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Katsaus Kiinan Teollisuuksiin
K irj. D . K. Lieu

Ny k y a ik a isten  liik en n evä lin e id en  ja  u lk om aak au p an  lisäk si vo id aan  m ain ita  
k olm e se ik k a a , jo tk a  k a ik k i ov a t o sa ltan sa  v a ik u tta n eet K iinan  teo llisu u d en  
k eh ity k seen , kukin  om alla  ta v a lla n sa . E n sim äisen ä  n äistä  k o lm esta  se ik a sta  
voim m e m ain ita  raak a-a in eid en  saannin , m ikä se littää k in , m iksi jau h o-, p ap u 

ja  Ö ljym yllyt suurim m alta  osa lta  ovat M andsuriassa, s ilk k ilan g an  k eh ru u m ylly t ja  
silk k ik u tom ot K iangsu  ja  C hiang n im isissä  k au p u n geissa , terä sm y lly t ja  pu uöljyn  
p u h d istu steh ta a t H an k ow issa , la s iteh ta a t P osh an issa , ru ok osok erituotan to  K w ang- 
tun g issa  ja  k asv isväria in eid en  va lm istu sla ito k set K iangsissa . S an alla  san oen  raa k a-a i
n eid en  saan ti y leen sä  m äärää sen. m ille  p a ik k ak u n n ille  m inkin la inen  teo llisu u s k esk it
tyy , varsin k in  se lla is issa  m aissa, jo issa  liik en n evä lin eet raa k a-a in eid en  k u lje tta m isek 
si eivät ole san ottavan  k ä y tä n n ö llise t ja  r iittävät.

T o isek si n ä istä  k olm esta  m ain ittavasta  se ik a sta  voim m e n im ittää am m a ttita ito is
ten ty ö lä isten  saannin . T äm ä seik k a onkin  varsin  tä rk eä  varsink in  se lla is illa  te o ll i
su u sa lo illa , jo illa  tu o ta n to  suurim m aksi osaksi perustuu  k äsiteo llisu u teen . E sim erk ik 
si m atto teo llisu u s ensin  a lk oi vau rastum aan  h u om attavasti P ek in g issä  ja  u sk ottavasti 
vaan siksi e ttä  jo tk u t ta ita v a t t ib e tilä ise t  m aton k u to ja t op ettiva t p ek in g ilä is ille  ku inka  
k allisarvoisia  m atto ja  vo id aan  p arh aiten  va lm istaa . O tti verratta in  k au an  a ik aa  
en nenkuin  tien ts in ilä ise t m aton k u to ja t o p p iv a t k a llish in ta isten  m a tto jen  va lm istu sta i-  
don p en k in g ilä is iltä  v e ljiltä ä n  ja  m atto teo llisu u s a lk o i k u koistam aan  T ien tsin in  k au 
p u ngissa . T ientsin  sittem m in  tu lik in  m atto teo llisu u d en  k esk u stak si jo h tu en  u sk otta
vasti itseasia ssa  siitä , e ttä  s illä  k au p u n g illa  on h y v ä t m ah d ollisu u d et, p arem m at kuin  
P ek in g illä , u lk om a iseen  k au p p aan  n äh d en .

Samasta syystä, ammattitaitoisten työläisten 
saannista nimittäin, johtaneena voidaan 
kai myös pitää sekin, että cloisonne teol

lisuus (eräs laji emaljimaalausta) on keskittynyt 
Pekingiin. Ja uskottavasti samasta syystä johtu
neena hiljattain jotkut shanghailaiset teollisuuden 
harjoittajat yrittivät saada Pekingistä keinotekois
ten kukkien valmistajia — työläisiä — siirtymään 
Shanghaihin lupaamalla heille varsin hyvät ehdot, 
kun niitä mitataan Kiinassa yleensä käytännössä 
olevilla palkka- ja työehdoilla. Näissä ehdoissa 
nimittäin luvattiin kolmen vuoden sopimus jatku
vasta työstä, melkein kaksinkertaiset palkat ja li
säksi vielä kyytikulut molemmille päin.

