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EESTI TÖÖSTUS MURRANGULISEL

1940.-1941. AASTAL: TURUMAJANDUSELT
PLAANIMAJANDUSELE

Maie PIHLAMÄGI

Ajaloo Instituut. Rüütli 6, EE-0001 Tallinn, Eesti

Artikli eesmärk on anda tööstuse näitel ülevaade Eesti NSV valitsuse ja Eestimaa Kommu-

nistliku (bol&evike) Partei sammudest majanduse üleviimiseks kapitalismilt sotsialismile, turu-

majanduselt plaanimajandusele.

TÖÖSTUSE NATSIONALISEERIMINE

1940. aasta juunisündmuste tagajärg oli Eesti Vabariigi senise poliitilise ja
majandussiisteemi tdielik 16hkumine ja iimberkujundamine uuel - sotsialistlikul —

alusel. Kiireteks poliitilisteks ja majanduslikeks iimberkorraldusteks avasid

tee Riigivolikogu otsused 21.juulist 1940 Eesti kuulutamisest Noukogude
Sotsialistlikuks Vabariigiks' ja 22. juulist 1940 Eesti astumisest Noukogude
Sotsialistlike Vabariikide Liitu’>. ENSV konstitutsiooni § 4 fikseeris ENSV

majandusliku alusena sotsialistliku majandussiisteemi ja tootmisvahendite

sotsialistliku omanduse, "mis on kindlustatud kapitalistliku majandussiisteemi
likvideerimise, suurtdostusettevotete tootmisvahendite eraomanduse kaotamise ja
nende ettevotete, pankade, transpordi ja sidevahendite natsionaliseerimise taga-
jarjel sihiga tdielikult kaotada inimese ekspluateerimine inimese poolt ja liles

ehitada sotsialistlik iihiskond".* Phiseaduse § 5 maidratles sotsialistliku omandi

kaks vormi: riiklik (kogu rahva vara) ja kooperatiivhe. Nende korval lubas

konstitutsioon (§ 8) siiski eksisteerida ka ENSV seadusega miidratud piires
tiksiktalupoegade ja kisito6liste eramajapidamistel ning véikestel toostuslikel ja

! Riigi Teataja (RT) 1940, 74, 733.
2

RT 1940, 76, 743.
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RT 1940,111,1117.
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kaubanduslikel eraettevötteil.‘ Konstitutsiooni $ 11 fikseeris ENSV majandusliku
elu määrajaks ja suunajaks rahvamajanduse plaani "ühiskondliku rikkuse

suurendamise, töötava rahva ainelise ja kultuurilise taseme järjekindla töusu,
NSVL söltumatuse kindlustamise ja ta kaitsevdime tugevdamise huvides".’

Konstitutsioonis oli sätestatud, et Eesti NSV on tööliste ja talupoegade
sotsialistlik riik. Nii polnud üllatus, et töölisklassi osatähtsuse tõstmiseks ühis-

konnas alustati sotsialistliku sektori loomist majanduses tööstusest. Esimeseks

tähtsaks sammuks oli tootmisvahendite eraomanduse kaotamine. 23. juulil 1940

võttis Riigivolikogu vastu "Deklaratsiooni pankade ja suurtööstuse natsio-

naliseerimise kohta", mis kuulutas kõik pangad, suurtööstusettevõtted,
kaevandused ja transpordiettevõtted koos nende varadega kogu rahva (= riigi)
omandiks.

Väljendades veendumust, et natsionaliseerimise otsus vastab täielikult rahva

ja riigi huvidele, kutsus Riigivolikogu köiki töölisi ja teenistujaid üles pidama
revolutsioonilist distsipliini ning töötama ennastsalgavalt uue korra löplikuks
võiduks.°

Valitsus tegi natsionaliseerimise korraldamise ülesandeks Majandusminis-
teeriumile, kes "Natsionaliseerimise korraldamise seadusega"” määrati riigistatud
ettevõtete ja nende varade valitsejaks. Natsionaliseerimist asus juhtima 25. juulil
1940 Majandusministeeriumi juurde moodustatud Natsionaliseerimise Pea-

komitee koosseisus Oskar Sepre (esimees), Arnold Veimer, Richard Mahl, Viktor

Udam, Nadežda Tihhanova, Voldemar Erit, Alfred Maasing, Lazar Vseviov,
Erna Keerdo ja Hendrik Allik.*

Eesti elanikkonna enamusele olid sotsialismi pShimotted vodrad ning
vastuvöetamatud. Vöimuorganitele polnud see teadmata ning nad vötsid uute

printsiipide juurutamiseks majanduses appi karmi seaduse. 25. juulil 1940, päev
enne natsionaliseeritavate tööstusettevötete esimese nimekirja avalikustamist,

pandi presidendi dekreedina maksma "Majandusliku sabotaaZi vastu vöitlemise

seadus"”, mille abil loodeti tagada natsionaliseerimise edukas kulg. Seletuskirjast
seaduseelnõu juurde'® selgub, et seaduseelndu ajendas välja töötama Eesti

elanikkonna puudulik arusaamine uue valitsuse majandusreformidest, mis

taotlesid Eesti majanduselu ummikust véljatoomist ja kogu to6tava rahva heaolu

tostmist. Selle asemel et reformidele kaasa aidata, tegutsesid mitmed ringkonnad,
eelkdige majandusringkonnad teadlikult reformide vastu, likvideerides ette-

votteid, havitades varasid, rikkudes tahtlikult tootmisvahendeid ning kiilvates

paanikat rahva hulgas. Seaduseelnéu autorid Majandusministeeriumist lootsid

4
RT 1940,111,1117.

3 Samas.
®

RT 1940, 77, 745.
7

RT 1940, 89, 870.
8

Rahva Hail, 1940, 27. juuli.
°

RT 1940, 80, 767.
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riiki ja rahvamajandust ohustavat tegevust vältida karmide abinõude raken-

damisega.
Seadus määratles majanduslikku sabotaaZi kui tahtlikku tegevust, mis on

suunatud riigi ja rahvamajanduse huvide kahjustamisele. Majanduslikuks sabo-

taaziks peeti too vOI tegevuse katkestamist ettevottes, ülesannete hooletut

taitmist, majanduse alal kehtivate seaduste, mairuste ning korralduste eiramist,

tootmisvahendite, tooraine ja toodete tahtlikku rikkumist voi hdvitamist, ettevotte

osalist voi tdielikku likvideerimist. Saboteerijaid vois kriminaalvastutusele votta

ning karistada kuni kolmeaastase vabaduskaotusega koos vara konfiskeerimisega.
26. juulil avaldati valitsuse kinnitatud natsionaliseeritavate ettevotete ja

pankade esimene nimekiri, millesse oli liilitatud 103 panka ja 487 suurtdostus-

ettevotet (20 ja enama töölisega ettevotet).!! Nimetatud olid Eesti Vabariigi
toostuses votmepositsioonil olnud ettevotted Balti Puuvilla Kudumise Ja
Ketramise Vabrik, Kreenholmi Manufaktuur, Narva Linaketramise Manufaktuur,
Narva Kalevi Manufaktuur, tekstiilivabrik Rauannt, Port Kunda tsemenditehas,
A. M. Lutheri Mehhaaniline Puutoostus, Fr. Krulli ja Ilmarise masinatehased,
Volta Tehased ja teised. Enamikus nimekirjas seisnud vabrikutes ja tehastes

õnnestus aktiivsematest töölis- ja parteitegelastest moodustatud kohalikul

natsionaliseerimiskomiteel võtta juba sama päeva õhtuks oma kontrolli alla

varad, dokumendid ja asjaajamine.'* Komitee ülesanne oli koostada akt ettevötte

natsionaliseerimise kohta, vötta üle ettevötte aktivad ja passivad bilansi alusel

ning koostada üksikasjalik aruanne ülevõetavate varade kohta.” Tehase või

vabriku kohalik natsionaliseerimiskomitee tegutses majandusministri määratud

komissari juhtimisel. Viimase esmaülesandeks oli koostöös ettevõtte seniste

juhtivate organitega (nõukogu, juhatus, revisjonikomisjon) tagada häireteta

tootmistegevus kuni ettevõtte lõpliku ülevõtmiseni, s.o. üleminekubilansi ja
ülevõetud varade kohta koostatud aruande allakirjutamiseni ning kinnitamiseni.

Pärast seda lasus kuni direktori ametisse määramiseni kogu vastutus ettevõtte

normaalse funktsioneerimise eest natsionaliseerimiskomiteel ja tema esimehel —

komissaril.'* Riigile ei läinud üle mitte ainult tööstusettevõtete tootmis- ja
abihooned, varad, aktsiad ning osatähed, vaid ka ettevõtte kohustused, sealhulgas
võlakohustused. Natsionaliseeritud tööstusettevõtete komissaride tegevuse
koordineerimiseks moodustati Majandusministeeriumi juurde 31. juulil 1940

Tööstuste Juhtimise Komitee eesotsas Arnold Veimeriga. Komiteesse kuulusid

veel Richard Mahl, Voldemar Erit, Rudolf Sõrmus ja Alfred Maasing.”
Seoses natsionaliseerimise lisanimekirjade kinnitamisega augusti algul

kerkis päevakorda riigikapitali osalusega aktsiaseltside ja osaühingute natsio-

naliseerimise küsimus, sest Majandusministeerium pidas ebaloomulikuks, et

'
vt. RT 1940,81,771;82, 779.

12
Rahva Hadl, 1940, 27. juuli.

13
RT 1940, 89, 870.

14 Samas.
15

RTLisa 1940, 69, 2181.
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riigikapitaliga ettevõte tegutseb põhikirjaliselt kui eraettevõte.'° 1940. aasta

s.augusti seadusega'’ kuulutatigi. riigi omandiks kõik osaühingud ja aktsia-

seltsid, kelle aktsiatest või osatähtedest vähemalt pool oli riigi valduses.

