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Eessõna
Üks silmapaistwamaid nüüdisaja Saksa 

majandusteadlasi, Jena ülikooli professor 
W. Röpke kaebab oma teoses „Raha ja 
wäliskaubandus" (ilmunud Jenas, 1925. 
a.), et inimesed kahjuks ikka weel nii sel
gelt aru ei saa, nagu see soowitaw oleks, et 
neis komisjonides, kus tollitariife wälja- 
töötatakse, otsustatakse terwe rahwa ma
janduslikku saatust aastakümneteks.

Iga üksiku kodaniku tööolud, teenis
tus, sissetulek ja hea käekäik oleneb sellest, 
kuidas areneb rahwamajandus. Kui põl
lukultuur teeb edusamme; kui näiteks 
kunstwäetise ja jõutoitude tarwitamine 
järjest suureneb ning ühes sellega põld ja 
kari hakkawad aast-aastalt rohkem saaki 
ja tulu andma; samuti — kui tööstus
elt ewõtted warustawad endid paremate 
masinatega, mis wõimaldawad odawa- 
mini walmistada paremaid kaupu ning 
sellesamaga teewad kergemaks ostjate leid
mise nii stse-, kui Wälismail, — siis läheb 
kõigi inimeste elu kergemaks ja laheda
maks. Töölised leiawad hõlpsamini tööd, 
kaupmeestel suureneb läbikäik, käsitöö
liste ja wabakukseliste haritlaste teenis- 
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tusolud lähewad paremaks, samuti on 
põllumeestel kergem lihale, wõile, piimale 
ta u luu dele põ ll irm aiandus s aad ustele ost
jaid leida ning neist kaupadest paremaid 
hindu saada. Niisugustel oludel on rah- 
wa üldine jõukus kaswamas, inimesed 
koguwod hoiusumme ja muid tagawara- 
sid, mille abil laiendatakse olemasolewaid 
ja asutatakse uusi majandusettewõtteid. 
Kõige selle tõttu on inimestel kergem tee
nistust leida ja end ära elatada ning rah- 
wa tööjõud saawad täielikumalt tööle 
rakendatud ja paremini ära kasutatud.

Kui aga majanduselu kiratseb sa ühe 
koha peal seisab, wõi koguni tagurpidi 
läheb, siis kannatawad selle all kõik rah- 
wakihid, kuigi mitte ühel määral ja ühe
sugusel wiisil. Kehwad tööinimesed kan
natawad otsekohest tööpuudust, nälga ja 
külma, teised rahwaklassid aga kaebawad 
rahapuuduse ja kehwade sissetulekute üle. 
Üldiselt aga tunnewad kõik, et elu on 
kitsik.

Kas rahwamajandus edeneb ja areneb, 
wõi seisab ühe koha peal, wõi läheb koguni 
tagurpidi, see oleneb wäga suurel määral 
riigi majanduspoliitikast. Hoolsasti läbi
mõeldud, targa ja kaugelenägeliku majan
duspoliitika abil wõib riigiwõim tähtsal 
määral kaasa aidata majandusolude pa
ranemisele ja majandusliku edu kiirene
misele. Eksliku ja ebaotstarbekohase ma
janduspoliitikaga wõib riigiwõim majan
duselule raskeid haawu lüüa ja rahwa- 
majandusliku organismi kiratsema panna.
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Üheks tähtsaimaks riikliku majandus
poliitika wahendiks on tollipoliitika. Tol
lide abil saab riigiwõim wäga tuntawalt 
mõjutada rahwamajanduslikku arenemis
käiku. Kas tollide abil on wõimalik rah- 
wamajanduse üldist arengut kiirustada 
ja soodustada, selle üle wõib tõsiselt 
waielda. Ei ole aga kahtlust, et ekslik ja 
ebaotstarbekohane tollipoliitika wõib rah- 
wamajandusele wäga suurt kahju sünni
tada.

Mitte üksnes iga üksiku rahwa ma
janduslikule saatusele ei awalda tollid 
otsustawat mõju-, Waid ka rahwuswahe- 
liste wahekordade kujunemisele. Paljud 
laialt tuntud õpetlased ja poliitikamehed 
on sel weendumnsel, et tollipoliitika män
gib wäga tähtsat, >kui mitte kõige tähtsa
mat osa nende tegurite hulgas, mis teki
tasid werise ilmasõja. Kui rida Euroopa 
juhtiwaid riike, — eestkätt Saksamaa, ja 
Prantsusmaa, — ei oleks läinud sajandi 
seitsmekümnendate aastate lõpul waba- 
kaubanduse juurest üle läinud kaitsetolli 
poliitika, juure, siis ei oleks rahwuswahe- 
line olukord kindlasti mitte nii pinewaks 
kujunenud, nagu me seda nägime wii- 
mastel aastatel enne ilmasõda, kus õhk 
kõige aja oli täis elektrit. Kuna tollimüü- 
ride kõrgemale kerkimise tõttu läks ras
kemaks oma saadustele Euroopa riikides 
turgusid' leida, siis hakati asumaade jä
rele ahnitsema, kus saaks eesõigustatud 
tingimustel omamaa saadusi müüa ja ko
halikke tooresaineid üles osta. Asumaade 
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ahnitsemise Poliitika nõudis aga niihästi 
wägewai sõjalaevastikku, kui ka wõimsat 
maawäge. Hakati üksteise wõidu maa- ja 
merewägesid suurendama. Selle arene
mise Meriseks lõtpiptutemuseks oli ilmasõda 
oma kohutawate Were ja Mara ohwritega.

Kuna tollid rahwaste elus nii tähtsat 
ja saatuAlikku osa mängiwad, siis tohiks 
küll wististi rohkem kui õigustatud olla 
käesolewa raamatukese ilmumine. Nende 
ridade kirjutaja! on kindlal weendumusel, 
et riide- ja nahakauba tollide tõstmiseks, 
milline 14. septembril s. et. aset leidis, 
ühtegi wajadust ei olnud ja et need tollid 
meie majanduselule midagi head ei wõi 
tuua, küll aga, ähwardawad palju kurja 
ja kahju sünnitada. Lugedes neid tolle 
äärmiselt kahjulikkudeks ja hädaohtlik
kudeks, pidasime oma kohuseks nende 
kohta pikemalt sõna wõtta.

Käesolewas raamatukeses, mille üksi
kud peatükid ilmusid esialgselt iseseismate 
artiklitena „Rahwa Sõnas", on rohkesti 
kasutatud arwustikulisi ja muid and
meid A. Omase sisurikastest artiklitest, 
mis sama ajalehe weergudel ilmu
nud. Samuti on A. Oinas üksikud^ osad 
käsikirjast enne trükis awaldamist lahkelt 
läbi waadanud ja nende kohta wäärtus- 
likke näpunäiteid armud. Loen oma kohu
seks kõige selle eest A. Omasele tänu 
awaldada.

1. now. 1929.



Mispärast läks kaubabilansis 
pasfliwseks?

Tähtsamaks põhjenduseks, millega püü
takse õigustada 14. septembril s. a. maks- 
mapandud riide- ja nahakauba tolle, on 
— meie kaubabilansi passiiwsus. Juba 
läinud aastal oli wälismaa kaupade sisse- 
wedu Eestisse 426 miljoni sendi Mõrra 
suurem, kui Eesti kaupade wäljawedu Mä- 
lismaile. Ka käesolewa aasta esimese wiie 
kuu Vestel oli sissewedu wäljaweost 
niiwõrd suurem, et järgnewate kuude 
Mäljaweo ülekaal üle stsseweo nähtawasti 
enam ei jaksa terwe aasta sissewedu ja 
wäljawedu tasakaalu wiia. Seega kujuneb 
ka tänawune kaubabilanss, kui ettenäge
mine met& ei peta, wististi passiiwsÄs.

Tollitõstmise poolehoidjad seletawad 
sel puhul:

Kui meie wälismailt rohkem kaupu 
sisse weame, kui me ise sinna wälja weame, 
siis woolawad meie rahaliikumist korral
dama keskpanga, s. o. Eesti Panga mälis- 
Maluuta tagawarad wähehaawal ära 
wäljamaale. Tagajärg oleks see, et meie 
rahakurss kõikuma lööb, Eesti kroon oma 
wäärtuses langema hakkab ja suur elu

7



kalliduse tõus selle tagajärjel maad wõtab. 
Nende soowimata nähtuste ärahoidmiseks 
olewatki tarwis olnud sissewedu piirata — 
sel eesmärgil, et kaubabilanss jälle 
tasakaalu läheks, ehk, kui wähegi wõimalik, 
isegi aktiiwseks muutuks. Kui wäljawedu 
on sisseweost suurem, siis pole meil wä- 
liswaluuta ärawoolamist ja rahakursi lan
gemist karta. Hoopis selle wastu, — siis 
wo õlaks meile wäliswaluutat alatasa juure 
ja meie rahwamajandus läheks järjest rik
kamaks. Et meie rahakurssi langemise eest 
täielikult kindlustada, selleks olewatki 
waja olnud üleliia suureks kaswanud 
sissewedu takistama hakata. Ja missugune 
teine abinõu oleks weel kohasem sisseweo 
wähendamiseks, kui kõrged tollid? Kui 
wäliskaupadele kõrged tollid peale Pan
nakse, siis weetakse neid wähem sisse. Nende 
asemel hakatakse rohkem omamaa saadusi 
tarwitama. Selle tõttu jääks sissewedu 
wähemaks, kaubabilanss muutuks jälle 
aktiiwseks, ja ühtlasi oleks ka omamaa te
hastel ja töölistel rohkem tööd.

Nii kõlawad need wäited, millega 
siiamaani on püütud 14. septembril maks- 
mapandud tolle õigustada.

Waatame järele, kas Peawad need 
wäited arwustuse ees paika.

Et arstida haigust, peab tundma selle 
põhjuseid.

Et miskisugust haiglast nähet arstida, 
selleks on kõige pealt tarwis üles leida 
haiguse põhjused, ehk nagu arstlikus keeles 
öeldakse, — haigusele seada õige diagnoos.
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Ainult siis, kui me haigusnähtuste põh
juste kohta 'oleme jõudnud selgusele, oska
me ka wastawad arstirohud ja rawitsemise 
wiisid wälja walida, mis wiiwad haiguse 
tõepoolest paranemisele. Kui meie aga ei 
tunne haiguse tõelikke põhjuseid, siis on 
kindel, et me oma arstimise katsetega hai
gust enamasti ainult suurendame, wõi et 
me paremal juhtumisel teeme tühja tööd, 
millel haiguse käigu peale ei ole wähematki 
mõju.

Seepärast peame, kui me loeme pas- 
siiwset kaubabilanssi haigusnähteks ja ta
hame teda parandada, kõige pealt selgitama, 
millistest põhjustest on see nähe tingitud. 
Sest ka passiiwsel kaubabilansil peawad 
samuti, nagu igal teisel elunähtel, olema 
oma loomulikud põhjused, mis kutsuwad 
selle esile. Kui me need põhjused üles 
leiame ja ära kaotame, siis kaob 
järeldus — passiiwne kaubabilanss — 
iseenesest.

Seega tuleb meil selgusele jõuda, mis
pärast muutus Eesti kaubabilanss 1928. 
aastal passiiwseks ja kujuneb nähtawasti 
ka 1929. aastal samasuguseks, kuna tema 
ometi kolme eelmise aasta kestel — 
1925—1927. a — oli aktiiwne.

Mispärast hakati rohkem sisse wedama?
Selle küsimuse peale wastatakse hari

likult, et süüdi olewat kaupmehed, kes läi
nud aastal ja tänawu liig palju wedanud 
sisse wälismaa kaupu. Kuid niisugune 
wastus ei seleta meile mitte midagi, sest 
seda me just tahamegi teada, mispärast 
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kaupmehed wedasid sisse 1928. ja 1929. 
aastal liig palju, kuna eelmise kolme aasta 
jooksul niisugust ebaloomulikku nähet ei 
olnud märgata. Oli ju kaupmeestel eel
mise kolme aasta kestel just niisamasugune 
wõimalus wälismaalt ülearu palju sisse 
wedada, nagu 1928. ja 1929. aastal, just 
niisama oli neil wõimalus wälismaa müü
jatelt pikema- wõi lühemaajalisi kaubakre- 
diite saada jne. Selle peale waatamata ei 
tõusnud aga sissewedu 1925.—1927. aas
tatel nii kõrgele, et ta oleks wäljaweost üle 
kaswanud ja kaubabilansi passiiwseks 
muutnud.

Põhjus selgub otsekohe, kui waatame, 
kuidas on kaswanud meie riikliste ja era- 
pankade laenud 1928. aastal.

Riikliste ja erapankade laenud 
1928. aastal.

Eesti Panga ingliskeelses bülletäänis 
nr. 11, weebruar—mai 1929. a. on kokku 
wõetud selle kohta andmed, mis pakuwad 
järgmist pilti.

Erapankade sisewekslilaenude summa 
tõusis läinud aasta kestel 14,6 miljon kroo
nilt 24,2 milj, krooni peale, see on — 
kaswas 9,6 milj, krooni wõrra. See kas- 
wamine on peaaegu kolm korda nii suur, 
kui oli wastawate laenude kaswamine 
1927. aastal, mil see Waid 3,5 miljoni 
krooni wälja tegi. Samuti on wälis- 
wekslilaenude summa erapankades 1928. a. 
kestel kaswanud 1,3 milj, kroonilt 1,9 mil
jon kroonini, s. o. — 0,6 milj, krooni wõr
ra. Ühtlasi on muud laenud suurenenud 
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6,3 milj, krooni worra, kuna need eelmisel 
aastal suurenesid Waid 4,9 milj, krooni 
wõrra. Kõik see teeb ühtekokku 16,5 mil
joni krooni, millise summa wõrra kaswasid 
erapankadest wäljaantud laenud 1928. 
aasta kestel. (Asja lihtsustamiseks jätame 
arwesse tootmata pangagarantiide kastoa- 
mise, mis sündis suuremalt jaolt Eesti 
Panga garantiide toähenemise artoel.)

Samal ajal woolas ka Pikalaenu 
Panga kandu suur hulk laenukapitali meie 
rahwamajandusse. Et seda summat kind
laks teha, tuleb meil Pikalaenu Panga 
laene käsitada üheskoos Eesti Panga lae
nudega, kuna suur hulk endiseid Eesti 
Panga laene läks pärast 1927. aasta 
pangareformi Pikalaenu Panga toalitse- 
misele toabariigi toalitsuse artoel. Pika
laenu Pank, nagu teada, alustas oma te- 
getoust 1928. aasta jaanuarikuul. Eesti 
Panga laenude kogusumma 1. jaanuariks 
1928. a. oli 57,2 miljoni krooni (sise- ja 
toälistoekslid-, kontokorrent ja muud lae
nud ühtekokku; toaata Eesti Panga bilanss 
31. detsembriks 1927. a., „Riigi Teataja" 
nr. 37, 1928. a.). 1928. o. 31. detsembri 
bilanssidest nähtub, et laenude kogusum
mad on:

Eesti Pangas — 31,8 milj, krooni, 
Pikal. Pangas — 32,4 „ „

Ühtekokku — 64,2 milj, krooni.