Ja ammattitaitoisten työläisten saannista johtu
neena voidaan kai pitää sitäkin, että silicimista 
(piikivestä) valmistettujen koristeiden tuotanto
laitokset ovat keskittyneet Peking, Soochow ja
Kanton nimisiin sekä joihinkin toisiin näitä lähellä/oleviin kaupunkeihin, vaikka raaka-aine tälle teol
lisuudelle pääasialliscmmin saadaan Burma, Yun- 
nan ja Sinkiang nimisiltä paikkakunnilta.

Kolmantena seikkana voidaan pitää joistakin yk
silöistä johtuvaa yritteliäisyyttä. Tavallisesti aina 
löytyy seikkoja, jotka auttavat näitä yksilöitä tuo
tantolaitosten perustamisessa joillekin visseilletpaikkakunnille. Mutta täytyy myöntää, että useis
sa tapauksissa yksilöitten persoonalliset käsitykset 
ovat vaikuttamassa paikkakuntien valinnassa. Esi
merkiksi Nanyang tunnetaan pongee silkistään 
(ohut, valkaisematon silkki, jota saadaan villien 
silkkimatojen tuotteesta) vain siksi, että seitse
mänkymmentä vaotta sitten eräs maistraatti neu
voi silkin valmistajille kuinka he voivat valmistaa 
hyvää silkkiä. Tämä maistraatti oli syntyisin per
heestä, jonka jäsenet olivat pitkät ajat harjoitta
neet silkin valmistamista. Voisimme ehkä hyvällä 
syyllä ainakin olettaa, että jos kyseessä oleva hen
kilö olisi ollut maistraattina jollakin toisella paik
kakunnalla, niin Nanyang mahdollisesti ei olisi kos
kaan tullut pongee silkin tuotantokeslcustaksi. Sa
mantapaisesti voidaan Nantungin kehittymistä teol- 
lisuuskeskustaksi pitää suurelta osalta edesmen
neen Chang Chienin ansiona. Chang oli syntynyt
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Nantungissa ja mahdollisesti juuri tuo seikka vai
kutti sen, että hän piti tuota kotikaupunkiaan etuti- 
tilalla, vaikka hän olisi voinut monet niistä tuo
tantolaitoksista, joitten hyvinvointia ja edistymistä 
hän harrasti, yhtähyvin perustaa joillekin toisille
kin paikkakunnille.

Nanchung kukoistaa tällä kertaa neulatuotan- 
tonsa vuoksi ehkä vain siksi, että jotkut sen kaup
piaista toivat Hankowista uudenaikaisia koneita ja 
näin auttoivat uuden teollisuuden alkuun. Samal
la kertaa tämän maakunnan toiset alueet, jotka 
tuottavat nisua, ovat varsin takaperoisella tasolla 
teollisuudessa ja kaupassakin ja uskottavasti vaan 
siksi, että ei ole sellaisia, jotka lainaisivat huomi
onsa erilaisille tuotannoille ja toimisivat niitten 
edistämiseksi. Saatuaan joittenkin yksilöiden kaut
ta alkavan sysäyksen, jonka lisäksi sitten vaikut
tavat raaka-aineiden saannista ja muista ehdoista 
riippuvat seikat, teollisuus juurtuu kiinni paikka
kuntaan. Sitten se laajentuu, saa ohellensa toisia 
tuotantolaitoksia ja teollisuuksia ja niin paikka
kunta tai kaupunki vihdoin muodostuu vilkkaaksi 
teollisuuskeskustaksi. Wusin nautti tällaisista 
suotuisista seikoista ja kehittyi varsin nopeasti 
teollisuuskeskustaksi. Tosin täytyy myöntää, että 
Lao nimisen perheen jäsenet ovat huomatulta niit
ten joukossa jotka ovat saattaneet Wusihin teol
lisuuskeskustaksi.

Tässä yhteydessä voidaan mainita eräästä har
haluulosta, mikä on hyvin yleisenä käsityksenä 
Kiinassa asuvien ulkomaalaisten ja joittenkin kii- 
naiaistenkin keskuudessa. Tämä harhaluulo on se, 
että Shanghai olisi tullut Kiinan huomatuimmaksi 
teollisuuskeskustaksi sen vuoksi kun siellä asuu 
ulkomaalaisia, jotka nauttivat itsenäisestä hallitus- 
oikeudesta. Tässä harhaluulossa elävät ovat niin 
halukkaita väittämään, että ulkomaalaisten halli
tus tarkoittaa “turvallisuutta ja hyvinvointia." 
Vaikkakin säännölliset olosuhteet yleensä ovat 
välttämättömiä teollisuuden kehitykselle, niin olisi 
kuitenkin väärin olettaa, että Shanghain teolli
suudet olisivat kehittyneet siellä löytyvistä ulko
maalaisten asutusalueista johtuneina.