Selle seaduse alusel riigistati 8. augustil 1940 Eesti Metsa ja Tselluloosi

Aktsiaühing, aktsiaseltsid Esimene Eesti Põlevkivitööstus, Eesti Turbatööstused,
Eesti Fosforiit, Telliskivi Tehased, Vaguni- ja Masinatehased "Eesti Dvigatel",
Elektrikeskus, Eesti Metsatööstus ja Virumaa Elekter, osaühisused Tallinna

Külmhoone ja Kodukäsitöö ning kaubandusühing Ehituskivi.'* Köigi natsionali-

seeritud ettevõtete aktsiad ja osatähed tuli nende omanikel Majandusminis-
teeriumile iile anda 15. augustiks 1940."

Samal ajal töötatı Majandusministeeriumis välja "Riigi ja natsionaliseeritud

ettevötete aktsionäride ning osanike vahekordade korraldamise seaduse" eel-

ndu®, mis esitati 17. augustil 1940 valitsusele arutamiseks. Seaduseelndu nagi
ette endistele omanikele kompensatsiooni maksmist vastavalt aktsiate ja
osatdhtede viirtusele. Viimane pidi kujunema ettevGtte varandusliku seisu

hindamise tulemusel. Hindamiseks kavatseti luua Majandusministeeriumi, Eesti

Ametilihingute Keskliidu ja Pikalaenu Panga esindajaist koosnev komisjon.
Kooperatiivide ja riigikapitali osalusega ettevotete aktsiate ja osatihtede

kompenseerimine pidi aga toimuma nominaalvéartuses. Siiski ei tohtinud iihele

isikule makstav summa iiletada 10 000 Eesti krooni. Miks just selline summa oli

seatud iilempiiriks, selgub majandusminister J. Narma kirjast 19. augustist 1940

EK(b)P Keskkomiteele. Selles palus ta partei seisukohta "kaugeleulatuva
tahtsusega" seaduseelndu suhtes. Kirjas margiti, et kompensatsiooni 10 000

krooni suurune ülemmäär on "ausa tooga kogutud kapitali piiriks".?' Et

aktsiondride hulgas oli arvukalt palgatootajast viikeaktsionire, kellel oli iiks—-

kaks aktsiat vOI osatdhte, pidas majandusminister ilmselt poliitiliselt targaks
ndidata iiles hoolitsust tdotava rahva suhtes ning kompenseerida neile aktsiad ja
osatihed, "et nad ei kaotaks oma t66ga kogutud vara".** Eelnõu jäigi eelnõuks,
sest oletatavasti el andnud partei sellele oma heakskiitu.

1940. aasta augusti löpuks oli pankade, transpordi-, kaubandus- ning suur-

tööstusettevötete natsionaliseerimine pöhiosas löpule viidud. Seoses sellega
likvideeris ENSV Rahvakomissaride Nöukogu oma otsusega 4. septembrist 1940

Natsionaliseerimise Peakomitee ning pani viimase ülesanded ja õigused tööstuse

natsionaliseerimise jätkamiseks kahele natsionaliseerimiskomisjonile. Esimene

neist loodi Kergetööstuse Rahvakomissariaadi ja teine Kohaliku Tööstuse

Rahvakomissariaadi juurde.” Natsionaliseerimise lõpuleviimise kõrval tuli

IS
ERA, f. 969, n. 1, 5. 616, 1. 576.

17
RT 1940, 93, 918.

18
RT 1940, 98, 966-967.

19
RT 1940, 93, 925; 96, 951.

2 ERA, f. 969, n. 1, s. 616, 1. 381-382.
2

Samas, 1. 385.
22

Samas,1. 386.
2 Eesti NSV Teataja (ENSV T) 1940, 4, 34.
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komisjonidel välja töötada juhendid natsionaliseerimisaruande koostamiseks ja
teha ettepanekuid riigistatud ettevötete allutamise kohta ühele või teisele

rahvakomissariaadile. 9. septembril 1940 löpetas oma tegevuse ka Tööstuse

Juhtimise Komitee.

TÖÖSTUSE SOTSIALISTLIKU JUHTIMISSÜSTEEMI
KUJUNEMINE

Toostuse juhtimiseks ja järelevalveks loodi likvideeritud Majandus-
ministeeriumi asemele esialgu kaks rahvakomissariaati — ENSV Kerget66stuse
Rahvakomissariaat ja ENSV Kohaliku T6ostuse Rahvakomissariaat. Esimene

neist oli vabariikliku-liidulise, teine vabariikliku tdhtsusega. Rahvakomissariaa-

tide iilesanne oli allasutuste valitsemine; tootmisharude arenguplaanide koos-

tamine; valitsuse poolt kinnitatud plaanide tiditmise, ettevotete tehnilise ja
materiaalse varustamise, toodangu turustamise, too organiseerimise, tddtasu

normeerimise ning ehitus- ja finantstegevuse juhtimine; stahhaanovliku litkumise

arendamine; ettevotete bilansside ja aruannete kinnitamine.**

Mölema rahvakomissariaadi formeerimine algas 25. augustil 1940, kui

kergetööstuse rahvakomissariks määrati Arnold Veimer ja kohaliku tööstuse

rahvakomissariks Johannes Sauer.”” Tootmisharude juhtimiseks loodi rahva-

komissariaatide koosseisus peavalitsused. Nii tegutses Kohaliku Todstuse

Rahvakomissariaadis viis (puidu-, metalli- ja ehitustdostuse; tekstiili- ja sega-
toostuse; toidu- ja maitseainetoostuse; kalatoonduse; kasitoostuslike artellide) ja
Kergetoostuse Rahvakomissariaadis seitse (tekstiilitdostuse; metallitoostuse;
mäe- ja kiittetoostuse; puidutdostuse; ehitusmaterjalide ja ehitustdostuse; polii-
graafiatoostuse; segatdostuse) peavalitsust. 16. septembril 1940 anti valitsuse

otsusega Kohaliku Toostuse Rahvakomissariaadi alluvusse 206 toostusettevotet

(villavabrik Estonia, N. Tesloni villa- ja vatitoostus, M. Jidnese rätsepatöökoda,
Esimene Eesti Kroomnaha Vabrik, J. Pragi & Co kristallitodstus, Ch. Rotermanni

leivavabrik, kompvekivabrik Progress, Bliebernichti olletehas, Esimene Eesti

Parketitoostus jt.) ja Kergetoostuse Rahvakomissariaadi alluvusse 392 tööstus-

ettevotet (silikaatkivitehased Kvarts ja Silikaat, Port Kunda tsemendivabrik,
Esimene Eesti Polevkivitoostus, Tartu telefonivabrik, raadiotehased RET ja
Standard-Raadio, masinatehased Ilmarine ja Punane Krull, paberivabrik Koil,
Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabrik, Kreenholmi Manufaktuur jt.).”
Ettevotte alluvussuhte méddramisel ldhtuti printsiibist koondada kdik kohaliku

tahtsusega, ENSV siseturule tootvad ettevotted Kohaliku Toostuse Rahva-

komissariaadi valitsemisalasse ja ililejddnud nn. vabariikliku-liidulise tdhtsusega
ettevotted, mille toodang ldks iileliidulisele turule, Kergetodstuse Rahva-

24
ENSV T 1940, 46, 528; 60, 741.

25
ENSV T 1940, 1, 3.

26
ENSV T 1940, 10, 102-103.
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komissariaadi valitsemisalasse. Nii kujunes välja üsna juhitamatu süsteem, kus

osa mõne tööstusharu ettevõtteid allus Kohaliku Tööstuse, teine osa Kerge-
tööstuse Rahvakomissariaadile. Mitmete küsimuste lahendamist raskendasid

rahvakomissariaatide omavahelised arusaamatused, pinged ja vaidlused. Olu-

korda püüti parandada vabrikute ja tehaste alluvussuhete muutmisega. Tööstus-

ettevõtete ümbertõstmine ühe rahvakomissariaadi valitsemisalast teise muutus

lausa igapäevaseks.
Rahvakomissariaatide struktuuris oli tootmistegevuse seisukohalt oluline

tähtsus varustus-turustusosakondadel, kes pidid tööstusettevötteid varustama

vajaliku toormega ja seadmetega ning korraldama valmistoodangu turustamist.

Ajavahemikul september 1940 kuni juuni 1941 reorganiseeriti neid osakondi

korduvalt mölemas rahvakomissariaadis. Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi

varustus-turustusosakonnabaasil moodustati 1940. aasta detsembris isemajandav
varustus-turustuskontor, mis 1941. aasta aprillis reorganiseeriti omakorda Koha-

liku Tööstuse Rahvakomissariaadi Varustamise-turustamise Peavalitsuseks.”’