Seega on nende kahe riiklise panga 
laenude summa 1928. aasta kestel 57,2 
miljon kroonilt tõusnud 64,2 milj, kroo- 
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mm, see on — kaswanud 7 miljoni krooni 
wõrra.

Kolmandaks on 1928. a. kestel Maa
panga kaudu wäljaantud laenude summa 
kaswanud 18 milj, kroonilt 26,5 milj, 
krooni peale, seega 8,5 milj, krooni wõrra 
suurenenud. Jällegi on kaswamine märksa 
hoogsam, kui eelmisel 1927. aastal, mil 
Maapanga kaudu wäljaantud laenud kas- 
wasid Waid 5,25 milj, krooni wõrra.

Kokkuarwates era- ja riikliste pankade 
laenusummade kaswamise, näeme, et 
1928. aasta kohta teeb see wälja 32 mil
joni krooni wõi 3200 miljoni senti.

Wõib olla, et mõni wäiksem summa 
selle arwu sees wast ehk kahekordselt figu
reerib, kuid sarnaseid juhuseid ei saa 
kuigi palju olla ja üldist pilti ei jaksa nad 
muuta kuigi märgatawalt.

Olgu juure lisatud, et Eesti Panga 
ingliskeelses bülletäänis nr. 10 (no
wember, 1928. et.) tehtud arwestuse järgi 
on läinud aasta esimese 9 kuu kestel era
ja riikliste pankade laenude näol meie 
majandusellu woolanud juure 26,5 mil
joni krooni. Bülletäänis lisatakse juure, 
et see summa on kolm korda suurem, kui 
wastaw summa 1927. aasta esimese 9 kuu 
kestel, mil tema tegi wälja 9,1 miljon 
krooni.

16 miljoni kuldrubla wärsket kapitali 
rahwamajandusse.

32 miljoni krooni — see on meie keh- 
wade ja kapitaliwaeste olude kohta mää
ratu suur summa. Tarwitseb ainult meele 
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tuletada, et see on terwelt ühe miljoni 
kuldrubla Mõrra enam, kui see kullafond, 
mille meie Tartu rahulepingu Põhjal Nõu
kogude Wenemaalt saime (rahulepingu 
Põhjal saime meie 15 miljoni kuldrubla, 
32 miljoni krooni wastab aga umbes 16 
miljonile kuldrublale). Niisugune hiigla- 
summa woolas meie majandusellu ühe
ainsa aasta jooksul. Et nii suur kapitali 
juurewool rohkesti elu ja liikumist tõi meie 
majandusorganismi, on enam kui arusaa- 
daw.

Mis selle kapitaliga tehti.
Nende laenude abil ehitati maju, teos

tati maaparandustöid, täiendati tööstus- 
ettewõtete sisseseadeid ja nõnda edasi. Olgu 
näiteks öeldud, et sisseweo arwustiku and
mete järgi Paljalt masinate, mootorite, 
jõuwankrite ja kunstwüetise sissewedu 
1928. aasta jooksul oli terwelt 568 mil
joni sendi wõrra suurem, kui samade wal- 
mistusabinõude sissewedu 1927. aastal. 
Statistika keskbüroo poolt wälja antud 
Drwustikuline teos „Wüliskaubandus 
1928. aastal" lausub muu seas järgmist:

„Kõik tööstusharud on püüdnud 
jõudumööda oma sisseseadeid 1928. a. 
täiendada ja moderniseerida, eriti on 
seda teinud aga tekstiil- ja paberi
tööstus, ning osalt ka toidu- ja 
maitseainete tööstus. Paberitööstuse 
masinate sissewedu suurenes selle te- 
gewusharu suuremate ümberkorral
duste tõttu turunõuete kohaselt. Ikka 
enam arenew karjamajandus nõuab 
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aasta-aastalt suuremat piimaümber- 
töötamise sisseseadete sissewedu. Ka 
transportabiuõude sisseweo areng on 
1922. a. peale wäga hoogne. Oleme 
ju kõik mehaanilised sõiduabinõud 
selle aja jooksul muretsenud, mis 
kokku 14.125 tuh. kr. maksma läi
nud."

Wäliskaubandnse hoogne tõus.
Olgu mööda minnes tähendatud, et 

suur kapitali juurewool ka meie wüliskau- 
bandusele 1928. aastal wõimsa tõuke an
dis. Seda näitawad arwustiku andmed 
meie sisseweo ja wäljaweo kohta wiimase 
toite aasta kestel. Nimelt oli meie sisse- 
toedu ja toäljatoedu miljonites kroonides:

Sissewedu. Wäljawedu.
1924. aastal 78,5 75,3
1925. „ 96,5 96,6
1926. „ 95,6 96,2
1927. „ 96,4 105,8
1928. „ 131,4 127,1

Nagu sellest tabelist näeme, seisis meir 
sissetoedu kolme aasta kestel — 
1925—1927 — peaaegu ühe pinna peal, 
kuna toäljatoedu toaid 1927. aastal 9,6 
miljoni krooni toõrra kastoas. 1928. aas
tal aga teeb nii sissetoedu, kui toäljatoedu 
hoogsa hüppe ülesse, kuna sissetoedu kas- 
toab 35 miljoni krooni toõrra ja toälja
toedu 21,3 miljoni krooni toõrra.

Ei ole tartois pikalt seletama hakata, 
et 16 miljoni kuldrubla juuretoool meie 
majandusellu pidi meie rahtoamajanduse 
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ostujõudu möga tuntawalt suurendama. 
Ja waat fee ongi otsekoheseks põhjuseks, 
mitte mõjul meie sissewedu pidi tingimata 
kaswama toaga hoogsasti.

Nii teiste maade, kui ka meie endi ko
gemused toabariigi esimestelt päetoadelt 
kuni 1924. aastani, näitamad päetoasel- 
gelt, et liig ohtral laenude andmisel, mida 
toõõrakeelse nimetusega hüütakse kredlidi- 
inflatsiooniks, kuna meil teda on hakatud 
„lahtiste kraanide poliitikaks" hüüdma, — 
on suur kaldutous sissetoedu suurendada 
ja kaubabilanssi muuta passiitoseks.

Krediidi-inflatsiooni tagajärjed.
Eelmises peatükis näitasime, et 1928. a. 
kestel riikliste ja erapankade kaudu tooolas 
meie rahtoamajandusse aukartust äratato 
summa uusi laene: ei rohkem ega toähem, 
kui 32 miljonit krooni, mis toõrdub um
bes 16 miljonile kuldrublale. Nende juure 
siginenud suurte rahadega ehitati maju, 
tehti maaparandustöid, täiendati töösttls- 
ettewõtete sisseseadeid jne. jne.

Rahwamajandusliku ostujõu tõus.

On arusaadato, et nii suurte kapita
lide juurewool suurendas tuntawalt rah- 
toamajanduse ostujõudu. Kaswas nõud
mine mitte üksnes masinate, mootorite, 
kunsttoäetise ja muude toalmistusabinõude 
järele, toaid ka riide, jalanõude ja mitme
suguste muude tarbeainete järele, mida 
meile wälismailt sisse toeetakse.
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Tööta tööliste arkm wähenemine.

RahwamajanduslEu elustumise tõttu 
leidsid inimesed rohkem tööd sa teenistust. 
Nii nähtub tööbörside arwustiknst, et 1928. 
aastal oli tööta tööliste arw, wõrreldes 
eelmiste aastatega, tuntawalt wähenenud 
— maha arwatud waid kaks wiimast kuud, 
mil wiljaikalduse raske mõju end ka töö
puuduse kraadiklaasil terawalt tunda an
nab. Hoolimata rängast tööta tööliste ar- 
wu kaswamisest nowembris ja detsembris, 
oli registreeritud tööta tööliste arw 1928. 
aastal siiski terwelt 8% mõrra wäiksem, 
kui 1927. aastal. Nimelt oli tööbörsidel 
registreeritud tööta tööliste arw

Mehi Naisi Ühtekokku
1927. a. 13.842 10.276 23.618
1928. a. 12.569 9.134 21.703
Eriti tuntawalt oli wähenenud tööta 

tööliste arw nelja suwekuu jooksul — suu
list oktoobri lõpuni. Keskmine uuelt re
gistreeritud tööotsijate arw nende kuude 
kestel oli:

1925. a. 1068
1926. a. 1124
19'27. a. 1166
1928. a. 810

(Maata R. Sõrmuse uurimus „Eesti 
Statistikas" nr. 89, apr. 1929).

Kõik need andmed näitawad, et ini
mestel oli 1928. aastal rohkem tööd ja 
teenistust, kui eelmistel aastatel. Hulk 
inimesi, kes kauemat aega ilma tööta ol
nud, leidsid jälle tööd ja said wõimaluse 
oma ära lagunenud sd otsalõppenud riideid 
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ja jalanõusid uuendada ning muid hädalisi 
tarbeid rahuldada.

Seejuures on muidugi iseenesest mõis- 
tetaw, et nende 350 tööta töölise arwele, 
kes 1928. aasta nelja suwekuu kestel 
tööd said, langeb wmd wäike osake 
rahwamajanduse kasivanud ostujõust. 
Tööta tööliste arwu wähenemine on 
waid üks neist iseloomulikkudest tun
nusmärkidest, mis näitawad, et rah- 
wahulkade teenistus ja ostujõud läinud 
aastal tuntawalt kaswasid.

Sisseweo kaswamine ostujõu tõusu 
tagajärjel.

See ostujõu kaswamine ja majandus
liku töö ning tegewuse elustnmine oligi 
põhjuseks, mispärast sissewedu läinud aas
tal nii hoogsalt kaswas. Kui näiteks eel
mise kolme aasta kestel puuwillase riide 
sissewedu kõikus 300 miljoni sendi ümber, 
1928. a. aga tõusis 406 milj, sendi peale, ehk 
kui 1928. a. kestel willast riiet ja kaupa 
weeti sisse 150 miljoni sendi wõrra rohkem, 
kui eelmisel aastal, siis ei tohi meie 
ometi mitte arwata, nagu oleks kaup
meestel 1928. aastal lihtsalt niisugune 
tuju peale tulnud — kõiki neid kaupu suu
remal arwul sisse wedada. On selge, et 
nad tegid seda turu nõudel. Maksujõulise 
ostjaskonna nõudmine oli nii palju suure
nenud, et kaupmehed tarwilikuks pidasid 
rohkem sisse wedada. ,

Ei ole kahtlust, et see just oligi lähe
maks ja otsekoheseks põhjuseks, mille mõ
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jul meie kaubabilanss 1928. aastal pas- 
siiwseks muutus.

„Lahtiste kraanide poliitika" passiiwse 
kaubabilansi põhjusena.

Kui rahmamajanduse käsutusse anta- 
wate laenude summa lühema aja kestel 
liig suure hooga kaswab, siis suureneb 
ostujõuline nõudmine igasuguste kaupade 
järele, ja selle möödapääsemata tagajär
jeks on sisseweo kaswamine. Sellepärast 
on krediidi-inflatsioonil alati ja igal
pool suur kalduwus olnud kaubabilanssi 
passiiWselks muuta. See on ka päris aru- 
saadaw, sest teisiti ei saagi asi olla. Iga 
rahwas maksab oma sissewedu tegelikult 
oma wäljaweoga kinni. Kui rahMamajan- 
dusse kusagilt sularaha juure woolamas ei 
ole, siis ei saa ükski rahwas rohkem sisse 
wedada, kui ta wälja weab. Ta wõib ja 
saab ikka ainult nii palju sissewedada, kui 
palju ta ise wälja weab. Kui aga laenude 
näol suuremad rahasummad rahwamajan- 
dusse juure woolawad, — ükskõik, kas 
wälislaenu näol wälismaalt, wõi oma 
riigipanga waluuta-tagawarade ringwoolu 
laskmise näol, — siis saab wõimalikuks 
kaupu rohkem sissewedada, kui oma kaupu 
wälja weetakse, ja tegelikult seda ka alati 
tehakse.

Et see nii on, seda on meie oma lühike 
ajalugu wäga selgesti näidanud. Nagu 
teada, oli meie kaubabilanss wabariigi al- 
gus-aastatel kangekaelselt passiiwne, — 
senikaua, kui Eesti Panga kraanidest kulla
fondi arwel krediidi kullawihma heldelt 
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woolata lasti. Kui aga kullafond ja muud 
wäärtuste ta-gawarad otsa lõppesid ja selle 
tõttu „lahtiste kraanide poliitikale" tahes 
wõi tahtmata tuli lõpp tehn ning endise 
inslatsiooni-ipoliitika asemel hädasunnil ha
kati tagasihoidlikku laenupoliitikat aja
ma, — siis muutus kaubabilanss iseene
sest otsekohe aktiiwseks. Just see radi
kaalne muudatus krediidipoliitikas ongi 
põhjuseks, mispärast meie kaubabilanss 
algades 1925. aastast aktiiwseks muutus, 
aga mitte need rängad tollid, millega 
1924. aasta suwel meie.kaubabilanssi ta
sakaalustama tõttas hr. Strandmann, kelle 
ainuke majandustarkus nähtawasti sei
sabki tonti) tollide kõrgelekrutoimises.
Tollid kui äärmine hädaabinõu katastroofi 

silmapilgul.
Ent õiglased olles ei saa meie siiski 

mitte tunnustamata jätta, et 1924. aasta 
suwel tollide tõstmine ometi mitte nii mõt
tetu ja hukkamõistetaw ei olnud>, kui tä- 
nawune riide- ja nahakauba tollide tõstmine. 
Siis oli olukord meie margakursi suhtes 
katastroofiline, sest Eesti Panga kulla- !ja 
waluuta tagawarad olid kergemeelselt, il
ma tulewiku peale mõtlemata wälja lae
natud, ja Eesti mark seisis kuristiku ser- 
wal, Malmis iga silmapilk alla weerema, 
kuna Eesti Pangal ei olnud wabu wa
luuta reserwe, millega rahwamajanduse 
nõudeid rahuldada ja margakurssi ülewal 
hoida. ♦

Niisuguse olukorra juures oli Maja nii 
ruttu, kui wõimalik, ja iga abinõuga, mis 
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juhtus käepärast olema, wäliswaluuta 
ärawoolamise augud kinni matta, et 
marga kurss esiotsa püsima jääks ja wa- 
litsusel mahti jätkuks kursi kindlustami
seks õigete ja mõjuwate abinõude poole 
pöörata. Kui maja põleb, siis ei saa tule- 
kustutamise abinõusid wäga piinlikult 
walida, Waid tuleb isegi niisuguseid abi
nõusid tarwitada, mis häda ja häwitust 
omalt poolt to eel suur enda toad, kuid siiski 
aitatoad tulele piiri panna. Sarnase äär
mise häda-abinõuna toõis 1924. aastal ka 
tollide tõstmist appi toõtta, et rahakursi 
kokkutoarisemist silmapilkselt ära hoida, 
kuid mitte need tollid ei muutnud meie 
kaubabilansi aktiiwseks ja rahakursi 
kindlaks, waid — see tagasihoidlikum ja 
ettewaatlikum krediidipoliitika, mis siis 
maksma pandi. Kuna 1924. aasta tollid 
olid samatoõrd ebaotstarbekohaselt ja õn
netult toalitud, nagu tänatoused riide- ja 
nahakauba tollid, siis on wäga küsitato, 
kumbat nemad rohkem tegid, kas kasu 
wõi kahju. Igatahes aga oleks waja ol
nud kõrgendatud tollid jalamaid jälle ära 
kaotada, niipea kui otsekohese katastroosi 
hädaoht möödas oli ja Eesti Pangal juba 
wõimalikuks sai tagasihoidliku krediidi- 
poliitikaga kaubabilanssi kesttoalt tasa
kaalu toiia.

