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183 LYX OCH IMPORT.
Saima ,?:o 7 13.11 184i

florgi Tidning har :L (tel nya trel vLindL sin htg Liii nalionalekonomin
och gjorl della under al Imän förvån ng II r egen kila hur. Bladel har
dervid synnerligen afsel 1 alI gi fva Saima nöd iu lä rdoniar, och dess
värda sidokamral opinionsväg. Helsingfors Tidningar, har skyndal
ali nedlägga soi hyllning för dess synnerhga ilisigi och lalang älven pti
della fäll. Helsingfors Tidningar hade ocksä luut skti härlili, emedan

10 13. T. hade haft mediidande nog för aLi uppiysa dem om en sak. sam
eljesl hvar man känner, men hvilken Ii. T. i Iveline särsklida artiklar
eke förrnåll ulreda: ali neniligen Svenskl mynl kornniil tilit Finland
mindre genom handel pä Sverige än derigenom, till Finsk handiande
uli Stockholm inkasseral beloppel för deras Erän andra ulrikesorler
erhälina vcxlar.

Men hufvudsa ken, i fräga n om förhå Ilandel melu n exporl och
irnporl. kun ingen sakkunnig tillerkanna 13. Ts. snli arlikiar nägol
annal värde. än det dc ega af den goda viljan. Ty p3sltendel. alI
infl5randet af Ivxartiklar liii elI and, sam deremoi ui(ör nödvän—

20 dighetsvaror. ruinerar landel. är en sä gammal slagdänga. alI dess
upprepande föga skulle förijena bemärkas. oni icke des%a frägors
olYeniliga afnandlande Finland vore en sä ny och säilsam sak.

Ingen lärer belvilla. ali 1. cx. Iräden 1 landeis skogar äro en
fullkomlig lyxarlikel, sä länge dc lemnas alI ruilna ncd pä den plats der
(te uppvuxil. 8. T. stöler väl ocksä pä della inktsi. nen lemnar det
derhan. för ali tter vända sin nilälskan mol uliändska lvxartiklar.
Bladet har likväl glömi bevisa, alI del ulifrån införda kramet skulle ega
mindre värde än elI sädanl nedrulinandc lräd, eller 1 nalionalförmö—
genheten betyda mindre än della. Ocksä har del glöml anföra. hviika

30 uiländska produkter borde imporleras till landel i stället för dc
fördertl iga lyxarli k la me.

Saken borde eljesl vara lemligen klar. Skall endast införseln af
lyxartiklar inskränkas. sä är deraf en natumlig följd, ali landets exporl
mäsle minskas. Ty hvarken kunna i ulbyte mol landels produkler
endasi penn inga r erhällas frtn u liandel. eller fln ias i egel and
girigbukar nog. hvilka bIoti glädjasaf pennngens äskädande, eiler
Förmä Finlands skeppsredare bällre än någol annal lands grunda sin
förijenst endasl pä exporler. Viii man säledes ulestänga förbruknlngen
af lvxarliklar. sä mäsle man iåta en moisvarande anlal träd landels

40 skogar rulina ned pä sina röller. Viii deremot 13. T. ätaga sig ali lära
landeis invtnare.af hvilka ulländska artiklar dc hafva niera behof än
aC dc fördömda lvxartiktarne, sä lorde väl denna lärdoln blifva dem
serdeles väikommen. on, biolI det i nationalekonomin durkdrihia
bladet lillika sörjer för dessa varors afsättning.

1 luru del i sädane i’örhällanden blir möjilgl. ali en generalion genom
sin iyx kaI] förslöra den af svunna slägien ä rEda na tionaiförmögenhe—
Len och derlili uppsluka. hvad kommande generalioner skola förvärfva,
del rnt 8. T., som drifver dessa kökskammariLiror, söka ulreda, Menar
bladel. alI Finlands skogar förödas. för ali mcd den, köpa lyxvaror, sä