Kergetööstuse Rahvakomissariaat püüdis rohkem järgida vastava üleliidulise

rahvakomissariaadi malli. 1940. aasta oktoobris loodi rahvakomissariaadi senise

varustus-turustusosakonna baasil turustusosakond ja varustuspeavalitsus. Ette-

votete varustamiseks vilismaise toorme, masinate ja seadmetega moodustati aga
varustuskontor.®

Osa tööstustoodangust müüdi siseturul turustuskeskuste kaudu. Nii tegelesid
tekstiilikaupade hulgimüügiga kaks müügikeskust: aktsiaselts Kreenbalt kangas-
kaupade, samuti linade, rättide, tekkide, vaipade, lõnga, niidi ja vati hulgi-
müügiga ning Eesti Tarvitajate Ühisuste Keskühisus (ETK) pudu- ning
trikootoodete, pitsi, paela, nööri, kalavõrgu ja vildi hulgimüügiga. Kõik

natsionaliseeritud tekstiiliettevõtted olid kohustatud oma senised müügivõrgud
likvideerima ning müüma toodangut kehtestatud hinnakirja alusel nende kahe

müügikeskuse kaudu. Ettevõttel ei olnud võimalik toodangut realiseerida

suvalises koguses, vaid ta pidi seda tegema müügikeskuse esitatud tellimuste

ulatuses, mis omakorda tuginesid rahvakomissariaadi kinnitatud poolaasta-
kavale.”” Ehitusmaterjali tootvate ettevötete toodangu turustamiseks ning
ehitusorganisatsioonide varustamiseks ehitusmaterjaliga loodi endise riigi-
ettevötte Ehituskivi baasil Ehitusmaterjali Turustamise Keskus. 1941. aasta

aprillis reorganiseeriti keskus ENSV Riiklikuks Ehitusmaterjalide Turustus-

Varustuskontoriks, mis allus Kergetoostuse Rahvakomissariaadi Ehitusmaterja-
lide To6stuse Peavalitsusele.®

Üsna pea hakkas uus varustus-turustussüsteem ilmutama negatiivseid jooni.
Ekspordi suurendamine ja massiline tarbekaupade kokkuostmine 1940. aasta

juunis-juulis Eestisse saabunud tdiendava Noukogude videkontingendi, arvukate

27 ENSV T 1941,48, 714.
28 ENSV T 1940, 22, 258, 260; 26, 298.
2

ENSV T 1940, 3, 28.
30

ENSV T 1940, 22, 257; 1941, 44, 687.
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ametnike ning nende pereliikmete poolt põhjustasid 1940. aasta sügisel tarbe-

kaupade ja toiduainete defitsiidi Eestis. Reorganiseerimise (vanade süsteemide

lõhkumise ja uue ülesehitamise) järgus olev tööstus ei suutnud toiduainete ja
tarbekaupade järsult kasvanud nõudlust rahuldada. Olukord oli niivõrd tõsine,

et valitsuse määrusega 2.oktoobrist”! normiti kaubamüük ühe isiku kohta.

Kaubanduse Rahvakomissariaati ja miilitsaorganeid kohustati kontrollima

kaubanduses kehtivatest eeskirjadestkinnipidamist, et vältida kaupade kokkuostu

ja edasimüümist spekulatiivsete hindadega. Vastavalt kaubanduse rahvakomissari

Hendrik Alliku käskkirjale võis ühele isikule korraga müüa võid ja makarone

ning küpsiseid 500 g, viljakohvi 400 g, oakohvi 200 g, kakaod 100 gja teed 50 g,

tangu vol kruupe 1 kg, nisupiiiilt 2 kg, konserve 1 karp, seepi 1 tükk, villast või

poolvillast ritet mantli, iilikonna, kostiitimi voi kleidi jagu ehk mantel, kostiiiim,
ülikond või kleit, 1 villane vdi poolvillane vaip ja nahkjalandusid 1 paar.
Miilidud todstuskaup, miiiigi kuupédev, miiligikoha aadress ja miilija nimi tuli

mirkida ostja isikutunnistuse viimasele lehele tindi v6i keemilise pliiatsiga.
Samasugune kord kehtis ka rohkem kui 20 krooni maksvate trikotaazist, villasest

ja siidist esemete kohta.”
Valitsuse ja partei keskkomitee ühismäärusega 27. novembrist 1940 moodus-

tati komisjon, kelle ülesandeks oli põhjalikult tutvuda olukorraga elanikkonna

masstarbekaupadega varustamise alal ning välja töötada abinõud varustamise

parandamiseks. Komisjoni seisukohti ja ettepanekuid arutati 4. detsembril

Majandusndukogu® koosolekul, kus nenditi raskusi linnade varustamisel eel-

koige toiduainetega: nisu, puuvilja, piima, lihatoodete ja rasvaga. Olukorra

normaliseertmiseks tegi komisjon ettepaneku forsseerida seakasvatust ning
tsentraliseerida sGjavdeosade varustamine sealiha ja rasvaga. Piima ja kana-

munade defitsiitsuse pani komisjon turustusorganisatsiooni puuduste arvele. Jahu

nappust poodides seletas ta pakkematerjali — jahukottide puudumisega, vorsti

vajakut soolte puudujddgiga, kalakonservide defitsiitsust kala védhesusega,
mis omakorda oli p&hjustatud kalapiiiigi organiseerimatusest, piiligirajooni
piiramisest ja piiiiniste ebapiisavusest. Komisjoni arvates olid paljud kaubad,

nagu vatt, vatiin, villane riie, linatooted (riie, vaheriie, kéterdtid, pievatekid
jms.), sukad, sokid, pesu, galanteriikaubad (kindad, sallid), niit, nahk- ja
kummijalatsid ja muud kaubad muutunud defitsiitseks ostubuumi t6ttu. Olukorra

parandamiseks tegi komisjon kaks ettepanekut: lopetada defitsiitsete kaupade
eksport ja piirata tunduvalt voi 16petada hoopis kaupade miiiik NSV Liidu koha-

pealsetele asutustele kaubandusvdrgust.®® Viimast ettepanekut arvesse vottes

31 ENSVT 1940, 17, 189.
2 ENSV T 1940, 19, 217.
33

Majandusndukogu tegutses ENSV Rahvakomissaride Noukogu juures oktoobrist 1940 kuni

maini 1941. Esimeheks oli ENSV RKN esimees Johannes Lauristin. Majandusndukogu pidi libi

vaatama rahvamajanduse aasta- ja kvartaliplaanid ning esitama need valitsusele kinnitamiseks,
kinnitama ehitusmaterjalide, materiaal-tehniliste seadmete, samuti masskaupade varustusplaani,
kehtestama hindu ja lahendama t6- ja töötasuküsimusi.

34
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keelatigi kaubanduse rahvakomissari 1941. aasta 30. aprilli käskkirjaga nr. 175

müüa jaekaubandusvõrgust asutustele, organisatsioonidele ja ettevõtetele villast

ja siidriiet, päevatekke, padjapüüre, aknakardinaid, pearätte, kleidi-, pluusi- ja
särgiriiet, pesu, valmisriideid, jalanõusid, linoleumi, mööblit (v.a. kontori-

mööbel), mootor- ja jalgrattaid ning teisi tarbekaupu.”
Kaubadefitsiidi tekkimist põhjustasid ka häired ettevõtete varustamises

toorme, abimaterjalide, seadmete ja nende varuosadega. Varustamisprobleem
kerkis üles juba 1939. aasta sügisel, kui seoses Teise maailmasõja puhkemisega
katkes normaalne kaubavahetus riikide vahel. Nõukogude võimu kehtestamisega
halvenes olukord veelgi, sest senised süsteemid lõhuti, nende asemele loodud

uued olid keerulised ja kohmakad ega toiminud tihti. Eesti peamisteks kauban-

duspartneriteks olid nii 1920. kui ka 1930. aastatel Saksamaa ja Inglismaa,
kaubavahetus NSV Liiduga oli tagasihoidlik. Aastail 1936—1939 moodustas NSV

Liidu osa Eesti väljaveos 3-5% ning sisseveos 5-6%.°* Pärast nõukogude võimu

kehtestamist Eestis vähenes kiiresti lääneriikide osakaal väliskaubanduses. Eriti

dramaatiliselt langes kaubavahetus Inglismaaga. Kui 1939. aastal moodustas

Inglismaa osatähtsus Eesti sisseveos 16% ja väljaveos 26%, siis 1940. aastal

olid vastavad näitajad 1,3 ja 0,4%.” Kuigi kaubavahetus Saksamaaga niitas

1940. aastal samuti langustendentsi, säilitas Saksamaa küllalt tähtsa osa ENSV

väliskaubanduses — sisseveos 35% ja väljaveos 31%. Samal ajal töusis

hüppeliselt kaubavahetus NSV Liidu teiste liiduvabariikidega. 1940. aasta lõpuks
suurenes nende osakaal ENSV sisseveos 41%-ni ja väljaveos 50%-ni.**

Väliskaubanduse orientatsiooni muutusele aitas tublisti kaasa 25. augustil
1940 jöustunud "Väliskaubanduse ümberkorraldamise seadus"”, millega
likvideeriti Välisministeeriumi väliskaubanduse osakond ning ENSV välis-

kaubandus anti NSV Liidu Viliskaubanduse Rahvakomissariaadi pädevusse.
Tema esimeseks volinikuks ENSV valitsuse juures mddrati P. E. Krasnov, kes

muude kiisimuste lahendamise korval jélgis rangelt, et ENSV t66stuse vajadused
tooraine, abiainete ja kiituse jédrele rahuldatakse vastava impordiga NSV Liidu

teistest vabariikidest. Seda enam, et 10. detsembrist pandi ENSV-s kehtima

NSV Liidu tollitariif, mis vabastas teistest liiduvabariikidest Eestisse sisse-

veetud kaubad tollimaksust.” 1940. aasta detsembris koostatud iilevaates

ENSV viliskaubanduse kohta soovitas Krasnov ENSV rahvakomissariaatidel,
tööstusettevötetel ja kaubandusorganisatsioonidel senisest kriitilisemalt suhtuda

importi lddneriikidest, alustada voimalikult kiiresti vastavate kaupade tootmist

Eestis ning kasutada rohkem teiste liiduvabariikidekaupu ja seadmeid. Ta polnud

35
ENSV T 1941, 53, 840.

3
Eesti majandus 1938. a. Eesti Panga aastaraamat. Tallinn, 1939, 120; Eesti kroonika 1939.

Tartu, 1940, 53.
37

ERA, f.R-10, n. 1, 5. 280, 1. 6.
38 Samas.
3 RT 1940, 110, 116.
0 ENSV T 1940, 68, 913.
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rahul, et Eesti ettevötted eelistasid viimastele lääneriikide tooret ja kaupu. Voli-

nikule jäi mõistetamatuks, miks Eesti kinotööstus pidas paremaks Saksa filmi-

linti, kuigi NSVL oli toodetava filmilindi metraažilt esimeste hulgas maailmas

ja Nõukogude filmilindile oli jäädvustatud suurepäraseid filme, või miks tehas

Punane Krull nõudis katelde ehitamiseks Saksa šamottkive, samal ajal kui NSV

Liidust oli võimalik saada mis tahes kuju ja mõõtmetega kive, või miks Eesti

energiatööstus eelistas lääne päritoluga transformaatoreidNöukogude omadele.“'