Pakolaisten tulviminen Shanghaihin voi kyllä
kin aiheuttaa vuokrien nousut ja muut sellaiset sei
kat, joita hyväksensä käyttäen talojen omistajat 
voivat kiskoa suhteettoman korkeita hintoja ja si
ten tehden voivat kerätä suuria omaisuuksia. Sa
moin kauppiaat voivat saada lisäkundeja näistä 
pakolaisista. Talonomistajain ja kauppiaitten sa
tunnainen hyvinvointi tosin pintapuolisesti katsot

tuna kuvastaa kuin koko kaupunki nauttisi erikoi
sesta hyvinvoinnista. Mutta niin ei ole asianlaita. 
Teollisuuksien kehitykseen eivät voi vaikuttaa juu
ri sanottavasti ollenkaan sellaiset asustusalueet, 
jotka kaiken kaikkiaan käsittävät vain muutamien 
kanttimailien pinta-alan. Teollisuuksien kehityk
selle välttämättöminä täytyy pitää sellaisia seik
koja kuin ovat raaka-aineiden sääntömahdollisuu- 
det, hyvät liikennevälineet ja suotuisat edellytykset 
markkinoille.

Shanghain teollisuuksien edistymiselle edulliset 
seikat ovat: ensiksi se, että kaupunki sijaitsee
laivaliikenteelle soveltuvan joen suussa, Yangze 
joen, joka kulkee lävitse useitten hyvin rikkaiden 
maakuntien, toiseksi se, että hyvä satama tar
joaa mainion pysähtymispaikan ulkomaalaisille ja 
rannikkoliikennettä harjoittaville laivoille ja kol
manneksi se, että kyseessä oleva kaupunki naut
tii nykyaikaisten liikennevälineiden avusta, kuten 
ovat Shanghai-Nanking ja Shanghai-Hangchow 
rautatiet. Jos Shanghai sulun kautta tai jollain 
muulla tavalla suljettaisiin liikennevälineiden yh
teydestä, edes suurinkin osa niistä otettaisiin pois, 
ja samalla katkaistaisiin ulkomainen kauppa, niin 
ei ottaisi kauan kun koko kaupunki olisi muuttunut 
tavalliseksi kalastuskaupungiksi tai meriranta hu
vilapa: kaksi ulkomaalaisille. Vuonna 1925 tapah
tunut aineellisten suhteiden katkasu Kantonin ja 
Hongkongin välillä varsin sattuvasti näytti, minkä 
vaikutuksen liikennesuhteiden päättyminen tekee. 
Hongkong kärsi tästä suhteiden päättymisestä ar
vaamattoman suuresti. '

Ja lopultakin Shanghaissa vallitseva turvallisuus 
näyttää enempi näennäiseltä kuin todelliselta, sillä 
täytyyhän jokaisen myöntää, että viimeisten kah
dentoista vuoden aikana tässäkin kaupungissa on 
ollut useita taisteluita, sen sisäpuolella ja ympä
ristöillä. Ja rauhankin aikaan Shanghaissa taval
lisesti tapahtuu ihmisryöstöjä, murhia, murtovar
kauksia, murhapolttoja ja muita tavallisten suur
kaupunkien rikoksia enempi kuin missään Kiinan 
sisämaassa olevissa kaupungeissa. Näin ollen tätä 
oletettua turvallisuutta ja hyvinvointia ei voida 
pitää minään erikoisena tekijänä Shanghain teol
lisuuksien kehityksessä.