50 bör del försl bevisa. ali skogens begagnande lill försäljning föröder
densamma. Lärare i skogshushällningen Liro lillsvidale afannan lanka.
Dc päslä, alI ju bälire afsällning skogsprodukter hafva, deslo bätire
värdas skogarne. Ja del synes fullkomligen säkert, hv;id vi höri nägon
yrka, till oli bIolI furuplankor belalas högi nog. sä skolti tallar
uppdragas i lrädgärdssängar och blomkrukor, Ar äler meningen. alI en
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öFverdrifven import aF lyxartiklar leder klingande myntet ur landet,

hvarmed detsamma nu så lyckligen blifvil försedi, så är det väl sarnt,
aH 2 till 3 rnillioner Rubel Silfver äro lätt afsatte. Meri om dc till sista
siyfvern utvandra 1845, sä älerkomma dc visserligen redan 1846.
Räcker utvandringen Rera är. sä iorde väl återkomsten lika länge
fördröjas. Meri det vissa är. ali den nu lefvande generalionen, som
vällal klingande mynleis expori. äfven skall nödgas sörja För dess
:uerskannde. Ty sä snari summan af det cirkulerande myntet i ett land
aftager, falla äfven varuprisen, d. v. s. mynlel blir dyrare, medan dc
ulländska varorna pä inköpsorten bibehälla siti pris, Lifvensom behof
vei af landeis exportartiklar pä utländsk ort Forifar. Imporlen af dc
förra mäsle dä minskas, men utförseln af dc sednare förblifva densam
ma sam förr. Mcd andra ord: sä snart behofvet af penningar 1 landet är
större än behofvet af Iyxartiklar, sti skall man importera dc förra hellre
än dc sednare. Och ati detta handelsbalansens återställande icke kan
uppskjutas frän den ena generationen till den andra, det läres enkelt
deraf, ait utlänningen icke lernnar längre kredit än pä eit halft är.
Redan efier denna korta tid mäste derföre anvisningen på en komman
dc generation ätergä mcd protesi. Fiär Faller framiida generationer
sUedes precist samma fördel till godo. hvilken B. T. i andras spär anser 20
blifva följden deraf, att handelsböckers beviskraft kommer att upphö
ra.

Huru »vetligt» en styrelse skulle handla, hvilken genom förbud eller
hög tulI sökte hindra införseln af Iyxartiklar till Borgä, endast För att
skydda den goda stadens invänare mot ruin. lärerafdet anförda kunna
bedömas. Att B. T. icke söker annat ändamäl i Lullagstiftningen,
öRerenstammer Fuilkomiigen mcd dess vyer i öfrigt. Erkända statsmän
och lärare i nationalekonomin äro dock nog Fria att hysa andra tankar

ämnet. Äfven dc ibland dessa. som gilla restriktiva ätgärder, göra det
endasi på dessa Ivenne grunder: att beskattningen jemnare Fördelas, d 30

den lägges pä sädane utländska produkter, hvilka blott af dc Förmöu
nare i landet konsumeras. samt att förbud mot eller högre tulI pä
utländska Fabrikater befordrar den inhemska industrins Förkofran.
Eller förmår B. T. icke inse, ali en styrelse. som ville hindra landets
invänare ati köpa, äfven skulle hindra dem ali sälja? Och tror 8. T.. ait
icke hvarje inviinare Borgä anvLinder samma summa pii lyxariiklar.
anlingen en del af summan tilIfaller den goda stadens tulikammareeller
icke? — Hvad en omtänksam siyrelse derföre vid tullagstiftningen har
ali afse, är icke invänarenas därskap eller klokhel deras utgifter, uran
deras jcmna bcskattning och tilIfälle För dem att förvärfva inkomster, 40

huru helst än dessa mä unvändas. Det ekonomiserande bladet baxnar
räti vid den tanken, »att tullagstiftningen icke skulle hafva nägon högre
uppgift än den ati Föi-skalfa staten inkomster». Okända förhillanden
För densamma lärer det säledes vara, att 1 Nordamerikanska staterna
och i Norrige ingen grundskatt fimnes, derföre ali dessa länder gjort det
till tullagstiftningens uppgift ait förskaffa staten inkomsler; alt fem till
sex »lyxartiklar» vid namn kolonialvaror i England äro sä högt
beskattade, »att dessa lemna staten högre inkomster än alla andra
utländska lvxartiklar tillsammantagna o. s. v. När 3. T. vilI uppställa
nya eller försvarar gamla inskränkla teorier för tullagstiftningen, sä 51)

borde den i sanning för dem uppoffra tiera af sina dyrbara spalter och
bevisa, hu ru dLrak tigi sagde länders styrelser och alla Europeiska
stalers dessutom handla, dä dc verkligen göra vissa delar af tullagslift—
ningen till eit medel ati besörja slatens behofver.