Vajalike toorme ja abimaterjalide ning seadmete hangete suurendamine Eesti

tööstuse jaoks Nõukogude vabariikidest tõi kaasa mitmeid probleeme. Vähesest

säilinud kirjavahetusest tööstusettevõtete ja EK(b)P KK vahel selgub, et tihti

saabusid tarned kohale suure hilinemisega, tellitust väiksemas koguses või jäid
hoopis saabumata ning olid madala kvaliteediga. V. Kingissepa nimelise paberi-
ja tselluloositehase parteisekretär esines 2. jaanuaril 1941 EK(b)P büroo istungil
aruandega tehase töö kohta ja seostas tehase tselluloositoodangu langust alates

1940. aasta novembrist Blevenski tehase (NSVL) väävli kasutuselevõtuga senise

hea kvaliteediga Ameerika väävli asemel. Blevenski väävel osutus ebakvali-

teetseks tuha, seleeni ja arseeni suure sisalduse tõttu ning takistas normaalset

tootmisprotsessi.” Ühendatud põllutööriistade tehaste Võit ja J. Ratnik direktor

kurtis 1941. aasta veebruaris pleki, naelte, poltide, traadi, elektritarvete ja muu

seesuguse puuduse üle, mis pidurdas tootmistegevust. Kuigi ettevõte oli

tellimused esitanud õigeaegselt, olid materjalid tulemata jäänud. Oma ettekandes

partei keskkomiteele kirjutas direktor: "Samuti olen käinud Tallinnas materjali
hankimas — saadetakse ühe juurest teise juurde ja lõpptulemus on ikkagi —mitte

midagi selgust."*’
Viimases hädas pöördusid tööstusettevötted partei keskkomitee poole abi

saamiseks. Nii läkitas 24. veebruaril 1941 EK(b)P KK sekretir Nikolai

Karotamm UK(b)P KK-le telegrammi, milles palus astuda samme, et Eesti

tikuvabrikud, keda dhvardas kemikaalide puuduse tottu seismajdimine, saaksid

tellitud kemikaalid Leningradi tehastest kitte.* EK(b)P KK uus sekretir Karl

Sire poordus 3. aprillil 1941 UK(b)P KK sekretiri Georgi Malenkovi poole
palvega aidata kaasa, et tdidetaks ENSV Kergetoostuse Rahvakomissariaadi

1941. aasta esimese kvartali tellimus saada tekstiilivabrikutele virve, kemikaale

ja muid materjale. Et korduvatele meeldetuletustele vaatamata oli tellitud

materjali kogusest — 54 123 tonnist — saabunud Eestisse vaid 28 tonni, seisid laod

viimistlemata poolfabrikaate tiis, osa tekstiiliettevotteid oli aga sunnitud tootmis-

tegevuse ajutiselt 15petama.*’

*!
Eesti Riigiarhiivi Filiaal (ERAF), f. 1, n. 1, s. 224, 1. 32-33.

‘
ERAF,f. 1, n. 4, s. 61, 1. 85.

“
ERAF,f. 1, n. 1, Majandus, 1. 13 (Uhendatud p6llutoériistade tehaste Voit ja J. Ratnik direktori

aruanne ENSV Kergetoostuse Rahvakomissariaadile 4. veebruarist 1941).
44

ERAF, f. 1, n. 1, Majandus, 1. 57 (N. Karotamme telegramm 24. veebruarist 1941 UK(b)P KK-le).
*

ERAF, f. 1, n. 1, Majandus, 1. 117 (K. Sére kiri 3. aprillist 1941 UK(b)P KK sekretirile sm.

Malenkovile).
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1941. aasta aprillis loodi ENSV tööstuse juhtimiseks veel üks rahva-

komissariaat — vabariikliku-liidulise tähtsusega Toiduainetetööstuse Rahva-

komissariaat. Selle tõttu toimusid Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadis ja

Kergetööstuse Rahvakomissariaadis radikaalsed struktuurimuutused. Osa pea-
valitsusi likvideeriti, nende asemele moodustati trustid ja kontorid. Kõigi kolme

tööstusliku rahvakomissariaadi struktuur viidi vastavusse NSV Liidu selle ala

rahvakomissariaatide omaga.
Täiesti ümber kujundati juhtimissüsteem ka tööstusettevötte tasandil. Eesti

Vabariigis oli enamik tööstusettevötteid kuulunud aktsiaseltsidele vöi osa-

ühingutele ning nende juhtimisorganid koosnesid nöukogust, juhatusest ja
revisjonikomisjonist. Pärast ettevötte natsionaliseerimist asendati need juhtimis-
organid ainuisikulise juhtimisega. Rahvakomissarid määrasid esimesed direktorid

ametisse 1940. aasta 16pul. Enamasti olid nad pärit tööliste hulgast. Nii määrati

tekstiilivabriku Kommunaar (endine O. Kilgase trikootööstus) direktoriks selle

vabriku tööline Magnus Mälk. Saku ölletehast asus juhtima varem leivavedajana
töötanud Jaan Mägestik, J. Lorupi klaasivabrikut varem raudteel töötanud

Voldemar Pulver, "Keila" vabrikut Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise

Vabriku tööline Valentin Matin, A. M. Lutheri vabrikut sama ettevõtte tööline

Artur Veebermann, V. Kingissepa nimelist paberi- ja tselluloosivabrikut sama

ettevötte tööline Sergei Loor jne.‘° Kergetööstuse rahvakomissar kinnitas oma

31. oktoobri 1940. aasta kirjas EK(b)P KK-le, et komissariaadi alluvuses olevate

kditiste direktorid ja teised juhtivtootajad on ametisse méadratud ametiiihingu
ning klassiteadlike tooliste soovitusel ja kommunistliku partei heakskiidul.

Seda joont, et juhtivatele kohtadele miiratakse "toolised-160klased”, jdlgitakse
ka tulevikus.*’” Nii oli direktori nimetamisel misravaks klassiteadlikkus, mitte

vastavate juhtimiskogemuste, teadmiste ja hariduse olemasolu. Seega jirgiti
Eestis Noukogude Venemaa 1917.-1918. aasta malli, ilma et oleks ajaloost
midagi Opitud. Ometi tunnistas Venemaa partei juhtkond sellise poliitika
ebadnnestumistjuba 1918. aasta 15pul.

HINNAPOLIITIKA

Tööstustoodangu turustamisel kerkis teravalt päevakorda hinnaküsimus.

Majandusministri 29. juuni 1940. aasta määrusega külmutati tööstussaaduste

hinnad 15. juuni 1940. aasta tasemele. Tööstusettevõtteid ja kaubandusorga-
nisatsioone, kes olid hindu reguleerinud pärast nimetatud kuupäeva, kohustati

neid tagasi viima 15. juuni tasemele.* See oli esimene samm Eesti tööstustoodete

hindade lähendamiseks teiste liiduvabariikide omadele.

4% ERAF,f. 1,n.4,5.43,1.89.
47 Samas, 1. 90.
48

RT 1940, 57, 513.
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Hindade nivelleerimisprotsess osutus arvatust palju keerukamaks. Probleemi

lahendamisel pandi suuri lootusi Nõukogude rahasüsteemi kehtestamisele Eestis.

Üleminekuetapina kavandati Nõukogude valuuta käibelelaskmist Eesti krooni

kõrvale. EK(b)P KK tegi jõupingutusi, et nõukogude propagandamasina abil

Eesti rahvast selleks ette valmistada. Keskkomitee agitatsiooni- ja propaganda-
osakonna juurde moodustati redaktsioonigrupp ning töötati välja ürituste plaan
agitatsiooni ja selgitustod ldbiviimiseks elanikkonna seas. Selle grupi iilesandeks

oli ette valmistada, toimetada ja avaldada enne 16. novembrit 1940 suurtes

paevalehtedes juhtkirju ja esikiiljeartikleid, mis paljastavad Noukogude-vastaseid
elemente ja spekulantide gruppe, Eesti Vabariigi kodanliku valitsuse oskamatust

ja saamatust lahendada finantskiisimusi ning toovad esile ndéukogude vGimu

saavutusi elanike elu- ja tootingimuste parandamisel. Pédrast 16. novembrit tuli

avaldada artikleid Noukogude valuuta tugevusest ja stabiilsusest, Noukogude
valitsuse targast hinnapoliitikast, palgatSusust, tasuta arstiabist ja suurepdrasest
Noukogude sotsiaalkindlustussiisteemist, kaubakédibe suurendamise iilesannetest

ENSV-s jamuust.*
ENSV Rahvakomissaride Nöukogu otsusega lasti 25. novembril Eesti krooni

körvale käibele Nöukogude valuuta kursiga 1 kroon = 1.25 rubla ning kehtestati

tööstuskaupade ja tööstuslikult töödeldud toiduainete iileliiduline hinnakiri.”

ENSV valitsuse kompetentsi jäi hindade määramine neile Eestis toodetud

kaupadele, mis ei esinenud üleliidulises kaubanomenklatuuris.

ENSV Kaubanduse Rahvakomissariaat üllitas eelnimetatud määruse alusel

11 jaemüügi hinnakirja. Peagi selgus, et need ei hölma köiki kaubaliike ning osa

tooteid on mitmes nimekirjas erineva hinnaga. Köige enam valmistas valitsusele

peavalu, et möned hinnad olid endiselt körgemad NSV Liidu keskmisest

hinnatasemest. Nii näiteks maksid sukad-sokid Eestis keskmiselt 7, niidirull 1.25

ning villase riide meeter 110 rubla, teistes liiduvabariikides aga vastavalt 3.12,
0.45 ja 60 rubla.’' Rahvakomissaride Noukogu esimehe J. Lauristini arvates

oli suhteliselt körge hinnatase Eestis pöhjustatud tööstustoodangu körgest
omahinnast ning ettevötete ahnitsemisest. Negatiivse eeskujuna märkis ta

ära Lutheri vabriku, kes oli ahnitsemise eesmärgil esitanud kirjutuslaua
hinnakalkulatsiooniks 945 rubla 544 rubla asemel. Samal ajal polnud ta rahul

ka Ilmarise tehases valmistatud kirveste hinnaga — 19 rubla tükk. Nöukogude

Liiduszteistest vabariikidest Eestisse veetud kirveste hind oli 2 rubla 87 kopikat
tükk.