Walitsus wõhikulise lapsejutuga tollide 
tõstmist põhjendamas.

14. septembril s. a. aset leidnud riide- 
ja nahakauba tollide tõstmist põhjendab 
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wabariigi walitsus wastawate seaduseel
nõude seletuskirjades sellega, et wätiskau- 
banduse statistika näitab nende kaupade 
sisseweo „tähelpanu küitwat tõusu", ja et 
niisugune suur sisseweo kasw ähwardawat 
meie rahwamajandusele katastroofiliseks 
saada. Eelpool ettetoodud kaalutlusi ja 
arwustiku andmeid stlmaspidades, küsid 
eneselt tahtmatult, kuidas walitsusel ometi 
piinlik ei ole niisugust wõhikulist lapse
juttu ajada.

Esildatud arwustikulistest andmetest 
nähtub ometi päewaselgelt, et suur sisse
weo tõus 1928. aastal oli ajutine nähtus, 
mille otsekoheseks põhjuseks ja tekitajaks 
oli krediidi-inflatsioon. On aga iseene
sest mõistetaw, et inflatsiooni poliitika ei 
saa ilmlõpmata edasi kesta, waid et temale 
peab to arem toõi hiljem lõpp tulema, nagu 
igale teisele liialdusele. Kui riigi majan
duspoliitika juhid ise ei märka krediidi- 
inflatsioonile õigel ajal lõppu teha, siis on 
nad sunnitud seda toorem toõi hiljem tege
ma sel lihtsal põhjusel, et ilmlõpmata ku
sagilt raha rahtoamäjandusse juurewoola- 
mas ei ole, mis kõige aja finantseeriks 
sisseweo ülekaalu üle toäljatoeo. Ja niipea 
kui krediidi alal on uuesti tagasihoidlik po
liitika maksma pandud, läheb üle-pea-kas- 
toato sissetoedu iseenesest jälle õigetesse 
raamidesse.

Nõndasama nagu kewadel, sedamööda 
kuis päetoad pikemaks lähewad ja Päike 
soojemalt paistma hakkab, lumi iseenesest 
ara sulab, ilma et teda toaja oleks eriti 
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sulatama hakata, nii sulab ka sissöweo üle
kaal tagasihoidliku krediidipoliitika juures 
iseenesest ära, ilma et tarwitsets teda 
hirmsate keelutollide Lõrguspäikesega sula
tama hakata.

Kuidas hinnata 1928. a. krediidi- 
inflatsiooni.

Meil oli juba 'juhus tähendada, et 
1928. aasta krediidi-inflatsioon tõi elu 'ja 
liikumist meie rahwamajandusse. Ma- 
jandusettewõtted warustastd endid pa
remate masinatega ja sisseseadetega, tõstes 
sellega oma tööwiljakust ja wõistluswõi- 
met. Wäliskaubandus, mis kolm aas
tat oli ühe paiga peal tammunud, tegi 
wõimsa hüppe ülesse; stssewedu, mis oli 
kolme aasta kestel kõikunud 96 miljoni 
krooni ümber, kargas 131,4 milj, krooni 
peale, wäljawedu, mis 100 miljoni krooni 
ümber kõikunud, tõusis 127,1 milj, krooni 
peale.

Kõige selle peale waatamata ei saa 
meie siiski tunnustamata jätta, et kre- 
diidi-inflatsiooniga oli 1928. aastal kauge
male mindud, kui see ettewaatlikü majan
duspoliitika seisukohalt õige oleks olnud.

Liig suurejooneline krediidi-õnnistuse 
suurendamine on mitmetpidi ebasoowi- 
taw ja hädaohtlik. Esiteks hakkawad ette- 
wõtjad krediidi külluse ajal, kus laenusaa
mine hõlpsaks muutub, wäga kergesti 
laiutama, asutades laenatud kapitalidega 
niisuguseid ettewõtteid, mis pole küllalt 
ettewaatlikult järele kaalutud, ja laienda- 
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des olema solewate ettewõtete tegewust üle 
mõistliku kalkulatsiooni piiride. Teiseks et 
tohi rahaliikumist korraldaw riikline kesk- 
emis'jonipank — meil Eesti Pank — mitte 
unustada, et alati wõib ootamatult juh- 
tilda suur wiljaikaldus wõi mõni muu 
suurem õnnettls, mis teeb asutiselt häda- 
tarwilikuks wäga suure sisseweo wälis- 
maikt, milliste juhuste jaoks keskemisjoni- 
Pangal peawad olema wõrdlemisi toaga 
suured toalmtta tagawarad, et nendega 
rahtoamajandusele sarnasel hädaohu silma- 
pilgtrl appi tulla. Niisuguste toõima- 
lustega artoestades peab keskemisjoni- 
pank hoolt kandma, et krediidi-inflatsioon 
mitte liig suureks ei läheks ja kaubabilansi 
mitte to äga suures ulatuses passiitoseks ei 
muudaks, kuna see toõib riigipanga toa- 
luuta tagawaradesse suure augu lüüa, ja 
tõsise õnnetuse silmapllgttl ei saa tema 
rahtoamajandust nii, nagu see tarwilik 
oleks, hädast toälja aidata.

„Wana majanduspoliitika" pankrott 
1924. aastal.

Just nii oli lugu näiteks 1928./1924. a. 
talwel: riigi kullafond ja Eesti Panga 
toaluuta tagawarad olid waremalt pare
male ja pahemale poole heldel käel toälja 
laenatud, ja kui 1923. aasta sügisel tuli 
ootamatult ränk wiljaikaldus, mis tegi 
tarwilikuks tuntawalt suurendatud põllu- 
saaduste sissetoeo, siis selgus, et Eesti 
Pangal puuduwad selleks toaluuta reser- 
toid.
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Neil põhjustel peab krediidi-inflat- 
siooniga wäga ettewaatlik olema. Kindlasti 
on ka meil 1928. aastal ses suhtes kauge
male mindud, kui see õige oleks olnud. Ar- 
wustiku andmete tähelepanelikul waatle- 
misel paistab aga asi nii olewat, et midagi 
eriti hädaohtlikku sel alal siiski ei sündi
nud. Nimelt näib lugu nõnda olewat, et 
hoolimata wäga tuntawast krediidi-inflat- 
sioonist oleks meie kaubabilanss siiski wist 
enam-wähem tasakaalustunud, kui meid 
1928. a. sügisel mitte suur wiljaikaldus ei 
oleks tabanud.

Et see nii on, seda tõendawad wälis- 
kaubanduse arwustiku andmed. Seda 
näeme järgmises peatükis.

Kuidas mõjus Viljaikaldus Välis
kaubandusele?

Eelmises peatükis näitasime, et otse
koheseks põhjuseks, mis muutis meie kau
babilansi läinud aastal passiiwseks, oli 
suur laenukapitalide juurewool meie ma
jandusellu. Suurte rahasummade juure- 
siginemine tõi majandusellu tõusu ja 
liikumist. Ühtlasi aga tõestus kohe see, 
mida kõigis teistes maades, kui ka meiegi 
juures on alati tähelepandud, nimelt — 
et suurejooneline laenude kaswamine 
(„lahtiste kraanide poliitika" wõi kre- 
diidi-inflatsioon) suurendab hoogsalt sisse- 
wedu ja kaldub wägise kaubabilanssi Pas^- 
siiwseks muutma.
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Avwustiku andmeid lähemalt maa
deldes näib aga nii olewat, et hoolimata 
wäga tuntawast krediidi-inflatsioonist, 
oleks kaubabilanss siiski wistiski tasa
kaalustunud, kui meid 1928. aasta sügisel 
poleks tabanud ränk wilfaikaldus.

Wiljaikalduse mõju kaubabilansile.

Nimelt nähtub mäliskaubanduse statis
tikast, et esimese 9 kuu jooksul oli sissewedu 
läinud aastal 94,7 miljoni krooni suur, 
wäljawedu aga 96,4 milj, krooni, seega 
oli esimese 9 kuu kaubabilanss aktiiwne, — 
1,7 miljoni krooni Mõrra. Kuid wilja- 
ikaldus sundis meid wiimase kolme kuu 
jooksul märksa rohkem sisse wedama, kui 
nende kuude kestel eelmistel aastatel oli 
sisse weetud. Kolme wiimase kuu sisse
wedu on 36,6 milj, krooni, wäljawedu — 
30,7 milj, krooni. Kuiwõrd 1928. et. kol
me wiimase kuu jooksul tuli rohkem sisse 
wedada terawilja, jahu, kartulid ja loo
matoitu, wõrreldes kahe eelmise aasta 
kolme wiimase kuuga, see nähtub järgmi
sest tabelist:

Okt., now. ja dets, kuu jooksul 
sisseweetud terawilja, jahu, kar
tulid ja loomatoitu tuhande

tes kroonides:

1926. a. 5.277
1927. a. 5,174
1928. a. 9.485
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Ilma ikalduseta oleks kaubabilanss 
tasakaalustunud.

Need- arwud näitawad selgesti, et kui 
wiljasaak oleks 1928. aastal olnud sama- 
suur, kui 1926. sa 1927. aastal, siis oleks 
meie kaubabilanss, hoolimata wäga tunta- 
wast krediidi-inflatsioonist, siiski ots otsaga 
kokku tulnud wõi koguni wäikse wäljaweo 
ülekaaluga lõppenud. Nimelt on tera- 
wilja, jahu, kartulite ja loomatoidu sisse- 
wedu 1928. a. kolme wlimase kuu kestel 
431,1 milj, sendi Mõrra suurem, kui jci* 
made ainete sissewedu 1927. aastal, ja 
420,8 milj, sendi Mõrra suurem, kui 1926. 
aasta samadel kuudel. Üldine sisseweo 
summa aga oli 1928. a- 426,4 milj. kr. mõr
ra wäljawsost suurem. Kui -me meel ar
messe wõtame, et ikalduse otsekohesel mõ
jul wististi ka mitmesuguseid teisi aineid 
tuli rohkem sisse wedada, kuna aga wälja- 
Medu ikalduse mõjul ka juba 1928. aas
ta lõpu-kuudel pidi wäiksem olema, kui see 
ilma ikalduseta oleks olnud, siis tohiks 
küll wist — kui mitte just päris- kindel, siis 
igatahes ülimaga tõenäolik olla, et ilma 
erakordse wiljaKalduseta oleks meie 1928. 
a. kaubabilanss 426,6 milj.-sendilise sisse
weo ülekaalu asemel lõppenud- wäljaweo 
ülekaaluga, kuigi see ülekaal ei oleks ar- 
watawasti mitte wäga suur olnud.

Kõigest sellest peab järeldama, et need 
suured kapitalid, mis 1928. aastal lae
nude näol meie mamndusellu walgusid, 
mitte ei ole uisa-päisa ära raisatud asja
tundmatult ja kergemeelselt kaalutud ette- 
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wõtete Peale sja ebatootwaks laiutamiseks. 
Nähtawasti on meie „tulund-ustegelaste" 
ettswõtlikkus ja eriline oskus tuntawalt 
edenenud, wõrreldes 1921.—1923. aas
tate „Gründertumi" („asutamise") ajajär
guga, nii et 1928. aasta uued kapitalid on 
wõrdlemisi otstarbekohast mahutamist ja 
tulutoowat kasutamist leidnud.

Metsaeksport 1928. aastal.
Küsimuse kõigekülgse walgustamise 

huwideZ ei saa meie aga siiski ära märki
mata jätta, et 1928. aastal on metsasaa
duste wäljawedu erakordselt suure summa 
wäliswaluutat maale toonud. Nimelt on 
1928. aastal metsasaaduseid wälja weetud 
21,4 milj, krooni eest, eelmisel neljal aas
tal aga 12,4 kuni 14 milj, krooni eest. 
Metsaekspordist saadud summa kaswa- 
mine on tingitud sellest, et metsa weeti 
suurem hulk wälja, kauba liigid olid wäär- 
tuslikuniad ja hinnad olid soodsamad. 
Oleks metsasaaduste hind ilmaturul olnud 
madalam, siis oleks ka metsaekspordist 
wähem raha saadud, ja meie wäljaweo 
üldwäärtus oleks sellele wastawalt teata
ma summa mõrra wäiksem olnud.

Ikalduse mõju käesolewa aasta 
kaubabilansile.

Kuid läinud aasta wiljaikaldus ei löö
nud mitte üksnes 1928. aasta kauba- 
bilanssi augu — 426 milj, sendi suuruses. 
Ka tänawune bilanss kannatab minew- 
aastase ikalduse tagajärgede all, ja õieti 
meel suuremal määral, mis on ka wäga 
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arusaadaw, kuna läinud aastal Waid kolm 
wiimast kuud ikalduse mõju tunda said, 
käesolewal aastal aga 8—9 kuud, — aas
ta algusest kuni uue lõikuseni.

Nimelt näitab wäliskaubanduse statis
tika, et meie põllumajandussaaduste wäl- 
jawedu on käesolewa aasta esimese 8 kuu 
kestel olnud wäiksem samade saaduste 
wäljaweost läinud aasta esimese 8 kuu 
kestel järgmisel määral:

aia- ja juurwilja alal 2,7 milj, krooni 
karjasaaduste alal 3,5 „ „
loomariigi ainete alal 0,5 „ „

ühtekokku 6,7 milj, krooni

Sama 8 kuu jooksul oleme aga sunni
tud olnud põllusaadusi rohkem sisse 
wedama, kui eelmise aasta samade kuude 
jooksul, järgmisel määral:

terawilja ja jahu 4,4 milj, krooni
aia- ja juurwilja 0,6 „ „
seemneid, taimi ja nende

osi 0,6 „ „

ühtekokku 5,6 milj, krooni

Bilanss põllumajandussaaduste alal hal- 
wenenud, teistel aladel aga paranenud.

Kokku arwates summat, mille wõrra 
põllumajandussaaduste wäljawedu on 
wähenenud ja sissewedrk suurenenud käes
olewa aasta esimese 8 kuu jooksul, wõrrel- 
des läinud aasta samade kuudega, saame 
12,3 miljonit krooni. Selle summa Mõrra 
on meie põllumajandussaaduste sisseweo 
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ja wiiljaweo wahekord halwenenud käes- 
olewa aasta esimese 8 kuu kestel, wõrrel- 
des läinud aasta samade kuudega. Et see 
halwenemine on otsekoheselt tingitud wil- 
jarkaldusest, seda et tarwitse põhjendama 
hakata, kuna see on iseenesest päewaselge.

Läinud aasta esimese 8 kuu kauba- 
bilanss oli aktiiwne 1,2 miljoni krooni ula
tuses (wäljawedu oli 84,2 milj, krooni, sis- 
sewedu —83 milj, krooni suur).

