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SISSEJUHATUS   

 
Interregnum 

 
Eesti Vabariik tekkis ilma omariikluse ülesehitamise strateegiata. Seda eelkõige äärmiselt 
kiiresti kulgenud sündmuste tõttu. Kuid puudusid ka pidepunktid ja eeskujud, millele taoline 
kontseptsioon saanuks tugineda. Sõjast nii materiaalselt kui psühholoogiliselt räsitud Euroopa 
otsis iseennast. Esimese maailmasõjaga oli senine maailmakorraldus kokku varisenud ja 
õhtumaise intelligentsi usk maailma peaaegu iseeneslikku täienemisse purunenud. Tööliste ja 
sõjast šokeeritud intelligentsi hulgas levis kommunism – uus atraktiivne poliitiline ideoloogia 
ning ei olnud teada, kui kaugele selle võidukäik ulatub. Kuid ka paljud konservatiivsed 
idealistid nagu Jaan Tõnisson arvasid, et maailm muutub põhjalikult, pidades senist, riikide 
poliitilisele ebavõrdsusele rajatud maailmakorraldust möödanikku vajuvaks ja nähes 
maailmasõja vapustust kogenud ning moraalset puhastumist otsiva Euroopa tulevikku 
õiglasema ning aatelisemana kui kunagi varem. Kuidas või kunas ja millises vormis selline 
Euroopa kujunema peab, ei teadnud keegi. Pidetus ja käärimine hõlmasid kõike, ka kultuuri ja 
vaimu. Aeg oli liigestest lahti. Tekkinud probleemid olid varasematele põlvkondadele 
tundmatud, oma kestvuse ja intensiivsega muutsid nad senist, põlvkondade kogemustega 
talletatud elutarkust. Paljud pidasid ainsaks toeks sõjast ja kommunismist nihestunud 
maailmas tagasipöördumist religiooni juurde. Veelgi rohkem oli aga võitlevaid ateiste. Oli 
täieliku karskuse apologeete, teiste hulgas tunnustatud poliitikuid, ja oli liberaalse 
alkoholipoliitika pooldajaid. Sõja ja sellega kaasnenud kannatuste põhjuseks pidasid ühed 
traditsioonide kehva järgimist, teised aga traditsioonide kehvust. Ükskõikseid oli vähe. 
 Eesti poliitikuid ei saanud algul aidata ka rahvusvahelised eksperdid, sest ei olnud 
teada, mis on õige. Pealegi oli neil tegemist hoopis tähtsamate asjadega. Õhtumaa silmade 
läbi polnud nood perifeerias asuvad Balti riigikesed esialgu ekspertiisi väärtki, sest näisid 
ajutistena või vähemalt tähtsusetute anomaaliatena ega olnud Euroopa riikide sekka oodatud. 



Kui sõjahaavades Lääne-Euroopast üldse ida poole vaadati, siis Venemaa peale. Suur idariik 
pakkus huvi eksperimentaalmaana, võimaliku sõjalise ja ideoloogilise ohu allikana, aga ka 
turuna ning varasemate laenude tagasimaksjana. 

Ekspertide kutsumist ei peetud väärikakski. Kahe maailmasõja vaheline Euroopa oli 
kalk, tema riigid uhked ja iseseisvad. Eesti rahvas oli vasakpoolne, kuid patriootiline. Eesti 
riigimehed ei teadnud sedagi, kas maailmapoliitiline olukord üldse lubab Eesti iseseisvust. 
Kas poliitiline ühendus Soomega on võimalik ja vajalik? Kui tihe peaks olema Balti naabrite 
vaheline poliitiline liitlus ning millistes vormides peaks toimuma majanduslik koostöö? Palju 
sõltus Venemaa edasisest arengust ning selles varieerusid prognoosid ühest äärmusest teise – 
tsaarivõimu taastumisest kuni anarhistliku Venemaani. Nende raamide vahele mahtusid veel 
täiesti reaalsetena näivad demokraatlik Venemaa ja bolševike valitsetud riik. Iga variant 
võinuks tähendada Eestile erinevat saatust.  

Ka majanduspoliitika kujundamisel puudusid pidepunktid. Ei olnud teada, kas senised 
majandusseadused üldse kehtivad. Raudreegel, et kulutada võib sama palju kui teenitakse, oli 
löönud kõikuma. Raha ja kuld, mis varem olid olnud täiesti üks ja seesama, olid nüüd 
kahestunud. Mõned arvasid, et nad sulavad taas kokku. Teised seda ei uskunud. Saksa 
välisminister Walther Rathenau kuulutas, et riik võib vajadusel ilma, et see halbu tagajärgi 
kaasa tooks, paisata turule tohutus koguses paberraha. Tal oli teoreetikutest ja praktikutest 
järgijaid Austrias, Ungaris, Poolas ja Eestiski. Kommunistlik süsteem eksperimenteeris oma 
mudelitega. Puudus ettekujutus Euroopa riikide sõjajärgse majandusliku koostöö vormidest. 
Ei olnud teada, kas Euroopa viimase viiekümne aasta üldine suund vabamale majandusele 
jätkub või mitte.  

Kuid mis kõige olulisem – kui ka iseseisvuseks vajalikud poliitilised tingimused 
kestavad – kas ka siis suudab Eesti rahvas üldse oma riiki ise pidada? Eesti majandusliku 
toimetulemise üle kaheldi loomulikult Venemaal, aga ka Lääne-Euroopas. Nikolai Köstner 
pidi isegi Eestis tippjuhtkonda julgustama, et Eesti on majandussuutlik.1 Kuid kas sellele aitab 
kaasa Lääne-Euroopa ja Venemaa vahendajaks olemine? Kas Eesti peaks olema 
vabakaubandusmaa või kaitsma oma põllumajandust ja tööstust? Kas Venemaa turg avaneb 
Eestile? Mida tuleks eelistada, kas põllumajandust või tööstust? Reegleid oli nii vähe, et riigi 
majanduspoliitilisest peenhäälestamisest ei saanud juttugi olla.  

Ent enesetunnetus tuli kätte saada, sest vastasel korral saanuks toimetulematuse tunne 
identiteedi osaks. See kõik tähendas, et eksperimendid olid äärmiselt ohtlikud ja riigi 
majandus tuli kiiresti tasakaalustada vastavalt uuele olukorrale.  

See oli oluline. 20. sajandi alguse Eesti elu iseloomustab vaesus. Kehvem maarahvas 
ei olnud küll otseselt näljas, sest peatoidus suudeti ikka muretseda ning kui viljasalv ja 
lihaastjas päris tühjaks said, aitasid naabrid. Küll võis aga muudest hädatarvilikest vahenditest 
nagu koolilaste saabastest või petrooleumist ja üldse sellest, mida raha eest osta tuli, otsene 
puudus kätte tulla.  
 Linnarahva olukord oli kõikuvam. Kehvemad kihid elasid toimetuleku piiril. Töölistel 
oli harva võimalik säästa ning kui sääste oligi, siis sõja- ja revolutsiooniaegne inflatsioon oli 
need hävitanud. Nii tähendas töölisele töö kaotus või isegi palga alanemine juba otsest 
näljaohtu. Sama võis juhtuda isegi esmatarbekaupade tollide järsu tõstmise ja toiduainete 
kallinemise korral.  
 Majanduse tasakaalustamine oli oluline ka teises mõttes. Ida pool Peipsi järve käis 
kommunismiehitamine. Eesti tööline oli küll vaene, kuid mingil juhul ei tohtinud tema 
elatustase langeda allapoole Vene töölise omast. Käis ju ka majandusideoloogiline võitlus, 
milles väiksema kaotus ähvardanuks Eesti riikluse olemasolu.    

Riigivõimu ja sellest tulenevalt ka riigi majanduspoliitika tähendus maa majandusele 
oli hoopis väiksem kui tänapäeval. Kui võrrelda riigieelarve ja sisemajanduse kogutoodangu 
                                                           
1 Riigi Majandusnõukogu koosoleku protokoll 27.11.1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 1, l. 18p. 



(SKT) suhet, siis selgub, et 1920. aastate Eesti oli üle kahe korra naturaalmajanduslikum ja 
sellevõrra ka riigi poliitikast vähem juhitud kui taasiseseisvunud Eesti.2 Eesti oli agraarmaa, 
kaks kolmandikku elanikkonnast oli hõivatud põllumajanduses. Talu majandas aga suhteliselt 
omaette. Keskmiselt vaid kolmandik talu toodangust läks turule, ülejäänu tarvitati ära talus 
endas. Kahte kolmandikku osa talumajandusest, või kui arvestada ka sekundaar- ja 
tertsiaarsektorit, siis poolt kogu Eesti rahvamajandusest mõjutas riigivõim väga vähe. See 
talumajandus nohistas omasoodu oma teed minna, hoolimata, kas oli inflatsioon või 
deflatsioon, missugune raha parajasti käibis või missugune üldse riigivõim parasjagu oli. 
Otsesemalt mõjutasid talu toimimist riigi agraarkrediidid.  

Ka kogu rahvamajanduses valis suuna peamiselt majanduslik inerts, mis poliitilisele 
tüürimisele halvasti allus. Kiireks pöördeks polnud tüürsüsteem vahendite nappuse tõttu üldse 
võimeline. Riigivõimu oli nii vähe, et veel 1920. aastate algul otsustas valitsus ühekaupa iga 
riigiametniku töölevõtmise.  

Miinimumülesandeks, millega too nõrguke riigiaparaat aga igal juhul toime tulema 
pidi, oli majandusliku tasakaalu saavutamine. Majanduspoliitika tuumikuks oli raha- või 
rahanduspoliitika, esmaseks ülesandeks oli rahakursi stabiliseerimine. Kerge ülesandega 
tegemist ei olnud. Eesti probleemid olid suured eelkõige vajaduse tõttu suunitleda majandus 
ümber. Tuli leida uued väliskaubanduspartnerid, mis tähendas paljude majandussuundade 
täielikku katkemist ning teiste otsustavat ümberorienteerimist. Enesetunnetuse puuduse ja 
vabanenud rahva tahtekülluse ülevoolu tõttu ähvardasid riigi majanduspoliitikat 
kõikvõimalikud lastehaigused.  

Kuid tõsiste probleemidega seisid silmitsi teisedki Euroopa riigid. Pea kõigi riikide 
raskused väljendusid esmajoones finantsilises ebastabiilsuses. Majanduslik interregnum 
kajastus rahakursi kõikumises. Stabiliseerimisega toimetulematuse korral ähvardas uus 
vapustus – kiire inflatsioon, või veel halvemal juhtumil hüperinflatsioon. Kiire inflatsioon 
põhjustas peale majanduslike nihete ka tohutuid sotsiaalseid häireid – keskklassi nõrgenemine 
või hävimine oli rängaks ohuks kogu tsiviilühiskonnale. Tegurite seas, mis hõlbustasid 
bolševike võimulesaamist Venemaal, mängis olulist rolli sõjaaegne inflatsioon. Sõjajärgne 
hüperinflatsioon väärastas lõplikult ühiskonna senised toimemehhanismid. Elias Canetti on 
õigustatult märkinud, et tänapäeva tsivilisatsioonides pole peale sõdade ja revolutsioonide 
midagi muud, mida haardeulatuselt võrrelda inflatsiooniga.3 

Esimese maailmasõja järgse stabiliseerimisperioodi probleemide uurimine on pälvinud 
majandusajaloolaste teravdatud tähelepanu ning tolleaegset Euroopa riikide majandust ja 
majanduspoliitika põhiprobleemi – rahanduse stabiliseerimist ja/või majanduse 
rekonstruktsiooni – on tänaseks käsitletud aukartustäratavalt palju. Ka käesolev töö liitub oma 
uurimisobjektilt ja käsitlusmeetodilt nende majandusajaloo-alaste tööde ringi. Teisalt haakub 
aga uurimus – tulenevalt Eesti valikute spektri laiaulatuslikkusest ning majanduspoliitiliste 
otsuste seotusest poliitiliste teguritega – ka Eesti poliitilise ajaloo probleemistikuga. Eesti 
puhul tähendas raha edukas stabiliseerimine mitte ainult majanduse tasakaalustamist, vaid ka 
majanduslikku emantsipeerumist ehk lahtirakendamist Venemaa majandusest.  
 

1920. aastate stabiliseerimismehhanism ja baasmõisted  
  
Majandusajaloo ja majandusteaduse teoreetiline raamistik kattub ainult osaliselt. 
Majandusajalugu laiemas mõttes keskendub tänapäeva ebaühtlase majandustaseme juurte 

                                                           
2 SKT – mingi ajavahemiku (tavaliselt aasta) jooksul mingil territooriumil (tavaliselt riigis) toodetud kaupade ja 
teenuste lõpptoodangu väärtus (lisandväärtus). 1999. aastal moodustasid Eestis avaliku sektori kulud ca 40% 
SKT-st  (arvutusalus: Eesti Statistika aastaraamat 1999. Tallinn, 2001, lk. 135, 228), 1923. aastal ca 17% 
(arvutusalus: Eesti arvudes 1920–1935. Tallinn, 1937, lk. 194). 
3 E. Canetti. Massid ja võim. Tallinn, 2000, lk. 241. 



uurimisele, majandusteooriad kalduvad käsitlema ainult olevikku. Kuid reaalmajandus, 
institutsioonid, kasutada olevad majanduspoliitilised instrumendid, majanduslik mõte, 
mentaliteet, kohati eesmärgid ning kõigest eelnevast tulenevalt ka majanduspoliitiline 
mehhanism on tänapäevaseks arenenud minevikus toimunud protsesside tulemusena, st nad 
on muutunud, ja kohati väga oluliselt. Seetõttu on pidanud muutuma ka majandusteooria.  

Nii on ka majandusajalooline analüüs laiem kui majandusteaduslik analüüs. 
Majandusteoreetiliste konstruktsioonide moodustamisel eeldatakse tavaliselt, et mentaliteet, 
tehnoloogia, institutsioonid (sh majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste organisatsioonide 
vormid, õigussüsteem, religioon jms), on fikseeritud. Majandusteaduslik analüüs on tihti 
eksperimentaalselt või teoreetiliselt saadud vastus täpselt seatud küsimusele. Majandusliku 
tasakaalu analüüsimisel võetakse arvesse ainult majanduslikke näitajaid. Levinud 
uurimismeetodiks on analüüs, kus modelleeritakse juhus, mil üks majandusnäitaja muutub, 
ent kõik teised jäävad muutumatuteks. Majandusajaloos saab niisugust analüüsi (ceteris 
paribus) aga väga piiratult kasutada.4 Pika sihiku korral, majandusajalooliselt vaadates 
muutuvad aga kõik majanduslikud ja sotsiaalsed parameetrid. Samas on ka 
majandusajaloolaste seas üha enam populaarsust võitnud majandusarengu seletamine 
komplitseeritud matemaatiliste meetodite ja mudelitega. Näib siiski, et majandusajaloolased 
kasutavad abstraktsioonide puhul rohkem üldkasutatavat (mitte majandusteaduslikku erialast) 
või kirjeldatavale ühiskonnale omast keelt kui majandusteadlased. Seda on tihti kirjeldatud 
kui konflikti "minevikukeskse" ja "tänapäevakeskse" lähenemise vahel.5 Ajaloolased 
huvituvad enam inimeste motiividest, majandusteadlased aga ühiskonna olemuse 
majanduslikust tahust.     

Majandusajaloo järeldused on laiemad, puudutades ka ajajärke, mil majandusolukord 
erineb väga tugevalt tänapäevasest ega luba ennast muuta tänapäeval reeglipärasena näiva 
poliitikaga. Tööpuuduse ja sisemajanduse kogutoodangu (SKT) muutuse vaatlemisel selgub, 
et Teise maailmasõja järgne majandus Euroopas on olnud stabiilsem kui ükskõik missugusel 
varasemal ajaloolisel perioodil 19. sajandi teisest poolest alates.6 Loomulikult käsitlevad 
tänapäeva majandusteadlased juba sellest tulenevalt stabiilsuse ja tasakaalustamise mõisteid 
majandusajaloolastest erinevalt. 

Nii ei ole minevikus toimunud protsessid alati seletatavad tänapäeva 
majandusteadusliku terminoloogiaga. Terminoloogilised "käärid" ja hinnanguerinevused 
võivad olla põhjustatud ka mõne fenomeni toonitamisvajadusest ajaloos, st tarvidusest esile 
tõsta nähtusi või nähtuste ulatust, mida tänapäeval kutsutakse sama nimega, ent vaadeldakse 
ja hinnatakse kaasaja perspektiivis. “Ulatuslik” või “suur” minevikus võib tänapäeva 
kontekstis olla normaalne või väike. Või vastupidi. Näiteks 1920. aastate inflatsioonimäär, 
mida omaaegses taustas peeti suhteliselt mõõdukaks, oleks tänapäeva suhteliselt stabiilse 
majanduse raamistikus hirmuäratavalt suur. Konteksti muutuse tõttu võib erineda ka 
eesmärgiseade. Suure majanduskriisi eelne majanduspoliitika seadis väga harva endale 
sotsiaalseid eesmärke. Eesmärgiseade muutusest võivad samuti tekkida hinnanguerinevused.  

Tänapäeva majandusteaduses mõistetakse makromajandusliku stabiliseerimispoliitika 
all meetmeid, mille eesmärgiks on vähendada kõikumisi majanduses, kuid ka teiste 
majanduslike või sotsiaalsete eesmärkide, nagu näiteks täieliku tööhõive, jätkusuutliku 
majanduskasvu või maksebilansi tasakaalu tagamist.7  

Majandusajaloos on stabiliseerimisperioodil ja stabiliseerimispoliitikal kitsam, ajaliselt 
piiritletud tähendus. Tavaliselt mõistetakse stabiliseerimise all inflatsiooni – raha väärtuse 

                                                           
4 A. M. Kõll. Majandusajaloo metodoloogiast. – Ajaloolise tõe otsinguil II. Toim. E. Tarvel. Tallinn, 2000, lk. 
84. 
5 G. R. Hawke. Economics for Historians. Cambridge, 1980, lk. 2–3. 
6 S. M. Sheffrin. The Making of Economic Policy. History, Theory, Politics. Oxford, 1989, lk. 202–203. 
7 G. Bannock, R. E. Baxter, R. Rees. The Penguin Dictionary of Economics. Harmondsworth, 1985, lk. 411. 



languse – peatamist (de facto stabiliseerimine) või raha väärtuse teatavale kindlale pariteedile 
– tavaliselt kulla suhtes – kinnistamist (de jure stabiliseerimine) pärast Esimest maailmasõda. 
Stabiliseerimispoliitika peamiseks eesmärgiks oli stabiilne raha. Ent 
stabiliseerimismehhanism on mõlemal juhul – nii majandusteaduslikus kui ka majandusajaloo 
tähenduses suhteliselt sarnane, kuigi stabiliseerimist vajava majanduse kõikumise ulatus ja 
stabiliseerimiseks kasutatavad instrumendid 1920. aastatel erinesid nüüdsetest. Tänapäeva 
stabiliseerimisteooria raamistikus, kus käsitletakse riikide majandusi juba sellises suhtelises 
tasakaalus, mis oli I maailmasõja järgse stabiliseerimispoliitika eesmärgiks, ei ole näiteks 
rahaühiku pariteet ja tollipoliitika kõige määravamad.8 Rääkimata toimiva 
maksustamismehhanismi käivitamisest või esmase majanduspoliitilise tasakaalu 
saavutamisest. Või peamiste eksporditurgude valikust. 1920. aastatel oli just raha 
stabiliseerimine kogu majanduse tasakaalustamisel ühtaegu nii eelduseks, väljundiks kui 
vahendiks.  

Kasutatav stabiliseerimismehhanism Esimese maailmasõja järgsetes Euroopa riikides 
varieerus oluliselt, sõltudes lähteseisust (eelkõige sõjapurustustest ja sõja finantseerimise 
meetoditest), poliitilisest stabiilsusest, välisabist, riigi haldussuutlikkusest, motiveeritusest, sh 
tahtest seada finantsasjad korda. Kui majandus oli tasakaalustatud, peatus ka inflatsioon. 
Inflatsioon oli ühtaegu majanduse interregnumi põhjustaja ja teisalt väljendus reaalmajanduse 
laokilolek just kiires inflatsioonis. Viimase vastandmõisteks on deflatsioon – hindade taseme 
alanemine. Nii nagu inflatsioon kujunes Esimese maailmasõja järgses Euroopas eelkõige raha 
juurdetrükkimise – rahamärkide kasvava emissiooni tõttu, oli deflatsiooni võimalik esile 
kutsuda ringluses olevate rahamärkide vähendamise teel.  

Inflatsioon on ilmselt majandusteaduse ja ka majandusajaloo üks käsitletavamaid, aga 
ka kõige erinevamalt tõlgendatavaid fenomene. Esimese maailmasõja järgses situatsioonis oli 
kõige olulisemaks inflatsiooni tekitavaks teguriks eelarvetulude ebapiisav laekumine 
kuludega võrreldes. Tulemuseks oli eelarve defitsiit. Tehnilisest küljest kasvaski inflatsioon 
välja poliitikast, millega üritati defitsiiti katta raha juurdetrükkimisega. Teoreetiliselt oli 
võimalik inflatsiooni muidugi igal hetkel peatada. Seda oli võimalik teha riikides, kus ei 
kardetud oma poliitilist stabiilsust mõrastada, mitte aga hapra poliitilise stabiilsusega riikides.  

Pealegi oli Esimese maailmasõja järgse komplitseeritud majandus- ja sotsiaalse 
olukorra tingimustes paberraha trükkimine tihti ainsaks võimaluseks saada reaalressursse. 
Efekt tulenes asjaolust, et kiire inflatsiooni korral tarvitas esmakasutaja, st valitsus, kallimat 
raha. Nii oli paberraha trükkimine omapäraseks, kuid kohati vettpidavaks 
maksustamisvormiks. Olles sageli poliitiliselt aktsepteeritavam kui maksustamine ning ka 
lihtsamini administreeritav, ei jätkunud tema positiivsetest külgedest siiski kuigi kauaks. 
Protsessi käigushoidmiseks läks vaja üha suuremaid rahadoose ning inflatsiooni. 

Nii oli finantseerimine inflatsiooni abil kõige lihtsamaks maksustamise vormiks 
nõrkadele, kogenematutele ja desorganiseeritud valitsustele. Esimese maailmasõja järgsel ajal 
ei tuntud ka inflatsiooni olemust ja mõjusid, kuna Euroopa ei olnud kogenud teravat 
inflatsiooni rohkem kui sajandi vältel. 

Inflatsioonis on võimalik eristada kahte – mõõdukat ja galopeerivat faasi. Viimase 
iseloomustamiseks kasutatakse ka terminit hüperinflatsioon.9 Majandusajaloolased mõistavad 
selle all tavaliselt rahapoliitilist kogemust kuues Euroopa riigis peale Esimest maailmasõda ja 
Hiina ning Ungari juhtumit pärast Teist maailmasõda.10  Hüperinflatsiooni puhul kasvavad 
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hinnad erakordselt kiiresti, mis mõjub reaaltootmist ja tööhõivet lagundavalt ning purustab 
kogu majandust. Neid faase määratledes on Ragnar Nurkse kahe maailmasõja vahelise 
stabiliseerimisperioodi kogemuse põhjal sõnastanud järgmise seaduspärasuse: mõõduka 
inflatsiooni korral on kapitalivoog maksebilansi suhtes tasakaalustav, galopeeriva inflatsiooni 
puhul muutub aga tasakaalu rikkuvaks.11 See tähendab, et inflatsiooni mõõdukal faasil voolab 
odavnenud raha olukorras sisse kapitali, nii investeerimiseks kui ka suurenenud ekspordist, 
mis katab riigieelarvesse rebenenud augu, galopeeriva inflatsiooni puhul on aga usaldus 
kadunud ja kapital põgeneb. 

Üldjuhul, siis kui riik ei ole oma rahasüsteemi maailmarahandusest täielikult 
isoleerinud, on inflatsiooniga seotud valuutakursi dünaamika. Kui inflatsioon on kiirem kui 
teistes riikides, langeb vastava riigi raha välisväärtus ehk raha devalveerub, deflatsiooni puhul 
seevastu tõuseb ehk raha revalveerub. Kui on tegemist paindliku ehk ujuvkursiga, kohandub 
valuutakurss inflatsiooniga automaatselt, fikseeritud kursside süsteemi rakendamise korral 
alati aga mitte. Esimesel juhul määrab nõudmise ja pakkumise vaba kujunemine ka rahakursi. 
1920. aastate alguses, enne kullastandardile siirdumist, rakendati Euroopa riikides tihti 
mitmeid paindlike vahetuskursside variatsioone, koos sundkursside ja valuutavahetuse 
piirangutega. Keskpank sekkus ka börsi tegevusse, ostes või müües vastavalt kursi 
mõjutamise vajadusele oma raha või välisvaluutat.  

Kui riik on otsustanud hoida oma valuutakursi teiste riikidega stabiilses suhtes 
(fikseeritud valuutakursside süsteem), siis üritatakse vältida määramatust ja sellega kaasnevat. 
Sel puhul on oma valuuta hinna välja kuulutanud valitsus sundseisus nõudmise ja pakkumise 
vahekorda silmas pidades – vajadusel peab ta sekkuma valuutaturu funktsioneerimisse, 
muutes turu nõudmist või pakkumist või mõlemat nii, et säiliks fikseeritud kurss. Kõige 
levinumaks kursi hoidmise vahendiks on turuga manipuleerimine (valuutainterventsioonid) 
ametlike reservide abil, mida hoitakse riikide keskpankades. Äärmiselt tähtis on reservide 
piisavus tagamaks vajadusel välisvaluuta pakkumise tõusu. Pideva või suure defitsiidi 
tingimustes muutub reservide küsimus väga tõsiseks. Kui riigil ei ole piisavalt reserve, ja ta 
soovib oma valuutakursi stabiilsust säilitada inflatsiooni eesmärgipäraselt pidurdamata, siis 
peab ta kasutama vähemmeeldivaid alternatiive. Neid on kolm. Esiteks, impordi pidurdamine. 
Peamine oht, mis sellest tekib, on häirete sisseprogrammeerimine majanduslikku 
otstarbekusse. Pealegi võib valuuta- või kaubandustõkete sisseviimine esile kutsuda 
vastumeetmed sellest puudutatud riikide poolt. Kui paljud riigid rakendavad imporditõkkeid, 
moonutab see maailmakaubanduse struktuuri. Teiseks võimaluseks on valuutakontroll, mille 
korral nõuab riik osa või kogu ekspordi eest saadud välisvaluuta müümist temale, seejärel 
jagab aga selle oma eelistatud importööridele. Ülejäänud välisvaluuta nõudlus jääb lihtsalt 
rahuldamata. Nii välditakse maksebilansi defitsiiti impordi piiramisega ekspordivõime 
ulatuses. Ent valuutakontrolli süsteem rikub rahvusvahelise kaubanduse võrdsel eelisel 
väljakujunenud sidemeid, diskrimineerib paratamatult osasid importööre ning piirab tarbija 
vabadust. See toob kaasa õigluse- ja korruptsiooniprobleemid. Võib tekkida ulatuslik must 
turg.  

Kolmandaks vahendiks stabiilse valuutakursi hoidmisel on deflatsiooni 
esilekutsumine. Ka sel juhul väheneb välisvaluuta defitsiit, kuid langevad toodangu maht ja 
hinnad, tõuseb tööpuudus, mis elanikkonnale loomulikult ei meeldi. Kuid deflatsiooni 
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S. Fischer ja E. Helpman. Cambridge, 1990, lk. 3–5.) Ent ka Eesti perioodil mai – juuni 1920 ning Läti 1921. 
aasta esimesel poolel.    



esilekutsumine oli 1920. aastate erakordselt turbulentsete protsesside tingimustes oluliseks 
tasakaalustamise instrumendiks, vähemalt stabiliseerimise viimases faasis. Deflatsiooni 
mõjusid selgelt ei tuntud. 

Ajajärgul 1879. aastast kuni 1931. aastani, stabiliseerimisperiood välja arvatud, 
domineeris Euroopa riikides kullastandardi nime all tuntud rahasüsteem. Kullastandard 
tähendab fikseeritud vahetuskursi olemasolu. Riiki loeti kullastandardil olevaks kolme 
tingimuse täitmise korral: 1) valuutale on defineeritud kindel kullasisaldus; 2) toimib jäik 
suhe oma kullareservide ja sisemise raha pakkumise vahel; 3) kulla vaba eksport ja import ei 
ole kitsendatud.12 Kahe maailmasõja vahel eristati tihti vastavalt ka pangatähti (kassatähti) ja 
paberraha. Panga- või (riigi)kassatähtedest räägiti siis, kui riik oli kullastandardil.13 

Kui kõik riigid viivad oma valuuta kullastandardile, siis omandavad ka kõik erinevad 
rahvuslikud valuutad fikseeritud vahetuskursi. Kui nõudlus teise riigi valuuta järele 
millegipärast tõuseb, langeb ujuvkursi korral esimese riigi valuuta kurss, kullastandardi korral 
aga algab kulla äravool.   

Kullastandardil on mitmeid eriliike. Enne Esimest maailmasõda toimis suuremas 
osas riikides nn täiskullastandard (või teise nimetusega kuldmündistandard), mis tähendas 
kuldmüntide ringlust ning kogu ülejäänud pangatähtede kohest kullaks vahetatavust. Riigid 
pidid hoidma vastavaid kullareserve. Kitsendusi kulla importimisel ja eksportimisel ei olnud. 
Raha hulk oli määratud peamiselt maksebilansi tasakaaluga, mille selgitamiseks kasutatigi 
kulda. Nii oli raha pakkumise ning maksebilansi vahel otsene side. 1914. aasta eelses 
kullastandardi süsteemis osalejad taotlesid individuaalselt ühte eesmärki – oma rahvusvaluuta 
vaba vahetatavuse säilitamist.14 Siiski väidavad kaasaja majandusteadlased, et isegi 
täiskullastandardi toimimise ajal aastatel 1870–1914 ei olnud hinnad stabiilsed, kuigi  
keskmine aastane hinnatõus oli mõnevõrra madalam kui hiljem.15 Omaaegsed 
majandusteadlased seletasid seda maailma kullatoodangu kõikumisega. 

Esimese maailmasõja järgse kullastandardi vesistatud versiooni – nn 
kuldvaluutastandardi (ka kullavahetusstandard, gold-exchange standard) ajal kadusid 
kuldmündid käibelt ning kitsendati raha konverteerimist kullaks ja kulla väliskaubandust. 
Kullaga oli kaetud väiksem osa ringlevast rahamassist kui täiskullastandardi puhul. See 
tähendas, et pangatähtede ja deposiitide osakaal ringluses kasvas, rahvuslik ja rahvusvaheline 
vääring erinesid ning ka side raha hulga ja maksebilansi vahel nõrgenes.  

Inflatsiooni peatamine, mis 1920. aastate oludes seostus üldjuhul teataval pariteedil 
mõnele kullastandardi vormile üleminekuga (tihti pärast pikemat või lühemat intervalli), 
tähendaski rahakursi stabiliseerimist ja üldjuhul kogu majanduse tasakaalustamist, sageli ka 
rekonstruktsioonifaasi lõppu. Ent rahakurss oli võimalik stabiliseerida ja kullastandardile üle 
minna siis, kui riiki sissetulevad rahavood väljaminevatega enam-vähem võrdsustusid, sest 
vastasel korral ähvardas defitsiit kulutada ära ametlikud reservid, mis tähendas uut 
inflatsiooni ja uue devalveerimise vajadust. Tulude-kulude tasakaal näitas ühtlasi, et riik oli 
võimeline end ise üleval pidama. Ei olnud ju rahanduslik tasakaal võimalik endaga mitte 
toime tulevas riigis. Nii oli uute riikide puhul rahakursi stabiliseerimise näol tegemist ka 
majandusliku emantsipeerumisega, mis võis tähendada ka lahtirakendamist senisest 
majandusregioonist. 

Peamiseks rahapoliitiliseks küsimuseks oli niisiis, millal ja kuidas inflatsioon 
peatada. Sõjajärgsed majandusprobleemid olid tekkinud mitmetel põhjustel. Eelnev 
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majandusareng ning rahvusvahelised mõjutused määrasid ära tegutsemisvõimaluste raamid. 
Hüperinflatsiooni vältida ning rahandust võimalikult kiiresti stabiliseerida üritasid kõik 
Euroopa riigid, ent uutel riikidel oli see märksa raskem. Üldiselt aga sõltusid 
stabiliseerimistingimused eelnevast majandusarengust, sõjakaotustest, sellest, mil määral tuli 
tegelda rahvusliku majanduse konsolideerimisega, ekspordikonkurentsist jne. Uutes riikides 
lisandus eelmainitutele veel rida ühiskonnapoliitilisi tegureid, nagu võime määratleda täpselt 
oma väliskaubanduse ja kogu majanduse optimaalsed suundumused, poliitiliste liidrite 
majandushuvid ja korruptsiooni ulatus ning üldine sise- ja välispoliitiline stabiilsus. 

Esimese maailmasõja järgses Euroopas kasutati ühe raha stabiliseerimismeetodina 
üsna sageli valoriseerimist. Valoriseerimine tähendab rahaväärtuse reguleerimist – tõstmist 
(taasväärtustamist) või fikseerimist – tihti ringluses oleva rahahulga vähendamise ehk 
deflatsiooni esilekutsumise teel. Stabiliseerimisperioodil valoriseeriti inflatsiooni tingimustes 
ka võlgu, makse jms, mis tähendas nendele kindla väärtuse (kas kullas või mõnes 
välisvaluutas) andmist, mis elimineeris inflatsiooniootuse ehk võttis võlgnikelt ning maksude 
maksjailt huvi lükata maksmine rahakursi languse lootuses edasi või püüda inflatsiooni 
pikendada. 

Tuleb märkida, et sõjaeelse pariteedi ennistamine või vähemalt rahakursi 
stabiliseerimine võimalikult kõrgel tasemel oli 1920. aastatel prestiižne. Esimese maailmasõja 
eelne kullastandardil põhinev maailmamajandus, mil inflatsioon aastakümnete vältel jäi 
minimaalseks, oli suurema osa eurooplaste silmis saanud stabiilsuse musternäidiseks. Toonane 
majandusteadus omistas rahakursile majanduslikus muutuses suhteliselt väikese osakaalu. Avalik 
arvamus pidas edukamaks riike, kus suudeti kullastandardile minna võimalikult kõrge kursiga ja 
võimalikult ruttu. 

Rahakursi kujunemisel tuleb silmas pidada veel ühte raskesti mõõdetavat tegurit. See 
on usaldus. Just endisel pariteedil kullastandardile minek oli väga seotud usalduse 
kujunemisega. Kuigi paljudel juhtudel ei olnud see rahateoreetiliselt õige.  

1920. aastate alguses ei osanud poliitikud inflatsiooni mõjusid tihti teoreetiliselt 
mõtestada ning inflatsioon ei olnud teadlik instrument majanduskasvu tõstmiseks. 
Inflatsioonimaksukoorem langes neile, kes ei suutnud end kaitsta hinnataseme tõusu eest. Ja 
inflatsioon ei saanud kuidagi lahendada fundamentaalseid probleeme – kapitali 
akumulatsiooni ja efektiivsuse madalat taset. Inflatsioonist tulenenud majandusaktiivsuse 
stiimul võis anda tõsiseid negatiivseid järelmeid hiljem, siis kui alustati stabiliseerimist ja 
sooviti rahaühiku pariteet kõrgemaks viia. Inflatsiooniepisood kujundas ka 1930. aastate 
alguse Suure majanduskriisi aegse rahapoliitika psühholoogilise kliima, mil uuesti kujunenud 
maksebilansi defitsiit tekitas hirmu, et inflatsioonisurve tekib uuesti.16 Ehk teisisõnu – 
inflatsioonikogemus võis tekitada sedavõrd suure usalduskriisi, mis pärssis võimalusi käituda 
rahapoliitiliselt ratsionaalselt. Nii ei olnud inflatsioonist tingitud kasvustiimul maksuvaba. 
Mitmes riigis järgnes perioodile, mil hinnad tõusid ja majanduskasv oli kiire, periood, mil 
hinnad olid stabiilsed, ent majanduskasv aeglane. Ka see, et inflatsioon 1920. aastatel 
majanduskasvu edendas, ei tähenda seda, et see olnuks ilmtingimata õige teistel aegadel ja 
kohtades.17 Pealegi oli inflatsioonil kalduvus väljuda kontrolli alt. 

Ehkki terminit hüperinflatsioon defineeritakse erinevalt, on küsimus ainult ulatuses 
ja nii majandusteadus kui ka majandusajalooteadus on täiesti üksmeelsed väites, et 
hüperinflatsioon sünnitab finantskrahhi, depressiooni ja ühiskondlik-poliitilise korratuse. 
Sissetulekute jaotus on nihestunud ning ärimehed, maaomanikud, võlgnikud ja spekulandid 
võivad teenida ülejäänud ühiskonna arvel. Kaotajateks on palgatöötajad, fikseeritud 
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sissetulekutega isikud, väikehoiustajad, sularaha ja obligatsioonide omanikud ning 
alamkeskklass tervikuna. 

Erinevad koolkonnad hindavad inflatsiooni ja vahetuskursside alanemise mõju 
majanduskasvule üsna lahknevalt, kuid siiski on võimalik piiritleda vahemik, kuhu need 
arvamused ära mahuvad. Ühelt poolt leitakse, et tegelikule ostujõule vastaval vahetuskursil on 
reaalmajandusele positiivne mõju, ning teisalt, et inflatsioon halvab majandust vähemalt pikas 
perspektiivis. Seega võib kogu majandusteaduslikku vaatepunktide spektrit täpsemalt 
analüüsimata sedastada üldreegli: kõige paremaks poliitikaks oli võimalikult varajane 
stabiliseerimine tasemel, mis vastab valuuta tegelikule hinnale. Madalam valuutakurss ning 
hindade alanemine stimuleerib eksporti ja majandusaktiivsust, aidates ühtlasi tasakaalustada 
maksebilanssi, kuna import on pärsitud ning välisinvesteeringud soodustatud. Valuuta 
devalveerimisest saavad enam kasu ekspordiks töötavad ettevõtted, inflatsioonist aga 
võlglased. Oluline oli leida kompromiss majandusaktiivsuse stimuleerimise ning väliskaupade 
hinnatõusu vahel.  
 Stabiliseerimismehhanismi mõistmine ei eeldanud kõrget rahandusteoreetilist 
ettevalmistust. Tuli lihtsalt võrdsustada kaks rahavoogu. Raharessurssi kulutavad import ja 
riigieelarve kulud, sisse toovad aga eksport, välisinvesteeringud, välislaenud, 
valuutatransaktsioonid ja riigieelarve tulud. Kui kulud osutuvad suuremateks, on kõige 
lihtsamaks lahenduseks raha juurdetrükkimine, mille tulemuseks on inflatsioon ja paindliku 
vahetuskursside süsteemi juures ka kursilangus. Selleks, et rahakurss püsiks, tuleb müüa 
välisvaluutat ja kulda. Juhul, kui välisvaluutat või kulda enam ei jätku, on rahakursi langus 
vältimatu. Ent mitte a priori halb, sest rahakursi languse kaudu tasakaalustub maksebilanss 
uuesti. Halb on kontrollimatu langus. Veel on võimalik tõsta tolle või kehtestada teisi 
sisseveopiiranguid, et hoida kokku välisvaluutat ja kulda. Kuid tollitõstmisega kaasneb 
elukalliduse tõus. Elatustaset surub alla ka maksude tõstmine. Nii on riigivõimu ülesandeks 
leida kõige sobivamad vahendid nende kahe rahavoo võrdsustamiseks või alandada 
rahakurssi, varudes endale samal ajal piisava ametliku reservi lühiajaliste häirete 
tasandamiseks.  
 Veel väärib märkimist üks paradoksaalsena näiv tõsisasi. Kui tegemist on agraarriigiga 
ning eriti juhul, kui selle riigi väliskaubandus on väike, võib sisemajanduse kogutoodangu 
liikumine olla näiliselt sõltumatu riigi rahanduslikust olukorrast, eriti muutuse algul. 
Inflatsioon või deflatsioon võib küll segi paisata senise sotsiaalse struktuuri ning riik kaotada 
oma ametlikud reservid ning isegi pankrotistuda, kuid SKT-s väljenduv toodangumaht võib 
samal ajal isegi suureneda. Loomulikult ei saa see olukord kesta pikka aega ning tavaliselt 
saab tootmine hiljem suure tagasilöögi.  
  

Historiograafia 
 
Kui eristada kahe maailmasõja vahelise Euroopa majanduse uurimisteemad periooditi, siis on 
stabiliseerimisperioodi käsitlemine senises historiograafias uurimuste mahult Suure 
majanduskriisi järel teisel kohal. Tasakaalustamiskogemusi on kirjeldatud nii üksikute Lääne-
Euroopa riikide piires, analüüsitud-võrreldud omavahel erinevaid juhtumeid kui ka käsitletud 
teoreetilis-sünteesivalt. Tihti vaadeldakse stabiliseerimist omaette etapina, kusjuures perioodi 
lõpp on fikseeritud tavaliselt riigi valuuta stabiliseerimise järgi. Stabiliseerimist on käsitletud 
ka 1920. aastate inflatsiooni või kullastandardi restaureerimise, sõjajärgse rekonstruktsiooni 
ning 1930. aastate majanduskriisi põhjuste kujunemise kontekstis, eriti puhkudel, mil kahe 
maailmasõja vahelist ajajärku vaadeldakse kui üht suurt majanduskriisi. Kuidas ka nimetatud 
perioode ei kutsuta, on käsitluste keskmes raha stabiilsust mõjutanud tegurid – emissioon, 
rahakursi kujundamine, riigieelarve, väliskaubandusbilanss, laenud, jms.  



 Käesoleva uurimuse tausta- ja teoreetiliste osade koostamisel on toetutud eelkõige 
klassikalistele majandusajaloolistele käsitlustele. Kogu ajajärku puudutavat 
monograafiamassiivi eri riikide kohta ei ole püütud hõlmata. See ei oleks ka võimalik. Nii on 
näiteks ainuüksi Soome keskpanga ajalugusid koostatud kümneid. Loomulikult ei ole 
üldkäsitluste autorid jätnud tähelepanuta tõsiseltvõetavaid seisukohti spetsiifilisematele 
küsimustele keskendunud töödest.  
 Samuti ei ole üritatud analüüsida majandusteoreetilise diskussiooni kulgemist 
deflatsiooni ja inflatsiooni mõju kohta majanduskasvule. John Maynard Keynes väitis juba 
1923. aastal, et deflatsioon ja inflatsioon mõjutavad jõuliselt sõjast taastumise käiku ning 
inflatsioon soodustab majandusaktiivsust alanenud reaalpalkade ja reaalintressidega.18 
Tänapäeva majandusteadlaste uurimisprobleem on kasvanud välja II maailmasõja järgsest 
debatist, mis keskendus inflatsiooni peatamise optimaalse kiiruse probleemile. Diskussioon 
teravnes peale 1970. aastate alguse inflatsiooni Lääne-Euroopa riikides. Kujunes välja kaks 
leeri – monetaristid ning keinsiaanlased ehk monetaristid ja fiskalistid. Kahe koolkonna 
diskussiooni sõlmpunktiks sai küsimus, kas majandusliku aktiivsuse põhilised determinandid 
on raha pakkumine või fiskaalsed muutujad.19 Vastamisi oli kaks Nobeli preemia laureaati – 
Milton Friedman ja Franco Modigliani ning nende jüngrid. Diskussiooni käigus pöörduti 
tagasi ka 1920. aastate stabiliseerimiskogemuse juurde.20 Ühist arusaamist aga ei kujunenud.21 
 Tundub siiski, et arvamus inflatsiooni kasulikkusest majanduskasvule leidis 
majandusteadlaste seas mõnikümmend aastat tagasi enam poolehoidu kui tänapäeval. Kuna 
Keynesi mudelid ei suutnud veenvalt selgitada 1970. ja 1980. aastate majanduslikke 
kõikumisi, on nad majandusteaduse peavoolu silmis just viimasel paarikümnel aastal 
ebasoosingus, ka nende ajajärkude käsitlustes, kus Keynesi teooria näib toimivat. Väide, et 
inflatsioon toetab jõuliselt majanduskasvu, on vastuolus ka kahel viimasel kümnendil ülekaalu 
saanud raha neutraalsuse teooriaga, mis on klassikalise majandusteaduse põhipostulaadiks. 
Monetaristid peavad parimaks majanduspoliitikaks raha pakkumise pidevat kasvumäära ja 
tasakaalustatud eelarvet ning koondavad oma tähelepanu inflatsiooni kontrollimisele suunatud 
poliitikale.22  

Antud teema jaoks ei ole inflatsioonimõjude analüüs siiski kaugeltki esmane eelistus. 
Vastav majandusteaduslik diskussioon on kanaliseerunud majanduse peenhäälestamisse, ning 
isegi juhul, kui omaaegsed poliitikud oleksid tundnud tänapäeva majandusteooriat, ei oleks 
too neid oluliselt aidanud. Majandusteooriast mittesõltuvad tegurid olid võimsamad.   
 Peamiselt kirjeldavate rahvussiseste käsitlustena ilmus stabiliseerimisperioodi 
käsitlevaid tagasivaatelisi töid juba 1920.–30. aastatel, eriti Saksamaa ja Prantsusmaa kohta.23 
Vastava probleemi ajaloolis-analüütilise käsitluse avalöögiks võib aga pidada 1944. ja 1946. 
aastal avaldatud Rahvasteliidu egiidi all läbi viidud uurimusi, kus esimese raamatu üheksast 
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peatükist kaheksa ning teise raamatu kahest osast ühe koostas Ragnar Nurkse.24 Tegemist on 
just analüüsivate osadega. 1944. aastal avaldatud “International Currency Experience” on 
keskendunud kogu sõdadevahelise ajajärgu Euroopa riikide rahandussuhetele ja 
rahapoliitikale, vaadeldes neid kujundavaid erinevaid tegureid ning süsteemi 
toimimismehhanismi. Pärast II maailmasõja lõppu avaldatud raamatus on tähelepanu all just 
stabiliseerimisperiood, kuna, nagu eessõnas on märkinud Rahvasteliidu esinduse juht USA-s 
Alfred Rosenborg “praegu, mil inflatsioon on II maailmasõja järel paljudes riikides jõudu 
kogunud, näib olevat kohane avaldada uurimus, mis värskendab lugeja mälu rahanduslikust 
kaosest, mis sööstis üle Euroopa pärast I maailmasõda”.25 Tegelikult “värskendab mälu” siiski 
ainult käsitluse teine osa – ülevaade Euroopa riikide raha stabiliseerimisest, mis tugineb 
suuresti varasematele Rahvasteliidu väljaannetele. Esimene – Nurkse kirjutatud osa aga 
keskendub inflatsiooniprobleemide ja stabiliseerimispoliitika analüüsile. Eraldi on vaadeldud 
sõjajärgset finantseerimismehhanismi, poliitilisi ja psühholoogilisi tingimusi, inflatsioonist 
tekkinud fiskaalprobleeme, investeeringuid, valuutakursi languse seost maksebilansiga, ning 
stabiliseerimispoliitikat: inflatsiooni kontrollimist kodumaiste meetoditega ning välisabi.    
 Nende Nurkse käsitlustega sai ühtlasi alguse majandusteaduses tänapäevani kestev 
diskussioon fikseeritud ja ujuvate vahetuskursside pooldajate vahel. Majandusajaloos lõi 
Nurkse aga stabiliseerimispoliitika diskursuse. Tema hinnangud on senini põhiosas jäänud 
stabiliseerimist käsitleva majandusajalooteaduse peavoolu üheks nurgakiviks.  

Ajal, mil Nurkse oma analüüse tegi, ei olnud võimalik stabiliseerimispoliitikat 
suhestada peamise majanduspoliitika tulemuslikkust väljendava makroökonoomilise näitajaga 
– sisemajanduse kogutoodanguga. SKT ühikut ei olnud veel välja töötatud ning sellel puudus 
ka veenev eelkäija, mis oleks andnud aluse majanduskasvu-alasteks võrdlusteks. Nurkse ei 
varja oma poolehoidu fikseeritud vahetuskurssidele, siiski ei kannata tema analüüsi 
põhiraamistik sellest. Üheks Nurkse sümpaatia põhjuseks fikseeritud vahetuskursside vastu 
oli ilmselt ka poliitiline asjaolu: II maailmasõja lõppedes kavandati sõjajärgset rahasüsteemi 
ning see pidi kindlasti saama erinev 1930. aastate killustatud maailmarahandusest – seega jäi 
algul loogiliselt kilbile fikseeritud vahetuskursiga kullastandardi süsteem. Viimase 
eelistamisest on arvatavasti tulenenud ka Nurkse teatav ülepingutatus stabiliseerimise faaside 
eristamisel ja hindamisel: ta on kasutanud ühe kandva näitajana de jure stabiliseerimise aega, 
mille rahapoliitiline tähendus polnud suur, küll oli aga oluline usalduse tekkimise seisukohalt. 
Nurkse on mõistagi ning ilmselt ka õigustatult väga positiivselt hinnanud Läti kui ühe 
esimesena kullastandardile siirdunud riigi mudelit, mis just tema analüüsist on kandunud üle 
kümnetesse teadusteostesse ja ülikooliõpikutesse. Nurkse on siiski jäänud suhteliselt 
tagasihoidlikuks hinnangute andmisel, ka varakult kullastandardile pürginud riikide suhtes.  
 Ajaliselt järgmiseks stabiliseerimisperioodi üldistavalt käsitlevaks autoriks oli William 
Arthur Lewis, kelle monograafia, millest tehti kuni 1970. aastateni seitse järeltrükki, ilmus 
1949. aastal. Kuna Lewis on käsitlenud ka teisi majandustegureid peale rahanduse, on ta 
nimetanud aastad 1918–25, mida ta on näinud kahe maailmasõja vahelises 
maailmamajanduses eraldi tsüklina (nagu ka aastaid 1925–29 ja 1929–39) mitte 
stabiliseerimis-, vaid rekonstruktsiooniperioodiks ning 1925. aasta rekonstruktsiooniperioodi 
lõpuks.26 Lewis on vaadelnud erinevate riikide inflatsioonikogemust eraldi. Lewise 
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üldjäreldusteks kogu perioodi kohta on majanduspoliitika mõistuspärasuse (riikide 
majanduspoliitika osas on Lewis üsna kriitiline) ning riikidevahelise majandusliku koostöö 
vajaduse tunnustamine.27 Stabiliseerimis- või rekonstruktsiooniperioodi rahandust on Lewis 
käsitlenud Nurksega põhimõtteliselt sama paradigma raames.  

Järgmise põlvkonna peavoolu teoreetilis-üldistavate käsitluste autoritest ning 
üldkäsitluste toimetajatest tõusevad tänases historiograafias esile Charles P. Kindlerberger, 
David E. Moggridge ja Derek H. Aldcroft, kes on vaadelnud stabiliseerimisperioodi oma 
laiemate uurimuste raames. Kindlerberger on keskendunud Euroopa üldisele uuemale 
finantsajaloole ja eriti rahanduskriisidele, olles tänases majandusajaloo historiograafias 
tunnustatuimaks autoriks kui klassikalise majanduskriisiteooria üks looja.28 Kindlerbergeri 
käsitlused on võrdlevad nii ajas kui ruumis ning ta on olnud suhteliselt aldis põhjuslike seoste 
ja mudelite sünteesimisele. Stabiliseerimisperioodi osas toetub Kindlerberger tihti Nurksele. 
Kindlerberger on hinnanud stabiliseerimisperioodi sedavõrd oluliseks, et on käsitlenud I 
maailmasõja järgset tasakaalustamispoliitikat oma uurimustes eraldi peatükkides. 

D. E. Moggridge on keskendunud 20. sajandi esimesele poolele, eelkõige selle 
pöördeaegadele ja tema meelisteemaks näib olevat Briti majanduspoliitika.29 Keynesi uurijana 
ja ilmselt vähemalt mingis osas ka Keynesi teooria pooldajana on Moggridge erinevalt 
Nurksest teravalt kritiseerinud Briti rahapoliitika valikuid. Ta on kalkuleerinud eksisammude 
ulatust ning mõju kogu maailma rahanduse stabiilsusele.30 Võimalik, et Moggridge on 
mõnevõrra ülehinnanud sõjajärgse Euroopa poliitikute selgust kullastandardi kui lummava 
eesmärgi suhtes.31 Veel kuni 1923. aastani olid inflatsionistlikud voolud suhteliselt tugevad. 
Kindlerbergerit ja Moggridge´i võib tänase seisuga pidada moderniseerimisperioodi 
finantsajaloo teoreetilise peavoolu põhiautoriteks. Mõlemad on näinud majanduslikes 
ebaõnnestumistes poliitikute ekslikke otsuseid ega ole jätnud kriitikat enda teada. Paraku on 
Ida-Euroopa riigid erinevalt Nurksest Kindlerbergeri ja Moggridge´i vaateväljast pea täielikult 
kõrvale jäänud.    

D. H. Aldcrofti käsitluslaad väldib põhjalikumaid teoreetilisi mudeldamisi ning 
esseistlike visioone, mis ei tähenda küll üldistuste puudumist. Aldcroft on keskendunud 20. 
sajandi Euroopa üldisele majandusajaloole.32 Ta on vaadelnud Euroopa majandust pigem 
poliitiliste perioodidena ning kronoloogiliselt (kümnendite kaupa), ent 1920. aastate 
põhisisuks on ta pidanud stabiliseerimist/rekonstruktsiooni. Aldcrofti käsitluslaad on 
elegantne ja lihtne, tema raamatud on kergesti loetavad ja arusaadavad ka 
mitte(majandus)ajaloolastele. Autor on pakkunud välja lihtsa, ent suhteliselt toimiva 
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definitsiooni mahajäänud Euroopa riikide kohta ning üldistavalt fikseerinud parima 
stabiliseerimispoliitika raamid.33 Erinevalt eelmainitud autoritest on Aldcroft kasutanud 
majanduskasvu iseloomustamiseks ka SKT-d (peamiselt küll Teise maailmasõja järgsel 
perioodil), kuid ei ole selle kasvu selgelt seostanud rahapoliitika tõhususega. Siiski on ta 
järeldanud, et inflatsioonist ja raha devalveerimisest sai kasu Prantsusmaa, kuid paljud Kesk- 
ja Ida-Euroopa riigid mitte, kuna see muutis neile vajaliku tehnoloogia impordi kalliks.34 
Hilisemas töös on ta väitnud, et inflatsioon ja raha devalveerimine olid majanduslikule 
taasülesehitusele paremad kui fiskaalne ja monetaarne ettevaatlikkus, kuid aksiomaatilist 
järeldust erinevate alternatiivsete poliitikate hindamisel oleks siiski raske teha. Aldcroft 
tõendab, et sellele vaatamata näitavad andmed, et parim poliitika valik oli see, mis soodustas 
varajast stabiliseerimist soodsal vahetuskursil.35 Koos Steven Morewoodiga koostatud Ida-
Euroopat käsitlevas raamatus, kus Balti riike küll ei ole vaadeldud, on tagasihoidlikult 
järeldatud, et inflatsioon tõi vaid ajutist kasu käsitletava regiooni riikidele.36  

Kitsamalt kahe maailmasõja vahelisele rahapoliitikale ning rahanduspoliitiliste 
mehhanismide analüüsile spetsialiseerunud ajaloolastest-teoreetikutest tuleb väljapaistvaima 
autorina esile tõsta Barry Eichengreeni, kes on edasi arendanud Nurkse 
stabiliseerimispoliitika diskursust keinsilikus võtmes. Eichengreen on põhiprobleemina 
näinud inflatsiooni ja majandusliku rekonstruktsiooni seostamist. Stabiliseerimispoliitika 
efektiivsuse hindamiseks ei ole Eichengreen kasutanud SKT-d, vaid industriaaltoodangut. 
Eichengreen on võrrelnud Prantsusmaa ja Briti rahapoliitikat ning tööstustoodangu kasvu. 
Analüüsides kõrgema ja madalama inflatsiooni mõju industriaaltoodangule, on ta kõrvutanud 
kõrge inflatsioonimääraga Prantsusmaa, Belgia ja Itaalia industriaaltoodangut kümne riigiga 
(Rootsi, Ühendkuningriik, Norra, Hispaania, Taani, Holland, USA, Kanada, Jaapan, 
Austraalia) kus inflatsioon oli madal või kus viidi läbi sõjaeelsele kullastandardi 
restaureerimisele suunatud poliitikat ning järeldanud, et aastatel 1921–27 kogesid esimesed 
riigid kiiremat tööstuskasvu. Soodsa inflatsioonistsenaariumi käivitudes andsid 
hinnamuutused jõulise tõuke industriaalriikide majanduslikule taaselustumisele. Riikides, kus 
kogeti mõõdukat inflatsiooni, laienes majandus kiiremini ja paranes sõja järelmitest paremini 
kui riikides, kus kannatati deflatsioonist püüetes restaureerida sõjaeelset pariteeti ning sooviti 
minna kullastandardile liigkõrge valuutakursiga.37 

Eichengreen nendib, et kasvavat skeptitsismi on pälvinud väga suure kaalu andmine 
1920. aastate kõikumiste põhjustajana just valitsuse poliitikale (valuutakursside ja hindade 
mõjutamisele). Tema arvates on kogu periood olnud väga mõjutatud sõjaaegsest 
tootmiskaosest, laiaulatuslikust taastamisest ning olnud üldiselt muutlik. Ja ikkagi on 
Eichengreen tõestanud, et hindu mõjutav poliitika (inflatsiooni või deflatsiooni esilekutsuv 
poliitika J. V.) on avaldanud reaalset majanduslikku efekti. Inflatsioon, alandades reaalpalku 
ja reaalintressimäärasid, toetas tööstustoodangu kasvu sellele vahetult järgnenud aastatel. Kui 
aga reaalpalgad ja intressimäärad tõusma hakkasid, kasv aeglustus. Seega inflatsioon ja 
deflatsioon kutsusid välja tsüklilise reageeringu. Eichengreen kinnitab ka, et Keynesi 
väljaarendatud mudel on endiselt oluline selle “vallatu dekaadi” (1920. aastad J. V.) 
mõistmisel.38 

Oma fundamentaalses suure majanduskriisi rahanduspoliitiliste põhjuste analüüsile 
keskendatud teoses on Eichengreen põhjalikult käsitlenud ka stabiliseerimisperioodi. 
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Eichengreen järeldab muuhulgas, et kullastandardi eelneval toimimisel oli keskne roll 1930. 
aastate alguse majanduskriisi saabumisel. Probleemi juured peitusid I maailmasõjas – sõda 
destabiliseeris senise rahvusvahelise rahandusmudeli. See tasakaalutus pingestas järsult 
rahvusvahelist rahasüsteemi.39   

Ida-Euroopa riikide stabiliseerimist on W. Brus ning G. Ranki ja J. Tomaszewski 
vaadelnud üldistavalt fundamentaalses kolmeköitelises Ida-Euroopa majandusajaloos.40 Nii 
stabiliseerimist käsitlevad osad kui koguteos tervikuna on ülimalt fakti- ja arvutihedad, mis 
ühelt poolt teeb nad Ida-Euroopa riikide võrdleval käsitlemisel väärtuslikuks, kuid kasutamise 
tülikaks. Suhteliselt vähe on analüüsi ja üldistusi. 

Üheski eelmainitud uurimuses ei ole vaadeldud Eestit ega Balti riike. Viimaseid 
puudutavates käsitlustes ei ole aga esiplaanil rahandus- ja rahapoliitika ning stabiliseerimine 
on teoreetilise mõistena tundmatu. Niisiis tuleb sedastada, et Eesti kohta 
stabiliseerimisteemaline historiograafia puudub. Ent kuna käesoleva uurimuse teema on laiem 
– hõlmates ka Eesti majanduslikku emantsipatsiooni, iseloomustagem lühidalt Eesti 
majandust ja majanduspoliitikat käsitlevaid uurimusi.  

1938. aastal ilmunud Briti Kuningliku Rahvusvaheliste Suhete Instituudi 
Informatsiooniosakonna poolt publitseeritud raamat on eelkõige tutvustav.41 Muuhulgas on 
esitatud Balti riikide majanduste erijooni Esimese maailmasõja järgsel perioodil. Hinnangutes 
ja analüüsides on raamat napp ega süvene majanduspoliitika motiividesse. Peaaegu sama napp 
Balti riikide rahanduse käsitlemisel on ka mitmeköiteline Euroopa majandus- ja 
sotsiaalajalugu, kus Balti riike vaadeldakse Gert v. Pistohlkorsi koostatud osas.42 Ka Juhan 
Kahki ja Enn Tarveli Balti riikide üldises majandusajaloos, kus 15 leheküljel käsitletakse kahe 
maailmasõja vahelist ajajärku, ei ole stabiliseerimisperioodile mõistetavalt eraldi tähelepanu 
pööratud ega avalikku rahandust üldse puudutatud.43  

Kui ülaltoodud teaduskirjandust iseloomustab võrdlev lähenemisviis, siis 1920. aastaid 
puudutav eestikeelne tagasivaateline teaduskirjandus on lähenemisviisilt üheselt Eesti-keskne, 
st muud maailma nii taustana kui võrdlusobjektina on vaadeldud väga vähe. See on vististi 
ainus, ehkki oluline metoodika-alane ühisjoon kahe maailmasõja vahel, nõukogude perioodil 
ning taasiseseisvumisjärgsel ajal Eestis ilmunud ajalookirjandusel.   

