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“Kansallinen Vaitiolovelvollisuus”
(Suomen Sosialidemokraatista)

Kuvauksia Saksan, polkumyynnistä:

MELKEIN kalkissa maissa kuulee nykyjään 
vientiteollisuuden harjoittajain valituk
sia saksalaisen polkumyynnin johdosta, 

Kuvaavan katsauksen heidän dumppausta- 
voistaan antaa määräys, joka äskettäin on an
nettu saksalaisille puunjalostustuotteiden vie
jille. Siinä sanotaan: “Vientiavustusten myön
täminen on Saksan sisäinen asia. Annetut 
määräykset ovat tarkoitetut luottamuksellisina 
tietoina ainoastaan saksalaisille viejille. Se 
tosiasia, että vientiavustukset ovat tulleet tun
netuiksi ulkomailla, on johtunut annettujen 
määräysten törkeästä rikkomisesta. Kiinnitäm
me uudelleen huomiota siihen, että kansallinen 
vaitiolovelvollisuus tulee vallita vientiavustuk- 
siin nähden. Suullisessa tai kirjallisessa yhtey
dessä ulkomaiden kanssa on kielletty puhumas
ta vientiavustuksista. Tappion tasoitukset _ on 
tarkoitettu ainoastaan saksalaisille viejille. 
Sen vuoksi hänen on tarjottava ulkomaille ai
noastaan nettohintoja ja hänen on ulkolaisen 
asiakkaan tiedustelujen johdosta annettava 
ymmärtää, että näissä alennetuissa hinnoissa 
jo on otettu huomioon kaikki hintojen alen
nusten mahdollisuudet.1’* * 4

Tarkoituksena on lamaannuttaa ulkomaiden 
asianomaisten tuotteiden vientiä ja pakottaa 
ulkomaalaiset teollisuudenhar joitta jät erotta
maan työläisiä, jotka muuten tavallisissa olois
sa olisi voitu pitää palveluksessa. Tarvinnee 
tuskin mainita, että iässä pyritään myös po
liittisiin päämääriin, sillä useissa tapauksissa 
on tullut tunnetuksi, että kolmas valtakunta 
on myöntänyt erittäin korkeita vientipalkkioita, 
voidakseen vah'ngoittaa eräiden naapurimai
den kilpailevia teollisuuksia, siten lisätäkseen 
yhteiskunnallista jännitystä.* t +

Tällä tavoin keinotekoisesti luodaan Saksan 
kauppataseelle aktiivinen saldo. Numeroita tar
kastellessa helposti havaitsee, että tämä on 
johtunut dumppausmenetelmislä. Erittäin tyy
pillisiä tässä suhteessa ovat Saksan kauppa
suhteet eräisiin keski- ja etelä-Euroopan valti
oihin, esim. Kreikkaan, jonka tuonti Saksasta

kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla nousi
204,500 tonniin, oltuaan 53,700 tonnia edellisen 
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se siis mää
rältään nelinkertaistui, mutta sen arvo lisään
tyi ainoastaan 12 miljoonasta saksanmarkasta 
20 miljoonaan markkaan eli ei edes kaksinker- 
taiseksikaan. Kauppavaihdossa Jugoslavian 
kanssa on Saksasta tuotujen tavarain määrä 
lisääntynyt saman ajan kuluessa 38,500 tonnis
ta 80,700 tonniin, mutta viennin arvo on nous
sut 15,6 miljoonasta saksanmarkasta ainoastaan
16,6 miij. mk:aan. Samoin on asianlaita usei
hin keski-eurooppalaisiin ja myös valtameren
takaisiin maihin nähden. Voidakseen täten  
edes jossakin määrin ylläpitää ulkomaalaisen 
valuutan virtaamista maahan heitetään maail
manmarkkinoille tavaroita hintaan, joka vas
taa ainoastaan kaksi kolmasosaa normaalisesta 
hinnasta. * • «

Mutta tarkoitus täten saada ulkomaalaista 
rahaa kotimaahan ainoastaan osittain onnis
tuu. Viimeaikaiset tapaukset Saksan elintarve- 
markkinoilla osoittavat selvästi, että ne suu
remmaksi osaksi on käytetty raaka-aineiden 
ostamiseen sotatarveteollisuutta varten. Ellei 
näin olisi tapahtunut, niin uusi valtava työt
tömyyden aalto olisi voimakkaasti kärjistänyt 
jo nyt vaikeata yhteiskunnallista ja sisäpoliit
tista jännitystä, mikä hallitukselle olisi ollut 
vakavana vaarana.

Tarkastelijasta näyttää kummalliselta, että 
maa, joka ei riittävässä määrin kykene huoleh
timaan omasta väestöstään kuitenkin voi lisätä 
vientiään. Elintarvepula Saksassa lisääntyy. 
Talonpojat eivät myy tuotteitaan, ja jos he 
niitä myyvät, niin kauppiaan on otettava vas
taan melkein arvottomia tavaroita korkeaan 
hintaan. Ja kuluttajat saavat loppujen lopuksi 
viulut maksaa, sillä he saavat rahallaan yhä 
pienenevän määrän tavaroita, koska hallitus 
saamaansa valuuttaa vastaan ei kykene hank
kimaan ulkomailta tarvittavia elintarpeita.

Näin siis uusi vientihyökkäys ulkomaalaisille 
markkinoille tapahtuu Saksan kansan elintason 
kustannuksella, joka jatkuvasti laskee.