Kui käesolewal aastal oleks sisseweo ja 
wäljaweo wahekord kõigil teistel rahwa- 
majanduse aladel, peale põllumajanduse, 
jäänud samasuguseks, kui see oli läinud 
aastal, siis Peaks üldine kaubabilanss 
käesolewa aasta esimese 8 kuu kohta olema 
12,3 milj, krooni Mõrra passiiwsem, kui 
läinud aasta samade kuude bilanss, sest nii 
suure summa Mõrra halwenes põllu
majandussaaduste sisse- ja Mäljaweo wa- 
hekord. 1,2 miljoni krooni wõrra aktiiwse 
kaubabilansi asemel peaks olema passiiwne 
bilanss 11,1 miljoni krooni ulatuses.

Tõepoolest aga näeme, et käesolewa 
aasta esimese 8 kuu bilanss on Maid 8,3 
milj, krooni wõrra passiiwne. See tähen
dab, et teised rahwamajanduse harud on 
omalt poolt aidanud täis täita seda puu
dujääki kaubabilansis, mis wiljaikalduse 
tagajärjel põllumajandussaaduste alal on 
tekkinud. Teiste sõnadega tähendab see 
seda, et teistes rahwamajanduse harudes 
on wäljaweo ja sisseweo wahekord käes
olewa aasta esimese 8 kuu jooksul 2,8 
milj, krooni wõrra soodsamaks kujunenud, 
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nende bilanss on selle summa mõrra ak- 
tiimsemaks muutunud, mõrreldes läinud 
aastaga.

Walitsus „arstib" majanduselu ilma 
haigust uurimata.

Meie „tugete tealitsus" et ole enne 
riide- ja nahakauba tollide tõstmist nähta- 
teasti sugugi teaeteaks teõtnud teälja- 
selgitada, millistes majandusharudes on 
meie kaubabilanss passiiteseks muutunud, 
millised põhjused on selle nähte teälja kut
sunud, kas need on kesttea, struktuurilise 
iseloomuga, teõi ajutist, ülemineteat laadi. 
Ettetoodud arteustikulised andmed näita- 
tead päeteaselgelt, et meie tänateuse kau
babilansi passtitesuse põhjuseks on era
kordne ja ajutine nähe — teiljaikaldus, 
mis halte endas põllumajandussaaduste 
sisse- ja teäljateeo teähekorda esimese 8 kuu 
kestel 12,3 miljoni krooni teõrra, teõrrel- 
des läinud aastaga, kuna aga teiste ma
jandusharude, ja eestkätt just tööstuse 
saaduste teäljateeo ja sisseteeo teahekord ei 
ole mitte halteenenud, teaid just teastu- 
oksa, — on paranenud, on aktiitesemaks läi
nud,—nad on aidanud oma suurenenudteäl- 
jateeo ülekaaluga teähendada seda passiite- 
sust, mis teiljaikalduse tõttu põllumajan
dussaaduste alal tekkinud.

O. Strandmani tealitsus aga teotab 
ja Paneb just tööstussaadustele enne
nägemata ränga tolli peale, mida teõib 
täie õigusega keelutolliks nimetada!!
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Walitsus mõistmatu loomatohtri osa 
etendamas.

Mis ütleksime meie niisugusest looma
tohtrist, kes haiget hobust rawitsedeA ei 
wõta waewaks kõige pealt wälja selgitada, 
missugune elund on loomal haigestunud, 
kui kõrge on palawik, millistest põhjustest 
on haigus alguse saanud jne. jne., ward 
muudkui huupi ajab loomale suured ports
jonid kangeid rohte sisse? Ei ole wist kaht
lust, et iga inimene sarnase loomatohtri 
kiires korras minema kihutaks.

Just seesuguse mõistmatu loomatohtri 
wiisi on aga talitanud Strandmani wa
litsus riide- ja nahakauba tollide tõstmi
sel. Ometi nõuab aga rahwamajanduslik 
organism tema käsitajatelt weel palju 
suuremat ettewaatust ja järelkaalumist, 
kui hobuse organism, kuna esimene on 
märksa keerulisem ja kuna iga majandus
poliitiline korraldus tekitab suure hulga 
kaudseid tagajärgi, mida on waja õieti 
ettenäha ja arwesse wõtta, kui ei taheta 
eksisamme astuda, mis tuhandetele ja küm
netele tuhandetele inimestele walusalt 
luusse ja lihasse lõikawad.

Milleks oli waja majanduselu segi 
paisata?

Olgu weel tähendatud, et juunikuust 
saadik on meil wäljawedu sisseweost kõige 
aja märksa suurem, nii et kaubabilansi 
passiiwsus iga kuuga jõudsasti wäheneb. 
Pealegi oli septembrikuu esimesel poolel 
juba täiesti kindel, et meil tänawu mitte 
enam ikaldusaasta ei ole, Waid wõrdlemisi
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üsna hea saagiaasta. Seega oli meie ma
janduselu täitsa normaalselt paremuse 
poole arenemas ja wiljaikaldusest tekkinud 
kaubabilansi passiiwsus iseenesest, täiesti 
loomulikul teel, ilma waewata ja waluta 
kahanemas ning kadumas. Milleks oli 
niisugustel oludel tarwis meie rahwama- 
janduse kosumise ja terwenemise protsessi 
äkitselt segi paisata ilmarekordiliste tolli
dega tekstiil- ja nahakaupadelt?

Seda ei saa mitte millegiga põhjen
dada ega wabandada.

Minew-aastase krediidi-inflatsiooni mõju 
tänawusele kaubabilansile.

Asja kõigekülgseks walgustamiseks olgu 
juure lisatud, et wiljarkalduse kõrwal weel 
üks teine tegur mõju awaldas ses suunas, 
et käesolewa aasta esimeste kuude kauba- 
bilanssi passiiwseks muuta, ja nimelt —

läinud aasta krediidi--inflatsioon.
Wälismailt sisseweetawate kaupade 

seas on ju teatawasti hulk niisuguseid 
kaupu, mida neli, wiis ja kuus kuud ette 
peab tellima. Sellepärast weeti käesolewa 
aasta alguskuude jooksul weel rohkesti 
niisuguseid kaupu sisse, mille tellimised 
olid juba läinud aasta teisel poolel, kre
diidi-inflatsiooni hooajal ära antud.

Kuidas tööerakondlased püüawad oma 
süüdi sotsialistide peale weeretada.
Pärast seda otsustagu nüüd lugejad 

ise, mis arwata sellest, kui „Waba Maa" 
juhtkirjanik A. A. 8. septembri juhtkirjas 
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püüab A. Rei walitsust selle eest wastuta- 
wats teha, et meie kaubabilanss tänawu 
esimestel kuudel passiiwne oli, kuna aga 
Strandmani walitsuse tööle asumisel ole- 
wat wäliskaubanduse olukord paranenud, 
wäljawedu sisseweost suuremaks kaswa- 
nud ja wäliswaluuta tagawarad Eesti 
Pangas tõusnud. On ju ometi kõigile tea
da, et juba juunikuul oli meie wäljawedu 
märksa suurem kui sissewedu. O. Strand
mani walitsus aga astus tegelikult 
alles juuli keskpaigas ametisse (tema wa
limine riigikogus leidis aset 9. juulil). 
Sellest näeme, et A. A. katse kaubabilansi 
aktiiwseks muutmist O. Strandmani wa
litsuse teeneks tenlbeldada, pole muud, 
kui selle walitsuse ehtimine wõõraste 
sulgedega.

Niisama ilma igasuguse aluseta on ka 
see, kui A. A. püüab, — „Kaja" mõtte
lagedaid artikleid järele korutades, — A. Rei 
walitsust wastutawaks teha käesolewa 
aasta alguskuude kaubabilansi passiiw- 
suse eest. Kuiwõrd selles passiiwsuses 
walitsuse majanduspoliitika süüdi on, siis 
wõiks etteheiteid teha Waid J. Tõnissoni 
walitsusele, kes laskis krediidi-inflatsiooni 
kaugemale minna, kui see rahwamajandus- 
likult lubataw oleks olnud. Kuna Tõnis
soni walitsusest ka tööerakond osa wõttis, 
siis langeb wastutus ja süü ka tööera
konna peale. Sotsialistid aga ei wõtnud 
J. Tõnissoni kabinetist osa ja ei kanna 
sellepärast ka ühtegi wastutust selle wa
litsuse majanduspoliitika eest.
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Tööerakonna poliitika iseloomustami
seks olgu to eel järgmine asjaolu siin kohal 
ära märgitud. Alles käesoleitoa aasta ke
to adel, toeidi enne riigikogu toalimisi, 
ilmus tööerakonna keskkomitee toäljaan- 
del raamatukene, mis kannab pealkirja: 
„Mida tahab tööerakond? Tööerakonna 
eeskatoa ja põhimõtted." Selles raamatu
keses kirjutatakse muuseas:

„Kaudseid makse tuleb jätk-jär- 
gult toähenda-da ja juhtida ainetele 
mida tavtoitatoad peaasjalikult jõu
kamad kihid, eriti mõjutoalt maksus- 
tades uhkusasju, kusjuures tollid 
esimese järgu tarbeainete pealt tule- 
wad miinimumini wiia."

Seda lubati käesoletoa aasta märt- 
sis>-aprillis. 14. septembril aga paneb 
toalitsus, mille eesotsas seisab silmapaist- 
toaim tööerakonna tegelane, lihtsale pesu- 
riidele, saabastele, sitsile ja muudele kõige 
waesema rahwa igapäewastele tarbeaine
tele ennenägemata rängad tollid peale, 
mis mitmekordselt ületawad kõigi teiste 
riikide maksimaalsed tollid. Seejuures 
pole ühtegi põhjust leida, mis niisugust 
tollitõstmist kuidagi õigustaks.

Seega on tööerakond talitanud risti 
toastu-oksa oma toalimiseelsetele luba

dustele. Kuidas hinnata niisugust tegu- 
toiisi, see jäägu lugejate otsustada.
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Kas õigustab riide- ja nabatöõs- 
tuse seisukord tollide tõstmist?

Eelmises Peatükis näitasime arwustiku 
andmete waral, et wiljaikalduse tagajär
jel on tänawu meie põllumajandussaa
duste sisse- ja wäljaweo wahekord rän
gasti halwenenud, wõrreldes läinud aas
taga. Sellewastu on teistes rahwamajan- 
duse harudes, eestkätt nimelt tööstuses, 
sisse- ja wäljaweo wahekord tänawu para
nenud, aktiiwsemaks muutunud.

O. Strandmani walitsns aga on 
miskipärast heaks arwanud just tööstus- 
saadustele ränka tolli peale panna, et 
nende abil wähendada sissewedu ja toita 
meie kaubabilanss tasakaalu.

Mispärast walitsus kõigi tööstusha
rude hulgast nimelt just riide ja naha- 
tööstuse selleks wälja Malis, et neid rän
kade keelutollidega „kaitsta", seda ei suuda 
keegi seletada ega põhjendada.

Kui pealiskaudselt toalitsus riidetolle 
„põhjendab".

Riidetolle põhjendab walitsns üliwäga 
lühidalt ja lakooniliselt. Tuuakse ette waid 
kuus arwu, mis näitawad, et puuwillase ja 
willase riide ning puuwillase lõnga ja nii
di sissewedu oli 1928. aastal tuntawalt 
suurem, kui 1927. aastal. Siis öeldakse: 
see asjaolu sunnib tõsiselt kartma, et kodu
maa tekstiiltööstus on 'sunnitud tegewust 
lõpetama, kui juba aegsasti wastawaid 
abinõusid sisseweo piiramiseks tarwitusele 
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ei to õ eta. Moj'uto am abinõu selleks on 
sissetoeo tollide korgendamine.

See on t-ertoe „põhjendus"!! Waetoalt 
on kunagi üht suurt uuendust põhjendatud 
nii kergelt ja pealiskaudselt!

Et hoogne sissetoeo tõus 1928. aastal 
oli toaid ajutine nähtus, mis tingitud suu
rest laenukapitalide rohkusest (inslatsioo- 
nist), see on meie toalitsusele mui
dugi teadmata. Samuti ei põhjenda 
toalitsuse seletuskiri mitte poole sõnagagi, 
mispärast tertoe rea saaduste jaoks just 
säherdused, kõiki siiamaalseid ilmarekorde 
kaugele toarju jättoad tollimäärad on 
toäljatoalitud. -Olgu näiteks meele tuleta
tud, et lihtsa trükitud sitsiriide Peale on 
tolli pandud 1095 senti kilogrammist, 
kuna teiste maade kõrgeim tollimäär, — 
Rumeenia oma, — on waid 294 senti, see 
on — peaaegu neli korda madalam! Muu
des maades aga on trükitud sitsi toll — loe 
ja löö käsi kokku! — 5 kuni 14 korda ma
dalam, kui meie uus toll!

Kas on riidetööstus kokkuwarisemas?
Mis puutub seletusse, nagu oleks meie 

riidetööstus „sunnitud oma tegetoust lõ
petama", kui mitte kõrged^ keelutollid kähku 
maksma ei vanda, siis on „Rahtoa Sõna" 
toeergudel täpsete andmete tooral juba ära 
näidatud, et niisugune kollitamine on toaid 
tühi jutt ja labane demagoogia, millega 
toalitsusel peaks piinlik olema esineda. 
Arwnstiku andmed näitawad, et meie rii- 
dewabrikute toodang aast-aastalt tõuseb, ja 
et eriti ka 1928. aasta jooksul et ole see 
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toodang mitte tagurpidi läinud, Waid on 
kaswannd, ja koguni toed suuremal mää
ral, kui eelmisel, 1927. aastal, hoolimata 
tollest kohutamast sissetoeo kastoamisest, 
mis toalitsuse kujutamise järele ähtoarda- 
toat meie tekstiiltööstust surmale sui
gutada.

Kuid laseme arwudel kõneleda.
Puuwilla ja puu- Kalewiwabri-
willariide kudu kud wal
mise wabrikud 

walmistasid riiet
mistasid riiet

tuhandetes meetrites:
1924. a. 17.488 334
1925. a. 25.690 288
1926. a. 25.852 364
1927. a. 27.254 370
1928. a. 28.852 410

Seega suurenes puuwillariide toodang 
1927. aastal 1.402.000 meetri Mõrra, 1928. 
aastal aga — 1.598.000 mtr. Mõrra, seega 
märksa rohkem. Samuti suurenes kalewi- 
Mabrrkute toodang 1927. aastal Maid 6.000 
mtr. Mõrra, 1928. aastal aga 40.000 mtr. 
mõrra, — jällegi märksa- rohkem.

Nii näeb toälja fee kohutaw tekstiil- 
tööstuse kokkutoarisemise hädaoht, mida 
toalitsus Püüab meile silme ette nõiduda!

Seejuures tuleb arwesse wõtta, et meie 
tekstiil-suurtehased on wiimastel aasta
tel tululiku leidnud olewat üht osa oma 
masinatest ja sisseseadetest Eestist toälja 
toedada ja nendega Lätis ja Leedus uusi 
ettetoõtteid käima panna. Sellest hooli
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mata on tskstiiltööstuse toodang kodu
maa wabrikutes siiski kaswanud.

Tekstiiltehaste toodangu Vasw-amine 
peegeldub wastu muuseas ka tokstiiltöös- 
tuse tooresainete ja poolwalmis ainete 
sisseweo kaswamises. Nimelt näeme, et 
toorest puuwilla ja puuwilla otsi on meile 
sisse weetud:

1927. a. 902,6 milj, sendi eest,
1928. „ 1.107,9 „ „ „

see on — 1928. aastal on neid enam kui 
200 miljoni sendi Mõrra rohkem sisse wee
tud, kui eelmisel aastal.