Siirtyessämme nyt tuotannollista elämää edis
tävistä seikoista niihin, jotka sitä jarruttavat, mei
dän täytyy e ns imaise n ä mainita eri maakuntien 
hyväksymät tullilikviitit (vero minkä täytyy mak
saa maakuntaan tulevasta ja sen lävitse meneväs
tä ja muut tavarasta), sisämaan kauttakulkuve-
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rot. Nämä ovat tuotannollisen elämän kehityksen 
suurimmat jarruttajat. Mattoteollisuuden keskit
tyminen Pekingistä Tientsiniin, josta jo alumpana 
mainitsimme, johtui osittain siitä kun viimeksi mai
nitulla kaupungilla on paremmat mahdollisuudet 
ulkomaakaupoille, mutta myös suurelta osalta siitä, 
että Tientsinin mattoteollisuuden harjoittajat ovat 
vapaita kolmenlaisesta eri verotuksesta, jotka 
kaikki pekingiläisten mattoteollisuuden harjoitta- 
jain täytyy maksaa. Myöskin raaka-aineista ja 
polttoaineista täytyy maksaa seitsemän kertaa ve
roa, kun ne tuodaan Shansin maakunnasta, Ta- 
tungista Pekingiin, vaikka tuo matka on vain 672 
li’ita (noin 220 mailia). Hankosin teestä täy
tyy maksaa kolmetoista kertaa kauttakulku veroa 
kun sitä kuljetetaan Kalganiin. Nämä monet eri 
verotukset kohottavat teen hintaa noin kolmekym
mentä prosenttia, toisin sanoen jos laatikko teetä 
Hankowissa maksaa kymmenen ja puoli dollaria, 
niin Kalganissa se jo maksaa kolme dollaria yh
deksäntoista senttiä enempi vaikka hintaan ei li
sätä yhtään mitään muuta kuin pakolliset kautta- 
kulkuverot. Tällaiset olivat verotukset kaksi vuot
ta sitten. Nyt ne useissa tapauksissa ovat vielä 
paljon suuremmat, sillä militaristit tarvitsevat va
roja ja niitä saadaan verottamisen kautta.

Ulkomaiset kauppiaat ovat paremmassa asemas
sa, sillä heidän täytyy maksaa vain viiden prosen
tin nim eli istu lii tavaroille. Kiinalaisten kun täy
tyy maksaa näin suhteettoman suuret verotukset 
tavaroilleen, niin he eivät voi kilvoitella ulkomaa
laisten kanssa, vaikka tavarat ovat samanlaisia. 
Tientsinin lähellä Tongshanissa oleva Shee Hsin 
sementtitehdas ostaa kipsin saksalaisista tehtaista 
tai saksalaisilta tuottajilta, sillä Saksasta tuotu 
kipsi tulee halvemmaksi kuin Hupehin maakunnas
sa, Yingchengistä tuotu, josta täytyy maksaa suun
nattomat kauttakulkuverot ja monopolikustannuk- 
set. Saksasta kun tuodaan kipsiä, niin siitä tar
vitsee maksaa ainoastaan viisi prosenttia sisään- 
tuontiveroa.

Japanin pumpulilanka ja pumpulikankaat kilpai
levat lujasti ja onnistuneesti kiinalaisten tuottei
den kanssa, jotka ovat jotakuinkin yhtäläisiä. Ul
komaalaiset suurtehtailijat, joitten tuotantokus
tannukset ovat suhteellisesti alhaiset, voivat kil
voitella ilman suurempia vaikeuksia kiinalaisten 
tuottajien kanssa, sillä kiinalaiset teollisuudet ovat 
vasta nuoruusiässään. Sisään tuon ti vero, se kun
on hyvin alhainen, auttaa tavallaan ulkomaalaisia 
tuottajia. Sitten vielä lisäksi Kiinassa olevat ul

komaalaisten kapitalistien omistamat tehtaat esiin
tyvät ylivoimasina kilvoittelijoina, ne kun eivät 
joudu maksamaan veroja juuri sanottavasti, joh
tuen monenlaisista "sopimuksista.”

Kiinalaiset tehtailijat vaativatkin, hyvällä syyl
lä kylläkin, että kaikki nämä sopimukset täytyisi 
uudistaa ja sallia kaikille tuottajille yhtäläiset oi
keudet. Samoin he vaativat, että Kiinalle täytyy 
myöntää sellainen oikeus, että se saa itse määri
tellä sisääntuontiverot. Samalla myös vaaditaan 
kauttakulku verojen poistamista.