Nöukogude hinnapoliitika tekitas ettevötetele tösiseid probleeme. Tööstus-

toodete käsu korras kehtestatud hinnad olid väga madalad, nad ei katnud

tootmiskulusid ning tagajärjeks oli olukord, kus ettevötted olid sunnitud

toodangut müüma alla omahinna. Nii sai Rotermanni jahuveski ajavahemikul

*
ERAF,f.1,n.4,5.1,1. 73,

0
ENSVT 1940, 53, 622. Eesti kroon korvaldati kiibelt 25. mirtsil 1941.

S
ERA, f.R-I,n. 1, s. 427, 1. 15.

”
Lauristin, J. Esimene nöukogude aasta Eestis. Tallinn, 1946, 131.
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25. novembrist kuni 29. detsembrini 1940 oma toodangu müügist kahju ligi
51 000 rbl., Ilmarise AS-i jahuveski aga 25 000 rbl.”” Kuna riik kahjumit
ei kompenseerinud, polnud tööstusettevötteil käibevahendeid tootmistegevuse
jätkamiseks. Ettevötete seismajäämise oht kainestas mönevörra valitsus-

organeid ja sundis neid teadvustama, et sellise hinnapoliitika tagajärjed
vöivad rahvamajanduse jaoks olla ettearvamatud. Majandusnöukogu istungil
4. jaanuaril 1941 arutati võimalusi, kuidas kompenseerida tööstusele toorainete ja
valmiskaupade hinnavahest tekkinud kahju. Pärast pikka arutelu jäid kaalukausile

kaks teed: tõsta tööstustoodete müügihinda või luua erifond tööstuse kahjude
katmiseks.>*

24. jaanuaril 1941 arutas EK(b)P KK büroo tööstus- ning toidukaupade
hinnaküsimust. Üldiselt tödeti, et tööstuskaupade hinnad olid Eestis määratud

NSV Liidus kehtivate hinnakirjade alusel. Samas tauniti juurdehindlust NSV

Liidu teistest liiduvabariikidest sisseveetud jalatsitele ja pearättidele ning
välismaistele riidesortidele. Otsustati, et ainult Eestile omaste laiatarbekaupade
väljalaske- ja jaemüügihindade, kaubanduslike hinnaalanduste ja juurdehindluste
määramiseks luuakse valitsuse juurde alatine hindade komisjon ning hindade

järelevalveks Kaubanduse Rahvakomissariaadi juurde riiklik kaubanduse

inspektsioon. Rahvakomissariaate kohustati teostama süstemaatilist hindade

järelevalvet jaemüügivõrgus ja võtma vastutusele isikud, kes rikuvad nõukogude
hinnapoliitikat.”

Hindade komisjoni tegevuse alustamisega segadused hindade osas ei

löppenud. Endiselt oli valitsusele probleemiks üleliidulisest keskmisest körgem
hinnatase Eestis. Hädas oldi hindade reguleerimisega ning uute hindade kehtes-

tamisega, sest informatsioon üleliiduliselt kehtivate toor- ja abimaterjalide ning
raudteevedude hindade kohta polnud kättesaadav isegi ENSV RKN plaani-
osakonnale, rääkimata tööstusettevötetest, kellelt nöuti väljalastava toodangu
hinnakalkulatsioone. Lahendust nähti keskuse loomises, kes hangiks infor-

matsiooni kõigi hindade kohta ning lahendaks hindadega seotud küsimused.”®

SOTSIALISTLIK VÖISTLUS

Uue sotsialistliku ühiskonna ülesehitamisse otsustas partei ja valitsus kaasata

laiad rahvahulgad teiste liiduvabariikide eeskujul sotsialistliku vöistluse (vöistlus
tööviljakuse töstmise, toodangu omahinna alandamise ning toor- ja kütteaine

kokkuhoiu eest) ja stahhaanovliku liikumise (mitme tööpingi teenindamine)
arendamise kaudu. 2. augustil 1940 avaldati Eesti NSV Valitsuse, EK(b)P
Keskkomitee ja Ametiühingute Keskliidu ühisotsus töötajate palkade töstmiseks

3
ERA, f.R-1206,n. I,s. 12, 1. 6.

54
Samas.

%
ERAF,f. I,n. 4,5. 61, 1. 209-211.

6
ERA, f.R-I,n. I,s. 427, 1. 30-31.
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20% 1940. aasta 21.juuni palgatasemest. Uhtlasi viljendasid kdik kolm

organisatsiooni veendumust, et td6lisklass vastab sellele otsusele todviljakuse
tdstmisega, liilitudes aktiivselt stahhaanovlikku liikumisse.”’

Esimene vastukaja tuli Balti puuvillavabriku töölistelt, kes 3. augustil
poordusid koigi natsionaliseeritud ettevotete todliste poole iileskutsega alustada

sotsialistlikku vdistlust tootootlikkuse suurendamiseks, mis on majanduse
bitsengu ja tooliste elatustaseme edasise tdusu alus. Uhtlasi tehti ettepanek
tahistada stahhaanovliku t66 ja sotsialistliku voistlusega Eesti NSV astumist

Noukogude Liidu koosseisu.’® Jirgnevatel pievadel toimus Tallinna ja teiste

piirkondade vabrikutes ja tehastes massiliselt tooliste koosolekuid, kus otsustati

iileskutsega iihineda.

Ajalehesõnumitest nähtub, et neil üleskutseil oli "maagiline" mõju tööliste

tööviljakusele. Väga lühikese ajaga saavutati silmapaistvaid tulemusi töö-

viljakuse tõstmisel põlevkivikaevandustes. Võrreldes 1940. aasta juulikuuga
suurenes augustis põlevkivitoodang 4,5 tonnilt 4,9-5 tonnini, Kohtla-Järve

kaevanduses isegi 5,3 tonnini päevas. Märkimisväärseid tulemusi saadi ka

kaevandustööde juures vajalike materjalide, nagu lõhkeainete, tugipostide ja muu

kokkuhoiul ning ratsionaalsel kasutamisel.”” Kuidas selline kokkuhoid tö6ö-

ohutusele möjus, pole kahjuks teada. Narva kalevivabriku apretuuriosakonna
töölised töötlesid ratsionaalsemate töömeetodite rakendamise tulemusel 12

kanga asemel 22 kangast päevas. Tekstiiliettevõtte Vill trikoo-osakonna tööline

Vladimir Borovkin asus kahe telje asemel tööle neljal teljel, suurendades

toodangut 130% vdrra pievas.®® Uheks tööviljakuse tõstmise vormiks oli ratsio-

naliseerijate liikumine. Nii näiteks suurendas raadiotehase Standard-Raadio

tööliste Franz Rosenvaldi ja Jaan Mägi konstrueeritud nitrolaki poleerimise
masin tööjõudlust 268% ja vähendas materjalikulu 65%.° Kreenholmi Manu-

faktuuri toruvedaja Eduard Tolli konstrueeris torude veoks spetsiaalse vankri

ning selle abil tegi üksi ära kahe inimese tö6.° Tööviljakuse töstmisega suurenes

toodang märkimisväärselt ka paljudes teistes tööstusettevötetes. Edasisteks

töövõitudeks lisas innustust partei keskkomitee ja valitsuse ühisotsus tõsta

1940. aasta 16. septembrist tööstustööliste palka keskmiselt 45%.®

Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 23. aastapdeva otsustati tdhistada

veelgi vddrikamate saavutustega. Selleks kutsus M. I. Kalinini nimeline Raudtee

Peatehas (kuni 29. augustini 1940 Tallinna Raudtee Peatehased) 4. oktoobril

tootootlikkuse alal endaga voistlema Tallinna depoo ning Valga ja Möisaküla

raudteetehased.® Balti puuvillavabriku to6lised tegid 9. oktoobril ettepaneku

5T
RT 1940, 90, 904.
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sotsialistlikuks vöistluseks Narva Kreenholmi Manufaktuurile. Kuigi Balti puu-
villavabrikus oli toodang pärast ettevötte natsionaliseerimist suurenenud 30%

ning 105 töölist asunud tööle kahe-kolme telje asemel kuuel, taheti väljakutsega
saavutada veelgi enamat. Vabrik vöttis endale järgmised sotsialistlikud kohus-

tused: täita oktoobrikuu tootmisplaan 25. kuupäevaks; suurendada tööstus-

toodangut 25%; vähendada valmistoodete praaki 2,5%-lt 1%-ni; hoida kokku

kütust ja toormaterjali; parandada töödistsipliini, vähendades töölt puudumist
ja tööle hilinemist; organiseerida kvalifikatsiooni tõstmise kursusi; tugevdada
ratsionaliseerimistööd, et suurendada toodangut ja alandada omahinda; üle minna

töölerohkema arvu masinatega; juurutada eesrindlikke töökogemusi.°
EK(b)P Keskkomitee ja Eesti Ametiühingute Keskliit kiitsid 11. oktoobril

1940 oma pöördumises "Kogu Eesti Nöukogude Sotsialistliku Vabariigi
töörahvale!" eelnimetatud kahe ettevötte algatuse alustada sotsialistlikku

vöistlust Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva auks heaks ning kutsusid kogu
töötavat rahvast sellega ühinema: töötama sotsialistlikult, tditma auga oma

tööplaane, suurendama tööviljakust, arendama sotsialistlikku tööstust, tõstma

sotsialistlikku kultuuri, et jõuda kiires tempos järele teistele suure Nõukogude
Liidu vabadele rahvastele ning ehitada üles sotsialistlik ühiskond.® Nii

nagu ajalehe Narva Tööline 6. veebruari 1941. aasta numbrist lugeda võib,
organiseeriti vastuseks sellele üleskutsele sotsialistlik võistlus 268 ettevõttes,
kus kokku töötas 42 310 töölist. Sotsialistliku võistluse võitjateks tulid Põhja
Paberi- ja Puupapivabrik, Eesti Kiviöli ning Balti Puuvilla Ketramise ja
Kudumise Vabrik.“”