Samuti on puuwilla niiti ja lõnga 
1928. aastal 32,3 milj, sendi wõrra rohkem 
sisseweetud, kui 1927. aastal.

Ka willase lõnga sissewedu, mis 
1925.—1927. aastatel kõikus 83,1 ja 89,2 
milj, sendi wahel, tõusis 1928. aastal 
160,5 miljoni sendini.

Ühtlasi on ka tekstiiltööstussaaduste 
wäljawedu 1928. aastal kaswanud — 
1626,4 milj, sendilt 1841,4 milj, sendini, 
s. o. 214,7 milj, sendi Mõrra, — jällegi 
rohkem, kui samade saaduste wäljawedu 
kaswas eelmisel aastal, mil see 1433,3 
milj, sendilt tõusis 1626,4 milj, sendini, 
s. o. 191,3 milj, sendi wõrra.
Kas on nahatööstus hukka minemas?

Mitte teisiti ei ole lugu ka nahatöös- 
tusega. Nagu „Rahwa Sõna" laupäewal, 
19. oktoobril, näitas, on ka meie saapa- 
wabrikute ja tooresnaha ümbertöötamise 
tehaste toodang aast-aastalt kaswanud.
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Nimelt on meie kolme suurema saapawab- 
riku toodang kastvanud- järgmiselt:

Walmistatud Toodangu
jalanõusid wäärtus
1000 paari 1000 kr.

1926. a. 226,5 2.539
1927. „ 225,3 2.929
1928. „ 249,7 3.188

Nagu näeme, on niihästi saabaste arw, 
kui ka toodangu wäärtus 1928. aastal 
jõudsasti kaswanud.

Suuremate tooresnaha ümbertööta
mise wabrikute (tööliste arwuga üle 20) 
toodang ja selle wäärtus on järgmiselt kas
wanud:

Ümbertöötatud 
tooresnahkade 
arw tuhandetes

Toodangu 
wäärtus 

tuhandetes kr.

1924. a. 184 4.069
1925. „ 218 5.452
1926. „ 205 5.986
1927. „ 227 5.723
1928. „ 232 6.195

Jällegi näeme, et 1928. a. on niihästi 
saapa-, kui ka nahawabrikute toodang 
tõusnud. Walitsuse seletuskirjus aga kuju
tatakse asja nii, nagu oleks need wabrikud 
hirmsa sisseweo tõttu katastroofilises seisu
korras ju iga silmapilk oma uksi sulgumas!

Meie riide- ja nahatööstuse tõelik olukord.

Ettetoodud andmetega ei taha meie 
mitte öelda, nagu oleks meie riide- ja 
nahatööstus õitswal järjel. Ei, ka nende 
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tööstusharude seisukord ei ole sugugi hiil- 
gaw, kuna ettewõtted suuremalt osalt sun
nitud on Waid osalise koormatusega tööta
ma — turgude puudusel. Olgu näiteks 
Kreenholmi Peale tähendatud, mis enne 
ilmasõda täie koormatuse all töötas 10 
kuni 12 tuhande töölisega, kuna ta nüüd 
harilikult Waid 3 kuni 4 tuhande töölisega 
töötab. Töösturitel tuleb palju osawust 
ülesnäidata ja rohkeAti waewa näha, et 
oma saadustele uusi turge juure wõita ja 
wanu turge alal hoida. Pealegi on suurem 
osa ettewõtetest wõlgadega kõwasti koor
matud, — eriti on see maksew saapawabri- 
kute kohta, — mis ka nende ärilist seisu
korda tuntawalt raskendab.

Kõige selle tõttu on riide- ja nahatöös- 
tuse seisukord kaugel sellest, et Hiilgaw olla. 
Aga milline majandusharu on meil siis 
õitswal järjel? Missugused rahwakihid 
wõiwad meil loorberitel puhata? Kas ta
lupojad, kas töölised, kas kaupmehed, kas 
käsitöölised, kas ametnikud ja teenijad? 
Kõigil on elu wäga raske, ent see ei anna 
ometi mitte walitsusele õigust sihilikult 
liialdama hakata, nagu oleks tekstiil- ja 
nahatööstus Lokkuwarisemas, nagu peaksid 
riide-, saapa- ja nahawabrikud oma uksed 
sulguma, kui mitte, riide- ja nahakaubale 
kiires korras kõrged keelutollid peale ei 
panda.

Kuigi nende tööstusharude seisukord 
kaugeltki hiilgaw ei ole, ometi ei seisa ne
mad ka mitte sedawõrd katastroofi läwel, 
nagu walitsus püüab oma seletuskirjades 
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asja kujutada. Hoolimata suurtest ras
kustest näeme riide- ja nahatööstust kas- 
wawat ja arenewat. Nagu öeldud, ei ole 
õieti ükski meie majandusharudest tunta- 
walt paremas seisukorras. Kõigil nendel 
tuleb suurte raskustega wõidelda. Kas 
peaksime siis kõigi majandusharude kait
seks igasuguste wälismailt sisseweetawate 
kaupade peale keelutollid maksma pane
ma? Kuhu meie aga sellega küll wälja 
jõuame, kui me endid üleilmlisest tööjao
tusest 'ja kaubawahetusest otsekui Hiina- 
müüriga ära eraldame? Kas me niisugu-» 
ses „splendid isolation'is" (hiilgamas 
eralduses) mitte ära ei lämbuks?

Jalanõude toodang ja sissewedu ning 
keelutollid.

Olgu juure lisatud, et „Rahwa Sõna" 
arwestuse järgi meie saapaMabrikud suu- 
dawad Maid waeMalt poole siseturu nõud- 
nüsest jalanõude alal rahuldada, kuna um
bes sama suur hulk jalanõusid wälmista- 
takse käsitsi, wälismailt aga Meeti sisse 
1928. aastal kõige rohkem wast 3% meie 
üldisest jalanõude tarwidusest ja umbes 
6% suurte saapawabrikute toodangust. 
Uus toll, mis jalanõude peale pandud, on 
aga kõrgem, kui töölise töötasu ja muud 
kulud, Peale materjali hinna. (Tolli on 
511—657 senti ühelt saapapaarilt). Nii
suguse tolli juures on üldse wõimata 
wäljamaalt weel saapaid sisse wedada, sest 
wäljamaa saapawalmistaja peaks, kui ta 
tahab meie turule pääseda, oma saabas
tele määrama nii madala hinna, et see 
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enam täit materjali wäärtustki ära ei tasu, 
saapa walmistamise kuludest sootuks kõne
lemata- Et niisuguse tolli-määra juures 
sissewedu päris wõimataks muutub, on 
päewaselge. Ainuke liik jalanõusid, mida 
üldse to eel saab sisse toedada, on — tore- 
duskaup rikaste inimeste jaoks, kes oma 
tuju ja maitse rahuldamiseks toõitoad igat 
hinda maksta. Igasuguste nmude jala
nõude suhtes aga on uued jalanõude tollid 
täielikud keelutollid selle sõna kõige täpse
mas mõttes.

Riide- ja nahakauba tollide tõstmist ei saa 
millegiga õigustada.

Kõike kokku toottes näeme, et ei teks
tiil-, ei nahatööstuse seisukord ei õigusta 
neid peadpööritatoalt kõrgeid tolle, mis 
riide- ja nahakauba kohta 14. septembril 
s. a. maksma pandi. Pealegi näitatoad 
artoustiku andmed, mis Tallinna 1. ja 2. 
järgu kaupmeeste märgukirjas ettetoodud, 
et käesoletoa aasta esimesel poolel on just 
kõigi nende kaupade alal, mis 14. sep
tembril ränga tolli alla Pandi, sissetoedu 
tundutoalt toähenenud, toõrreldes läinud 
aastaga, maha artoatud toaid toäiksed 
erandid. Seda näeme järgmisest tabelist:

Sisssweetud tuhand. kroonides 
1928. a. 1929. a. 1. 

poolaastal

Puutoillast lõnga 379 74,5
Puutoillaseid kangaid,

pleegitud ja pleekimata 617,4 174,4
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Puuwillaseid kangaid Wär» 
toitub, kirjult koetud, 
toärtoiga ületrükitud ja 
merseriseeritud 3.191,6 1.678

Willaseid kangaid, mida üle
5 ruutmtr. ühes kilo
grammis 2.163 991,2

Jalanõusid, eraldi nime
tamata 167,3 104,5

Kummist jalanõusid riide,
naha jne. lisandustega
ja ilma 1.199 638,7

Ümbertöötatud suuri
nähku 974,4 270,1

Nagu näeme, on uute tollide alla -pan
dud kaupade sissetoedu käesoletoa aasta 
esimesel poolel tunduwalt tagasi läinud, — 
peale to üheste erandite. Seejuures tule
tame meele, et käesoletoa aasta esimesel 
poolel tuli sisse hulk niisuguseid kaupu, 
mis juba läinud aasta teisel poolel, -kre
diitidega laiutamise ajal olid tellitud. 
Sellepärast to õis kindlasti ettenäha, et 
käesoletoa aasta teisel poolel nende saa
duste sissetoedu iseenesest toeel enam ta
gurpidi läheb, ilma et selleks toaja oleks 
kõrgeid tolle maksma panna.

Lubamata naljaheitmine rahwa- 
majandusega.

Niisuguste asjaolud-e juures tundub 
ilmarekordid-est mitmetoõrra kõrgemate 
tollide -maksmapanemine otsekui lubamata 
naljaheitmisena niisuguses tõsises asjas, 
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milliseks tuleb lugeda riigi majanduspo
liitikat üldse ja tolliasjandust eriti.

Ent meie töötawale rahwale läheb nii
sugune naljaheitmine liig kalliks maksma.

Mis arwab majandusteadus 
passiiwsest kaubabilansist.

Kuna tollide tõstmist kõige aja põh
jendatakse peamiselt passiiwse kaubabilan
siga, siis ei ole üleliigne weidi pikemalt 
peatuda küsimuse juures, kas on passiiwne 
kaubabilanss tõepoolest niisugune halb ja 
hirmus asi, mida on ilmtingimata tarwis 
nii ruttu kui wõimalik, ju ükskõik missu
guse hinna eest ära kaotada, ning kas eriti 
just kõrged sisseweotollid on selleks kohane 
ja soowitaw abinõu.

Nende küsimuste peale annab majan
dusteadus wäga selge ja kindla, ja nimelt 
eitawa wastuse.

Kõige pealt olgu tähendatud, et nõnda 
nimetatud soodsa ja ebasoodsa kauba
bilansi õpetus on majandusteaduses juba 
ammugi ekslikuks tunnustatud. Ei keegi 
muu, kui majandusteaduse suured klassi- 
kerid ja alusepanijad David- Hume ja 
Adam Smith lükkasid juba 18-ndal sajan
dil selle õpetuse nii põhjalikult ümber, et 
see õieti enam iialgi ei oleks tohtinud 
kodukäijana uuesti nähtawale ilmuda.

Mis nüüdisaja majandusteadus kau
babilansist kõneleb, seda wõib lühidalt 
järgmiselt kokku wõtta.
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Iga riik tasub wälismaa kaupade sisse- 
wedu peamiselt oma kaupade wäljaweoga. 
Seepärast ei saa ükski riik igawesti roh
kem sisse wedada, kui ta wälja weab. Kui 
rikkad riigid- siiski wõiwad omale niisugust 
toredust lubada, — nagu teada, on ri
kaste ja kapitaliwõinrsate riikide kaubabi- 
lanss -enamasti ikka passiiwne, — siis on 
selle nähtuse tähtsamaks (kuigi mitte ai
nukeseks) põhjuseks see, et warem-alt on 
need riigid suuri kapitale teistesse- maa
desse wälja wedanud ja seal tööle raken
danud, mille tõttu nüüd nende kapitali
dega teenitaw puhaskasu sealt kodumaale 
tagasi woolab.

Kehwal ja kapitaliwaesel Eestil ei saa 
muidugi juttugi olla miskisugusest nime- 
tamiswüärsest kapitali wäljaweost ja 
wõõrsil tööle rakendamisest, — mahaarwa- 
tud Waid mõni wõrdlemi-si pisuke erand, 
mis tolli-wahekorüadest tirigitud, nagu 
näiteks abitehaste asutamine Lätis ja 
Leedus meie riidetöösturite poolt. Neid 
erandeid ei maksa arwesse wõtta esiteks 
nende wõrdlemisi wäikse ulatuse pärast, ja 
teiseks sel põhjusel, et samasugustel põh
justel ka Läti ja Leedu töösturid püüawad 
meil oma abiettewõtteid ellu kutsuda, nii 
et sarnased kapitali wäljaweod wastamisi 
tasakaalustuw-ad.

Igatahes on selge, et meile kusagilt ei 
ole niisuguseid rahasumme aastast-aas
tasse sisse woolamas, -mida rikkad kapita
listlikud riigid saawad omawälismailtööle- 
rakendatud kapitalidelt. Sootuks selle 
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wastu, me peame iga aasta wäljamaale 
saatma wõrdlemrsi suured summad oma 
wäliswõlgade protsentide tasuks, fui ka 
põhiwõla järkjärguliseks kustutamiseks. 
Sellepärast ei saa meie kaubabilanss, mis 
moodustab kaugelt suurema osa meie 
maksubilansist, kestwalt passiiwne olla, 
Maid ta peab üldreeglina aktiiwne olema, 
— kuiwõrd kaupade wäljaweole abiks ei 
tule nõnda nimetatud „nägematu wälja- 
wedu", ja nimelt — raha, mida wälis- 
lõbureisijad ja suwitajad meile jätawad, 
Meorahad, mida Eesti kaubalaewastik tee
nib jne. jne.

Kuid sellepärast ei tarwitse meie mitte 
arwata, nagu oleks passiiwne kaubabilanss 
niisugune lubamatu ja hukatuslik asi, 
mida isegi ajutise ja üleminewa nähtusena 
milgi tingimisel ei tohi kannatada, waid 
mille kõrwaldamiseks tulewad alati kõik 
rattad käima panna ja kõige äärmisemad 
abinõud käsitusele wõtta.

Passiiwne bilanss wõib olla hädatarwi- 
lik ja kasulik.

Olgu esmalt tähendatud, et kõige täht
sam on ikka see, missuguseid kaupu sisse 
weetakse ja milleks neid tarwitatakse. Kui 
üleliigne sissewedu on tingitud ebatoot- 
ivate saaduste tarwitamisest, näiteks rel- 
wastuse suurendamisest, laialdasest tore- 
dusainete tarwitamisest jne., siis tähendab 
passiiwne kaubabilanss tõesti rahwama- 
janduslikku raiskamist, ja selle järelduseks 
on rahwa waesenemine, wõi wähemalt 
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takistus tema jõukuse kaswamisele. Kui 
aga sisse weetakse masinaid, kunstwäetist 
ja teisi walmistusabinõusid ning nende 
abil tõstetakse omamaa majandusettewõ- 
tete tulutoowust, warustades neid mood
samate ja täiuslikumate sisseseadetega, siis 
pole passiiwne kaubabilanss, kui ajutine 
nähe, mitte kahjulik, Maid wõib Mäga 
kasulik, ja isegi hädatarwilik olla. Pare
mini warustatud ettewõtted hakkawad 
Marsti odawamini ja paremas headuses 
kaupu walmistama, mille tõttu ettewõtete 
wõistluswõime kaswab ja nendel kergem 
on niihästi Mälisturgudele pääseda, kui 
ka omamaa turult wälismaa kaupu wälja 
tõrjuda.