Toiseksi tuotannollista elämää jarruttavaksi sei
kaksi voidaan esittää se, että Kiinalta puuttuu yh
täläisyyttä rahassa, painoissa ja mitoissa. Tuo
tannon ja kaupan kannalta katsottuna raha ja pai- 
nomitat ovat huomattuja tekijöitä. Nämä ovat 
tärkeitä, rahalla mitataan arvot ja painolla pal
joudet. Kun nämä eivät ole yhtäläiset kautta 
maan, edes suurimmassa osassa maata, niin kau
pan käynti ei ole helppoa ja tuotanto ei voi kehit
tyä luonnollista tietään. Suoranaista keinottelua 
harjoittavat ainekset tunkeutuvat kaikille kaupan
käynnin eri aloille. Nämä usein tuottavat tappioi
ta tavaroitten tuottajille, varsinkin kun nämä yrit
tävät saada tuotteitaan uusille alueille. Kaikista 
näistä vaikeuksista johtuen kaupankäynnin laajen
taminen ei ole niinkään helppo tehtävä, vaikka 
tuotteille todellisuudessa olisi kysyntääkin.

Yuan Shih-kai dollarit tosin kyllä voittavat yhä 
suuremman ja suuremman sijan rahanvaihdossa. 
Mutta kuitenkin näiden rinnalla vielä kiertelee mo
nenlaisia hopea dollareita ja paperirahoja ja mo
nessa kaupungissa joku näistä sivullisista rahoista 
määrää toisten rahain arvon. Kaikki tämä pitää 
paikkansa myös painoihin ja mittoihin nähden, 
vaikka hallituksen taholta kylläkin on hyväksytty 
viralliset standardit. Mutta nämä hallitukset hy
väksymät viralliset painot ja mitat ovat käytännös
sä itseasiassa vasta Shansissa. Mikä pahinta näi
den seikkojen tärkeys useinkin aliarvioidaan.

Vakiintumattomat poliittiset suhteet, niiden li
säksi usein uudistuvat sisällissodat, ovat kieltämät- 
tömästi suurempana haittana tuotannollisen elä
män kehitykselle. Suoranaisesti ne kylläkään eivät 
vaikuta teollisuuksiin, mutta ne säilyttävät kautta- 
kulkuverotukset ja muut sellaiset teollisuuksien 
painostukset sekä myös erilaiset rahat, painot ja 
mitat. Vielä enempi ne ehkäisevät kunnollisen 
rautateiden ylläpidon ja uusien rautateiden ra
kentamisen siinä määrin kuin olisi tarpeellista. 
Rautatiet ovat tärkeitä tuotannolliselle elämälle.
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Kiinassa on tällä' kertaa kaikenkaikkiaan vain noin 
yhdeksän tuhatta mailia rautateitä. Tämä tarkoit
taa siis, että Kiinassa on rautateitä vaan yksi 
maili jokaista 475 neliömailia kohden, maan koko 
pinta-ala otettuna huomioon, tai yksi maili 
jokaista 48,000 asukasta kohden. Rautateitä on 
kerrassaan riittämättömästi. Sitä ei voi kukaan 
kieltää. Mutta vakiintumattomat poliittiset olosuh
teet ja ulkomaalaisille yhtiöille tehdyt myönnytyk
set jarruttavat uusien rautateiden rakentamista. 
Ulkomaalaiset yhtit konsessioneita saadessaan 
ovat suostuneet rakentamaan uusia teitä, mutta 
useissa tapauksissa eivät ole rakentaneet yhtään 
mailia uutta rautatietä. Ja nämä sopimukset eh
käisevät toisetkin rakentamasta niille alueille, j"ot- 
ka kuuluvat ulkomaalaisille yhtiöille. Ja sitten vie
lä lisäksi olemassa olevat rautatiet nauttivat “oi
keudesta,” mikä kieltää rakentamasta uusia teitä, 
jotka voidaan katsoa liikenteessä kilpailijoiksi näil
le olemassa oleville.

M U IN A I N E N

Muinaiset kansat pitivät egyptiläisiä lääkä
reitä suressa arvossa. Persia! aiskuningaä 
Cyrus kutsui Egyptistä lääkärin paranta

maan sairasta äitiään, vaikka kreikkalaisia lääkä
reitä tavallisesti käytettiin Persian hovissa. Ja tuo 
tunnettu kreikkalainen historioitsija Herodotos va
kuuttaa matkakertomuksissaan, että Egyptissä oli 
yltäkyllin lääkäreitä.