Omaaegses Eesti Vabariigis kirjutati eriti majanduse üksikküsimuste kohta väga palju. 
Üldistamisele pretendeerivatest töödest Eesti aastate 1918–40 majandusarengu ja 
majanduspoliitika kohta väärivad mainimist järgmised. 
 1932. aastal ilmus Juhan Janussoni raamat "Eesti majanduslik areng", mida 
Põllumajandusliku Konjunktuurbüroo esimees Albert Pullerits on eessõnas nimetanud 
"esimeseks katseks anda üldjoonelist seotud analüüsi meie majanduse eeldusist, käigust ja 
seisukorrast." See iseloomustus on täpne. Janussoni raamatus käsitletakse majandust, mitte 
majanduspoliitikat, eraldi vaadeldakse põllumajandust, tööstust, kaubandust ja transporti, 
rahandust ja krediiti, tööhõivet ja elustandardit ning visandatakse kriisiaegse olukorra 
üldjooned. Majandusarengut on J. Janusson analüüsinud statistikule omase kuivusega, 
hinnanguid peaaegu täielikult vältides. Ka poliitilistest küsimustest on autoril õnnestunud 
mööda vaadata, otsuste tegemise motiive ei ole puudutatud ühegi sõnaga. Eesti Panga 
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tegevuse kohta aastatel 1920–24 on Janusson märkinud järgmist: “Kuivõrt emissioonipanga 
tegevus neil aastail oli otstarbekohane, milliseid vigu siin lubati, seda meie siin ei võta 
arutusele. Eesti Pank tegutses reaal-olukorra kohaselt, alistudes ka poliitilistele mõjutusile. 
Pealesõjaaegne optimism sundis võimeid üle hindama, mis oli selle ajajärgu üldine puudus.”44 
Janusson ei ole vaadelnud ka eraldi stabiliseerimisperioodi ega eristanud meetmeid, mis viisid 
Eesti majanduslikule emantsipeerumisele. 
 Järgmine terviklikum käsitlus Eesti 1920. aastate majandusest sisaldub 
juubeliväljaandes "Kaubandus-Tööstuskoda 1925–1935".45 Autor(id) on eritlenud selles kuus 
ajastut Eesti majanduse arengus: iseseisvuse algaastad (1919–1920), majanduse ülesehituse 
aeg (1921–1924), majandusliku tõusu aastad (1925–1927), majanduslik kõrgseis (1928–
1930), kriisiaastad (1931–1933), käesolev aeg (alates 1933. aasta teisest poolest). Kogu 
käsitlus on üles ehitatud nende ükshaaval iseloomustamisele. Kuigi eeltoodud periodiseering 
ei ole mitmetel põhjustel aktsepteeritav, tuleb hinnata täpselt edasi antud erinevate aastate 
majandusarengu põhisisu. Käsitlus on keskendunud paljuski ka majanduspoliitika motiividele, 
ehkki erinevate poliitiliste voolude lahkarvamuste olemust ega ka vaateid ise ei ole esitatud. 
Piirdutud on domineeriva vaatega.   
 Juhan Janussoni ja mitmete teiste autorite järgmises raamatus valitseb samasugune 
kiretus kui Janussoni esimesegi raamatu puhul, majanduslik analüüs on aga sügavam ning 
käsitleb kohati ka tegutsemismotiive.46 
 Majanduspoliitika motiive Eestis parlamentaarsel perioodil on puudutanud Eduard 
Laaman oma Eesti erakondade arengule pühendatud raamatus. Autor on näinud 1920. aastate 
esimese poole olulise majanduspoliitilise eesmärgiseade muutumist suurtööstuslikust 
orientatsioonist põllumajanduslikuks suundumuseks, käsitledes vastavat poliitilist võitlust nii 
erakondade vahelisena (eelkõige Tööerakond ja Põllumeestekogud) kui ka 
Põllumeestekogude erakonna sisesena.47 
 Peamiselt J. Janussonile, Riigi Statistika Keskbüroo väljaannetele ning Eesti 
omaaegsetele majandusajakirjadele tuginenud Uno Kaur on jätkanud Janussoni laadi. 
Stabiliseerimisperioodi ei ole Kaur eristanud, samuti pole rahandusele väärilist tähelepanu 
pööratud, ent Kauri hinnangud on selgemad ja täpsemad kui Janussonil. Kaur on eritlenud 
tabavalt nelja ajajärku iseseisva Eesti majanduses: 1918–1924 (rajamis– ja kohanemisaastad), 
1925–1929 (edenemise aastad), 1930–1933 (kriisiaastad) ning 1934–1940 (taaselustumise 
ning laienemise aastad).48  
 Eesti NSV-s produtseeriti seda teemat puudutavat kirjandust üsna ohtralt.49 
Põhierinevuseks kahe maailmasõja vahelisel ajal ilmunud tagasivaateliste käsitlustega oli 
lähtumine marksislik-leninlikust ideoloogiast. Nõukogulik dogmaatiline eesmärgipärastatus 
suunas need käsitlused juba ette kindlaks määratud sängi – Eesti majandust nähti kui osa 
ebaperspektiivsest “objektiivsete majandusseaduste toimimise” tõttu üldkriisis vaevlevast 
kapitalistlikust maailmamajandusest. Seejuures piinelnud Eesti majandus eriti rängalt, sest 
iseseisvumise tulemusena katkesid "loomulikud" majandussuhted Venemaaga. Vääramatult 
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saabuvaks lahenduseks pidi seejuures olema kapitalistliku süsteemi kokkuvarisemine ning 
asendumine sotsialistlikuga, Eesti puhul seejuures ühtlasi ühinemine N. Liiduga. Nendes 
töödes on üle võimendatud Eesti majanduse nõrgad küljed, eriti Venemaast lahkumisest 
tingitud paratamatust ümberstruktureerimisest tingitud tagasilöögid. Endiste, suures osas 
Venemaa militaarvajadusteks loodud suurtehaste toodangu langust ja osalist sulgemist endise 
turu kaotuse tagajärjel on hinnatud kas kodanluse tagurliku poliitikana, mis oli suunatud 
revolutsioonilise proletariaadi vähendamisele või vähemalt tööstuse laostamisena. 
Väheulatuslike majandussidemete põhjuseks N. Venemaaga peeti Eesti kodanluse 
soovimatust.50 Seejuures ei ole eristatud majanduslikke huvirühmi. Aastaid 1920–22 ei nähta 
eraldi perioodina Eesti – N. Venemaa majandussuhetes. Bolševike kullavahendusest Eesti 
kaudu on vaikitud. Paratamatut ja hinnakonjunktuurist tingitud loomulikku rõhku 
agraarsaaduste ekspordile on hinnatud kui Eesti muutumist lääneriikide agraarripatsiks. 
Nendes töödes on opereeritud (seejuures tihti ebakriitiliselt) omaaegse publitseeritud 
statistikaga või ka arhiiviandmetega, tõsisem analüüs aga puudub. Kasutatud on sobivaid 
fakte. Samuti puuduvad võrdlused, mille alusel Eestit oleks veenvalt võimalik Euroopa riikide 
üldisesse konteksti paigutada. Ikkagi on Eestit iseloomustatud kui Euroopa ühte vaeseimat 
riiki, vaid millegipärast ainult Portugal pidi veelgi vaesem olema.51 Eesti ainsaks valikuks on 
peetud majanduslikku ja poliitilist ühendust Venemaaga riigistatud majanduse tingimustes. 
Ajajärku kuni 1924. aastani on nähtud õigustatult iseseisva perioodina Eesti majanduses, kuid 
selle põhisisu on määratletud sõjajärgse revolutsioonilise kriisina. Aastaid 1925–29 
nimetatakse aga kapitalismi ajutise, ebakindla stabilisatsiooni aastaiks.  

Nõukogudeaegne ajalookirjandus haakub Eesti kommunistide 1920–30. aastate 
seisukohtadega. Majanduspoliitilist vastasseisu käsitletakse veelahkmena kommunistlike 
vaadetega poliitikute ning kõigi teiste poliitiliste jõudude vahel, viimaseid omavahel õieti 
eristamata. Nii on nõukogudeaegsetel autoritel, nagu ka Eesti 1920. aastate kommunistidel, 
jäänud tabamata tolle ajajärgu majanduspoliitika põhisisu. Majandust ei käsitleta süsteemselt, 
avalik rahandus on sootuks tagaplaanil. Kahtlemata leidub neis töödes täpseid järeldusi, ent 
neid ei ole võimalik üle kontrollimata kasutada. Seetõttu on Nõukogude autorite töid allpool 
peaaegu täielikult ignoreeritud.  

Pärast 1988. aastat on ilmunud tööde üldiseks omaduseks on Janussoni laadi 
jätkamine, st tööstuse ja põllumajanduse arengu vaatlemine eraldiseisvalt avalikust 
rahandusest ja rahapoliitikast ning rahvusvahelisest kontekstist. 
 Mõneti eraldiseisev neist töödest on numismaatik ja museoloog Ivar Leimuse 
käsitlus.52 Faktirikkas ja heas keeles kirjutatud populaarses monograafias on mõistagi 
peatähelepanu pööranud mitte raha- ega majanduspoliitikale, vaid numismaatikale. Samas on 
autor teinud mahukaid ekskursse ka Eesti rahanduspoliitikasse ning tihti vägagi teraste 
tähelepanekutega.  
 Õie Elango, Karl Siilivaski ja Ants Ruusmanni koguteoses on peaaegu pool käsitluse 
mahust kulunud 1920. aasta eelsele ajajärgule. Nagu eessõnas märgitud, on teos “mõeldud 
kõigile ajaloohuvilistele, eriti õpetajatele ja Riigikogu liikmetele ja teistele kaasaja 
poliitikutele, kuna pakub ülevaate nende eelkäijate tegevusest ja kogemustest esimeses Eesti 
Vabariigis”.53 Kahjuks ei ole töös viiteid, mis võimaldaksid kogemuste esitamist kontrollida. 
Eesti Vabariigi sisepoliitika ja majanduse osad koostanud Ants Ruusmann on viljelenud 
detailirikast, ent Eestit muu maailmaga vähe seostavat laadi. Töös on toetutud peamiselt 
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varem ilmunud käsitlustele. Stabiliseerimisperioodi eristatud ei ole. Ruusmanni poliitiline 
poolehoid on kuulunud Konstantin Pätsile. Nii käsitleb Ruusmann 1924. aastal toimunud 
valitsuste vahetust tavalise võimuvahetusena, kus Päts andnud “loobumisvõidu”.54 
Kullavahendust ja 1924. aasta majanduskriisi tagamaid pole Ruusmann selgitanud. 
 Maie Pihlamägi on oma kolmes artiklis ja monograafias keskendunud tööstuse 
arengule ja valitsuse industriaalpoliitikale.55 Autor on jätkanud Janussoni traditsiooni, 
vaadeldes majandusmuutust tööstusharude kaupa, ent olles napp analüüsides, võrdlustes, 
iseloomustustes ja hinnangutes. Samas väärtustab autori käsitlust detailirikkus. 
Majanduspoliitikat mõjutavatest institutsioonidest on Pihlamägi vaadelnud peamiselt valitsuse 
poliitikat, jättes Eesti Panga ja Riigikogu suhteliselt kõrvale. Autor ei ole võtnud eesmärgiks 
näidata, kuidas realiseerusid erinevad valitsuste programmid või kui suur oli nende reaalne 
mõju tööstuse arengule. Tollipoliitikat on õigustatult käsitletud tööstuse arengu otseselt 
mõjutava instrumendina, kuid veel olulisemat rahapoliitikat ei ole autor pidanud vajalikuks 
põhjalikumalt vaadelda. Stabiliseerimisperioodi pole autor eristanud, tööstuspoliitika 
muudatuste järgi on autor jaotanud kahe maailmasõja vahelise aja kriisieelseks ja 
kriisijärgseks. Viimase põhisisu on Pihlamägi näinud riigi reguleeriva osa suurenemises, 
dateerides selle varasematest käsitlustest erinevalt ilmselt õigustatult juba majanduskriisi 
ajale.56  
 Eve Tomsoni eelkõige õppevahendiks mõeldud raamatu kahe maailmasõja vahelist 
ajajärku käsitlev napp osa on keskendunud põllumajanduse ja tööstuse arengule.57 Rahandus 
ja majanduspoliitika on tagaplaanil. 
 Otto Karma monograafia on Janussoni laadist mõneti erinev. Autor on pidanud Eesti 
majanduspoliitika teljeküsimuseks liberaalse ja riigikeskse suuna võitlust, jälginud ja 
analüüsinud rohke materjali põhjal selle kulgu. Karma on vaadelnud Eesti majanduspoliitika 
sõlmküsimusi süsteemselt, ehkki põhilistele riigi majanduspoliitika instrumentidele nagu 
eelarve-, raha- ja tollipoliitika on vähe tähelepanu pööranud. Monograafia on usaldusväärne, 
toob käibesse uusi allikaid ja seisukohti ja on ka hästiloetav. Karma kui tööstusajaloolase 
tähelepanu on enam pälvinud erinevate suundade võitlus eelkõige tööstuses, vähem 
põllumajanduses ja kaubanduses, veel vähem aga rahanduses, välja arvatud rahareform ja 
välislaen. Karma on suhteliselt põhjalikult ja teraselt vaadelnud ka majanduspoliitika 
motiivide kujunemist. Tähelepanelikult on käsitletud tsaariaegsete tööstusettevõtete omanduse 
üleminekuga seondunud korruptsiooni. Vene kulla vahendamist ning piirikaubandust, samuti 
poliitikute osalust Eesti Panga vahendite kulutamises pole aga vaadeldud ning ei ole eristatud 
ka stabiliseerimisperioodi. Vastavat mõistet on kasutatud pigem sovetiaegses tähenduses 
aastate 1925–29 kohta.58 Küll aga on Karma erinevalt eelpoolmainitud Eesti autoritest näinud 
aastatel 1923–24 toimunud majanduspoliitilise võitluse tähtsust ja ka murdejoont Eesti 
majanduspoliitikas. Samas ei ole ta kaugeltki kõiki tagamaid põhjalikult selgitanud. 
Suhteliselt vähe on käsitletud ka seda majanduspoliitilist ruumi, milles Eesti Vabariigi 
majanduspoliitika toimima pidi ning majanduspoliitika efektiivsust ei ole hinnatud võrreldes 
teiste riikidega. Kuigi autor on vältinud üheste hinnangute andmist liberaalse ja riigikeskse 
suuna tulemuslikkuse kohta, kumab tema raamatust läbi poolehoid viimasele. Allikatest on 
Karma eelistanud Riigikogu protokolle ja ajakirjandust.   
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 Vahur Made on oma monograafias käsitlenud muuhulgas ka Eesti laenutaotlusi 1920. 
aastate esimesel poolel ja Rahvasteliidu laenu kujunemist.59 Mati Graf on oma mahukas 
monograafias vaadelnud Eesti Vabariigi erakondade tegevust. Põgusalt on käsitletud ka 
majanduspoliitilisi küsimusi. Sarnaselt E. Laamaniga on autor 1920. aastate esimese poole 
peamise strateegilise majanduspoliitilise muutumisena näinud tööstusliku orientatsiooni 
transformeerumist agraarseks, seda eelkõige Põllumeestekogude erakonna muutumisega 
parempoolsest üldkodanlikust erakonnast agraarerakonnaks.60 
 Niisiis rahvusvahelises stabiliseerimisperioodi puutuvas teaduskirjanduses on küll 
antud stabiliseerimispoliitika efektiivsuse hinnanguid, ent valdavalt teooriakeskselt – ilma 
peamise makromajandusliku näitaja – SKT abita. Puudub riikide eeltingimuste 
klassifikatsioon, mis võimaldaks stabiliseerimispoliitikat täpsemalt hinnata. Eestit ja teisi 
Balti riike on rahvusvahelises stabiliseerimise-alases teaduskirjanduses väga vähe puudutatud. 
Majandusajalooteaduses ega ammugi majandusteaduses ei ole puudutatud küsimust, kuidas 
iseseisvunud riigis rahandusele alus panna või kuidas määratleda algne rahakurss, samuti ei 
ole analüüsitud erinevaid kogemusi.       
 Eestikeelne ja -keskne 1920. aastate alguse Eesti majandust ja majanduspoliitikat 
puudutav teaduskirjandus on aga peaaegu täielikult ühitamata rahvusvaheliste mõistete ja 
kontekstiga. Neid käsitlusi iseloomustab kirjeldav metoodika. Seejuures on riigi 
majanduspoliitikat kujundavad sise- ja välispoliitilised tegurid jäänud tahaplaanile. 
Nõukogudeaegse majanduspoliitika motiive otsiva ajalookirjanduse tulemused ei ole 
tõsiseltvõetavad. Mitmed olulised majanduslikud tegurid nagu kullavahendus on hoopis 
käsitlemata. Riigi majandust ja majanduspoliitikat ei ole vaadeldud ega hinnatud süsteemselt 
– olulisi tegureid pole vähemolulistest eristatud. Rahanduspoliitika kui riigi majanduspoliitika 
tuum ei ole kuulunud Eesti-kesksete autorite esmase tähelepanu alla. Eesti Panga ajalugu pole 
uuritud. Selgitamata on ka faktorid, mis mõjutasid majandusideoloogia kujunemist.  
 

Probleem  
 
Uurimuse peamiseks ülesandeks on selgitada ja analüüsida Eesti stabiliseerimispoliitikat ning 
sellega seotud majanduslikku emantsipatsiooni teiste Euroopa riikide kontekstis ning hinnata 
selle tulemusi.  
 Esimesele maailmasõjale järgnenud aastaid iseloomustab majanduskaos. 
Majandusprotsesside suunamisel ja juhtimisel ei olnud määravaks majandusteooriad, ei Eestis 
ega enamikus teistes Euroopa riikides. Majandusteooriate keskendumine n-ö 
peenhäälestamisele eeldab majanduslikku stabiilsust, mida aga just otsitigi. Käsitletaval 
ajajärgul raputasid nii Eesti kui enamiku teiste riikide majandust niivõrd tugevad protsessid, et 
määravaks said pigem praktilised otsused, mis lähtusid kõige üldisematest 
majandusteadmistest või lihtsalt talupojatarkusest.  
 Selles majanduskaoses tegid Eesti majanduspoliitikat juhtivad isikud ränki vigu. Ent 
veatu ei olnud poliitika ka teistes Euroopa riikides. Nii tuleb Eesti stabiliseerimispoliitika 
tulemuslikkuse hindamiseks käsitleda teemat laiemalt – vaadelda nii Eesti eelnevat arengut 
kui ka rahvusvahelist konteksti. Täpsem hinnang Eesti majanduspoliitika tulemustele 
joonistub välja teiste Euroopa riikide stabiliseerimispoliitika taustal.  
 Selleks on vajalik kõigepealt vaadelda stabiliseerimismudelite kujunemist eri riikides 
– rahaühiku stabiliseerimist sõjaeelsel pariteedil, millega enamikel juhtudel kutsuti esile 
deflatsioon, madalama vahetuskursi omaksvõtmist või hüperinflatsiooni kujunemist ja selle 
järgset stabiliseerimist. Arvestada tuleb ka eri riikide eeltingimusi stabiliseerimiseks – 
eelkõige sõjaosalust, sõjapurustusi, majandustaset ning konsolideerumisvajadust. Neid 
                                                           
59 V. Made. Eesti ja Rahvasteliit. Dissertationes Historiae Universitatis Tartuensis. Tartu, 1999. 
60 M. Graf. Parteid Eesti Vabariigis 1918–1934. Tallinn, 2000, lk. 169–170. 



tegureid tuleb hinnata kaudsete tunnuste järgi. Lisaks tulevad mõnede riikide puhul arvesse 
eeltingimuste mõjutajana siin nimetamata jäänud faktorid. Olulisemaid tegureid 
kombineerides tuleb hinnata üldisi eeltingimusi ning riigid nende alusel grupeerida. Käsitleda 
tuleb stabiliseerimist kõige enam mõjutavaid tegureid – väliskaubandusbilansi ja riigieelarve 
tasakaalu saavutamist ning koos sellega emissiooni, samuti teisi stabiliseerimist soodustanud 
või pidurdanud tingimusi. Kui kasutada majandusteoreetilisi termineid, siis tuleb keskenduda 
rahapoliitikale (monetary policy), mille all mõistetakse keskpanga poliitikat teostamaks 
kontrolli raha, intressimäärade ja krediiditingimuste üle. Teiseks tuleb vaadelda avalikku 
rahandust (public finance), mis analüüsib maksustamise ja kulutuste mõju üksikisikute ning 
institutsioonide majandusolukorrale ja majandusele kui tervikule. Käsitleda tuleb ka 
väliskaubandust ja tollipoliitikat. Kuid Eesti jaoks olid tollal hoopis olulisemad mõned 
erilised tegurid, mida tuleb vaadelda vastavalt nende  tähtsusele.  

Nii nagu iga majanduspoliitika, on ka stabiliseerimise tulemuslikkust võimalik 
lõplikult hinnata nii sotsiaalsete väärtuste (vabadus, õiglus ja turvalisus) kui ka majanduslike 
väärtuste loomise efektiivsuse (majanduskasv) järgi. Raha stabiliseerida võis ju ruttu, juhul, 
kui eesmärgiks seati võimalikult kiire üleminek kullastandardile. Kuid sellega võis kaasneda 
majanduse tarretumine, see tähendab, majanduse tasakaalustamatus. Ja vastupidi – teatavatel 
tingimustel võis inflatsiooni kaudu saavutada ajutiselt kiire majanduskasvu, kuid sellega võis 
kaasneda sotsiaalsete väärtuste oluline riive. Tulemusliku stabiliseerimisega seevastu ei 
kaasnenud sotsiaalseid vapustusi, vaid usalduse taastamine ning seda saatis või sellele järgnes 
võimalikult kiire majanduskasv. Või võimalikult väike tagasilangus, sõltuvalt ühe või teise 
riigi eeltingimustest.  

Sotsiaalseid väärtusi on raske mõõta, küll on aga neid võimalik hinnata. Üldisematest 
põhimõtetest on selge, et hüperinflatsiooniga ülesklopitud majanduskasv ei kaalu üles 
paratamatult lisandunud õiglusetust ja ebaturvalisust.    

Seevastu majanduskasvu on võimalik mõõta. Tänapäevane uurimistase lubab 
majanduskasvu eri riikides võrrelda kõige üldisema makroökonoomilise näitaja – 
sisemajanduse kogutoodangu järgi.61 Kuna stabiliseerimispoliitika ei olnud ainus 
majanduskasvu mõjutanud tegur ning arvesse võis tulla ka ajaline nihe, siis jääb hinnang 
küllaltki üldiseks ega pretendeeri riikide stabiliseerimispoliitika edukuse pingerea 
koostamisele. Eesmärgiks on hinnata Eestit Euroopa kontekstis.  

Kui suurema osa Euroopa riikide puhul on nii stabiliseerimispoliitikat kui ka vastavat 
perioodi tervikuna suhteliselt hästi uuritud, siis Eesti osas vajavad peamised 
stabiliseerimistingimused selgitamist veel kirjeldaval uurimistasemel.  

Fikseerida tuleb ka Eesti lähteseis ning rahapoliitika algus – aeg ja tingimused, mil 
Eestis üldse raha stabiliseerimise peale hakati mõtlema. Seega tuleb vaadelda, kuidas 
likvideeriti finantskaos, lasti käibele oma rahaühik, korraldati emissiooni, krediteerimist, 
teostati raha-, valuuta-, eelarve- ja tollipoliitikat Vabadussõja tingimustes ning kui suur oli 
välisabi. Edasi tuleb välja selgitada, kuidas kujunesid välja Eesti stabiliseerimispoliitikat 
mõjutanud institutsioonid, milline oli nende pädevus, milline oli erinevate isikute ja 
poliitiliste ning majanduslike huvigruppide roll. Kuna Eesti Vabariigil tuli liimida kokku 
üheks majandusühikuks Eesti territooriumil asuvad ettevõtted ning luua iseseisvale riigile 
vastav majandusõiguslik ja institutsionaalne keskkond, siis ei saa ka neist probleemidest 
mööda vaadata.  

Eesti Vabariigi esimeste aastate äärmiselt omapärase poliitilise situatsiooni tõttu sai 
Nõukogude Venemaa väärtuste läbivoolust Eestis erandlik, kuid väga oluline 
stabiliseerimistegur. Eestisse jäänud summad võisid anda stabiliseerimiseks tugeva ressursi. 
Olulised olid ka sise- ja majanduspoliitilised mõjutused idaäri ajanud poliitikutele.  
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Kõige olulisem on 1924. aasta murrangute selgitamine. Missugused poliitilised jõud 
olid objektiivselt suunatud  stabiliseerimisele ja lahtirakendamisele Venemaast, millised jõud 
ja mispärast destabiliseerisid olukorda, kuidas toimus raha stabiliseerimine ja majanduse 
tasakaalustamine? Kas ja kuidas on võimalik iseloomustada poliitilisi jõude lahtirakendamise 
seisukohast? 

Töö esimeses – raampeatükis vaadeldakse Euroopa riikide majandustaset 
maailmasõja eel ja sõjakaotusi ning fikseeritakse Eesti majandustase ja -seisund  Euroopa 
taustal. Edasi vaadeldakse Euroopa üldiseid majandusprobleeme 1920. aastatel, ning seda, 
kuidas eri riigid neid lahendada püüdsid. Et eri maade lähteseisu täpsemalt hinnata, on riigid 
grupeeritud lähtetingimuste järgi. Eraldi on vaadeldud iga riigi tasakaalustamispoliitikat, mida 
on hinnatud stabiliseerimise aja ning võimalusel SKT kasvutempo järgi. 

Teises peatükis käsitletakse Vabadussõja-aastaid Eesti majanduses. Vaadeldakse 
oma raha käibelelaskmist etappide kaupa, majanduspoliitikat mõjutavate institutsioonide 
asutamist ja nende rolli, riigi kulude katmise võimaluste otsimisi, lahendusi ning 
majandusolukorra kujunemist. Eraldi vaadeldakse lühidalt Tartu rahulepingu majandusosa.  

Kolmandas peatükis uuritakse Eesti esimeste rahuaastate majandusarengut ning seda 
mõjutavaid tegureid. Käsitletakse majandusolukorda Nõukogude Venemaal, Nõukogude 
kaubandusesinduse tegevust Tallinnas, eelkõige kullavahendust, samuti teiste idatulude 
kujunemist. Arvestatakse ligikaudsed tulud, mis vahendamisest Eestisse jäid. Vaadeldakse ka 
nende aastate eelarve- ja välispoliitikat, emissiooni suurendamist ning mõju inflatsiooni ja 
valuutakursside kujunemisele. Samuti käsitletakse valitsuste hoiakuid 
stabiliseerimisprobleemidesse. Eraldi vaadeldakse Eesti Panga laenutegevust. 

Neljandas peatükis analüüsitakse Eesti Panga laenude jaotust majandusharuti ja 
majandusgrupeeringute kaupa. Käsitletakse põhjusi, miks hoolimata väliste 
majandustingimuste muutusest Eesti Panga laenupoliitika ei muutunud ning olukorda, kuhu 
Eesti rahanduses 1923. aasta sügiseks jõudnud oli. Vaadeldakse parlamentaarse võitluse 
algust, mis puhkes pärast kullatagavarade kulutamise ilmsikstulekut. 

Viiendas peatükis jälgitakse 1924. aasta majanduspoliitilist murrangut – sisepoliitilist 
võitlust majandussuuna üle, olulisemaid samme, mis viisid Eesti raha stabiliseerimisele, 
majanduse tasakaalustumisele ja lahtirakendamisele Venemaast ning vältisid 
hüperinflatsiooni. Käsitletakse ka majandusolukorda ja rahareformi edasiste sihtjoonte 
kujunemist. 

Kuuendas peatükis vaadeldakse rahanduse stabiliseerimise tulemusi: rahareformi 
lõpuleviimist, sisemajanduse ja välismajanduse suunamuutust 1920. aastatel. Käsitletakse 
1920. aastate Eesti põllumajanduse ja tööstuse struktuuri teisenemist lahtirakendamise 
tulemusena. Lõpuks hinnatakse eelmistes peatükkides selgitatud Eesti stabiliseerimispoliitika 
tulemusi teiste Euroopa riikidega võrreldes ning vaadeldakse võimalikke alternatiive.  
 Kokkuvõtvas osas tuuakse välja vastused uurimisküsimustele ning esitatakse töö 
kõrvalsaadusena kujunenud järeldused.  
 

Allikad 
 
Käesolevat temaatikat puudutavate allikate puhul kehtib kurb, kuid loogiline üldreegel – mida 
huvitavam ajajärk, seda puudulikumad allikaid. Murranguaegadel ei jää sageli mahti 
ajaloolastele mõelda. Või just vastupidi – kuna oluliste protsesside juhtimine tekitab alati 
terava vastasseisu, ei tundu tegevuse dokumenteerimine või dokumentide säilitamine 
tihtipeale arukana.  

See, aga ka usaldusväärse majandus-, eriti rahandusstatistika puudulikkus 1920. 
aastate esimesel poolel, annab kogu käesoleva probleemistiku uurimisel vajalikule 
allikakäsitlusele ilme: hoopis sagedamini tuleb kasutada sekundaarseid materjale. See 



omakorda on teinud probleemistiku selgitamise väga töömahukaks. Allpool ei ole püütud 
iseloomustada killustatud teavet, mida on tulnud üsna ulatuslikult kasutada, vaid on piirdutud 
olulisemate arhiivifondide, dokumendisarjade ja üksikdokumentidega.         

Riigiarhiivi Eesti Panga fondist (ERA, f. 1790) puuduvad 1919.–1926. aastate Eesti 
Panga juhatuse ja nõukogu protokollid, samuti juhatuse otsused. Neist aastatest ei ole säilinud 
ka panga olulisemate komiteede ja komisjonide protokolle. Laenuraamatud on säilinud alates 
1924. aastast. Kirjavahetus on säilinud vaid osaliselt. Miks see nii on, pole teada. Eesti Panga 
arhivaalid võeti arhiivi riiklikule säilitamisele põhiliselt ajavahemikul 1948–51, kuid 
nimetatud dokumendid ülevõetute hulgas ei olnud.62 Eesti Panga fondis on uuritavast 
perioodist – ajajärgust 1919–24 säilinud vaid kolmandajärgulise tähtsusega dokumendid. Ka 
Eesti Panga nende aastate publitseeritud bilansse ei saa kasutada, kuna nende põhjal ei ole 
võimalik tegelikku olukorda kindlaks teha. Eesti Pank ei andnud avalikkusele tõest teavet oma 
tegevusest. 

Ent omamoodi kurioosumina on Eesti Panga fondis säilinud Nõukogude 
kaubandusesinduse salajase kirjavahetuse masinkirjakoopiad ajavahemikust 24. august 1920 
kuni 8. mai 1921, mis on koondatud kahte toimikusse.63 Dokumendid (Isidor Gukovski ning 
Georgi Solomoni kirjad Andrei Ležavale, Leonid Krassinile, telefonikõnede üleskirjutused 
jms) on Nõukogude Tallinna-kaubandusesinduse tegevuse, eriti bolševike kullamüügi 
selgitamisel selle töö jaoks väga olulised allikad. Kuigi dokumentide sattumist Eesti Panga 
materjalide hulka on keeruline seletada, pole nende autentsuses kahtlust. Dokumentide sisu 
puhul tuleb arvestada, et N. Venemaa esindajad Tallinnas, demonstreerimaks oma haaret, 
soovisid Moskva ülemustele Välisasjade ja Väliskaubanduse Rahvakomissariaadis näidata 
pigem loodud sidemeid Lääne-Euroopa ja USA ettevõtete kui Tallinna äripartneritega.  
  Terviklikult säilinud dokumendisarjadest tuleb esimesena märkida Riigikogu 
Rahaasjanduse komisjoni protokolle, mida talletatakse Riigiarhiivi Riigikogu fondis (ERA, f. 
80). Ka Asutava Kogu Rahaasjanduse komisjoni protokollid (Asutav Kogu. ERA, f. 15) on 
säilinud terviklikult. Rahaasjanduse komisjoni istungite arutelu ei stenografeeritud, küll 
protokolliti küsimuste arutamise käik ja otsused. Seetõttu ei sisalda protokollid kõne all olnud 
küsimusesse mittepuutuvat teavet. Erinevalt parlamendi täiskogu istungitest, mida jälgisid 
pealtvaatajad ja ajakirjanikud, ei teinud rahvasaadikud komisjonides endile poliitilist 
reklaami, seega oli arutelu sisulisem. Paraku ei asenda Riigikogu Rahaasjanduse komisjoni 
protokollid mingil määral Eesti Panga juhatuse ja nõukogu protokolle. Rahaasjanduse 
komisjonide liikmed, nagu ka parlamendisaadikud olid rahaasjadest informeeritud kõige 
paremini Asutava Kogu aegadel. Edasi vähenes komisjoni sisuline roll pidevalt kuni 1924. 
aastani. 1922. aasta veebruarist kuni 1924. aasta kevadsuveni ei käsitletud Riigikogu 
Rahaasjanduse komisjonis üldse emissiooni, rahakursi ega teisi rahapoliitika küsimusi.  

Riigikogu fondist tuleb eraldi esile tõsta veel kaht salajaseks kuulutatud materjali. 
Nagu mainitud, ei andnud Eesti Pank oma tegevusest aastatel 1920–1923 väljapoole tõest 
teavet. Seoses nn kullaskandaaliga ja arusaamisega, et Eesti Panga kogu senise tegevuse osas 
puudub selgus, otsustati 22. augustil 1924 vasakpoolsete erakondade initsiatiivil Riigikogus 
moodustada komisjon Eesti Panga tegevuse uurimiseks. Sinna valiti 12 parlamendisaadikut 
proportsionaalselt erakondade esindatusele Riigikogus. Tulenevalt asjaolust, et ei poliitilised 
jõud ega ka Eesti Panga uus juhtkond ei olnud pärast 1. detsembri kommunistide putšikatset 
ilmselt kujunenud uue sisepoliitilise konstellatsiooni tõttu enam teravalt huvitatud Eesti Panga 
varasema tegevuse selgitamisest, jäi komisjoni tegevus venima ning tulemus kujunes üsna 
hambutuks. Alamkomisjon isegi ei küsinud Eesti Pangalt andmeid kulla- ja 
valuutaoperatsioonide kohta aastatel 1920–22. Seevastu selgitati üsna põhjalikult Eesti Panga 
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laenupoliitikat 1923. aastast alates ning koostati või nõuti Eesti Pangalt välja põhjalik 
deebitoride nimekiri. Komisjoni töö käigus tekkinud dokumendid, kus väärtuslikemaks on 
eelpoolmainitud deebitoride nimekirja kõrval veel Riigikontrolli kirjad ning alamkomisjoni 
ettekanne, on koondatud ühte toimikusse.64 Komisjon lõpetas oma töö ametlikult alles 1926. 
aasta kevadel. Selle koosolekute protokolle ei ole õnnestunud leida. Võib-olla neid ei 
koostatudki.  
 Ka teine Riigikogu fondis sisalduv oluline Eesti Panga tegevust käsitlev materjal on 
komisjoni töö tulemus. Seoses osa Eesti Panga laenude üleandmise kavatsusega loodavasse 
Pikalaenu Panka toimusid 1927. aasta sügisel Riigikogus viimase pädevuse ja põhikirja üle 
ulatuslikud vaidlused. 22. novembril 1927. aastal moodustati parlamendi erikomisjon, kes sai 
volituse tutvuda lähemalt Eesti Panga laenude liigitamisega. Selle komisjoni koosoleku 
protokollid pakuvadki kõige suuremat huvi.65 Paraku ei täitnud ka see komisjon tema 
initsiaatorite lootusi: tolleks ajaks Eesti Panga presidendiks saanud Jüri Jaakson andis 
komisjonile teavet ainult aastate 1923 ja 1924 laenupoliitika kohta, varasemat aega 
puudutamata. Eesti Panga vahendite kujunemist, sh kullavahendust, komisjoni töös ei 
käsitletud.66 

Järgmiseks oluliseks allikasarjaks on 1919. aastal asutatud Eesti majanduspoliitikat 
kujundanud omapärase institutsiooni – Riigi Majandusnõukogu (ERA, f. 990) koosolekute 
protokollid. Samas fondis leiduvad ettepanekud valitsusele, kirjavahetus ja muud dokumendid 
kujutavad endast samuti olulist teavet. Paraku ei ole Riigi Majandusnõukogu dokumendid, sh 
koosolekute protokollid täielikult säilinud. Säilinudki protokollides on teabe kvaliteet paljuski 
sõltunud protokollijast: osa protokolle on täielikumad, osa kajastavad vaid vastuvõetud 
otsuseid. 

Suhteliselt väike Rahaministeeriumi fond (ERA, f. 20) sisaldab muuhulgas 
märgukirju, ringkirju, valitsuse otsuseid, tegevusülevaateid ja -aruandeid ning ettekandeid – 
teabekilde, mis võivad riigi majanduspoliitika käsitlemisel kasuks tulla. Sama võib öelda ka 
Kaubandus-Tööstusministeeriumi fondi (ERA, f. 73) kohta. Riigikassa fond (ERA, f. 74) 
sisaldab rahandusse puutuvaid eelnõusid, ringkirju ja juhendeid, ettekandeid, 
tegevusaruandeid ja kirjavahetust. Kuna Riigikassa näol oli tegemist Rahaministeeriumi 
allasutusega, ei ole need dokumendid eriti kõrge üldistusastmega. Eraldi tuleks siiski esile 
tõsta ühte dokumenti.67 Dateerimata ülevaates Riigikassa kullaoperatsioonidest ja selle juurde 
kuuluvates tabelites käsitletakse ajajärku 27. märtsist kuni 1. oktoobrini 1924. Kausta kaanel 
olev kirje (Majandusministeerium. Rahandusosakond. Salajane kirjavahetus.) tõendab, et need 
dokumendid on kokku kogutud ning korrastatud (pole välistatud, et osa ka eemaldatud) mitte 
varem kui 1929. aastal, mil Majandusministeerium loodi. Dokumendis käsitletakse Riigikassa 
kullaoperatsioone. Eesti Panka on puudutatud ainult ühiste operatsioonide korral 
Riigikassaga.    

Riigiarhiivi mahukas Riigikontrolli fondis (ERA, f. 66) vajab esiletõstmist 
Riigikontrolli 6. juuni 1924 aruanne valitsusele.68 Esimene põhjalikum revisjon, mis hõlmas 
küll vaid välisvaluuta seisu kontrolli, toimus Eesti Pangas alles 10.–13. detsembril 1923. 
Kõigi väärtuste seisu revideeris Riigikontroll esmakordselt 31. jaanuarist kuni 23. veebruarini 
1924. Aruandes on peamised arvandmed toodud alles 1922. aasta 31. detsembrist, st 
varasemate aastate Eesti Panga tegevuse kohta ei ole Riigikontrolli perioodilistest aruannetest 
võimalik olulist teavet leida. Nimelt pidi Riigikontroll varasemate revideerimiste puhul panga 
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juhatuse vastuseisu tõttu piirduma ainult panga põhikirja § 44–s ettenähtud panga aruande 
“läbivaatamisega”, mis seisnes juhatuse aruandes toodud andmete vormilise võrdlemisega 
pangaraamatutega, mis loomulikult andis vähe võimalusi panga tegevust sisuliselt revideerida. 
Kuna ka Riigikontrollile esitatud panga aruanded sisaldasid väga vähe statistilisi andmeid, 
pidi riigikontrolör varem alati nentima, et aruanded on panga raamatutega kooskõlas.69  
Riigikontrolli aruannetes sisalduvaid mõningaid hinnanguid võib vaidlustada (tolleaegne 
riigikontrolör Aleksander Oinas oli seotud Eesti sotsiaaldemokraatidega), ent toodud 
statistikas ei saa kahelda. Vähemalt niivõrd, kuivõrd Riigikontroll ise Eesti Pangast täpseid 
andmeid sai.  

Teiseks oluliseks Riigikontrolli materjaliks on kirjavahetus Eesti Panga ja 
Riigikontrolli vahel 1924. aasta suvel. Nimelt anti 3. juulil 1924 Riigikontrolli kahele 
revidendile ülesanne revideerida järelkontrolli korras Eesti Panga poolt Riigikassa käsutusse 
kuuluvate summade arvel toimetatud operatsioone 1920. aastal.70 Eesti Panga poolt 
revidentide küsimustele saadetud vastused ning ka nende juurde kuulunud 1920. aastal 
koostatud dokumendid on koondatud ühte toimikusse.71 Kirjavahetusest selgub, et Eesti 
Pangast ei antud teavet meeleldi. Seega tuleb arvestada, et see ei pruugi olla ammendav, täpne 
ega isegi tõene, samuti ei käsitleta neis dokumentides Eesti Panga enda vahenditega toimunud 
operatsioone.   

Teistest Riigiarhiivi fondidest tuleb eraldi märkida väga mahukat Riigikantselei fondi 
(ERA, f. 31), kus säilitatakse valitsuse eelnõusid, korraldusi, otsuseid, valitsuse koosolekute 
protokolle, mitmesuguste komisjonide protokolle, Riigikogu liikmete ja fraktsioonide aru- ja 
järelepärimisi, soovitusi, ettepanekuid, ministrite ettekandeid ja ettepanekuid, ministeeriumide 
ja teiste riigiasutuste aruanded, märgukirju ja kirjavahetust. Eraldi väärib märkimist üks 
oluline allikasari – valitsuse koosolekute protokollid (ERA, f. 31, n. 2). Tegemist ei ole 
stenogrammidega, ehkki mõne küsimuse puhul on fikseeritud ka arutluskäik. 1920. aastate 
alguses protokolliti tavaliselt vaid arutlusteemad ja otsused. Kõigi valitsuse istungite kohta 
siiski otsuste protokolle ega taustamaterjale ei ole, on vaid koosoleku registreerimisleht. 
Allikasarja muudavad väärtuslikuks arutletava teema juurde kuuluvad taustamaterjalid – 
avaldused, seletuskirjad, ettepanekud, eelnõud, taotlused, kirjad jms, mis võimaldavad jälgida 
otsuste kujunemist ja edasist menetlemist, samuti valitsuste tegutsemisprioriteete ja 
töömeetodeid. Paraku ei käsitletud valitsuses aastatel 1921–23 kaugeltki kõiki olulisi 
rahapoliitilisi küsimusi, pigem vastupidi, olulised jäeti just käsitlemata. Seega ei asenda 
valitsuse istungite protokollid Eesti Panga puuduvaid dokumente. Eraldi toimikus on valitsuse 
salajased otsused, mille juures aga taustamaterjalid puuduvad.72 
 Muud käsitletava teema seisukohalt olulised mittearvulised arhiiviallikad ei moodusta 
ühelaadiliste dokumentide sarju. Mitmete üksikküsimuste selgitamiseks on tulnud tutvuda 
paljude teiste omaaegsete fondimoodustajate Riigiarhiivis säilitatavate arhivaalidega.  
 Vene kulla läbivoolu probleemistiku selgitamiseks on tulnud pöörduda 
välisarhiividesse.73 Venemaa arhiivides säilitatakse N. Vene Tallinna-esinduse töötajate 
aruandeid, kirjavahetust ning ka revisjonimaterjale. Et bolševike haldussuutlikkus polnud eriti 
nende võimu esimestel aastatel kuigi kõrge, on dokumendisarjad lünklikud, neis sisalduv 
teave süsteemitu, vasturääkiv ning kohati ka vähe usaldusväärne. Eriti vähe usaldatav on 
seejuures Kominterni dokumentides sisalduv teave. Käesoleva teema seisukohalt väärib 
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protokollid 1923–1928. ERA, f. 31, n. 2, s. 16. 
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esiletõstmist RGASPI-s (endine Parteiarhiiv) fondis 5 (Sekretariat V. I. Lenina) sisalduv 
materjal. Aastatel 1920-22 pidasid bolševikud N. Venemaa Tallinna esinduse tegevust 
sedavõrd tähtsaks, et Rahvakomissaride Nõukogu esimehe Vladimir Uljanov-Lenini 
kantseleisse saadeti peale otse temale adresseeritud dokumentide koopiaid ka muudest 
olulisematest esinduse tegevust puudutavatest salajastest dokumentidest. Neist kõige 
põhjalikumalt valgustab Tallinna kaubandusesinduse tegevust Nõukogude Venemaa Tööliste 
ja Talupoegade Inspektsiooni kolleegiumi liikme Jakubovi mahukas ettekanne Nõukogude 
Venemaa Eesti esinduse revideerimise tulemustest.74  
 Kuna kulla läbivoolust olid huvitatud ka suurriigid, leidub mõningaid materjale – 
eelkõige Briti esindajate ettekandeid – ka Public Record Office´s. 

Publitseeritud allikasarjadest väärivad esiletõstmist Maanõukogu, Asutava Kogu ja 
Riigikogu protokollid. Maanõukogu istungitel protokolliti arutluskäik, Asutava Kogu ja 
Riigikogu istungid on aga stenografeeritud. Parlamendi istungite stenogrammid kujutavad 
endast äärmiselt väärtuslikku allikat, kuigi tuleb arvestada, et kõnelenud parlamendiliikmed 
võisid neid hiljem parandada. Parlamendisaadikud võisid Riigikogu kodukorra kohaselt 
esildise arutamisel, seaduseelnõu esimesel lugemisel, erakorralise teadaande ning valitsuse 
deklaratsiooni esitamise arutamisel sõna saada nii mitu korda kui soovisid, kusjuures esimesel 
korral oli kõneaeg piiramata.75 Paljud parlamendi liikmed kasutasid seda õigust naudinguga. 
Rahvasaadikute arutlustes ja vaidlustes selguvad nende seisukohad, see, kuidas nad 
probleeme mõistavad, aga ka omavahelised suhted. Tihti võib teavet oluliste sündmuste kohta 
leida hilisemate arveteklaarimiste käigus. Kui aastatel 1920–23 puudutati parlamendis 
rahapoliitilisi küsimusi vähe ja pealiskaudselt, siis 1924. aastal puhkenud majanduspoliitilise 
diskussiooni käigus tehti informatsiooniliselt äärmiselt väärtuslikke tagasivaateid ka 
iseseisvuse esimestele aastatele. Loomulikult tuleb silmas pidada, et parlamendisaadikud 
arvestasid oma etteastete juures ka avalikkuse tähelepanuga, et nende esinemised olid 
parteipoliitiliselt orienteeritud ja nende tõlgendused ning hinnangud tihti kallutatud.  

Teiseks oluliseks publitseeritud allikasarjaks on õigusaktide kogu – Riigi Teatajad. 
Lisaks seadustele, määrustele ja korraldustele sisaldavad Riigi Teatajad ja nende lisad teavet 
ka ettevõtete asutamise ja tegevuse kohta. Eesti Vabariigi esimestel aastatel märgiti ettevõtete 
registreerimisel ja väljakuulutamisel Riigi Teatajas tihti ära ka ettevõtete juhatuse liikmed ja 
asutajad, võimalik, et viimaste soovil, tõestamaks niimoodi ettevõtte usaldusväärsust. Seetõttu 
on avalike tegelaste seotus ettevõtlusega Riigi Teatajate kaudu suhteliselt läbipaistev. 
 Väärtuslikku teavet avalike tegelaste majandustegevuse kohta sisaldavad samuti 
biograafilised leksikonid.76 Andmed pärinevad tavaliselt biografeeritavatelt endilt või on 
nendega kooskõlastatud ning arusaadavalt ei käsitleta seal just väga pikalt ja põhjalikult 
ebaõnnestunud või poliitikuid mingil moel kompromiteerivaid ettevõtmisi.   
 Käsitletavat teemat puudutavaid kaasaegsete mälestusi on säilinud vähe. Eesti Panga 
juubelialbumis sisaldub siiski kolm mälestusartiklit panga algusaastate tegevuse kohta.77 
Tegemist on siiski n-ö paraadmälestustega, kus ei ole analüüsitud Eesti Panga ebaõnnestumisi 
ning ka muud olulised protsessid on jäetud käsitlemata. Vene kulla läbivoolu Eestist 
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valgustavad Georgi Solomoni mälestused.78 Autor on oma Tallinna tegevust kirjeldades 
keskendunud intriigile tema ning esinduse juhi Isidor Gukovski vahel. Üldistavaid 
arvandmeid kulla läbivoolust autor ei too. Solomoni paljud väited ei kattu säilinud 
dokumentides sisalduva teabega. Teistest mälestustest on käsitletava teema kohta võimalik 
leida vaid olustikulisi kilde. 

Oluliseks allikaks on ajakirjandus. 1920. aastate Eesti ajalehed ei hiilga rahapoliitiliste 
protsesside professionaalse käsitluse poolest, kuid poliitiliste sündmuste kajastajana kujutavad 
nad endast väga väärtuslikku allikat. Kuna ajakirjandus oli erakonnapõhine, on objektiivse 
teabe saamiseks olnud vajalik võrrelda sündmuste kajastamist suuremates päevalehtedes. 
Aastate 1919–1924 ajakirjandusest on töötatud läbi majandusajakiri "Eesti Majandus" ning 
erinevaid poliitilisi huve kajastavad suuremad päevalehed "Vaba Maa", "Postimees" ja 
"Päevaleht". Lisaks on Kirjandusmuuseumi ja Rahvusraamatukogu tänuväärse bibliograafilise 
registri alusel leitud teemakohased artiklid ka teistest väljaannetest ning hilisemast ajast.  

Võrreldes teiste Euroopa riikidega peeti majandusstatistikat Eesti Vabariigis 
suhteliselt heatasemeliseks. Seda küll alates 1923.–24. aastast, mil Eesti Statistika Keskbüroo 
tegutsemine kandis esimesi vilju. Varasema perioodi majandusstatistika on lünklik ja tihti ka 
väheusaldusväärne. 

Riigi Statistika Keskbüroo väljaannete süsteemi alustalaks oli alates 1922. aastast 
igakuuliselt ilmuv ajakiri "Eesti Statistika". Ajakirjas kajastati peale jooksvate andmete ka 
aastakokkuvõtteid koos ülevaadetega andmete saamisest. Lisaks ilmusid ka väliskaubanduse 
ja põllumajanduse aastaraamatud.79 Nende kolme seeria näol oli tegemist Riigi Statistika 
Keskbüroo põhiväljaannetega. Selle süsteemi täienduseks kavandati iga viie aasta tagant 
väljaantavaid kogumikke möödunud aastate kohta. Neid jõuti publitseerida kaks.80 Uurimuse 
seisukohast on oluline, kuidas ametlikud andmed kalkuleeriti.  

Riigieelarvete arvestus standardiseeriti alles alates 1925. aastast. Enne seda on 
riigieelarve summad esitatud mitmel eri moel ning erinevates absoluutarvudes, osalt Eesti 
marga väärtuse muutuse, osalt lähtematerjalide puudulikkuse tõttu.  

Põllumajandustoodangu arvestust teostati kooskõlas põllumajandusliku 
raamatupidamise statistikaga põllumajandusaasta järgi, mis kestis 1. maist 30. aprillini. 
Toodangu hindamisel väärtusühikusse võeti aluseks ülemaalised keskmised turuhinnad. 
Põllumajanduse puhastatud kogutoodang arvestati vaatlustalude (korrespondenttalude) põhjal. 
Talundiks loeti suurem kui 1-hektariline maapidamine, mida peeti ühe perekonna või 
juriidilise isiku arvel eraldi majapidamisüksusena.81 Tööstuse kohta on peamiseks 
kasutatavaks seeriaks suurtööstuse netotoodang. Nimelt ei kajastanud Riigi Statistika 
Keskbüroo omaaegne andmestik kogu tööstuse puhastoodangut, vaid ainult suurtööstuse, st 
üle 20 töötajaga ettevõtete netotoodangut, millest jäi ehitus välja.  
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Rahandusstatistika algandmeteks olid Eesti Panga esitatud arvud. Andmete esituse 
laad standardiseeriti peale raha- ja pangandusreformi, alates 1928. aastast. Eesti Panga 
andmed 1920.–1922. aasta kohta ei ole usaldusväärsed, aastatel 1920–1928 avaldatud andmed 
on aga esitatud kujul, mis ei võimalda olulisi protsesse jälgida.    

Rahvusvahelisest statistikast on olulisemateks algallikateks Rahvasteliidu ülevaated, 
mis kajastavad eri riikide riigieelarveid, väliskaubandust ja rahandust.82 Kogumikud esitavad 
riikide kesksetelt rahandusinstitutsioonidelt pärinevat statistikat nappide analüüside ja 
kommentaaridega. Rahvasteliidule esitatud statistikat enne publitseerimist tavaliselt ei 
kontrollitud. Nii näidatakse, nagu Eesti Pangal puudunuks kulla- ja valuutavarud 1920. aastate 
esimesel poolel täiesti.83 Statistika on esitatud valdavalt ühtse klassifikatsiooni kohaselt, mis 
kergendab selle kasutamist. Kogumikud on kindlasti asendamatuteks allikateks arvulise ja 
muu faktiteabe osas. Eestit esineb neis tabeleis siiski suhteliselt harva, märksa harvemini kui 
Lätit. Stabiliseerimisperioodi esimestena vaadelnud autorid (Ragnar Nurkse jt) on 
Rahvasteliidu kogumikke ka laialdaselt kasutanud, hilisemad autorid on toetunud peamiselt 
juba Nurksele.  

Eri riikide sisemajanduse kogutoodangu võrdlemisel on kasutatud Angus Maddisoni 
seeriaid.84 Maddisoni kalkulatsioonid tuginevad riikide teadus- ja statistikainstitutsioonide 
arvestustele.  

 
I PEATÜKK. RAAMID 

 
Eesti majandus Euroopa taustal Esimese maailmasõja eel 

 
19. sajandi jooksul ja 20. sajandi alguses oli Euroopa majandusarengu tempo oluliselt 
kiirenenud. Edu keskus oli Loode-Euroopas – Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, 
Madalmaad ja Šveits tegid läbi jõulise industriaalse transformatsiooni. Majandusedu ei jätnud 
Euroopa lõuna- ja idaosa küll puudutamata, muutus aga lähtepunktist kaugenedes üha 
nõrgemaks. 19. sajandi lõpus kiirenes majanduskasv ka vähemarenenud maades, eriti Itaalias 
ja Austrias. Siiski oli suurem osa Ida- ja Lõuna-Euroopa maid I maailmasõja eelõhtuks 
Loode-Euroopast tugevasti maha jäänud.  

Arvesse võtmata Venemaad, paiknes 1913. aastal kolmes riigis – Suurbritannias, 
Saksamaal ja Prantsusmaal – rohkem kui 7/10 Euroopa tööstusvõimsustest. Samal ajal asus 
nendes riikides vähem kui pool Euroopa elanikkonnast. Ülejäänud 3/10 tööstusvõimsusest 
jagunes väiksemate ja neist kolmest riigist tunduvalt rohkem spetsialiseerunud keskuste 
vahel.85 Jõuka Põhja- ning Lääne-Euroopa elanikkond moodustas 1913. aastal 11,5% maailma 
rahvastikust, ent tarbis 27,6% rahvatulust, vaese Ida- ja Lõuna-Euroopa elanikkond 
moodustas 8,2% maailma elanikkonnast, ent tarbis 8,5% rahvatulust. Venemaa puhul olid 
vastavad arvud aga koguni 8,7 ja 7,3%.86    
 Väliskapitali suurest osakaalust hoolimata polnud Venemaa majandus Euroopaga 
kuigi tugevasti seotud. Lai siseturg ning rikkalik toorainete varu võimaldasid toetuda 
omaenda ressurssidele. 19. sajandi lõpukümnendist alates viis Venemaa läbi ülimalt 
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protektsionistlikku majanduspoliitikat. Riiki ümbritses tollivöö, mis oli kõrgem kui mujal 
Euroopas. Tollimaksud moodustasid 1902. aastal 40% kogu impordi väärtusest.87 

Ka oli Lääne-Euroopaga võrreldes riigi osakaal Venemaa majanduses väga suur ning 
elanikkonna jõukus väike. Riigi eelarvesüsteemi läbis 44–45% kogu rahvamajanduse 
kogutoodangust ning riigi ettevõtete ja varanduste ekspluateerimine andis ca 18% 
eelarvetulust.88 1913. aastal moodustas riigi omandi väärtus tööstuses ja transpordis üle 1/3 
tööstuse ja transpordi kogukapitalist.89 Riik tegi väga ulatuslikke investeeringuid. Peale selle 
anti 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul riiklikud tellimused ja eelislepingud eelistatavalt 
kodumaistele ettevõtetele, peamiselt raudteede ehituseks ja ekspluateerimiseks ning 
sõjalisteks vajadusteks. Protektsionistliku ja riigikeskse majanduspoliitika tulemuseks oli 
tööstuse “soolokontsert”, mis andis industriaalsektori keskmiseks kasvuks 1890. aastatel 8% 
ja aastatel 1910–1913 7,5%. Kasv oli põhjustatud rohkem kapitali juurdetoomisest kui 
enesegenereerimisest ning kasumid olid poolsuletud majanduse tõttu kunstlikult üles puhutud. 
Nii ei kahanenud Vene tekstiilitööstuse hoogsale arengule vaatamata Inglise ja Vene 
tekstiilitööstustoodangu omahindade vahe, vaid kasvas.90 Seoses Stolõpini reformide jt 
teguritega alanes küll 1906. aastast alates mõnevõrra riigi roll tööstuskasvus, kuid jäi ikkagi 
suureks. Kuigi Venemaa areng tervikuna oli alates 19. sajandi viimastest kümnenditest 
kiirenenud, oli mahajäämus Lääne-Euroopa riikidest siiski masendav. Venemaa 
tööstustoodangu maht moodustas 1913. aastal  22% Inglismaa, 16–17% Saksamaa ning 12–
14% USA tööstustoodangust.91 

Eesti ala oli kahtlemata tsaari-Venemaa arenenumaid piirkondi. Tööstustoodangu 
mahult ühe elaniku kohta olid Eesti- ja Liivimaa 1908. aastal Venemaa Euroopa-osa 50 
kubermangu seas vastavalt 4. ja 5. kohal.92 Arno Köörna arvestuste kohaselt ületas Eesti-ala 
tööstustoodangu väärtus 1913. aastal mõnevõrra  isegi põllumajandustoodangu väärtuse.93 Ka 
Eesti põllumajandus oli tunduvalt arenenum kui tsaaririigis keskmiselt. Tähelepanu väärib 
Juhan Kuke väide, et Eesti territoorium andis I maailmasõja eel Venemaale puhaskasu umbes 
5–6 miljonit kuldrubla aastas.94  

Kui kõik uurijad on ühel meelel Eesti heas majandustasemes tsaaririigi kontekstis, siis 
Eesti kohta Euroopas ei ole seni määratleda püütudki. Et kasutatav majandusandmestik 
paljude Euroopa maade (sh Eesti) kohta käsitletavast perioodist on hõre, heterogeense 
päritoluga ning vähe usaldusväärne, on ülesanne ülimalt keeruline. Teatava aluse Euroopa 
riikide ja Eesti majandustaseme hindamiseks peaksid siiski andma lisasse 1 koondatud 
näitajad.   

Need andmed – primaarsektoris hõivatud elanikkonna osakaal, raudteedega varustatus 
ning SKT per capita ei jäta kahtlust laiast lõhest Euroopa riikide arengutasemete ja -eelduste 
vahel. Sisemajanduse kogutoodangu vahe isiku kohta on A. Maddisoni arvestuste kohaselt 
kõige arenenumas ning kõige mahajäänumas riigis ligi viiekordne. Raudteedega varustatuses, 
mis kajastab infrastruktuuri olukorda, on vahe kuuekordne ning primaarsektoris hõivatute 
osakaalus kümnekordne. Kõige mahajäänumad olid Balkani riigid ja Portugal. 
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Majandusnäitajate poolest järgmise suhteliselt sarnaste maade rühma moodustavad Soome, 
Läti, Eesti, Leedu ja Poola. See, et Poola näitajad olid nii halvad, tulenes suuresti kahe 
maailmasõja vahel neile kuulunud praeguste Valgevene alade äärmisest mahajäämusest. 
Järgmine rühm – Iirimaa, Itaalia, Norra, Hispaania, Tšehhoslovakkia, Austria ja Ungari – oli 
struktuurselt paremas olukorras, kuid ka neis jäi sissetulek ühe inimese kohta (välja arvatud 
Austrias) suhteliselt madalaks. Kõrgeltarenenud maade rühma moodustasid Ühendkuningriik, 
Šveits, Belgia, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi ja Taani.  

D. H. Aldcroft pakub ühe 20. sajandi alguse Euroopa mahajäänud maade 
eristamisvõimalusena 50%-list või suuremat agraarelanikkonda ning arenenud maadega 
võrreldes 50%-list või väiksemat keskmist sissetulekut.95 Kui võtta kriteeriumiks nende 
mõlema tunnuse olemasolu ning arenenud maa keskmiseks sissetulekuks 4000 Geary-Khanis´ 
dollarit96 isiku kohta, siis kuulusid I maailmasõja eel Euroopa “kolmandasse maailma” 
arvatavalt Poola ja Leedu, kindlasti aga Balkani riigid, Portugal ja Venemaa. Kahe rühma 
vahel, pigem arenenumate hulgas olid Itaalia, Ungari, Hispaania, Soome, Läti ja Eesti, kus 
sissetulek elaniku kohta ületas 2000 Geary-Khanis´ dollarit, ent agraarsektoris hõivatute 
osakaal moodustas üle 50%.97 Raudteede tihedus Eestis ja Lätis tõendab oma aja kohta 
arenenud infrastruktuuri. 