Nagu eespool öeldud, ei saa meie kau
babilanss kestwalt passiiwne olla, Maid 
peab üldreeglina aktiiwne olema. Ent see 
ei tähenda sugugi, nagu peaks wäljawedu 
tingimata just igal aastal ja igal kuul 
sisseMeost suurem olema. Ei ole iseendest 
Meel midagi kardetaMat, kui kaubabilanss 
ajutiselt passiiwseks muutub. Tentawatel 
juhustel, nagu näiteks, fiti wiljaikalduse 
järele on tarwis seemnewilja sisse wedada, 
on see möödapääsematu- ja isegi Mäga tar- 
Milik ja kasulik, nii et passiiwset kauba- 
bilanssi sugugi ei tarwitse pimedast peast 
ja paaniliselt karta.

Passiiwne kaubabilanss paraneb iseenesest.
Passiiwsel kaubabilansil on muuseas 

see omadus, et see Marem wõi hiljem kut
sub ise niisugused wastumõjud esile, mille 
tõttu sissewedu wähenema ja wäljawedu 
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suurenema hakkab ning kaubabilanss tasa- 
kaalustub ja aktirwseks muutub, — igata
hes küll sel ilmtingimata nõuetaval eel
dusel, et paberraha juure ei trükita ja 
laenude alal inflatsiooni ei tehta. Kui 
riigi rahaliikumise korraldajad ja majan
duselu juhtijad omalt poolt wastawa kre- 
diidi-poliitikaga (diskondi ja wälisweks- 
lite käsitamise alal) selleks weel teadlikult 
kaasa aitawad, siis woib alati rahulikult 
oodata ja kindel olla, et passiiwne kauba- 
bilanss õige ruttu iseenesest aset annab 
aktiiwsele bilansile, ilma et wähematki 
wajadust oleks kõrgete keelutollidega sisse- 
wedu kägistama hakata.

Mis teadusemehed asja kohta lausuwad.

Wäga õieti kirjutab selle kohta Saksa 
majandusteadlane Wilhelm Röpke, keda 
teaduslik arwustus — ajakiri „Soziale 
Praxis" 1923. a., — nimetab „sügawale 
tungiwaks analüütikeriks ja süstemaati- 
keriks", oma teoses „Raha ja wäliskau- 
bandns" (Jena, 1925. et.):

„On eksitus arwata, nagu wõiks raha
kurss „kõikuma hakata" paljalt sellepärast, 
et tol maagilisel imeloomal, mida nime
tatakse maksubilansiks, on tuju tulnud 
passiiwseks muutuda. Ettekujutus, nagu 
wõiks wäliskaubanduse liikumine kunagi 
rahakursi kokkuwarisemise põhjuseks olla, 
pöörab tõsiasjad lihtsalt pea peale. Nii
hästi põhimõttelised kaalutlused, kui ka 
tegelikud kogemused näitawad, et rahalii
kumise olud on algtegur ja wäliskauban- 
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duse liikumine on tagajärg (die Wäh- 
rungsvorhältnisse sind das Primäre und 
die Bewegungen des Aussenhandels das 
Sekundäre). On wäga woimalik, et mak- 
subilansi halvenemine wõib wälisrahade 
kurssi tõsta, kuid see kursi tõus paneb au
tomaatselt niisugused jõud liikuma, mis 
embkumb kas sellekohase süstemaatilise ra- 
hakursi-poliitika toetusel, wõi ilma selleta, 
wastupidise tendentsi (kalduwuse) wälis- 
kanbanduse liikumises esile kutsuwad, kui 
aga paberraha hulka ei suurendata. Raha
kursi langemise tagajärjel tekib liikuwa 
raha massis auk, mis awaldab hindadele 
niisugust surwet, et sisseweo wentiil kinni 
wajub ja wäljaweo wentiil awaneb. Kus 
aga uut paberraha juure trükitakse, seal 
jääb ka hindade langus ning ühes sellega 
ka wäliskaubanduse ja rahakursi auto
maatne paranemine tulemata; sisseweo 
tuhin ei kustu seal mitte ära, waid> jääb 
alale wõi koguni kaswabki weel. Sellepä
rast wõiwad rahaolnde parandajad (Wäh
rungsreformer) wäliskaubanduse arwus- 
tiku peale käega lüüa ja otsekohe asuda 
kurja juure kallale, nimelt — riigi eelarwe 
pnudnjäägi ning keskemisjonipanga infla- 
toorilise krediidipoliitika kõrwaldamisele."

Et raha walgumine ühelt maalt teise ei 
ole mitte „ebasoodsa" kaubabilansi tagad- 
järg, w-aid selle põhjus, seda rõhutab ka 
tuntud rahaliikumise teoreetik L. Mises 
oma teoses „Raha ja ringwooluwahendite 
teooria" (1912. a. wäljaanne, lhk. 204 j.j.). 
Et klassikaline majandusteadus selle tõe- 
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liktt 'põhjusliku wühekorra selgeks tegi, 
seda loeb Mises üheks selle teaduslikuks 
suursaawutUseks. Ühtlasi näitab Mises, 
kuidas passiiwse kaubabilansi juures teki- 
wad kohe tehingud, mis maksubilansi ise
enesest jälle tasakaalu wiiwad. „Riiklised 
korraldused rahwuswaheliste rahawoolu- 
de reguleerimiseks sel otstarbel, et rahwa- 
majandusele kindlustada tarwilikku raha 
hulka, on samawähe wajaliknd ja otstarbe
kohased, nagu näiteks wahelesegamised 
selleks, et kindülstada rahwamajandusele 
tema terawilja wõi raua tarwidust."

Me ei suuda lõpuks keelduda tsiteeri
mast weel üht Schweitsi õpetlast dr. W. 
Bickeli, kes oma 1926. aastal wäljaantud 
raamatus „Vabakaubanduse majanduslik 
põhjendus" muuseas järgmist kirjutab:

„Kaitsetollivoliitika Põhjendamise kat
sed seisawad osalt haletsemiswäärt ma
dalal tasapinnal. Wanad, ammuaequ 
ümberlükatud eksitused on jälle liikuma 
pandud. Kõigepealt olgu märgitud kau
babilansi teooria, mida ammugi surnuks 
loeti. Kuldraha asetamine paberrahaga 
on uuesti ellu äratanud arwamise, nagu 
oleks tollid selleks wajalikud, et nende 
abil kauba- ja maksubilanssi mõjutada. 
Teatawate riikide rahakursi kokkuwarise- 
mise süüdi püüti nimelt passiiwse maksu
bilansi arwele kirjutada. Kestis kaua, 
enne kui lõpuks ära nähti, et põhjuslik 
wahekord on risti wastupidine, ja et 
tasandnwa diskondi- ja dewtisi-poliittka 
toetusel wäliskaubanduse sisemine dü- 
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naami'ka ka paberraha liikumise juures 
makswaks jääb, kui paberraha 
liikumine seesmiselt t e r w e 
on, kuna aga inflatsionistliku poliitika 
juures kõik rahakursi hoidmiseks ette- 
wõetawad kaubitsemise takistused taga- 
järjetuiks jääwad. Kõigepealt püüti wa- 
luuta kokkuwarisemist sellega ära hoida, 
et sisseweole takistusi tehti, milleks eriti 
toreduseained wälja waliti. Kuid ka 
toreduseainete tollid osutusid eksilöögiks. 
Sest wälismaaliste toreduskaupade kal
linemine ei wähendanud toredusainete 
tarwitamist, Waid üksnes juhtis ühest 
kohast tagasi tõrjutud ostujõu sisemaa- 
liste toredusainete juure, tekitades kõrge 
konjunktuuri kodumaa toreduskaupade 
walmistamise alal."

Majandusteaduse häwitaw otsus rahan- 
duspoliitiliste tollide kohta.

Kõigil neil põhjustel ei tule imes
tada, kui W. Röpke ütleb, et, majandus
teadlase otsus rahanduspoliitiliste tollide 
kohta, millega püütakse rahakursi kind
lustamise hnwides wäliskaubanduse lii
kumist mõjutada, ei saa teistsugune olla, 
kui — häwitaw. „Niisuguste tollidega 
Waid suurendatakse inflatsiooni pahet 
weel kaitsetollide pahedega, ilma et sel
lega wäliskaubanduse üldliikumist, liiati 
aga weel rahanduslikku olukorda otsus- 
tawalt muuta suudetaks; niisuguste tol
lide abil wõideldakse waid haiguse wä- 
liste tundemärkide wastu — abinõu- 
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dega, mis haigust ainult weel suurenda- 
wad. Waewalt wõib miskisuguse rawit- 
semise wiisi Eohta midagi weel halwe- 
mat ütelda."

See häwitaw otsus on ka Strand
mani walitsuse riide- sa nahakauba tollide 
kohta täiel määral maiksew.

Kas kõrgete tollidega saab 
Vähendada tööpuudust?

Peale passtiwse kaubabilansi on weel 
üks teine wäide olemas, millega püütakse 
õigustada 14. sept, tolle. Nimelt on 
katsutud seletada, nagu oleks tollitõstmine 
^elleks wajalik olnud, et omamaa tehas
tele ja töölistele tööd kindlustada ja sel
lega tööpuudust mahendada.

Waatame järele, kas peab see põhjen
dus avwustuse ees paika.

Olgu kõige pealt meele tuletatud, et 
kõne all olewad tollimäärad on ennenäge
matult kõrged, — jaolt 2, 3 ja kuni 
4 korda kõrgemad olemasolewatest ilma
rekord idest samade kaupade tollide alal. 
Waewalt on nii kõrgeid tollimääre tar- 
witatud isegi nõnda nimetatud „tollisõda
des", kus kaks riiki üksteise kiuste oma 
tolle peadpööritawale kõrgusele üles win- 
nawad. Selle tõttu on meie 14. septembri 
tollid otsekui wäljakutseks kõigile neile 
wälisriikidele, kellega meie kaubandusli
kus läbikäimises seisame.
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Kas usuwad meie „tugewa walitsuse" 
majandustargad, et teised riigid lasewad 
seda omale rahulikult meeldida, et meie 
oma sisseweole sõjakalt -kõrged tollid peale 
paueme? Kas ei ole meie walitsuse här
rad selle Peale mõelnud, et meie ka ikka 
oma kaupa wäljawedad-a tahame? Ainult 
oma wäljawedu arendades saame meie 
aga tööd muretseda neile suurtele hulka
dele inimestele, kes meil krooniliselt töö
puuduse all kannatawad ja alatoitluse, 
tiisikuse ning -muude hädade käes waew- 
lewad.

Tollide tõstmine hädaohtlik meie wälja- 
weole.

Kas ei pea meie kartma, et wälisrii- 
gid meie sõjakale tollide tõstmisele wõiwad 
wastata sellega, et nad- panewad ka 
nieie maa saaduste sisseweo oma juures 
kõrgendatud tollide alla?

Niisugune hädaoht on kindlasti ole
mas ja wäga tõsine. Wäga kergesti wõi
wad meie tööstuse, kui ka põllumajandus
saaduste ees üles kerkida uued Lollimüü- 
rid ja uued takistused wälisturgudele pää
semisel, ja osa suure waewaga kätte wõi- 
detud turgudest wõib jälle kaotsi minna.

Eriti hädaohtlik oleks see just sellele 
tööstusharule, keda walitsus oma tolli
dega eestkätt tahtis „kaitsta", nimelt — 
riidetööstusele, kelle saatus ja heaolu 
oleneb peamiselt just wälisturgudest, kuna 
enam kui kaks kolmandikku selle toodan
gust läheb iga aasta wälismaale.
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Tagajärjeks tööpuuduse kaswamrne.

Nii näeme, et just 14. sep
tembri tollitõstmine warjab 
e n d a s s u u r t j a tõsist tööpuu- 
0 u s e k a s wa m is e hädaoht u, 
millist olew at tah etud nende 
tollidega k õ r w a l d- a d a, tui 
me w a l i t s u s e juttu tahat- 
s i m e ustu d m Kuna nende tol
lide tagajärjel meie riidetööstus (kui 
ka teised walmistusharud) wõiwad 
kaotada osa oma waewaga kättewõidetud 
wälisturgudest, siis oleks tagajärg see, et 
tehased oleks turu wähenemise tõttu sun
nitud oma toodangut w ühendama ja osa 
töölisi wallandama. Ühes wälisturgude 
kaotamisega läheks aga ta meie saaduste 
wäljawedu tagurpidi, mis kaubabilansi 
jällegi passiiwseks muudaks.

Ärgu arwatagu, et see kõik, mis prae
gu öeldud, on paljad teoreetilised oletu
sed ja tondi seinale maalimine. Meil on 
kindlasti teada, et rohkem kui ühe wäga 
mõjuwõimsa wälisriigi walitsuse poolt on 
meie walitsusele selgesti öeldud, et 14. sep
tembri tollid nende riikide huwisid tera
walt riiwawad'. Küllap asjast huwitatud 
majandusringkonnad meiega kaubawahe- 
tuses seiswates riikides oma walitsustele 
peale rõhuwad, et Eesti wäljatutsuwate 
tollide peale „tarwilikul -viisil" reageeri
taks. Me näeme juba, et 14. septembri 
tollide otsekohese wastukajana algas Lätis 
ja Soomes kõwa liikumine tollide tõst
miseks. Nagu näeme, weereb meie ,,tu- 
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gewa walitsuse" poolt andeksandmatu ker
gemeelsusega liikuma pandud tollikõrgen- 
duse lumepall järjest edasi, ähwardades 
suuri raskusi tuua kõigile meie majandus
harudele, mis töötawad wäljaweo tarwis.

Kaitsetollid — kõlbmata abinõu tööpuu
duse wastu wõitlemiseks.

Jlmamäjanduskonwerentsil, mis 1927. 
a. suwel Genfis ärapeeti, esitas Taani 
delegatsioon resolutsiooni kawa, milles 
waieldi selle hädaohtliku eksiarwamise 
wastu, nagu wõiks kaitsetollid olla koha
seks abinõuks tööpuuduse wastu. Taani 
resolutsiodnis näidati, et tollide kõrgenda- 
mine ei suurenda üldist rahwamajandus- 
likku toodangut, Waid ainult wähendab 
seda.

Ei ole raske ära näidata, et see tõesti 
nii on.

Tollide tõstmise ainuke mõju seisab sel
les, et üksikuid majandusharusid „kaits
takse" kõigi teiste majandusha
rude kulul ja arwel. Lugu on ni
melt nii, et tollide tõstmisega tekitatakse 
waid kapitali ning tööjõu ümberwalgu- 
mist rohkem-tootwatest walmistusharudest 
teistesse walmistush arud esse, mis on ise
enesest wähem-tootwad, kuid mille hinnad 
on kaitsetollide abil kunstlikult kõr
gemale kruwitud. Kui aga kapital ja töö
jõud kunstliku abinõuga — tollide tõstmi
sega — juhitakse rohkem-tootwatest tege- 
wusharudest wähem-tootwatesse, siis on 
selge, et rahwamajanduse üldine kogutoo- 
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dang selle tagajärjel mitte ei suurene, 
Waid tingimata peab wähenema.