Syy siihen, että lääketieteen kehitys Egyptissä 
oli pitemmälle kehittynyt kuin muualla, johtui yk
sinomaan egyptiläisten ruumiintuntemuksesta. 
Avatessaan ruumiita, balsamoidakseen niitä, pe
rehtyivät he täydellisesti ihmisruumiin rakentee
seen.

Tosiaankin on ihmeteltävää, että jo 3 ja puoli 
vuosituhatta sitten oltiin selvillä verenkierrosta 
ja tiedettiin, että sydän oli sen voimanlähteenä: 
“Papyrus Ebersissä,” egyptiläisten etcvimmästä 
lääkekirjassa sanotaan:

“Kun lääkäri painaa sormellaan jotakin ruu- 
miinpaikkaa, tapaa hän joka paikassa sydämen, 
koska sen verisuonet ulottuvat j'oka jäseneen.” 
Tämä verisuonien tieteellinen järjestelmä onkin 
suurmerkityksellinen muinaisten egyptiläisten lää
ketieteessä.

Heidän käsityksensä mukaan johtuvat useimmat

Jotkut vissit ulkomaalaiset voimat, suojanaksen
sa omia etujaan Kiinassa, käyttävät vaikutusval
taansa poliittisiin puolueisiin nähden, avustavat 
niistä toisia, että ne säilyttävät valta-asemansa ja 
niin ehkäisevät yleisen vakiintumisen. Mutta kos
ka tällä kirjoituksella ei ole tarkoitettu takertua 
käsittelemään poliittisia kysymyksiä, niin riittää 
kun sanomme, että Kiinan poliittisilla kysymyksil
lä ei ole vaan Kiinaa koskevat juuret, vaan ne ovat 
kansainvälisiä luonteeltaan. Ulkomaalaisten aineel
liset edut — kaupassa, teollisuudessa ja liikenteen 
alalla — useissa tapauksissa jarruttavat Kiinan tuo
tannollisen elämän kehitystä, joskin ne taas toi
sissa tapauksissa sitä edistävät. Tullisopimukset, 
rautatiesopimukset ja ulkomaalaisten vaikutus Kii
nan sisäiseen politiikkaan, ne ovat seikkoja, jotka 
täytyy välttämättömästi tulla ratkaistuksi kunnol
lisella tavalla ennenkuin Kiinan teollisuudet voivat 
kehittyä vapaammin.

L Ä Ä K E T IE D E
taudeista verisoluista. “Ne alkavat kiertää liian 
hitaasti jne.” Egyptiläiset olivat myöskin huo
manneet, että kuume vaikutti valtimon nopeuteen. 
Useimmat egyptiläiset lääkeaineet olivat valmis
tetut kasviaineista ja todistavat egyptiläisten ol
leen eteviä botanikkoja. Mutta löytyy myöskin 
heidän lääkkeittensä joukosta sellaisia, jotka ovat 
peräisin eläinkunnasta.

Jotta lääke olisi oikein tehokas,. tulisi siihen 
sisältyä niin monta eri ainetta kuin mahdollista. 
— Lääkkeet sisälsivät rikki murennettuja sianham- 
paita, mädäntynyttä lihaa ja rasvaa y. m. s.

Mutta ennenkaikkea pidettiin erinomaisina lääk
keinä niitä, jotka löOO-luvulla valmistettiin ihmis
ten j'a eläinten ulostuksista.

Kun lääkäri oli päässyt selville jostakin tau
dista, oli hänellä valittavana useitakin reseptejä. 
Toiset lääkkeet vaikuttivat nopeasti, toiset taas 
hitaammin, mutta paljon varmemmin. *

Olipa sellaisiakin lääkkeitä, jotka vaikuttivat 
ainoastaan määrättyinä vuodenaikoina. Niinpä 
löytyi erästä silmälääkettä, jota voitiin käyttää 
ainoastaan ensimmäisenä ja toisena talvikuukaute
na, toista käytettiin kolmantena ja neljäntenä 
kuukautena. Lääkkeitten ulkomaalaisessa nimes
sä näytti olleen samanlainen taikavoima Egyptis