Alice Teichova pakub kuue Kesk- ja Kagu-Euroopa riigi elanikkonna hõivealade 
jaotuse põhjal kahe maailmasõja vahel välja mõneti teistsuguse klassifikatsiooni, liigitades 
Tšehhoslovakkia, kus primaarsektoris hõivatute osakaal oli 28%, tüüpiliste industriaalriikide 
hulka. Rumeenia, Jugoslaavia ja Bulgaaria, kus põllumajanduses oli hõivatud vastavalt 78, 79 
ja 80% aktiivsest elanikkonnast, klassifitseerib Teichova maadena, kus industriaalareng 
viivitus. Poolat ja Ungarit, kus vastavad protsendid olid 56 ja 65, arvab Teichova aga 
vähemindustrialiseeritud riikide kategooriasse kuuluvateks.98 Samal alusel klassifitseerides 
kuuluks ka Läti ja Eesti koos Poola ning Ungariga vähemindustrialiseeritud riikide hulka, 
Leedu aga koos Rumeenia, Jugoslaavia ja Bulgaariaga kolmandasse gruppi.      

Arengueeldusi mõjutavad väga tugevasti ka demograafilised näitajad. Sündimus, 
suremus, imikute suremus, elanikkonna juurdekasv ja kirjaoskamatus Euroopa maades on 
esitatud lisas 2.  

Ida-Euroopa maade peamiselt põllumajandusega seotud elanikkonna sündimus oli 
kõrge ning rahvastik kasvas kiiresti, mis tähendas töövõimeliste inimeste väiksemat osakaalu 
kogu elanikkonnas.99 Rahvastiku kiire kasv koos ebaefektiivse, poolfeodaalse 
agraarsüsteemiga ning madala saagikusega tähendas ülerahvastatust maal. Tagajärjeks olid 
väikesed sissetulekud ja piiratud säästud investeerimiseks, eriti väljaspool agraarsektorit. 
Eranditeks olid Eesti, Läti ja Kreeka. Kirjaoskus Ida-Euroopa riikides oli madal (erandiks 
Eesti, Tšehhoslovakkia ja Läti), seega ka elanikkonna valmidus majandusmuutusteks nõrk. 
Imikute kõrge suremus Ida-Euroopas (erandiks Läti ja Kreeka) kajastab sanitaarolude ja 
arstiabi kättesaadavuse madalat taset.  

Niisiis oli Eesti majandusnäitajate kohaselt (välja arvatud raudteedega varustatus) 
üsna tüüpiline Ida-Euroopa maa. Imikute kõrge suremus tõendab sotsiaalstruktuuri 
mahajäämust. Seevastu kirjaoskuse ja madala sündimuse poolest sarnanes Eesti Lääne-
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Euroopa riikidega. Just kõrget kirjaoskustaset ning arenenud haridusvõrgustikku on peetud 
varasema arenguga riikide ühiseks jooneks.100 

Seega oli arenenud Euroopa tuumikust lähtunud edujoon I maailmasõja eel kahvatum 
Poola idaosade ja Leedu kohal ning Eestis, Lätis ja Soomes vähemalt sama kirgas kui Poola 
lääneosas. Lõunapoolsematest Ida-Euroopa maadest jäi Eesti ala majanduslik arengutase 
kindlasti alla Tšehhoslovakkiale, oli ligikaudu võrdne Ungari ning Poola lääneosadega, kuid 
ületas selgelt Balkani riike. 

Kuid Eesti ja Läti majanduse lähteseisu halvendas veel rida asjaolusid. Suhteliselt 
kõrge kirjaoskustase neis maades väljendas rahvastiku valmisolekut muudatusteks, paraku ei 
moodustanud see rahvastik ühiskonda, erinevalt Soomest puudus Balti riikides pea täiesti 
rahvuslik ametnikkond.101 Poliitiline ja majanduslik eliit oli nõrk ning domineeris agraarne 
mentaliteet. Väga vähe oli eesti rahvusest tööstureid ning rahandustegelasi peaaegu polnudki. 
Erinevalt Lätist ei olnud Eestis viimaste tekkimiseks ka võimalusi – puudusid suurpangad.  

Eesti territooriumil oli suhteliselt palju tööstusettevõtteid, nende seas ka väga 
moodsaid, kuid need kokku ei moodustanud majandustervikut. Turg nende toodangule asus 
väljaspool Eestit.  

Poliitilise ja majandusgeograafilise seose põhjal saab 20. sajandi alguse maailmas 
eristada nelja suurt, peamiselt isekeskis kauplevat majandusregiooni: Euroopa, Venemaa (sh 
Baltimaad), Põhja-Atland ning India ja Kaug-Ida.102  

Baltimaade liigitamine 20. sajandi algul Venemaa majandusregiooni on õigustatud. 
Eesti ja Läti tööstuse eripära oli tingitud Venemaa omapärasest ja äärmiselt 
protektsionistlikust majandusmudelist. Nii oli Eesti ja ka Läti tööstus kohanenud peamiselt 
Euroopast või Venemaalt sisseveetud toormaterjalide ümbertöötlemisele Vene turu tarvis. 
Eesti alal asuvate tekstiili- ning metallitööstuse ja masinaehituse toodangu väärtus moodustas 
70%, põhikapital 63%, ning tööliste arv 36% kogu Eesti ala tööstuse osakaalust.103 
Tekstiilitööstusettevõtted valmistasid sisseveetud toorainest peamiselt poolfabrikaate, mida 
Venemaa tehastes edasi töödeldi. Kreenholmi manufaktuuri peeti üheks maailma suurimaks 
puuvillatööstusettevõtteks. Sõja eel oli seal ligi 9000 töölist. Neli korda väiksema tööliste 
arvuga Balti Puuvillamanufaktuuri aastatoodangu väärtus oli 14 miljonit kuldrubla.104 Eestis 
asuv tsemenditööstus nautis laia ja kõrgete hindadega turu hüvesid, kuna välistsement oli tänu 
tollidele ning ehitusseaduse nõuetele Vene turult kõrvale tõrjutud.105 Suuresti tänu 
protektsionistlikule majanduspoliitikale oli tööstuskasv Eesti ja Läti alal enne maailmasõda 
suhteliselt kiire. Eestis oli tööstustoodang kasvanud 20,8 miljonilt rublalt 1890. aastal 38 
miljonile rublale sajandi vahetusel. Tööstustööliste arv kasvas 1900. aastaks 21 600-le.106 Läti 
oli aga veel industrialiseeritum: 1910. aastal oli seal juba üle 93 000 töölise.107 Nende 
näitajate järgi oli Eesti suhteliselt kõrgelt industrialiseeritud.  

Pealegi hakkas maailmasõja eel siinset tööstust võimsalt mõjutama militariseerimine, 
millel oli kohalike majanduslike eeldustega veel vähem pistmist. Tallinn pidi saama Vene 
sõjalaevastiku peamiseks tugipunktiks ja sadamaks Balti merel. Investeeringud olid 
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hiiglaslikud. Nii nõuti 1912. aastal Tallinna sõjasadama ja kindlustustööde ehituskuludeks 70 
miljonit, kokku arvestati ehituskulude tõusu 200 miljoni rublani. Samuti võttis tsaarivalitsus 
vastu otsuse laevaehitustehaste rajamiseks Tallinna.108 Selle tulemusena kasvas 1913. aasta 
toodang sajandi algusega võrreldes peaaegu kolmekordseks – 110 miljonile rublale ning 
tööliste arv kahekordistus.109 Laevaehitus, masinaehitus, raudteevagunite ehitus jt 
metallitööstuse harud sõltusid täielikult Vene turu, eriti aga sõjalaevastiku nõudmistest. 
Vastavad suurettevõtted töötasid sisseveetud energia ja Vene tooraine baasil ning ka ligikaudu 
pooled töölised olid I maailmasõja eelõhtul pärit Venemaalt. Sõja eel täidetigi peamiselt 
riiklikke tellimusi.110 Sõja ajal arenes Tallinnas välja võimas sõjatööstus laevade ning nende 
varustuse tootmiseks. Samuti valmistati suurtükiväe laskemoona.111 1917. aasta algul oli 
metallitööstuses hõivatud 52% suurtööstuse tööliste üldarvust.112 Metalli ja 
masinaehitustööstusesse mahutatud kapitali osakaal moodustas kogu tööstusest 40%.113 
Nende tööstusharude toodang viidi valdavalt Eestist välja ning nii sai põlisrahvastik sellest 
militaarindustriaalsest plahvatusest vähe kasu.  

Kui tsaaririik oli tööstuslikku kasvu Eesti alal forsseerinud, siis põllumajanduse 
areng oli jäänud kammitsaisse. Kuigi eesti talupojad olid pärisorjusest vabanenud juba 
1816/19. aastal, jäid feodaalkorra jäänukid endiselt põllumajanduse arengut pidurdama. Alles 
19. sajandi teisel poolel vabanesid talupojad põllusundusest. Mõisnikud hakkasid rendikohti 
päriseks müüma ning alles siitpeale sai talu muutuda arenguvõimeliseks tootmisüksuseks.114 
Nii edestas Lääne-Euroopa selles osas Eestit vähemalt poole sajandiga. Maailmasõja eelseks 
ajaks oli vaid 40% mõisamaast suudetud talupoegade poolt välja osta. Ülejäänu kuulus ligi 
1200 mõisale, kusjuures taludena oli välja renditud veerand mõisamaast. Üle poole 
maarahvast oli aga maata. Valitses maanälg ja agraarne ülerahvastus.115   

Et Balti mõisnike perekonnad elasid enamuse ajast välismaal, siis viidi kaalukas osa 
mõisate kasumist Eestist välja. Kuna sissetulekute kasvades tõsteti tavaliselt kohe renti, 
puudus renditalude pidajatel töömotivatsioon. Ostutaludest maadles enamik ostuvõlgadega, 
mistõttu kapitali säästmine uuendusteks oli raskendatud. Seega olid talupojad küll sotsiaalsest 
sõltuvusest enam-vähem vabad, kuid arengut pidurdav majanduslik sõltuvussuhe püsis. 
 Mõisamajandus oli spetsialiseerunud peamiselt idaturule, sinna müüdi nuumloomi, 
piiritust ja piimasaadusi. Ka taludes toodetud piim ja piimasaadused jõudsid peamiselt 
Peterburi ning väga harva ka Lääne-Euroopa riikide turgudele. Seevastu jäi teraviljatoodang 
omatarvidusele alla, leiva- ning odavat söödateravilja osteti Venemaalt juurde.116 See oli 
loomulik spetsialiseerumine. Tsaarivalitsus suhtus üsna umbusklikult aga talude 
ühistegevusliikumisse ning viimase, Eesti oludes hädavajaliku eelduseni ümberkorraldusteks 
nii tootmis- kui turustussfääris jõuti alles mõni aasta enne sõja algust.  
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 Seega oli Eesti põllumajandus, eriti aga tööstus väga tihedalt seotud Vene turuga. 
1913. aastal realiseeriti Eesti ala tööstustoodangust väljapoole tsaaririigi piire ligikaudsete 
hinnangute järgi 10%, Läti tööstustoodangust aga veel vähem – vaid 7%.117  

Soome oli säilitanud üleminekul Vene impeeriumi koosseisu 19. sajandi alguses 
eristaatuse ning oli seetõttu iseseisvudes Eestist märgatavalt paremas olukorras. Eristaatus 
tähendas ka õigust oma tollipiirile. Vene ja Rootsi tolliläbirääkimiste tulemusena sai Soome 
soodustusi mõlemalt poolelt. Juba 1820. aastatel kehtestas Soome esimesed tollimaksud. 
Sajandi teisel poolel käärid Vene ja Soome tollitariifide vahel üha suurenesid.118  

1860. aastal emiteeriti Soome mark, mis viis aastat hiljem, 1865. aastal, sai Vene 
impeeriumis ainulaadse positsiooni. Nimelt oli tsaarivalitsus Krimmi sõjast tulenenud 
finantssurve tõttu loobunud varasemast rubla seotusest hõbedastandardiga, Soome mark jäi 
aga sellega seotuks ning tema väärtuseks fikseeriti ¼ hõberubla. Järgmine samm 
majandusautonoomia suunas tehti 1878. aastal, mil Soome mark seoti rahvusvahelise 
kullastandardiga ning muutus seeläbi Vene rahasüsteemist täiesti rippumatuks. 1886. aastal 
sai Soome Pank ainuõiguse pangatähtede väljaandmiseks.119  

See kindlustas Soome kaubandussidemete mitmekülgsuse ning arengu Euroopa 
integraalosana juba ammu enne iseseisvumist. Alates 1860. aastatest hakkas Venemaa osakaal 
Soome väliskaubanduskäibes aeglaselt, aga pidevalt langema, moodustades 1913. aastal vaid 
28%.120 Nii isoleeris Soome end Vene majanduse ebasoodsatest tendentsidest ja 
probleemidest, kasutades samal ajal endale soodsalt Vene turgu. Eriti kasulik oli see Soome 
tekstiili-, metalli ja paberiekspordile. Kui Soome 1917. aastal saavutas iseseisvuse, oli tal juba 
Venemaast erinev majandussüsteem ning soomlased nautisid märksa kõrgemat 
elatusstandardit kui enamik venelasi.  
   

Sõjakaotused  
 

Esimene maailmasõda laastas Euroopa majanduse. Kuigi eelmise Euroopa suure sõjaga 
(1793–1815) võrreldes kestis I maailmasõda suhteliselt lühikest aega, oli ta märksa 
intensiivsem. Majanduslikud sidemed katkesid. Blokaad vaenupoolte vahel oli täielik ja 
langes aega, mil riikidevaheline majanduslik integratsioon oli olnud tihedam kui eales varem. 
Ressursse oli selles sõjas hõivatud enam kui kunagi varem ja ka materiaalsed kaotused olid 
ennenägematud. 

Et I maailmasõda oli valdavalt Euroopa konflikt, maksis selle eest ka hinna peamiselt 
Euroopa. Majanduslike kogukaotuste arvestamisel on leitud, et sõjaeelse kasvutempo 
jätkumise korral saavutanuks Euroopa ilma maailmasõjata 1929. aasta tööstustoodangu 
taseme juba 1921. aastal, teiste meetodite järgi oli kaotus toiduainete tootmises 5,2, 
tööstustoodete tootmises 4,5 ja toorainete tootmises 1,25 aastat.121 I maailmasõda murdis seni 
eksisteerinud majandussüsteemi ning muutis paljuski pikaajalise arengu alustingimusi, andes 
neile uue suuna. Euroopa kaotusi väljendab selgelt ka tema domineerimise lõppemine 
maailma majanduses ning majandusjõu ja -dünaamika nihe mujale. Kui 1913. aastal andis 
Euroopa 43% maailma kogutoodangust ja 59% maailmakaubandusest, siis kümme aastat 
hiljem olid vastavad arvud 34% ja 50%.122 
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 Sõjaeelne süsteem oli üles ehitatud kaupade ja teenuste vahetusele hindades, mida 
väljendati kullal baseeruvas rahas. Sõda häiris majandust mitmeti. Mõningate kaupade ja 
teenuste (raud, teras, kivisüsi, laskemoon, laevad, villased riided, transport) järele kujunes 
suur nõudmine, luksusesemete ja puuvillaste riiete vajadus aga vähenes. Mõningate 
tööstusharude kapatsiteet kasvas ning vastavalt ka hinnad ja palgad, teised majandusharud aga 
kängusid. Sõja tõttu ei saanud tarbijad enam importida endistest allikatest; valikuks oli kas 
sisseveomaa vahetamine või oma toodanguga toimetulemine. Kui Venemaa ja Ida-Euroopa 
teravili ei pääsenud enam Dardanellidest välja, hakkasid Lääne-Euroopa maad ostma vilja 
Põhja-Ameerikast, eriti Kanadast, stimuleerides sellega tugevasti põlluharimise laienemist 
Uues Maailmas. Kuna blokaadi tõttu oli nafta ja nitraatide import Saksamaale takistatud, 
hakati nende asendajaid kohapeal tootma. Et Briti ja Saksamaa kaubalaevastik ei saanud enam 
endises ulatuses vedusid teha, lõid teised riigid, ennekõike USA, omaenda merelaevastiku. 

Maailmasõja esimene lask purustas ka aastasaja pikkuse vaevarikka tööga 
ülesehitatud kullastandardi. Kuna sõda neelas tohutul hulgal raha, paisati vääring, 
krediidisüsteem ja lõpuks kogu finantssüsteem kaosesse. Varem hoidsid valitsused 
finantssüsteemi kahe köiega: kullastandardi ja valitsuste eelarve tasakaaluga. Kumbki neist 
köitest ei suutnud sõja survele vastu pidada – nad kas rebenesid või tuli neid tugevasti 
lõdvendada.  

Algul näis pääseteena võimalikult suure kullahulga kogumine keskpankade võlvide 
alla. Riigid lõpetasid pangatähtede ümbervahetamise kullaks ja teisteks valuutadeks, kulla 
väljavedu piirati või keelati ning püüti enda kätte koondada ka eraisikute käes olevat kulda. 
Kuni kasvavad pangatähtede massid “kaeti” keskpankade kullaga, näis kõik korras olevat. See 
oli näiline, kuigi esialgu võis kullakatte suhe rahahulgaga jääda samaks. Tegelikult toimus 
kiire emissiooni tõttu nihe raha ja kaupade suhtes, mis viis rahaväärtuse languse ja 
hinnatõusuni. Mõni aeg hiljem pidid sõdivad riigid kulda ka müüma hakkama, et 
erapooletutest riikidest kaupu osta. Nii täitusid USA, Hollandi, Jaapani, Hispaania ja Šveitsi 
keskpangad kullaga ning nende kaubaturud äsjasaadud kulla tagatisel emiteeritud 
pangatähtedega.123 

Euroopa võitjariikide sõjakulu rahas on hinnatud 170 miljardile dollarile. Sõja eest 
maksmiseks oli kolm võimalikku teed – maksustamine, laenamine ja paberraha trükkimine. 
Inglased katsid ligikaudu neljandiku oma arvetest maksukoormuse tõstmisega, ülejäänu aga 
peamiselt laenudega ja seda nii suures ulatuses, mis viis riigi laenude 
kaheteistkümnekordistumiseni. Teised riigid elasid aga peaaegu täielikult laenudest. Prantsuse 
fundeeritud riigivõlad kasvasid seitsmekordselt, Saksamaa omad peaaegu kahekümnekordselt. 
Peale selle oli neil riikidel palju fundeerimata lühiajalisi laene.124 
 Vaid britid suutsid oma laenud korraldada peamiselt pangakrediidi abil. Prantsusmaa, 
Saksamaa ja teised riigid “vesistasid” oma vääringut, trükkides lihtsalt raha juurde. Nii 
kadusidki tasakaalustatud eelarved ja kullastandard. Prantsusmaal oli rahamärkide ringlus 
1918. aastaks kasvanud viiekordseks, Saksamaal kuuekordseks. See oleks kullastandardi 
säilitamise korral olnud võimatu, kuna siis oleks rahamärkide omanike nõuded kulla järele 
ammendanud reservid suhteliselt lühikese aja jooksul.  
 Riigiti olid sõjakaotused väga erinevad. Mõningal määral on neid võimalik hinnata 
SKT per capita languse kaudu sõja lõpuks võrreldes 1913. aastaga (lisa 3).  

Kaudset sõjakahju kannatasid ka neutraalsed riigid nagu Šveits, Hispaania ja Rootsi. 
Seevastu kergemate purustustega pääsenud võitjariikidest oli 1919. aastal SKT tase isiku 
kohta Itaalias ja Jugoslaavias sõjaeelsest koguni kõrgem ning Ühendkuningriigis sellele 
lähedane. Ent ka võitjariigid olid rängalt võlgades ning kaotanud tootlike investeeringute 
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sõjaaegse kärpimise tõttu oma kapitalivaru. Sama võib öelda ka kaotajariikide, eriti aga 
Austria kohta, kus mõistagi oli olukord halvem.  

Kõige rängemad olid purustused peamistes sõjateatrites. Sõda Läänes võideldi 
Prantsusmaa ja Belgia pinnal. Samuti kannatasid tõsiselt mitmed Ida-Euroopa maad. 
Absoluutarvudes olid sõjakaotused suurimad Prantsusmaal ja Belgias. Suhtarvudes väljusid 
sõjast enam laastatuina just mõned väikesed riigid. Poola kaotatud varade väärtus oli vaid 
pisut väiksem kui Saksamaal, mõju aga oluliselt suurem. Okupeerivad võimud olid rüüstanud 
kogu territooriumi. Suured head põllumajandusmaad olid söödis, 60% karjast hävinud, 
suurem osa raudteede veerevkoosseisust kaotsi läinud, paljud vabrikud kas hävitatud või 
sisseseadeta ja 1,8 miljonit ehitist tulekahjudes põlenud.125 Sama võib öelda Serbia ja ka 
Venemaa kohta, kuigi viimasel juhul tuleb suurem osa hävingust kanda kodusõja arvele. 
Seevastu Ühendkuningriigis ja Saksamaal olid sõjapurustused suhteliselt väikesed. 

Suhtarvudes olid äärmiselt suured ka Läti kaotused. 1915. aasta juulis olid Vene 
võimud otsustanud Saksa vägede edenemist kartes sealsed tööstusettevõtted täielikult 
evakueerida. Venemaa sisekubermangudesse veeti 20–30 tuhat vagunit masinaid ja 
toormaterjale 523 ettevõttest kokku ca 500 miljoni rubla väärtuses. 1914. aastal oli Lätis 
olnud 790 tööstusettevõtet aastatoodanguga 313 miljonit rubla. Peale selle kaotas Läti tööstus 
ligi 80% töölistest. Läti kaotusi ongi suhtarvudes peetud Euroopa suurimateks: elanikkond 
vähenes enam kui poole miljoni inimese võrra, 25% ehitistest ja 80% kaubalaevadest oli kas 
osaliselt või täielikult hävinud ning ¼ põllumajanduslikust maast jäänud sööti.126  

Hoopis teistsugune oli olukord Soomes. I maailmasõja rinded jäid sealt kaugele ning 
julm, kuid lühike kodusõda ei toonud kaasa erilisi purustusi. Tõsi, maailmasõja kestes oli 
tugevasti tõusnud Venemaa osakaal Soome väliskaubanduses, mis tingis majanduse terava 
moonde. Otseseid materiaalseid kaotusi kandis siiski vaid raudtee, mis oli kaotanud 10% 
veduritest, kolmandiku kaubavagunitest ja 39% reisivagunitest. Bolševikud keeldusid neid 
Soomele tagastamast. Ka tööstus sattus mõneks ajaks teatavasse kriisi: kui 1916. aasta 
detsembris oli olnud 110 000 tööstustöölist, siis 1918. aasta lõpuks oli nende arv langenud 82 
500-le. Kuna Vene teravilja enam ei imporditud, oli vahetult pärast sõda probleeme 
leivaviljaga. Esimestel aastatel aitas USA.127  

Eesti tööstus sattus maailmasõja ja Saksa okupatsiooni tagajärjel abitusse olukorda, 
kaotused olid siin kindlasti suuremad kui Euroopas keskmiselt. Juba 1915. aastal evakueeriti 
varem 2000 töölisele tööd andnud Pärnu “Waldhofi” tselluloosivabriku varad ja hävitati 
hooned. Tallinna suurettevõtete sisseseaded veeti Venemaa sisekubermangudesse 1917. aasta 
teisel poolel. Täielikult viidi välja sõjalaevade ja laskemoona valmistamiseks vajalik 
seadmestik. “Volta” elektromehaanikatehasest ja Beckeri laevaehitustehasest jäid alles tühjad 
tootmishooned. Vene-Balti ja Noblessneri laevatehas, Fr. Krulli masinatehas ning “Dvigateli” 
vagunitehas, kus 1917. aasta suvel oli töötanud 11 800 töölist, suutsid järelejäänud 
võimsusega tööd anda vaid 1400 töölisele. Osaliselt evakueeriti kudumis- ja ketrusmasinaid 
Sindi kalevivabrikust ning toormaterjali ja valmistoodangut mitmest teisest ettevõttest.128  

Saksa okupatsioon riisus siinselt tööstuselt veel osa allesjäänud toor- ning kütteainete 
ja valmissaaduste tagavaradest. Ka evakueeriti Saksamaale tehaste ja vabrikute sisseseadeid, 
transpordivahendeid ja muud vara.129 Hilisemate Eesti arvestuste järgi ulatus Saksamaa poolt 
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tekitatud kahju tohutu summani – 250 miljoni kuldrublani.130 Et summa kalkuleeriti 
Saksamaale kahjunõude esitamise puhuks, ei saa seda kaugeltki usaldusväärseks lugeda.   

Igatahes ei ületanud Tallinna Vabrikantide Ühisuse andmeil suurtööstuse 
toodanguvõime Vabadussõja eel 10–15% 1913. aasta tasemest.131 Suur osa vabrikuid ja 
tehaseid seisis täielikult ja osa töötas lühendatud tööajaga ning tööstus suutis tööd pakkuda 
vaid 9600 töölisele, mis oli neli korda vähem kui enne Esimest maailmasõda.132 Pealegi oli 
tööstus poliitilise ja majandusliku murrangu tagajärjel kaotanud suure osa oma 
tegevuskapitalist ning sõja- ja revolutsiooniajal oli suur osa Venemaalt pärit töölisi, tehnikuid, 
insenere ja ametnikke koos perekondadega siirdunud tagasi kodumaale. Lahkujate hulgas oli 
ka enamik Vene-Balti ja Beckeri tehaste töölistest.133 Arvestades suurtööstuse edaspidist 
alakoormatust ja immigranttööliste kommunismi- ja venemeelsust, oli võõrtööliste lahkumine 
Eesti riigile pigem leevenduseks.     
 Põllumajanduses olid sõja mõjud aga kahesuunalised. Hooned olid jäänud 
uuendamata, maaparandustööd olid katkenud, masinriistad kulunud ja kõigi tootmisalade seis 
langenud nii ulatuselt kui ka tööviljakuselt. Suur osa meestööjõust oli aastaid olnud põllutööst 
eemal, loomade arv oli okupatsiooniaegsete rekvireerimiste, enamlaste hävituste ja hilisema 
sõjavarustamise tagajärjel vähenenud. Mainitud põhjustel ning kunstväetiste puudumise tõttu 
oli põlluharimine ja väetamine jäänud viletsamaks. Tunduv osa põllumaast, eriti mõisale 
kuuluv, oli söödis. Põllumajandus ei suutnud sõja-aastail siseturgu toiduainetega varustada ja 
nii tuli linnade toiduga varustamiseks sisse vedada teravilja, rasvaineid ning muid toiduaineid. 
 1918. aasta põllu- ja karjasaagi vastavuse kohta vajadusele annab ülevaate lisa 4. 
Elanikkonna teraviljatarvidus oli rahuldatud 71% ja lihatarvidus 46% ulatuses. Vaid kartuleid 
toodeti omavajadusest mõnevõrra rohkem.  

Niisiis, kui ka kogu 1918. aasta põllumajandussaak oleks jäänud kodumaale, tulnuks 
siiski sisse vedada suurel hulgal teravilja ja liha. Kartul suutis asendada leivavilja vaid vähesel 
määral. Sisseveo vajadus suurenes veelgi seetõttu, et osa uudsesaagist jõudsid Saksa 
okupatsioonivõimud enne riigipiiride sulgemist minema vedada. Seega ähvardas terav 
toiduvilja puudus eeskätt sõjaväge ja linnu.  

Lihatoodangu langus on seletatav loomade, eelkõige sigade arvu vähenemisega 
maailmasõja, revolutsiooni ja Saksa okupatsiooni aegsete rekvireerimiste tagajärjel. 1919. 
aasta alguseks oli Kaubandus-Tööstusministeeriumi andmetel koduloomade arv 1916. aastaga 
võrreldes vähenenud 1,4 korda.134 Sealiha toodang jäi 1918. aastal üle kolme korra tarvidusele 
alla. Raske oli olukord ka kütusega. 
 Tartu rahuläbirääkimistel kalkuleeris Eesti majandusekspert Vene rahakursi languse 
tõttu kaotatud hoiusummade, evakueeritud varanduste, laevade jne koguväärtuseks 200 
miljonit kuldrubla.135 Teisalt aga vabastas rahakursi langus võlastunud talundid 
laenukoormusest. Nii kustus vähemalt 40 miljoni rubla ulatuses talude ostuvõlgu, peale selle 
veel teised võlad. Eriti võitsid talupojad, kuid ka linnade majaomanikud. Eesti Maapanga 
direktor Johan Jans hindas Vene revolutsiooni bilanssi vaatamata hoiusummade ja 
väärtpaberite kaotsiminekule, Eesti põllumajanduse jaoks isegi plusspoolele jäänuks. Sellest 
arvestusest olid väljas Vabadussõja kulud.136 Kuid võlgade annulleerumine võis oma 
positiivset mõju avaldada alles hiljem.  
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  Niisiis olid maailmasõja ja iseseisvussõja kaotused Eestis üsna suured. Eesti võis 
suhteliste materiaalsete sõjakaotuste ulatuse poolest olla neljas riik Euroopas pärast Lätit, 
Poolat ja Venemaad. Et tuli pidada ka iseseisvussõda, kestis sõjategevus üle aasta 
lääneriikidest kauem.  
  

Euroopa majandusprobleemid 1920. aastatel 
 
Sõjajärgne piiride muutmine puudutas suurt osa Euroopa maailmajaost. Sündis kaheksa uut 
riiki: Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Tšehhoslovakkia, Ungari ja Jugoslaavia. Eraldi 
tolliüksuste arv Euroopas kasvas kahekümnelt kahekümne kuuele. Suurimaks poliitiliseks 
muutuseks võib pidada Venemaa ja Saksamaa nõrgenemisest sündinud jõuvaakumit Ida-
Euroopas. Selles regioonis tekkis ka suurem osa uusi riike.  

Sõjale järgnes umbusalduse, kättemaksu ja kindlusetuse ajajärk. Rahulepinguga 
tõugati Saksamaa teistest riikidest eemale ning tehti Euroopa paariaks. 

Teiseks Euroopa paariaks jäi N. Venemaa. Vene revolutsioon oli muutnud järsult 
senist poliitilist tasakaalu. Peale esialgset kaost muutus kommunistlik süsteem reaalsuseks, 
kätkedes endas ohtu teistele riikidele. Ehkki Nõukogude režiim oli esimesed 15 aastat liialt 
nõrk, et olla otseseks ja vahetuks ohuks, oli uue süsteemi täielik loomine juba piisav, et muuta 
Euroopa poliitiliste raamide iseloomu. Kommunismi eksperiment Venemaal tähendas ka 
senise majandusliku tasakaalu nihkumist. Enne maailmasõda oli Venemaa olnud 
põllumajandussaaduste ning metsa eksportööriks Lääne-Euroopasse ning importinud 
peamiselt valmissaadusi. 1920. aastate alguses liberaliseeriti küll lühikeseks ajaks 
majanduspoliitikat, kuid käsumajanduse võtmeelement – väliskaubanduse monopol – jäi 
riigile. Monopoli esmaseks eesmärgiks oli riigi autarkiatendentsi kaitsmine ja toetamine. See 
nõudis industriaalkaupade impordi piiramist ning põhjustas mitmete valmiskaupade 
tootmisvõimsuste alakasutust varem Venemaale eksportinud maades, kaasa arvatud Eestis.   

Ent Venemaa majanduskaosest tulenev ekspordivõime kaotus 1920. aastate esimesel 
poolel mõjutas Ida-Euroopa, eriti aga Balti riikide ja Poola ekspordivõimalusi positiivselt, 
kuna selle tulemusena põllumajandussaaduste ja toorainete (eelkõige metsasaaduste) hinnad 
tõusid. See hõlbustas mitmete Ida-Euroopa regioonide, eriti aga Venemaast eraldanud riikide 
majanduslikku taastumist 1920. aastatel. Hiljem, suure majanduskriisi ajal, mil N. Liit hakkas 
taas oma traditsioonilisi tooteid kodanike näljasurma hinnaga rohkem eksportima, teravdas ta 
sellega suurt majanduskriisi läänemaailmas, eriti aga põllumajandussaaduste 
ekspordiriikides.137 

Euroopa majanduses järgnes sõjale lühike, 1920. aasta varasuvega tipnenud 
palavikuline tõusuperiood, mis oli eriti märgatav võitjariikides. Laastatud regioonides algas 
taastamine, sõdurid vajasid tsiviilriietust, nõuti eluruume ja mööblit, kuid kaubaladude riiulid 
olid tühjad ning ettevõtjad võistlesid toorainete ja tehaste sisseseadete pärast. Vabrikud pandi 
uuesti käima ning demobiliseerimisel vabanenud tööjõud kasutati ära. Ostujõud oli suur, 
sõdurite palgad, preemiad ja sõjaaegsed säästud, mida inflatsioon polnud neelanud, 
kripeldasid taskuis. Samal ajal kahanesid ka valitsuste kulutused aeglaselt, sõjalaene 
asendasid rahulaenud (Ühendkuningriigis), paljudes teistes riikides pandi trükimasin täitma 
riigikassat. Investeerijad ostsid üles ärisid ja rekapitaliseerisid need inflatsiooni läbi teinud 
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ning edasi odavneva rahaga. Põllumehed ostsid maad. Pangad sööstsid juubeldavasse voolu ja 
nende laenud olid helded. Seetõttu tõusid hinnad 1919. aasta ja 1920. aasta alguse jooksul 
isegi kiiremini kui sõja-aastatel, kasvades 1920. aasta algupoolel sõjaeelse tasemega võrreldes 
Suurbritannias ja USA-s 2,3, Hollandis 2,9, Rootsis 3,6 Itaalias 6,2 ning Saksamaal 19,7 
kordseks.138 Ida- ja Kesk-Euroopa riigid, kaasa arvatud Eesti, said sellest võiduballist siiski 
vähe osa. Eestit haaras küll aastatel 1920–1922 palavikuline ettevõtete asutamishoog – 
Gründertum – kuid seda inspireerisid muud põhjused. 

1920. aasta kevadsuvel varises Euroopa majandustõus aga kokku. Kaubad, mis olid 
transpordiprobleemide tõttu merede taha kogunenud, jõudsid Euroopasse, konkureerides 
siinsete ettevõtete kasvanud toodanguga. Üritades peatada inflatsiooni, olid Inglise Pank ja 
USA Föderaalreserv tõstnud pangaintresse. Briti ja USA valitsused vähendasid drastiliselt 
oma kulutusi, uskudes, et algavat deflatsioonipressi on soovitatav säilitada seni, kuni 
majandus tasakaalustub uuesti korrigeeritud hindadel.139 Kõik need tegurid kombineerunult 
purustasidki eelnenud spekulatiivse tõusu. Hinnad hakkasid langema 1920. aasta märtsis, 
jõudes madalpunkti 1922. aastal. Langus oli ca 25% Itaalias, Hispaanias ja Soomes, 48% 
Prantsusmaal ja Norras, 53–54% Ühendkuningriigis ja Hollandis ning 56–57% Taanis ja 
Rootsis.140 Toodang ja eksport langesid kiiresti madalale ning järsult kasvas tööpuudus. 1921. 
aasta oli kümnendi mõrumaid aastaid terves maailmas. Ühtlasi sai selgeks, et kiirest 
sõjahaavadest toibumisest ei tule midagi välja.  

Kümnendi esimene pool kujuneski majanduslike mullistuste ajajärguks, mil eriti 
raskes olukorras olid uued Ida-Euroopa riigid ning sõjas enam kannatada saanud maad. 
Maailmas puudus ka rahuldav rahvusvaheline abiprogramm. Vastavad institutsioonid olid 
nõrgad. 1919. aasta alguses liitlaste ülemnõukogu täitevorganina asutatud Ameerika 
Abiandmise Administratsioon (American Relief Administration – ARA) andis küll 20 
Euroopa riigile 1,3 miljardi dollari ulatuses toidu- ja rõivaabi, suurem osa sellest laenuna, 
kuid liitlaste tihedamat koostööd pärast sõja lõppu segas Briti ja USA rivaliteet.141 
Rahvasteliit oli suhteliselt nõrk ja ebaefektiivne organisatsioon, tema vähesed 
abistamisaktsioonid olid enamjaolt hilinenud või ebatõhusad. Wilsoni-järgne USA alustas aga 
isolatsionismipoliitikat, hoolides Euroopa asjadest vähem kui tema võimsus lubas ning 
maailma majandusliku liidri roll kohustas.  Selles suhtes käitus II maailmasõja järgne USA 
hoopis teisiti. 

Sõjajärgsest depressioonist hakkas Euroopa välja tulema alles 1923. aastast. Hinnad 
stabiliseerusid, ent kaugeltki mitte kõikides riikides. Saksa mark varises hüperinflatsiooni 
ning Eesti jõudis N. Liidu impordikitsendustest, ikaldusest ning ebaõigest majanduspoliitikast 
tingitud surutisse aasta lõpuks. Üldiselt näis aga Euroopas, et kõikuv majandusvanker on 
rööbastele saanud. Järgmise kahe aasta jooksul oli Euroopa keskmine majanduskasv 
suhteliselt kõrge. 

1925. aastat loetakse tavaliselt sõjajärgse taastamisperioodi lõpuks. Kuigi kõik riigid 
ei suutnud veel oma sõjaeelset taset saavutada, ületas maailmakaubanduse maht just sel aastal 
1913. aasta taseme. Ühendkuningriik pöördus tagasi kullastandardile. Maailma peamistest 
valuutadest jäi vaid Prantsuse frank edasi kõikuma ning ka hüperinflatsioonist oli igal pool 
jagu saadud.  

Ka poliitilisi karakteristikuid arvesse võttes on see hea piirjoon. Kuni 1925. aastani 
vaidlesid liitlased üksteisega ning poliitiline taevas oli väga pilvine. Atmosfäär ei selginenud 
kuni Dawesi reparatsiooniplaani aktsepteerimiseni 1924. aastal ja Locarno pakti 
allakirjutamiseni järgmisel aastal. Nüüd lõpuks näis Euroopa oma poliitilised probleemid 
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lahendanud olevat: lõpetati tagasivaatamine sõjale ning hakati kavandama uut rahulikku 
koostööd.  

Samal ajal kui uuemate kaupade – elektrienergia, elektriaparatuuri, autode ja 
kunstsiidi toodang ületas 1925. aastal sõjaeelse järsult, jäid vanad tootmisharud endiselt 
põdema. Kivisöe kaevandamine, laevaehitus, terase-, puuvilla- ning villatootmine kannatasid 
terava konkurentsi ja langenud hindade tõttu, tootmisvõimsused olid alakasutatud. Ka 
kaebasid talupojad igal pool, et nende toodangu hinnad on langenud liiga omahinna lähedale, 
kuid tööstuskaubad, mida nad peavad ostma, on liiga kallid ning võlaintressid, mida peavad 
maksma, liiga kõrged.  

Jätkuva urbaniseerumise tõttu õitses ehitustegevus, rahuldades kasvanud nõudlust 
elumajade, kontorite, poodide, kinode, teatrite ning valitsushoonete järele. 1929. aastaks oli 
Inglismaal ehitatud üle miljoni ja Saksamaal 1,5 miljonit maja. Munitsipaalvõimud Viinis ja 
teistes linnades ehitasid töölistele suuri elamukvartaleid ja puhastasid aguleid. Keskklass 
maksis kerkivate äärelinnakvartalite eest ise. Suuri summasid kulutati teede ehitusele ja 
ümberehitusele.  

Järsult kasvas ka tarbijanõudlus mugavus- või luksuskaupade ja teenuste, nagu 
jalgrattad, autod, raadiod, mööbel, rõivad, pagarileib ja tordid, järele. Madalama sündimuse 
tagajärjeks olnud kõrgemad palgad ja väiksemad pered võimaldasid paljudele inimestele 
rohkem raha ja kulutusi. Euroopas oli säästmisvõimalusi küll vähem kui Põhja-Ameerikas, 
kuid siiski piisavalt, et tekitada ärimaailma arvukalt uusi ettevõtteid ja kaubamaju ning 
teenindusasutusi auto- ja raadioparandustest kuni naiste ilusalongideni. Kaevurite, kangrute 
ning laevaehitajate vähenemine korvati teiste hõivealade tööliste kohati väga suure kasvuga. 
Ehitusmaterjalide ja teiste uute kaupade ning teenuste tootmine nõudis olulisi kapitalikulutusi 
uute vabrikute rajamisele ning tööstuse ratsionaliseerimisele. Tagajärjeks oli tööstustoodangu 
järsk tõus Prantsusmaal, Saksamaal ning Ühendkuningriigis kümnendi teisel poolel. 
Majanduskasv oli suhteliselt kiire ka teistes Euroopa riikides. 

Rahvusvahelise kaubanduse tõus oli veel aukartustäratavam. Kui 1914. aastal oli 
maailma impordi väärtus ca 20 miljardit dollarit, siis 1929. aastaks oli see kasvanud peaaegu 
36 miljardini. Isegi kui 2/3 sellest kasvust arvestada kõrgemate hindade arvele, jääb järele 
aukartustäratav kasv mahus, mis on osalt seletatav suurte välisinvesteeringutega. Suurima 
panuse selleks andis USA. Nii suure, et USA erainvestorite välisinvesteeringud kasvasid 8 
miljardilt dollarilt 1914. aastal 17 miljardi dollarini 1929. aastal ning riik muutus 4-
miljardilisest võlgnikust 8,5 miljardi kreeditoriks. Siinkohal ei ole arvestatud 
valitsustevahelisi võlgu.142 

Ehkki suurem osa kapitalist läks Saksamaale, ei jäänud ükski riik maailmas USA 
dollaritest ilma, isegi mitte N. Venemaa. Osa sellest kasutati võlgade tagasimaksmiseks, osa 
läks tarbijakaupadena, söödi või kulutati ära ning osa kapitalikaupadena tootmise 
edendamiseks.  

Need tootmise, kaubanduse ja investeeringute laienemised hajutasid suurema osa 
varasemast süngusest ning lõid pinnase majanduslikuks ja poliitiliseks optimismiks. 
Lääneriikides kujunes arvamus, et maailm oli komistanud traagilisse sõtta õnnetuse tõttu, 
mille eest vastutavad kõik. Makstes nüüd seda hinda, maailm paraneb ega lase enam kunagi 
taolisel eksisammul korduda. Saksamaale võimaldati sissepääs Rahvasteliitu paraaduksest 
juba 1926. aastal. 1928. aastal kirjutati enamiku maailma riikide poolt alla Briand-Kelloggi 
pakt, millega tõotati hüljata sõja kui riikliku poliitika instrumendi kasutamine. Samal aastal 
suutis Youngi komitee omaks võtta reparatsioonide realistlikuma baasi. USA-s oli 
majandusliku heaolu kasv alates 1922. aastast olnud selline, et paljud ameeriklased uskusid, et 
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nende maa on leidnud pideva õitsengu saladuse.143 Ka Euroopa optimistidel jätkus kuni 1929. 
aasta sügiseni pinnast oma hoiaku säilitamiseks. 

Kuid lahendamata majanduskonfliktid mineerisid maailmamajanduse mitme 
viitsütikuga pommiga. Määravamad neist olid just finantsprobleemid. 
 Rahandusliku stabiilsuse taastamist loeti pärast sõda kõikjal pakiliseks ülesandeks, 
kuna arvati, et rahakursside kõikumine ei luba taastada toodangut ja kaubandust. 
Koordineeritud plaan ja tegutsemine, nagu oli pärast II maailmasõda, tollal puudus. Kuna 
rohkem kui ühe inimpõlve vältel oli kullastandard olnud kõikjal maailmas vahetuskursside ja 
maksebilansside stabiilsuse sünonüümiks, siis samastas massiteadvus stabiilsuse 
kullastandardiga. Esimesi rahvusvahelisi katseid kullastandard restaureerida tehti 1920. aasta 
Brüsseli ning 1922. aasta Genua konverentsidel. Genua konverents soovitas tungivalt 
kullastandardile tagasi pöörduda, pakkudes selleks ka meetmete loetelu.144 Ent seda ei 
järgitud. Kaootilise stabiliseerimisprotsessi tulemusena oli suurem osa vahetuskurssidest 
algusest peale tasakaalust väljas. Tugevasti ülehinnatud oli sõjaeelse maailma 
rahandussüsteemi alustala – Inglise naelsterling.  

 Teiseks Euroopa riike kogu sõjajärgse kümnendi kummitanud finantstondiks kujunes 
reparatsioonimaksude ja sõjavõlgade probleem. Ainuüksi läbirääkimistele kulus palju 
väärtuslikku aega ja energiat. Prantslased arvasid, et nad on maksnud sõja eest suuremate 
inimkaotustega ning seetõttu võiksid ameeriklased osa võlgu kustutada. Ameeriklased polnud 
aga nõus. Et prantslased saaksid oma võlgu maksta, pidid nad kusagilt raha saama. Nii langes 
rahanõuete koorem Saksamaale.145 1921. aastal fikseeriti reparatsioonisummaks 33 miljardit 
dollarit, mida Saksamaa pidi mitmel kujul maksma hakkama. Liitlaste veaks ei olnud mitte 
ainult ebarealistlikult suure reparatsioonimaksu absoluutmahu määramine, vaid ka liiga 
kõrgete aastakoguste kehtestamine. Saksamaa majandus oli haavatud, kuna oli kaotanud osa 
oma loodus- ning tööstusressursse Prantsusmaale ja Poolale ning jäänud ilma 
laevatamistuludest pärast kaubalaevastiku loovutamist liitlastele. Seetõttu suutis Saksamaa 
vaevu samapalju eksportida kui importida, rääkimata mingist suurest ekspordi ülejäägist. 
Tollipoliitika tõttu, mille ta kreeditorid kasutusele võtsid, ei suutnud Saksamaa teenida kuigi 
palju värvainetelt, kemikaalidelt ja teistelt oma peamistelt eksportkaupadelt. Seetõttu 
teadvustati Saksamaal reparatsioonimaksu tasumist õigustatult kui teostamatut ülesannet.  

1922. aasta alguses oli Reparatsioonikomisjon sunnitud tõsiolude valguses 
osamakseid vähendama. Aasta keskpaigast hakkas Saksamaa maksma peamiselt kaupades. 
Ent väikesele ebaõnnestumisele telefonipostide, metsamaterjali ning kivisöe saatmises aasta 
teisel poolel järgnes Reparatsioonikomisjoni jäik reaktsioon ning Ruhri piirkonna 
okupeerimine Prantsuse-Belgia vägede poolt 1923. aasta jaanuaris.  

1924. aasta kevadeks olid Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Saksamaal saanud 
võimule mehed, kes ei olnud seotud nelja varasema aasta õnnetu poliitikaga. Samaks ajaks 
valmis Reparatsioonikomitees nn Dawesi raport. Viimase plaani kohaselt tuli makseid 
alandada ning seda aktsepteeriti kõigi osapoolte poolt vähemalt ajutise lahendusena. Kogu 
plaani alustamiseks anti Saksamaale laenu. Edaspidi tegigi Saksamaa makseid täies ulatuses 
ja õigeaegselt ning 1928. aastal asendati see pikaaegse kavaga. Reparatsioonimaksete 
kogusummaks jäi esialgse 33 miljardi asemel ca 9 miljardit dollarit. 
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Palju tüli tekitas ka liitlastevahelise sõjavõlgade maksmise küsimus. Aprilliks 1917, 
mil USA sõtta astus, oli Ühendkuningriik laenanud välja ca 4 miljardit dollarit; 1919. aasta 
oktoobriks oli see summa kasvanud 8,7 miljardile dollarile, osaliselt oma vahendite laenamise 
ja osaliselt USA-st saadud vahendite edasilaenamise arvel. Sellest summast oli bolševike-
eelne Venemaa saanud kolmandiku, Prantsusmaa ja Itaalia mõnevõrra vähem ning ülejäänud 
oli läinud Briti dominioonidele, Belgiale või teistele väiksematele liitlastele. Prantsusmaa oli 
välja laenanud pisut vähem kui 2 miljardit dollarit, sellest peaaegu poole tsaari-Venemaale. 
USA oli vaherahu sõlmimise ajaks laenu andnud üle 7 miljardi dollari – pool sellest 
Ühendkuningriigile ja suurema osa ülejäänust Prantsusmaale ja Itaaliale. 1919. aasta 
oktoobriks kasvas see summa lisalaenude ja laenuintresside kuhjumise tõttu üle 10 miljardi. 
Teistpidi arvestades oli pilt aga järgmine: finantsiliselt nõrgad maad võlgnesid Prantsusmaale, 
Ühendkuningriigile ja USA-le 10 miljardit dollarit, Prantsusmaa oli välja laenanud 2 miljardit, 
kuid võlgnes ise USA-le ja Ühendkuningriigile 5 miljardit, Ühendkuningriik oli välja 
laenanud 9 miljardit, kuid võlgnes USA-le 4 miljardit. Ameerika Ühendriigid olid välja 
laenanud 10 miljardit.146 Maailma kõikide riiklike pankade ja kesksete finantsinstitutsioonide 
käsutuses oli aga 1918. aastal kulda vaid 6,8 miljardit, sellest USA-s 4,9 miljardit.147 Nii oli 
kujunenud paradoksaalne olukord: peaaegu kolmveerand maailma riiklikust kullast oli 
koondunud USA-sse ning ülejäänust ei piisanud kaugeltki, et USA-le võlgu kinni maksta. 
Ainsaks võimaluseks olid kaubad, ent USA tõstis juba 1922. aasta sügisel tollitariife. 

Mitmed katsed sõjavõlgadele lahenduse otsimiseks ebaõnnestusid tänu USA-le. 
Ameeriklased arvasid, et maksta tuleb täie rauaga. See tähendas, et ka teistel liitlastel polnud 
muud valikut kui nõuda võlgade ja reparatsioonide tasumist neile. Hiljem USA leevendas oma 
jäika suhtumist ja sõlmis mitmete riikidega eraldi lepingud, millega pikendati tasumistähtaegu 
ja vähendati summasid, kuid needki järeleandmised ei lahendanud probleemi. Tegelikult 
kujunes kogu protsess nii, et Ameerika Ühendriigid ja vähemal määral teised kreeditorriigid 
tegid kapitalivõlgu Saksamaale, kes maksis oma võlausaldajatele ja need maksid USA-le, 
korraldamaks omaenda võlgasid. See kestis niikaua, kuni Ameerika Ühendriikide finantsid 
kokku kuivasid ning 1930. aastate alguseks surid sõjavõlad loomulikku surma. Lõplik 
arvepidamine näitas, et USA sai oma Euroopa liitlastelt vaid 2,6 miljardit dollarit.148 Nii on 
W. A. Lewis õigustatult kogu protsessi iseloomustanud kui oma saba taga ajavat koera.149 Ent 
Suure majanduskriisi ajal muutus see ringmäng traagiliseks, kuna suur osa Saksamaale ja ka 
mujale läinud laenudest olid sõjajärgse usaldamatuse tõttu lühiajalised, kuid neid oli kasutatud 
pikaajaliste projektide finantseerimiseks. Osa varasemate laenude intressimaksetest rahuldati 
hilisematega, investeerijad said kätte oma loodetud tulud ja nende tehingute ebakindel olemus oli 
varjatud. Reparatsioonide ja sõjalaenude korraldused toimisid sama mudeli järgi, looritades 
tegutsejad illusioonidesse. Nii siluti probleeme, millel olid teised põhjused.  

Maailmasõja-järgse majanduse üldise finantsilise kohanematuse peapõhjuseks 
peetakse ka asjaolu, et varem rahvusvahelise krediidi ja kaubanduskeskusena domineerinud 
Londoni funktsioonid olid sõjajärgses maailmas jagatud Londoni ja New Yorgi, vähemal 
määral ka Pariisi vahel. New York oli aga maailma finantskeskusena kogenematu.150 See nõrkus 
ilmnes täielikult alles rahvusvahelise finantskriisi ahelreaktsiooni kulgedes 1931. aastal.   
 Veel üheks 1920. aastate märkimisväärseks tunnuseks oli hindade kõikumine, mistõttu 
just massitarbija tajus dekaadi ebastabiilsena. Olukord erines riigiti, kuid üldreegliks oli, et 
kümnendi teise poole õitseng toimus langeva hinnatrendi tingimustes. Kui kümnendi alguse 
kõikumised olid põhjustatud inflatsioonist ja rahvuslike valuutade ebastabiilsusest, st olulisel 
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määral ka rakendatud rahapoliitikast, siis 1920. aastate teise poole alaneva hinnatrendi 
peapõhjuseks arenenud suurriikides tuleks pidada olulist tootluse tõusu.  

Kuid kõikide kaubagruppide hinnad ei liikunud kaugeltki ühtemoodi. Agraarsaaduste 
hinnad paranesid küll mõnevõrra kahel järgmisel aastal peale 1920.–21. aasta kriisi, kuid 
kümnendi keskpaigast hakkasid uuesti langema. Suhkru ja puuvilla hinnad langesid juba 
1923. aastal.  Nisuhinnad olid tipus 1925. aastal, kuid edasi algas pidev langus. Teiste 
põllumajandussaaduste, nagu riisi, kakao, tee, lina hinnad hakkasid langema mõnevõrra 
hiljem – alates 1926.–27. aastast. Villahinnad langesid alles 1928. aastal.151 Üldistavalt võib 
öelda, et tööstuskaupade hinnad püsisid kümnendi lõpus kõrgemal, põllumajandustoodete 
hindadest alanesid kõigepealt maaviljelussaaduste, eelkõige teraviljade ja suhkru hinnad. 
Riikides, kus teraviljakasvatus oli tähtis põllumajandusharu, nähti seda põhjendatult kui 
teravnevat agraarkriisi.  

Hinnakäärid olid põhjustatud maailmasõja vältel toimunud ja hiljem kinnistunud 
muutustest. Kui mitmed Euroopa riigid pidid sõja ajal katkestama paljude tsiviilkaupade 
tootmise, siis arvasid nad, et ajutiselt. Tegelikult olid muudatused püsivad. Kui sõdivate poolte 
tarbijad ei saanud enam kaupu, mida tavaliselt imporditi, püüti neid kas ise toota või osteti 
riikidest, mis suutsid vastavat toodangut arendada. Nii hõivatigi püsivalt need turud, kuhu 
sõdinud riigid lootsid hiljem tagasi pöörduda. Ülemeremaade produktsioon kasvas ka siis, kui 
Euroopa sõdinud riikide toodang saavutas sõjaeelse taseme. See kehtis paljude 
põllumajandussaaduste, eriti aga teravilja ja suhkru kohta. 1925. aastaks oli Euroopa toodang 
restaureeritud, samal ajal kui ülemeremaade kasvupindalad olid palju suuremad kui enne sõda 
ning tõusnud oli ka saagikus.  

Teravnes tööpuudus. Enamikus riikides oli I maailmasõja eelsel kümnendil 
tööpuudus tunduvalt madalam kui sellele järgneval kümnendil, isegi paljudes riikides 
majandusliku õitsengu ajaks loetud 1920. aastate lõpul. Saksamaal oli aastate 1904–13 
keskmine tööpuudus 2,1%, Suurbritannias 4,7% töövõimelisest elanikkonnast. Aastatel 1920–
29 olid need keskmised määrad aga 8,4% Saksamaal ja 7,5% Suurbritannias.152 Kõrvuti 
ebakindlustundega, mida kõrge tööpuudus tekitab, kajastavad selle kõrged määrad ka 
kasutamata majanduspotentsiaali suurt ulatust 1920. aastatel. See, et rahvuslik sissetulek isiku 
kohta ei kasvanud niisama palju kui töötava isiku kohta, teravdas sotsiaalseid pingeid veelgi. 

Oluliseks riikidevaheliste läbirääkimiste objektiks olid takistused rahvusvahelises 
kaubanduses. Maailmasõja ajal oli paljudes riikides tolle oluliselt tõstetud, Prantsusmaal 
näiteks tõusis minimaaltollitariif 1918. aastaks viielt kahekümnele ning maksimaaltollitariif 
kümnelt neljakümnele protsendile kauba hinnast.153 Valdavalt kaotati veel sõjaajast pärit 
koguselised piirangud 1923. aastaks. Paul Bairoch vaidlustab siiski stereotüübi 1920. aastate 
kõrgetest tollidest: valmistoodete tollimäärade keskmine maksumus kauba hinnast oli mandri-
Euroopas 1913. aastal 24,6% ja 1927. aastal 24,9%.154 Protektsionistlik trend oli Euroopast 
väljapool siiski mõnevõrra tugevam. 

Nii domineeris ebakindluse kõrval omaaegses vaates kasvava õitsengu tunne, mida 
tavaliselt seostati USA ekspansiooni ja laenudega. Sõda ja tema pained olid kümnendi lõpuks 
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unustatud. Kuid sõjast jäänud probleemid olid lahendamata, eriti tuleks märkida stabiilse 
rahvusvahelise rahasüsteemi loomist, põllumajanduse tootmismäära kohandamist ning 
Ühendkuningriigi, Saksamaa ja Prantsusmaa ümberorienteerumist sõjajärgsele uuele 
olukorrale. Niikaua, kui USA jätkas majanduslikku ekspansiooni ja laenamist, ei pandud neid 
puudusi tähele. Kümnendi lõpust kogu maailma halvanud Suur majanduskriis purustas aga 
lõplikult lootused I maailmasõja eelse stabiilsuse taastamisele. Tänapäeva seisukohalt 
hinnataksegi sageli kogu sõdadevahelist ajajärku põhjendatult suure majandusliku 
läbikukkumisena. 

  
Euroopa riikide stabiliseerimispoliitika 

  
Euroopa riikide sõjajärgse majanduspoliitika keskseks eesmärgiks oli rahandusliku korra 
taastamine. Arvati, et finantsstabiilsus korrigeerib automaatselt kõik majanduse teised 
kõrvalekalded. Kõige lihtsam ja kohasem näis üritada uuesti jalule seada rahvusvaheline 
kullastandard, mida kaasaegsed pidasid kuigi ehk mitte ideaalseks, siis igal juhul seni 
proovitutest kindlaimaks lahenduseks.155 Sellegi poolest levisid esimestel sõjajärgsetel 
aastatel ulatuslikult ka inflatsionistlikud rahateooriad. 
 Eri riikide stabiliseerimist ja kullastandardile ülemineku käsitlemist on otstarbekas 
alustada eeltingimuste vaatlemisega. Just ebasoodsatest eeltingimustest kasvas välja 
maksusüsteemi ebatäiuslikkus, eelarve defitsiit, väike ekspordivõime ja poliitiline 
ebastabiilsus. Nende nähtuste võimendudes ähvardas riike uus vapustus – hüperinflatsioon, 
mis oli ühtaegu nii eelnimetatud hädade tulemus kui edasise  ebastabiilsuse tekitaja.  

Eeltingimused erinesid kardinaalselt. Neist johtuvalt on Euroopa riigid jagatud 
gruppidesse, kuigi samas tuleb tunnistada klassifitseerimisega kaasas käivat paratamatut 
lihtsustamist. Grupeeritud on kolme faktori – mahajäämuse, sõjaosaluse-sõjapurustuste ning 
rahvusliku majanduse konsolideerimisvajaduse alusel. Eraldi nende tegurite kaalukust ei ole 
hinnatud.  

Majanduslik mahajäämus tähendas üldjuhul väiksemaid ressursse stabiliseerimiseks. 
Euroopa riik on loetud majanduslikult mahajäänuks kahel tingimusel: keskmine sissetulek oli 
50% või vähem arenenud riikide tasemest ning agraarelanikkond moodustas 50% või rohkem 
elanikkonnast.156 Seega on majanduslikult mahajäänud maadeks loetud Kreeka, Albaania, 
Bulgaaria, Portugal, Jugoslaavia, Rumeenia, Leedu ja Poola.  

Majanduslik mahajäämus oli otseseoses sotsiaalse mahajäämusega: kõigis 
eelnimetatud maades oli kõrge sündimus ja kõrge suremus ning kirjaoskamatus 7–10aastaste 
laste seas ületas 20% (lisa 2). Sotsiaalne mahajäämus tähendas ka elanikkonna ning 
riigijuhtide väiksemat muutumisvalmidust, st halvemat kohanemisvõimet uute, peale 
maailmasõda kujunenud tingimustega. Samas oli stabiliseerimine eelneva tasakaalu 
olemasolul suhteliselt kergem vähem ekspordile orienteeritud agraarmaades, kus ka riigi mõju 
majandusele oli nõrk.  

Ka sõjas osalemine ja suuremad sõjakaotused halvendasid raha stabiliseerimise 
eeltingimusi, kuna suuremate kaotustega riikides oli ka majandus rohkem tasakaalust väljas ja 
ressursse stabiliseerimiseks nappis. Miinusteguriks on sõjakaotused loetud juhul, kui SKT per 
capita langes sõja lõpul võrreldes 1913. aastaga 15% või rohkem (vt lisa 3).  
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Majanduse konsolideerimise vajadus on loetud miinusteguriks uutes iseseisvunud 
riikides või riigipiire nii oluliselt muutnud riikides, et see teisendas nende majandusseisundit. 
Miinustegurite põhjal on koostatud tabel 1.  

 
Tabel 1. Euroopa maade eeltingimused 

Riik Sõjaosalus Sõjapurustused Mahajäämus Konsoli-
deerumisvajadus 

Kokku 

Šveits     0 
Rootsi     0 

Holland      0 
Taani     0 
Norra     0 

Hispaania     0 
Ühendkuningriik –    1 

Soome –    1   
Itaalia –    1 
Kreeka –  –  2 
Belgia – –   2 

Prantsusmaa – –   2 
Iirimaa –   – 2 

Bulgaaria  –  –  2 
Albaania –  –  2 
Portugal –  –  2 

Jugoslaavia  – – – 3 
Saksamaa – –  – 3 

Austria – –  – 3 
Tšehhoslovakkia – –  – 3 

Rumeenia –  – – 3 
Leedu –  – – 3 
Ungari – –  – 3 

Venemaa  – – –  3 
Läti – –  – 3 
Eesti – –  – 3 
Poola – – – – 4 

 
Kõige soodsamal positsioonil olid kõrge majandustasemega ning sõjas mitteosalenud Rootsi, 
Taani, Holland, Šveits, Norra ja maailmasõja ajal majandustõusu läbi teinud Hispaania. 
Raskeimas olukorras näib olevat olnud Poola, samuti olid väga keerulistes tingimustes 
Saksamaa, Austria, Jugoslaavia, Tšehhoslovakkia, Rumeenia, Ungari, Leedu, N. Venemaa ja 
Eesti. Ülejäänud riigid mahtusid nende kahe grupi vahele.  