1940. aasta detsembris, kui Kreenholmi Manufaktuuri töötajad kutsusid

endaga vöistlema Läti NSV ja Leedu NSV tekstiilivabrikud tähistamaks töö-

võitudega ÜK(b)P XVII konverentsi, kandus sotsialistlik võistlus vabariigi
piiridest välja. Kreenholmi Manufaktuuri kollektiiv võttis endale sotsialistlikuks

kohustuseks õpetada välja 1000 töölist mitmetel kutsealadel, suurendada

lõngatoodangut 13% ja riidetoodangut 20% võrra, lõpetada 64 toaga elamu

remonditööd ja endise direktori elamu ümberehitamine 120kohaga lasteaiaks ja
-söimeks.® 1941. aasta aprillis Ivanovo tekstiilikombinaadi ja Narva Kreenholmi

Manufaktuuri vahel sõlmitud sotsialistliku võistluse lepinguga kohustus viimane

täitma ettevõtte aastaplaani enne tähtaega ning võitlema aktiivselt ÜK(b)P XVII

konverentsi otsuste elluviimise eest.®

Köigi töörahva pühade, partei konverentside ja kongresside tähistamine uute

toovoitudega ning uute sotsialistlike kohustuste võtmisega sai traditsiooniks.

Kuigi ajalehed on täis kirjutisi sotsialistliku võistluse edusammudest, võib

valitsuse ja parteijuhtide sõnavõttudest, kus ikka ja jälle juhitakse tähelepanu
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stahhaanovliku litkumise kampaanialikkusele ja vajadusele kaasata sotsialistlikku

voistlusse rohkem tootavat rahvast, vélja lugeda, et suurele osale Eestis elavatest

inimestest olid sellised iiritused vastuvoetamatud, nad e 1 moistnud sotsialistliku

voistluse ja stahhaanovliku litkumise olemust ja vajadust.
Pingeline sotsialistlik võistlus ja lööktöö, töötamine mitmel tööpingil ja

kangasteljel tähendas sisuliselt töö märkimisväärset intensiivistamist, millega
kaasnesid ebasoovitavad kõrvalnähtused. Plaaninäitajate pidev tagaajamine
Jättis täiesti tagaplaanile kvaliteedi. Tulemuseks oli massiline praaktoodang.
Suuremateks praagitootjateks olid tekstiiliettevõtted Punane Estonia, Toffer,
1. Detsember, Juuni Võit, Punane Koit ja teised.”” Kvaliteedi halvenemist

põhjustasid samuti Nöukogude vabariikidest pärit ebakvaliteetse tooraine

kasutuselevött ning oskuslike juhtide ja kvalifitseeritud tööliste nappus.

Tekstiilitööstuse toodangu kvaliteeti mõjutas ka kergetööstuse rahvakomissari

7. septembri 1940. aasta juhend villa ketramise ja villase riide tootmise

korraldamise kohta. See keelas villa kraasimise heideks ja vatiks ning villa

ketramise lõngaks puhtal kujul. Vastavalt sordile võis riide villasisaldus ulatuda

maksimaalselt 55%-ni.”' Juhend sündis seetõttu, et villa ei suudetud varuda

vajalikus koguses. Olukorda püüti parandada "Müügikohustusliku lambavilla

kokkuostu seadlusega" 9. septembrist 1940. Viimane kohustas talupidajaid
müüma riigile lambavilla vastavalt talundi tulundusmaa suurusele. Nii pidid
Harju-, Järva-, Viru- ja Läänemaa talupidajad müüma riigile lambavilla 160 g
tulundusmaa iga hektari kohta aastas, Viljandi-, Saare-, Pärnu- ja Tartumaa

talupidajad 180 g ning Valga-, Võru- ja Petserimaa talupidajad 200 g. Vaid alla

viie hektari suurused talundid olid vabastatud villa müügikohustusest.”
Partei ja valitsus nägid praaktoodangu taga vaid klassivaenlast — saboteerijat.

EK(b)P KK büroo arvas probleemi lahenevat, kui köik Eesti Vabariigi aegsed
ametisolevad meistrid vahetada välja kvalifitseeritud ja poliitiliselt ustavate

töölistega. Praaktoodangu väljalaske vähendamiseks tegi keskkomitee ettepaneku
käivitada teiste liiduvabariikide eeskujul vabrikutes ja tehastes 1. aprillist
toodangu kontrollsiisteem, s.t. luua tehnilise kontrolli osakonnad (TKO), mis

jélgiksid karmilt tehnoloogilisest protsessist kinnipidamist. Keskkomitee

kohustas vabrikute ja tehaste juhtkondi organiseerima ranget arvestust praagi
tile ning praaktoodanguga tekkinud kahjud maha arvestama praagitegija
tootasust, partei maakonna- ja linnakomiteesid ning vabrikute ja tehaste

parteikomiteesid aga siistemaatiliselt kontrollima ettevotete poolt viljalastava
toodangu kvaliteeti.”

Töö intensiivistamisega kaasnes veel teinegi negatiivne nähtus, nimelt

töödistsipliini langus, mis väljendus massilises möjuva pöhjuseta töölt puudu-
mises ja tööle hilinemises ning töölt omavolilises lahkumises enne tööpäeva
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löppu. Nii näiteks ulatus Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadile alluvais

käitistes tööluuside arv 1941. aasta veebruaris 800 tööpäevani. Suurimas

ettevõttes, Narva Kreenholmi Manufaktuuris, puudus ilma mõjuva põhjuseta
7000-st nimekirjas olevast töölisest 14. aprillil 644, 18. aprillil 805, 29. aprillil
1038, 4. mail 1015 jne. Balti puuvillavabrikus registreeriti märtsis 1794 ja
aprillis 2507 tooluusi.”™

Arutades oma istungil 29. mail 1941 ühe päevakorra punktina nörka

töödistsipliini tööstusettevötetes, märkis EK(b)P KK büroo, et 10-12% tööliste

ilma pöhjuseta pidev puudumine töölt takistab normaalset tootmisprotsessi ning
plaanitäitmist. Büroo otsustas teha valitsusele ülesandeks viie päeva jooksul
töötada välja seaduse "Abinöudest töödistsipliini rikkumiste likvideerimiseks

ENSV ettevötetes ja asutustes" eelnöu NSV Liidu teistes vabariikides kehtivate

seaduste eeskujul, kuid pehmemate kohtulike karistusmääradega, jättes ruumi

kasvatustööks.”

ÜLEMINEKSOTSIALISTLIKULE PLAANIMAJANDUSELE

Uleminek sotsialistlikule plaanimajandusele eeldas esmajoones suurte,
sadadesse ja tuhandetesse ulatuva tööliste arvuga vabrikute ja tehaste olemasolu.

Eesti Vabariigis tegutses selliseid ettevötteid vähe. Seetöttu alustatigi 1940. aasta

sügisel plaanimajanduse paremaks korraldamiseks, administratiivkulude kokku-

hoiuks ja tootmise ratsionaliseerimiseks väiksemate ettevötete ühendamist suure-

mateks üksusteks.’° Nii liideti Kave kompvekivabrikuga väiksemad šokolaadi- ja
kompvekivabrikud Eelis, Endla, Effekt, R. Klauson ja siirupitööstus Ermos ning
A. Brandmanni Sokolaadi- ja kompvekivabrikuga kompvekivabrik Riola. Tubaka-

tehas Anton & Ko ja paberossikesta tööstus Riina ühendati tubakavabrikuga
Laferme; kunstsarvetehased Estoliit, Estosarv ja Merkuur aga Esimese Eesti

Kunstsarve Tööstustega. Meleski klaasivabrik liideti J. Lorupi klaasivabrikuga,
Põhja Poolitööstus A. M. Lutheri vabrikuga jne.” Tekstiilivabrikuga Kommunaar

(end. O. Kilgase trikootööstus) liideti 15, Juuni Võiduga (end. Eestisiid) 20 ning
raadiotehasega Pioneer 4 ettevõtet.”

Paralleelselt ettevötete liitmise kampaaniaga toimus veel teinegi — ettevötete

ümbernimetamine. Algatus tuli käitise "klassiteadlikemailt töölistelt", kes

pöördusid avaldusega nimetada ettevöte ümber oma körgema organi — rahva-

komissariaadi poole. Uued nimed tähistasid kas mönda tähtsat sündmust töölis-

ja revolutsiooniliikumise ajaloost või sisaldasid selle valdkonna terminoloogiat.
Nii sai Hoppe % Ko vildivabrik uueks nimeks vilditööstus Edasi, tubakavabrik

™
ERAF,f. I,n. 4,5. 78, 1. 96.

5
Samas, 1. 97.

6
ERA, f. R-1206,n. I,s. 8, 1. 121.

T
ENSV T 1940, 28, 331, 332, 334.

ERA,f.R-I,n. 1,5.427,1. 1.



