ju tu ista m ainittakoon oikeu
denkäynti A m erican Can Companyä.
United Shoe M achinery Companyä,
Naval Stores Com panyä. Motion Pic««SK

tu re Conipunya. N ational Billposters
Associationia, Kasteen States Hetat)
L um ber D ealers' A ssociationia ja m o
nia m uita vastaan, joissa useim m issa
hallitus on joutu nut häviölle.
Sun vu totut tulokset.
Sherm anin an titrustilain avulla saa
vutetut tulokset näinm uodotn eivät ole
olleet loistavia. E nsinnäkin useim 
missa jutuissa, erikoisesti viime aikoi
na, lain tarkotusperä. kulu tta jäin suo
jelem inen, on jään y t kokonaan tau s
talle. E tutllalle on tu llut k i l p a i l e 
v i e n y h t i ö i d e n suojaam inen.
V aikka "tutkinnon” alaisiksi jo u tu 
neet korporatsionit olisivat kiskoneet
kuinka korkeita h in to ja tahansa, jos
vain on ollut edes näennäistäkään kil
pailua olemassa, liittoutum at ovat
saaneet olla rauhassa. Toiseksi laki
el ole kyennyt estäm ään trustien ja
liittoutum ien m uodostam ista. Sillä
ajalla kun lakin on ollut voimassa,
ovat pääom at keskittyneet ja liittou
tum ia m uodostettu enem m än kuin si
tä ennen.
Laissa luonnollisesti ei ole ollut vi
kaa. Syy on siinä, että ryhdyttiin
laeilla estäm ään Jotakin senlaista. jo 
ta ei voida lailla estää. A ntitrustilain
avulla aijottiin ehkästä pääom ien kes
kittym inen ja siellä, m issä sellaista
pääsi kehittym ään, p alau ttaa oikeus
laitosten avulla entinen olotila voi
m aan. Se on enem pi kuin m itä laeil
la voidaan tehdä. M yöskään se seik
ka. e ttä k ärk i oli täh d ätty suurpää
om ia vastaan, ei tee siitä vai la itkum oukselllstuonleista. Sen luonne, käy
tännössä, on ollut kokonaan päinvas
tainen, taantum uksellinen. A ntitrusti
lailla on koetettu tu rv ata pikkuom istajia suurkapitalistien koh tuuttom al
ta kilpailulta, m utta epä onnistut tiin.
Sher m anin laki epäonnistui kun se
oli kehity s vastainen. — M.
■<zjrs>