Raha stabiliseerimismudeli järgi võib Euroopa riigid jagada kolme gruppi. Esimesed – 
sõjaeelse kursiga stabiliseerinud, olid Ühendkuningriik, Šveits, Holland, Taani, Rootsi ja 
Norra. Neil, nii nagu ka oma valuuta kehtestanud Albaanial ja Leedul õnnestus vältida 
inflatsiooni. Teine grupp riike stabiliseeris oma vääringud allpool sõjaeelset pariteeti. 
Kolmanda grupi moodustasid viis Kesk- ja Ida-Euroopa riiki: Austria, Ungari, Poola, 
Saksamaa ja Venemaa, kelle valuuta inflatsioon hävitas. Stabiliseerimisajad on toodud lisas 6. 

Peamised sotsiaalsed väärtused – vabadus, turvalisus ja õnn – mida 
majanduspoliitika tänase vaate kohaselt tagama peab, on raskesti mõõdetavad. 
Stabiliseerimispoliitika hindamise seisukohalt võrdsustuvad need kolm sotsiaalset väärtust 
ligikaudu stabiliseerimise ajaga: mida varem raha stabiliseeriti, seda vähem oli vaja rakendada 
administratiivseid regulatsioone (nii oli tagatud majandusvabadus) ning seda turvalisemalt 
tundis end elanikkond. Viimaselt seisukohalt võis muidugi eelistada stabiliseerimist sõjaeelsel 
pariteedil, sest nii süstiti inimestesse enim turvatunnet. Kuid ainult eeldusel, et see pariteet oli 



sobiv. Vastasel juhul oli turvatunne petlik, sest majandusreeglite eiramise tõttu kannatas laiem 
majanduslik tasakaal ja majandusjõukus, õnne üks komponente. 

Nii tuleb majanduskasvu pidada vähemalt samavõrra oluliseks raha stabiliseerimise 
edukuse kriteeriumiks kui sotsiaalseid väärtusi. Kui neid on üldse võimalik vastandada. 
Igatahes on majanduskasvu kergem mõõta, ent samas ei ole igal üksikul juhul kaugeltki selge, 
kui suur oli just stabiliseerimispoliitika osakaal majanduskasvu mõjutava tegurina. Väga 
mahajäänud agraarriikides oli see kahtlemata väiksem.  

Tabelis 2 on toodud Euroopa riikide sisemajanduse kogutoodangu kasvutempo 
dünaamika ühe isiku kohta.   
 

Tabel 2. Euroopa maade SKT per capita kasvutempo (1913=100) 
Riik 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Kreeka … … … … … … … … … 147 
Šveits 95 101 99 108 114 118 126 132 138 145 

Tšehhosl. … … … … 112 124 123 131 142 145 
Holland  104 109 114 115 121 124 132 136 141 141 
Norra 111 101 111 113 112 118 120 124 127 139 

Prantsusmaa 93 88 104 108 120 120 122 119 127 135 
Jugoslaavia 102 103 105 108 114 118 124 121 128 133 
Hispaania 102 105 108 110 113 119 118 126 124 131 

Taani 102 98 106 117 116 112 118 119 122 130 
Soome 87 89 98 104 105 110 113 121 128 129 
Rootsi 91 86 94 98 101 104 110 113 118 125 
Itaalia 101 99 103 108 108 114 114 111 118 121 
Belgia 94 96 105 107 110 111 113 117 122 120 
Ungari … … … … 91 109 103 107 115 118 

Saksamaa 78 86 93 77 89 98 94 110 112 113 
Portugal … … … … … … … … … 113 

Läti … … … … … … … … … … 
Leedu … … … … … … … … … … 
Eesti (60–70) … … 88 114 112 118 110 107 106 

Austria 70 76 83 82 91 97 99 101 106 107 
Iirimaa … … … … … … 96 … … 105 

Ühendk. 92 84 88 90 93 98 94 101 102 104 
Rumeenia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Poola … … … … … … … … … … 
Venemaa  … … … … … … … .. 92 93 
Bulgaaria  … … … … 61 62 78 84 81 79 

  Arvutusalus: A. Maddisson. Monitoring the World Economy 1820–1992, lk. 194–198; lisa 1 ja 21.  
 Märkus: Poola, Rumeenia, Läti ja Leedu paigutatud tabelisse hinnanguliselt.   
 
Edasine analüüs lähtub riikide gruppide eeltingimustest. Parimate eeltingimustega riigid 
(Šveits, Rootsi, Norra, Holland, Taani, Hispaania) stabiliseerisid kõik sõjaeelsel pariteedil.  

Rootsi oli sõja alguses kullastandardist loobunud ning kroon oli naelsterlingi ning 
dollari suhtes langenud. Mitmete majanduspoliitiliste meetmete tulemusena algas peagi 
liikumine vastassuunas ning kroonist sai valuuta, mille langus võrreldes vana kursiga oli 
Lääne-Euroopas väikseim. Samal ajal kujunes ulatuslik ekspordi ülejääk, mille põhjustas 
nõudmine Rootsi kaupade järele. See lubas Rootsil tasuda varasemad võlad.157 Sõjajärgsetel 
kriisiaastatel tekkis Rootsis ulatuslik jooksevkonto puudujääk. Nõudmine välisvaluuta järgi 
oli suur ja kroon langes kiiresti, kukkudes madalpunkti 1920. aasta alguses, mil ta väärtus oli 
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65% sõjaeelsest pariteedist. Järgmisel kahel aastal saavutati aga jooksevkonto mõningane 
ülejääk. Rootsi kasutas ortodoksset deflatsiooni esile kutsuvat poliitikat. Riigipank tõstis 
intressi suhteliselt kõrgeks – kuni 7%. Kroon hakkas 1920. aasta lõpus taas tõusma, lähenedes 
1922. aastast sõjaeelsele kursile dollari suhtes. Edasise vahetuskursi küsimuses puhkes elav 
diskussioon. Valdav osa majandusteadlastest ja poliitikutest pooldas sõjaeelset pariteeti, mis 
tähendas edasise deflatsiooni vajadust.158 Rootsi stabiliseeris krooni juba 1922. aasta sügisel 
ning läks 1924. aastal kullastandardile sõjaeelse pariteediga.  
 Deflatsiooni esilekutsumine tõi aastatel 1920–21 kaasa majanduse järsu 
kokkutõmbumise, sisemajanduse kogutoodang kahanes üle 10% (tabel 2). Deflatsioonikriisi 
ajal langes Rootsi eksport jooksvates hindades ligi 50%.159 Ent kümnendi teisel poolel 
kohaneti siiski üsna kiiresti – kaasa aitas industriaalne transformatsioon ja maksujõuline 
nõudlus Rootsi ekspordi, eriti metsasaaduste järele. Igatahes näib endise kursi ennistamine 
Rootsi puhul enam õigustatud kui mitmes teises riigis. Soodsad eksporditingimused jätkusid 
terve kümnendi. Majanduskasv oli kiire, kümnendi teisel poolel laienes Rootsi majandus 
oluliselt. Ehkki näib, et krooni madalama taseme korral võinuks majanduskasv olla veelgi 
edukam.                      
 Ka sõja kestel oma kulla- ja valuutavarusid täiendanud neutraalne Šveits stabiliseeris 
raskusteta oma valuuta 1924. aastaks. 1921.–22. aastal näib Šveitsi majandus olevat 
kannatanud mõningase deflatsioonisurutise all, kuid kümnendi teise poole kasv oli 
impressiivne, üks kiiremaid Euroopas.  

Sõjas neutraalne Taani stabiliseeris küll 1926. aastal oma raha sõjaeelsel kursil, kuid 
esimene katse ebaõnnestus. Taani oli sõja ajal saanud suuri kasumeid toiduainete ekspordist, 
kuid kannatas pärast sõda toiduainete hinnalanguse tõttu. Ka koos Rootsi krooni ja 
naelsterlingiga tõusuteel liikunud Taani kroon hakkas 1922. aasta teisel poolel uuesti 
langema. Järgmistel aastatel kaubandusbilanss siiski järk-järgult paranes – kaasa aitas laienev 
rahvusvaheline nõudlus piima- ja teiste loomsaaduste järele. Pariteedi ennistamine toimus 
suuresti prestiižikaalutlustest lähtudes.160 Taani koges teatavat tööstusliku aktiivsuse 
kahanemist enne kullastandardile siirdumist, mis oli ilmselgelt deflatsiooni esile kutsunud 
poliitika tulemus.161 Ka 1924.–25. aastal toimunud majanduskasvu languse põhjuseks näib 
olevat deflatsioon. Viimase haripunktil ulatus tööpuudus 20%-ni.162 Kuigi kümnendi teisel 
poolel oli majanduskasv kiire, võib arvata, et madalamal pariteedil stabiliseerimise korral 
võinuks majanduskasv Taanis olla veel edukam.  

Ka Norra stabiliseerimise aeg kujunes pikaks. Rahakurss stabiliseeriti de facto 1925. 
aastal, kuid kullastandardile läks Norra alles 1928. aastal. 1920.–21. aasta languse tagajärjel 
algas Norras pikk pangakriis. Norra kroon, mis esialgu oli tõusnud sümpaatiast Rootsi krooni 
ja naelsterlingi vastu, hakkas 1922. aasta teisel poolel uuesti langema. Energilised meetmed 
pangandussüsteemi reorganiseerimiseks ja Norra krooni paindlik sidumine naelsterlingiga 
peatasid kursilanguse 1924. aasta esimesel poolel. Valuuta tõusmise ja stabiliseerimise 
peamisteks faktoriteks olid rahvusvaheliste laevandustingimuste paranemine 1920. aastate 
keskpaigast ning rahvusvaheline valuutaspekulatsioon Norra krooni kasuks, samuti puu ja 
puidusaaduste soodus hinnakonjunktuur maailmaturul. Juba enne sõda oli Norra alustanud 
hüdroelektrijaamade ehitamist, tänu millele sai alumiiniumi ja lämmastikväetiste tehaseid 
varustada energiaga. Kapitalineelavate tööstusharude arengut investeeriti osaliselt 
väliskapitalist. Samaaegsed suured finantseeringud infrastruktuuri lubasid Norral panna aluse 
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võimsale tööstusele. Tselluloos ja paber moodustasid 1924.–1928. aastal Norra ekspordist 
kolmandiku või enam. Norra majanduskasv oli suhteliselt ühtlane ja kiire, mistõttu riigi 
stabiliseerimispoliitikat tuleb pidada ilmselt asjakohaseks.   

Holland stabiliseeris 1924. aastaks. 1923. aastal kutsuti esile deflatsioon, mis paistab 
olevat aeglustanud majanduskasvu. Pärast stabiliseerimist saavutati aga üks Euroopa 
kiiremaid kasvutemposid. Holland jätkas ja kasvatas agraareksporti Ühendkuningriiki. 
Madalmaade majanduse märkimisväärseks saavutuseks nendel aastatel oli mitmete 
multinatsionaalsete kompaniide asutamine Hollandi juhtimisel, nagu Royal Dutch Shell ja 
Unilever, mõlemad koostöös Briti firmadega. Teine näide oli Philips Company. Elektritarvete 
tootmiselt siirduti uuele alale – raadiote tootmisele. Kõrvuti arenenud agraarmajandusega pani 
Holland 1920. aastatel aluse ka moodsale eksporttööstusele. Hollandi stabiliseerimispoliitikat 
tuleb ilmselt hinnata heaks.  

Erijuhuseks oli maailmasõjas neutraalseks jäänud, kuid hiljem sisepoliitilistest tülidest 
lõhestatud Hispaania, kus kullastandardit ei ennistatudki. Hispaania ujuvkurss oli ilmselt hea 
poliitika, ent seda ei kasutatud teadlikult, vaid tulenevalt poliitilisest ebastabiilsusest.  

Suhteliselt heade eeltingimustega oli järgmine riikide grupp – Ühendkuningriik, 
Soome ja Itaalia.  

Ühendkuningriik oli finantseerinud poole sõja kuludest defitsiidiga.163 Sellest 
hoolimata ponnistati kullastandardile tagasipöördumist sõjaeelse kursiga dollari suhtes, st 4,87 
dollarit naelsterlingi eest. Ettepanek minna madalamale vahetuskursile – 4,2 dollarit 
naelsterlingi eest, mille eestkõnelejaks oli tollal suhteliselt tundmatu majandusteadlane John 
Maynard Keynes, ei saanud tõsist tähelepanu. Diskuteeriti peamiselt kahe valiku üle: endise 
kursi ennistamine või juhitud raha süsteem, mis seisnes kodumaiste hindade stabiilsusele 
suunatud paindliku vahetuskursiga poliitikas. Viimast kritiseeriti kui ebapraktilist ning Briti 
impeeriumile mitte rohkem stabiilsust toovat kui kullastandard. Ent kõige mõjukamaks 
juhitud raha süsteemi vastaste argumendiks oli väide, et rahasüsteem ilma kullaaluseta on 
inflatsiooni sünonüüm.164 Otsust kullastandardi kasuks, mis pöörati teoks 1925. aasta juunis, 
mõjutasid prestiižikaalutlused ja arusaam, et "normaalaegadele" tagasipöördumine tähendab 
sõjaeelse süsteemi võimalikult täpset kopeerimist. Inglise naelsterling oli paljude silmis üks 
stabiilse ja õnneliku sõjaeelse maailma sümboleid. B. Eichengreen, parafraseerides George 
Orwelli, on tabavalt väitnud, et I maailmasõja eel olid mõned valuutad võrdsemad kui teised, 
kuid kõige võrdsem oli Inglise naelsterling.165 Nii oli loomulik, et inglased selle staatust 
taastada ihkasid. David E. Moggridge´i väljendi kohaselt oli tegemist “heroilise, aga 
fundamentaalselt eksliku üritusega, mis ignoreeris maailmasõja mõju Inglismaa 
rahvusvahelisele positsioonile.”166 Naelsterling kujunes J. M. Keynesi hinnangul ligikaudu 
10%, D. E. Moggridge´i hilisemate kalkulatsioonide järgi “vähemalt 10%, kui mitte rohkem, 
ülehinnatuks.”167  

Endise pariteedi ennistamiseks esile kutsutud deflatsiooniga kaasnenud majandusliku 
tarretuse tõttu suudeti sõjaeelne majandustase vaevaga ületada alles 1927. aastal. Briti 
eksporttööstused olid kõrge kursi tõttu halvatud. Üritus vähendada kaevurite palku söe omahinna 
alandamiseks viis pikale, õnnetule streigile. Et säilitada oma reserve, oli Inglise Pank 1926. 
aastast sunnitud hoidma intressimäära kõrgel, mis aga ei julgustanud ettevõtlust.168 Seetõttu oli 
kümnendi teisel poolel raskusi maksebilansi tasakaalu säilitamise ning ekspordi 
konkurentsivõimega. Naelsterlingi ülehindamine vähendas nii kodu- kui välismaist nõudlust. 
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Naelsterlingi stabiliseerimine ei tähendanud Ühendkuningriigi majanduse tasakaalustumist. Vähe 
sellest – inglaste ponnistus mõjus halvasti ka rahvusvahelisele majandusele. Naelsterlingi 
fundamentaalne nõrkus oli üheks Euroopa rahandussüsteemi kokkuvarisemise põhjuseks 
1931. aastal. 

Briti probleemiks ei olnud siiski ainult rahaüksuse ebaadekvaatselt kõrge tase. Mitmed 
autorid on esile tõstnud Briti ekspordi struktuurset kohanematust. Inglise tööstus kasutas 
vananenud tehnoloogiat, tootis valesid kaupu ja püüdis müüa neid valedel turgudel. Osalt olid 
selle põhjuseks vähesed investeeringud Briti saartele ja suur kapitali väljavedu. Olukord 
olnuks parem, kui Briti kaupu oleks koduturul rohkem nõutud. Kuid koduturg kannatas 
omakorda madalate sissetulekute tõttu, mis olid tingitud eksportkaupade madalatest hindadest.169 
Igatahes on Briti poliitikute prestiižikaalutlustest lähtunud naelsterlingi endise pariteedi 
ennistamine selge näide halva lõpptulemusega  stabiliseerimispoliitikast.  

Suhteliselt vähesel määral sõjas osalenud, ent selle võitjate poolel suurte 
reparatsioonilootustega lõpetanud Itaalia stabiliseeris 1927. aastal. 1913. aastal oli USA dollar 
maksnud 5,3 liiri. Peale sõda tuli dollari eest välja käia 9,8 liiri. 1920. aastal, mil 
valuutakontroll ja liiri toetamine lõpetati, kukutas inflatsioon liiri veel kaks korda. Järgmisel 
kahel aastal ei teinud liir läbi suuremaid langusi, ent kõikus tugevasti. 1924. aastal kukkus liir 
aga koos frangiga, mis tõstis dollari hinna 29,8 liirini. Stabiliseerimislaenu saamiseks John 
Pierpont Morganilt170 tuli selgeks rääkida sõjavõlad USA-ga. Sellega saadi hakkama 
novembris 1925. Morgani algatatud sündikaat andis seejärel 100 miljonit dollarit laenu. Liiri 
paranemise väljavaated näisid olevat head, kuid seoses Prantsuse frangi rünnakuga hakkas 
liiri tase järgmise aasta kevadsuvest taas langema. Briti majandusedu peale naelsterlingi 
kullastandardile viimist (mis jäi küll lühiajaliseks) ning pööre frangi kursi liikumises 1926. 
aasta juulis inspireeris Benito Mussolinit sügisest 1926 alustama deflatsiooni esilekutsuvat 
rahapoliitikat. Diskontomäär tõsteti 5%-le. Oktoobri lõpuks oli liiri kurss tõusnud ca 15%. 6. 
novembrist alates hakati avalikke laene tähtajaga vähem kui seitse aastat ümber 
konverteerima pikaajalisteks väärtpaberiteks. Sellisel määral revalveerimisele ning selleks 
vajalikuks olnud deflatsioonilisele rahapoliitikale olid vastu kõik – industrialistid, pankurid, 
Morgan, Londoni City, kuid Mussolini oli sellest ideest sügavalt haaratud. Detsembriks 1927 
sai dollari osta 18,9 liiriga.171 Sellel tasemel liir ka stabiliseeriti. Kuid tolsamal 1927. aastal 
toimus ka järsk tagasilangus majanduskasvus.  

Euroopa üldisel taustal oli Itaalia majanduskasv aastatel 1913–1929 siiski suhteliselt 
kiire, seda ilmselt eelkõige tänu sõja-aastate heale üleelamisele. Itaalia tööstust oli sõjanõue 
stimuleerinud. Edu saatis keemia-, elektri- ja metallurgiatööstust, mis sõja põhjustatud 
kaubanduskaoses pandi tootma sadu uusi kaupu, mida varem oli mujalt imporditud. Seetõttu 
oli tööstustoodang 1921. aastal vaid 6% allpool 1913. aastat.172  

Soome mark stabiliseeriti suhteliselt varakult, de facto 1923. aastal ning de jure kaks 
aastat hiljem. Valuutapiirangud kaotati 1920. aasta sügisel. 1920.–21. aasta rahvusvaheline 
kriis Soome majandust eriti ei häirinud, kuna suhteliselt kiire inflatsioon kuni 1920. aasta teise 
pooleni soodustas Soome eksporti. Kevadel 1920 oli dollari hind 18, kuid sügisel juba 46 
marka. 1921. aasta alguses küsiti dollari eest juba 80 marka. Soome Pank üritas valuuta 
langust aeglustada, ent selleks ei jätkunud piisavalt välisvaluutat. Üritus koondada 
välisvaluuta vahetus ainult Soome Panka ei õnnestunud, sest kardeti musta turu 
vohamaminekut. 1920. aasta esimesel poolel oli kehtestatud siiski ekspordivaluuta kontroll ja 
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aasta lõpul ka osalised impordipiirangud, kuid järgmise aasta algul lasti väliskaubandus täiesti 
vabaks. See tähendas Soome marga jätkuvat kukkumist. Majandusministri ja hilisema Soome 
Panga juhatuse esimehe Risto Ryti arvates ohustas liiga karm deflatsioon tootmist ning 
võinuks kaasa tuua suure tööpuuduse. Soome Panga valuutapoliitika eesmärgiks alates 1921. 
aastast kuni 1923. aastani oli marga sisemaise kursi kõrgemal hoidmine, aidates marga odava 
väliskursiga teadlikult eksporti. Maksebilanss paranes. Alates 1923. aastast räägiti üha enam 
kullastandardile tagasipöördumisest. Soome Pank tõstis diskontoprotsendi 8%-lt 9%-le, mis 
parandas ka kurssi.173  

Nii stabiliseeriti mark de facto 1923. aasta lõpul. Sõjaeelse kursi ennistamist ei 
taotletud väidetavasti teadlikult.174 Arvati – eriti rootslasest majandusteaduse ja 
majandusajaloo professori Eli F. Heckscheri eestvedamisel, et vanale pariteedile 
tagasipürgimine vaid lükkab kullastandardile mineku ebamäärasesse tulevikku. 1925. aastaks, 
mil kullastandardile mindi, oli majandus tasakaalustunud. Dollari hinnaks jäi 39,7 marka.175 
Nii nagu Rootsiski, hõlbustas stabiliseerimist metsasaaduste soodne hinnatase.  

Soome kiire majanduskasv 1920. aastatel saavutati ilmselt suuresti just tänu 
mõõdukale inflatsioonile ja valuuta stabiliseerimisele sobival, mitte liiga kõrgel tasemel. 
Soome näite põhjal võib öelda, et ka Taani ja Norra võinuksid vältida teravat 
majanduslangust, kui valuuta oleks hinnatud madalama kursiga. Soome edukus tugines lisaks 
ka puidu kui Soome peamise eksportsaaduse kõrgele hinnale sõjajärgsetel Euroopa turgudel. 
Inflatsioon küll alandas reaalsissetulekut, ent suurendas tegevusaktiivsust: tööliste arv oli 1926. 
aastaks võrreldes 1913. aastaga kasvanud peaaegu pooleteistkordseks.176 Soome 
stabiliseerimispoliitikat tuleb hinnata heaks.  

Rahuldavad olid eeltingimused Prantsusmaal, Belgias, Kreekas, Iirimaal, Bulgaarias, 
Albaanias ja Portugalis (tabel 1). 

Prantsusmaa stabiliseeris alles 1926. aastal. Sõjakaotused olid suured, sõjatanner oli 
haaranud ca 60 tuhat ruutkilomeetrit. Nendel aladel paiknesid kaevandused ning terase- ja 
tekstiilitööstusettevõtted. Prantsusmaa oli kaotanud 1,4 miljonit meest ehk peaaegu 10% 
täiskasvanud meestest. Sõda oli lõppenud kasvanud rahakäibe, suure defitsiidi ja vaid 
mõõduka maksude laekumisega, kuid lootuse ja ootusega, et USA loobub vähemalt osaliselt 
võlgade sissenõudmisest ning Saksamaa maksab kinni sõjakahjud. Sõja vältel ei olnud 
maksudega suudetud katta isegi rahueelarvet. 1919. aastal oli eelarvedefitsiit tervelt 42 
miljardit franki, see langes küll järk-järgult, kuid veel 1924. aastal moodustas 9 miljardit 
franki. Seetõttu lükkasid prantslased tagasi reparatsioonide maksmise Saksamaa 
tööpataljonide kaudu – nad vajasid raha.177  

1920. aasta fiskaalreformiga tõsteti maksukoormust oluliselt, kõrgemaks kui sõja-
aastatel. 1924. aastal tõsteti kõiki olemasolevaid makse veel 20%. Suuresti nende meetmete 
tagajärjel kasvasid riigi sissetulekud aastatel 1919–25 kolmekordseks.178 Kuna sõjapurustuste 
likvideerimiseks minevad summad olid tohutud, siis sellest ei piisanud.  Nii pole midagi 
imekspandavat eelarvedefitsiidis, frangi emissiooni kasvus ja inflatsioonis. Vastavalt 
inflatsioonile liikus ka valuutakurss. 1913. aasta kurss oli 5,2 franki dollari eest. Side dollariga 
oli katkestatud 1919. aasta märtsis, mispeale frank kukkus kaks korda. 1920. aasta õitsengu 
ajal kukkus frank 16-ni dollari eest, kuid tõusis 1921. aastal. Aasta lõpul sai dollari 12 frangi 
eest. 1922. aastal, kui sõjavõlgade ja reparatsioonide probleem ei lahenenud, nõrgenes frank 
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22-le. 1923. aastal hakkas frank Ruhri okupeerimise entusiasmist paranema, kuid kukkus 
tagasi, kui selgus, et finantsilist lahendust see ei paku.179 

1923. aasta lõpul ja järgmise aasta alguses kasvas spekulatsioon frangi vastu. 
Järgmise aasta jaanuaris esitas Poincaré valitsus programmi, mille kohaselt oleks kõiki makse 
tõstetud veel 20% võrra, ent parlament seda ei aktsepteerinud. Ka ei õnnestunud saada 
loodetud 3 miljardi frangi suurust laenu. Enam polnud ruumi manööverdada. Spekulatiivne 
rünnak frangi vastu kasvas 4. märtsil paanikaks. Esialgu vastas Prantsuse valitsus seeria 
meetmetega, mis olid rohkem suunatud sümptomite kui põhjuste vastu. Keelustati 
allahinnatud frangi väärtusest stimuleeritud liha ja puuviljade eksport, kuna see  oli 
põhjustanud Prantsuse avaliku arvamuse raevu. Aeti välja välismaalased, kes olid saanud 
frangi kukkumisest kasu – prantslased olid nii vihased ja frustreeritud, et ründasid hiljem ka 
turiste jms. 12. märtsil hakkas franki toetama John Pierpont Morgan. Kahe esimese päeva 
jooksul hoidsid Morgan ja ta äripartner Lazard Frérers franki tasemel 25 dollari eest. Ostnud 
dollarite eest järjekindlalt franke, tõstsid nad frangi taseme 24. märtsiks 15 frangile dollari 
eest. Aprilli lõpus loobusid vasturündajad frankide ostmisest ning hakkasid neid välisvaluuta 
eest müüma. Morgani esialgsed kahjud said kuhjaga kaetud.  

Prantsuse parlamendivalimistega kaasnenud poliitiliste vapustuste tõttu odavnes 
frank juunis 1924 uuesti. Ka Raymond Poincaré valitsusele järgnenud radikaalsotsialist 
Edouard Herriot´ valitsust kammitses prantslaste nõudmine alandada ühtaegu makse, 
kasvatada riigi kulutusi ja hoida raha seejuures stabiilsena ning kullaks vahetatavana. 
Prantsusmaa nõustus Dawesi plaaniga vastumeelselt ja mitte eriti väärikalt. Koos naelsterlingi 
kursi tõusuga leidis Prantsuse kapital olevat soodsa hetke spekuleerida naelsterlingi kasuks. 

1925. aastal hakkaski frank taas tasapisi langema. Juulis tuli dollari eest välja laduda 
21, novembris 25, detsembris 27 franki. 1926. aasta alguses klaaris Prantsuse valitsus oma 
sõjavõlad USA-ga. Dollari eest aga tuli 1926. aasta mais maksta 29 ja juunis juba 31 franki. 
Sisepoliitilise segaduse käigus 1926. aasta suvel, mil saadeti erru ka Prantsuse Panga 
president, langes frank 49-le.180 Seejärel järgnes Herriot´ valitsusele taas paremtsentristlik 
Poincaré valitsus ning õhustik muutus. 

Eksperdid soovitasid kõrgemate maksude, väiksemate kulutuste ja laenude 
fundeerimise konventsionaalset programmi. Poincaré tegi programmi mõnevõrra ümber, 
madaldades makse sissetulekult ning tõstes tarbimiselt. Poincaré ootus muudatuste järele 
veenis prantslastest välisarvete omanikke, et frangi kurss edaspidi tugevneb. 1926. aasta juuli 
lõpuks saigi dollari osta 41 frangi eest.                       

Nüüd oli küsimuseks, millal ja kuidas frank stabiliseerida. 7. augustil kiitis parlament 
heaks seaduse, mis keelas Prantsuse Panga sekkumise rahaturule. Sellega luhtusid nende 
lootused, kes olid soovinud taastada sõjaeelset kurssi. Nende hulgas oli olnud ka Prantsuse 
Panga president. Raymond Poincaré mõistis, et nii ulatuslikku deflatsioonipoliitikat, mis 
võimaldaks tagasi pöörduda sõjaeelsele kursile, on võimatu läbi viia.181 

Oktoobriks oli frank tõusnud ning rahakurss paistis veelgi paranevat. Prantsuse 
Panga president soovis kõrgemat frangi kurssi, et liiga palju rantjeede sissetulekuid ei läheks 
kaotsi, teiselt poolt avaldasid survet eksporttöösturid. Novembris stabiliseeriti frank de facto 
kursil 25,5 dollari eest. Stabiliseerimine de jure ja ametlik kullastandardile üleminek toimus 
seadusega 25. juunil 1928. See lõpetas spekulatsiooni frangi kasuks nende poolt, kes olid 
pidanud franki allahinnatuks ning lootsid ikka veel selle revalveerimist.182  

Nii hõlbustas inflatsioon Prantsusmaa suuri taastamisinvesteeringuid. Kuna inflatsioon 
polnud väga ulatuslik, siis ka sammud selle ohjamiseks olid leebemad, mis tähendas küll 
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protsessi venimist, kuid vältis deflatsioonist tingitud majanduse tarretust. Inflatsioon vallandas 
aktiivsuspuhangu ning suurendas tööhõivet. Terve 19. sajandi säilinud kuldfrangi pariteedist 
jäi lõpuks järele vaid viiendik. Koos võlgade tingimusteta mahakirjutustega ja usalduse 
taastamisega elas Prantsuse majandus üle õitsengu: 1927. aasta teisest poolest kuni 1930. 
aasta esimese pooleni kasvas tööstustoodang riigis 30%.183 Suuresti tulenes see just frangi 
kursist, kuid osaliselt ka industriaalse kapatsiteedi kasvust. Prantsusmaa tegi oma tööstuse 
struktuuri moderniseerimiseks väga palju.184 Neil aastail kinnistus Prantsuse majanduse 
omapära – väikesed peretalud, väikesed poed ning perekaubandus. Lisaks omandas 
Prantsusmaa oma Citröeni, Peugeot´ ja Renault´ tehastega Euroopa autotööstuse liidermaa 
positsiooni.185  

See majanduskasvu seisukohalt väga edukas, ent tempos soovida jätnud 
stabiliseerimine kujunes välja mitte teadliku tegutsemise, vaid nõrkade ja kiiresti vahelduvate 
valitsuste improvisatsioonide tulemusena. Seda tõestab ka Prantsusmaa ekslik rahapoliitika 
Suure majanduskriisi ajal. Enamus prantslastest ihkas tagasi frangi sõjaeelset taset. Igatahes 
soodustasid Prantsusmaa madalad hinnad ka seda, et Pariis oli jätkuvalt atraktiivne kõigist 
rahvustest boheemlaste pealinnana. Londoni kohta  midagi sarnast öelda ei saa. 

Belgia stabiliseeris samuti 1926. aastal. Sõjapurustused olid suured. Schlieffeni plaani 
järgi sisenesid Saksa väed kohe sõja alguses Belgiasse. Nii on arusaadav, et Belgia liitus kohe 
pärast sõda Prantsusmaa taotlustega kahjude sissenõudmiseks. Ka rahapoliitikas toimis Belgia 
Prantsusmaaga suhteliselt sarnase mudeli järgi. Kuni 1925. aasta keskpaigani oli Belgia frangi 
vahetuskurss tihedalt seotud Prantsuse frangiga, seda pigem küll psühholoogilistel kui 
majanduslikel põhjustel. 1924. aastal maksis dollar ca 20 Belgia franki. Kui Prantsuse frank 
1925. aasta keskel uuesti langema hakkas, siis järgis Belgia frank esialgu sama teed. Sama 
aasta augustis peatati langus viieks kuuks lühiajaliste väliskrediitide (ca 100 miljonit dollarit) 
abil. Tundus, et stabiliseerimine võib õnnestuda. 

Paraku oli Belgia sisepoliitiline atmosfäär stabiliseerimiseks ebasoodne. 1925. aasta 
aprilli üldvalimistel toimus nihe vasakule, mis põhjustas kapitali põgenemise. Tööstusliku 
aktiivsuse tase langes töökonfliktide tõttu järsult, jäädes kuni 1926. aasta märtsini madalaks. 
Nendes tingimustes ning hoolimata ettevalmistatud eelarvereformist, mis hõlmas riigi võlgade 
tagasimakseid keskpanka, jätkus surve valuutale. Veelgi olulisem oli aga Prantsuse frangi 
jätkuv langus. Lõpuks, märtsis 1926, loobuti stabiliseerimisüritusest, mis kasvatas järsult nii 
dollari kui ka hulgimüügihindu tipptasemeni juulis. Samaaegset tööstuse elavnemist soodustas 
Briti kivisöekaevurite streik mai algul ning sellest tulenev Briti toodangu langus mai alguses. 
Kui 1926. aasta sügisel hakkasid Poincaré meetmed Prantsusmaal vilja kandma, muutusid 
tingimused stabiliseerimispoliitika taasalustamiseks soodsamaks ka Belgias. Üheaegselt raha- 
ja pangareformiga võeti sama aasta oktoobris välispankadelt 90 miljoni dollari ulatuses 
valitsuse poolt garanteeritud laenu, mille tulemusena valuuta stabiliseerus kursil 36 franki 
dollari eest. Suur osa laenust läks riigi võlgade lunastamiseks keskpangale.186 Kui 1924. 
aastani sarnanes Belgia kasvutempo Prantsusmaaga, siis hiljem see aeglustus. Suurematest 
sõjakahjudest tulenevalt nõudis ka stabiliseerimine enam pingutusi. Ehkki mõnede autorite 
arvates oli Belgia frank sarnaselt Prantsuse rahale 1920. aastatel alla hinnatud, võib, 
arvestades kümnendi teise poole suhteliselt madalat kasvutempot, selles kahelda. 187 

Kreeka stabiliseeris oma raha alles 1928. aastaks. Astunud 1917. aastal liitlaste poolel 
sõtta, laiendanud oma territooriumi, ent sõdinud aastatel 1920–22 Türgiga, sai Kreeka 1919. 
aastal Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigilt laenu, mistõttu võis emiteerida ka rohkem 
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paberraha. Edasistest krediitidest liitlased aga keeldusid, sest pidasid Kreekat Saksamaale 
sümpatiseerivaks riigiks. 1923. aastal oli Riigipank sunnitud emissiooni kolmekordistama. 
Drahmi väärtus langes 1920.–23. aastal  järsult. 1923. aastal sai Kreeka laenu Kanadalt ning 
kümnendi vältel Rahvasteliidu egiidi all lisalaene pagulaste toetuseks.  

Kümnendi teisel poolel drahmi väärtuse langus pidurdus, kuid jäi ettevõtluse 
inspireerimiseks piisavalt suureks. Kui Kreeka 1928. aastal kullastandardile läks, võrdus 
drahm 6,7%-ga sõjaeelsest tasemest. Nii teiste Balkani riikide kui ka kogu Euroopa taustal 
harukordselt kõrge majanduskasvu olid põhjustanud mitmed tegurid. Kreeka kiire 
majanduskasvu peateguriks oli ettevõtlusenergiliste pagulaste sissevool. Kui enne sõda elas 
Kreeka linnades vaid 24% rahvastikust, siis see sissevool tõstis näitaja 33%-ni. Pagulased 
moodustasid enamuse uutest tekstiilitööstusettevõtete omanikest ja töötajatest ning neile 
kuulusid peaaegu kõik 1920.–30. aastail asutatud puidutööstusettevõtted. Tekstiilitööstuse 
toodang kolmekordistus kümnendil ning tõusis 20%-ni kogu tööstustoodangust, moodustades 
suurima tootmisharu. Puidutööstustoodangu eksport tõusis nullist 15%-ni kogu tööstuslikust 
ekspordist.188 Kuigi  rahanduslikud tegurid ei olnud Kreeka kiire majanduskasvu tegurina 
esikohal, oli Kreeka stabiliseerimispoliitika piisavalt hea, et mitte pidurdada majanduskasvu 
liiga kõrge kursiga kullastandardile üle minnes. 

Bulgaaria stabiliseeris de facto 1924. aastaks ning läks kullastandardile 1928. aastal. 
1915. aasta lõpust keskriikide poolel võidelnud Bulgaarias oli vähe otseseid sõjapurustusi, 
kuid ta kaotas palju oma territooriumist. Bulgaaria stabiliseerimine sõltus tugevasti 
väliskaubandusbilansist. Riigi tähtsaim ekspordiartikkel oli tubakas, mille järele oli suur 
rahvusvaheline nõudlus ja ühes sellega hea hind. Teisel kohal olid kanamunad, kolmandal 
kohal teravili. Suure kaubandusbilansi defitsiidiga kaasnes aastatel 1919–21 raha järsk langus. 
Järgmisel aastal, tänu heale saagile, oli kaubandusbilanss positiivne ning vääringu langus 
aeglustus. Detsembris 1923 sai Bulgaaria keskpank valuutamonopoli. Faktilist stabiliseerimist 
1924. aastal hõlbustas paranenud tubakaeksport ja suur maisisaak. Ent impordi suur osakaal 
põhjustas 1925. aastal keskpanga välisvaluutareservi järsu vähenemise. Kuna järgmistel 
aastatel saadi tubaka ja kanamunade eest paremaid hindu, paranes ka kaubandusbilanss 
tugevasti. Valuuta stabiilsuse säilitamist hõlbustas rahvusvaheline laen, mille Bulgaaria oli 
1926. aastal saanud pagulaste probleemi lahendamiseks ja 1928. aastal saadud 
stabiliseerimislaen.189 Et majandust tasakaalustada, tuli kümnendi esimesel poolel mitu korda 
makse tõsta ning Rahvasteliidu tehnilise abiga korrastada maksusüsteem. Riigi eelarve saadi 
esimest korda tasakaalu alles 1928/29. finantsaastal.190 Kindlasti ei saa Bulgaaria 
rahapoliitikat pidada õnnestunuks – majanduskasv isiku kohta oli üks madalamaid Euroopas. 
Kas põhjuseks oli liialt kõikuv inflatsioon või esile kutsutud liiga suur deflatsioon, on raske 
öelda. Bulgaaria-taoliste agraarriikide puhul oli aga rahapoliitikal majanduskasvule suhteliselt 
väiksem mõju. Osalt põhjendab Bulgaaria madalat kasvutempot isiku kohta elanikkonna suur 
juurdekasv. 

Albaania stabiliseeris juba 1922. aastaks. 1913. aastal iseseisvunud ning maailmasõjas 
mitteosalenud agraarriik oli Ida-Euroopa riikidest finantsiliselt tõenäoliselt parimas 
positsioonis – puudusid nii välis- kui siselaenud. 1921. aasta lõppes küll eelarve puudujäägiga 
ja kuigi Albaania riigikassa omas selle kompenseerimiseks piisavalt vahendeid, ei toimunud 
see riigis puuduva pangasüsteemi tõttu valutult. Albaania valitsuse taotlusel nimetas 
Rahvasteliit 1923. aasta septembris ametisse finantsnõuandja. Asutati emissioonipank ning 
korrigeeriti avalike finantside süsteemi. Septembris 1924 katkestas Albaania valitsus kontakti 
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finantsnõuandjaga ning Rahvasteliidu tehniline abi lõppes.191 Kullastandardile oli siirdutud 
juba 1922. aastal. Juurutatud rahaühik õnnestus säilitada algsel tasemel. Albaania SKT-d ei 
ole välja arvutatud. Tasakaalus väliskaubandusbilanss 1920. aastatel tõestab siiski, et 
stabiliseerimispoliitika oli vähemalt rahuldav. Ent nagu Bulgaarias, nii ka Albaanias polnud 
rahapoliitikal majanduskasvuga tihedat seost. 

1916. aastal Antantiga liitunud Portugal stabiliseeris oma raha kümnendi lõpuks. 
Kuigi Portugal sõjas otseselt  ei osalenud, oli maailmasõja jooksul järk-järgult  kasvanud 
ringluses oleva raha hulk. Esimestel sõjajärgsetel aastatel jäi dollari hinna tõus võrreldes 
rahamärkide ringluse kasvuga tagasihoidlikuks – fakt, mis tõendab, et maharelvastumisele 
järgnenud pooleteise aasta jooksul kaeti tegelik kaubandusbilansi defitsiit valuutasaamistega 
mujalt – rahaülekannetega emigrantidelt, kasumiga koloniaalkaubandusest, välismaal asuvate 
kapitalide dividendidega, turismi- ja laevatamistuludega. Kuid 1923. aasta lõpust olukord 
muutus – eskuudo langes kiiremini kui ringluse kasvamine oleks saanud seda põhjustada. 
Valitsus sekkus valuutaturu operatsioonidesse ja võttis tarvitusele teisi meetmeid usalduse 
taastamiseks eskuudo vastu. Osa keskpanga hõbedareservidest müüdi välisturgudel, 
valuutakontrolli tihendati, tagades osaliselt ekspordist saadud valuuta valitsusele. Kõige selle 
tulemusena eskuudo langus hilissuvel peatus. Aasta lõpul koos rahamärkide ringluse 
piiramisega lakkas ka hinnatõus. Pärast viiekuulist karmi deflatsiooni esilekutsuvat poliitikat 
hoiti eskuudot stabiilsena kolm aastat. Kui 1927. aastal tekkis maksebilansi defitsiit, lõi 
eskuudo uuesti kõikuma. Järgmisel aastal Rahvasteliidu soovitusel alanud läbirääkimised 
rahvusvahelise laenu saamiseks ei kandnud vilja, sest Portugali valitsus ei soostunud 
Rahvasteliidu Finantskomitee järelevalvega. Kahtlemata oli kursi nõrgenemine 1928. aasta 
alguses seotud laenu taotlemise negatiivse tulemusega. Usaldus taastati välismaalt 
tagasitõmmatud Portugali kapitali abil. Lõplik rahareform koos keskpanga reformiga toimus 
alles 1931. aasta juunis.192 Portugali majanduse madal kasvutempo näib tõestavat, et üritati 
minna liiga kõrgele pariteedile ning sellest tulenenud deflatsioon oli eriti aastatel 1924–27 
liiga karm. Ent need ei olnud ainsad  põhjused. Portugali madalat kasvutempot isiku kohta 
tingis mingis osas ka elanikkonna suur juurdekasv. 

Halbade eeltingimustega riikide grupi moodustasid Jugoslaavia, Tšehhoslovakkia, 
Rumeenia, Leedu, Läti, Eesti, Austria, Saksamaa, Ungari ja Venemaa.  

Jugoslaavia stabiliseeris valuuta de facto 1925. aastal ning läks üle kullastandardile 
1931. aastal. Sõjapurustused 1918. aasta lõpul moodustunud ja sõja ajal osaliselt okupeeritud 
Jugoslaavias (Serbia-Horvaatia-Sloveenia liidetud territooriumid) olid suured, Serbia osas 
võrreldavad Poolaga.193 Riigi finantssüsteem oli sõja lõppedes üks kaootilisemaid Ida-
Euroopas. Ent SKT ühe elaniku kohta 1919. aastaks ei olnud langenud, vaid tulenevalt 
põllumajanduse kui Jugoslaavia peamise majandusharu arengust koguni mõnevõrra tõusis 
(lisa 3). 

Jugoslaavia eri osades olid erinevad maksusüsteemid ja -koormused. Fiskaalreformi ei 
võetud ette enne 1921. aastat. Hoolimata finantsilisest kaosest oli Serbia üks esimesi Ida-
Euroopa riike, kus kavandati tasakaalustatud eelarve (1920/21. aastal). Eelarve tasakaalu 
siiski enne 1924/25. aastat ei saavutatud. 1925. aastal töötati välja fiskaalreformi programm 
unifitseerimaks maksustamist ja kaotamaks maksukoorma ebavõrdsust Jugoslaavia eri osades. 
Programm viidi ellu kümnendi teisel poolel.194  

Stabiliseerimine oli tihedalt seotud riigi peamiste eksportsaaduste hinnatasemega 
maailmaturul. Väliskaubandusbilanss jäi negatiivseks 1922. aasta lõpuni ning samal ajal 
kasvas oluliselt rahamärkide ringlus ning alanes rahakurss. 1923. aasta sügiseks peatati 
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impordi kasv ning samal ajal kasvas väga kiiresti ekspordi koguväärtus – tänu  peamiselt 
ehituspuidu, aga ka munade, sigade ja maisi headele hindadele. Ehituspuidu eksport kasvas 
koguseliselt 70% ja peaaegu kolmekordistus väärtuselt. Rahakursi reaktsioon oli silmapilkne. 
Tänu ekspordi jätkuvale ülejäägile see tõus jätkus kuni 1925. aasta keskpaigani, mil dinaar 
stabiliseeriti de facto 56 ja 57 dinaari vahel dollari eest. Dinaar stabiliseeriti de jure 
rahvusvahelise laenu abil.195 Jugoslaavia kiire majanduskasv oli põhjustatud eelkõige 
soodsatest eksporditingimustest. Näib, et stabiliseerimispoliitika aitas majanduskasvule 
mõõduka inflatsiooniga kaasa. 

Tšehhoslovakkia stabiliseeris krooni juba 1923. aastaks. Tšehhoslovakkia oli Austria-
Ungari kaksikmonarhia lagunemisel pärinud 21% territooriumist, 26% elanikkonnast ja 
vähemalt 70% tööstusvõimsustest.196 Seega oli peamiseks probleemiks nende võimsuste 
töölerakendamine. Erinevalt Eestist ja Lätist ei  tekkinud Tšehhoslovakkial raskusi 
varasemate majandussidemete hoidmisega. Ehkki siinse jaotuse järgi oli Tšehhoslovakkia 
kolme miinusteguriga riik, olid kõik need miinused väikesed ning tegelikult polnud 
Tšehhoslovakkia eeltingimused sugugi halvad. 

Tšehhoslovakkia esimene rahandusminister Alois Rasin oli rahandusliku mõõdukuse 
innukas pooldaja. Kõigepealt viis ta 1919. aasta alguses läbi rahareformi, millega asendas 
endise impeeriumi rahatähed Tšehhoslovakkia krooniga. Teiseks vähendas Rasin ringluses 
olevate rahatähtede hulka 20% ja seadis sisse ülempiiri rahatähtede emissioonile. Ning 
kolmandaks viidi läbi fiskaalreform, mille tulemusena eelarve puudujääk jäi juba 1920.–21. 
aastal väikeseks. Lõplikult saavutati eelarve tasakaal 1926. aastal.197  

Esialgu tuli ületada mitmeid raskusi. 1921. aastal hinnatõus jätkus ning uus rahaühik 
kõikus tugevasti. Tegemist ei olnud aga uue krooni põhimõttelise nõrkusega, küll aga sellega, 
et kroon kaldus esialgu järgima Saksa marga liikumisrada ekslikus usus, et see võiks olla 
krooni toetavaks valuutaks. Kui see illusioon purunes, hakkas kroon väärtust koguma, 
osaliselt ka 1922. aasta deflatsiooni esilekutsuva poliitika tõttu, mis pani piiri hindade tõusule. 
1923. aastaks oli stabiliseerimine läbi viidud. Nii saavutas finants- ja vääringureformi varakult 
ette võtnud, kuid deflatsioonipoliitikaga mitte liiale läinud Tšehhoslovakkia kestva kasvu. 
Inflatsioonilisele mudelile omaselt saavutati majanduskasv osalt elatustaseme allasurumise 
kaudu. 1920. aastal ulatusid reaalpalgad ainult ligikaudu kolmandikuni sõjaeelsest 
tasemest.198 Sisemajanduse kogutoodangu kasvutempo oli kümnendi vältel sama kõrge kui 
Šveitsil, ning jõudsalt kasvas ka reaalpalk. Nii tuleb ka stabiliseerimispoliitikat pidada heaks. 

Rumeenia stabiliseeris oma raha de facto 1927. aastal ning läks kullastandardile üle 
1929. aastal. Rumeenia oli 1916. aasta augustis liitlaste poolel sõtta astunud ja sama aasta 
detsembris keskriikide poolt okupeeritud. Sõda lõppes siiski väikeste purustustega, kuid 
territooriumi kahekordistumisega. Rumeenia näib olevat üks esimesi riike Ida-Euroopas, kus 
alustati jõupingutusi fiskaalseks ja rahanduslikuks ülesehituseks. Valitsuse lähimaks 
eesmärgiks oli integreerida taasliidetud alad sõjaeelse (nn Vana Kuningriigi) territooriumiga 
võimalikult ruttu, kohandades vajalikke meetmeid fiskaalseks ja rahanduslikuks 
unifitseerimiseks, et saavutada eelarve tasakaal. Osalisi samme selles suunas tehti juba 1918. 
aastal, kuid esimese tõsise reorganiseerimisplaani esitas finantsminister Nicolae Titolescu 
1921. aastal. Kava kohaselt fiskaalsüsteem unifitseeriti ning maksukoorem jaotati 
maksumaksjate vahel õiglasemalt. Mais 1922 mindi üle otsemaksustamisele, nii nagu oli 
olnud Vanas Kuningriigis. Veebruaris 1923 reformiti maksusüsteemi uuesti. 1922/23. 
eelarveaastal vähendati järsult kulutusi, saavutamaks eelarve tasakaalu.199       
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Peamiseks Rumeenia ekportartikliks oli teravili. Sellest tulenes ekspordi väärtuse väga 
lai kõikumine nii aastati kui aastaajati. Kuni 1921. aasta lõpuni ületas impordi väärtus 
ekspordi väärtust ning Rumeenia rahaühik langes järsult. 1922. aastal saadi impordi kasv 
kontrolli alla ja vääringu langus pidurdus, kuid alles suur ekspordi ülejääk 1923. aastal peatas 
languse. Kurssi hoiti tasemel 200 leid dollari eest 1923. aasta algusest 1925. aasta 
keskpaigani, kuni viljaikaldus põhjustas uue languse. 1926. aastal paranesid nii teravilja kui 
naftasaaduste eksportolud.200 

Rumeenia viis peale sõda läbi kõige protektsionistlikumat poliitikat Ida-Euroopas. 
Tollitariife tõsteti juunis 1921, juulis 1924, märtsis 1926, aprillis 1927 ja juulis 1929.201   

1926. aastal tekkis suur ekspordi ülejääk ja kuna ringluse laienemine varasuvel peatati, 
hakkas lei järsult tõusma. Ülespoole liikuv trend jätkus kuni 1927. aasta keskpaigani, mil 
stabiliseeriti de facto kursil 160 leid dollari eest. Koos keskpanga reorganiseerimise ning 
välislaenu saamisega lasti 1929. aastal käibele uus kuldlei.202 Rumeenia rahapoliitika 
efektiivsust on majanduskasvu andmete puuduse tõttu raske hinnata.  

Sõdade ja poliitiliste murrangute käigus majanduslikult suhteliselt vähe kannatada 
saanud Leedu import oli sõjajärgsetel aastatel palju suurem kui eksport. Osa sisseveost 
finantseerisid välisleedulased. Põhiliselt Ameerika emigrantidelt saadud dollarid asendasid aja 
jooksul ka langeva Vene rubla ja Saksa riigi- ja ostmargad. 1921. aastal paranes ka 
väliskaubandusbilanss. Järgmisel aastal emiteeriti oma rahaühik – litt, mis vahetas järk-järgult 
välja ringleva välisvaluuta. Littidel oli algselt 100%-line kullakate ning kuni 1924. aasta 
lõpuni oli emissioon täielikult kaetud kulla- ja välisvaluutaga. Litt oli võrdväärne 10 USA 
sendiga. Välisvaluuta kontroll kaotati. Seejärel ei olnud raske liti kullaväärtust säilitada, ehkki 
halbadel saagiaastatel jäi eksport impordiga võrreldes väikseks. Välisvaluuta reserv, mis oli 
kogunenud headel aastatel, jätkuv emigrantide raha sissevool ning lühiajalised tagavarad olid 
ajutiste raskuste ületamiseks küllaldased.203 Majanduskasvu kohta andmed puuduvad. 
Tõenäoliselt oli see madalam kui Eestis ja Lätis. Igatahes industrialiseerimist ei toimunud, 
sest linnaelanikkond ei kasvanud, vaid kahanes 15,8%-lt 1928. aastal 15,2%-ni 1937. aastal. 
Kahe maailmasõja vahelist aega Leedus iseloomustab suhteliselt suur sündimus ja väga 
intensiivne emigratsioon. Aastatel 1923–39 rändas Leedust välja (peamiselt Põhja-
Ameerikasse) ligi 80 tuhat inimest.204 Väliskaubandusbilansi tasakaal 1920. aastatel tõestab, 
et rahapoliitikat saab hinnata vähemalt rahuldavaks. Leedu eeltingimused olid paremad kui 
Lätil ning riskid väiksemad, sest Leedu oli agraarmaa. Loomulikult nõudsid ka Leedu 
ärimehed neil aastatel tungivalt laenu, kuid keskpank suutis kindlaks jääda. 
 Läti stabiliseeris oma raha erakordselt kiiresti, juba 1921. aastal. Esialgu kujunes 
tungiv vajadus väliskaupade järgi. Osa impordist tuli küll abisaadetistena, osa finantseeriti 
väliskrediitidest ja hiljem osa ka Venemaalt saadud kullaga.205 Aastatel 1918–19, niipalju kui 
see sõjaolukorras võimalik, oli kehtestatud üsna karm maksukoormus – sõjakasumaksud, 
siselaen, erinevad kaudsed maksud ning progresseeruv sissetulekumaks. Nendel aastatel ei 
olnud Lätil omaenda raha. Vene rublade ja Saksa markade kasutamine välistas riigi kulude 
finantseerimise  emissioonist. Läti rubla emiteeriti ja kuulutati ainsaks maksevahendiks alles 
1920. aasta märtsis ning siis tekkisid ka tehnilised võimalused inflatsiooniliseks 
rahapoliitikaks. Rubla stabiliseerimine ei õnnestunudki. 1921. aasta esimesel poolel ähvardas 
hinnatõus kujuneda hüperinflatsiooniks. Stabiliseerimisprogrammi alustamisega tänu 
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rahandusminister Ringolds Kalningsile ei viivitatud. Kuigi kaasaegsed kritiseerisid teda 
karmilt, sai stabiliseerimisprogramm hiljem tema nime järgi positiivselt kõlava nime.  

Kalnings suutis eelarve stabiliseerida. Trükipressi kasutamine eelarvevajadusteks 
keelati juulis 1921. Maksud valoriseeriti. Samal ajal kehtestatud latt oli esialgu puhtalt 
arvestusühik.206 Kui aastal 1920/21 moodustasid eelarvetulud vaid 29,8% kuludest, siis 
järgmisel eelarveaastal juba 78,3%. Ning juba 1922/23. eelarveaastal ületasid tulud kulusid. 
Kui 1921/22. aastal suudeti suurendada tulusid, ent kärbiti ka kulusid, siis 1922/23. aasta 
eelarve ülejääk saavutati eelkõige tänu tulude järsule suurendamisele. Inflatsioon peatus. 
1921. aasta maist allutati toll Rahaministeeriumile. Uued, tõhusalt toimivad tollitariifid 
kehtestati 1922. aasta kevadel.207 Ka paranesid 1921. aasta suvest Läti eksporditingimused, 
kuna metsasaaduste ja lina hinnad langesid teiste kaupade hindadest palju vähem. Tänu sellele 
kujunes parem impordi ja ekspordi suhe – vääring tugevnes 1921. aasta lõpupoole, mis lubas 
hoida kursi suhteliselt stabiilsena kuni 1922. aasta kevadeni. 

Augustis 1922 sai keskpank ainuõiguse rahatähtede – Läti lattide – väljaandmiseks. 
Riigikassatähed (Läti rublad) jäid ringlusesse, kuid nende hulk ei kasvanud. Rublasid vahetati 
vabalt pangatähtede fikseeritud määraga (50 rubla = 1 latt) kuni käibelt kadumiseni. Kogu 
ringlus allutati keskpanga kontrollile. Latt oli võrdväärne kuldfrangiga (sisaldas 0,2903226 
grammi kulda), fikseeritud kullaväärtusega ja algusest peale vahetatav kulla ning 
kullavääringus välisvaluuta vastu. Välisvaluuta kontroll kaotati. Seejärel ei olnud suuri 
raskusi lati stabiilsuse säilitamisega. Rahamärkide kate koosnes kullast või “stabiilsest 
välisvaluutast” ning see pidi moodustama 50% esimesest 100 miljonist käibel olevast latist, 
75% järgmisest 50 miljonist ning seda ületavast summast juba 100%.208 Juba 1922. aastal oli 
Läti latt kujunenud üheks stabiilsemaks Euroopa valuutaks New Yorgi börsil.209 
Stabiliseerimise kiirus on tähelepanuväärt eriti Läti väheste reservide taustal. Läti oli saanud 
Venemaalt rahulepinguga vaid 4 miljonit kuldrubla (mis oli ca 10,4 miljonit latti, st 
moodustas esimese saja miljoni lati reservist vaid 21%). 

Läti eripäraks 1920. aastatel jäi siiski väliskaubandusbilansi suhteliselt suur negatiivne 
saldo.210 Näib, et see kompenseeriti välisinvesteeringutega. Läti kogemus näitab, et arenevast 
hüperinflatsioonist oli võimalik väljuda välisabi kasutamata. Lätlaste efektiivselt toiminud 
maksude valoriseerimine oli esimene Euroopa sõjajärgse inflatsiooni ajaloos. Pole teada, kust 
lätlased selleks eeskuju võtsid. Igatahes järgijaid leidus. Näiteks Saksamaa 1923. aastal. 
Stabiliseerimisprogrammi läbiviimise ajal ei olnud sellel just palju pooldajaid ning ka Eesti 
poliitikud ja ajakirjanikud kritiseerisid seda üsna üleolevalt.  

Majanduse kasvutempo jäi Lätis 1920. aastatel tõenäoliselt siiski madalaks. 
Eeltingimused olid märksa halvemad kui Eestis, tööstus täielikult ruineeritud ja idasidemed 
katkenud. Kümnendi lõpuks tööstus 1913. aasta taset ei saavutanud: omaaegsete ligikaudsete 
arvestuste kohaselt tootis Läti tööstus 1910. aastal kaupu 521 miljoni lati eest, 1922. aastal oli 
see näitaja langenud 136 miljonini ja 1927. aastal küündis vaid 344 miljoni latini.211 Läti 
tekstiili-, keemia- ning metalli- ja masinaehitusettevõtetes töötas 1910. aastal rohkem töölisi 
kui 1926. aastal Läti tööstuses kokku.212 Kuid tööstus iseseisva riigi tingimustele kohandus, 
kasvas toodang 1930. aastatel väga kõrgete tempodega. 1938. aastal oli Läti tööstuse 
netotoodang 1,5 korda kõrgem kui 1930. aastal.213 1920. aastast kuni 1935. aastani kasvas 
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linnaelanike osakaal Lätis 1,4 korda (sama näitaja Eestis ajavahemikul 1922–1939 oli 1,2 
korda).214 Ehkki Läti SKT kohta andmed puuduvad, võib Läti stabiliseerimispoliitikat pidada 
edukaks, juba selle kiire teostamise tõttu. Tegemist oli esimese Ida-Euroopa riigiga, kus 
vääring stabiliseeriti. 

Austria stabiliseeris 1922. aastal, ent sellele eelnesid enneolematud vapustused. 
Austria oli pärast I maailmasõda justkui pea ilma kehata. Viimasest olid moodustunud kolme 
uue riigi osad. Reparatsioone oli maksta suhteliselt vähe, märksa raskem ülesanne oli aga 
konsolideerida riigi majandus. Valdav osa austerlasi nägi väljapääsu ühinemises Saksamaaga. 
Eriti suur oli eelarvedefitsiit 1919. ja 1922. aasta vahel. Fiskaalpoliitilised meetmed olukorda 
ei parandanud. Makse üritati küll tõsta, kuid see ei olnud süsteemne pingutus, kuna neid ei 
valoriseeritud.215 Hulgihinnad saavutasid maksimumi 1922. aasta sügisel (sõjaeelse ajaga 
võrreldes 20 750 korda). 1922. aastal sai Austria Rahvasteliidu eestkostmisel rahvusvahelise 
laenu, seejuures jäi Rahvasteliidu Finantskomiteele ülemkontroll finantside üle kuni 1926. 
aastani. Kuna reformi käigus sisseviidud uus rahaühik (šilling) sai usaldusväärseks, muutus 
fiskaalpoliitika ruttu efektiivseks ning lühikese ajaga eelarve tasakaalustus.  

Austria juhtum näitab, kui vaevarikas oli iseseisva majanduse kujundamine oludes, 
kus nõrk valitsus ei suutnud vastu seista laenunõuetele ega organiseerida toimivat 
maksuaparaati. Reaalpalkade karm langus madalamale kui pool ennesõjaaegsest tasemest 
inflatsiooni tõttu stimuleeris industriaalset aktiivsust ja tööhõivet.216 Asutati uusi ettevõtteid ja 
kõikide tööstusharude kapatsiteet kasvas. Kuid sellest hoolimata ei saavutanud majanduskasv 
1920. aastate teisel poolel kiiret tempot.217 Keskklassi vaesumist hüperinflatsiooni tagajärjel 
poleks aga kiire majanduskasv nii ehk nii korvanud. Nii tuleb Austria stabiliseerimispoliitikat 
hinnata halvaks. 