168

Laferme — Leek, paela- ja sukavabrik Rauaniit — Punane Koit, vendade

Tofferite tekstiilitööstus — Punane Tekstiil, Fr. Krulli masinatehas — Punane

Krull, Hans Köva nahavabrik — Punane Järva, villavabrik Estonia — riidevabrik

Punane Estonia, karbitööstus Raudkarp — Proletaarlane, tekstiilitööstus Eestisiid

— Juuni Võit, O. Kilgase trikootööstus — Kommunaar, Sindi Tekstiilivabrikute

Ühisus — tekstiilivabrik I.Detsember jne.’” Mitmetele tööstusettevötetele

anti silmapaistvate revolutsiooni- ja töölisliikumise tegelaste nimed. Viivikonna

kaevanduse ja Sillamäe õlivabriku töötajate, juhtkonna ja ühiskondlike organi-
satsioonide palve nimetada Eestimaa Õlikonsortsium Viktor Kingissepa nime-

liseks Põlevkivitööstuseks rahuldati ENSV Ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi

12. oktoobri 1940. aasta seadlusega.”” Töötajate palvel anti Viktor Kingissepa
nimi ka natsionaliseeritud Rotermanni tehaste AS-ile ning Põhja Paberi- ja
Puupapivabriku OÜ-le nimetades need ümber Viktor Kingissepa nimeliseks

Teraviljakombinaadiks ja Viktor Kingissepa nimeliseks Tselluloosi- ja Paberi-

vabrikuks.®' Natsionaliseerimise jarel iihendatud A. Flemingi OU; J. Johansoni,
F. Sassi ja Ko AS ning P. Seili kiitis said tootajate palvel uueks nimeks

Aleksander Leineri nimeline Puiduto6stus.®? Seoses Johannes Jiirna nime

andmisega Valtu tellisetehasele nimetati tehas iimber Johannes Jiirna nimeliseks

Telliskivi Tehaseks.®
Ettevalmistused üleminekuks plaanimajandusele algasid 1940. aasta augustis.

Valitsuse otsusega 8. augustist 1940 moodustati Majandusministeeriumi juurde
Riikliku Plaanimajanduse Komisjon eesotsas ENSV Rahvakomissaride Nöukogu
esimehe esimese asetäitja Oskar Seprega. 25. augustil 1940 nimetati komisjon
ümber ENSV Riiklikuks Plaanikomisjoniks. 4. septembril kinnitas valitsus

plaanikomisjoni jdrgmises koosseisus: esimees O. Sepre, esimehe asetiditja
J. Janusson, liikmed: E. Krepp, H. Reiman ja V. Udam.* Septembrikuu jooksul
valmistas Riiklik Plaanikomisjon ette ENSV rahvamajanduse arenguplaani 1940.

aasta neljandaks kvartaliks. Planeerimise paremaks korraldamiseks moodustati

rahvakomissariaatide koosseisus plaaniosakonnad ning lisaks neile 1941. aasta

algul maakondade ja nelja suurema linna — Tallinna, Tartu, Narva ja Parnu —

tiitevkomiteede juurde plaanikomisjonid.*
1940. aasta viimased kolm kuud töötas tööstus Eestis esmakordselt NSV

Liidu valitsuse kinnitatud plaani alusel. Tehes kokkuvötteid sotsialistliku rahva-

majanduse edusammudest teisel poolaastal, märkis ENSV Rahvakomissaride
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Noukogu esimees J. Lauristin, et erinevalt kapitalistlikust maailmast, kus

siivenesid vastuolud, laienes imperialistlik sdda ja toimus rahvamasside edasine

vaesumine, oli 1940. aasta sotsialistlikule Eestile jdukuse, majandusliku kasvu

ja kaitsevOime tugevnemise, rahvamasside materiaalse heaolu kasvu ja
kommunismile lihenemise aastaks.’® Selle tdestuseks tsi ta neljanda kvartali

plaaniiilesannete eduka tditmise ja iiletamise mitmel tootmisalal. Nii toodeti

telliskive 143, tselluloosi 106,3, paberit 113,3, tikke 124, puuvillast riiet 137,8,
villast riiet 114,1 ja nahkjalatseid 138%. Samal ajal jdi tditmata põlevkivi
(tditmine 99,8%), polevkividli (95,8), tsemendi (92,8), kunstsarve (49,8), raadio-

(2B,B) ja telefoniaparaatide (72,4) tootmise plaan. Plaani alatditmist seletas

J. Lauristin rahvakomissariaatide ja ettevotete suutmatusega korraldada t66d,

tagada eeskujulik toodistsipliin, varustada ettevotteid Oigeaegselt tooraine ja
seadmetega.’’” Sotsialistlikke iimberkorraldusi Eestis uurinud Viljar Ruus viitab

oma raamatus ka teist laadi pOhjustele, nimelt sellele, et plaaniosakondade
tootajad ei saanud aru plaanimajanduse eesmirkidest ja iilesannetest ning et

plaani koostamiseks oli raske algandmeid saada, sest Eesti Vabariigis ei

kontrollitud siistemaatiliselt majanduslikku tegevust ega kogutud vastavat

andmestikku. Andmete ja kogemuste puuduse tottu plaaniti mdénede kaupade
tootmine mitu korda suurem ENSV aastasest tarvidusest.%®

Vajakajäämised neljanda kvartali plaani täitmises loodeti likvideerida 1941.

aastal. NSVL RKN ja UK(b)P iihisotsusega 24. jaanuarist 1941 "ENSV 1941.

aasta rahvamajanduse plaanist” seati Eesti NSV rahvamajanduse péhiiilesandeks
toostuse laiendamine ja rekonstrueerimine ning kdigi olemasolevate tootmis-

voimsuste kéikulaskmine. Erilist rohku tuli panna pdlevkivi- ja turbatédstuse

kiirele arendamisele, ehitusmaterjalide tootmise suurendamisele, tekstiili-,
masina- ja toiduainetostuse arendamisele.®® Direktiivid nigid ette toota 1941.

aastal elektrienergiat 125,5 (esimese kvartali plaan 34) milj. kWh, polevkivi 2,7

(0,6) milj. tonni, polevkivioli 182 800 (41 000) tonni, emailitud nõusid 150 (35)
tonni, tsementi 80 000 (15 000) tonni, lupja 60 000 (12 000) tonni, paberit
23 300 (5000) tonni, tselluloosi 100 000 (25 000) tonni, liha 26 000 (4630) tonni,

nuge ja kahvleid 8000 (1800) tosinat, hobuseraudu 350 000 (80 000) tiikki,
raadiovastuvétjaid 20 000 (5000) tiikki, punaseid telliseid 46,24 (4,3) milj. tiikki,
silikaattelliseid 24 (4,6) milj. tiikki, sukki ja sokke 2,7 (0,7) milj. paari ning
60 cm laiust puuvillariiet 35 (7) milj. meetrit.”® Kokku pidi ENSV toostus 1941.

aastal andma 397 milj. rubla eest (1926/27. a. NSV Liidu hindades) t66stus-

toodangut. To6viljakus pidi plaani kohaselt suurenema tööstuse ja ehituse alal

12% ning t6ostusliku toodangu omahind alanema 3,7%.
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Kapitaalmahutusteks plaaniti 173,5 milj. rubla, sellest ligi pool (45%)
tööstusse ning energeetikasse.”' 1941. aastal oli kavas käiku lasta mitmed uus-

ehitused, nagu põlevkiviõlivabrik Kohtla-Järvel, põlevkivikaevandus Viivi-

konnas, fosforiidivabrik Maardus võimsusega 110 000 tonni rikastatud fosforiiti

aastas, telliskivitehas Tallinnas võimsusega 17 milj. telliskivi aastas. Plaanis oli

laiendada Port Kunda tsemenditehast, tõsta elektrijaamade võimsust ja ehitada

uusi elektriliine. Rasketööstuse forsseeritud arendamise eesmärk oli muuta Eesti

NSV arenenud tööstusmaaks nelja-viie aastaga.”
Värskete direktiividega 29. jaanuaril 1941 Moskvast naasnud Riikliku

Plaanikomisjoni esimees O. Sepre tutvustas neid veel samal pdeval valitsuse ja
partei esindajate ndupidamisel. Enamik ndupidamisest osavotjaid arvas, et

plaaniiilesanded on pingelised, esimese kvartali plaan lubja ja telliste tootmise

osas aga lausa ebareaalne, sest ei ole arvestatud nende t6dstusharude hoo-

ajalisust. Eriarvamusele jdai EK(b)P KK esindaja Arnold Kress, kes leidis, et

sonad "ei saa" tuleks koigil oma leksikonist vilja visata ning teha kdik selleks,

et plaan tdidetaks. Ta hoiatas, et plaani tditmata jdtmine IGhub sotsialistliku

majanduse aluseid ning toob kaasa UK(b)P ja NSV Liidu valitsuse usalduse

kadumise ENSV suhtes.”
Rahvakomissariaatidel tuli oma siisteemis direktiividest lähtuvalt koostada

plaan kuni iga iiksiku ettevotteni vilja. Planeerimise praktiliste kogemuste
omandamiseks suunati plaaniosakonna tootajaid Moskvasse NSV Liidu rahva-

komissariaatide plaaniosakondade juurde.
5.-11. veebruarini 1941 toimus EK(b)P IV kongress, mis tegi kokkuvötte

EK(b)P tegevusest sotsialistliku majanduse iilesehitamisel ja kavandas majan-
duse arengu ldhiiilesanded. Keskkomitee sekretdr Karl Sdre rdhutas oma

aruandekones tohutut t66d, mida EK(b)P oli teinud tdostuse taastamisel ja
arendamisel ndukogude vOimu pooleaastase eksisteerimise jooksul: enamik ette-

votteid oli endise iihe vahetuse asemel to6le rakendatud kahe-kolme vahetusega,
ettevotete tootmisvoimsused olid maksimaalselt kdiku lastud ning tööpuudus
likvideeritud. Kapitalistlik element oli peaaegu tédielikult toOstusest vilja
torjutud, sest eraettevotted andsid 1940. aasta 16pul vaid 1,7% t&ostuse kogu-
toodangust. K. Sidre rohutas sotsialistliku vGistluse, stahhaanovliku liikumise

ja importtoorainelt Noukogude toorainele iilemineku suurt osa todstustoodangu
suurenemises. .