Et asja arusaadawamaks teha, toome 
ühe näite.

Terawiljatollid wähendaksid põllumajan
duse kogutoodangut.

Meie põllumajanduse alal on karja- 
saaduste w a l m i s t a m i n e ilmselt 
kõige tootwam ja tulutoowam walmistus- 
haru, sest wõiga, Peekoniga ja muude kar- 
jasaadustega stnrdame meie ikka ilmaturul 
ostjaid leida, hoolimata isegi Taani, Aust
raalia ja Uue Meremaa wõistlusest, kelle 
looduslikud tingimused ja põllumajandus
liit kultuuri olud on meie omadest märk
sa paremad. Sellepärast oleks meie rah- 
wamajanduse huwides tungiwalt soowida, 
et meie põllumehed kõik oma jõu ja tähel- 
panu koondaks karjamajanduse arendami
sele.

Kui meil aga terawilja tollid sisse sea
taks ja selle kunstliku abinõu w a
r a l terawilja hinnad kõrgele aetaks, siis 
awatleksime sellega oma põllupidasaid kar
jamajanduse asemel terawilja kaswatust 
arendama. See tähendab — me juhiks 
teatawa osa oma walmistusjõududest kõi
ge tootwama walmistusala — karjakas- 
watuse — juurest wähemtootwa haru 
juure, sest igaüks teab, et terawilja kas- 
watamise alal ei suuda meie kehw põllu
pind wõistelda Põhja-Ameerika, Kaanada, 
Argentiina ja teiste seesuguste maade 
wiljarikaste ja odawate mustamulla la
gendikkudega.
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On päewaselge, et terato Ilja kastoata- 
mise arendamine sünniks Larjamajanduse 
arenemise kulul, ja et põllumajanduse ko
gutoodang oma wäärtuses selle läbi ainult 
wäheneda toõib, aga milgi tingimusel kas- 
wada ei saa.
Tollide tõstmine wõib Waid tööpuudust 

suurendada.
Kui aga tollidel toaid niisugune taga

järg on, siis ei saa ka tollitõstmine iialgi 
olla abinõuks, mis wõiks tööpuudust wä- 
hendada, sest tööpuudus toõib ainult siis 
wäheneda, kui rahtoamajanduslik toodang, 
ja ühes sellega rahtoa rikkus ja kapitalide 
küllus kastoab. Kui aga rahtoamajandus
lik toodang toäheneb, siis sünnib ka rahtoa 
jõukuse kastoamine ja kapitali kogunemine 
aeglasemalt ja siis ei jõua ka majandus
liku tegetouse kastoamine tööta inimestele 
tööd muretseda.

Neil põhjustel on täielik õigus Saksa 
majandusteadlasel W. Röpkel, kes oma 
teoses „Raha ja toäliskaubandus" (Jena, 
1925) ütleb, et see täiesti ekslik 
on, kui kaitsetolle katsutakse 
tööpuudusega põhjendada. 
„Koguni toeel enam: just toabakauban- 
dus, takistamatu käubatoahetuse jalale- 
seadmine oleks kõige paremaks wahendiks 
nüüdisaja rahwustoahelise tööpuuduse 
arstimiseks."

Näited Inglismaalt.
Selle wäite tõenduseks toob Röpke ette 

ütlemata hutoitawa ja tõsiselt mõtlema 
panewa arwustikulise tabeli toalmiskau-
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Pade sis'seweo ja tööta tööliste arwu liiku
mise kohta Inglismaal 1905—1913. a. 
Sellest tabelist nähtub wastuwaidlematu 
selgusega, et neil aastatel, mil on 
w a l m i s k a u p u rohkem sisse 
w eetu d, ei o l e t ö öp uutdu s Jn g
l i s m a a l mitte k a s w a n u d, w a i d 
otse w a s t u p i d i — on wähene - 
nud, k u n a a g a just n e i l a a s t a - 
tel, mil walmiskaupu wähem 
sisse w e eti, on tööpuudus kas- 
w an ud. Seega ei ole malmis- 
kaupade fissewedu Inglise 
töölistelt mitte tööd ära Mõt- 
n u d, Maid näib, nagu oleks 
w a l m i s k a u p a d e s i s s e w e d u ko
guni Meel aidanud Inglise 
töölistel rohkem tööd leida. 
See on ka arusaadaw, tähendab Röpke, 
sest kaswaw sissewedu pole ju muud' mi
dagi, kui wastutäsu kaswawa wäljaweo 
eest.

Samuti näitawad Inglise wäliskau- 
banduse arwustiku andmed 1923. aastast, 
et kõige Mähem tööta töölisi oli neis töös
tusharudes, mille saadusi kõige rohkem 
sisse weeti.

Ja lõpuks Meel üks huwitaM näide: 
Mc Kenna tollide ärakaotamine, mis pea
miselt puudutas automobiili-tööstust, ei 
suurendanud tööpuudust Inglise 
auto-tööstuses. Maid — mähend as 
seda!

Kõiki neid fakte silmaspidades arwab 
Röpke koguni ütelda Mõiwat, et t ö ö - 

58



puuduse a k l k annat -et w maa 
peaks õieti rohkem sisse we
tz a m a. See pole strgugi paljas paradoks, 
nagu see esimese pilgu peale paistab ole- 
wat. On ju sissewedu wäga tähtsal mää
ral wäljaweo eelduseks, sest kui me teisi 
laseme oma juure sisse wedada, siis leia
me ja loome sellega ühtlasi ka oma kau
padele ostja. Nii wõime öelda, et suu
rendatud sissewedu edendab 
w ä l j a w e d u. Selle tagajärjel aga kas- 
wab tööliste arw majandusharudes, mis 
töötawad wäljaweo tarbeks.

Et sisseweo kaswamine tööpuudust ei 
suurenda, Waitz selle wastu, teda wähen- 
tzab, seda kinnitab ka Saksa majandustea
duse patriark Lujo Brentano, oma artiklis 
„Kaitsetoll ja wabakaubandus Inglismaal 
ja Saksamaal", mis ilmus 1924. a. suwel 
kuukirjas „Die Gesellschaft".

Kõiki neid asjaolusid arwesse wõttes 
peaks selge olema, et tollitõstmise põhjen
damine tööpuudusega ei kannata arwus- 
tust wälja. 14. septembri tollid et wõi 
iialgi tööpuudust N'ähendada, Waid ähwar- 
dawad seda ainult suurendada.

Tollitõstmise hukatuslikud tagajärjed.
Kuna kõrgete tollide tõttu riided ja 

jalanõud märksa kallimaks lähemad, siis 
on kõik keskmise ja wühese sissetulekuga ini
mesed sunnitud oma riide ja jalanõude 
tarwitamist kõige äärmiste wõimalikkutze 
piirideni kitsendama ja kokku tõmbama. 
Weel suurem hulk inimesi, kui siiamaani, 
ei suuda üldse enam omale isegi hädatar- 
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wilikku kehakatet muretseda, ward peab 
kulunud ja auklise suweriietusega talwel 
läbi ajama. Kõige selle tagajärjeks on, et 
wäga wõimaliku ja tõenäoliku wälistur- 
gude kaotuse kõrwal tuleb arwestada ka 
siseturu nõudmise tagurpidi minekuga. 
Selle tagajärjeks on jällegi tööpuuduse 
kaswamine ühelt poolt ja haigestumise 
ning suremuse kaswamine teiselt poolt- 
Ühes sellega kaswawad muidugi ühiskonna 
kulud haigemajade ja — wangimajäde 
ülalpidamise alal, sest elukalliduse ja töö
puuduse kaswades peab ka kuritegewus 
hädaolude sunnil kaswama.

Tööpuuduse ja elukallidu
se, haigestumise, suremuse ja 
k u r i t e g e w u s e k a s w a m i n e, — 
s ee on, m i d- a Strand man i tol
lid meile t õ o t a w a d tuua!

Kuidas üldse suhtuda tollidele?
Eelmistes peatükkides oleme näida

nud, et 14. septembri tollitõstmine end 
kuidagi õigustada ei lase.

Millega seletada, et walitsus on siiski 
niisugused tollid maksma pannud?

„Kaja" Eesti riigile wiimsepäewa pasunat 
puhumas.

Seda mõtteta ja kahjulikku sammu ei 
oska omale kuidagi teisiti arusaadawaks 
teha, fui Maid sellega, et — uähtawasti 
tahtis riigiwanem O. Straudmaun jälle 
kord hiilgada suure majanduspoliitilise re
formaatori ja rahakursi „päästja" osas. 
Wis'tisti oli hr. Strandmann uskuma jää- 
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nub „Kaja" mõttelagedaid, aga seda wal- 
jemini lärmitsewaid oppositsiooniartikleid 
„sotsialistlikule walitsusele", milles wahet- 
pidamata prlhuti wiimsepäewa pasunat 
Eesti riigile, hädaldades, nagu oleks terwe 
maailm hukka minemas ja Eesti rahwama- 
jandils kuristikku kukkumas sellepärast, et 
meie riigi rahandust ja majandust juhatab 
sotsialist A. Oinas, aga mitte tuntud ja 
äraproowitud „tulundustegelased" Harju- 
pankurite ja muude patenteeritud pankrott- 
meistrite kildkonnast. Ja waat — hr. 
Strandmann leidis, et tema tund on jälle 
tulnud, kus ta wõib esineda rahakursi ja 
rahwamajanduse „Päästjana".

Kahjuks aga ei wõetud waewaks enne 
suurt „päästmise" operatsiooni majandus
likel olukorda põhjalikult järele uurida ja 
täpselt wälja selgitada, millest meie kauba
bilansi Passiiwsus on tekkinud, kas on selle 
korwaldamiseks tarwis miskisuguseid kan
geid ja kiirelt mõjuwaid abinõusid tarwi- 
tusele wõtta, ja kui see tarwilik oleks, siis 
■—- mida nimelt tuleks ette wõtta.

Kuna kõike seda ei ole tarwilikuks pee
tud järele uurida, ja kuna hr. Strandmani 
kogu majandustarkus Waid tollide kõrgele 
kruwimises seisab, siis wõetigi ja pandi 
riide- ja nahakaubale umbropsu nii
sugused tollid peale, mis meid terwe 
ilma ees wäga iseäralikku seisukorda 
asetawad ja — tõtt ütelda — lihtsalt 
naeru alla saadawad, kuna need tollid on 
jaoti kaks kuni ligi neli korda kõrgemad 
olemasolewatest ilmarekordidest tollide alal 
samadelt kaupadelt.
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See tee tonti ummikusse.
Peale kõige selle, mis eelmistes 

peatükkides öeldud, peaks selge olema, 
et mitte seesuguste, ilmarekorde kau
gelt wavju jätwate tollidega ei terwen
data meie majanduselu. Mitte sel teel ei 
paranda meie oma kaubabilanssi ja rah- 
wamajandust, et me üksikutele tööstussaa- 
dustele wäljakutsuwalt kõrged keelutollid 
peale paneme. Niisugune tee tonti meid 
ainult ummikusse. Mitte selle poole ei pea 
meie püüdma, et me oma kitsale siseturule 
keelutollidega ülepääsematu Hiina-müüri 
ümtier ehitame, toaid otse selle toastu, meie 
tööstus, põllumajandus ja kõik teised 
rahtoamajandnse harud peatoad energili
selt teid otsima tonlistnrgndele pääsemiseks 
ja toälisturgude laiendamiseks. Ent kui me 
sel teel tahame häid tagajärgi kätte saada, 
siis ei tohi me ometi oma eneste tollimüüri 
hoolimatult ja lausa toäljakutsutoalt ala
tasa kõrgemale upitada, toaid me peame 
just selle poole püiidma, et olemasoletoat 
tollimüüri nii Palju kui toõimalik alan
dada.

Tolle ei saa ühel hootiil nnrka heita.
Sellega ei taha me muidugi mitte 

öelda, nagu tuleks kõik meie sissetoeotollid 
ühe ropsuga ära kaotada. Küll oleme meie 
kindlal artoamisel, et kõik rahtoad sellest 
ainult kasu saaksid, kui riikidetoahelises 
kautiatoahetuses toatiakautianduse põhimõt
ted makstousele pääseksid. Ent sellest ei tohi 
mitte järeldada, nagu peaksime meie ühe- 
kiilgselt ja ühel hootiil kõik oma tollid 

62



nurka heitma. Kui me seda teeks, siis sün
nitaks see ränga wapustuse majanduselus, 
kuna rõhuw enamus tööstusettewõtteist 
ei suudaks wälja kannatada rikaste töös
tusriikide kapitaliwõimsate hiiglaettewõtete 
wõistlust, liiati kus need ettewõtted, olles 
omal maal tollidega kaitstud, wõiwad 
omamaa kaubatarwitaja arwel oma too
dangu ülejääki wäljamaale saata alla sise
turu hindade, leppides Waid minimaalse 
lisandusega otsekohestele materjali ja töö
jõu kuludele (pannes näiteks kapitali 
amortisatsiooni, ettewõtte walitsemise ku
lud jne. omamaa tarw-itajate peale).

Niisuguste asjaoludega arwestades on 
selge, et tollimüüride alandamiseks suure
mas ulatuses, samuti nagu relwastuse wä- 
hendamiseks, on kõige otstarbekohasem tee 
rahwuswaheliste kokkulepete sõlmimine, 
et ühise kawa järgi ja ühtaegu asuda tollide 
— samuti nagu ka relwastuse — wähen- 
damisele (mis muidugi ei takista igal 
riigil üksikult samas suunas ees sammu
mast, nii palju kui tema majanduslikud ja 
poliitilised olud seda lubawad).

Teataw liikumine selles sihis on rah- 
wuswahelises ulatuses käimas. Tuletame 
meele 1927. a. ilmamajanduskonwerentst, 
eriti aga tänawusel rahwasteliidu istungil 
wastuwõetud soowiawaldust, et riigid kahe 
aasta kestel oma tolle ei kõrgendaks, ja 
kawatsust üleilmlist konwerentsi kokku 
kutsuda, just selle küsimuse kaalumiseks, 
kuidas üldise kokkuleppe alusel tollimüüre 
alandama hakata.
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Millised Peawad tollid olema?
Senikaua aga, kui need tollide alanda

mise püüded ei ole tegelikke tagajärgi an
nad, ei saa meie praeguse „organiseeritud 
kapitalismi" olukorras tunnustamata jät
ta, et teataw tollikaitse praegusel momen
dil Eesti tööstusele wajalik on.

Kuid kaitsetollide maksmapanemisel 
tuleb hoolega tähele panna, et me kõrgete 
tollidega ei toetaks wõi koguni uuelt ellu 
ei kutsuks niisuguseid tööstusharusid, mil
leks looduslikud ja muud eeltingimused 
meie maal täitsa puuduwad wõi wäga 
ebasoodsad on.