Ungari stabiliseeris 1924. aastal, ent sellele eelnes hüperinflatsioon. Sarnaselt teistele 
uutele riikidele oli Ungari peaprobleemiks majanduse sidumine üheks tervikuks. Ungari kroon 
oli lähedases seoses Austria krooniga esialgu langenud. 1920. aasta detsembris, kui 
inflatsioon kaldus muutuma kontrollimatuks, esitas Ungari finantsminister Ronald Hegedüs 
rahandusliku rekonstruktsiooniplaani, milles nähti ette deflatsiooni esilekutsuvat poliitikat, 
maksureformi ja eelarvekulude vähendamist. Plaan luhtus jõulise poliitilise vastuseisu tõttu.218 
Suurem osa Ungari kullavarude osast Austria-Ungari Pangas ei läinud üle uuele Ungari 
Pangale, vaid müüdi välismaale, püüdes kasutult pidurdada valuuta devalveerumist. Võrreldes 
sõjaeelse ajaga saavutasid hulgihinnad maksimumi 1924. aasta suvel (23 470 korda).  

Ungari stabiliseerimismudel oli sarnane Austriaga, kuid ajanihe oli kaks aastat. 
Rekonstruktsioonipakett koosnes eelarve tasakaalustamisest, pangasüsteemi 
reorganiseerimisest ja välislaenu võtmisest. Inflatsioonispiraal murti 1924. aasta keskpaigas, 
mil Rahvasteliidu toetusel hangiti laen, taastati usaldus ning kroon stabiliseeriti sidumisega 
naelsterlingi külge. Rahareform lõpetati uue rahaühiku – pengö sisseviimisega, mis saavutas 
stabiilse väärtuse 1925. aasta alguses ja seoti kullaga koos Ühendkuningriigi kullastandardi 
restaureerimisega sama aasta aprilli lõpul. Kui raha oli stabiliseeritud, siis saavutati fiskaalne 
tasakaal väga lühikese ajaga ning selleks kulus ainult veerand rahvusvahelisest laenust. Ka 
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Ungaris, nii nagu Austriaski, ei üritatud maksude valoriseerimist. Kuni 1926. aastani oli 
Ungari rahandus Rahvasteliidu Finantskomitee ülemkontrolli all.219  

Ka Ungari on näide riigist, kus iseseisev majandus kujunes vaevaliselt ning valitsus 
oli nõrk. Reaalpalga järsk langus inflatsiooni tõttu stimuleeris küll tööstusaktiivsust ja 
tööhõivet, kuid sellele vaatamata moodustas tööstustoodangu koguväärtus Ungaris 
inflatsiooni tipul ca 75% ennesõjaaegsest tasemest. Reaalpalkade tase oli aastatel 1922–23 
ligikaudu pool sõjaeelsest. Terav oli ka inflatsioonijärgne depressioon, tööstustoodang langes 
jälle 20%. Nii läks suurem osa varasemast edust kaotsi.220 Ungari majanduskasv ületas küll 
kümnendi lõpul Austria oma, ent sellest hoolimata tuleb riigi stabiliseerimispoliitika hinnata 
halvaks.  

Saksamaa stabiliseeris 1924. aastal, olles enne üle elanud maailma ajaloo kõige 
suurema hüperinflatsiooni. Saksa mark oli enne sõda olnud üheks traditsiooniliseks 
kullastandardi talaks. Ka Saksamaa otsesed sõjapurustused olid väikesed, võrreldavad 
Ühendkuningriigiga. Kuid rahulepinguga pidi Saksamaa ära andma 13% endisest 
territooriumist, 10% elanikkonnast, 15% põllumajandusmaast, 75% rauamaagi varudest, 38% 
terase- ja 26% söetootmisest.221 Seega nõudis majandus peale sõjakaotustest toibumist ka 
tugevat konsolideerimist. Inflatsioon Saksamaal oli 1921. aasta keskpaigani märksa 
tagasihoidlikum kui Austrias, Ungaris ja Poolas. Hulgihindade tase isegi alanes 1920. aasta 
märtsi ja 1921. aasta juuni vahel. Näib, et ka tolleaegne stabiliseerimispoliitika oli arukas, 
kuid seda ei olnud võimalik rakendada edaspidi ja järsk allakäik algas juba 1921. aasta teisel 
poolel ning võttis 1922. aasta keskpaigast uskumatud mõõtmed. Nimelt oli 27. aprillil 1921 
Saksamaale esitatud tohutu reparatsioonimaksude arve summas 132 miljardit kuldmarka. 
Summa ületas tunduvalt seda, mida Weimari Vabariik oleks maksumaksjatelt suutnud 
koguda. Nii kasutas Weimari valitsus reparatsioonimaksude tasumiseks ka rahapressi. Juba 
1922. aasta lõpuks oli hinnatase Saksamaal tõusnud 5470%. Kui Prantsusmaa okupeeris 1923. 
aasta mais Ruhri, et sakslasi reparatsioone maksma sundida, hakkas Saksa Riigipank valitsuse 
nõudmisel raha piiramatult juurde trükkima. Töösturitele anti toetustena hiigelsummasid, ka 
töölisi toetati. Riigitrükikoda ei jõudnud enam üksi raha valmistada ja tööle pandi sajad 
eratrükikojad. Tarvidust ei suudetud sellegipoolest katta, sest marga väärtus langes kiiremini 
kui suurenes raha hulk. 1922. aasta suvel kasvasid hinnad keskmiselt 50% kuus, aasta hiljem 
100% kuus ning lühikesel ajajärgul 1923. aasta sügisel 1000% kuus, st hinnad kahe- või 
kolmekordistusid nädala jooksul.222 Maksude kogumine maksis rohkem kui maksud sisse 
tõid. 1923. aasta suve seaduse alusel võisid riigiasutused, omavalitsused ja isegi suurtöösturid 
välja anda hädaraha. Selle katteks kasutati kulda, rukist, kivisütt, kaalisoola jms. Hädaraha 
anti välja kokku ühe miljardi kuldmarga väärtuses. Las Vegases kasiinodes tapetseeriti Saksa 
markadega seinu. 1923. aasta detsembriks olid hulgihinnad sõjaeelsega võrreldes kasvanud 1 
261 560 000 000 korda. See oli ka põhjus, miks liitlased süüdistasid Saksamaad oma raha 
meelega annulleerimises, milles oli oma tõetera, kuid sakslastel ei olnud teist pääseteed. 
Loomulikult saadi seejuures kasu välismaalaste käes olevate Saksa markade ja väärtpaberite 
väärtusetuteks muutumisest. Ka siseturul võitis Saksa riik rahaväärtuse tühistamisega 
hiigelsummasid. Töösturid ja kinnisvarade omanikud vabanesid võlgadest. Aastatel 1920–24 
kaeti kaks kolmandikku valitsuse kulutustest raha juurdetrükkimisega.223   

Passiivne vastupanu Ruhri okupeerimisele lõpetati 1923. aasta septembris. Maksud 
valoriseeriti kulla-alusele. Uus vääring – rentenmark kehtestati 1923. aasta novembris. 
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Valitsus piiras drastiliselt eelarve defitsiiti. Edu kindlustati sellega, et uue rahaühiku 
emissioon oli rangelt piiratud. Lõpuks sõltus kõik rahva usaldusest. Kui näis, et rentenmark 
suudab oma väärtust säilitada, tõusis rahva nõudmine sularaha järele järsult. Nii viis 
Saksamaa oma stabiliseerimise esimese etapi läbi välisabita, ehkki rahvusvaheline laen 
võinuks seda protsessi tunduvalt tõhustada. 1924. aastal saadud rahvusvaheline laen, mis 
tähistas suurte kapitalide sissevoolu algust, aitas siiski stabiliseerida majandust.224 
Rentenmark kehtis kuni septembrini 1924, kui Dawesi plaani vastuvõtmisega pandi alus uuele 
kullal põhinevale rahale. Uus maksevahend, riigimark, oli väärtuselt rentenmargaga võrdne ja 
pidi 40% ulatuses kulla või välisvaluutaga kaetud olema.225 Pärast seadust, mis tagas 
Riigipanga reorganiseerimise ja vääringu unifitseerimise oktoobris 1924, kaotati suurem osa 
valuutaliikumist reguleerivatest korraldustest. 

1921. aastal oli tootmine ja tööhõive Saksamaal olnud kõrgem kui deflatsiooni esile 
kutsunud Ühendkuningriigis. Kuid 1923. aastal langes aktiivsusmäär tugevasti. Aasta lõpuks 
oli reaalsissetulek vaid kolmandik 1913. aasta tasemest, tööstustoodang isegi allpool 1920. 
aasta taset, tööpuudus aga väga suur.226 Hüperinflatsioon oli kahjustanud kogu majandust. 
Saksamaa pidi alustama oma rekonstrueerimisfaasi uuesti. Inflatsioon oli kutsunud ellu palju 
uusi ettevõtteid, kuid suur osa nendest uutest võimsustest ei olnud kohandatud uuteks 
eesmärkideks. Suurem osa võlgadest haihtus olematusse. Stabiliseerimine viis hulga 
inflatsiooniajal tekkinud industriaalettevõtete pankrotistumiseni.  

Kümnendi teisel poolel algas majanduslik õitseng, mida finantseeriti suuresti 
välislaenudest. Tööstustoodang tõusis 1926. aasta esimesest poolest kuni 1927. aasta esimese 
pooleni 31%. Koguinvesteeringud olid väga suured, moodustades 1927. ja 1928. aastal 
keskmiselt 12% rahvuslikust sissetulekust; sellest ligikaudu poole moodustasid 
välisinvesteeringud.227 1923. aastast kuni 1928. aastani kasvas Saksamaa SKT rohkem kui 
50%, st 9% aastas; see oli erandlikult kõrge kasv, isegi kui arvestada, et 1923. aasta ei olnud 
päris normaalne aasta. Selle tõusu taustaks oli laiaulatuslik kapitali import USA 
suurkorporatsioonide Ford ja General Motors haruettevõtete asutamise kaudu ning Saksa 
valitsuse välislaenude. See tähendas, et Saksamaa sai välisfinantse rohkem kui 
reparatsioonidena ära maksis.228 Osalt oli välisinvesteeringute suur osakaal põhjustatud ka 
inflatsioonist: kuna suur osa likviidsest kapitalist ja säästudest hävisid, oli sakslaste 
säästuvalmidus madal ka pärast 1923. aastat. Seega olid laenud lühiajalised ja intressimäärad 
kõrged, mistõttu Saksamaa riik ja ettevõtjad pidid võtma ulatuslikke välislaene. Inflatsioon oli 
põhjustanud ka tugeva sotsiaalse vapustuse, mille üheks väljundiks oli poliitiliste 
äärmusjõudude suur populaarsus 1930. aastate alguses – teise majandusliku vapustuse ajal. 
Lõppkokkuvõttes oli stabiliseerimispoliitika halb, ent seda hinnates tuleb silmas pidada, et 
Saksamaa ei olnud oma valikutes vaba. 

Kõige halvemad stabiliseerimiseeldused olid Poolas. 1926. aastal raha stabiliseerinud 
Poola oli rikas erisuste, vaene aga majandusressursside poolest. Ligikaudu 2/3 elanikkonnast 
olid poolakad, ülejäänud põhiliselt ukrainlased (15%), juudid (9%), valgevenelased ja 
sakslased. ¾ rahvastikust elas maal. Rahvused paiknesid suhteliselt kompaktselt. Rahvastiku 
juurdekasv oli suur. Jõukus oli rahvuseti erinevalt jaotunud: Poola idaosa, kus elasid 
valgevenelased ja ukrainlased, oli väga vaene. Elanike, institutsioonide ja traditsioonide 
integreerimisülesanne oli tohutu. 1919.–20. aastal oli ringluses kuus erinevat valuutat, viis 
regiooni säilitasid eraldi administratsiooni, armeejuhatuses kasutati nelja keelt. Lisaks oli 
kolm seadustekogu ning kaks kokkusobimatut raudteemõõtu.  
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Poola naabrid olid ühtlasi poolakate vaenlased. Kolme esimese aasta jooksul pidas 
Poola kuus piirisõda: Saksamaa (Poznanis ja Sileesias), Tšehhoslovakkia, Leedu, Ukraina ja 
Nõukogude Venemaa vastu. Relvavõitlus Nõukogude Venemaaga lakkas alles 18. oktoobril 
1920 ning Riia rahuleping sõlmiti 18. märtsil 1921. Poola sai Sileesia idaosa, oma kõige 
industrialiseerituma territooriumi söekaevanduste ja metallitehastega tagasi alles 1922. aasta 
suvel. Senini oli suur puudus söest, mida nii nagu teisi olulisi Sileesia tooteid tuli 
importida.229 

Ka sisepoliitiline elu peegeldas Poola ühiskonna killustatust. Poola konstitutsioon oli 
sarnaselt Eestiga väga parlamendikeskne. Paraku andsid presidendi võimu piiratus ning 
tugeva ametnikkonna puudumine lõppkokkuvõttes halva tulemuse. Poola erakondade 
killustatus ja kokkuleppevõimetus tegid raskeks selge parlamendienamuse saavutamise. 
Seimil oli probleeme nii oma tahte väljendamises kui ka staatuse maksmapanekus. Poliitiline 
võim oli killustunud administratsiooni erinevate grupeeringute vahel, valitsused suutsid 
võimul püsida väga lühikest aega ja olid jõuetud. Seetõttu pole imestada, et Poolas oli 
inflatsioonikõver 1921. aasta keskpaigani järsem kui üheski teises riigis. Järgmise aasta 
jooksul see aeglustus, ent hakkas uuesti kiirenema 1922. aasta keskpaigast ning eriti 1923. 
aasta lõpus.  

Stabiliseerimine oli kompleksne ja aeganõudev protsess. Kuna täidesaatev võim oli 
väga nõrk, tehti kuni 1921. aastani inflatsiooni peatamiseks vähe. 1921.–23. aastal prooviti 
kaks korda stabiliseerida majandust maksureformi kaudu. Mõlemad üritused kukkusid pärast 
lühiajalist edu läbi, peamiselt seetõttu, et jõupingutusi lõdvendati enneaegselt. Tegelikult oli 
eelarvetulude suurendamiseks tugevasti ruumi, kuna maksukoorem isiku kohta Poolas oli 
1920. aastal 5 kuldfranki, 1923. aastal 10 kuldfranki, ent enne sõda oli Poola territooriumide 
keskmisena olnud 28 kuldfranki. Järgmine katse tehti 1924. aasta alguses, ajal, mil Poola oli 
juba hüperinflatsioonis. Wladislaw Grabski reformidega kehtestati jäigad fiskaalmeetmed, 
kaasa arvatud maksude valoriseerimine kulla baasil, mis stabiliseeris uue valuuta – zloti. Zlott 
baseerus kullal ja oli ekvivalentne kuldfrangiga. Zloti emissiooni korraldas Poola Pank, kuid 
eelarvet ei tasakaalustatud kuni 1926. aastani. Kuni selle ajani puudusid tingimused suurteks 
välisinvesteeringuteks, tööstuse taassünniks ja primitiivse majanduse infrastruktuuri 
parandamiseks. Maksud ja tollid valoriseeriti 1. jaanuarist 1924. Kuid taas oli edu lühiajaline, 
osalt seetõttu, et fiskaalmeetmeid lõdvendati järjekordselt liiga vara ja osalt režiimi nõrkuse 
tõttu – kujunenud olukorras nõudis finantsreform otsustavaid meetmeid. Import kasvas ning 
jaanuaris 1925 hakkas tugevnema surve keskpanga välisvaluutareservidele. Erinevalt 
Saksamaast ei võetud ette efektiivseid abinõusid laenamise kitsendamiseks. Ka teised tegurid, 
nagu kaubandusbilansi puudujääk, halb saak, tollisõda Saksamaaga ja välisabi täielik 
puudumine, ei soodustanud raha stabiliseerimist. Poola hüperinflatsioon saavutas maksimumi 
1924. aasta märtsiks (hinnad olid tõusnud 2 452 780 korda), millega hoidis Saksamaa ja N. 
Venemaa järgi kolmandat kohta maailmas. Mais 1925 kitsendati uuesti importi. 1925. aasta 
lõikus oli külluslik. Import vähenes kolmanda kvartali jooksul järsult ja jäi madalaks kuni 
veebruarini 1926, mil eksport tunduvalt tõusis. Ehkki pangatähtede ringlus langes järsult peale 
aprilli, ei tõmbunud kogu tsirkulatsioon kokku, vaid kasvas aeglaselt, kuna valitsus laskis ise 
münte käibele – ning nende ringlus kasvas kiiremini kui pangatähtede tsirkulatsioon kahaneda 
jõudis. Nimelt oli valitsus seadusega saanud õiguse juubelimüntide emissiooniks 12 zlotti 
isiku kohta, või kokku ligikaudu 350 miljonit ja seda tõsteti augustis veel 50 miljoni võrra. 
Dollari hind ning suurmüügihinnad hakkasid uuesti tasapisi kerkima. Zloti kursi alanemine 
sünnitas uue hüperinflatsiooni kartuse. Kui zlott langes, prognoosis avalikkus selle jätkumist 
ning reageeris niisamuti kui 1923. aastal, maksude ja tollide maksmise viivitusega. Nii kasvas 
1925. aasta teisel poolel eelarve defitsiit.230  
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Aasta teisel poolel üritati energiliselt defitsiiti vähendada. Algul keskenduti 
eelarvekulude kärpimisele, kuid 1926. aasta aprillis võttis valitsus ette jõulise aktsiooni 
suurendamaks sissetulekuid, viies sisse 10%-lise lisamaksu ja suurendades raudteetariife. 
Pärast 1925. aasta neljandat kvartalit oligi eelarvedefitsiit kiiresti kahanenud. Zloti 
vahetuskurss paranes ja juulis 1926 stabiliseeriti de facto.  Zloti algsest väärtusest oli alles 
jäänud 58%. Selleks ajaks oli ka eelarvedefitsiit kadunud.231 Need meetmed taastasid peagi 
usalduse raha vastu ja uus vahetuskurss legaliseeriti formaalselt järgmise aasta sügisel 
rahvusvahelise stabiliseerimislaenu abil.232 Uue vääringureformiga anti keskpangale 
ainuõigus rahamärke välja lasta.233 Tähelepanuväärne on, et Pilsudski riigipööre (mai 1926) 
toimus ajal, mil ühiskonda oli haaranud suurim ebakindlustunne. Ehkki demokraatlik süsteem 
oli pannud stabiliseerimisele aluse, ei olnud kindlaid tulemusi veel märgata.  

Sõjapurustuste likvideerimine Poolas toimus kiirelt 1920. aastate alguses ja oli 
kümnendi keskpaigaks enam-vähem teostatud. Tööpuudus peaaegu kadus. Raha alanemine 
lubas Poola tööstusel end uuesti koduturul kehtestada ning isegi võita stabiilsete maade turge. 
Inflatsioonimaks moodustas aastatel 1918–1923 kaks kolmandikku eelarvetuludest. Suur osa 
sissetulekutest jaotati riigi poolt äriringkondadele ümber peamiselt subsiidiumide ja krediitide 
vormis, mis raha väärtuse langedes tähendasid kas osaliselt või täielikult ärakinkimist. 
Peamisteks kasusaajateks teiste elanikkonna gruppide arvel olidki äriringkonnad. Palkade tase 
1923.–1924. aastal oli ligikaudu pool sõjaeelsest. Kui võrrelda 1919. aasta 30%-ga, oli seegi 
edasiminek Talupoegadele olid inflatsiooni tagajärjed kahesugused nagu Eestiski. Inflatsioon 
kaotas suure osa talupoegade võlgnevusest, kuid hävitas ka säästud, kuna 
kaubandustingimused olid häiritud. Suurem osa inflatsioonimaksust lasus ühiskonna 
vaesematel kihtidel. Seetõttu ei ole üllatav, et inflatsioon tõukas ühiskonda rahulolematusele, 
eriti linnades. Poolat haaras 1923. aasta teisel poolel, inflatsiooni haripunktil rahutustelaine. 
Ka inflatsioonijärgne depressioon oli terav, tööstustoodang langes 20%. Suurem osa 
varasemast edust libises stabiliseerimisperioodil käest. 1920. aastate keskel oli 
tööstusaktiivsus sõjaeelsest madalam.234 Poola sissetulek isiku kohta jäi dekaadi lõpuks 
tõenäoliselt 1913. aasta tasemele alla, osalt küll elanikkonna kiire kasvu tõttu. 

Esimeste stabiliseerimisürituste läbikukkumine Poolas oli otseselt põhjustatud 
poliitika vigadest. Ehkki valoriseerimine viidi läbi, ei jätkunud järjekindlust ja 
inflatsioonispiraal käivitus taas. Poola stabiliseerimispoliitikat tuleb pidada halvaks, kuid 
samas tuleb arvestada, et tegemist oli erakordselt raske ülesandega. 

 
II PEATÜKK. EESTI MAJANDUS VABADUSSÕJA TEENISTUSES 

 
Võimu ülevõtmine. Toitlustuskriisi lahendamine  

 
Vabadussõja aega võib pidada esimeseks perioodiks iseseisva Eesti majanduses. Kuni 1919. 
aasta maini oli peaministriks Konstantin Päts, novembrini 1919 Otto Strandman ning seejärel 
Jaan Tõnisson. Majanduspoliitika põhisuundades nende valitsuste vahel suuri erinevusi ei ole 
märgata. Rahaministriks oli kõigis valitsustes endine Maanõukogu Rahaasjanduse osakonna 
juhataja Juhan Kukk. Siia kusagile pilt nr 17, Otto Strandmani valitsus. 

Liitriikide ja Saksamaa vahel 11. novembril 1918 sõlmitud vaherahulepingu kohaselt 
kohustus Saksamaa oma okupatsiooniväed viima välja ka Eestist. Saksa sõjavägi pidi jääma 
siia seniks, kuni Eesti saab end poliitiliselt, majanduslikult ja sõjaliselt korraldatud. Selleks 
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pidid okupatsiooniväed andma riigi valitsemise üle Ajutisele Valitsusele, jätkates riigipiiride 
kaitset bolševike vastu.    

19. novembril kirjutasid Saksa riigi Baltimaade peavolinik August Winnig ja Eesti 
Ajutise Valitsuse esindajad alla riigivõimu üleandmise lepingule. Juba 16. novembril oli 
Ajutine Valitsus avaldanud määruse, milles teatati, et Eesti Vabariigi valitsus võtab lahkuvate 
Saksa vägede kohapeal olevad tagavarad ja laod Eesti riigi omandiks. Lahkuvatelt vägedelt 
keelati asjade eraviisiline omandamine ostu või muul teel. Riigivõimu üleandmise lepingu 
punkt 2 kohaselt pidid Eesti Ajutise valitsuse asutused üle võtma bürood, laod, inventari, 
tagavarad ja kassad, kui need ei kuulunud sõjaväele. Samal päeval võttis Ajutine Valitsus 
vastu ajutised administratiivseadused, millega jõustati 24. oktoobrini 1917 Eesti piirides 
kehtinud seaduslikud määrused, ning Saksa võimude poolt antud seadused ja määrused, mis 
olid antud pärast 24. oktoobrit, kui need vahepeal Eesti Maanõukogu, Päästekomitee ja 
Ajutise Valitsuse õigusaktidega muudetud ei olnud.235   

Võimu tegelik ülevõtmine ei kujunenud aga lihtsaks, eriti Riias asuvale Saksa 
väejuhatusele alluvas Lõuna-Eestis. Novembri lõpus ja detsembris valitses seal 
võimusegadus. Leidus valdu, kus oli korraga kolm vallavanemat – tsaariaegne, Kerenski-
aegne ja Saksa okupatsiooni aegne. Olukorda raskendas veelgi Pihkvast Eestisse taganenud 
Vene Põhjakorpuse omavoli ning alates oktoobri lõpust Venemaalt Eestisse imbuma hakanud 
enamlaste õõnestustöö, mida valitsus ei olnud suuteline kuigivõrd efektiivselt takistama. 

Maa majandus, mis pidi vajadusel tagama sõjapidamise materiaalse aluse, oli 
ruineeritud, riigikassa tühi. Põllumajanduslik tootmine jäi 1918. aastal teravilja osas riigi 
tarvidusele alla ligikaudu kolmandiku võrra, liha osas aga poole võrra. Vaid kartuleid toodeti 
omavajadusest rohkem. Tagavarade olemasolust maal kindlaid andmeid ei olnud, Tallinnas 
aga jätkus põllutööminister Jaan Raamoti andmetel toiduaineid kõigest kolmeks päevaks.236  

Seega ähvardas linnu ja formeeritavat sõjaväge näljaoht ning nii sai valitsuse 
suuremaks mureks riigivõimu kindlustamise kõrval toiduainetega varustamine. 14. novembri 
ajalehtedes ilmunud teadaandes kutsus Ajutine Valitsus üles talupidajaid tooma vabatahtlikult 
valitsuse käsutusse kolm puuda vilja iga külvitiinu kohta. Rukki ja nisu puuda hinnaks 
määrati 15 rubla, kaera ja odra puudale 13 rubla. See jäi turuhinnale tugevasti alla. Seetõttu, 
aga ka segaste olude pärast kukkus vabatahtlik viljavarumine läbi. Nii saadi Viru-, Järva-, 
Lääne-, ja Viljandimaal 28. novembriks kokku rukist 3333, nisu 241, otra 2572 ja kaera 1355 
puuda.237 See teeb kokku vaid 85 tonni ehk viisteist korda vähem, kui külvipind eeldanuks.  

19. novembril andis toitlusminister rea määrusi, millega lubati piima, piimasaaduste, 
munade ja lihaga vaba kauplemine, kuid keelati neid Eesti riigi piiridest välja viia. Juustu 
valmistamine keelati üldse ning vorsti lubati teha vaid hobuselihast. Okupatsiooniaegsed 
määrused, mis keelustasid teiste toiduainete ja viljaga kauplemise, jäid jõusse. Samal päeval 
otsustas valitsus anda Tallinna linnavalitsusele loa Rotermanni leivaäri ja keskmeierei 
rekvireerimiseks.238 

Kuna vabatahtlik viljavarumine toitlustamise kriitilist olukorda ei lahendanud, tuli 
toimida teisiti. Juba 28. novembril oli valitsus Tallinnasse kokku kutsunud maakondade 
esindajate nõupidamise, kus peeti vajalikuks korraldada maal kaks vilja sundvõtmist. Esimene 
pidi olema lõpetatud 15. detsembriks 1918 ja teine 15. jaanuariks 1919. Peale äraantava vilja 
pidi iga maakond toitma ise oma linnu ja maatainimesi (v.a Tallinn, Tartu ja Narva). Kuna 
nüüd osati juba ette näha, et kodumaalt saadav vili suudab rahva ja sõjaväe tarvidusi 
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rahuldada vaid osaliselt ja lühiajaliselt, siis astus valitsus samme vilja saamiseks ka 
Inglismaalt.239  

Sõjategevuse kandumise tõttu Eesti territooriumile ei peetud kinni sundvõtmiste 
tähtaegadest ning kogustest. Kõige raskemaks ajaks toitlustamisküsimuses oli 1919. aasta 
veebruar. Juba jaanuaris oli Toitlusministeerium vähendanud Tallinnas leivanormi kahesajalt 
grammilt 140 grammile. Samuti oli halvenenud leiva kvaliteet, millega linnu ja rindeväeosi 
varustati. Vilja rekvireerimist tuli jätkata.  

Olukord toitlustamises paranes alles pärast 9. veebruari, mil Tallinna jõudis esimene 
saadetis välisvilja – 550 tonni nisu. 1919. aasta mai lõpuni veeti Inglismaalt ja Ameerika 
Abiandmise Administratsiooni (ARA) kaudu Eestisse leivavilja, jahu ja kaeratangu kokku 
9225 tonni. Sissetoodud viljaga oli veebruarist peale võimalik katta ca 2/3 rahva ja 1/3 
sõjaväe vajadusest. Peale leivavilja veeti sisse ka heeringaid, ube, soola, lihakonserve, riisi ja 
muid toiduaineid.240 Kaupa osteti võlgu, kokku 2,7 miljoni dollari ulatuses.241 

1919. aasta mais alustas Ameerika Punane Rist (American Red Cross – ARC) 
tegevust Eestis. ARC-i kaudu saabus Eestisse kingina humanitaar- ja sanitaarabi. Kuni 1920. 
aasta juunini on olemas andmeid ühtekokku kahekümnest Eestisse läkitatud abisaadetisest, 
mis koosnesid toidust, riietest ja medikamentidest, aga ka rahalisest toetusest Eesti Punasele 
Ristile.242 Kokkuvõttes ei olnud ARC-i kaudu saabunud abi siiski kuigi suur. 

Sisepoliitiline olukord oli endiselt pingeline. Äärmiselt raskeks kujunes aprilli teine 
pool, mil enamlased arendasid demagoogilist rahupropagandat. Viis kuud talvesõda pikal 
rindel oli sõdurid ära kurnanud ning järjest langev rahakurss tõi kaasa mitmeid töölisstreike, 
mida bolševikud püüdsid üldstreigiks õhutada. Kõige ohtlikum oli 2. mail puhkenud 
trükitööliste streik. Ajalehed ei ilmunud, seiskus ka raha trükkimine.243  

Toitlustusolukorra lahendus, mis maandas ka sisepoliitilisi pingeid, tuli mujalt. 
Nimelt likvideeris USA sõja järel oma varustusladusid Euroopas. Eesti esindaja 
Kopenhaagenis Karl Menning oli juba talvel võtnud ühendust Ameerika Abiandmise 
Administratsiooni Taani osakonnaga, kellel olid Kopenhaagenis suured toiduainete laod.244 
ARA Taani osakonnalt saadi kokku 630 000 Taani krooni eest võlgu seemnevilja.245 Maikuus 
algasid läbirääkimised USA esindajatega kaupade ostmiseks Prantsusmaal asuvatest 
sõjaaegsetest ladudest. USA sõjaväe likvidatsioonikomisjon Prantsusmaal võis USA Senati 
otsuse kohaselt müüa riiklikest ladudest kaupu ainult erafirmadele. Vormiliste raskuste 
ületamiseks kutsuti Eesti poolt Pariisis ellu osaühing “Revalis”.  

Juba 9. juunil saabus Eestisse esimene suurem saadetis laenuna USA valitsuselt. 
Esimene makseosa kuulus tasumisele kolme, viimane viie aasta pärast. Intressi tuli maksta 5% 
aastas. Kaubapartiist poole moodustasid toiduained (liha, konservid, vili, jahu, kartulid ja 
kuivatatud aedvili, marmelaad, riis), teise poole tarbekaubad (kangad, rõivad, jalanõud, 
tubakas, medikamendid, tööriistad), masinad (autod, elektrimaterjalid) ja raudteematerjalid 
(rööpad, tööriistad ja sisseseaded). Teine saadetis saabus 25. juunil, kolmas, suurim, 7. 
augustil. Kaup oli partiikaup, valida ei antud.246 Koos hilisemate saadetistega osteti aastatel 
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1919–1920 “Revalise” kaudu kaupu võlgu kokku 12,2 miljoni dollari eest.247 See oli väga 
suur kogus. Olukorras, kus sõjavägi oli poolnäljas ja poolpaljas ning rahvas nälgis, mõjusid 
nood sajad tonnid jahu ja seapekki, kümned tuhanded paarid saapaid ning mundreid, arstimid 
ja muu kraam kindlasti vägagi reibastavalt ning tõstsid võimu prestiiži. Kindral Laidoneri 
hinnangul oleks sõjavägi ilma selleta kokku varisenud. Ants Piip on Ameerika varustuslaenu 
abil saadud kaupu pidanud vististi õigustatult Eesti välisdelegatsiooni peateeneks 1919. 
aastal.248  

Ka Inglismaalt saadi laenu peamiselt kaubana. 1919.–20. aastal ostis Riigi 
kaubaagentuur Briti valitsuselt kaitseväe ja osalt ka kodanike varustamiseks nisu-, rukki-, 
odra- ja kaerajahu, suhkrut, nisu, kaera, ube, riiet ja saapaid 310 tuhande naelsterlingi 
väärtuses. Sellest tasuti 120 tuhat naelsterlingit (peamiselt linade müügist saadud 
summadega). Tasumata osa peale andis valitsus võlakohustuse. Ka saadi Suurbritannia 
valitsuselt võlgu 920 tuhande naelsterlingi väärtuses  sõjavarustust.249 

Ameerika varustusladudest kavatseti osta rohkemgi kaupu, peale toiduainete ka 
põllutööriistu, väetisi, kivisütt, puuvilla ja muud. 22. augustil palus Rahaministeeriumi 
esindaja Asutava Kogu Rahaasjanduse komisjonis valitsusele 50 miljoni dollari ulatuses 
laenuvõtmise õigust. K. Pätsi ettepanekul aktsepteeris Rahaasjanduse komisjon laenuvõtmise 
õiguse 20 miljoni dollari ulatuses, kuid otsustas ülejäänud summa seni lahtiseks jätta, kuni 
esitatakse detailsem kava laenu tingimuste kohta.250 Lõplik summa, mille eest Asutav Kogu 
lubas valitsusel laenu teha, oli 25 miljonit dollarit. See võimalus jäi kasutamata, sest varsti 
algas Eestis äge poliitiline rünnak “Revalise” tegevuse vastu, kuhu kisti vennad Puhkid, 
Nikolai Köstner ja isegi Jaan Poska. Asi jäi soiku. Paraku ei ole ka hilisemad uurimised 
selgitanud, kas ja kuivõrd kaasnes “Revalise” tegevusega korruptsioon.  

1919. aasta sügisel andis oma põllumajandus üle mitme aasta jälle esimese Eestisse 
jäänud saagi. Olukord toitlustuses hakkas normaliseeruma. Tähtsamate teraviljade talirukki, 
kaera ja odra külvipinnad jäid siiski 1913. aastaga võrreldes ligikaudu 10% väiksemaks, 
toodangu puhul oli see protsent kindlasti veelgi suurem. Peamiste turukultuuride – kartuli ja 
lina – külvipind oli aga vähenenud vastavalt 25 ja 60%.251 1919. aastal välisturgudel väga 
hinnas olnud lina kogusaak oli aga peaaegu kolm korda väiksem kui sajandi alguses.252 
Kartuli kogusaak oli ligikaudu kaks korda väiksem kui aastatel 1910–14 keskmiselt.253 Siiski 
tähendas põllumajanduse elavnemine seda, et enam polnud vaja toiduvilja suurtes kogustes 
sisse vedada.  

1920. aastal oli Eestis (Petseri maakonda arvestamata) hobuseid 8% ning veiseid, 
sigu ja lambaid 15% vähem kui 1916. aastal.254 Kuid loomapidamistoodang kattis vähemalt 
kodumaa vajaduse. 

  
Finantskaos. Poolraha 

 
Eesti rahanduspoliitikat juhtima asunud isikutel oli üldjuhul vaid tsaariaegsete laenu-
hoiuühisuste praktika. Tsaaririigi keskpanga rahapoliitika – emissiooni ja intressimääradega 
opereerimine, oli aga Eestist ja eestlastest väga kaugele jäänud. 
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Paraku ei olnud otsuseid võimalik pikemalt vaagida ja nendega venitada, sest 
rahandus Eestis oli täielikus kaoses ja Riigikassa tühi. 1917. aastal, pärast enamlaste 
riigipööret ja Saksa okupatsiooni ajal põranda all olles oli valitsus saanud eraasutustelt ja 
isikutelt mitmesuguseid summasid laenude ja toetustena. Need kulutati peamiselt 
välisdelegatsioonile ja propagandakirjanduse väljaandmiseks. Valitsuse eelarve (tulud ja 
kulud) tõusis enamlaste võimuloleku ajal 1917. aasta lõpul ja 1918. aasta algul 56 000 Vene 
rublani ja Saksa okupatsiooni ajal 350 000 Saksa margani.255  

Ehkki riigivõimu üleandmise lepingu kohaselt pidid sakslased riigi ja omavalitsuste 
finantsid tagastama, kujunesid asjad tegelikult teistsuguseks. Põhja-Eesti maavalitsuse 
ülevõtmisel selgus, et Tallinna rentei256 kassast oli üle 1 miljoni idarubla Ida-Laenukassasse257 
ära viidud ja saadi üle võtta vaid 16 tuhat idarubla.258 Ka teised renteid ja omavalitsusasutuste 
kassad olid tühjad. Ida-Laenukassa pidas kinni ka Talurahva Põllupanga ning teiste asutuste 
summad.259 Ülevõtmiskomisjoni aruande kohaselt käsitasid sakslased nende poolt Eestis 
käibelelastud raha laenuna ja väitsid, et hoopis Eesti asutused on neile võlgu. 1. detsembriks 
andsid sakslased siiski Ajutisele Valitsusele 937 500 duumarubla 5%-lise laenuna üheks 
aastaks.260 Küll oli aga jäänud okupatsioonivõimudel kahe silma vahele Saksa toitlusameti 
summa sada tuhat idamarka, mille Jaan Raamot üle võttis.261 See oligi kogu fond, millega 
Ajutine Valitsus pidi maad valitsema hakkama. Ajutise Valitsuse rahaministri kohta öeldi, et 
ta võiks Riigikassa oma taskusse mahutada. See polnuks vale, kui keegi selle dollaritesse või 
naelsterlingitesse ümber oleks vahetanud.  

Kuid elanikkonnal rahapaberit jagus. I maailmasõja ajal oli Venemaa oma kasvanud 
väljaminekud korvanud katteta paberraha emissiooni ligi kahekordse suurendamisega.262 
Tsaarirublade trükkimist jätkas ka Vene Ajutine Valitsus, ning lisas omalt poolt ringlusse 
duumarublad ning 20- ja 40rublased kerenskid. Kõik need rublad jäid liikvele ka peale 
oktoobripööret. 1918. aasta alguses andis bolševike Rahvakomissaride Nõukogu lisaks 
eelnimetatud väärtmärkidele raha funktsiooni veel mitmesugustele võlakohustustele, 
laenutähtede kupongidele ja obligatsioonidele.  

See peegeldus loomulikult rubla hinnas. Tsaarivalitsus oli pärast sõja algust 
loobunud kullastandardist, kuid kehtestanud rubla sundkursi. Sellel oli vähe ühist rubla 
tegeliku väärtusega. Enne tsaarivõimu kukutamist oli rubla kõikunud 50 ja 60% vahel oma 
ennesõjaaegsest kursist. Pärast veebruarirevolutsiooni langus kiirenes, kuid rubla oli 1917. 
aasta kevadeni siiski veel suhteliselt tugev. Suvi tõi kaasa kiire languse. Kui aprillis küsiti 
naelsterlingi eest Peterburis 16 rubla, siis septembris juba 32. Bolševike riigipöörde ajal 
oktoobris tuli maksta 38 rubla ning 1918. aasta lõpul 150.263 
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Samal ajal lasti Saksa okupatsiooni all olnud piirkondades käibele Saksa riigimargad 
ja Ida-Laenukassa rublad ja margad. Et Ida-Laenukassa rublad olid ette nähtud hiljem 
vahetada riigimarkadeks kursiga 1 rubla = 2 marka, käsitati neidki markvääringuna, mida 
samuti Saksa okupatsiooni ajal tuli vastu võtta. Vene rublade kursiks kehtestasid Saksa 
võimud 1,5 marka. 1918. aasta 20. juuli määruse kohaselt ei olnud Vene raha vastuvõtt 
vallutatud territooriumil kohustuslik, kuid igapäevases käibes võrdsustati rubla margaga. 
Rendi ja maksude tasumisel oli rubla kurss mõnevõrra kõrgem, ulatudes 1,5 margani. Saksa 
sõjaväevõimude määrusega 15. septembrist 1918 kindlustati markvääringut veelgi. Vene 
rahas tohtis tasuda vaid vanu võlgu, kusjuures 20- ja 40rublaseid kerenskeid polnud 
kohustuslik vastu võtta. Rubla kursiks arvestati, sõltuvalt tehingu toimumise piirkonnast ja 
ajast, 1,5 marka või 1 mark.264 Hoolimata sakslaste korraldustest peeti rahva seas kõige 
väärtuslikumateks tsaarirublasid. Toiduainete hinnad olid järsult tõusnud, aga 
tööstuskaupadest valitses linnades äärmine nappus. Nõnda oli võimu Ajutisele Valitsusele 
ülemineku hetkeks rahva, eriti maainimeste kätte kogunenud suured summad Vene ja Saksa 
paberraha. Tegemist oli lustakalt värvika, aga arveldusteks tülika paberimassiga.  

Eesti Vabariigi 19. novembri ajutiste administratiivseadustega oli jäänud kehtima 
Saksa okupatsioonivõimude markvääringu kehtestanud korraldus. Esimene valitsuse otsus, 
millega kinnitati ja määratleti täpsemalt Saksa okupatsiooniaegse markvääringu kehtivust, 
tehti valitsuses 28. novembril seoses riigimaksude sissenõudmise alustamisega. Maksmata 
maksud loeti võlgadeks Vene tsaarirublades ja arvati ümber Saksa ja idamarkadesse suhtes 1 
tsaarirubla = 1,5 marka. Idarubla hinnati 2 margaks, duumarubla 1,25 margaks ning kerenski 
rubla 1 margaks. Makse võis maksta kõigis neis rahades. Vastav rahaministri määrus ilmus 3. 
detsembril.265 

29. novembril Punaarmee poolt hõivatud Narva linnas ilmus aga juba päev varem 
Eesti Töörahva Kommuuni dekreet, millega kehtestati vääringuks Nõukogude Venemaal 
käibiv rubla, kusjuures nii tsaari-, duuma- kui ka kerenski rubla hinnati üheväärseteks, Saksa 
mark võrdsustati aga 50 kopikaga. Seega väärtustati enamlaste võimu all oleval territooriumil 
Vene raha kuni kaks korda kallimalt kui ülejäänud Eestis.266 Peale selle käibis hulgaliselt 
valeraha. Või poolvaleraha. Rindelt valitsusele teateid toonute andmete järgi olnud vene 
sõjaväelastel raha rullidena, mille otsast lõigati nugadega kerenskeid.267 Olukorras, kus rinne 
polnud kuigi püsiv, põhjustasid erinevused raha hindamises ning valeraha levik kahtlemata 
segadust.   

14. detsembril andis Ajutine Valitsus määruse, millega ka Soome mark kuulutati 
Eesti Vabariigi piirides seaduslikuks maksevahendiks ja võrdsustati idamargaga ehk 50 
idakopikaga.268 Nii olid Eesti piirides sellest ajast seaduslikult käibel kolme riigi erinevad 
maksevahendid, küll mõneti erinevas staatuses. 
 Ent ometi ei jätkunud raha hädavajalikeks kulutusteks armeele, omavalitsusasutustele, 
koolidele ja valitsusaparaadile. Kui valitsus põranda alt välja tuli, kaeti esimesed kulud 
eraasutustelt ja isikutelt saadud laenudest, mille üldsumma tõusis 1918. aasta oktoobri-, 
novembri- ja detsembrikuu jooksul 1,4 miljonile margale. Valitsus sai ka kodanikelt annetusi 
– sõrmuseid, sõlgi, käevõrusid, taskukelli jms.269 Ajutine Valitsus lootis tollal küll väga 
välislaenule, ja tegutses selles suunas, aga midagi konkreetset ei selgunud. Sularaha oli tarvis 
aga otsekohe.  
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19. novembril esitas rahaminister Juhan Kukk valitsusele kava Riigikassa 5%-liste 
lühiajaliste võlakohustuste väljaandmiseks. Neid loodeti realiseerida kõrvuti pankadega ka 
eraisikutele ja -ettevõtetele. Soomes trükitavad võlakohustused loodeti kätte saada nädala-
kahe pärast. Valitsus otsustas esitada kava Maanõukogule.270 20. novembril valitsuse istungil 
teatas Saksa vangilaagrist tagasijõudnud Konstantin Päts Leedu otsusest võtta Saksa idarubla 
Leedu rahaks ning leedulaste vastavast soovitusest Eestile.271 Ilmselt olid leedulased võtnud 
sakslastelt üle Kaunases asunud ja idarublasid trükkinud Ida-Laenukassa trükikoja.272 See 
ettepanek tõsisemalt arutusele ei tulnud.   

22. novembril kandis rahaminister oma kava Maanõukogule ette. Esialgu otsustas 
Maanõukogu moodustada fraktsioonide esindajatest komisjoni, kus ettepanek pidi sisuliselt 
läbi arutatama.273 23. novembril eelnõu teise arutamise juures Maanõukogu täiskogus tuli Jaan 
Tõnisson aga välja uue ideega – anda pankade toetusel välja oma raha. Komisjoni 
nõupidamisel oli sama mõtet kaalutud, kuid peetud seda esialgu teostamatuks. Ka 
rahaminister kartis, et oma raha ei leia ebakindlal ajal rahva usaldust. Nii jäi Tõnissoni 
ettepanek esialgu kõrvale. Maanõukogu otsustas realiseerida rahaministri kava: lubada 
Rahaministeeriumil välja anda siselaenuna Eesti Vabariigi 5%-lisi lühiajalisi võlakohustusi 
30–50 miljoni marga ulatuses. Võlakohustuste tagasiostmise tähtajaks määrati 1. mai, 1. juuni 
ja 1. juuli 1919. Võlakohustuste trüki- ning reklaamikuludeks määrati kuni 150 000 marka, s.o 
0,5% laenusummast. Ühtlasi volitati valitsust juhul, kui võlakohustuste müümine küllalt 
kiiresti ei edene, otsima raha muretsemiseks teisi teid. Võlakohustuste väärtuse arvestamise 
aluseks määrati Saksa idamark.274 Sellega detailiseeriti markvääringu alust, milleks sai 
idamark. Otsuse võis tingida Saksa riigimarga jätkuvalt kasvav emissioon Saksamaal. Kuna 
idamarga väljalaskmine oli lõpetatud, osutus see paradoksaalselt kindlamaks rahaühikuks.  

Võlakohustused otsustati trükkida Soomes “Lilius & Herzbergi” trükikojas, 
kupüürides 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 ja 10 000 marka.275 25. novembril teatas Tallinna 
pankade esindaja Edgar Hoeppener valitsuse istungil, et kõik Tallinna pangad on valmis 
Ajutisele Valitsusele krediiti andma, kuid raha olevat pankades vähe ning soovitas seniks, 
kuni võlakohustusi trükitakse, rahva seas laenu ettetellimine välja kuulutada.276 Siselaenule 
tegid propagandat nii ajakirjandus kui maakondadesse saadetud valitsuse emissarid. Levitati 
reklaamplakatit “Peastkem kodumaad, toogem ohvrid, andkem raha riigile.” 6. detsembri 
valitsuse määrusega jaotati laenusumma regiooniti. Teadaanne algas dramaatiliselt: 
“Sõjapidamise jaoks on vaja – raha, raha ja veel kord raha. Vaja on väljamaalt sõjariistu osta, 
sõjameestele moona osta ja palka maksta.”277    

Arvestades rahva käes oleva paberraha rohkust, olid laenu kordaminekuks eeldused 
olemas. Kuid küllap mäletati veel värskelt endisi Vene valitsuste riigilaene, mis loomulikult 
tasumata olid. Usaldust ei soodustanud ka bolševike järjest arenev pealetung. Laenupaberite 
ettetellimine kajastab vististi sarnaselt esimese vabatahtliku mobilisatsiooniga rahva üldist 
usku iseseisvuse püsimajäämisesse või veelgi täpsemalt, poliitikute idealismi selle usu 
ülehindamisel.  

Igatahes ei andnud siselaen kaugeltki seda, mida loodeti. Rahaministri aruandest 
Maanõukogus 27. detsembril 1918 selgus, et laekunud oli ainult 3–4 miljonit marka,278 15. 
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jaanuariks aga 6 miljonit marka.279 Üldse suudeti laenust realiseerida 16. jaanuariks 1919 vaid 
8,9 miljonit marka ehk 30% üldsummast.280 Vahest oleks kampaania paremini õnnestunud, 
kui riik saanuks kohe Vene ja Saksa raha vastu anda võlakohustusi. Kuna neid aga veel ei 
olnud, registreeriti tellimus, mille eest raha võeti. Nii käsitlesid kodanikud seda pigem 
annetusena ja sedamoodi vaadates ei olnud tulemus halb.  

7. jaanuari valitsuse istungil esitas rahaminister aruande, milles märkis, et olukord 
nõuab erakorraliste abinõude tarvituselevõtmist. Uute laenude tegemine Soomest oli 
lootusetu, kuna sarnaselt Eestile olid ka seal pangad tühjad. Rahaminister tegi ettepaneku: 
panna needsamad võlakohustused, mis on “rahanäolised, raske järele teha” – rahana käima.281 
Oli ju nurjunud vabatahtlik siselaenu ettetellimine, mis oleks pidanud tooma kokku kuni 50 
miljoni marga ulatuses mitmesugust Vene ja Saksa raha. Samuti oli ebaõnnestunud suuremate 
välislaenude saamine. Olukord sundis improviseerima ja ega midagi seesugust raske välja 
mõelda olnudki. Nii ei olegi teada, kes oli algidee autor, kas rahaminister, pangamehed või 
keegi teine.  

15. jaanuaril valitsuse ja Maanõukogu Vanematekogu ühisel istungil teataski 
rahaminister, et oma raha väljaandmise eeltööd võtavad veel aega, seniks aga on 
ministeeriumil kavatsus panna siselaenu võlapaberid käibima rahana. Küsimusele, kas 
rahaline seisukord pole lootusetu, kas üldse suudetakse sõda pidada, kui sõjakulud varsti 
tõusevad 1 miljoni marga peale päevas, vastas rahaminister, et illusioone ei ole tehtud, kuid et 
“seni ära on elatud, saame ka tulevikus elama”.282 Lõpliku otsuse tegi valitsus 16. jaanuaril ja 
kuulutas selle välja 18. jaanuaril 1919.283   

Tegelikult oli võlakohustusi rahana käsitletud juba varem. 28. novembri valitsuse 
istungil oli arutusel pankade ettepanek, kes soovisid ajutiste võlakohustuste ettetellimise eest 
maksta omavahendite puudusel klientide rahaga ning lubada ajutiste võlakohustustega maksta 
riigimakse, võlgu jne. Valitsus oli sellega nõus.284 4. jaanuaril oli valitsus rahaministri 
ettepanekul kinnitanud määruse ka Tallinna Arvekoja tähtede kehtestamiseks 
rahamärkidena.285 

Rahadeks kuulutatud pabereid 16. jaanuaril tegelikult veel ei olnudki. Esimene partii 
trükivärskeid võlakohustusi saabus Helsingist Tallinna alles 21. jaanuari õhtul.286 23. jaanuaril 
järgnes rahaministri täpsustav teadaanne, milles kuulutati, et ajutiselt, kuni riigi kassatähtede 
väljaandmiseni, pannakse seadusliku makseabinõuna käima 50, 100, 200, 500 ja 1000 marga 
suurused võlakohustused. Ühtlasi peatati võlakohustuste müük ja vahetus Vene rahade vastu. 
5000- ja 10000margaste võlakohustuste müük pidi edasi kestma, kuid ainult Saksa ja Soome 
rahade vastu.287 Seega olid väiksemad võlakohustused kuulutatud rahadeks, suuremad aga 
võlakohustusteks jäänud ning ühtlasi alandatud Vene rahade staatust.  

21. jaanuari valitsuse istungil oli rahaministri ettepanekul otsustatud kohustada kõiki 
eraisikuid ja asutusi, riigi- ja omavalitsusasutusi vastu võtma tsaari- ja duumarublasid kindla 
hinnaga 1 rubla = 1 mark, 20- ja 40rublaste kerenskite vastuvõtmine ei olnud aga sunduslik. 
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Samuti keelustati Vene rahade sissetoomine väljastpoolt.288 Ei ole aga usutav, et viimast 
korraldust väga tõsiselt võeti.   

Esialgu rahadena käimapandud võlapabereid, mida 1. veebruariks oli liikvel juba 
16,5 miljoni marga eest, käsitleti hädarahadena, seda nii riigivõimu kui ka rahva poolt. Nende 
välimus polnud suurem asi. Välismaalased kutsusid neid “vabamaaks”, eestlased “kukkedeks” 
ja “pätsudeks”. Kõige hinnatumad Eestis olid aga endiselt Vene tsaarirublad. Suure Vene riigi 
varasem võimsus oli jätnud sügava jälje.289 Et Helsingis olid tsaarirublad madalamalt 
hinnatud, arenes Tallinnas laialdane hangeldamine, mis ähvardas Eestit tsaarirubladega üle 
ujutada.290 

Võlakohustusi trükiti kuni 1919. aasta septembrini kokku 250 miljoni marga eest. 
Seda oli märksa rohkem kui algselt kavandatud 30–50 miljonit. Välismaal võlakohustusi ei 
tahetud. Ka Vabadussõjas võidelnud Soome vabatahtlikele maksti osalt palka 
võlakohustustes, mida Soomes aga ei hinnatud, mistõttu Eesti saatkond pidi need rahaks 
ümber vahetama.291 Eestis oli neil siiski oma funktsioon olemas. Ja see, et neid niigi palju 
hinnati ajal, kus neil reaalset katet ei olnud, demonstreeris elanikkonna usaldust oma riigi 
vastu.    

 
Pärisraha käibelelaskmine. Välislaenude otsingud. Eesti Panga asutamine 

 
Juba 26. novembril, kolm päeva pärast rahaministri arvamusavaldust, et “ebakindlate aegade 
tõttu” pole otstarbekas oma rahasid käiku lasta, tegi Peet Aren valitsuse istungil ettepaneku 
moodustada komisjon, mis töötaks välja Eesti  postmargid, rahakujud ning lipud. Valitsus 
otsustas ettepaneku edasi Rahaministeeriumisse saata.292 Mis meelemuutuse tingis, ei ole 
teada. Siselaenu läbikukkumine polnud veel selge, ajad polnud kindlamaks muutunud ega 
lootused välislaenule kadunud. 26. novembri ja 9. detsembri vahel tehti lõplikud otsused. 9. 
detsembril sai idee valitsuse heakskiidu. Otsustati välja lasta 5-, 10-, 20- ja 50pennised ja 1-, 
3-, 5-, 10-, 50-, 100- ja 500margased riigikassatähed. Igakordse emissiooni suuruse pidi 
kindlaks määrama Ajutine Valitsus. Määrati kindlaks ka vahekord seni liikunud 
rahamärkidega – ühemargaline Eesti riigikassatäht pidi võrduma ühe idamargaga või 
viiekümne idakopika ning ühe Saksa margaga. Kuna riigil puudus paberraha tagatiseks vajalik 
kullareserv, otsustas Ajutine Valitsus, et “riigikassatähtede eest vastutab Eesti riik kogu oma 
varandustega ja sissetulekutega.”293  
 Ka ajalehtedes vahetati mõtteid tulevase Eesti marga kursi üle ja arutati, millise 
valuutaga seda siduda. Enam soositud oli kas Saksa või Soome mark.294 Rahakursi 
määramisel olulist rahapoliitilist tähendust ei olnud, pigem anti sellega kodanikele orientiir, 
kuidas seni käibinud rahaga toimida. Eesti marga kurss olenes ju tegelikult emiteeritava 
paberraha kogusest ning selle vastu kujunevast usaldusest. 

Rahaministeerium kuulutas välja nii riigi paberrahade kui ka postmarkide, 
tempelmarkide, äritunnistuste ja panderollide kavandite võistluse. Rahamärkide suurus pidi 
olema lähedane Soome rahadele, kujutus kunstimaitseline, teema elemendid “rahvalikud ja 
kodumaalised”. Kujundus pidi sisaldama ka teksti “EESTI marka”.295  

Nii oli Eesti Vabariigi esimese raha nimetus ära määratud juba valitsuse 9. detsembri 
otsusega ning nimetust mark kinnitati lisaks ka Rahaministeeriumi võistluse teadaandes. 
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Maanõukogus ega Rahaministeeriumis raha nimetuse üle ei diskuteeritud. Esiteks ei olnud 
aega niisuguste asjade üle vaielda, teiseks kallutas otsuse marga kasuks ka senise 
markvääringu olemasolu ning markvääringul Eesti Vabariigi võlakohustuste töösolemine ja 
ettetellimine. Uue nimega rahaüksuse emiteerimine võinuks niigi visalt edenevat 
võlakohustuste müüki pidurdada ning suurendada segadust veelgi.    

Võistlusele saatis kavandi kaheksa osalejat. Žürii andis auhinnad erinevates 
kategooriates Peet Arenile,  Kristjan Rauale ja Nikolai Triigile.296 

Detsembri alguses läkitati Peet Aren ja Nikolai Triik Soome õppima paberraha ja 
teiste väärtpaberite valmistamist. Rahamärkide trükkimiseks peeti sobivaimaks sealset F. 
Tilgmanni trükikoda. Rahaministeeriumi esindajaks Soome määrati Mihkel Pung. F. 
Tilgmanni juures korraldas töid tegelikult aga kunstnik Theodor Ussisoo, kes võttis abiks ka 
öötunnid. Raha trükkimiseni jõuti siiski alles 1919. aasta märtsis.297 21. veebruaril kinnitas 
valitsus oma määrusega emissiooni suuruseks 145 miljonit marka.298 

1919. aasta kevadeks olid tööd Tilgmanni trükikojas nii kaugel, et 9. aprillil võisid 
ringlusse tulla esimesed kolm miljonit Eesti marka kolmemargastes kupüürides. Edasi edenes 
rahamärkideks kuulutatud võlapaberite ja kassatähtede emissioon juba kiiresti, kuni aprilli 
keskpaigani anti paberraha välja ca 80 miljonit marka.299 

Märtsi alguseks olid juba ka mõned kohalikud trükikojad valmis kassatähtede 
väiksemaid kupüüre trükkima. Välja valiti J. Paalmanni trükikoda. Juulis asutati Paalmanni 
trükikoja juurde, mis siseministri korraldusega oli sekvestreeritud, vahetult Riigikassale alluv 
Väärtmärkide osakond.300 

Esialgu oli valitsus otsustanud välja anda 145 miljoni marga ulatuses paberraha. 
Loodeti, et tegevusse astuv riigipank katab selle reaalse kindlustusega, kullas või kindlas 
valuutas tehtud välislaenu abil. Asutavale Kogule aprilli lõpus aruannet esitades suhtus 
rahaminister J. Kukk sellesse skeptiliselt, mainides, et “vististi tuleb ka sellest lootusest 
loobuda, arvesse võttes neid väljaminekuid, mis päev-päevalt kasvavad sõja nõuded siin ette 
seavad….Tuleb ka edaspidi trükimasinat tarvitada ja tehnilisest küljest on sellelgi palju 
raskusi. Ei suudeta nimelt nii palju toota rahapaberit, kui iga päev vaja läheb”. Olukorra 
lahendust nägi rahaminister hoopis ühekordse varandusemaksu sisseseadmises (keskmiselt 
10%), mis lubaks hiljem paberraha ringlusest tagasi tõmmata. J. Kuke arvates pidi see samm 
tooma riigile sisse vähemalt 200 miljonit marka.301  

Kuna sõjaline olukord oli märgatavalt paranenud ning Eesti oli oma Soomes 
valmistatud paberrahaga üle ujutatud, sai Ajutine Valitsus 2. mail välja anda määruse, millega 
kuulutas ainsateks seaduslikeks makseabinõudeks Eesti margad, mis Eesti Vabariigi 
kassatähtede ja rahadeks tunnistatud Eesti Vabariigi võlakohustuste näol välja antud. Erandina 
tuli maksudena vastu võtta Saksa või Vene vahetusraha (alla 1 rubla või 1 marga). Ühtlasi 
kaotas kehtivuse Soome, Saksa ja Vene rahade sundkurss. Neid, kes senise kursiga nimetatud 
rahasid vahetada soovisid, pidid seda tegema enne 20. maid kas Eesti Pangas või renteides. 
Saksa sõjaväevõimude poolt antud korraldused maksuabinõude asjus 1918. aastast kuulutati 
kehtetuteks.302  

Sellega lõppes esimene etapp oma rahandussüsteemi kujundamisel. Samas polnud see 
määrus täielik, kuna ei puudutanud võlgade tagasimaksmist. Seetõttu tekkis olukord, et 
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kreeditoride moratooriumi lõpetamisel võis võlgu tasuda duuma- või ka tsaarirahas, nõnda et 
seadusliku maksuabinõuna jäi riigis võlanõuete tasumiseks maksvusele ka Vene rubla. Võlgu 
maksti tagasi tsaarirublades, duumarublades ja isegi kerenskitega. Eesti marga autoriteeti see 
muidugi ei tõstnud.  

Ent see autoriteet ei olnud niigi kõrge, ei pool- ega pärisrahal. Eesti Vabariigi kodanik 
tarvitas riigi esimestel aastatel Eesti marka ainult makseabinõuna, kogumiseks eelistati ikkagi 
tsaarirubla, harvem ka Saksa marka. Ja nii Eesti talupojad kui ka rahvusvahelised 
börsispekulandid hindasid tsaari paberrubla kurssi mõnikord kolm või enam korda kõrgemaks 
kui Saksa idamargast sündinud Eesti marga kurssi. Selline olukord kestis kuni Eesti marga 
stabiliseerumiseni, mis aga otseselt sõltus tagatisfondist, mille loomine kodumaistel 
ressurssidel nõudnuks väga palju aega. Seetõttu panid poliitikud suuri lootusi välislaenudele. 

 Eesti Vabariik sai Vabadussõja ajal üsna suurt sõjavarustus- ning toitlustuslaenu 
kaupade näol Ameerika Ühendriikidelt, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Taanist.  

Teisiti olid lood sularahaga, mille tagavara võimaldanuks Eestil luua ametliku reservi 
ning niimoodi luua usalduse oma raha vastu ning seada iseseisev rahasüsteem korralikult 
jalule.  