Tööstuse silmapaistvate tulemuste kõrval peatus keskkomitee sekretär ka

mõnedel puudustel rahvakomissariaatide ja ettevõtete töös. Ta kritiseeris ette-

võtete juhte, partei- ja ametiühinguorganisatsioone, et nad ei võidelnud

järjekindlalt tööviljakuse tõstmise ja toodete omahinna alandamise eest ning et

stahhaanovlikul liikumisel oli kampaanialik iseloom. Rahvakomissariaadid

teenisid ära meeldetuletuse, et ettevõtete jaoks on 1941. aasta plaaniülesanded

o
Lauristin, J.Esimene ndukogude aasta Eestis, 144

92
Kommunist, 1941, 8. apr.

%
ERA, f. R-973,n. 1,5.34,1. 1.



171

välja töötamata, tööstuse kontsentreerimise ülesanded lõpule viimata ning
paljude ettevõtete maksimaalsed tootmisvõimsused käiku rakendamata.”

Kongress tegi partei keskkomiteele ja koigile parteiorganisatsioonidele
tööstuse alal ülesandeks vötta körvalekaldumatult täitmisele ÜK(b)P KK ja NSV

Liidu Rahvakomissaride Nöukogu otsus 24. jaanuarist 1941 ENSV tööstuse

arendamise kohta. Selle pdhjal tuli juurutada intensiivselt stahhaanovlikke

töömeetodeid, et Eesti tööstusettevötted jöuaksid tööviljakuse näitajate poolest
NSV Liidu parimate ettevötete tasemele, käiku lasta köik tööstusettevötetes

seisvad seadmed, hoida rangelt kokku materjali, kiitust ja elektrienergiat,
vahendada administratiivkulutusi ja alandada toodangu omahinda. K. Sire

arvates oli ENSV rahvamajanduse ees seisvaid iilesanded voimalik tdita vaid

juhul, kui ettevGtete juhid koos partei- ja ametiiihinguorganisatsiooniga
korraldavad sotsialistlikku voistlust, millesse on konkreetsete kohustustega
kaasatud voimalikult palju töölisi.”

Löpliku kuju omandas vabariigi 1941. aasta rahvamajandusplaan Eesti NSV

Ülemnöukogu teisel istungjärgul 7. aprillil 1941, kui see seadusena vastu vöeti.

Üheaegselt plaani kinnitamisega tehti kokkuvötteid esimese kvartali plaani
täitmise tulemustest. Kohaliku Tööstuse Rahvakomissariaadi ettevötted täitsid

plaani tervikuna 125% ulatuses. Kergetööstuse Rahvakomissariaadi süsteemis

seadis valitsuse esimees J. Lauristin oma aruandekönes eeskujuks telliskivi-

tööstust, kus esimese kvartali plaan täideti 107% ulatuses, samuti klaasi-

(tditmine 148%), tuletiku- (113,8%), kipsi- (114,5%) ja paberitööstust (119%).
Samal ajal jdi tditmata kiilvimasinate, linase riide, kunstsarve, silikaatkivide,

lubja, t6ddeldud puumaterjali, mitmete laiatarbekaupade ja polevkivi toodangu
plaan.”® Mahajidimus pdlevkivitootmisel tegi valitsusele kdige suuremat muret,

sest polevkivil baseerus elektrienergiatootmine ning pdlevkivikeemiat6ostus,
samuti kasutati seda toostusliku kiitusena. NSV Liidu Rahvakomissaride

Noukogu poolt kinnitatud perspektiivplaani kohaselt kavatseti Eestis viie aasta

jooksul (1941-1945) suurendada pdlevkivitootmist 3,3 ja bensiinitootmist 5

korda ning arendada intensiivselt polevkivikeemiatdostust. Tooliste arvu planee-
riti polevkivitoostuses suurendada 7000-1 t 28 000-ni.”

Teise kvartali plaani täitmist pidas valitsuse esimees täielikult reaalseks.

Selleks kavatseti laiemalt arendada sotsialistlikku vöistlust, pidada väsimatult

vöitlust praakkauba valmistamise ja töölt puudumise vastu, korraldada arvestust,

kasutada senisest paremini tootmisvöimsusi, alandada toodete omahinda ja tösta

tööviljakust.”
Suurejoonelise rahvamajandusplaani täitmist hakkas takistama t66joupuudus.

Nappis kaevureid, ehitus- ja tekstiilitöölisi. Viimaseid seoses Kreenholmi Manu-
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faktuuri köigi tootmisvöimsuste käikulaskmisega. Enne Esimest maailmasöda,
töötades Vene impeeriumi avara turu jaoks, andis ettevõte tööd rohkem kui

10000 töölisele, Eesti Vabariigis, muutunud majanduskonjunktuuri juures aga
2000 toolisele. Toojoukiisimus otsustati lahendada v6ort66jou kasutamisega.
ENSV valitsuse määrusega 10. maist 1941 lubati tuua NSV Liidu teistest

vabariikidest 1500 tekstiilitoolist Kreenholmi riikliku tekstiilitdostuse tarvis.”
Sotsialistliku iilesehitustod Eestis katkestas 21. juunil 1941 alanud s&da

Saksamaa ja NSV Liidu vahel.

Kokkuvötteks vöib öelda, et esimese nöukogude vöimu aasta jooksul kaotas

Eesti täielikult oma majandusliku iseseisvuse. Majanduse tööstuse sektoris

suudeti 16hkuda turumajanduslikud suhted ning minna üle täiesti teisele süs-

teemile — sotsialistlikule tsentraliseeritud plaanimajandusele. Seda tehti ts6stus-

ettevotete, pankade, kaubanduse ja transpordi natsionaliseerimise kaudu ning
hindade, palkade, turustus-varustussiisteemi ja tootmise iile administratiiv-

kontrolli kehtestamise abil. Eesti kommunistidel, kes 1940. aastal votsid

Noukogude vigede toetusel voimu, puudus igasugune arusaamine majandusest
ning selle toimimismehhanismidest. Nad olid kuulekad kisutiitjad, kes lihtsalt

juurutasid keskvalitsuse ja kommunistliku partei kontrolli all ndukogude
majandusmudelit.

ESTONIAN INDUSTRY IN THE CRUCIAL YEARS OF 1940-1941:

FROM A MARKET ECONOMY TO A PLANNED ECONOMY

Maie PIHLAMAGI

Estonia was annexed by the Soviet Union in 1940. The Soviet regime began
to launch socialist reorganization of the economic life. In the nationalization

process, beginning 26 July 1940, priority was given to large industry and banks.

Nationalization was supervized by the Nationalization Chief Committee. The

take-over of enterprises was carried out by factory nationalization committees

headed by commissars and consisting of activists of the workers’ and trade-union

movement. The task of the committee was to complete the statement of the
nationalization of an enterprise, take over its assets and liabilities on the basis of

a corresponding statement of accounts, and draw up a detailed account of the
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properties of the enterprise. The commissars had to exercise control over the

work of the management of the enterprise and to prevent its closing down or any
violation of the normal course of economic activities.

Within a little more than a month all large industrial enterprises were

nationalized including the Baltic Weaving and Spinning Factory, Kreenholm

Manufactory, Narva Flax Mill, Port Kunda Cement Factory, etc., which had

played an important role in the industrial production of the Republic of Estonia.

The Law on Fighting against Economic Sabotage of 25 July 1940, which

introduced severe punishments for saboteurs, encouraged nationalization. By the

end of the year over nine hundred industrial enterprises had been transferred to

the state ownership. The private sector had dramatically fallen, giving only 1.7%

of the total industrial output.
The newly formed People’s Commissariats of Light Industry and Local

Industry took over the direction of the nationalized industrial sector in August
1940. After the completion of the take-over of an enterprise by the state, the

nationalization committees were replaced by one-man management appointed by
the People’s Commissariat. The majority of the directors were former workers.

In August 1940, when foreign trade monopoly was established and all foreign
trade transactions were subjected to the People’s Commissariat of Foreign
Trade of the Soviet Union, the other constituent republics of the Soviet Union

occupied the leading position in Estonia’s trade relations. At the same time

the foreign trade with the West decreased rapidly. The joining of the supplying
and marketing system of the Soviet Union intensified the selling of goods.
In connection with increased exports and a feverish buying of goods in the

internal market by Soviet soldiers and institutions, the industry, being under

reconstruction, was not able to meet the increased demand and as a result

shortcomings appeared in supplying the population with commodities. Several

measures were taken to improve the situation.

Since the fourth quarter of 1940 the plan played the most important role in

industry. Because of inadequacy of information and lack of experience the

planning conducted at enterprises and at the People’s Commissariats failed to

reflect the actual demands. The entire industrial output for 1941 was planned.
The 1941 republican plan, the main directions of which were laid down by the

Fourth Congress of the CPE(B), envisaged the development and reconstruction

of industry, an extensive rise in the production of oil shale, peat, building
materials, machinery, textiles, and foodstuffs and a full utilization of the existing
production capacity. With a forced development of heavy industry, the Estonian

SSR was expected to become a highly developed industrial country.
Socialist rearrangement of the industrial production, merging of many small

enterprises, and establishment of close economic ties with other Union republics
enabled to fully employ the productive capacities of the Estonian industry. In a

short period of.time the enterprises that had been idle because of a slack demand

were put into operation. Several enterprises started to work in two and three



174

shifts. As a result, in the spring of 1941, many enterprises were in urgent need of

workers, especially of skilled ones such as miners and construction and textile

workers. The inflow of labour from the other Soviet republics started.

The transfer to a socialist economic system demanded also the establishment

of uniform state prices. Although in November 1940 the Estonian SSR adopted
the price system established in the Soviet Union and also the unified currency,
much work remained tobe done on carrying out a complete transition to uniform

prices.
Within a short period of time the Communist Party and Soviet government

succeeded in converting the market economy into the socialist planned economy.
This was achieved by the nationalization of industry, banks, land, and transport
and systematic administrative control of prices, wages, distribution, and

production. Estonian communists, who took power in June 1940, lacked any

knowledge on economy. Controlled by the Government of the USSR and the

CommunistParty, they simply followed the Soviet economic model.
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