Peale selle ei tohi tollid nii kõrged olla, 
et ettewõtjad nende warjul oleksid iga 
wõistluse eest kaitstud, otsekui wanajumala 
selja taga, nii et nad wajadust ei tunneks 
oma ettewõtteid tehniliselt täiendada ja 
majanduslikult kokkuhoidlikumalt ning 
otstarbekohasemalt korraldada.

Möödaminnes olgu tähendatud, et 
kaesolewa aasta kewadel seisis ka töö
erakonna eeskawas järgmine nõudmine:

„Tollid tulewad nii ümber korraldada, 
et nad ei oleks eluwõimetu tööstuse püs- 
tihoidmise abinõuks tarwitajate kulul."

14. septembril aga paneb walitsus, 
mille eesotsas seisab tööerakondlane 
O. Strandmann, terme rea kaupade peale 
täielikud keelutollid maksma, mis Mõi- 
maldawad wabrikantidel wõtta kõige laie
ma ja kehwema tarwitäiaskonna tarbe- 
aienetelt sarnast hingehinda, millist ei saa 
teisiti nimetada, kui rahwa koorimiseks 
päise päewa ajal.
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Olgu näiteks nimetatud, et willaselt 
wooditekilt, mis wäljamaalt ostes mak
sab 282 senti, tuleb tolli maksta — loe 
ja löö käsi kokku! — 830 senti!!

Et igal üksikul juhusel täpselt wälja 
rehkendada, milline tollikaitse rahtvmna- 
janduslikult õigustatud ja lubataw tohiks 
olla, see nõuab muidugi wäga põhjalikku 
ja üksikasjalikku tutwunemist wastawa 
tööstusharu seisukorraga, aga enam wõi 
wäheur täpselt on seda ikka wõimalik kind- * 
laks teha. Ja ükski tollimäär ei tohi kõr
gem olla sellest nmärast, mis üksikasjaliku 
uurimise waral kindlaks tehtud kui rah- 
ivamajanduslikult põhjendatud tollimäär 
— peale muu just ka tarwitajate humi
des, kelle a rivet e! tohi etteiuõtjaid' iile- 
kohtuselt rikastada.

tlmbropsn tollide määramine.
Kui aga Strandmani walitsus on tar- 

wilikuks arwanud terwe rea tolle umbropsu 
kahe, kolme ja isegi nelja ja Poole kordseks 
tõsta, siis näitab see jällegi, et siin pole 
põrmugi asjasse süwenetud, ei ole iiksiasja- 
likult selgitatud, kui kõrged peawad tolli- 
määrad olema, Waid on kergekäeliselt ja 
hnnpi rahuldatud töösturite appetiite 
suurte portsjonite wiisi, — nähtawasti 
nii, kuis töösturid soowisid.

Kuiwõrd üle-pea-kaela, ilma asja wä- 
hegi põhjalikumalt kaalumata on walit
sus tollide asjus talitanud, seda näitab 
muu seas ka see asjaolu, et tolle on rän
galt tõstetud ka niisugustelt kaupadelt, 
niida Eestis siianmani pole walmistatud
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'ja mille walrinstanllst wistisEi ka ci mak
sagi meie maal sisse seadma hakata. Nii 
on lugu Eteks woodririidega ja nais- 
terahwaste willase kleidiriidega. Mõle
maid neid riidesorte oleme siiamaani tel
linud wälismailt, kus neid walmista'- 
takse niisuguses headuses, milleni meie 
mabrUknd wist kunagi ei jõua. Asjatund
jate seletuse järgi on näiteks tugelva ja 
lnastuipidawa nwodririide walmistamine 
sedawõrd raske ja keeruline töö, et meie 
wabrikutel wähemalt wiis kuni kümnre 
aastat tarwis oleks katseid teha, enne kui 
nad suudaks woodvirtiet turule lasta, 
mis oma headuselt ligilähedaltki wastäks 
ilmaturu headusele. Uued tollid aga on 
Waid iilheks aastaks maksma pandud. 
Näib küll mõistlikum otewat iv o od ri r iie 
ja willane naisterahwaste kleidiriie tel
lida endist wirft wälismaalt, arendades 
omal maal nende riidesortide walmista- 
mtst, mis juba sise- sa wälismaal ostjaid 
leidnud.

Ei saa põhimõtteliselt eitada, et üksiku
tel juhustel wõib rahwamajanduslikult 
tarwilikuks ja otstarbekohaseks osutuda 
mõnda uut tolli sisse seada wõi mõnda ole- 
nrasolewat tolli tõsta, — selleks, et jalule 
aidata mõnda tööstusharu, mis on iseene
sest elujõuline, kuid Pole jõudnud end 
nõnda korraldada, et teiste maade kapitali- 
wõimsate ettewõtete wõistlus teda ära ei 
häwitaks.

Ent kui me silmas Peame, kui wäga 
kõik meie tähtsamad majandusharud sellest 
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huwitatud on, et lahedamini wälisturgu- 
dele Pääseda, ja kui meele tuletame, et kui 
me tahame oma wälisturge järjest laien
dada, siis ei wõi me ometi endi turgu kõigi 
teiste rahwaste jaoks õhukindlalt kinni 
sulguda, —- kui me kõike seda meeles pea
me, siis Peaks selge olema, et me tollide 
tõstmisega peame äärmiselt ettewaatlikud 
ja tagasihoidlikud olema, isegi neil juhus
tel, kus tolli tõstmine näib rahwamajan- 
duslikult otstarbekohane olewat.

Kuidas edendada kodumaa 
tööstust?

Strandmani tollide kaitsjad on sotsia
listidele korduwalt öelnud: teie mõistate 
Strandmani riide- ja nahakauba tolle te
rawalt hukka, kuid öelge ometi, mis tuleks 
selle asemel teha! Mida tuleks teie arwa- 
tes ette wõtta, et meie riide- ja nahawab- 
rikud sunnitud ei oleks uksi sulgema?

Selle peale olgu kõige Pealt tähenda- 
trld> et meie riide- ja nahatöostus, nagu 
eespool näidatud, sugugi hingewankumas 
ja uksi jäädawalt sulgemas ei ole.

Teiseks ei saa järgmist märkust 
tegemata jätta. Kui meie oleks Strand- 
rnani tolle arwustanud niisuguses suunas, 
et need tollid ei ole küllalt heaks 
abinõuks meie tööstuse edendamisel, 
siis ei tohiks me muidugi Palja armas
tusega piirduda, Maid peaksime otsekohe 
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seletama, millised abinõud on neist tollidest 
p a r e m a d. Ent meie seletame kõige aja, 
d need tollid ei saa üldse meie majaudu- 
sele kasu tuua, Waid wõiwad ainult suurt 
kahju sünnitada. Niisugusel seisukohal 
asudes ei ole meie mitte kohustatud ar- 
wustuse kõrwal otsekohe ette tooma seda 
majanduspoliitilist programmi, nüda wa- 
litsus peaks teostama, kui ta rahwamajau- 
dirse üldhuwides tahaks meie tööstusele 
paremaid arenemise tingimusi luua.

Peaks ka iseenesest arusaadaw^ olema, 
et niisugust majanduspoliitilist programmi 
ühes tarwilikkudo seletuste ia uõbieuduste- 
ga ei saa ära mahutada käe sol emasse 
kirjatöösse. See nõuaks palju rohkem 
ruumi, sest tagajärjerikkäks tööstuse eden
damiseks tuleb riigiwõimul käsitada suurt 
hulka wäga mitmesuguseid Mahendeid, 
mis peawad olema põhjalikult järelekaa- 
lutud ja üksteisega kooskõlastatud.

Nõiarohtu pole kellegil.
Olgu ainult tähendatud, et miskisu

gust nõiarohtu, mis meie tööstuse 
otsekui imewäel kiires korras õitsele ajaks, 
pole ei sotsialistidel, ei kellegil teisel ole- 
:nas. Kui keegi kinnitab, nagu wõiks ühe 
wõi kahe lihtsa abinõuga, — näiteks kõr
gete keelutollide maksmapanemisega, — 
imet teha ja meie tööstus kõigist tema 
raskustest „ära päästa", siis on inimene, 
kes sellast juttu ajab, lihtsalt scharlatan 
(Petis-tohter).

, Küll aga oleme meie weendumusel, et 
meie tööstus mitte hlngÄvaakumaA ei ole 

68



ja -et sihikindla ja targa majanduspolii
tika toetusel wõib meie tööstuse 
o l ukor d fa m m - sa m muilt Para - 
neb a'. Selleks on aga nõnetaw suur 
hulk mitinesuguseib majanduspoliitilisi 
korraldusi.

Paljudelt ainetelt tuleks toll kaotada.

Selle asemel, et tollide tõstmisega tõ
tata, oleks palju kasulikum ja otstarbeko
hasem olnud enne kõik sisseweotollid wal- 
mistamisele tarwilikkndelt tooresainetelt 
ja poolwalmisainetelt ära kaotada, mille 
läbi tööstussaaduste walmistuskulud was- 
tawalt wäheneksid ja tööstusettewõtted 
wõistluswõimelisemaiks muutuksid. See 
aitaks niihästi meie kaupadel kergemini 
wälisturgudele pääseda, kui ka siseturul 
wälismaa kaupadega edukamalt wõistlust 
pidada. Ühtlasi wähendaks see elukallidust 
ja suurendaks teatawal määral tööliste 
reanlpalka, mis laiendab siseturgu nii töös
tuse, kui Põllumajanduse toodetele.

Meil on nimelt siiamaani Meel tcrwe 
rida tööstuse toores- ja poolwalmisaineid 
tollide all, millist nähtust millegi muuga ei 
oska seletada, kui meie kodanliste majan
duspoliitika juhtide waimupimedusega ma- 
jandusiki'isimustes. Selle tõttu on meil 
wõimalikud sarnased iillatawad nähtused, 
et näiteks raud, millest tehakse wedureid, 
atru jne., on pandud märksa kõrgema 
tolli alla, kui sama raud walmissaadus- 
teks ümbertöötatud kujul. Nii tuleb 
ühelt wedurilt tolli maksta 1400 krooni, 
kuna aga- weduri walmistamiseks nime-
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Walt raualt tuleb tolli niaksta 3000 trooni. 
Näib, nagu aleks tollitariifi kokku sead
jal te eesmä-rgiks olnud- — ei mitte oma
maa metallitööstust arendada, Waid seda 
takistada.

Eelmises A. Rei walitsuses tõstis mn= 
jandusmi-nister A. Oinas toores- ja pool- 
Nmlmisainetc tollide kaotamise küsimuse 
üles, missuures walitsuses Nrnsturäaki- 
mist ei leidunud. Kahsuts pidi aga enne, 
kui asja lahenduseks jõuti midagi ette 
lvõtta, A. Rei lvalitsus ametist lahtnina. 
Nimelt on walitsnsel õigus tollide kõr
ge n d il s i maksma panna, kuid tollide 
a l a n d a m i s e d otsustab ainult riigi
kogu seadusandlikul teel. -O. Strandmani 
walitsuse ametisse astumisega aga pöör
dus tuul tollipoliitika alal, nagu teada, 
sootnks teise ilmakaarde. Selle asemel, et 
r a h w a m a s a n d u s e h u w i d e s too
resainete ja poolsabrikaatide tolle ära 
kaotada, pandi üksikute suurtehaste huwi- 
des poolfabrikaatidele (näit, puuwillasele 
lõngale) weel tugewasti tolli juure, — 
selleks, et mõnda wäiksemat ottewõtet 
kõwemini suurtehaste — lõngaivalmista
jale ja riidekndujate — käpa- alla paenu- 
tada. Nii tuleb meil nähtawasti jällegi 
Waid paremaid aegu oodata, kuni me 
ükskord niisuguse walitsuse saame, kes 
toores- ja poollnalmisainete tollid töös
tuse, samuti ka Põllumajanduse arengu 
huwides kolikambrisse heidaks-

Kuidas arendada kodumaa tööstust?

Et anda Waid kõige üldisemat etkekujn- 
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tust majanduspoliitilisest programmist, 
mida tuleks teostada meie tööstuse eden
damise huwides, nimetame Maid mõnda 
üksikut asja.

Eestkätt on Maja energiliselt püüda 
soodsaid kaubalepinguid sõlmida ja ole- 
masolewaid lepinguid iutensiiwselt ära 
kasutada wälistnrgnde laiendamiseks ja 
junrewõitmiseks.

Teiseks on Maja tööstusele tarwilikkude 
tooresainete ja poolfabrikaatide tollid ära 
kaotada.

Edasi on Maja suurt rõhku panna töös
tusliku kutsehariduse lewitamisele ja töös
tusliku tööoskuse edendamisele.

Sel alal on meil Meel palju teha nii 
tööjuhtide kui ka tööliste suhtes. On ju 
Püewaselge, et hästi tööd juhatada ning 
Malmistada, otstarbekohaselt ning kiirelt 
tegutseda wõib ainult inimene, kellel kül
laldane arusaamine ja ülewaade walmis- 
tusprotsessist ning kellel ka tarwilik kutse
oskus.

Kuid ei aita kutseoskus, kui tööstus on 
halwasti tehniliselt organiseeritud. Ka sel 
alal on Eesti tööstusel Möga ja wäga 
palju Meel teha. Siin peab riik 
sihikindla majanduspoliiti
kaga ergutajaks ja aitajaks 
olema, mitte aga kõrgete keelutollide 
Hiina-müiiri taga tööstust unele suigu
tama. Tehnika areneb kiirelt — sellega 
tuleb kaasas sammuda, kui ei taheta teis
tele rahwastele jalgu jääda.

Eesti tööstus on suures krediidi kitsi
kuses; on tihti enese iile koormanud lühi- 

71



keskajaliste ebasoodsate laenudega. Mitte 
wäikese tähtsusega ei ole seepärast tööstuse 
krediitolude parandamine.

Wäga tähtsaiks teguriks tööstuse litku- 
matpaneuriseks on odaw jõud. Wälistöös- 
tnsega oleme wõistluswõimelised peami
selt just aladel, kus meie tööstusel kasu
tada kodumaa looduswarad ja odaw jõud, 
energia. Mitte paljast unistamisest wäl- 
ja minnes ei ole sotsialistid seni suurt 
rõhku pannud põlewkiwi, kui kütteaine 
kasutamisele wõtmisele ja tema destilleeri
misele õli ja bensiini saawutamiseks. Ka 
Narwa kosk on looduswara, mis ei peaks 
igawesti oma odawat jõudu werde wa- 
lama.

Kuid lõpuks töölised — elaw tööjõnd 
ise. Määratu positiiwne tähtsus on töö
liste nii majandusliku kui ka terwishoid- 
lise ja kultuurilise olukorra parandamisel. 
Hea sotsiaalpoliitika on ka kangelenägelik 
tööstuspoliitika. Kapitalistlikule walinis- 
tamisele ei sobi orjade töö.

Wõiks weel terwe rea abinõusid üles 
ülgeda, mis aitaksid meie tööstust edenda
da, kuid nende loetlemine wiiks siin 
kohal liig pikale. Igatahes on selge, et 
ainult niisuguste abinõudega wõime oma 
tööstust arendada, kuna need ilmarekordi- 
lised tollid, mis Strandmani walitsuse 
poolt 14. septembril s. a. ilma ühegi waja- 
duseta maksma pandi, meid ainult uimni- 
kusse wiiwad ja meie rahwamajandusele 
Waid halbil tagajärgi wõiwad tirua.
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