27. novembril esitatud Ajutise Valitsuse deklaratsioonis märgiti, et väljaminekute 
katteks tuleb võtta tarvitusele kõige kiiremad abinõud. Ajutine Valitsus lubas siselaenu 
realiseerimist energiliselt kiirustada ning ühtlasi samme astuda, et saada väljast rahalist abi 
ning ka “sellel sihil tegutsema, et Eesti raha üksusele ja riigipangale kindlat alust panna”.303 
Suurema ja pikemaajalise rahalaenu saamiseks olid lootused segaste poliitiliste olude tõttu 
väga kesised. Paistab, et Eesti poliitikud seda ei taibanud. Ajutise Valitsuse põllutööminister 
Otto Strandman, kes asendas rahukonverentsile sõitnud Jaan Poskat, laskis oma Rootsi visiidi 
ajal 1918. aasta lõpus, 1919. aasta alguses Eesti eridelegatsiooni liikmetel Ferdinand Kullil ja 
Joseph Goldarbeiteril sealse Stockholmi Inglise konsuli juures pinda sondeerida. Inglased 
olnud külmad ning küsinud tagatisi. Seati kokku vastav memorandum ning Strandman arvas, 
et “kui Rootsi nüüd välja astub, saame inglastelt raha”.304 Üsna optimistlik oli veel novembri 
lõpus –  detsembri algul ka Eesti esindaja Londonis Ants Piip, kelle arvates ei olnud inglased 
laenu mõtte vastu “mitte tuimad”.305  

1918. a detsembrist Pariisis viibinud välisminister Poska oli laenu hankimiseks 
saanud erivolitused, kuid kõik ta püüdlused jooksid liiva. Oma päevikus märkis ta 
kibedusega: “Kõige raibem asi on aga rahasaamisega. Kusagilt ei anta, kusagilt ei lubata, 
kusagil ei öelda ka ära.”306 Kas olid eestlased diplomaatilise keele dešifreerimisel 
vähekogenud või ülehindasid nad Eesti tähtsust, igatahes välislaenu suhtes oldi meelestatud 
liiga optimistlikult. 27. detsembril märkis rahaminister, et vajalik oleks pikemaajaline ja osalt 
kullas kindlustatud laen, mida tuleks muretseda Inglismaalt. Laen kindlustaks iseseisva 
rahasüsteemi ning riigipanga loomise, mille võiks uue aasta algusel käivitada.307 15. jaanuaril 
mainis ta lootusrikkalt 20 miljonit naelsterlingit, mille saamine inglastelt aga võtvat veel 
aega.308 See oli tohutu summa, 15 korda suurem kui 1927. aastal Rahvasteliidu toetusel 
saadud laen. 

Tegelikult aitas vaid Soome. Väikeste summadega, sest oli ise hädas. Välisminister 
Jaan Poskal õnnestus tänu isiklikele sidemetele saada Soomest detsembri alguses Tallinna 
erapankade tagatisel 10 miljonit Soome marka.309 See oli ca 200 korda vähem kui loodetud 20 
                                                           
303 Ajutise Valitsuse deklaratsioon 27.11.1918. Maanõukogu protokollid, lk. 340. 
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305 M. Martna. Mõned päevaraamatu lehed. – Iseseisvuse tuleku päevilt. Tartu, 1923, lk. 29. 
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308 J. Kukk Ajutise Valitsuse ja Maanõukogu Vanematekogu ühisistungil 15.01.1919. ERA, f. 2124, n. 2, s. 257, 
l. 109.  
309 Ajutise Valitsuse koosoleku protokoll 10.12.1918. ERA, f. 2140, n. 1, s. 669, l. nummerdamata. 



miljonit naelsterlingit inglastelt. Kuid Eesti tolleaegsetes oludes tähendas see palju. J. Kukk 
märkis hiljem Asutavas Kogus, et kui ühes sõjalise abiga ei oleks tulnud Soome rahaline abi, 
“meie oleks vaevalt siin koos olla võinud”.310 16. detsembril volitas valitsus rahaministrit 
tegema Soomest uut 10 miljoni marga suurust laenu Tartu laenuasutuste tagatisel võimalikult 
samadel tingimustel kui esimest.311 See laen saadigi osade kaupa 1919. aasta alguses. Lisaks 
andis Kansallis-Osakke-Pankki Soome valitsuse garantiil ja 3 miljoni duumarubla tagatisel 
1,5 miljonit Soome marka laenu.312  

Suvel 1919 käisid läbirääkimised lühiajalise laenu saamiseks ka Rootsi valitsuselt 
või erapankadelt. Selle otstarve pidi olema Eesti valuuta kindlustamine Skandinaaviamaades 
ja Rootsi ja Skandinaaviaga majandusliku läbikäimise hõlbustamine. Eesti Rahaministeeriumi 
läbirääkimisplaani kohaselt ei tohtinud laenu saamist siduda poliitiliste tingimustega ning 
kontsessioone võis lubada vaid eraettevõtetele. Laenu kindlustamiseks pakuti võlakohustusi, 
kuid Rahaministeerium oli nõus rääkima ka reaalkindlustusest.313 21. augustil Eesti 
konsulaadis toimunud nõupidamisel osales ka  Rootsi finantsminister.314 Ei ole teada, mille 
taha laenu saamine Rootsist jäi, küll aga võib oletada, et lühiajalised võlakohustused rootslasi 
ei huvitanud. Eesti seisundit rootslaste silmis võis halvendada ka sügisel alanud Loodearmee 
pealetung Petrogradile.  

Valitsus, või vähemalt rahaminister ei olnud suure välislaenu mõtet ikkagi veel maha 
matnud. Septembri alguses Rahaasjanduse komisjoni koosolekul riigi rahalist seisukorda 
tutvustades arvas Juhan Kukk, et rahakursi kiire langus tuleneb juriidilise kindlustatuse 
puudumisest. Praktilise kindlustuse puudumine kullatagavarade näol ei olnud tema meelest 
väga suureks mõjuteguriks. Sellest hoolimata väitis minister, et valitsus on otsusele jõudnud 
võimatuses raha ilma välislaenuta kindlustada. J. Kukk väitis, et käimas on läbirääkimised 
kahe suurema Inglise rahaasutusega, Prantsusmaa ettevõtjatega ja Rootsi esindajatega ning 
suhtus laenusaamise võimalusse optimistlikult.315 Nagu aeg näitas, asjata. Nii saadigi 
Vabadussõja ajal laene rahas kokku vaid 23,5 miljonit Soome marka. Väärtuseliselt oli see 
alla 4% kõikide laenude summast.  

Ehkki rahaminister oli seostanud riigipanga loomise suure rahalaenu saamisega 
rahaüksuse kindlustamiseks, kinnitas Ajutine Valitsus 24. veebruaril 1919 Eesti Panga 
põhikirja. Selle oli koostanud rahaminister J. Kukk, keda abistas Mihkel Pung. Eeskujuks 
võeti Saksa Riigipanga ja Prantsuse Panga põhikiri.316 7. märtsil otsustas Ajutine Valitsus 
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312 Erinevate autorite andmed Soome laenu(de)st on lahknevad. I. Leimus väidab, et esimene Soome laen – 10 
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konsul Schwalbega Paasikivilt vastu detsembri alguses. Raha toimetati lastekelgul kartulikotis sadamasse, 
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see saadi esimesest veidi hiljem (I kd, lk. 175). E. Laaman märgib esimese laenu kohta, et selle tingimusi 
volitanud Ajutine Valitsus J. Kukke, N. Köstnerit ja J. Jaaksonit välja töötama 4. detsembril. 6. detsembril olnud 
asi niikaugel, et Eesti Ajutine Valitsus otsustas laenu kontraheerida Soome riigipangas, laenu kindlustusel aga 
anda välja Eesti rahamärgid. Seega võib E. Laamani väitest välja lugeda, et laenatud Soome margad füüsiliselt 
üldse Eestisse ei jõudnudki. (E. Laaman. Eesti iseseisvuse sünd. Tartu, 1936, lk. 401–402.) Eesti Vabariigi 
Riigikantselei ametlikus väljaandes “Valitsusasutiste tegevus 1918–1934” kinnitatakse aga, et esimene laen 
Soome valitsuselt saadi 10. detsembril 1918, teine, sama suur (10 miljonit Soome marka) aga hiljem osade kaupa 
erinevatel tähtaegadel. Peale selle saadi võlga Kansallis-Osakke-Pankkilt 1,5 miljonit osade kaupa erinevatel 
tähtaegadel  (lk. 119). Kuna sama kinnitab ka Riigikassa Krediitosakonna aruanne 5.09.1927 (ERA, f. 74, n. 1, s. 
2231, l. 11), on alust usaldada ametlikku väljaannet.            
313 J. Kukk E. Kusikule ja A. Hüüsile. Dateerimata. Ilmselt juuli – august 1919. ERA, f. 20, n. 1, s. 67, l. 4. 
314 Nõupidamiste protokoll 21.08.1919. ERA, f. 20, n. 1, s. 67, l. 5. 
315 Asutava Kogu Rahaasjanduse komisjoni koosoleku protokoll 3.09.1919. ERA, f. 15, n. 2, s. 377, l. 28. 
316 J. Kukk. Kui Eesti Pangale alus pandi, lk. 11–12. 



moodustada eeltööde tegemiseks ja panga juhtimiseks kuni täiskogu kokkukutsumiseni 
kolmeliikmelise komitee, assigneerida Riigikassa summadest Eesti Panga põhikapitaliks 10 
miljonit marka ja ühtlasi volitada ajutist juhatust korraldama panga aktsiate müüki eraisikutele 
ja asutustele.317 Põhikapitali Eesti Panga arvele kandmise päeva 3. maid hakatigi tähistama 
Eesti Panga aastapäevana.318 Esimesel aastal võeti tööle ka 22 pangaametnikku. 

Põhikirja kohaselt pidi keskpank olema aktsiapank, mille tähtsaimaks ülesandeks § 1 
kohaselt pidi olema rahaliikumise korraldamine, vabade kapitalide kasulik mahutamine 
siseriigis ning maksuõienduste kergendamine nii sise- kui välismaal. Panga põhikapital 
koosnes 4000 aktsiast à 2500 marka. Panga põhikirja § 11 järgi võis pank toimetada järgmisi 
operatsioone: 1) osta ja müüa kulda, hõbedat ja teisi väärismetalle tükkides ja rahas; 2) 
diskonteerida veksleid ja riigi ning omavalitsusasutuste võlakohustusi, neid osta ja müüa, kuid 
mitte pikema tähtajaga kui kuus kuud; 3) osta ja müüa välisvaluutat, veksleid ja tšekke; 4) 
anda tähtajalisi laene kuni kuue kuu peale. Ühtlasi sätestas Eesti Panga põhikiri, et 
väljaantavate pangatähtede kindlustuseks on panga kulla ja muu metalli tagavara, vahekorras 
1 mark – 0,2903225 grammi puhast kulda (kuldfrangi pariteet), riigi väärtpaberid ja 
võlakohustused ning diskonteeritud vekslid ja teised väärtused.319 Nii oli Eesti Pank põhikirja 
kohaselt emissioonipank, millel oli õigus teostada enam-vähem kõiki lühikrediidi 
kommertspankade operatsioone.  

Ehkki Eesti Pank kui aktsiapank pidi kavatsuste kohaselt kujunema Saksa ja 
Prantsuse keskpankade taoliseks emissioonipangaks, mõjutas majanduslik ja poliitiline 
olukord keskpanga arengut siiski teistsuguses suunas. Panga aktsiate realiseerimine nii 
siseturul kui välismaal ei õnnestunud, sest vabu kapitale oli vähe ning needki otsisid 
rakendust kaubanduses ja tööstuses, kus teenimisvõimalused olid soodsad või näisid 
sellistena. Nagu Eesti Panga asutamisnõupidamistest osa võtnud K. Päts hiljem meenutas, 
liikus Eestis tollal mitmeid välismaalasi, kes tahtsid panga asutamisest osa võtta. Isegi mingi 
Prantsuse rahameeste seltskond tahtnud kuldfrankidega riigipangale alust panna. Ükski neist 
pakkumistest ei andnud aga tulemusi.320 Et tollal ei olnud usaldus Eesti riigi vastu kuigi suur, 
on väheusutav, et tegemist olnuks soliidsete äriringkondadega. Kogu aktsiapakk jäi riigi kätte.  

Esimeseks panga juhatuseks sai eespool nimetatud kolmeliikmeline komitee, mis 
pidi tegutsema Rahaministeeriumi otsese kontrolli all kuni panga täiskogu kokkukutsumiseni. 
7. märtsil otsustas Ajutine Valitsus ajutiselt komandeerida Eesti Panga juhatusse Eduard Aule, 
kes pidi täitma edasi ka toitlusministri kohuseid. Teiseks juhatuse liikmeks nimetati Mihkel 
Pung, juhatuse kolmanda liikme koht aga jäi esialgu vakantseks.321 18. märtsil nimetati 
kolmandaks liikmeks Johan Sihver.322 25. märtsil, juhatuse esimesel ametlikul koosolekul, 
otsustati esitada panga presidendiks Mihkel Pung, kelle lahkumise järel 2. augustil määrati 
sellele kohale ajutiselt E. Aule. Kaheliikmeline juhatus töötas kuni 1920. aasta aprillini.323 
Siia kusagile pilt nr 14, Eduard Aule.  

Panga tähtsaimaks ülesandeks tegevuse algul kujunes välisvaluuta hankimine. Riik 
vajas just välisvaluutat, sest Eesti mark välismaal ei maksnud. 25. märtsil oli 
Rahaministeerium andnud määruse, millega suleti osa seni töötanud rahavahetusäridest. 
Valuutavahetusega tohtisid tegeleda ainult krediidiasutused või selleks Rahaministeeriumilt 
loa saanud ärid.324 Marga sundkurssi esialgu ei kehtestatud. 
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Juba 10. veebruaril oli valitsus vastu võtnud ajutise määruse raha ja väärtasjade 
väljaveo kohta. Selle kohaselt keelustati plaatina, kulla, hõbeda ning nende segude igasugusel 
kujul (välja arvatud ehted ja tarbeasjad reisijail “niipalju kui see ühele inimesele sõidu peal 
tarvilik”), samuti igasuguste üle 10 tuhande marga väärtuses rahamärkide  välja- ja läbivedu 
Eestist ilma rahaministri loata. Määrus pandi maksma samal päeval telegraafi teel.325 Sellega 
loodeti Eesti marga kurssi kindlustada. Kui palju neid korraldusi täideti, on muidugi iseasi.  

Marga kullasisalduse määramine Prantsuse kuldfrangiga võrdeliseks oli ajal, mil 
kulda tegelikult veel ei olnud, rahateoreetiliselt mõttetu otsus. Selle otsusega püüti ilmselt 
tekitada Eesti marga vastu usaldust, kuid isegi selliselt motiveerituna oli see idealistlik, et 
mitte öelda utoopiline, sest nii kõrget kurssi ei saanud ka elanikkond käsitleda reaalsena. 
Tegelikult oli Eesti mark paberraha ja sellisena seda rahvas ka võttis. 

 
Tööstuse finantseerimine. Riigi Majandusnõukogu asutamine. Väliskaubandus 

 
Tööstus vaevles raskustes juba Vene revolutsiooni ajal. Saksa okupatsiooni ajal halvenes 
olukord veelgi. Toodang oli rängalt langenud. Tsemenditööstuses oli 1919. aastal hõivatud 
ennesõjaaegsega võrreldes ca kuus korda326, paberi- ja puutööstuses, tekstiilitööstuses ning 
metallitööstuses ca kolm korda vähem töölisi.327 Ettevõtetel puudus tegevuskapital, kuna 
varem kogutud ja rakendatud kapitalid olid rahanduslike ja poliitiliste murrangute tagajärjel 
suures osas hävinud. Puudusid toorained ja turg ning süvenes tööpuudus, mida püüti 
leevendada valitsuse otsusega 9. detsembrist 1918. Otsus kohustas rahaministrit ning 
kaubandus-tööstusministrit leidma võimalusi finantseerimaks vabrikute töölepanekut. Juba 
detsembris anti tööstusettevõtetele peamiselt töölistele ja ametnikele palga maksmiseks 270 
tuhande marga ulatuses krediiti.328 See oli nagu tilk merre. Jaanuaris pidi valitsus samuti 
mitme suurtehase töölistele palka maksma.329 28. veebruaril 1919 otsustati valitsuses avada 
kaubandus-tööstusministri kaudu vabrikute toetuseks 10 miljonit marka krediiti, 
laenuprotsendi pidi ministeerium koos rahaministriga kindlaks määrama.330 Krediidikomisjon 
alustas tööd märtsi algul, maist läks aga tööstuskrediitide otsustamine üle vastasutatud Eesti 
Pangale. 7%-list laenu anti kuueks kuuks.331 Aprilli lõpuks oli rahuldatud taotlusi 6,5 miljoni 
marga ulatuses. Laenusaajate hulgas domineerisid tsaariaegsed suurettevõtted, nagu 
vagunitehas “Dvigatel”, Peetri ja Vene-Balti laevatehased, Tallinna Paberi- ja 
Tselluloositehas jt.332 Hoolimata tööstuse elustamiskatsetest ning mobilisatsioonist tõusis 
töötute arv aprillis 14 000 inimeseni.333 Ettevõtete edasist sulgemist suudeti siiski vältida.  

Sügisel, kui saabus esimeste laenude tagastamise tähtaeg, polnud paljud ettevõtted 
maksuvõimelised ja laenutähtaegu pikendati. Siiski oli riiklike krediitide toetusel 1919. aasta 
lõpuks 200 registreeritud ettevõttest suudetud käivitada ligi kolmveerand, seda küll 
mittetäieliku tööajaga ja väikeste koosseisudega. Kokku andsid ettevõtted tööd ligi 13 000 
töölisele.334 Toodangu ulatusest annab ettekujutuse asjaolu, et tähtsamaid tööstuskaupu, nagu 
paberit, tselluloosi, vineeri, puuvillast ja linast riiet, toodeti vastavalt 19, 12, 3, 39 ja 11% 
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326 J. Michelson. Semendi-, klaasi-, savi-, ja lubjatööstus, lk. 560. 
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1925. aasta mahust.335 See tähendab, et suurtööstuse tootmistase ei ületanud viiendikku 
Esimese maailmasõja eelsest ajast. 

Laenu vajasid ka omavalitsusorganid, mõisad ja haridusasutused. Aasta lõpuks oli 
mitmesuguseid laene välja antud 33 miljoni marga eest.336 Ka omavalitsuste ning 
kooperatiivide laenutaotluste otsustamine läks 1919. aasta lõpul üle Eesti Panka, kust raha 
laenati välja valitsuse vastutusel.337 

1919. aasta septembris loodi Riigi Majandusnõukogu. See oli väga omapärane 
institutsioon, millele 20. sajandi demokraatlikest riikidest oleks raske analooge leida. K. Päts 
iseloomustas hiljem Riigi Majandusnõukogu ülesandeid sarnastena Vene tsaaririigi 
Riiginõukogule.338  

Igatahes olid sel 1919. aasta oktoobris intensiivselt tööd alustanud institutsioonil 
suured volitused. Riigi Majandusnõukogu võis teha ettepanekuid valitsusele või otse 
ministrile. Kui minister ettepanekuga nõus polnud, arutas küsimust valitsus, kes ettepaneku 
tagasilükkamise korral selle koos põhjendusega Riigi Majandusnõukogule uuesti 
läbivaatamiseks pidi saatma. Ainult siis, kui ka Majandusnõukogu parandatud ettepanek ei 
leidnud valitsuse heakskiitu, jäi see jõustumata. Riigi Majandusnõukogu hääleõigusega 
liikmeteks olid ministeeriumide ja Riigikontrolli esindajad ja 10 parlamendi liiget ning 
sõnaõigusega liikmeteks veel 12 tööstus-, kaubandus- põllumajandus- ja 
pangandusorganisatsiooni esindajat.339 Kuigi Riigi Majandusnõukogu võis ministrile või 
valitsusele ettepanekuid teha, puudus tal pädevus üksinda mingeid otsuseid ellu viia. Ta oli 
nõuniku, ehkki mõjuvõimsa ja soositud nõuniku rollis. Riigi Majandusnõukogus pakuti välja 
ideid ja kujundati arvamusi, kuid nende paikapidavuse eest ei vastutatud.  

Avakoosolekule 20. oktoobril olid kogunenud Asutava Kogu ja ministeeriumide ning 
majandusorganisatsioonide esindajad, nende hulgas Nikolai Köstner, Theodor Pool, Juhan 
Kukk, Hermann Namsing, Johan Sihver, Arthur Uibopuu, Konrad Mauritz, Konstantin Päts, 
Anton Teetsov ja Märt Raud.340  

Teisel koosolekul valiti nõukogu esimeheks Jaan Tõnisson. Sõnaõigusega liikmeteks 
olid kutsutud teiste hulgas Jaan Sitska, J. Sihver, Karl Ipsberg, K. Mauritz, A. Teetsov ja 
August Peet.341 26. oktoobril teatas Tallinna Pankade Nõukogu, et valis oma esindajaks Madis 
Jaaksoni, kes jäigi Riigi Majandusnõukogu üheks arvamusliidriks kuni oma lahkumiseni 
1925. aasta märtsis.342 Sõnaõigusega liikmesorganisatsioonide esindajate valikul eelistati 
selgelt oma ringkonna inimesi. Nii pankade kui tööstuse esindajaid saanuks kutsuda hoopis 
laiemal alusel, nii et ka mõjuvõimsad baltisaksa ja vene kapital oleksid olnud esindatud. Kuid 
kuna sõda käis, võis taoline valik isegi paratamatu olla. 
 Novembri lõpul hakkas Riigi Majandusnõukogu arutama riigi üldist 
majanduspoliitikat. Arutati ka toitlusolukorda, vaevaliselt jõuti küllaltki üldiste otsusteni. 
1919. aasta lõpul diskuteeriti vabakaubanduse ja riikliku sekkumise vajaduse üle. Jõuti 
seisukohale, et kujunenud olukorras pole täielikku vabakaubandust võimalik rakendada.343 
1920. aastal tegutsemine soikus. Kui maikuuni peeti 13 koosolekut, siis edasi, kuni 13. 
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augustini, ei peetud ühtki. Näib, et Riigi Majandusnõukogul ei olnud tollel perioodil väga 
olulist mõju reaalse majanduspoliitika kujunemisele. Olukord nõudis palju üksikotsuseid, ja 
need tegi valitsus ilma Riigi Majandusnõukoguta.  

Väliskaubandus kujutas endast esialgu välisvaluuta ning kullatagavarade puudumise 
tõttu peamiselt vahetuskaubandust. 16. novembril 1918 lubas valitsus vedada Soome üheksa 
vagunitäit linaseemet.344 19. novembril antud toitlusministri määrustega keelustati 
põllumajandussaaduste väljavedu Põllutöö-, Toitlus-, Kaubandus-Tööstus- või 
Siseministeeriumi loata.345  

Väljaveetavate kaupade puudus sundis sisseveos piirduma kõige hädavajalikumaga, 
mistõttu ei saadud läbi ilma riikliku impordikontrollita. 4. detsembril 1918 kehtestas 
Kaubandus-Tööstusministeerium sisse- ja väljaveo ajutised määrused, millega keelati loata 
väliskaubandus ning asutati sisseveo-, väljaveo- ja transiiditaotluste rahuldamiseks ning teiste 
väliskaubandusse puutuvate küsimuste lahendamiseks Väliskaubanduse komisjon, mis 
koosnes ministeeriumide ja majandusorganisatsioonide esindajaist.346 1919. aasta 17. 
veebruari valitsuse määrusest nähtub, et vahepeal oli tekkinud veel üks komisjon – 
Välississeostu komisjon, mille pädevusse pidi kuuluma ka riigi kaupade müük koos 
väljaveopoliitika määramisega. See komisjon nimetati ümber Väliskaubanduse komisjoniks. 
Senine,  21. novembril 1918. aastal loodud Väliskaubanduse komisjon nimetati omakorda 
ümber Litsentsikomisjoniks, mis pidi andma lubasid kaupade sisse- ja väljaveoks.347 Ajutise 
Valitsuse 4. märtsi 1919. aasta määruse alusel andis sisse- ja väljaveolube nii eraisikutele kui 
ka riigi- ja eraasutustele ainult Litsentsikomisjon.348 Riik monopoliseeris ka teatavate 
kaupade, nagu leivavilja, kohvi, tee ja suhkru, sisseveo ning lina ja linaseemnete väljaveo.349 
Muidugi pole mingit alust arvata, et neid korraldusi alati täideti. Veel enam – eksportöörid-
importöörid ei pruukinud neist korraldustest ega väliskaubandust suunama pidanud 
komisjonidest teadagi saada.  

24. märtsil 1919 võttis Ajutine Valitsus vastu uue tollikorralduse seaduse.350 Sellega 
pandi 1. aprillist maksma endine Vene riigi üldine tollitariif, mis oli kehtinud kuni 19. juulini 
1914. aastal, mõningate muudatustega teatavate kaubaliikide osas, millest olulisem oli luba 
põllutöömasinaid ja -riistu tollivabalt sisse lubada. Tollimakse hakati rublade asemel arvama 
markades ning 2%-line sisseveomaks kaotati. 25. juunil 1919 asutati valitsuse otsusega 
väljaveo- ja transiidilubasid andev Väliskaubanduse nõukogu, millele läksid üle 
Litsentsikomisjoni funktsioonid.351 Tolleaegset haldussuutlikkust pole põhjust üle hinnata. 
Ühe Väliskaubanduse nõukogu otsuse põhjal oli võimalik saada mitu litsentsi ning ühte 
litsentsi mitu korda tarvitada.352 Ja kui väga taheti, ei jäänud kaubavedu litsentsi puudumise 
taha seisma.  

Väliskaubanduse Nõukogu tegevust detailiseeriti 15. augustil valitsuse vastuvõetud 
“Ajutiste määrustega väliskauplemise kohta”. Väliskaubanduse nõukogu koosnes kaubandus-
tööstus-, raha-, toitlus-, põllutöö-, sõja- ja välisministrist või nende esindajatest. 
Põhimõtteliste küsimuste lahendamiseks kutsuti nõuandva häälega osalema ka 
ühistegevuslike ja kaubanduslike organisatsioonide ning rahaasutuste esindajad. Vastavalt 
määrusele keelati ilma nõukogu loata igasugune kaupade väljavedu ja transiit, samuti otsustati 
Väliskaubanduse nõukogus lõplikult valitsuse nimel tehtavad välistellimused ja -müügid. 
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Valuutakursi pidi iga kord määrama Eesti Pank. Lina väljaveo kohta kehtestati erimäärused. 
Kaupu, nagu rauda, vilja, suhkrut, põllutöömasinaid ja -riistu, võis piiranguteta sisse tuua. 
Luksuskaupade import oli aga täiesti keelatud. Määrusele lisatud “uhkuse ja ülearu asjade” 
nimekirjas olid näiteks rohelised herned, arbuusid, marjad, pasteet, seened, šokolaad, 
kompvekid, juust, kala, udusuled, portselan, väärismetallist raamidega prillid, lõhnaõlid ja 
kosmeetikavahendid. Nimekirjas loetlemata kaupu võis sisse vedada ainult Väliskaubanduse 
nõukogu loaga (litsentsiga). Transiitkaubanduse jaoks kehtisid eraldi reeglid.353 

Tollitariifide tähtsus ei olnud nendes oludes kuigi suur. Esialgu olid jõusse jäänud 
Saksa okupatsioonivõimude poolt 24. juunil 1918 maksmapandud tollitariifid, mis olid 
Saksamaa üldise tollitariifi osad ega vastanud Eesti oludele. Seetõttu taaskehtestati valitsuse 
25. märtsi 1919. aasta määrusega veneaegne tollitariif. Tollimäärad arvestati rubladest 
markadesse ümber suhtega üks kuldrubla = 10 marka. Täielikult vabastati tolli alt 
põllutööriistad ja -masinad. Masinate, laevade, toorvilla, puuvill- ning villase riide tollimäärad 
suurendati kolm, pesu ja rõivaste tolli viis ning kivisöe, lõhnaõlide, seebi ja mitmete 
luksuskaupade toll kümme korda. Ehkki margakursi languse tõttu tollide tegelik suurus üha 
vähenes, alandas Asutav Kogu neid 1919. aasta 2. augusti seadusega mõningatel kaupadel 
veelgi. Suurem tollimäärade alandamine tuli aga 5. novembril 1919 Asutava Kogu seadusega. 
Kümnekordselt vähendati riisi, tee, suhkru, või, juustu, kalade, jahu tolli, mitmete 
tarbekaupade tolli vähendati kuue-, kahe- või neljakordselt. Samal ajal kohvi, kakao ja 
šokolaadi tolle aga tõsteti.354 

Seega kajastus sotsiaalne õiglustunne väliskaubanduspoliitikas üsna tugevasti. 
Üldiselt võib neist regulatsioonidest välja lugeda valitsuse tahet tasakaalustada mingilgi 
määral väliskaubandusbilanssi, kaitsta kodumaist tööstust väliskonkurentsi eest ning 
soodustada põllumajandust. Lina ja linaseemnetega kauples riik monopolistina kuni 13. 
detsembrini 1919, andes pärast seda õiguse mõnedele eesõigustatud firmadele, kuna suhkru, 
kohvi ja tee monopol kehtis kuni vaba sisseveo korra kehtestamiseni 1. mail 1921.355     

Korrapärasem kaubavahetus välisriikidega algas veebruaris 1919. Seoses enamlaste 
väljatõrjumisega tõusis välisriikides huvi ja usaldus Eesti vastu. Eesti esindajatele 
välisriikides hakati tegema pakkumisi. Esialgu oli kaubandussuhteid raskendanud asjaolu, et 
Eesti oli endise Vene riigi osana 1919. aasta märtsis veel liitriikide sõjalise blokaadi all. Alles 
1. aprillist lubas liitlaste blokaadikomitee astuda Eestiga kaubandus- ja postiühendusse. Et 
kaubad siiski N. Venemaale või Saksamaale ei jõuaks, kontrollis blokaadikomitee 
kaubavahetust kõigi Balti riikidega.356  

Esimesteks Eesti väljaveokaupadeks said kartul, lina ja linaseeme. Kartul ja 
linaseeme läksid välislaenu katteks Soome, lina saadeti aga Londonisse, kus 1919. aasta 
jaanuaris oli asutatud Kaubandus-Tööstusministeeriumile alluv Kaubandus- ja Mereagentuur, 
mille kaudu hangiti esimesed toiduainete saadetised.357 Samuti läks esindusel korda saada 
Suurbritannia valitsuse luba suurema hulga kivisöe, petrooleumi, nafta, määrdeõlide, bensiini, 
saabaste, soola ja heeringate väljaveoks Inglismaalt Eestisse.358  

Sõja algul oli ka õnne. 2. detsembril 1918 võttis vahilaev “Laine” Tallinna läheduses 
kinni Nõukogude Venemaa lipu all sõitva suure auriku “Severnaja Kommuna”, mis toodi 
Tallinna reidile. Samal viisil toodi Tallinna reidile veel kolm Nõukogude Vene lipu all sõitvat 
laeva. Kõigi nende koormaks olid lina ja metsasaadused. Laevad nimetati ning 
meeskonnastati ümber ning saadeti Londonisse, kus nende last 51 000 naelsterlingi eest maha 
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müüdi.359 Selle eesti osteti puhast leiba ja tarbeaineid, mis oli suureks abiks kuni 1919. aasta 
kevadeni.360  

1919. aastal moodustas kaaluliselt suurema osa sisseveost teravili ja jahu (40 000 
tonni), sool, petrooleum ja kivisüsi. Peamised sisseveomaad olid Inglismaa ja Soome. 1920. 
aastal laienes sisseveo nomenklatuur tunduvalt. Tähtsamateks importkaupadeks olid sool (18 
000 tonni), kivisüsi (13 000 tonni), teravili ja jahu (3600 tonni), heeringad ja silgud ning 
väetised. Sissetoodud kaubad läksid suuremas osas sõjaväe varustamiseks ja sõjast tekkinud 
kahjude katmiseks. Sisseveetavad kaubad näitavad, kui tühi oli turg. 

Väljaveoks jätkus 1919. aastal kartuleid (14 tuhat tonni), lina ja takku (11 000 tonni), 
metsamaterjale (7000 tonni), paberit ja pappi (400 tonni) ja piiritust (1,7 miljonit liitrit).361 
See oli ka kõik. Väliskaubandusbilanss jäi 1919. aastal kõvasti miinuspoolele: kokkuvõttes 
imporditi 782 miljoni marga ja eksporditi 309 miljoni marga eest kaupu, st eksport moodustas 
impordist alla 40%. 

 
Raha juurdetrükkimine. Inflatsioon 

 
Riigimaksude tasumise kord otsustati valitsuses 1918. aasta 28. novembril. Endise Vene riigi 
poolt võetud maksud, tollid ja lõivud taasjõustati. Alles jäid ka Saksa okupatsioonivõimude 
poolt kehtestatud sissetulekumaksud. Kõik maksud tuli tasuda aasta lõpuks.362  
 Maksuaparaat oli aga kaoses ning enamlaste sissetung halvas oluliselt Ajutise 
Valitsuse tegevust. Makse sai koguda ainult Tallinna, Pärnu ja Haapsalu ümbruses, kus 
Ajutise Valitsuse võim toimis. Aga ka seal jäi puudu riigimaksude õiendamiseks tarvilikust 
lojaalsusest ja rahulikust meelest. Siiski laekus kuni 1919. aasta aprillini 16 miljonit marka.363 
Seda oli neis oludes isegi palju. 

1918. aasta eelarve tulud koosnesid okupatsioonivõimudelt üle võetud  miljonist 
margast, riigivarade (mets, piiritus, lina jms) müügist saadud sajast tuhandest margast, 
maksudest saadud 1,1 miljonist margast ning toetustest, annetustest ja muudest ettenägemata 
sissetulekutest tekkinud 0,6 miljonist margast.364 Kulud olid aga sõjavajaduste tõttu hoopis 
suuremad. 1918. aastal saadi välis- ja siselaenudest üle 80% kogu riigi sissetulekutest.  

15. aprilliks 1919 olid riigi üldised kulud 115 miljonit marka, millest 
Sõjaministeerium neelas 75 miljonit marka. Aprillis kasvasid kulud miljonile margale päevas. 
Siselaen ja maksud tõid sisse kõigest 25 miljonit marka ehk 21% tuludest.365 

Peale Asutava Kogu kokkutulekut moodustatud Otto Strandmani vasakpoolse 
valitsuse 12. mail esitatud deklaratsioonis nähti rahaasjanduse peaülesandena Eesti margale 
kindla aluse ja kursi loomist. Ehkki teadvustati, et sõda sunnib edaspidigi paberraha välja 
andma, deklareeriti kavatsust korraldatava maksusüsteemi ning siselaenude abil panna piir 
ülemäärasele rahamärkide väljalaskmisele.366 

Kuid oludes, kus riigi kulutused ületasid mitmekordselt tulusid, ei olnud see paraku 
võimalik. Kuna kulutusi ei saanud vähendada ega tulusid tõsta, jäi üle ainult üks tee – 
finantseerida rahamärkide trükkimise arvel. Riik ujutati rahamärkidega – nii esialgu 
võlakohustusteks mõeldud paberite ja paberrahaga lihtsalt üle. Raharingluse kasv on toodud 
tabelis 3. 
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Tabel 3. Eesti Vabariigi kassatähtede käibelelaskmine Vabadussõja ajal 
Aeg Käibelolevad kassatähed miljonites markades Kasvutempo  

(1.02.1919 = 100) 
1.02.1919 16,5 100 

1. 03 31,6 192 
1. 04 68,5 403 
1. 05 100,8 611 
1. 06 158,7 963 
1. 07 242,2 1468 
1. 08 288,1 1746 
1. 09 294,0 1782 
1. 10 344,1 2086 
1. 11 432,3 2620 
1.12 528,7 3204 

1.01.1920 591,0 3582 
1.02. 622,1 3770 

Arvutusalus: Eesti Vabariigis liikumas olevate kassatähtede summa. – Eesti Statistika Kuukiri 1922, 
nr 1–2, lk 206. 

  
Uued rahamärgid lasti käibele erakordselt kiiresti. Nii oli juba Eesti Panga põhikirja 
väljaandmise ajast (24. veebruar), mil Eesti mark oli kuulutatud võrdseks kuldfrangiga, kuni 
Eesti marga kuulutamiseni ainsaks maksevahendiks 2. mail, emissioon suurenenud üle kolme 
korra. Arusaadavalt mõjutas see marga kurssi. Esimest korda peale deklaratiivse marga 
kullasisalduse kindlaksmääramist Eesti Panga põhikirjas defineeriti marga kurss (olnuks 
marga väljakuulutatud kullasisaldus tõsiseltvõetav, poleks vaja olnud enam midagi 
defineerida) Eesti Panga juhatuse otsusega 2. mail 1919. Dollari ostukursiks määrati 10 
marka, naelsterlingil 45 marka ning teised välisvaluutad suhestati vastavalt neile kahele, st 1 
Soome mark = 1; 1 Rootsi kroon = 2,6; Saksa ja idamark 0,9, duumarubla 0,65, tsaarirubla 
0,95 marka.367 Nii oli Eesti marga kurssi võrreldes Eesti Panga põhikirjas sätestatuga 
alandatud peaaegu kaks korda.368 Kuid ka see marga kurss oli kunstlik, vabaturul hinnati Eesti 
marka vähemalt dollari, naelsterlingi, Põhjamaade valuutade ja isegi tsaarirubla suhtes hoopis 
madalamalt. Mai algul maksti näiteks Soome marga eest 1,3–1,4 Eesti marka, juuni algul 
naelsterlingi eest aga 150 marka.369  

Nii oli arusaadav, et välisvaluutat kogunes Eesti Panka palju vähem kui vajati 
väliskohustuste täitmiseks teistes riikides. Kohustused olid aga suured, sest hädavajalikust 
impordisummast suudeti ekspordist saaduga katta vaid alla 40%. Ka nõudis Soome abivägede 
ülalpidamine kevadsuvel vähemalt 3 miljonit marka kuus, millele hiljem lisandusid kulud 
rootslastest ja taanlastest koosnevate abivägede ülalpidamiseks. Valuutat nõudsid ka 
välisesindused. 5. mail hindas J. Kukk välisvaluuta puudust katastroofiliseks.370  

Selles olukorras oli valitsusel ja Eesti Pangal kaks valikut – kas lasta marga kurss 
vabaks või kasutada valuuta kogumiseks sundkorda. Valiti viimane, välja tuli aga esimene. 
Juba 7. mail lähetas Eesti Panga juhatus kõigile ministeeriumidele kirjad taotlusega koondada 
kõik välisvaluutaga seoses olevad operatsioonid Eesti Panka. Selleks kavandas Eesti Pank 
järgmised meetmed: riigi- ja eraasutuste poolt välismaale eksporditud kaupade 
dokumentatsioon pidi saadetama Eesti Panka, saadud välisvaluuta aga neilt sisse nõutama ja 
kantama nende kontole Eesti Pangas, riigiasutustele välisvaluutas sisse tulnud summad pidi 
Eesti Pank ostma ära päevakursi kohaselt, erakaupmehi pidi Eesti Pank kohustama teatava osa 
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välisvaluutast Eesti Panga päevakursi eest riigile müüma. Valitsusasutused pidid tarviliku 
valuuta saama peamiselt just Eesti Pangast. Rahaminister nõustus sellega tingimusel, et 
välisvaluuta tarvitamine eraoperatsioonideks sünnib edaspidi vaid rahaministri otsesel loal 
ning et Eesti Pank talitab valuutakursside määramisel Rahaministeeriumi juhtnööride järgi.371 
Kaubandus-Tööstusministeerium oli taotlusega nõus ning andis 21. mail korralduse, et 
"erakauba saatjatelt ministeerium võtab kirjalikud kohustused, mis neid kohustab 
kokkulepitud summa saadavast valuutast müüma Eesti Pangale päevakursiga ja selleks saatma 
kaubadokumendid Eesti Pangale inkassoks. Kogu väljaveost saadud välisvaluuta 
inkasseeritakse Eesti Panga kaudu ja on eksportööri tarvitada valitsuse kontrolli all. Kui ühe 
kuu jooksul inkasseeritud valuuta ei ole ära tarvitatud, on eksportöör kohustatud selle Eesti 
Pangale päevakursi järele ära müüma”.372 15. augustist kinnitas neid regulatsioone valitsus 
sellekohaste ajutiste määrustega.373 Ent Eesti Panga arvele laekus endiselt valuutat vähe. 7. 
maist kuni 10. juunini saadi anda valitsusele vaid pisut üle 5 miljoni marga väärtuses 
välisvaluutat.374  

Kursihoidmiseks jäi seega hoopis vähe võimalusi, sest emissioon kasvas  samal 
ajavahemikul kümme korda kiiremini. Võib arvata, et ka Eesti Pank ei pidanud ostmise juures 
kinni oma 2. mail määratud kursist, vaid ostis dollareid, naelsterlingeid ja Põhjamaade 
valuutat kallimalt. Teiste rahaasutuste määratud kursid olid aga tõenäoliselt hoopis kõrgemad. 

Margakursi stabiliseerimisest ei saanud tol ajal seega küll juttugi olla, 
Rahaministeeriumi käivitada olev rahapress oli hoogsalt töös. Sellest hoolimata olid  
riigiasutustel jooksvate kohustuste täitmisel pidevalt näpud põhjas. Isegi rindeväeosadele ei 
suudetud veel mais palku õigel ajal välja maksta. Mitmes kohas pandi kehtima kohalikud 
maksuvahendeid. Nii andis Saaremaa omavalitsus, koguni keskvalitsuse loata, välja oma 5%-
lisi võlakohustusi 500 000 marga ulatuses.375  

9. juulil 1919 kehtestas valitsus välisvaluuta ostu ja müügi seaduse, millega 
laenuasutustel lubati opereerida mitte enama kui poole omakapitali suuruse summa ulatuses. 
Välisvaluutaga opereerivad asutused allutati rahaministri kontrollile, kel oli õigus sunduslikke 
määrusi anda ja korraldusi teha.376 

Need korraldused tugevdasid küll riigi finantsinstitutsioonide kontrolli ja aitasid 
kuigivõrd kaasa valuuta laekumisele, kuid ei olnud piisavad, mistõttu  valuutavahetus 
koondus üha enam teistesse pankadesse ja mustale turule.  

Järgnevad sammud olid juba radikaalsemad. 11. septembril antud ja 17. septembril 
Riigi Teatajas avaldatud Rahaministeeriumi määrusega keelustati välisvaluuta ostmine Eesti 
Panga määratud kursist kõrgema hinnaga. Kurssi pidi teatatama Tallinnas Eesti Pangast ja 
kohalikest renteidest igaks keskpäevaks. Välisvaluutat oli lubatud müüa või kasutada ainult 
kaubadokumentide alusel või rahaministri poolt selleks volitatud isikute tunnistuste põhjal. 
Kõik rahaasutused olid kohustatud saatma (linnades igal laupäeval ja maal kaks korda kuus) 
Eesti Pangale teateid selle kohta, kui palju ja mis hinnaga on välisvaluutat omandatud ning 
kellele, kui palju, mis liiki, mis hinnaga ja mis alusel müüdud, samuti rahaministri nõudel 
vastavad arved esitama.377 Seda nõuet täitis korralikult siiski vaid murdosa asutusi. Eesti 
Panga poolt novembri alguses kokkuseatud nimekirjast selgub, et ca 150 asutusest saatis 
regulaarselt teateid vaid veerand.378 Sellest võib järeldada, et ka Eesti Panga sundkursist ei 
peetud kinni. 
                                                           
371 V. Poom. Märkmeid Eesti Panga saamisest ja kümneaastasest tegevusest, lk. 42–43. 
372 Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 302. 
373 Riigi Teataja 1919, nr. 64, lk 505–508. 
374 V. Poom. Märkmeid Eesti Panga saamisest ja kümneaastasest tegevusest, lk. 40.  
375 Eesti Vabadussõda 1918–1920. II kd, lk. 37–38. 
376 Riigi Teataja 1919, nr. 47, lk. 374. 
377 Riigi Teataja 1919, nr. 65, lk 513. 
378 Eesti Pank rahaministrile 3.11.1919. ERA, f. 20, n. 1, s. 87, l. 99. 



Sügissuvel oli aga ilmnenud veel uus oht, mis taas ähvardas habrast usaldust Eesti 
marga vastu. Nimelt oli Vene Loodearmee lasknud oma maksete tarvis Rootsis rahatähti 
trükkida. 27. augustil 1919 avaldas Rahaministeerium teadaande, et Loodearmee ülemjuhataja 
välja antud rahatähed on seaduslikud maksevahendid vaid Loodearmee poolt hõivatud 
Venemaa piirkondades ja et Eesti piirides neil mingisugust sundkurssi ei ole.379 Tõenäoliselt 
maksti selles rahas vene sõjaväelastele palka. Loodearmee loodetav edu kavandatavas 
pealetungis Petrogradile suurendas selle raha prestiiži. 10. augustil oli Narva Vastastikune 
Krediit-Ühisus alustanud Loodearmee rublade ostmist Eesti markade eest, makstes rublast 1,5 
marka. Kokku ostis Narva Vastastikune Krediit-Ühisus Loodearmee rublasid vähemalt poole 
miljoni marga eest.380 Loodearmee rublasid müüdi ka eraisikutele ja tekkis isegi ostupaanika. 
Loodearmee raha ostsid kokku ka Vene aktsiapankade jaoskonnad, nagu Azov-Doni Pank ja 
Ost-Bank, samal ajal Eesti riigile makse mitte makstes. Seetõttu keelas rahaminister Narva 
Vastastikusel Krediit-Ühisusel edaspidised välisvaluuta ostu- ja müügioperatsioonid, ent 
mõne päeva pärast andis uuesti loa tingimusel, et avalikult teatataks, kelle ülesandel seda 
tehakse.381 Selle ohu Eesti margale likvideeris lõplikult Loodearmee lüüasaamine. 

Kuna alates 17. septembrist pidi kogu valuutavahetus toimuma Eesti Panga poolt 
määratud hindade kohaselt, tuli kursse paindlikumalt määrata. Selleks asutati Eesti Panga 
juurde kursikomitee, kuhu kuulusid Eesti Panga, Rahaministeeriumi, Kaubandus-
Tööstusministeeriumi ning pankade esindajad. 15. septembril peetud esimene istung kujunes 
infovahetuseks. Selgus, et Eesti mark on tugevasti ülehinnatud. Kaubandus-
Tööstusministeeriumi esindaja pidas naelsterlingi normaalseks kursiks 40 Eesti marka, 
pankade esindajad pidasid seda aga ülehinnatuks. Eesti Panga presidendi teatel pidi 
naelsterlingi eest maksma koguni 150 marka. Enne kursside määramist otsustati oodata, 
missuguste hindadega Rahaministeeriumil läheb korda naelsterlingeid muretseda. Samuti 
koguti Tallinna pankadelt teateid nende välisvaluuta tagavarade kohta. 

Tulemused olid šokeerivad. Järgmisel, 17. septembril toimunud istungil määrati 
naelsterlingi kursiks mitte 40 ega ka 150, vaid koguni 240 marka. Pangad tohtisid võtta 
seejuures 2% vahetasu.382 Edasised kursikomitee poolt määratud välisvaluuta kursid on 
toodud tabelis 4. Eesti Panga kursikomitee tegevus kestis kuni detsembrikuuni.  

 
Tabel 4. Eesti Panga kursikomitee ning Tallinna Pankade komitee poolt 1919. aastal 

noteeritud kursse 
Aeg 1£ 100 

Rootsi 
krooni 

100 
Soome 
marka 

100 
Saksa 
marka 

100 
ida-

marka 

1$ 100 
Prantsuse 

franki 

100 
tsaari-
rubla 

100 
duuma-

rubla 
17.09 240 1410 280 215 195 52 605 180 70 
17.10 236 1370 220 220 200 56 655 155 70 
03.12 230 1275 210 135 128 57 595 110 70 
10.12 230 1290 185 130 123 59 565 110 70 
23.12 230 1290 185 130 123 59 565 110 70 
31.12 385 2250 310 240 235  880 165 70 
Allikad: Eesti panga õiendid. ERA, f. 66, n. 1, s. 62, l. 6, 9; ERA, f. 20, n. 1, s. 27, l. nummerdamata; Riigikassa 
koosoleku protokoll 19.01.1920. ERA, f. 20, n. 1, s. 173, l. nummerdamata. 
 

                                                           
379 Riigi Teataja 1919, nr. 58, lk. 460.  
380 Viru Maakonna ja Narva linna komissar rahaministrile 13.09.1919 ja 20.09.1919. ERA, f. 20, n. 1, s. 87, l. 81, 
90. 
381 Rahaminister Narva Vastastikusele Krediit-Ühisusele 25.09.1919 ja 29.09.1919. ERA, f. 20, n. 1, s. 87, l. 86, 
96. 
382 V. Poom. Märkmeid Eesti Panga saamisest ja kümneaastasest tegevusest, lk 47. 



Vabakurss oli aga kuni detsembrini sellest veelgi kõrgem. Septembris tuli Viru tänaval 
naelsterlingi eest maksta mitte 240, vaid 300 marka, oktoobris 320 ja novembris 350.383 

Novembris vahetus valitsus. Uue valitsuse peaminister J. Tõnisson esitas 
deklaratsiooni Asutavas Kogus 21. novembril. Peaminister tunnistas, et riigi rahaline 
seisukord on raske, valuutakriis seejuures üks raskemaid. Olulisim Tõnissoni kõnes oli aga 
selge sõnum, et suuremale välislaenule loota ei tasu. Tõnisson rõhus raha stabiliseerimisele 
maksude kaudu. “Meil tuleb niihästi otseseid kui kaudseid makse tarvitada, et harilikke riigi 
väljaminekuid katta. Sissetulekumaks, pärandusemaks, liikumata varanduse maks, väärtuste 
juurdekasvu maks, aktsiisid, tollid jne peavad märksa suuremal hulgal sissetulekuid andma 
kui siiamaani. Sisemiste laenude abil tuleb katsuda ülearuse paberraha väljaandmisele piiri 
panna. Võlakoorma rutuliseks kergendamiseks tuleb erakordne varanduse maks sisse seada.” 
Peaminister arvas ka, et riigimajanduses tuleb kõvasti  kokku hoida, et sõjaliste kulutuste 
kitsendamine on eluliselt vajalik ning et importi tuleb piirata ja välisvaluuta kasutamist 
paremini kontrollida.384 

24. novembril peetud istungil jõudis kursikomitee taas järeldusele, et määratud 
valuutakursid ei vasta tegelikele. Selle tagajärjel langetab ebaseaduslik kauplemine valuutaga 
Eesti marga kurssi veelgi. Pankadele peaks antama õigus valuutat vabalt osta, ilma et nad 
Eesti Panga kurssidest tarvitseks kinni pidada. Maksvad keelud müügi asjus peaksid seejuures 
kehtima jääma, et valuuta otstarbekohane tarvitamine kindlustatud oleks. Seda kavatsust 
toetas ka kaubandus-tööstusminister N. Köstner.385 Riigi Majandusnõukogus peetud 
selleteemalistel läbirääkimistel selgitas J. Kukk, et püüe reguleerida Riigikassa kaudu 
valuutaga kauplemist ei ole senisel kujul loodetud tagajärgi andnud ja püstitas küsimuse, kas 
ei oleks mõttekas anda valuutaga kauplemine erapankadele ning kokkusaadud valuutat 
tarvitada valitsuse kontrolli all. J. Tõnisson, Madis Jaakson ning K. Päts toetasid seda 
ettepanekut, kusjuures viimane pidas vajalikuks aktsiabörsi avamist. Kokkuvõtteks otsustati 
anda välisvaluutaga kauplemine ajutiselt, kuni börsi avamiseni, erapankade hooleks järgmistel 
tingimustel: 1) valuuta ostuhind määratakse ühiselt pankade esindajate koosolekul, 2) valuuta 
müümine sünnib Rahaministeeriumi kontrolli all.386 Rahaminister andiski 22. detsembril 
määruse, millega delegeeris välisvaluuta sundusliku kursi määramise kuni börsi asutamiseni 
1. jaanuaril 1920 komitee kätte, mille liikmeteks olid pankade ja krediidiasutuste esindajad. 
Muud korraldused jäid samaks.387 Pankadevaheline kursikomitee hindas kohe oma esimesel 
istungil marga kursi senisest tunduvalt  madalamaks, nii nagu see kajastub ülaltoodud tabelis.  

Riigi Majandusnõukogu oli majanduspoliitika üldisi sihtjooni arutanud tihedatel 
järjestikustel koosolekutel alates 27. novembrist. Seejuures keskendus diskussioon peamiselt 
just rahakursi küsimusele. N. Köstner väitis, et raha odavnemise põhjuseks on marga 
emissioon, kullakatte puudumine ning valitsuse otsusekindlusetus valuutakontrolli 
läbiviimisel. Ta leidis, et olukorra parandamiseks on kolm teed: väliskaubanduse ja valuutaga 
kauplemise vabakslaskmine, väliskaubanduse vabakslaskmine, ent valuutakontroll 
(eksportöörid peaksid vahetama oma saadud välisvaluuta Eesti Pangas kindla kursi järgi Eesti 
markadeks) ja väliskaubanduse monopoli sisseseadmine kas riigi monopolina või 
väliskaubanduse andmine mõnele suurele ärile, millest ka riik osa võtaks. Köstner näis ise 
pooldavat teist varianti, seevastu rahaminister J. Kukk pidas madala rahakursi põhjendamist 
suure emissiooniga ekslikuks. Ta väitis, et Eesti emissioon on teiste riikidega võrreldes väga 
väike, kuid sellegipoolest on margakurss Saksa, Soome ja Vene paberrahade suhtes madal. 
Seda võivat seletada ainult Eesti “juriidilise tunnistuse puudusega”. Valitsus on püüdnud 

                                                           
383 Eesti marga vabakurs. – Eesti Majandus 1921, nr. 1. 
384 Asutava Kogu protokollid, 21.11.1919. 2. ij, vg. 2439–2440. 
385 N. Köstner Riigi Majandusnõukogule 4. detsembril 1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 9, l. 1. 
386 Riigi Majandusnõukogu koosoleku protokoll 8.12.1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 9, l. 4–4p. 
387 Riigi Teataja 1919, nr. 110/111, lk. 873. 



kaubandusbilanssi tasakaalustada. Vaba väliskaubanduse korral jääks riik tema meelest ilma 
kõige vajalikumatest kaupadest, ärimehed tooksid sisse vaid seda, mis neile kõige suuremat 
kasu annab. Seetõttu pidas ta ainsaks võimaluseks riiklikku kontrolli.  

Jaan Tõnisson toonitas vajadust stabiliseerida  rahakurss kõige kiiremas korras. 
“Olukord on selline, et kõigil, kellel väike varandus oli, nüüd hinnaliselt selle täiesti kaotanud 
on.” Narva poolt Eestisse valguvaid inimesi tuleks kasutada metsatöödel. Kui metsatööstus 
korralikult mobiliseerida, siis võib saada rohkem välisvaluutat kui välislaenuga. M. Jaakson 
juhtis tähelepanu väliskapitali kartusele Eestisse tulla. Ta pakkus välja idee luua kaubanduse 
palat, “kelle hooleks antakse kaubandusliste vahekordade korraldus, valitsuse osavõtmisel ja 
kontrolli all….Sellega saaks kõik seltskondlikud jõud riigi töösse panna.” Märt Raud märkis, 
et Eesti raha madala väärtuse tõttu tulevad välismaalt Eestisse isikud, kes leiavad siin odava 
elukoha ja ostavad meilt odavalt kõiksugu väärtusi. Kuni seda ei kõrvalda, ei ole ka stabiilsust 
loota. Kuna tööliste palgad on kalkuleeritud kursiga 1 £ = 45 marka, tuleb kaupu selle kursiga 
ka hinnata, vastasel korral peab paberraha juurde trükkima. Aleksander Oinase meelest aga ei 
olnud rahakursi languse peateguriks poliitilise tunnustuse puudus, vaid negatiivne 
kaubandusbilanss. Toiduainete sissevedu tuleks suurendada, kõike muud aga piirata.  
Väljavedu tuleb hoida riigi käes, sest vastasel juhul kooritakse meid paljaks.388 K. Päts juhtis 
tähelepanu sellele, et isikud, kellel on vaba raha, ostavad kokku välisvaluutat, mis jääb 
pankadesse või koju tegevusetult seisma. Eesti raha ei taheta, maksuks võetakse seltside 
aktsiaid. Tuleb elustada fonditurgu, selleks kõlbavad ka siselaenupiletid. Üldiselt olid 
arutlused üsna laialivalguvad, ja jätkusid sellistena aasta lõpuni. Kõlama jäid väliskaubanduse 
ja valuuta reguleerimise vajadus. Emissiooni piiramise vajadust selgelt ei nähtud. 29. 
detsembril otsustati valida erikomisjon, kes sõnastaks majanduspoliitika juhtmõtted.389  

Aasta lõpul võeti Asutavas Kogus vastu kaks olulist otsust. Pärast väikest poleemikat 
anti valitsusele emissiooniõigus Riigikassa tähtedena kogusummas 500 miljonit marka. 
Tagatis oli deklaratiivne – väljaantavate Riigikassa tähtede eest vastutas Eesti Vabariik oma 
varanduste ja sissetulekutega.390  

Veel võeti vastu otsus uue sisevõidulaenu väljakuulutamise kohta. Rahaminister 
põhjendas seda valitsusele argumendiga, et 1919. aastal annab riigimajandus ca miljardilise 
puudujäägi ning ka vähemalt 1920. aasta esimesel poolel tuleb maareformi kulusid arvestades 
puudujäägiga rehkendada. See võivat paberraha emissiooni liiga suureks paisutada, mis raha 
niigi raskele seisukorrale saatuslikuks osutuks. Siselaen enne välislaenu võimaldaks 
emissiooni mõõdukamaks muuta.391 Teadmata on, kas rahaminister lootis tõepoolest veel 
välislaenule, või mainis ta seda pelgalt usalduse tõstmiseks marga vastu. 

Siselaenu kogusumma oli 100 miljonit marka, pileti väärtus 100 marka ja laenu 
kestus 10 aastat. Laenupiletitelt ei makstud protsente, vaid 10 aasta kestel loositi igal aastal 
neli korda kokku 200 võitu, mille kogusumma oli miljon marka. Laen kustutati viie aasta 
jooksul laenupileti tagasiostmise teel, tagasi tulnuks maksta nominaalväärtus.392 Seega 
pidanuks sisevõidulaenu piletite ostjad olema huvitatud marga stabiliseerumisest.  

Tõsiasi, et emissioon planeeriti viis korda suurem kui siselaen, peaks näitama 
idealismi kadumist rahva hoiakute hindamisel. Samas kajastab see tõenäoliselt laenusaamise 
lootust, sest Eesti marga emissiooni suurenedes niisuguse summa võrra poleks küll saanud 
raha stabiliseerida.  

                                                           
388 Riigi Majandusnõukogu koosoleku protokollid 27.–28.11.1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 1, l. 19p–24. M. Jaaksoni 
mõttekäigus sisaldub Kaubandus-Tööstuskoja loomise algidee. Kaubandus-Tööstuskoja loomist on peetud K. 
Pätsi teeneks. 
389 Riigi Majandusnõukogu koosoleku protokollid 8.12.1919 ja 29.12.1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 1, l. 25p, 34. 
390 Asutava Kogu protokollid, 19.12.1919, 2. ij, vg. 3035. 
391 J. Kukk valitsusele 5.12.1919. ERA, f. 12, n. 2, s. 417, l. 3–4.  
392 E. Rosenvald Asutavas Kogus  17.12.1919. Asutava Kogu protokollid, 2. ij, vg. 2902-2903. 



 1919. aasta eelarve lõplikku kujunemist ei ole lihtne lahti kirjutada. Erinevad allikad 
annavad üsna lahknevaid arve. Osalt on see tingitud rahakursi kiirest langusest (võimalik on 
arvestada nii hetke margakurssi kui ka aasta lõpu kurssi; vabakurssi või sundkurssi), osalt 
sellest, kas ja kuidas arvestati kaubalaene, osalt teistest põhjustest.393 
 1918/19. aasta ametlik eelarve jaotus on toodud tabelis 5.    
 

Tabel 5. Eesti Vabariigi 1918/19. aasta eelarve miljonites markades 
Tulud Kulud 

Kokku 1061 Kokku 1061 
Sellest emissioon 584 Sõjaministeerium 576 

Välislaenud 263 Operatsioonifondid (investeeringud 
tööstusesse, kaubandusse, põllumajandusse 

jm) 

266 

Tollid 43 Teedeministeerium 102 
Sissetulekud raudteelt 30 Laenud 19 

Maksud 23 Rahaministeerium 17 
Piirituse ja eetri müük 12 Haridusministeerium 16 

Siselaenud 10 Kaubandus-Tööstusministeerium 15 
Arvutusalus: III Riigikogu protokollide lisad, 4. ij, lk. 162–170.  
 
Ametlikus eelarves on kõige küsitavam  kauba- ja rahalaenude suurus (vaid 283 miljonit 
marka). Need on ilmselt arvestatud aasta alguse Eesti marga (sund)kursi järgi ega anna niiviisi 
kuigivõrd realistlikku teavet. Teiseks küsitavuseks on sõjalised kulud (576 miljonit marka). 
Koguteoses “Eesti Vabadussõda” on need 1918/19. aastal kokku hinnatud 817,5 miljonile 
margale. Ka 30. juunil 1920 Asutavas Kogus märkis rahaminister J. Kukk, et 1919. aastal on 
kulunud sõjaväe ülalpidamiseks 810 miljonit marka.394  

Rahaministeeriumis 1922. aastal Eesti võlgade reguleerimise puhul koostatud 
eelarves on aga 1919. aasta tuludeks arvestatud vaid 148 miljonit marka, laenude ja 
emissiooniga kaetavaks puudujäägiks aga 2000 miljonit marka.395 
 Seega ei ole ametlik eelarve erinevate tulude ja kulude osakaalu arvestamiseks 
tarvitamiskõlblik. Vajalik on teha küllaltki komplitseeritud ümberarvestus kõikidest 
kuludest/tuludest Eesti markadesse ühe kursi alusel. Lähteajaks on valitud 1919. aasta kevad, 
mil dollar maksis vabaturul 50 Eesti marka. Tulemus on esitatud tabelis 6. 