Ati icke heller beskattningen pä utländska ftibrikater afser t. cx.
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Borgåboemas flärd och falienhet för iyx otan, jcnltc inkomster för
staten, skydd för t. cx. cigarrfabriken i 8orgi. derpii bedja vi 8. T.
godhctsfuiIt ickc vidare tvifla. Må det tro oss pi vira ord, att så
förhåller sig mcd aila civiliscrade Uindcrs tuilastiftning. Förhiiandct
kan visseriigen stöta 13. T. för hufvudet: men hira värdt jir. att ocksi 8.
T. skali. som det heter, förgäfves afnöta sina hum pi bernödandet att
fii sakcn ändrad.

Viii det cclebra biadet innu bråka sin hjemna mcd ngon utredning af
frågan, så återstår för dcss skarpsinnighet att förkiara: huru ännu »den

(1 enskiide personen behöfvcr veri: för att ej utöfver hvad luin sjelf
förijenar. konsurnei-a. btide det luin Lirft. och det andra anse honom i en
framtid komna utt [örvärfva», scdan sta ten benäget åtager sig a it göra
en sidan kornsumtion omöjiig? Ty Luis vidare mste det anses antag
ligt, aLt staten konsumerar genom de enskildas bitriide. Om stiledes
staten har det af 3. T. för densamma rcqvi rerade veti, ui t genom iag
och författning hindra sig sjeif från en s beskaffad konsumtion, så ar
det niistan troligt, att äfven den enskilde kiter bii dcrmcd otan att dertili
behöfva använda en enda gran af sitt vett — 1 hiindcise kun nemligen
icke sitter vid statsrodret. Vilil deremot staten och 8. T. gLlnstigt tilkita

20 den enskilde att använda sitt vett, på sätt äfven 8. T. ansett honom
»behöfva» bruka det. siar det likaså probabeit, att statens vett biir
obehöfligt tuli att afvända sagde giupska konsumtion. Och om hgen
till en så beskuffad konsumtion för det tredje aldrig kun komma öfver
en he] generation, än mindre fortfara för hela dess tid pi jorden, hviiket
vi äro böjda utt Lro. så finnes hän ännu en anledning för staten att laita
sitt vett hvila — meri icke för 13. Ts. »utvidgade redaktion>’.

30 184 OM FÖRSLAGET TILL FATTIGVÅRDEN.
Sujuu, no 8. 9 och /0 20. och 27.!!. 6.111 1845

Mcd fog har en af Iandets Tidningar tadiat den tystnad och likgiltighet.
hvammed en sai vigtig fraiga sam den oni fattigvairden biifvit från
publicitetens sida ansedd. Ursäkten för Tidningarne iigger dock 1 deras
okunnighet och oerfarenhet om alIt det, som anizair staters icke mindre
än kommuners förvaitning. Tadlet för hkgiltighet träffar deremot dc
hedervärda män, hvilka frågan rörer något nämmure, än den vanhgen

4t) rörer en tidningsredaktör. Ty menniskans niedlidsamhet är icke en lika
tmäget verkande sporre sam hennes egen fördei. Och det är demförc
närmast deras sak, hvilka till fattigvården bidraga, att laita höra sina
önskningar och förslag för dess lämpliga inrättande. Detta synes sä
mycket mer vara p1 igi, som landets Styrelse genom a tt kita uta rbeta och
spnida ett underdainkzt Förslag till Nädig Förordning angaiende kittig
vårdcn velat gifva kunnige och nitiske män tillfäile att i ämnet yttra
sina tankar och sin erfarenhet. Att det lilla dugliga. tidningslitteraturen
under sednare häl ften a f förl idet är hade a tt cmbjuda, isyn nerhet va r
åiskilliga Insändares förijenst. bör erkännas pä samma gaing, soni detta

50 förhällande bör uppmunira till god fortsättning.
Fattigvärdsfrågan är i hvarje civiliseradt and en af dc vigtigasle för

dagen. 1 länder der befolkningcn är stor. maiste nödvandigt tulifället till
utkomst för den enskiida mcd hvarje dag försvairas. Aler i stater, i
hvi Ika förmögenheten är samlad pä en a nistokrat is liändcr, verkar detta
likasä till en stor k kiss a f egcndomslösa arbeta ne. hvi kas tai ri khet och