 
Tabel 6. 1918/19. aasta tulud miljonites markades 1919. aasta maikuu margakursi alusel 

Varustus- ja toitlustuslaenud 1100 
Emissioon 700 
Rahalaenud 29 

Siselaenud, tollid, maksud, sissetulekud piirituse ja eetri müügilt 118 
Kokku 1947 

Märkus: Vabadussõja varustus- ja toitlustuslaenudena arvestatud: võlg Prantsusmaa valitsusele 13,7 miljonit 
franki, “Revalise” laen USA valitsuselt 12,2 miljonit dollarit, Toitlusministeeriumi viljalaen ARA-lt 2,7 miljonit 
dollarit ja 0,6 miljonit Taani krooni, toitlustuslaen Briti valitsuselt 0,3 miljonit naelsterlingit kaitseväe ja osalt 
elanikkonna varustamiseks, sõjavarustuslaen Briti valitsuselt 0,9 miljonit naelsterlingit. Need varustus- ja 
toitlustuslaenud kokku moodustasid dollaritesse ümberarvestatult ca 22 miljonit dollarit, seega 1919. aasta suve 
keskmise turukursiga ca 1,1 miljardit marka. Sama loogika (1919. aasta suve kursi alusel, st varem välja antud 
mark tuleb lugeda “kallimaks”) alusel arvestades võib emissiooniks, millega kaeti valitsuse kulud, lugeda ca 700 

                                                           
393 1918/19. aasta krediidimääramised liideti kokku ja anti neile aruande jaoks tarvilik süsteemne kuju hiljem 
Riigikontrolli poolt. Vastavad arvud sai kindlaks teha ligikaudselt. Aruanne publitseeriti vaid Riigikogu 
protokollide lisas lühikese bilansilise kokkuvõtte kujul. (III Riigikogu protokollide lisad. 4. ij, lk. 162–170.) 
Koguteoses "Eesti Vabadussõda 1918–1920" (I kd, lk. 176) on 1919. aasta tuludena toodud 148,3 miljonit 
marka, kuludena 1020,5 miljonit marka, mille hulgas Sõjaministeeriumi kulud 817,6 miljonit marka.  
394  Asutava Kogu protokollid, 30.06.1920. 4. ij., vg. 1222–1223. 
395 Rahaministeeriumi memorandum Dateerimata. Ilmselt juuni 1922. ERA, f. 20, n. 1, s. 67, l. 9–10. 



miljonit marka. Soome rahalaenud (21,5 miljonit Soome marka) moodustasid 1919. aasta suve seisuga ca 29 
miljonit Eesti marka. Siselaenud, tollid, maksud, sissetulekuid raudteedelt ning piirituse ja eetri müügilt (118 
miljonit marka) on arvestatud vastavalt ametlikule eelarvele.  
Arvutusalus: Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 120; III Riigikogu protokollide lisad. 4. ij, lk. 162–170. 
 
Lisaks andsid Antanti riigid relva- ja varustusabi ka Vene valgetele, millest osa võis 
tõenäoliselt jõuda ka Eesti vägedele, kuid on siinses arvestuses kajastamata.  

Kõigi tulude summa (1947 miljonit marka) on samas suurusjärgus Rahaministeeriumis 
1922. aastal tehtud kalkulatsiooniga ning ületab peaaegu kahekordselt koguteoses "Eesti 
Vabadussõda" toodud hinnangu ja ka ametlikus eelarves toodu, ent on kindlasti 
proportsioonide arvestamise alusena neist täpsem. Välislaenud moodustasid 58% nende 
aastate tuludest (seejuures “Revalise” kaudu saadud laen peamise osa – kogutuludest 31%) 
ning emissioon andis 36%.396 Ülejäänu – siselaen, tollid, maksud, piirituse ja eetri müük, 
tulud raudteedelt – kõigest 6%. 

Et toidu- ja varustuslaenude täpsemat jaotust sõjaväe ja elanikkonna vahel on 
võimatu kindlaks teha, saab Vabadussõja rahaliste kulude arvestamisel lähtuda vaid ametlikus 
eelarves ning koguteoses "Eesti Vabadussõda" toodud suhtarvudest. Nende kohaselt 
moodustasid sõjalised kulutused 1918/19. aasta kogukuludest 57–80%. Seega kokku 1110–
1558 miljonit marka ehk 22,2–31,2 miljonit dollarit või 44–62 miljonit kuldrubla ehk 80–113 
miljonit Eesti krooni 1927.–33. aasta kursi järgi. See on mõnevõrra rohkem kui Eesti 
riigieelarve tulud keskmiselt aastas 1920. aastate teisel poolel.  

J. Sootsi hinnangul kulus Vabadussõjas palkadeks ja sõjavarustuse ostmiseks ca 110 
miljonit kuldfranki.397 Et 1 kulddollar maksis 5,18 kuldfranki, annaks see kokku 21,2 miljonit 
dollarit, ehk kursiga 1 dollar = 50 Eesti marka kokku 1062 miljonit marka. Või 42 miljonit 
kuldrubla. Suurusjärk on seega sama, vaid mõnevõrra väiksem kui eelpooltoodud 
kalkulatsiooni puhul.  

Niisiis kulusid iseseisvussõjas ära kõik välislaenud ning arvatavasti ka osa 
emissioonist. Rahuajal poleks iseseisva riigi ülesehitamiseks välislaene kindlasti vajatud ning 
võimalik, et ka esimeste aastate emissioon ning margakursi langus olnuks väiksem. Ehk 
teistpidi, ilma Vabadussõjata, kuid sama ulatuslike toitlustuslaenudega suutnuks Eesti 
Vabariik tagada esimesel iseseisvusaastal oma raha stabiilse kursi ega pidanuks sõjakulusid 
tasuma raha juurdetrükkimisega, mis lõppkokkuvõttes toimus ikkagi elanikkonna arvel.   

 

Tartu rahulepingu majandusküsimused 
 

Juba 31. augustil 1919 oli Nõukogude valitsus teinud Eestile ametliku rahuettepaneku. 17. 
septembril algasid läbirääkimised Pihkvas, mis aga peagi katkesid. Rahuläbirääkimiste 
taastamise seisukohalt oli oluline tähtsus Maksim Litvinovi reisil läbi Eesti Kopenhaagenisse. 
Viibides 16.–22. novembril Tartus ja Tallinnas, pidas ta Eesti esindajatega rea 
konfidentsiaalseid kohtumisi rahu sõlmimise põhimõtete üle. Nendel kooskõlastati edasiste 
rahuläbirääkimistega seotud olulisemad küsimused.  

10. novembriks 1919 oli rahulepingut ettevalmistav komisjon koostanud esialgse 
kava. Kuna komisjonis domineerisid Sõjaministeeriumi esindajad ning esialgu valmistati ette 
vaherahu, olid majandusküsimused pealiskaudselt läbi töötatud.398    

                                                           
396  “Revalise” laen on nii nõukogudeaegses kui jätkuvalt ka Eesti 1990. aastate ajalookirjanduses leidnud 
märkimist eelkõige korruptsioonijuhtumina. (J. Ant. Eesti 1920. Iseseisvuse esimene rahuaasta. Tallinn, 1990, lk. 
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kaasnes “Revalise” tegevusega tõepoolest ka kuritarvitusi. Tolleaegses olustikus ei olnud selles midagi erilist. 
Eriline oli aga “Revalise” kaudu saadud varustuslaenu maht ja tähtsus Vabadussõja võitmisel.    
397 J. Soots. Eesti Vabadussõda 1918–1920. – Eesti: Maa. Rahvas. Kultuur. Tartu, 1926, lk. 307. 
398 A. Piip. Tartu rahu. – Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt. II, lk. 379.  



Tartu rahukõnelustel lepiti üsna kiiresti kokku, et kummalegi jäävad need Vene riigi 
varandused, mis asetsevad lepingupoole territooriumil. Peamiseks vaidlusküsimuseks jäi 
Vene riigi keskvarade jaotuse probleem. Delegatsiooni liige läbirääkimistel Aleksander Oinas 
iseloomustas Vene seisukohta näitega perest lahkuvast pojast, kellele perekonnapea lubab 
jätta vaid selle, mis seljas ja käsib ülejäänust loobuda. Oinas nagu ka kogu Eesti delegatsioon 
oli seisukohal, mille järgi on ka lahkuval pojal õigus osale perekonna varadest. Venemaa ütleb 
küll lahti oma Eesti territooriumil asuvatest varadest, kuid peale nende on teisigi, mille 
loomisest Eesti osa võtnud. Venemaal oleks võib-olla olnud õigus jätta endale kogu varandus, 
kui osa sellest ei oleks Eestist ära evakueeritud.399 Vene delegatsiooni liige Adolf Joffe tõi 
enda poolt näiteks, et kui peres on kokku kolm ülikonda ja üks on neist lahkuva poja seljas, 
samuti kui kõik kolm sõrmust on lahkuval pojal, siis jääb perele niigi vaid kaks ülikonda ja 
üks palitu.400 Keskvarade jaotamisel pakuti välja kõige erinevamaid numbreid ja nii oli 15 
miljonit kuldrubla pigem poliitiline kompromiss kui majandusliku arvestuse tulemus.401 Ants 
Piibu hinnangul tulid bolševikud majandusküsimustes Eestile õige kaugele vastu, lootes, et 10 
aasta pärast loob Eesti Venemaaga niikuinii tolliliidu ja tuleb majanduslikul teel Vene rüppe 
tagasi.402   

Ehkki kontsessioone käsitleti rahulepingu arutamise juures eraldi küsimusena, 
kujunes lõppkokkuvõttes nendegi andmine Eestile justkui möönduseks keskvarade, kaotatud 
rahade ja hoiusummade ning evakueeritud varanduste eest. Üldiselt aga järgisid bolševikud 
läbirääkimistel põhimõtet, et lepingu sätted oleksid formuleeritud võimalikult laialivalguvalt 
ja et kui Eestile majanduslikke mööndusi teha, siis võimalikult väike osa neist kohe ja 
võimalikult suur osa kaugemas tulevikus. Eesti pool seevastu üritas saavutada täpsemaid 
formuleeringuid.  

Majanduslikke küsimusi käsitlesid lepingu artiklid 4, 11, 12, 13 ja 16, täiendavad 
artiklid ja Nõukogude Venemaa noot nr 370, mis anti üle allakirjutamisel. Artikkel 4 käsitles 
opteerimist ja määratles, et riikkondsust vahetavad isikud säilitavad õiguse oma kinnisvarale 
ja tohivad kaasa võtta vallasvara. Artikliga 11 ütles Venemaa end lahti Eestis asuvast endisest 
Vene riigi varandusest. Artikli 12 põhjal sai Eesti 15 miljonit kuldrubla ja Venemaa 
deklareeris, et Venemaa võlausaldajate nõudmised Eestisse puutuvas osas tuleb üksnes 
Venemaa vastu sihtida. Sama artikli punkt 4 kohaselt kohustus Venemaa tagastama kõik 
Eestist väljaveetud raamatukogud, arhiivid, dokumendid ja kollektsioonid, millel on Eestile 
teaduslik või ajalooline tähtsus. Artiklis 13 deklareeris Venemaa, et Eestile ja tema 
kodanikele antud õigused ei kandu üle ega ole pretsedendiks ühelegi teisele lepingule, teisalt 
aga, kui rahulepingute sõlmimisel teiste endiste Vene riigi territooriumil tekkinud riikidega 
antakse viimastele neid õigusi, mida Tartu rahulepingus Eestile ei ole antud, siis laiendatakse 
need automaatselt ka Eestile. Artikkel 16 sätestas kaubavahetuses enamsoodustuse printsiibi 
ja vaba transiidi põhimõtte. Eesti andis Venemaale eesõigustatud õiguse Narva kose vee-
energia ärakasutamiseks. N. Venemaa andis Eestile eesõigustatud õiguse Moskvat mõne 
Eesti-Vene piiril oleva kohaga ühendava raudtee ehitamiseks ja miljoni tiinu metsa 

                                                           
399 A. Oinas Eesti-Vene rahuläbirääkimiste majanduskomisjoni istungil 2.02.1920. ERA, f. 957, n. 10, s. 42, l. 
16.  
400 A. Joffe Eesti-Vene rahuläbirääkimiste majanduskomisjoni istungil 2.02.1920. ERA, f. 957, n. 10, s. 42, l. 16. 
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mõnevõrra vähem kui 1000 miljonit kuldrubla. (V. Novitsky. The russian gold reserve before and during the 
world and civil wars (1883–1921). – Russian Gold. A Collection of Articles, Newspaper Editorials and Reports, 
and Statistical Data Regarding the Russian Gold Reserve and Shipments of Soviet Gold. New York, 1928, lk. 
11–13.)  
402 A. Piip. Kuidas rahu tehti. – Vaba Maa 2.02.1930. 



raiumiseks.403 Rahulepingu täiendavates artiklites lubas Venemaa Eestile tagastada veel 24 
laeva ja Eesti piirides olevate ettevõtete aktsiad.404 Noodiga nr 370 andis Venemaa Eestile 
metsakontsessiooni 50 tuhandele tiinule. See ei olnud deklaratiivne eesõigustatud õigusega 
kontsessioon, nagu miljon tiinu, vaid konkreetne lubadus, mille ekspluateerimine pidi algama 
1. juulil 1920. Läbirääkimistel oli Eesti pool soovinud saada 300 000 kohe ja 700 000 pärast.   

Ehkki 15 miljonit kuldrubla oli Vabadussõja kuludest mitu korda väiksem summa, oli 
Tartu rahuleping Eestile tunduvalt soodsam kui sama aasta juulis ja augustis sõlmitud 
lepingud Leedule ja Lätile. Kõigepealt said Venemaalt Eestisse naasjad oma vara suhtes 
leedulastest ja lätlastest märksa paremad tingimused. Vähe sellest, peaaegu terve 1920. aasta 
pidas Venemaa lepingust kinni ning Eestisse remigreerujad said vallasvara suhtes oma õigusi 
ka kasutada. Kinnisvara siiski neil üldjuhul edasi müüa ei õnnestunud ning see jäi 
natsionaliseerituna või munitsipaliseerituna Venemaale. Kui Eesti sai 15 miljonit kuldrubla, 
siis Läti 4 ja Leedu 3 miljonit. Rahulepingus Lätiga ei olnud kaubavahetuse alusena 
fikseeritud ka enamsoodustuse printsiipi. Ka olid Lätile antud kontsessioonid väiksemad.405  
  Tohutud metsakontsessioonid jäid saamata. 1920. aastal pakkusid enamlased 
segaseltsi asutamist, kus neile oleks kuulunud 51% aktsiatest.406 Hoolimata Eesti-poolsetest 
pingutustest venis kontsessiooni saamine ning vajus pärast N. Liidu–Eesti  kaubanduslepingu 
sõlmimist 1929. aastal lõplikult ära.   

Esimene kullapartii – 8 miljonit kuldrubla müntides (kokku ca 8 tonni) – anti Eestile 
üle Jamburgis 15. märtsil 1920. Teine kullapartii võeti vastu 15. aprillil 1920 Eesti piiril 
Komarovka külas.407  

N. Vene valitsus andis Eesti-Vene rahulepingu põhjal Eestile tagasi Eesti 
territooriumil tegutsenud ettevõtete mitmesuguseid väärtpabereid (aktsiaid ja obligatsioone) 
enam kui 16 miljoni rubla nominaalväärtuses, millest 1928. aastal vastuvõetud seaduse põhjal 
anti nende endistele omanikele tagasi väärtpabereid 3,3 miljoni eest nominaalväärtuses. 
Ülejäänud osa väärtpaberite omanikke ei leitud või jäi omandiõigus selgumata ning nad jäid 
Eesti Vabariigi omandiks.408 

Tervikuna aga näis Tartu rahulepingu kirjasõna andvat Eestile võimaluse olla Ida-
Lääne majandussillaks. Enamlastele olid aga kirjatäht ja tegelik elu kaks ise asja. Lääne-Ida 
vahetalitaja roll ei jäänud Eestil tõesti mängimata, kuid selle osa tekst ei põhinenud 
rahulepingus kirjapandule, vaid selle kujundas välispoliitiline konstellatsioon ning asjaolu, et 
Eesti oli esimene, kes oli sõlminud rahulepingu N. Venega.  

 
 

III PEATÜKK. SILD LÄÄNE JA IDA VAHEL 
 

Poliitiline foon 
 
Rahuaja alguses oli Eesti Vabariigi eesotsas Jaan Tõnissoni juhitav Rahvaerakonna, 
Tööerakonna ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei koalitsioonivalitsus, kus 
rahaministriks oli Juhan Kukk. 1920. aasta 2. juulil teatasid aga sotsiaaldemokraadid oma 
valitsusest lahkumisest: edaspidi otsustati valitsusse minna ainult erakordsetel juhtudel.409 
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Valitsuskriis kujunes sügavaks ja keeruliseks, õnneks aga mitte pikaks. See lõppes Jaan 
Tõnissoni uue üheparteilise valitsuse moodustamisega. Kuni 26. oktoobrini võimul olnud 
valitsuse rahaministriks sai Tõnis Vares. Oktoobri lõpust kuni Riigikogu kokkutulekuni 1921. 
aasta jaanuari alguses oli võimul A. Piibu tööerakondlastest koosnenud valitsus, kus 
rahaministriks oli Karl Baars. 
 I Riigikogu valimistel suurendasid Põllumeestekogud järsult oma esindatust. 
Suurimaks fraktsiooniks jäi aga sellegipoolest Tööerakond. Valitsuse moodustas Konstantin 
Päts, selle kandvamateks jõududeks said Põllumeestekogu ja Tööerakond. Rahaministriks sai 
tollal 38-aastane rõhutatult elegantne põllumeestekogulane Georg Westel.  

K. Pätsi valitsus oli võimul 1922. aasta oktoobrini, mil kaks Tööerakonna kolmest 
ministrist tagasi astusid. Uue valitsuse moodustas Tööerakonna üks liidreid Juhan Kukk. 
Koalitsioonis olid Tööerakond, Põllumeestekogud ja Rahvaerakond. Endisse ametisse jäid 
seitse eelmise valitsuse ministrit (sealhulgas G. Westel). Siia kusagile pilt nr 18, K. Pätsi 
valitsus. 
 Eesti oli pärast Tartu rahulepingut N. Venemaaga esimesena ametlikult suhted sisse 
seadnud riigina sattunud välispoliitiliselt erilisse olukorda, mis lõi ka vastava majandusfooni.  

Pärast Vene-Saksa Brest-Litovski eraldirahu märtsis 1918 olid liitlased laiendanud 
Saksamaa suhtes kehtinud mereblokaadi ka Nõukogude Venemaale. Pärast Saksamaa 
blokeerimise lõpetamist sama aasta juulis jäi kaubandustõke Venemaa suhtes aga  kehtima. 
Eesmärgiks oli hoida neutraalseid riike Venemaaga kauplemast. Pärast 1918. aasta novembrit 
peatas Saksamaa liitlaste surve all ametlikud kaubandussidemed Venemaaga, sama tegi ka 
Taani 1919. aasta alguses. Norra ja Rootsi säilitasid oma kaubanduskontaktid Venemaaga 
avalikumalt.410 Seega ei olnud blokaad sugugi ühene ja tihe. Tegelikult aeti äri eraviisiliselt ja 
tõenäoliselt ka riiklikul tasemel edasi, ent sellest lihtsalt ei räägitud.  

Kui 1919. aasta lõpul sai selgeks, et bolševikud domineerivad kodusõja rinnetel, 
lõdvendas Antanti Ülemnõukogu blokaadi ning ajajärku 16. jaanuar 1920 kuni 16. märts 1921 
on Nõukogude autorid nimetanud poolblokaadiks. Lootuses vältida Nõukogude 
väliskaubandusmonopoli olid liitlased oma 16. jaanuari otsusega lubanud bartertehinguid 
Nõukogude Venemaa kooperatiividega. Kuna bolševikud olid keeldunud tsaari-Venemaa ja 
Kerenski valitsuse laenude tasumisest, rakendasid lääneriigid Vene-kaubanduses kohest 
sularaha nõuet. Veel üritati viia Nõukogude riigi suhtes nn kullablokaadi – see oli 
Prantsusmaa valitsuse initsiatiivil käikuläinud korraldus keelduda vastu võtmast Vene kulda, 
kuna seda peeti õigusega röövituks.411 Lääne-Euroopa börsidel ei müüdud Vene kuldrublasid 
avalikult üldse. Suuremates lääneriikides kehtis 1921. aasta kevadeni lisaks teisigi kulla 
sisseveo kitsendusi. Nõukogude Vene kulda Inglismaale tuua oli aga sootuks keelatud. Kuna 
Nõukogude Venemaa ekspordivõime oli tollal minimaalne ning välisvaluuta varu väike, oli 
olukord bolševike jaoks küllalt keeruline. Võlgu ei antud, raha küsiti kohe, eksportkaupu ei 
olnud. Bolševikel oli piisavalt vaid kulda, millega ei saanud aga piiranguteta kaubelda.  

Oktoobripöörde ajaks moodustas Venemaa kullavaru koos Rumeenia riigikassa 
kullaga, tohutu summa – 1101 miljonit kuldrubla.412 Sellest anti Bresti rahulepingule 
järgnenud kokkuleppe alusel eraisikutele tehtud kahju kompenseerimiseks Saksamaale 
kontributsiooniks 120 miljonit kuldrubla.413 Osa kullast, ca 250 miljonit, läks kodusõja käigus 
kaduma.414 Ent ikkagi pidi bolševikele jääma aukartustäratav kullavaru, millest suurem osa oli 
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poolimperiaalides (kuldviielised). Lisaks saadi kulda, teisi väärismetalle ja vääriskive 
oktoobripöördejärgsetest repressioonidest.  

Mis kujul kuld ka ei olnud, tuli ta eelnevalt “puhtaks pesta”. Pärast Tartu 
rahulepingut oli kõige mugavam seda Eestis teha. Eesti sai lisaks monopoli ka Nõukogude 
Venemaa väliskaubandusele: mitmed allikad kinnitavad, et 1920. aastal tuli Tallinna kaudu 
üle poole või koguni kolmveerand Nõukogude importkaupadest, peamiselt Rootsist, 
Saksamaalt, Taanist ja Inglismaalt.415 N. Venemaa import oli sel aastal loomulikult väga 
väike. 

Juba pärast Brest-Litovski rahulepingu sõlmimist olevat tollal veel Saksa vägede 
poolt okupeeritud Balti pealinnadesse ilmunud Nõukogude kaubandusemissarid: rahanduse 
rahvakomissar Isidor Gukovski ja väliskaubanduse rahvakomissar Leonid Krassin ning teised, 
kes vedasid kottidega kulda ning otsisid kanaleid selle müümiseks Läände, eelkõige Rootsi.416 
Ka ühes Tartu rahulepingu põhjal Eestile üleantavate kullapartiidega saadeti kulda ja valuutat 
Tallinna edasimüümiseks Läände. Teine eestlastele üleantud kullasaadetis sisaldas 9 miljonit 
kuldrubla ning viis pitseeritud kotti, kus olevat olnud peamiselt Saksa margad. Kogu saadetis 
anti eestlastele üle tingimusel, et esmalt võetakse sealt need 7 miljonit kuldrubla, mis Eesti 
Vabariigi valitsusel rahulepingu põhjal veel saada oli ning ülejäänu antakse üle lugemata 
Vene Nõukogude Vabariigi volinikele tagasi.417 Kas bolševikud ei suutnud ise raha lugeda, ei 
pidanud seda vajalikuks või kontrollisid nii eestlaste korrektsust, ei ole teada. 
 Pärast Tartu rahu suurenes järsult Eesti roll Vene bolševikele eluliselt tähtsa 
vahendajana. Ka Läänes, eriti Suurbritannias vaadeldi Balti riike üheaegselt kui 
kaubandusteed ning kui vaatlusposti Venemaal toimuva jälgimiseks.418 
 Nõukogude Venemaale oli Eesti poliitiline roll samuti väga oluline. Georgi Tšitšerin 
toonitas 1920. aasta suvel, et tulenevalt maailma poliitilise olukorra keerukusest tähendab 
sõbralike suhete hoidmine Eestiga suurt väärtust ning võttis Eesti rolli kokku järgmiselt: 
“Üldse on praegu selline olukord: kui lepime kokku Inglismaaga, siis võib väikeste riikidega 
olla leppimatu, neil ei saa enam olema tuge väljastpoolt, kuid vastupidi, kui Inglismaaga 
kokku ei lepi, tuleb otsida kokkulepet väikeste riikidega, kusjuures ei saa mööda teatavatest 
järeleandmistest.”419 Kui 1920. aasta juulis-augustis Suurbritannia kaalus täisblokaadi 
taasalustamist ja bolševikud kartsid, et sellega liitub ka Eesti, soovitas Tšitšerin Eesti 
valitsusega hästi läbi saada ning teha koos Eesti välisministri Ado Birgiga konfliktide 
nimekiri – metsakontsessioon, optandid, vangid. Mõni päev hiljem rõhutas ta, et kõik Eesti 
arukad ettepanekud rahuldatakse.420 
 Pole välistatud, et Moskva esialgne leebus Eesti suhtes ja sealt sadav kullavihm oligi 
bolševike poolt ette nähtud selleks, et demonstreerida maailmale nendega kauplemise 
kasulikkust – julgustama Eesti naabreid sõlmima rahulepinguid ja teisi riike sisse seadma 
suhteid N. Venemaaga. Louis Fischer väidab, et juba Tartu rahulepinguga tehtud 
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järeleandmised olid adresseeritud eelkõige Thamesi äärsetele pankadele ning maailma 
poliitilistele ringkondadele, eriti Suurbritanniale.421  
 Bolševikud nägid ka majandussidemete arendamise kaudu avanevaid võimalusi Eesti 
poliitiliseks allutamiseks. Kõrge parteifunktsionäri Jakubovi arvates seisnes 1920. aasta lõpul 
Nõukogude Venemaa peamine huvi Eesti vastu tema kui Euroopaga ühenduslüli 
ärakasutamises ning Lääne-Euroopast tulevate kaupade transiidikoridoriks olemises. Ent 
Jakubov vaatas veelgi kaugemale: “On alust järeldada, et osava majanduspoliitika korral 
saaks Nõukogude Venemaa allutada suurel määral Eesti majanduse või igal juhul tihedalt teda 
endaga majanduslikult siduda. Tuleb märkida, et tegelikult ei ole sel alal midagi 
tehtud….Eesti majanduse allutamise vajadust Nõukogude Venemaa mõjule dikteerib eriti 
jõuliselt praegune moment, sellest tulenevalt, et Tallinna kaubandusagentuuri kaudu on tehtud 
suuri tellimusi armeele. Kõik need operatsioonid võidakse panna küsimärgi alla, kui 
tellimuste täitmise ajal ei ole tagatud vähemalt Eesti valitsuse lojaalne neutraliteet. See on 
esimene möödalask meie majanduspoliitikas Eestis….”422  
 Aga bolševikel oli tollal teravaid probleeme küllaga. Venemaal valitses tohutuid 
ohvreid nõudnud kodusõja ajal ja järel täielik majanduskaos. Tööstus ja transport olid 
purustatud ja maareform muutunud anarhiaks koos mõttetu vägivalla ja väärtuste 
hävitamisega. Edasist põllumajanduse arengut hakkas takistama toiduainete andmise kohustus 
ja tööstuse suutmatus toota tarbekaupu. Lisaks veel raske ikaldus. Tulemuseks oli tööliste ja 
ametnike ebapiisav toidunorm ning nälg. Majanduselu soikus peaaegu täielikult: rongid ei 
sõitnud, suurem osa tehaseid oli kütusepuuduse tõttu suletud või töötas osalise koormusega.423 
Tekkis uus ühiskonnakiht – kotimehed, kes ajasid peamiselt toiduainetega illegaalset äri.424  
 1921. aasta kevadest hakati Venemaal teostama uut majanduspoliitikat ning aasta 
pärast hakkas olukord paranema. Paljud sõjakommunismi ajal väljakujunenud struktuurid said 
varimajanduse poollegaalseks muutudes edasi püsida ja areneda. 1920. aastate alguse 
Venemaa olukorra kohta on Alec Nove tabavalt osutanud, et keskvõimu korraldusi võidi küll 
täita, kuid küllaltki tõenäoliselt tehti seda vaid siis, kui nende korraldustega rahul oldi.425 
Samas leidus kindlasti ka kohalikke võimumehi, kes püüdsid keskorganite ebaotstarbekaid 
korraldusi iga hinna eest täita. 
 22. aprillil 1918 antud Rahvakomissaride Nõukogu dekreediga oli väliskaubandus 
täielikult monopoliseeritud. 1922. aastal puhkes terav poleemika monopoli edasikestmise üle 
ja selle püsimises on vaieldamatud teened V. Leninil. Kuigi väliskaubanduse organisatsioonis 
tehti mitmeid reforme, moodustas riigi osakaal liberaliseerimise kõrgpunktil, 1924/25. aastal 
ekspordist 91% ja impordist 96%.426 Väliskaubanduse monopol oli hädavajalik, et riigi 
ülimuslikkus saaks ka majanduse suhtes täielikuks ning selles mõttes võib väliskaubanduse 
monopoli säilitamist vaadelda olulise murrangumomendina Venemaa arengus. 

Nõukogude riigi alkoholipoliitika järgis tsaari-Venemaa joont, keeluseadus jäi 
kehtima ka pärast oktoobripööret. Sõja-aastatel oli aga Vene küla sellega üsna tõhusalt 
kohanenud ja vaevalt uuski võim siin midagi muuta sai. Igatahes arvestati 1923. aastal, et 8–
10% talupoegadest tegeleb puskariajamisega.427 Veinitootmist ja müüki alustati 1922. aastal, 
viin tuli aga ametlikult müügile alles 1925. aasta lõpul. Tingimustes, kus piir Venemaaga 
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korralikult ei pidanud, olid Eesti ärimeestel erakordsed võimalused müüa Venemaale kaupu 
tohutult kõrgete hindadega kas salaja või poolsalaja. Ent hoopis suuremad summad käisid 
Tallinnasse asunud bolševike kaubandusdelegatsiooni kaudu.  
 

Kullavahendus Tallinnas. Äri Venemaal. Piirikaubandus 
 

Nõukogude kaubandusdelegatsioon, mida juhtis endine rahanduse rahvakomissar ja Tartu 
rahudelegatsiooni liige Isidor Gukovski, saabus Tallinna 18. veebruaril 1920.428 Gukovski oli 
Nõukogude Venemaa poliitiline esindaja (seega sisuliselt saadik) ja ühtlasi ka konsul, kes aga 
selleks, et vältida poliitilisi komplikatsioone, kandis lääneriikide jaoks ametlikult kooperatiivi 
“Tsentrosojuz” esindaja tiitlit. Kuni Väliskaubanduse Rahvakomissariaadi esindaja Georgi 
Solomoni tulekuni Tallinnasse 2. augustil 1920 juhtis Gukovski peale diplomaatilise ala ka 
kogu finants- ja kaubandustegevust Tallinnas.429 35-liikmeline delegatsioon peatus Tallinnas 
“Peterburi” võõrastemajas. Juba esimesel päeval väisas Gukovski Eesti kaubandus-
tööstusminister Nikolai Köstnerit, kellele kinnitas, et esinduse impordioperatsioonid Eestis 
saavad toimuma mitte ilma viimase teadmiseta.430  

16. ja 20. märtsil võttis Rahvakomissaride Nõukogu vastu otsuse kasutada 
maksimaalselt ära “Balti akent” tööstus- ja toidukaupade impordiks peamiselt läbi Tallinna 
sadama.431  

Gukovskil olid väga suured ülesanded ja ka väga laiad volitused. Ta pidi bolševike 
kulla “puhtaks pesema” ning ostma kokku kõikvõimalikke kaupu, alates heeringatest ja 
kartulitest kuni vikatite ja kuulipildujateni. Näiteks saapaid osteti USA firmalt “Johnson” ühes 
partiis 1,8 miljonit paari.432 Need olid arvatavasti mõeldud Tööliste ja Talupoegade 
Punaarmeele ning nende äravedamiseks läks tarvis mitut rongi. Nii kujunes Tallinn, Solomoni 
sõnul "provintsilinn, mida ainult Eesti iseseisvuslaste lennukas fantaasia võis pealinnaks 
ülendada", bolševike valuutaoperatsioonide keskuseks ning esialgu ka ainsaks paigaks, kus 
Nõukogude Venemaa oma välisoste sooritas. Gukovski esindas Nõukogude Venemaad nii 
Tallinnas kui ka igal pool mujal välismaal, mistõttu võis tihti ise otsuseid vastu võtta, 
vajamata Moskva kooskõlastusi.433   
 Esindusele saadeti Eestisse kulda, briljante ja teisi väärtasju, erinevate riikide valuutat, 
tsaari-, duuma ja Nõukogude rublasid. Saatjateks olid erinevad asutused: Rahanduse, 
Välisasjade, Väliskaubanduse Rahvakomissariaat, Venemaa Kommunistliku Partei 
Keskkomitee, Komintern jt. Lisaks saadeti summasid eriülesannete tarvis. Neid summasid ei 
registreeritud tsentraliseeritult ühes kohas. Moskva andmed Tallinna saadetud kulla kohta 
erinesid üksteisest sedavõrd, et nende järgi ei saanud arvestust pidada. Ka esinduses ei olnud 
selgust Moskvast tulnud summade kulutamise kohta ega ühtset arvepidamist. Sügisel Tallinna 
esindust revideerimas käinud A. Jakubov iseloomustas olukorda kui kaost, milles väljendub 
“kuritegelik suhtumine töötava rahva varadesse”.434 Solomon väidab oma mälestustes, et 
Gukovski oli joodik ja altkäemaksuvõtja ning peamine süüdlane, et kulla eest korralikku 
hinda ei saadud – oma tehingutes eelistanud ta altkäemaksuandjaid ja poliitiliselt sobivaid 
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isikuid.435 Tallinnas räägiti aga veel pikka aega kõige uskumatumaid lugusid muinasjutulistest 
kasumitest, mida N. Vene esindusega sahkerdajad saanud, Gukovski ja Solomoni ning 
bolševike kõrgete võimukandjate afääridest.436  
 Igatahes oli kulda palju, jätkus kauba ostmiseks ning jäi üle vahendajatele. 1920. aasta 
mai lõpul oli Tallinna sadam Venemaale määratud kaupadega laevadest ummistatud. 
Moskvast kästi Gukovskil hoogu pidada, sest Narva-Petrogradi raudtee läbilaskevõime 
piirdus tollal 70 vaguniga ööpäevas. Ostetud kaupadest suure osa moodustasid tohututes 
partiides relvad (vintpüssid, kuulipildujad, padrunid jne), ja armeevarustus (Berthollet´ sool, 
sõjaväesaapad ja -mundrid, morseaparaadid jne)437, fakt, mida Antanti riigid vähemalt 
ametlikult kuidagi sallida ei võinud ja mis seetõttu bolševike kulusid kindlasti suurendas. 
Sõjalisi tellimusi koordineeris Lev Trotski ise ning näib, et peamiste operatsioonidega oli üsna 
täpselt kursis ka Nõukogude Venemaa Rahvakomissaride Nõukogu esimees Vladimir 
Uljanov-Lenin.  
 Kullavahetus- ja kaubahankimisoperatsioonid toimusid järgmiselt. Kui mingi asutus 
N. Venemaal soovis teatavat kaupa, saadeti selleks Tallinna vastav hulk kuldrublasid, mis 
deponeeriti Eesti Panka ning mille Eestist väljasaatmiseks tuli esitada Rahaministeeriumi 
väljaveoluba (litsents). Edasi oli Gukovskil kaks valikut. Esimesel puhul üritas ta vahetada 
kuldrublad Tallinnas mingiks Lääne valuutaks (tavaliselt Rootsi kroonideks või Inglise 
naelsterlingiteks) ning seejärel leida kaubahankija. Niimoodi kaotas N. Venemaa küll 
kullavahetuselt, kuid kaubaostult vähem. Teise variandi korral tuli leida äripartner, kes oli 
vastavat kaupa nõus hankima kuldrublade eest. Seejärel tuli avada tollele arve, kuhu kanda 
avanss kuldrublades ning oodata kauba saabumist, misjärel maksta ülejäänud osa. Selle 
variandi puhul oli Gukovski oma äripartnerist veelgi enam sõltuv ning vahendustasud olid 
suuremad. Juhul, kui keegi N. Venemaa esindajatest Lääne-Euroopas (Leonid Krassin 
Londonis, Viktor Kopp Berliinis, Maksim Litvinov Kopenhaagenis ja teised, kes olid 
saadetud erilähetusse ühte või teise riiki vastavaid oste tegema, aga samuti paljud Kominterni 
salajased osakonnad) vajas välisvaluutat, vahetas Gukovski kuldrublad Tallinnas vastavaks 
valuutaks (kandes seejuures muidugi olulisi kaotusi) ning saatis need  kulleriga või 
ülekandega kokkulepitud kohta. Niiviisi liikusid Tallinna kaudu tohutud summad.438 
Avalikkus teadis Vene kullasaadetistest Eestisse, ent mitte nende mahtu, Eesti riigiasutuste 
seotust kullavahendusega ega kulla edasist saatust.439  
 Kulla teekond Tallinnast edasi on ainult osaliselt teada.440 Osa kulla vastu osteti kaupu 
kohe Tallinnas. Ülejäänu läks peamiselt Skandinaaviamaadesse, suuremalt jaolt Rootsi, aga 
väiksemad partiid ka Norrasse ja Taani.441 Rootsis sulatati kuld ümber ning viidi Rootsi kulla 
nime all edasi Kesk-Euroopasse, Inglismaale või USA-sse. Ca 10% jäi Rootsi.442 Rootsist läks 
kuld edasi käsikohvrite ja postiga, kuna ilma litsentsita oli ka Rootsist kulla eksport keelatud.443 
Saksa andmete järgi (Anti-Bolshevist Buro) läks kuni 40% kulda kommunistlikuks 
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propagandaks.444 Vene sensatsiooniajaloolane Viktor Bunitš väidab, et Venemaalt röövitud 
varandus saadeti bolševike liidrite isiklikele arvetele Läänes.445 
 Tallinnasse sõitis kokku avantüriste ja aferiste igast maailma otsast. Siinsest idaärist 
kirjutanud prantsuse ajakirjanik iseloomustas Tallinna kui “rahvusvahelist kloaaki”. Gukovski 
ei varjanud oma suhtumist Eesti riiki – tema arvates pidi Eesti Venemaa omaks saama siis, 
kui bolševikud seda tahavad, “kuid käesoleval ajal on meil vaja tema naeruväärset 
iseseisvust”.446  

Gukovski esimesteks äripartneriteks Eestis olid endised Loodearmee varustajad. 
Esialgu hoidusid suuremate Eesti äride ja tööstusettevõtete omanikud "Peterburi" 
võõrastemajast kõrvale. Kõigepealt ostis Gukovski suure partii heeringaid. Pärast seda levisid 
linnas kuuldused bolševike makstud hinnast ning esindusele hakkas tulema üha rohkem 
pakkumisi. Gukovski väitel ei olnud esindusel impordiplaani, osteti seda, mida pakuti. 
Esialgseks piiranguks oli Välisasjade Rahvakomissariaadi direktiivi kohaselt keeld astuda 
kaubandussidemetesse nende riikide kodanikega, kuhu bolševike kaubandusesindajaid ei 
lubatud.447 See andis Eesti vahendajatele veelgi lisavõimalusi. 

Esialgu ostis Gukovski kaupu peamiselt tsaari paberrublade eest, mida Tallinnas ikka 
veel kõrgelt hinnati. Olulisem hulk sellest rublamassist liikus Eestist Soome, sealt Rootsi ning 
edasi USA-sse. Ameeriklased said tollal tsaarirublade eest osta Siberist kaupa.448  

Kui tehingud läksid suuremaks, tuli maksta kuldrublades. Alguses vahetas Gukovski 
dollareid kuldrublade vastu kursiga 1 dollar – 1,95 kuldrubla, mis oli tema jaoks väga hea 
kurss. Selle kursiga tegi Gukovski kaks suurt ostu. Seejärel olukord aga muutus: ajakirjandus 
kommenteeris neid oste ning Prantsuse valitsus avaldas survet, mis kitsendas Nõukogude 
esindajate võimalusi kullas maksta. Sellest said Gukovski väitel kõige rohkem kasu 
pankurid.449  

Solomoni ettekannete andmetel olid Gukovski peamisteks Eesti-poolseteks 
äripartneriteks esialgu pangad Scheel ja Co, Pung ja Co, Harju Pank ning “Revalis” ja keegi 
Samovitš, kes oli nimetanud ennast Tallinna esipankuriks, Scheel ja Co ning teiste pankade 
direktoriks, tegelikult oli aga vahendaja.450 Scheeli pank oli asutatud 1884. aastal Tallinnas 
ning oli Esimese maailmasõja alguseni suhteliselt tagasihoidlik ettevõte. Siiski olevat Scheeli 
panga Venemaale kinnijäänud summad ulatunud 10 miljoni kuldrublani.451 1920. aastal sai 
panga etteotsa Klaus Scheel, panga asutaja vennapoeg, noor agressiivne ettevõtja, kes ei 
reklaaminud oma ettevõtet rahvusliku üritusena, nagu Harju Panga omanikud seda tegid, kuid 
ei koormanud end ka liigse maksulojaalsusega Eesti riigile. Vabadussõja ajal olevat Scheel 
ajanud kindral Judenitši ja Lianozovi valitsuse rahaasju.452    
 Kohe Gukovski tulekust alates kullavahendamisega tegelenud Scheel ja Co-d ning 
Pung ja Co-d nimetas Solomon oma ettekannetes kiskjapankadeks, üritades keskenduda 
koostööle Harju Pangaga.453  
 Juba aprillis 1920 osales tehingutes ka Eesti Pank, vahendades 2 miljoni naelsterlingi 
ostu inglastelt.454 Tavaliselt deponeeriti Moskvast tulnud kuldrublad kuni käikulaskmiseni 
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Eesti Panka. Nii oli sügisel 1920 Eesti Panka deponeeritud 60 miljonit kuldrubla Rootsist 
tellitud vedurite eest maksmiseks.455 Ka deponeerimise eest tuli maksta ja nii ei ole imestada, 
kui Nõukogude Venemaa kandis kulla välisvaluutaks vahetamisel kuni 40%-lisi kaotusi.456  
 8. novembril 1920 sõlmiti Eesti valitsuse ja Bank of Englandi vahel leping, mille 
põhjal kogu Eesti valitsuse nimel väljaveetav kuld pidi saadetama Bank of Englandile šillingi 
võrra untsilt Londoni turuhinnast odavamalt.457 

Kulla vahendamises osales ka Eesti Riigikassa. Kulla kastid olid varustatud Eesti 
Vabariigi Rahaministeeriumi pitsatitega.458 Ka juhul, kui kulda saatis Eestist välja eraettevõte. 

 Nagu väitis Jaan Tõnisson, kes oli vahendamisega kursis vähemalt oma peaministriks 
oleku ajal 1920. aasta sügiseni, oli peamiseks kullavahendajaks Inglismaale ja 
Skandinaaviasse üks erapank (arvatavasti mõtles Tõnisson Scheeli Panka). Venemaalt oli 
Tõnissoni väitel kulda tulemas veel vähemalt 342 miljoni eest, ning Eesti Pank võinuks selle 
vahendamisega teenida vähemalt 12%. Paraku ei jätkatud Tõnissoni väitel vastavate sidemete 
arendamist pärast tema võimult lahkumist, mistõttu kavatsetust realiseeriti vaid väike osa.459 
Tõnisson kas ei teadnud või ei tahtnud parlamendile rääkida, et tegelikult tegeles Eesti Pank 
suuremastaabiliselt vahendusoperatsioonidega nii enne kui pärast 1920. aasta sügist.460 

Ka kaubahankijateks olid Gukovskil peamiselt vahendajatest spekulandid. 
Ettekandes Väliskaubanduse Rahvakomissariaadile 26. maist kirjutas Gukovski: “Oli isegi 
juhuseid, mil spekulandid meie juures vastuvõtutoas müüsid üksteisele kaupu edasi.” Ja 
ettekandes 3. juunist: “Läheb selleni, et mõned minu tarnijatest, ja oluline osa neist, osaleb 
rohkem või vähem aktiivselt erinevate vastuluurete teenistuses, saavad minule adresseeritud 
kirjade sisust varem teada kui mina need kirjad saan.”461 Igatahes alates 17. märtsist (esimene 
tehing) kuni oktoobri lõpuni 1920 sõlmis Gukovski 105 tehingut kõikvõimalike kaupade 
saamiseks. Neist 44 sõlmiti 9 hankijaga, kellest olulisemad olid Erlanger, Pärtsel, Vinnal ja 
Landman, Jansen.462 Nendest suurtarnijatest kolm – Jakob Pärtsel, Hans Vinnal ja Eduard 
Landman, olid eestlased. Vinnal oli  Solomoni väljenduse kohaselt kõikide maailma firmade 
esindaja ja müüs Nõukogude kaubandusesindusele kõike, kuni diabeedini (vplot diabeta).463 
Landman tegeles veel ka Venemaalt salakaubana toodud haruldaste antiikasjade – vaipade, 
gobeläänide ja väärtasjade kokkuostuga ning püüdis 1920. aastal äpardunult käivitada Narva 
jõel hüdroelektrijaama. Ferdinand Petersen, tehnikateadlane, Ajutise Valitsuse teedeminister, 
on kirjeldanud oma külaskäiku Landmani juurde järgmiselt: “Läksime Toompeale. Landman 
oli ostnud endale sinna kaks kivimaja. Ütles, et on veel ühenduses Venemaa 
kaubandusesindusega ja ekspordib kaupu Venemaale, kust saab raha ja kaupu. Landman istus 
uhke kivimosaiikkattega laua taha. Sarnaseid laudu olin näinud Peterburi keiserlikus 
Ermitaažis. Laua kõrval oli suur pesukorv kuhjaga rahapakke täis. Toas oli palju kallist 
mööblit. Sohvadel ja toanurkades olid püsti vene kunstnike maalirullid….Osutasin 
pesukorvile: “Kas seda on mõtet võõrastele näidata?” – “Ei ole veel jõudnud ära panna. 
Magamistoa nurk on juba ka kotte täis.”464 Erlanger põgenes 1920. aasta augustis koos perega 
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Rootsi, olles väidetavalt teeninud Tallinnas kaks miljonit Rootsi krooni.465 Gukovski väitnud 
ise, et on teinud mitu eestlast miljonäriks.466 Pärtsel läks bolševikega ühe suurtarne pärast 
tülli. Ärimehena jäi nimetatutest edaspidi pinnale vaid Hans Vinnal, kes oli ka Krediitpanga 
nõukogu liige ja aastatel 1921–23 Üleriikliku Kaupmeeste Liidu esimees.    

Mõnevõrra muutus olukord augusti alguses, kui Tallinna asus Georgi Solomon.  
Edaspidi jaotati funktsioonid tema ja Gukovski vahel nii, et Solomon ostis välisvaluutat ja 
müüs arveldamiseks tarnijatega kulda, tegeledes ühtlasi kaubaostude ja transpordi 
korraldusega, aga Gukovski ostis välisvaluutat ja müüs poliitilisteks eesmärkideks kasutatavat 
kulda. Mõlemad olid turul nagu konkurendid, tõstes hindu, tahtes osta üht ja sama valuutat. 
Juhtus, et Gukovski kulutas ära Solomoni tehinguteks ettenähtud välisvaluuta varud ja too 
pidi maksma trahve, kuna maksmine viibis.467 Segadust sünnitas juurde asjaolu, et tihti täitsid 
eriülesandeid Moskvast spetsiaalselt kohale saadetud isikud, kes samuti viivitamatult raha 
nõudsid. 
 Solomon üritas omal väitel vältida vahendajaid ja sisse seada otsekontaktid. Kulla 
müügil keskendus ta Stockholmi börsile. Solomoni sõnutsi saadi enne tema Tallinna tulekut 
kuldrubla eest 1,83 Rootsi krooni, tema viinud aga peagi hinna 2,19 kroonini. Partii 
kuldrublasid õnnestus salakaubana viia isegi USA-sse.468 Juba 20. augustil teatas ta Moskvasse, 
et annab kulla- ja valuutaoperatsioonid suuremalt jaolt Harju Pangale teha.  
  Bolševike kaotused kulla vahetamisel valuutaks langesid 15–20%-ni.469 Kui  veel 
augusti alguses müüs Gukovski kulda Scheel ja Co-le 2550 Rootsi krooni kilogramm, siis 
sama kuu lõpuks suutis Solomon tõsta kulla hinna 2900-le Rootsi kroonile, suuresti tänu oma 
Rootsi partnerile Stockholmi Enskilda Pangale.470 Tunduvalt laienesid kontaktid Rootsi ja 
Saksa masinaehitustehastega. Suurenes ka Tallinna-Petrogradi raudtee läbilaskevõime ning 
1920. aasta sügisel suudeti saata päevas juba kaks rongi (kokku 80 vaguniga) Tallinna 
sadamast Venemaale. Solomoni kirjeldustest selgub siiski, et transpordiprobleem oli endiselt 
terav – raske oli võtta ešeloni plaaniväliseid vaguneid Tallinnast läbi sõitnud 
tippkommunistide isiklike kaupadega.  

Sügisel hakkas Solomon Moskva korraldusel sondeerima pinda briljantide müügiks. 
Esimesed suuremad partiid tarniti oktoobris ja novembris. Solomoni väitel oli nende 
vääriskivide müük mitmete isikute ja organisatsioonide pideva sekkumise tõttu korraldatud 
ebatõhusalt – nii müünud tema järglasena Tallinna tulnud Maksim Litvinov miljon 
naelsterlingit maksnud briljantide partii 365 tuhande naelsterlingi eest.471 Rohkem andmeid 
äri ulatusest vääriskividega ei ole. Igatahes ei olnud see äri sugugi väike – detsembris 1920 oli 
bolševike Tallinna esinduses briljante, safiire, rubiine ja teisi vääriskive kokku üheksa kasti 
33 392 karaadilise kaaluga, sealhulgas 1,5–5karaadilise kaaluga briljante 4349 karaati.472 
Kokku seega üle kuue ja poole kilogrammi vääriskive.473 Ehk peaaegu pool ämbrit.  
 Bolševike poliitiline olukord leevenes 1921. aasta märtsis, mil sõlmiti ajutine 
kaubanduskokkulepe Inglismaaga. See nägi ette ka Vene kulla vaba müügi Briti väärtasjade 
börsil.474 Eesti kaotas bolševike silmis oma poliitilise tähtsuse ning Nõukogude 
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kaubandusesindused seati sisse üha enamates riikides. Ka oli N. Venemaa jaoks omandanud 
Balti riikidest kõige suurema kaalu Läti, keda nähti võtmeriigina piiririikide 
konsolideerimisel. Sellest tulenevalt oleks pidanud kõige olulisemaks saama just Läti 
poliitiline mõjutamine. 6. augustil 1921 kirjutas Tšitšerin Krassinile: “Majandust ei saa 
poliitikast eraldada. Praeguse Balti poliitikas mängib peamist rolli Läti välisminister ja Läti 
käitumisest sõltub suurel määral Poola poliitika edu või ebaedu kontsentreerimaks kõiki 
piiririike Nõukogude Venemaa vastu. Läti poliitikale avaldab tugeval kujul mõju meie 
majandus. Seniajani lähevad meile arusaamatutel põhjustel kõik transiitveod kallimat teed 
pidi Eesti kaudu ja Riia sadam on veel tühi…. Kui me suuname kas või osa transiidist Lätisse, 
saavutame me sellega Eesti silmis repressaali iseloomu tema ebasõbraliku poliitika eest 
viimastel aegadel. Lätit aga samal ajal hoiame polonofiilse poliitika teele asumast, kuhu 
mõned elemendid teda tõukavad, ning meie transiidiboikott omab tohutut jõudu nende meile 
vaenulike elementide käes. Läti transiidiboikoti lõpetamine tähendab Läti 
valitsusringkondades olevate meile vaenulike ringkondade vaikimasundimist, mida käesoleval 
momendil otsustavalt nõuab poliitiline situatsioon.”475 30. augustil 1921 saatis Krassin 
tolleaegsele kaubandusesindajale Tallinnas Maksim Litvinovile kategoorilise telegrammi: 
“Protesteerin resoluutselt väärtuste müügi vastu Tallinna kaudu. Müügi jätkumist saadavad 
meie jaoks suured kaotused ning sellist riigi vara raiskamist ma jätkata ei kavatse. Peagi 
peatab Väliskaubanduse Rahvakomissariaat oma võimuga ajutiselt kõik operatsioonid kulla ja 
kunstiväärtustega Tallinna kaudu.” Vene ajaloolase V. Sirotkini väitel ei meeldinud see keeld 
aga kellelegi Kominternis ning küsimus viidi Lenini ette ja sealt edasi Poliitbüroosse.476 Mida 
ja miks seal otsustati, ei ole teada. 

Igatahes kulla ja väärtasjade saatmine läbi Eesti ning kaubatehingute sõlmimine 
peamiselt Tallinnas jätkus.477 Kuni 1921. aasta lõpuni ei olnud kaubandusesindus mitte ainult 
N. Venemaa esindus Tallinnas, vaid ka kõikide N. Liidu välisressursside hoidja, koordineeris 
ja finantseeris teisi N. Venemaa välismajandustehinguid.478 1921. aasta alguses oli 
kaubandusesinduse koosseisus 100 inimest, kevadel aga juba 130.  
 Välistamata päriselt V. Sirotkini selgitust, näib siiski, et üheks Eesti eelisseisundi 
jätkumise põhjuseks oli ka Nõukogude bürokraatia inertsus ja mitmed kokkulangevused.479 
Eesti eelisseisund kadus alles 1922. aasta lõpus. Siis, kui bolševikel kuld otsa sai.  

Idatulusid saadi ka mujalt. 1850. aastast kuni 1913. aastani olid eestlased ja lätlased 
vaba maa otsinguil rännanud välja Venemaale. I maailmasõja alguseks elas Venemaal ca 200 
000 eestlast.480 Suur osa neist olid majanduslikult kiiresti edenenud ja ilmselt elas enne 
Esimest maailmasõda rikkaim eestlane Venemaal. Nii kuulus näiteks Kolla ja Karl Vellnerile 
šokolaadivabrik “Renomee” Peterburis, keegi insener Mitt omas väidetavasti ühe Uraali 
söekaevanduse aktsiaid 3 miljoni kuldrubla väärtuses jne.481 Pärast Eesti iseseisvumist sai 
nende saatus riikidevahelistes läbirääkimises oluliseks probleemiks. Tartu rahulepingu 
kohaselt lubati neil ühe aasta jooksul valida kodakondsust ning neile anti õigus viia oma 
vallasvara Nõukogude Venemaalt välja. Kuid juba kord natsionaliseeritud või konfiskeeritud 
vara bolševikud enam naljalt tagasi ei andnud. Opteerimise alguses, alates maist 1920, lubati 
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Eestisse naasnuil võtta vastavalt rahulepingule kaasa kogu oma isiklik vara. Mõne kuu 
möödudes seati bolševike poolt sisse kaalupiirang, 10 puuda, hiljem vähendati see 3 puudale 
ja veel hiljem tavalise reisija pagasi kaalule. 

Protsess venis tegelikult pikemaks kui aasta ning  Eestisse naasis ca 40 000 inimest. 
Suur osa nende varandusest jäi Venemaale (Venemaal kahjukannatanute arvestuste kohaselt 
koos Venemaalt põgenenute varandusega ca 100 miljonit kuldrubla), kuid küllalt palju jõudis 
ka Eestisse. 482  

Eestisse remigreerumisega kaasnes spekuleerimine Venemaal, mida provotseeris 
sealne toiduainete, piirituse ja tarbekaupade kosmiline hinnatõus. Venemaale veeti kaupa ühel 
või teisel teel (tihtipeale Eestisse tulijatele abi saatmise ettekäändel). Opteerimisametnikud 
või Eestisse tulijad vahetasid neid kaupu raha, väärtasjade või luksuskaupade vastu.483 Eesti 
esinduste töötajate ametikohtade saamise pärast käis vihane võitlus. Moskva 
opteerimiskomisjoni esimeest Juhan Kartaud peeti 1920. aasta lõpul üheks rikkamaks 
eestlaseks. 

Ent peale selle toimetati Venemaal ka Riigikassa otsesel ülesandel. Moskvas ja 
Petrogradis tegutsesid keegi Freiberg ja keegi Rosenvald. Kokku osteti kulda, plaatinat, 
briljante, hõbedat, pärleid, väärtpabereid, tsaari-, duumarublasid, hoopis odavamalt, kui neid 
väljaspool N. Venemaad hinnati. Näib, et Freiberg ja Rosenvald said osa kasumist omale. 
Vahetatud Nõukogude rublasid kasutati hiljem ilmselt osaliselt Eesti suurärimeeste tegevuse 
(kaubandusühisus “Ekal”)484 finantseerimiseks Venemaal. Esimesed andmed suurejooneliste 
tehingute kohta pärinevad 1920. aasta suvest. J. Kartau kandis rahaministrile ette: 
“Operatsioonid Riigikassa ülesandel hakkavad arenema, juba tekib tarviline võrk agente, 
ligema ustava kurjeeriga saadan uuesti kulda ja valuutat….Müügil on suurepäraseid 
briljante….Kulda ostsin täna umbes 3½ naela….Ligemal ajal loodan suuremat kogust 
saada.”485 Kulla kokkuostuga oli seotud palju isikuid. 1921. aasta jaanuaris teatati 
Rahaministeeriumist Moskvasse: “Ligemal ajal ilmub Moskvasse Ramini poolt 
komandeeritud ametnik Emil Aleksandri p. Bruhl-Pruul, kellega kokkulepitud on, et tema 
komandeerimise ja hädaohuta Venemaalt Eestisse 30 naela kulla tagasitoomise eest riik oma 
kasuks saab komisjonimaksuna 10 naela kulda.”486  

1921. aasta sügisel muutus väärtuste väljavedu Venemaalt raskemaks. Moskva 
saatkonnas otsustati väärtmetallide ja -asjade saatmist Riigikassale siiski jätkata (välja arvatud 
hõbe), lubades igas 10-kiloses diplomaatilises pakis reserveerida väärtuste saatmiseks kuni 20 
naela (8 kilogrammi) ruumi. Edaspidi keskendutigi kullale ja plaatinale, rahaminister arvanud, 
et ka “briljantide ja pärlitega ei tasu jännata”. Vähemalt 1921. aasta lõpuni opereeriti igatahes 
aktiivselt ja väga suurte summadega.487 Theodor Käärik palus Freibergil ja Rosenvaldil 
koguni sondeerida, kas oleks võimalik asutada Eesti Panga osakonda Venemaal.488 
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1921. aasta lõpul ja 1922. aastal anti Riigikassa Vene jaoskonna poolt teenitud 
väärtused – kuld, hõbe ja plaatina – Riigikassa Peavalitsusele üle.489 Lõppsumma suurus ei ole 
teada, aga tegemist oli sadade miljonite markadega.  

Veel üheks 1920. aastate alguses Venemaalt registreerimata väärtuste sissevoolu 
allikaks oli piirikaubandus. Tänu Venemaa kaubanäljale ja salakaubanduse tõkestamise 
puudulikkusele kujunes Eesti-Vene piiril laiaulatuslik salakaubitsemine juba enne Tartu 
rahulepingu allakirjutamist. Itta toimetati vilja- ja toiduaineid, vastu saadi väärtuslikumat 
paberraha ja väärismetalle, aga ka kaupu, põhiliselt koormate kaupa lina.490 Pärast Tartu 
rahulepingu sõlmimist kaubitsemine aktiviseerus. Olukorras, kus piiritusetünni, partii 
õmblusmasinanõeltega või koormatäie kahtlase väärtusega vikatitega võis mitmekordseks 
margamiljonäriks saada, tegeles hangeldamisega agaralt ilmselt ka piirivalve ise. Sama nähtus 
kujunes piki kogu Venemaa läänepiiri: Soome, Läti ja Rumeenia piiril Venemaaga avati 
kaubapunktid ja Lätis olevat koguni sisseveotoll Venemaale edasitoimetatavate kaupade pealt 
kaotatud, käsitledes neid transiitkaupadena.491 Ka Eestis olid 1921. aasta kevadeks kõrvaldatud 
kõik piirikaubanduse õitsengut pidurdavad korraldused: Venemaalt võis tuua sisse kõiki kaupu, 
piirivalve sai käsu Venemaalt tulevaid salakaubitsejaid mitte takistada, vaid teed juhatada. 
Kaubabarakid või kioskid avati eriti tihedalt Piirissaarest Läti piiri nurgani välja. Kõige soodsam 
oli muidugi maismaapiir – soine ala Pihkva järvest lõunas. Piirissaare joonest põhja pool oli 
kaubapunkte tunduvalt hõredamalt ning Narva-tagusest piirkonnast on andmeid kahe 
kaubapunkti kohta. Salakaubitsemine Venemaaga toimus ka meritsi.  
 Suurima ulatuse saavutas piirikaubandus 1922. aastal, mil Petserimaal oli kaubapunkte 
iga 300–500 meetri taga ning üks Venemaa-poolne piirituse ülevedajate ja levitajate 
organisatsioon koosnes 82 inimesest. Tol aastal veeti piiripunktide kaudu Venemaale muu 
hulgas 1900 tonni suhkrut ja 250 000 liitrit piiritust ning vastu saadi ainuüksi väärtmetallides 
ja -asjades ning rahas 233 miljonit marka.  
 Kahtlemata oli piirikaubandus kasulik kõigile asjaosalistele. Eesti Vabariigile oleks 
piirikaubandus juurde andnud veel justkui ühe olulise väliskaubanduspartneri. Piirikaubandus 
moodustas 1921. aastal 6% ja 1922. aastal 7% Eesti Vabariigi vastava aasta väliskaubanduskäibe 
väärtusest. 1922. aastal oli piirikaubanduskäive suurem kui väliskaubanduskäive Soomega 
(viimase puhul ametlike andmete järgi). Soome aga oli Saksamaa, Inglismaa ja N. Vene järgi 
Eesti väliskaubanduspartnerite seas 4. kohal. Tahapoole jäid Läti, Rootsi ja veel 14 riiki, kellega 
Eesti kaubavahetuses oli. Enamgi veel, piirikaubanduse näol oli tegemist äärmiselt soodsa 
partneriga, kes aitas tunduvalt parandada riigi maksebilanssi. Suurt osa nendest sadadest 
miljonitest markadest, mis Venemaalt piirikaubanduse kaudu nende aastate jooksul vastukauba 
ja rahana laekus, võib vaadelda kui itta läinud kaupade eest üle makstud preemiat, kingitust 
ärimeestele, riigi seisukohalt aga kui väljaveo väärtuse ülekaalu impordi maksumusest. Peale 
selle sai riik aga piirituse müügist laekunud summade kõrval veel tulusid äri- ja tulumaksude ja 
Venemaale edasi saadetavate kaupade sisseveotollide ja kaubaveorahade näol.492 
 Pole kahtlust, et need idatulud mõjutasid majandusideoloogiat, kui palju aga 
reaalmajandust, selleks tuleb vaadelda nende summade suurust.  
 

Eestisse jäänud summad 
 

                                                           
489 Riigikassa juhataja akt 29.10.1921. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 12–12p; Riigikontrolli akt 14.10.1922. ERA, f. 
74, n. 1, s. 2565, l. 1; Riigikontrolli akt 16.10.1922. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 7; Riigikontrolli akt 18.10.1922. 
ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 11. 
490 Valitsuse Toitlustamiskomisjoni koosoleku protokoll 7.11.1919. ERA, f. 990, n. 1, s. 5, l. 6; Nähtused meie 
ida-piirilt. – Päevaleht 23.11.1921. 
491 J. Valge. Mitteametlik kaubavahetus Eesti-Vene piiril aastatel 1921–1924. – Akadeemia 1992, nr. 6, lk. 1204. 
492 J. Valge. Mitteametlik kaubavahetus Eesti-Vene piiril, lk. 1210–1215, 1220, 1223. 



Aastatel 1920–1922 Venemaalt ühel või teisel kombel Eestisse laekunud summade väärtust 
on võimalik hinnata vaid ligikaudselt.  

Piirikaubandusest laekus Eestisse n-ö ülemakstud summade näol 1921. aastal 90 
miljonit ja 1922. aastal 150 miljonit marka.493 Kokku seega ca 1,4 miljonit kuldrubla. Tulud 
laekusid eraisikutele. 

Hoopis suuremad summad tulid Eestisse aga koos Venemaalt naasnutega. 1924. 
aastal hindas Jaan Tõnisson kogusummat kahele miljardile margale, mis oleks ligi 12 miljonit 
kuldrubla.494 See suurusjärk tundub üsna usutav. Ka need summad ei tulnud otse Eesti riigile, 
kuid suurendasid neil aastail tugevasti majandusaktiivsust.   

Riigikassa agentide tegevuse kaudu Venemaal teenitud summade ulatus on samuti 
teadmata.495 Siinkirjutaja hinnangu järgi ei saanud see olla vähem kui 200 miljonit marka ehk 
1,2 miljonit kuldrubla. See summa jäi riigile. 

Vene esinduse kaudu käinud kulla vahendamiselt teenitud summade kindlakstegemine 
kasvõi teatavagi täpsusega on komplitseeritud, aga vajalik ülesanne, sest tegemist oli väga 
suurte summadega. Eesti informeeritud ajakirjanduse andmetel läbis Eestit aastatel 1920–22 
ligikaudu 30 tuhat puuda Vene kulda, mille väärtus oli 550 miljonit kuldrubla.496 V. Novitsky 
andmete kohaselt olid bolševikud 1. augustiks 1921 eksportinud 451 miljoni kuldrubla 
väärtuses kulda, briljante ja kirikuvarasid üle Eesti piiride ja 74 miljoni kuldrubla väärtuses 
teiste piiride kaudu.497 Briti luure (S.I.S.) andmetel viidi Eesti kaudu Vene kulda kuni 1921. a 
märtsini 311,5 miljoni kuldrubla väärtuses, edasi kuni 1921. a septembrini 188,5 miljonit ning 
kuni 22. oktoobrini veel 11,5 miljonit kuldrubla.498 Seega kokku kuni 22. oktoobrini 1921 
511,5 miljoni kuldrubla väärtuses. Selles arvestuses puuduvad tõenäoliselt kullakangid, 
kindlasti aga teised kuldvaluutad, väärtasjad ja vääriskivid. 

Nõukogude esinduse andmetel müüdi 1920. aastal (alates 10. maist) 59,9 miljonit 
kuldrubla (tõenäoliselt arvestatud ainult münte kuldrublades, mitte kange ega teisi kuldmünte) 
ning 1921. aastal (kuni 1. oktoobrini) 189,5 miljonit kuldrubla.499 Seega kokku kuni 1921. aasta 
1. oktoobrini 249,4 miljonit kuldrubla (müntides). 

Eestit läbinud kuldmüntide kohta koostas 1923. aasta alguses aruande Riigikassa 
rahanduse jaoskonna juhataja Nikolai Niitem. Tema andmetel läbis Eestit transiidina aastatel 
1920–1922 598,2 miljonit kuldrubla, kuid ka teisi kuldmünte, nagu Inglise naelsterlingeid, 
Prantsuse franke, USA dollareid, Jaapani jeene, Saksa marku ja Belgia franke.500 Niitem pidi 
olema hästi informeeritud, või vähemalt ei saanud tema pakutud arvud olla tegelikest suuremad. 
Kui palju vahendasid sellest Eesti Pank ja Riigikassa, kui palju teised, aruandest paraku ei selgu. 
Niitemi arvestuses ei ole kullakange, väärtasju ega vääriskive. 
 1922. aasta mais informeeris rahaminister Westel, kellel pidid olema kõige täpsemad 
andmed, Briti konsul Peter Lesliet, et kulla hulk, mis Nõukogude Venemaa on Eesti kaudu 
saatnud, moodustas kuldrublades 683,5 miljonit ning lisas juurde täpsema jaotuse, mille kohaselt 
Venemaalt oli tulnud järgmisi kuldmünte: Vene rublasid 595,9 miljonit, Saksa markasid 120,5 
miljonit, Prantsuse franke 49 miljonit, USA dollareid 1,35 miljonit, Inglise naelsterlingeid 724 
000, Rootsi kroone 35 000, Jaapani jeene 4 miljonit. Westel arvas, et Nõukogude valitsus on oma 
kullaressursid praktiliselt ammendanud.501 Seega läksid Westeli andmed kokku Niitemi 

                                                           
493 J. Valge. Mitteametlik kaubavahetus Eesti-Vene piiril, lk. 1210–1215, 1220. 
494 J. Tõnisson Riigikogus 31.05.1924. II Riigikogu protokollid, 4. ij, vg. 750–763. 
495 Riigikassa Vene jaoskonna poolt teenitud väärtuste arved on Riigiarhiivis säilinud, kuid nende täpne 
kokkuarvestamine on äärmiselt töömahukas ülesanne. 
496 H. Normak. Vene Keisririigi ja SSSR rahandus. – Eesti majandus 1926, nr. 10, lk. 351. 
497 V. Novitsky. The Russian gold reserve before and during the world and civil wars, lk. 24. 
498 S. I. S. J. Gregoryle  30.11.1921. Public Record Office (PRO). FO371/6879/13362. 
499 P. Anikejevi aruanne 1.11.1921. RGASPI, f. 5, n. 1, s. 2395, l. 4–5. 
500 N. Niitem Riigikassa juhatajale 23.01.1923. ERA, f. 20, n. 1, s. 273, l. 13–13p. 
501 P. Leslie A. Balfourile 29.05.1922. PRO FO371/8178. 



andmetega, lisaks võttis Westel arvesse ka teisi kuldmünte, kuid tõenäoliselt ei arvestanud ta 
kullakange, vääriskive ja väärtasju. Westel-Niitemi andmed kui täpseimad võibki võtta aluseks 
edasiste kalkulatsioonide tegemisel. Kaaluliselt oli see kogus – 683,5 miljoni kuldrubla eest 
kuldmünte – peaaegu 700 tonni. Kõigi maailma riikide käsutuses olevate kullatagavarade 
suurus oli 1920. aastate alguses aga ca 9 miljardit dollarit.502 Ehk ca 18 miljardit kuldrubla. 
 Eestisse jäänud summade hindamisel on oluline aeg, mil kuld Eestit läbis. V. Sirotkini 
väitel müüsid bolševikud enne ajutist kaubanduskokkulepet Inglismaaga (märts 1921) kulda 
Londonis 15–20% alla maailmaturuhinna, pärast lepet oli see vaid 6%.503 Nõukogude Vene 
Väliskaubanduse Rahvakomissariaadi esindaja asetäitja Eestis Pjotr Anikejevi andmetel 
ulatusid kaotused 1920. aastal kuni 41%-ni. Edasi kuni 1. oktoobrini 1921 olid kaotused 
keskmiselt 9,6%. Alates 1921. aasta aprilli keskpaigast oli see alla 7%, juulist alla 5%, 10. 
augustist alla 3%, jäädes  edasi kõikuma 2,2 ja 3% vahel.504  
 Kõigi eespooltoodud andmete põhjal, arvestades teised valuutad ümber kuldrubladeks, 
oli võimalik koostada tabel 7. Arvestatud ei ole kullakangide, väärtasjade ja vääriskivide 
vahendamist. 

 
Tabel 7. Eestit läbinud kuldmündid miljonites kuldrublades arvestatuna, vahendusprotsent ning 

vahendajatele jäänud summad 

Aeg 
Vahendatud 
kuldmündid 

Vahendus-protsent Vahendajatele jäänud 
summad 

3.05.1920 – 29.02. 1921 311,5 (S.I.S) 20 62,3 
1.03.1921 – 15.09. 1921 188,5 (S.I.S) 7 13,2 

Alates 15.09.1921 183,5 (Westel-
Niitem-S.I.S) 

2,5 4,6 

Kokku 683,5 … 80,3 
 

Seega võib hinnata, et aastatel 1920–22 kaotas Nõukogude Venemaa kuldmüntide 
müügioperatsiooni käigus läbi Eesti ca 80 miljonit kuldrubla. Eesti vahendajad ei saanud sellest 
loomulikult kõike, osa jäi ka neile, kes toimetasid Vene kullaga Eestist lääne pool. Hinnates 
viimaste osa ligikaudu poolele (see osakaal on pigem üle kui alla pakutud), võiks Eestisse jäänud 
summaks pidada 30–50 miljonit kuldrubla. See oli tohutu väärtus. 1923. aasta aprillis, mil Eesti 
mark oli stabiilne, maksis kuldrubla Tallinna börsil 170 marka. Järelikult oli seda kokku 
väärtuses 5,1 kuni 8,5 miljardit marka. See summa jääb vaid mõnevõrra alla kogu Eesti Vabariigi 
aastate 1920–22 ekspordi väärtusele (9,7 miljardit marka), tehes loomulikult kuhjaga tasa nende 
aastate ametliku väliskaubandusbilansi defitsiidi. See summa ületas oma väärtuselt kogu Eesti 
suurtööstuse nende aastate netotoodanguga (1922. aastal ca 3 miljardit marka). Veelkord väärib 
toonitamist, et siinkohal on arvestatud ainult kuldmünte ning summa on pigem alla kui üle 
hinnatud. Kullakange, väärtasju ja vääriskive vahendasid tõenäoliselt rohkem eraisikud.  
 Kes Eestis teenisid vahendamiselt? Keegi Kominterni töötaja Tallinnas Petrov väitis, et 
Eestis spekuleerisid kõik – peaministrist šveitserini.505 Gukovski, Solomoni, Jakubovi ja 
Anikejevi ettekannetest nähtub, et erafirmadest oli suurim vahendaja Scheel & Co. Varem 
tegutses aktiivselt veel Pung ja Co ning hiljem Harju Pank. Hiljem Riigikogus sotsialistide poolt 
esitatud arupärimise kohaselt moodustanud Scheel ja Co tulud operatsioonidelt Vene kullaga 
30 miljonit kuldrubla. Aleksander Lukk ja Kolla Vellner väitnud aga Eduard Laamanile, et 
Scheel teenis “Vene saatkonnalt” 20 miljonit kuldrubla.506 Taoline suurusjärk ei ole 
välistatud, kui arvestada, et Scheel ja Co võis kuldmüntide kõrval keskenduda just 

                                                           
502 D. E. Moggridge. The gold standard and national finacial policies, lk. 256. 
503 V. Sirotkin. Zarubežnoje zoloto Rossii, lk. 113. 
504 P. Anikejevi aruanne 1.11.1921. RGASPI, f. 5, n. 1, s. 2395, l. 4–5. 
505 Petrov M. Kobetskile 21.02.1921. RGASPI, f. 495, n. 18, s. 48, l. 9. 
506 E. Laamani päevik. 14.04.1924. ERA, f. 827, n. 1, s. 6a, l. 94.  



eespooltoodud arvestusest kõrvale jäänud kullakangide, vääriskivide ja väärtasjade ning ka 
Läänest ostetud kaupade vahendamisele. Igatahes oli pangal, mida varjata ja maksmata jäetud 
maksude kohta oli kaebusi juba alates 1920. aastast. Hiljem läks Scheel bolševikega tülli ja 
käis nendega pikalt ja kurnavalt kohut.507 
 Eesti riigiasutustest tegelesid Vene kulla vahendamisega Eesti Pank ja 
Rahaministeeriumi Riigikassa, kord käsikäes, kord eraldi. Isikute ring, kes valdasid kogu 
kullavahendusega seotud informatsiooni, oli väga kitsas.508 Dokumentidest selgub, et 
kullaoperatsioonidega tegelesid Georg Westel (esialgu Eesti Panga direktorina, seejärel 
rahaministrina), Theodor Käärik, Joakim Puhk ja Ants Piip. 1920. aastal pidi toimuvaga 
vähemalt pealiskaudselt kursis olema ka Jaan Tõnisson. Hiljem viseeris kõik tähtsamad 
kokkulepped Konstantin Päts. Tema tegevuse kohta riiklikus kullaäris 1920. aastal ei ole 
andmeid. Ent Konstantin Päts oli üks Harju Panga omanikke. Viimane tegeles juba 1920. 
aastal kullavahendamisega. Ei ole andmeid, et Ants Piip oleks pärast esimese partii kulla 
realiseerimist olnud tehingutega ka edaspidi seotud. Teised valitsusjuhid peale Tõnissoni ja 
Pätsi võisid olla kursis Riigikassa kullaoperatsioonidega, kuid ei pruukinud teada Eesti Panga 
vahendusoperatsioone. 1920. aasta aprillist (esimene Eesti Panga teadaolev 
vahendusoperatsioon, mil Eesti Pank vahendas 2 miljoni naelsterlingi ostu) kuni viimase 
operatsioonini 1922. aastal pidi kõigega kursis olema Georg Westel, kes oli ka tõenäoliselt 
(võimalik, et koos K. Pätsiga) kõigi operatsioonide koordineerijaks.509 Arvatavasti oli 
suhteliselt hästi kursis ka Eesti Panga juhatus. Seevastu Eesti Panga nõukogu liikmed ei olnud 
väidetavasti kursis isegi kullatagavarade kulutamise ulatusega, mis lubab arvata, et veel 
vähem olid nad informeeritud vahendusoperatsioonidest.510 Riigikontrolör teadis ainult 1922. 
aastal Eesti Panga poolt teostatud kullaoperatsioonidest.511 Teiste aastate Eesti Panga 
operatsioonidest ega kogu kullavahenduse ulatusest ta teada ei saanudki. Või vähemalt ei 
olnud tal tõendeid. Siia kusagile pilt nr 3, Konstantin Päts 

Eelmainitud Gukovski teade Eesti Panga kullaoperatsioonist juba 1920. aasta mais ei 
ole ainus. Kaudselt tõestab seda Westeli kiri rahaministrile 29. maist 1920, kus Westel Eesti 
Panga direktorina taotles heakskiitu Skandinaviska Kreditbolageti Panga laenupakkumisele. 
Pank oli nõus andma Eesti Pangale 2 miljonit Rootsi krooni krediiti tingimustel, kui Eesti 
Pank paneb laenu kindlustuseks kuldrublad pandiks, iga Rootsi krooni eest 52 kuldkopikat 
ning laenu võis tarvitada ainult Rootsi kaupade ostmiseks. Westel kirjutas küll rahaministrile, 
et ta on tolle soovi kohaselt Skandinaviska Kreditbolagetile telegrafeerinud põhimõttelisest 
nõusolekust ning palus vaid korraldust kulla üleviimiseks Stockholmi, kuid pole andmeid 
selle kahtlemata ebasoodsa tehingu sooritamise kohta. Tähelepanuväärne on aga, et Westel 
lõpetas oma kirja põhjendusega: “Arvame, et väga soovitav on niisugust kullatagavara 
Rootsis pidada, mille tõttu meil siis ka võimalik oleks oma klientide ülesandeid täita, kes 
Rootsiga äriühenduses seisavad, eriti aga Nõukogude Venemaa Kaubanduse 
Rahvakomissariaadi esindaja poolt antud akreditiivid täide saata ja seeläbi oma kullatagavara 
suurendada.”512 

                                                           
507 Scheel 900 miljonilise protsessi kaotanud. – Vaba Maa 27.03.1927. 
508 E. Laaman arvas 1924. aastal, et kulla- ja valuutaspekulatsioonidega tegelesid ainult Scheeli ja Punga pank 
ning et Gukovski ja tema finantsnõunik Erlanger teeninud operatsioonidelt 50–60%. (E. Laamani päevik. ERA, 
f. 827, n. 1, s. 6a, l. 55.) Seega isegi Eesti üks paremini informeeritumaid isikuid eriti Nõukogude Venemaaga 
seotud küsimustes, teadis kullavahendusest vähe ja valesti.  
509 Eesti Panga 1921. ja 1922. aasta aruandeid valitsuses ei arutatud. Mõlemal aastal moodustati selleks kolmest 
ministrist koosnev komisjon. (Valitsuse otsus 22.03.1922. ERA, f. 31, n. 2, s. 10, l. 605; Valitsuse otsus 
23.05.1923. ERA, f. 31, n. 2, s. 17, l. 1389.)  
510 O. Strandman. Dr. E. Luiga avaliku vastuse puhul. – Vaba Maa 7.10.1924. 
511 Riigikontrolör Eesti Panga tegevuse läbivaatamise komisjonile. Dateerimata. ERA, f. 80, n. 2, s. 2742, l. 66p. 
512 Eesti Pank (G. Westel) rahaministrile 29.05.1920. ERA, f. 20, n. 1, s. 67, l. 7. 



Riigikassa ülevaate kohaselt leidis Riigikassa esimene kullaoperatsioon aset 
augustis-septembris 1920, mil Eesti Panga direktor G. Westel lähetati koos saadik Ants 
Piibuga valitsuse salajase otsuse põhjal Inglismaale, et realiseerida Tartu rahulepingu põhjal 
Eestile kuuluvast kullast 5 166 729 kuldrubla.513 Teel kadus sellest saadetisest teadmata 
asjaoludel 30 000 kuldrubla ning nii realiseeriti kulda tegelikult vaid 5 136 729 kuldrubla 
väärtuses, mille eest kõiki kulusid maha arvates saadi 714 593 naelsterlingit. See summa 
paigutati The Royal Bank of Scotland´i Eesti Riigikassa arvele. Sellele arvele pidi vastavalt 
valitsuse otsusele 1. septembrist üle kantama kõik teenitud summad Inglismaale saadetud 
Eesti Vabariigi kulla realiseerimisest. Nimetatud pangas Eesti Riigikassa arvel olevaid 
summasid volitati Riigikassa orderite põhjal käsutama Eesti Panka.514 Kuigi operatsioon 
toimus ilma Asutava Kogu teadmiseta, sai avalikkus toimunust mõni aeg hiljem siiski 
teada.515 Ülevaade tõestab, ka et kulda oli müüdud juba enne 1. septembrit 1920. Valitsuse 
otsuseid selle operatsiooni kohta aga ei ole. 

1920. aastal koostatud Eesti Panga kiri Riigikassa Peavalitsusele tõendab aga, et 
tollel septembrikuul toimus ka midagi muud: “Teie kirja peale 15. septembrist on meil teatada 
järgmist: 1) Viiest miljonist kuldrublast oleme latikullaks ära vahetanud 4.995.870. 
Vahetamata jäi 4.130, kuna võimalik ei olnud sellele summale vastavat kuldtükki saada. 2) 10 
miljonist kuldrublast andsime valitsuse ülesandel Londonis realiseerimiseks Grahams & Co 
esindajatele 5.000.000 ja eelpool tähendatud latikulda 166.729. Ära saatmata jäi latikulda 
4.829.140. ja 4.130 kuldrahas, kuna kindlustusseltsid ei võtnud oma ühe laeva peal nii suurt 
saadetist kinnitada.”516 Teadmata on, kas mainitud viie miljoni kuldrubla näol oli tegemist 
sama partiiga, mida Westel ja Piip Londonisse müüma läksid. Hoopiski kinnitamata teiste 
dokumentidega on aga fakt, et Eesti Pank ja Riigikassa saatsid  septembris Londonisse veel 10 
miljonit kuldrubla. Oli see Tartu rahulepinguga saadud kuld, mida Riigikassa müüs või oli see 
Riigikassa või Eesti Panga poolt vahendatud Vene kuld? Vastuseid nendele küsimustele ei 
ole, kuid samuti pole alust tsiteeritud dokumenti ka võltsinguks pidada.   

Riigikassa ülevaate kohaselt vahendas Riigikassa esimest korda bolševike kulda 
1920. aasta novembris, mil Solomonilt osteti 2 miljonit kuldrubla. Detsembris osteti veel 5 
miljonit kuldrubla. Esimese partii eest maksti 7 miljonit Saksa marka ja 3 794 787 Rootsi 
krooni ja teise partii eest 582 500 naelsterlingit. Ostetud kuld paigutati Eesti Panga 
depoosse.517  

3. novembril 1920 volitas A. Piibu valitsus rahaministrit (Karl Baars) 4 829 140 
miljonit kuldrubla Londonis Bank of England´ile müüma. Kuld saadeti Londonisse aurikul 
“Lucie” 9. novembril. Erinevate dokumentide võrdlemisel selgub, et kokku müüdi tegelikult 
siiski 4 949 140 kuldrubla, seega müüs Eesti Pank tõenäoliselt oma arvel lisaks 120 000 
kuldrubla. Realiseerimisoperatsiooni viis detsembris Londonis läbi Theodor Käärik. 
Riigikassa sai 693 462 naelsterlingit ning Eesti Pank 17 231 naelsterlingit.518   
                                                           
513 G. Westel rahaministrile 20.09.1920. Eesti Pank Riigikontrolli Rahaosakonnale 1.10.1924. ERA, f. 66, n. 15, 
s. 92, l. nummerdamata. 
514 Valitsuse salajane otsus 1.09.1920. ERA, f. 20, n. 1, s. 215, l. 42; Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 
74, n. 3, s. 13, l. 7; Riigikassa juhataja Riigi rahaasjanduse arveosakonnale 28.09.1920. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. 
nummerdamata. Ka E. Aule mainis hiljem, et just The Royal Bank of Scotland´i kaudu toimusid Eesti Panga 
operatsioonid Vene kullaga, “mis tollel ajal Eesti Pangale suuremaid tulusid andis”. (Eesti Pank 10-aastane. – 
Vaba Maa 3.05.1929.) 
515 O. Strandmani andmetel osteti selle summa eest “Erkati” kaupu. (O. Strandman Riigikogus 7.12.1923. II 
Riigikogu protokollid, 2. ij, vg. 1721.); O. Strandman. Avalik kiri “Päevalehe” vastutavale toimetajale. – Vaba 
Maa 4.01.1924. 
516 Eesti Pank Riigikassa Peavalitsusele 25.09.1920. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata. 
517 Valitsuse salajane otsus 3.11.1920. ERA, f. 31, n. 1, s. 215, l. 53; Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 
74, n. 3, s. 13, l. 7; Eesti Pank Riigikassa Peavalitsusele 15.11.1920. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata.  
518 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 7; Riigikassa juhataja Valuuta kontrollile. 
Oktoober 1920. ERA, f. 74, n. 1, s. 2155, l. 26; Riigikassa juhataja abi Eesti Pangale 3.11.1920. ERA, f. 74, n. 1, 



1920. aasta detsembris ostetud 5 miljonit kuldrubla saadeti 22. novembril aurikul 
“Ellind” Londonisse ja müüdi 1921. aasta alguses Londonis Bank of England´ile, ning kui 
kulud maha arvata, saadi 728 478 naelsterlingit.519 Kahest viimasest operatsioonist saadud 
kogusummast kanti detsembris Royal Bank of Scotland´i 1 407 600 naelsterlingit. Ülejääk 
kanti valitsuse arvele Bank of England´i juures ja sealt hiljem osaliselt Royal Bank´i. 
Londonis organiseeris tehingut Joakim Puhk. Saadud summast kasutati rahaministri 
suusõnalisel korraldusel 358 500 naelsterlingit Eesti Pangale kulla ostmiseks.520 

22. detsembril 1920 saadeti aurikul "Dorothea" Tallinnast Londonisse veel 2 miljonit  
kuldrubla.521 Riigikassa kullaoperatsioonide ülevaates sellist saadetist aga ei mainita, seega 
võis see olla Eesti Panga operatsioon. Tegemist võis olla rahaministri eelmainitud suulise 
korraldusega Eesti Pangale eraldatud naelsterlingite eest tasumisega bolševikelt ostetud 
kullaga. 

1921. aastal realiseeris Riigikassa 1924. aastal koostatud ülevaate kohaselt kulda 
kolm korda kogusummas 6,5 miljoni kuldrubla eest, mille eest saadi 908 211 naelsterlingit. 
Nõukogude Venemaalt osteti juurde aga 10 788 970 kuldrubla ning kullakange 281 792 
kuldrubla eest, mille eest maksti 1 253 586 naelsterlingit ja 723 279 Rootsi krooni. 20. 
novembril 1921 lõpetati valitsuse (Riigikassa) ja Eesti Panga ühine arve Royal Bank of 
Scotlandis ja ülejääk – 234 676 naelsterlingit kanti Eesti Panga juures avatud naelsterlingite 
tagavara arvele. Seejuures pidi Eesti Pank maksma Riigikassale Londoni pankade protsendi – 
3% aastas.522  

1922. ja osa 1923. aasta kullaoperatsioone teostati valitsuse 1922. aasta 15. veebruari 
salajase otsuse alusel. G. Westel põhjendas vastavat ettepanekut valitsuses asjaoluga, et riigi 
ca 12 miljoni kuldrubla suurusest kullatagavarast ei ole Riigikassal mingeid tulusid, kuid 
vahetades kulda kindlasse valuutasse, võiks samas valuutas saada protsente (6 miljoni 
kuldrubla pealt ½ miljonit kuldfranki aastas). Rahaministeeriumi kava järgi pidi alles jääma 
vähemalt 5 miljonit kuldrubla.523 Otsus oli järgmine: “Volitada rahaministert ümber vahetama 
soodsatel tingimustel riiklisest kulla tagavara fondist kunni 6. miljoni kuld rubla kindlate 
valuutade vastu. Enne selle otsuse täideviimist kontakti astuda Riigikogu rahaasjanduse 
komisjoniga.”524 Selle otsuse seletuskirjas oli riigikontrolöri andmetel öeldud: “….kulla 
müügist saadud summad tuleksivad muidugi kindlas valuutas alal hoida, sest ilmaturul on 
võimalik tarbekorral igal ajal sama valuuta eest kulda osta.”525 Kontakti Riigikogu 
Rahaasjanduse komisjoniga ei võetud või vähemalt ei ole Rahaasjanduse komisjoni 
protokollides vastava küsimuse arutamist fikseeritud. 1922. aastal realiseeriti selle valitsuse 
otsuse põhjal kulda kahel korral – 1,98 ja 2 miljoni kuldrubla suuruses summas, kokku 3 980 
000 kuldrubla ja saadi esimesel korral 1 001 969 dollarit, mis kanti Eesti Panga 
korrespondentide arvele New Yorgis. Teisel korral saadud summa 229 239 naelsterlingit kanti 
Eesti Panga juures avatud naelsterlingite tagavara arvele.526  

                                                                                                                                                                                     
s. 2155, l. 27; Eesti Pank Riigikontrolli Rahaosakonnale 1.10.1924. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata; 
Eesti Pank Riigikassa Peavalitsusele 21.12.1920. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata. 
519 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 7; Eesti Pank Riigikassa Peavalitsusele 
21.12.1920. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata.  
520 Eesti Pank Riigikontrolli Rahaosakonnale 1.10.1924. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata. 
521 Eesti Pank Riigikontrolli Rahaosakonnale 13.10.1924. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata. 
522 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 7–8.  
523 G. Westel valitsusele. 15.02.1922. ERA, f. 74, n. 3, s. 7, l. 10. 
524 Valitsuse salajane otsus 15.02.1922. ERA, f. 31, n. 1, s. 215, l. 115; Valitsuse salajane otsus 15.02.1922. 
Riigivanema eest alla kirjutanud G. Westel. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata. 
525 Riigikontrolör valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 18. 
526 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 8; Riigikontrolli Rahaosakonna vanemrevident 
Riigikontrolli Rahaosakonna juhatajale 3.10.1926. ERA, f. 66, n. 1, s. 274, l. 4; Valitsuse salajane otsus 
15.02.1922. Riigivanema eest alla kirjutanud G. Westel. ERA, f. 66, n. 15, s. 92, l. nummerdamata.  



Üritagem hinnata ligikaudselt hinnata Riigikassa kasumit kullaoperatsioonidelt. 
Riigikassa ülevaate põhjal on koostatud tabel 8. Nagu eespool kirjeldatud, toimus teiste 
andmete järgi veel kullaoperatsioone.  

 
Tabel 8. Riigikassa kullaoperatsioonid miljonites kuldrublades 

Aeg Ostetud ja saadud Müüdud välismaale 
1920 15+7=22 15 
1921 11,3 6,8 
1922 0,5 3,95 
1923  3,1 

1.1.1924–1.10.1924  2 
Allikad ja arvutusalus: Riigikassa kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 10–14.  
 

Seega vahendas Riigikassa aastatel 1920–1922 Riigikassa andmetel vähemalt 18,8 
miljoni kuldrubla müüki. Kui opereerida kasumitega 1920. aastal vahemikus 20–35%, 1921. 
aastal 5–10% ja 1922. aastal 2–3%, siis saadi kokku 1,8 (1,4+0,34+0,06) kuni 3,25 
(2,45+0,68+0,12) miljonit kuldrubla.  

Veelgi raskem on hinnata Eesti Panga kullaoperatsioonidest teenitud vahendustasu. 
Nagu selgub Gukovski kirjast Väliskaubanduse Rahvakomissariaadile, vahendas aprillis 
toimunud 2 miljoni naelsterlingi ostu inglastelt just Eesti Pank.527 Arvestades naelsterlingi 
hinnaks 7,2 kuldrubla (selle kursiga vahetati Tartu rahulepinguga saadud kulda augustis 
1920), pidid bolševikud selle eest välja andma ca 15 miljonit kuldrubla. Hinnates tolle aja 
vahendusprotsendi vahemikku 10–40, pidi Eesti Pank ainuüksi selle operatsiooniga teenima 
1,5–6 miljonit kuldrubla. Juhul kui pidada eelpoolmainitud selgusetut operatsiooni 10 miljoni 
kuldrublaga septembris 1920 Eesti Panga vahenduseks, siis lisanduks Eesti Panga 
kasumiarvele veel 1–4 miljonit kuldrubla. Peale selle tuleb arvestada veel fikseeritud 
“väiksemaid” operatsioone, nagu eespooltoodud “rahaministri suusõnalisel nõusolekul” 
toimunud kullaost 358 500 naelsterlingi eest 1920. aasta detsembris, mille kasum võis olla 
200 000 kuni 400 000 kuldrubla, rääkimata võimalikest operatsioonidest, mille jälgi ei ole 
õnnestunud leida. Seega pidi Eesti Pank kulla müügi vahenduselt teenima 2,7–10,4 miljonit 
kuldrubla, kusjuures viimane summa tundub usutavam.  

25. aprillist kuni 2. maini 1921 kestnud Eesti Panga revideerimine tuvastas, et 28. 
aprilliks leidus Eesti Panga kassas 24,5 miljonit ja rahakambris 23 miljonit Eesti marka. 
Välisvaluutat oli kassas selsamal päeval kokku 24,9 miljonit kuldrubla, 295 000 Soome 
marka, 14 000 USA dollarit, 1,1 miljonit Inglise kuldnaelsterlingit, kullakange 5,9 miljoni 
kuldrubla ja 1,1 miljoni Eesti marga väärtuses, peale selle veel plaatinat, hõbedat ja väiksemas 
hulgas suurema osa Euroopa riikide valuutat.528 Seega kokku väärtusi üle 45 miljoni 
kuldrubla! Täiesti selge on, et see tohutu varandus ei saanud kuidagi olla Eesti riigi ega ka 
Eesti kodanike oma. See ei saanud olla midagi muud kui Eesti Panka deponeeritud bolševike 
raha.  

Ka Nõukogude allikad tõendavad, et bolševikud deponeerisid müüdavad kuldmündid 
ka juhul, kui Eesti Pank neid ise edasi ei müünud, kuni käikulaskmiseni Eesti Panka. Samuti 
toimiti  vähemalt 1920. aasta sügisest kuni 1921. aasta kevadeni briljantidega.529 Vaevalt, et 
hõbeda ja plaatinaga oleks asjad teisiti olnud. 

Need Eesti Panga teenused ei olnud odavad. Mais 1921 võeti kulla vastuvõtu eest 
Eesti Pangas 1,2%, hoidmise eest 1,4% igal kuul, deposiitide eest 1,2% igal kuul ja 
akreditiivide eest 1,2% igal kuul. Stockholmi toimetamise ja kindlustuse eest võeti 1,2%. 

                                                           
527 I. Gukovski Väliskaubanduse Rahvakomissariaadile 27.04.1920. RGASPI, f. 5, n. 1, s. 2393.  
528 Eesti Panga revideerimise akt 4.05.1921. ERA, f. 20, n. 1, s. 210, l. 29. 
529 L. Krassin G. Solomonile 9.10.1920. ERA, f. 1790, n. 1, s. 523, l. 35; G. Solomon A. Ležavale 23.08.1920. 
ERA, f. 1790, n. 1, s. 523, l. 2; G. Solomon. Sredi krasnõh voždei, lk. 261–262, 313–317. 



Kulla väljaveo litsentsi eest 10 miljoni kuldrubla puhul võeti 574 000 Eesti marka. 
Telegraafiülekannete eest Lääne-Euroopasse maksid bolševikud Eesti Pangale 1%, 
Ameerikasse 2%. 1921. aasta novembris võeti Eesti Pangas kõikide operatsioonide eest 
kullaga 1,2%. Alates kevadest 1922 viidi kulla transpordi ja kindlustuse eest makstav tasu 
0,325, hiljem 0,25%-ni, novembris käisid läbirääkimised 0,18–0,20% üle. Kulla väljaveo 
litsentsi eest ei makstud.530  

Seega – teades, et teenustasud olid enne 1921. aasta kevadet suuremad, ei saa kuidagi 
arvata, et Eesti Panga kasumid ülalmainitud “tavalistelt teenustelt” võinuks jääda alla 15 
miljoni kuldrubla. Pigem võisid need küündida suuremate summadeni. Nii oli Eesti Panga 
miinimumteenistus aastatel 1920–1922 17,7 miljonit kuldrubla, ilmselt aga siiski rohkem. 
Juurde lisades Riigikassa kullaoperatsioonid Venemaal (minimaalselt 1,2 miljonit kuldrubla) 
ja Riigikassa kullavahenduse (minimaalselt 1,8 miljonit kuldrubla), pidi Eesti riigi teenistus 
olema neil aastatel minimaalselt 20,7 miljonit kuldrubla, tõenäolisemalt aga üle 30 miljoni 
kuldrubla. Tegemist oli summaga, mille ärakulutamiseks pidi tugevasti pingutama. 

   
Riigi eelarve ja väliskaubandus 

 
Riigi eelarve arvestus oli nendel aastatel väga nõrgal järjel. Veel 1921. aasta veebruaris ei 
pidanud Sõja-, Teede- ja Kaubandus-Tööstusministeerium oma eelarve üle üldse arvestust.531 
Erinevates allikates antud summad lähevad üksteisest tugevasti lahku. Osalt on see tingitud 
rahakursi kiirest langusest (marga puhul oli võimalik arvestada nii hetkekurssi kui ka aasta 
lõpu kurssi; vabakurssi või sundkurssi, 1924. aasta sügise kurssi, mil mark oli 
stabiliseerunud), osalt teistest põhjustest. 1920. aastal ei olnud riigil aasta-eelarvet üldse. 
Esimese kolme kuu jooksul avati riigiasutustele eelkrediite vastavalt Asutava Kogu poolt 19. 
detsembril 1919 vastuvõetud seadusele. 9. aprillil võttis valitsus ajutise valitsemise korra § 12-a 
põhjal vastu seaduse, mis andis Riigikassale õiguse kuni 1920. aasta eelarve kinnitamiseni avada 
rahaministri korraldusel eelkrediite.532 
 1921. aastast hakati koostama aasta-eelarveid, mida võeti aga tihti hilinemisega vastu 
(1921. aasta eelarve võeti vastu alles 29. juulil), ja ka siis anti eelarveaasta esimestel kuudel 
eelmise aasta summade piires krediite eelkrediitidena. Kindlamale korrale eelarve-ettepanekute 
läbivaatamiseks, eelarvete koostamiseks, kinnitamiseks ja täitmiseks pandi alus alles 1925. aastal 
riigieelarve seadusega, millega ühtlasi hakkas eelarve-aasta kalendriaasta asemel kehtima 1. 
aprillist kuni järgneva aasta 31. märtsini.533  
 1920. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamise seaduse töötas tagantjärgi välja II 
Riigikogu Majapidamise aruande komisjon, kuid ikkagi jäi aruanne II Riigikogus vastu võtmata. 
III Riigikogu Riigi majapidamise aruande komisjoni vastava ettepaneku kohaselt anti 
seaduseelnõule uuesti käik. Aruande pani kokku Riigikontroll. Sama asutus koostas tagantjärele 
ka 1921. aasta eelarve täitmise aruande.534 Vastavad arvud suudeti kindlaks teha vägagi 
ligikaudselt ja nii on ka Riigikogu protokollide lisas publitseeritud aruanded lühikesed. Nende 
aruannete kokkuvõtted publitseeriti ka riigi statistikakogumikes.535 Neid võiks niisiis pidada 
ametlikeks andmeteks. Näib, et rahakurss on arvestatud 1924. aasta sügise kursi alusel. Vahepeal 
tegi Rahaministeerium samuti kalkulatsioone – neist osa on säilinud ja need ei lähe ametlike 
andmetega sugugi kokku. 

                                                           
530 P. Anikejevi aruanne 1.11.1921. RGASPI, f. 5, n. 1, s. 2395, l. 1–2. 
531 Rahaminister valitsusele 11.02.1921. ERA, f. 31, n. 2, s. 6, l. 295. 
532 III Riigikogu protokollide lisad, 4. ij, lk. 170.  
533 Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 114.  
534 III Riigikogu protokollide lisad, 4. ij, lk. 170–175, 185. 
535 Eesti 1920–1930, lk. 240–241; Eesti arvudes 1920–1935, lk. 194–195. 



 Antud teema seisukohalt on oluline, kui suure osa sai riik n-ö tavalisi tulusid (maksud, 
lõivud, tulud riigi ettevõtetest jms) ning kuipalju kaeti tuleviku arvelt – laenude, kullatagavara 
realiseerimise ja emissiooniga. Kuludest on sama oluline kaitsekulude osakaal. Tabel 9 
põhineb ametlikele andmetele. Kaitsekuludena on arvestatud Sõjaministeeriumi korralised ja 
erakorralised kulud.  

Tabel 9. Aastate 1920–1922 eelarved miljonites markades ametlike andmete järgi 
1920 1921 1922 

Tulud Sh tavalised tulud Tulud Sh tavalised tulud Tulud Sh tavalised tulud 
3737 1606 6282 4385 6508 6452 
Kulud Sh kaitsekulud Kulud Sh kaitsekulud Kulud Sh kaitsekulud 
3737 1381 6282 1399 6508 1476 

 Arvutusalus: Eesti 1920–1930, lk. 240–241; III Riigikogu protokollide lisad, 4. ij, lk. 170–195. 
 

Ülaltoodud eelarvete lõppsummad, artiklid ega isegi artiklite proportsioonid ei lähe kokku 
Rahaministeeriumi struktuuriüksustes aastatel 1920–23 koostatud eelarvete aruannetega.536  

Kulla- ja valuutaoperatsioonidelt saadi ametlike andmete järgi 1920. aastal kasu 373 
miljonit marka, 1921. aastal 1891 miljonit marka ning 1922. aastal enam ei midagi. 
Arvestades kuldrubla hinnaks 170 marka, teeks see 1920. aastal 2,2 miljonit kuldrubla ning 
1921. aastal 11,1 miljonit kuldrubla. Ei ole selge, kas nendes arvudes kajastub ka Tartu 
rahulepinguga saadud kulla müük. Arvude esitajate parimates kavatsustes paneb aga kahtlema 
tõik, et 1922. aastal ei ole Riigikassa kullaoperatsioonidest saadud tulu üldse näidatud.  

Riigikassa Arveosakonnas kuude kaupa peetud tabelis riigi sissetulekute kohta 1920. 
aastal on 1920. aasta 1. novembriks Riigikassa Peavalitsuse alla ilmunud lahter “Eesti 
Vabariigi kulla realiseerimine” ja summa 577,7 miljonit marka.537 See moodustas nende 
andmete järgi üle poole Eesti riigi tuludest 1920. aastal (kokku 1025,3 miljonit marka) ning 
seda on poolteist korda rohkem kui ametlikes andmetes näidatud kogu 1920. aasta 
kullaoperatsioonide tulu. Nii on ametlikud andmed ja ka Rahaministeeriumi 
struktuuriüksustes tehtud kalkulatsioonid kasutatavad parimal juhul vaid proportsioonide 
arvestamise alusena, mitte enam.538    
 Igatahes näib, et veel 1920. aastal tuli sissetulekuid maksudest suhteliselt vähe. 
Valitsus kavandas väljaminekute katmiseks erakorralise varandusemaksu, umbes samal 
alusel, kui Saksamaal nn hädaohver – Notopfer. Selle kohaselt pidi maksustatama kõik 
varandused 25 tuhandest margast alates ning ebamäärastest oludest tingitud ülemäärased 
väliskaubandustulud, st eksportööride ja importööride tulud. Nende maksudega kavandati 
võidelda sisemaal elukalliduse vastu. Välis- ja siselaenule väga ei loodetud, küll aga 
emissioonile. 1920. aasta aprillis andiski valitsus loa emiteerida 500 miljonit marka.539  

                                                           
536 Rahaministeeriumi Riigi rahaasjanduse arveosakonna aruanne. 19.10.1921. ERA, f. 20, 1, 218, l. 24; 
Rahaministeeriumi Riigikassa eelarve jaoskonna aruanne. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 1, s. 317, l. 62–64; 
Rahaministeeriumi Riigikassa eelarve jaoskonna aruanne. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 1, s. 316, l. 1. 
Rahaministeeriumi Riigikassa eelarve osakonna aruanne. Dateerimata. Arvatavasti 1923. aasta teine pool. ERA, 
f. 74, n. 1, s. 800, l. 6; Rahaministeeriumi Riigikassa arveosakonnas koostatud tabelid Eesti Vabariigi 1920. aasta 
sissetulekute kohta. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 1, s. 240, l. nummerdamata. Isegi näiteks maksude proportsioon 
üldtuludes erineb mitu korda. Rahaministeeriumi struktuuriüksustes erineval ajal koostatud eelarved ei ole 
samuti omavahel kooskõlas. 
537 Rahaministeeriumi Riigikassa arveosakonnas koostatud tabelid Eesti Vabariigi 1920. aasta sissetulekute 
kohta. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 1, s. 240, l. nummerdamata. 
538 Selles arvurägastikus korra loomine nõuab väga suurt töömahtu (suuremat, kui oli võimalik kasutada 
Riigikontrollil), ent ei pruugi siiski anda täpset tulemust, sest juba Rahaministeeriumile esitatud algandmed 
võisid olla puudulikud. 
539 J. Kukk Asutavas Kogus 30.06.1920. Asutava Kogu protokollid, 4. ij, vg. 1224–1231. 



Hiljem enam hädaohvrist juttu ei olnud. Ilmselt seepärast, et Eesti sai selle punaselt 
Venemaalt ja hoopis suuremas ulatuses kui eestlased eales suutnuks. 

26. oktoobril 1920 toonitati Hans Piibu valitsuse (rahaministriks K. Baars) lühikeses 
deklaratsioonis vajadust tulla vastu oma- ja väliskapitalile edendamaks tööstust ning hoida 
riigi kuludes kokku. Otto Strandman märkis deklaratsiooni arutamise juures, et riigi rahaline 
seisukord on suuremale hulgale rahvaesindajatele, kelle hulka ka tema kuulub, päris teadmata 
ning rõhutas vajadust vähendada riigi kulusid eelkõige sõjaväe ja raudteede kulude 
vähendamise kaudu.540 

1921. aasta eelarve maht oli eelmise aasta omast järsult suurem. Selles olid taas 
hädavajalikud kulud raudtee ja raudteesildade ehitamiseks ning taastamiseks. Suured olid ka 
kaitsekulud. Seetõttu arvas rahaminister G. Westel juba aasta algul, et eelarves saab olema 1,5 
miljardiline puudujääk, mille katmiseks oli tema meelest neli võimalust: 1) siselaen, 2) 
välislaen, 3) riikliku kullafondi realiseerimine ja 4) riigikassa emissiooniõiguse suurendamine. 
Siselaenu kordaminekut ei pidanud rahaminister reaalseks ning pidas välislaenu saamist 
peaaegu võimatuks. Kaaludes kahte viimast võimalust, tuli ta järeldusele, et kullafond on 
tulevase finantsreformi läbiviimiseks hädatarvilik. Ainsaks otstarbekohaseks teeks pidas ta 
Riigikassa emissiooniõiguse suurendamist miljardi marga võrra.541 Samal seisukohal oli ka 
Riigikogu Rahaasjanduse komisjon.  

1922. aasta eelarve üldmaht polnud eelmise aastaga võrreldes oluliselt kasvanud. 
Kaitsekulud olid endiselt suured. Järsult olid suurenenud tolli- ja aktsiisitulu, kuid kuna riik 
andis käest monopole, olid tulud riigi monopolidelt vähenenud.  
 Kõigi kolme aasta eelarve positiivseks üldtendentsiks näib igatahes olevat see, et nii 
otseste kui käibemaksude laekumine suurenes, defitsiit aga kahanes. Rahaministeeriumi 
andmete kohaselt kaeti emissioonist 1919. aastal 93%, 1920. aastal 50%, 1921. aastal 15%, ja 
1922. aastal 11%. Sama arvestuse kohaselt moodustasid kaitsekulutused üldistest kuludest 
1918/1919. aastal 80%, 1920. aastal 55%, 1921. aastal 29% ning 1922. aastal 28%.542 Kui 
lähtuda ametlikest andmetest (tabel 9), siis saadi 1920. aastal tavalistest tuludest 43%, 1921. 
aastal 70% ja 1922. aastal 99% kõigist tuludest. Seega moodustas defitsiit ametlike andmete 
järgi 1920. aastal 2131, 1921. aastal 1897 ning 1922. aastal 56 miljonit marka. 
Kaitsekulutuste üldtendentse vaadeldes võib sedastada, et ilma nendeta oleks riik suutnud 
ennast juba 1921. aastal omaenda ressurssidele tuginedes üleval pidada, vajamata bolševike 
kulla vahendust ning välislaene. Kui ametlikku eelarvet uskuda, suudeti 1922. aastal ka 
kaitsekulutused maksta tavalistest tuludest. Kuna aga erinevad allikad pakuvad väga erinevaid 
arve, ei ole siiski võimalik kuigivõrd kindlaid järeldusi teha. 
 Väliskaubanduses oli 1920. aastal maksev lubade süsteem. Väljaveost saadud 
välisvaluuta pidi riigile üle antama ning importöörid pidid taotlema litsentsi välisvaluuta 
saamiseks ja kasutamiseks. See süsteem kaotati 1. maist 1921, kuigi sisult polnud tal 
tähendust juba 1920. aasta lõpul. Litsentsisüsteemi kehtivuse ajal oli tollimaksudel ainult 
fiskaalne tähendus, sest tööstuse kaitse ja valuuta väljavoolu takistamine saavutati lubade 
süsteemiga. Lubade väljaandmisega ei suudetud aga loodetud eesmärki saavutada, kuna see 
oli pahatihti juhuslikku laadi.543 Iseenesest oli litsentsisüsteem nendes tingimustes arvatavasti 
paratamatu, küll aga jättis selle praktiline läbiviimine väga palju soovida ning tekitas palju 
paksu verd. 

1920. aasta suvel kavatses valitsus Börsikomitee juurde kuulunud äriringkondade 
toel juurutada sisseveokontingentide süsteemi. Vastavad kavad olid juba kokku seatud, ent 
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541 I Riigikogu Rahaasjanduse komisjoni protokoll 24.03.1921. ERA, f. 80, n. 1, s. 471, l. 38–38p. 
542 Rahaministeeriumi memorandum. Dateerimata. Ilmselt juuni 1923. ERA, f. 20, n. 1, s. 67, l. 9–10, 14–15. 
543 H. Kukk. Eesti väliskaubandus 1919–1921. Eesti Statistika Kuukiri 1922, nr. 5, lk. 66–67. 



siis muutus valitsus. Tõnissoni valitsuse lahkumise järel võeti suund väliskaubanduse 
liberaliseerimisele.544  
 Lina ja linaseemnetega kauplemisel oli riik monopolistiks kuni 13. detsembrini 1919. 
Suhkru, kohvi ja tee monopol kehtis vaba sisseveo kehtestamiseni 1. mail 1921, mil kaotati 
kõik litsentsid sisseveo- ja transiitkaupadelt. 9. maist pandi kehtima peaaegu täiesti uus 
tollitariif, millega muudeti nii selle sisulist osa kui ka tollimäärasid. Uutes tollimäärades 
koormati tööstusele vajalikud kaubad tollidega tunduvalt tagasihoidlikumalt kui teised. 
Tollimäärad moodustasid keskmiselt 10–30% kaupade tolleaegsest hinnast ning see suhe 
kestis 1924. aastani.545 Väljaveokitsendused jäid aga esialgu alles. 1922. aastal tehti veel 
mitmeid muudatusi, millest tähtsaim oli väljaveotariif, mis oli täiendatud ekspordiks keelatud 
kaupade nimekirjaga. Selle 10. aprillist kehtima hakanud määrusega kaotati veel allesjäänud 
väljaveolitsentsid.546 
 Väliskaubanduskäive on toodud tabelis 10. 

 

Tabel 10. Eesti Vabariigi väliskaubandus aastatel 1920–1922 sadades miljonites markades 

Aasta Sissevedu Väljavedu Sellest väljavedu Venemaale % Väljavedu sisseveost % 
1920 22,2 19,6 32,0 88 
1921 47,4 24,2 29,8 51 
1922 61,4 52,8 25,7 86 
Arvutusalus: Eesti arvudes 1920–1935, lk 130; H. Kukk. Eesti väliskaubandus 1919–1921, lk. 36; J. Valge. The 
Tartu Peace Treaty and the economic development of the Republic of Estonia, lk. 181. 
 
Tabelis toodud üldarvude võrdluse täpsust ei või marga väärtuse muutumise tõttu üle hinnata ega 
pidada ka küllalt usaldusväärseks. 1920. ja 1921. aastal arvestati Eesti 
väliskaubandusstatistikas sisse- ja väljaveetavate kaupade väärtus eksportööride ja 
importööride deklaratsioonide põhjal. Kaubandus-Tööstusministeeriumi Kaubandusosakonna 
juhataja Hans Kukk väidab, et 1921. aastal näidati maksude kartuses sisseveetavate kaupade 
hindu ehk impordi koguväärtust ca 10% kõrgemana ja väljaveetavate kaupade hindu ehk 
ekspordi koguväärtust ca 10% madalamana.547 Mil määral see neis oludes neid täpsustada 
aitas, on iseküsimus. Nii langes Saksa mark nendel aastatel väga kiiresti ja just tänu 
üliodavatele hindadele pärines üle poole Eestisse imporditud kaupadest just Saksamaalt. 
Pealegi toovad erinevad statistilised kogumikud erinevaid arve.548 

Igatahes vähenes N. Venemaa osakaal väliskaubanduses vastupidiselt prognoositule, 
ent jäi siiski suhteliselt suureks. Ka väliskaubandusbilansi defitsiit vähenes. Kui juurde 
arvestada piirikaubandus N. Venemaaga, siis ei pruukinud import 1922. aastal enam ülekaalus 
olla.  

 
Rahamassi kasv. Inflatsioon. Kursi esialgne stabiliseerimine 

 

                                                           
544 K. Päts Riigikogus 19.12.1923. II Riigikogu protokollid, 2. ij, vg. 2263–2281. 
545 Kaubandus-Tööstuskoda 1925–1935. Tallinn, 1936, lk. 108. 
546 Riigi Teataja 1921, nr. 31; Riigi Teataja 1922, nr. 51. 
547 H. Kukk. Eesti väliskaubandus 1919–1921, lk. 36; A. Pullerits. Väliskaubanduse arvestamise põhimõtted. – 
Eesti Statistika Kuukiri 1924, nr. 27, lk. 18–19. 
548 Nimelt läks Eesti Statistika Keskbüroo 1928. aastast üle uuele rahvusvahelisel süsteemil baseeruvale 
väliskaubanduse nomenklatuurile. Seoses sellega teostati samast aastast teatavad korrigeerimised ka varasemate 
aastate väliskaubandusandmete osas, arvestades valuuta pariteedi muutust. Seetõttu ei kattu enne 1928. aastat 
avaldatud väliskaubanduse aastaraamatutes ja teistes statistilistes kogumikes esitatud väliskaubandusandmed 
peale 1928. aastat esitatud andmetega. Impordi ja ekspordi suhe on aga korrigeeritud ja korrigeerimata arvudes 
sama. Tabelis on aastad 1920–1927 esitatud korrigeerituna. 



Vabadussõja lõppedes oli emissiooni ainuõigus Riigikassal. 1921. aasta märtsis sai 
emissiooniõiguse ka Eesti Pank, kuid pidi selleks igakord valitsuselt loa saama. Ringluses 
oleva raha hulk on toodud tabelis 11 (arvestatud ühikute, mitte kursi järgi). 
  

Tabel 11. Liikvel olev raha miljonites markades aasta lõpul 
Aasta lõpp Riigikassatähed Eesti Panga tähed Vahetusraha Kokku 

1919 529 - - 529 
1920 1790 - - 1790 
1921 2742 350 - 3092 
1922 2565 1209 48 3822 
1923 1728 1785 125 3638 

 Allikas: Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 302. 
 
Hoogsa emissiooni peapõhjuseks oli kahtlemata valitsuste rahapuudus või õigemini võimetus 
suruda kulutaotlusi olemasolevate võimaluste raamidesse ning neid raame laiendada 
maksusüsteemi efektiivsuse tõstmisega. Valitsused võisid olla muutunud tänu idast 
sissevoolavatele summadele üsna muretuteks, sest seda voolu arvati edaspidi veelgi 
suurenevat. Väliskaubanduse ulatust Venemaaga (1/4–1/3 üldmahust) peeti ebanormaalselt 
väikeseks.  

Riigi Majandusnõukogu suutis 8. jaanuaril 1920 pärast üle kahe kuu kestnud arutelu 
sõnastada majanduspoliitika juhtmõtted. Peeti otstarbekaks jätkata väliskaubanduse ja valuuta 
seniseid regulatsioone. Emissiooni piiramise kohta eraldi otsust ei tehtud.549   

Nii suurendati taas emissiooni. Põhjendades Asutavas Kogus 1920. aasta juunis ja 
detsembris 500 miljoni uue marga emiteerimise vajadust, väitis rahaminister J. Kukk, et 1920. 
aasta kuludest ligi poole moodustavad sõjalised kulud, kui sõja-eelarveid ei oleks, oleks 
emiteerimise vajadus üle nelja korra väiksem.550 2. juulil 1920 suurendas Asutav Kogu 
Riigikassa emissiooniõigust 500 miljoni marga võrra, mis 8. septembril tõsteti 700 miljonini. 
19. detsembril lisati veel 500 miljonit marka.551 See emissiooniõigus kasutati ka ära (tabel 
11).   

Kaalukama otsuse võttis vastu 25. jaanuaril 1921 võimule tulnud Konstantin Pätsi 
valitsus. Rahaasjanduse komisjonis peeti emissiooni vajaduste kohta maha diskussioon. 
Rahaminister Westel rõhutas taas sõjaliste kulude suurt osakaalu. Ta oli kindel, et eelarves 
tekib 1,5 miljardiline puudujääk, mis tuleb emissiooniga katta ning seetõttu tulebki Riigikassa 
emissiooniõigust miljardini suurendada. Samas väitis ta, et inflatsioon ei tõuse samas tempos 
kui emissioon. Ka teised Rahaasjanduse komisjoni liikmed kaldusid emissiooni toetama. J. 
Laidoner arvas, et emissiooni tulemusena võib oodata küll elukalliduse tõusu, kuid seda saab  
marga kursi stabiliseerimisega piirata. Ta leidis, et koos rahatähtede ringluse suurendamisega 
peab rahaminister võtma tarvitusele abinõud marga kursi stabiliseerimiseks. Laidoner aga ei 
täpsustanud, kuidas seda teha. Ta arvas ka, et uus emissioon ei pea tingimata kaasa tooma 
elukalliduse tõusu, sest kaubandusbilanss võib kujuneda üsna soodsaks. Christian Kaarna 
toetas emissiooni, kuid lisas, et ka maksuaparaat tuleb teovõimsamaks muuta. O. Maberg 
nõustus samuti emissiooniga, ent arvas, et enam tuleks rõhku panna kaubandusbilansi 
parandamisele – piirata luksuskaupade sissevedu. Sotsiaaldemokraat A. Jõeäär arvas, et 
emissioonil peaks olema Riigikogu toetus. Tema soovituse peale, et Riigikassa peaks võtma 
tagasi  tööstuse toetamiseks ära kulutatud pool miljardit marka Eesti Pangas hoiul olevat raha, 
väitis Westel, et seda summat ei ole ära kulutatud, vaid sellest on Eesti Pank 
tööstusettevõtetele laenu andnud ning selle tagasitõmbamine lööks tööstusel jalad alt. 
                                                           
549 Riigi Majandusnõukogu koosoleku protokoll 8.01.1920. ERA, f. 990, n. 1, s. 17, l. 3–4. 
550 Asutava Kogu protokollid 30.06.1920, 4. ij, vg. 1222–1223; Asutava Kogu protokollid 18.12.1920, 2. ij, vg. 
2954. 
551 I. Leimus. Eesti Vabariigi rahad 1918–1992, lk. 30. 



Laidoneri ettepanekul anti valitsusele emissiooniõigus nii suure summa peale, kui seda 1921. 
aasta defitsiidi katmiseks vaja läheb.552 Ei ole teada, kas Laidoner ja Westel väites, et 
inflatsiooni tempo ja emissiooni ulatus ei ole omavahel seotud, pidasid silmas võimalust, et 
Eesti Pank ja Riigikassa sekkuvad börsile, toetades margakurssi kulla- ja valuutamüügiga. 
Välistada ei saa ka võimalust, et Laidoner oli lihtsalt ignorantne. Igatahes otsustas valitsus 26. 
märtsil 1921 lubada Riigikassal käibele lasta veel kuni miljard marka.553  

Riigikogusse see 1921. aasta kõige olulisem majanduspoliitiline otsus ei jõudnud. 
Valitsuse otsus sai vastavalt ajutise valitsemise korra §-le 12a seaduseks ka ilma Riigikogu 
heakskiiduta. Nagu tabelist 11 näha, kasutati too võimalus peaaegu ära. 1921. aastal oligi 
ringluses olevate kassatähtede hulk suurim. Edaspidi hakati neid ringlusest tagasi tõmbama, 
mis aga ei tähendanud käibeloleva rahamassi kahanemist, sest Eesti  Panga pangatähed 
vahetasid lihtsalt valitsuse kassatähed välja. 

Igatahes vähemalt tolle valitsuskoalitsiooni seisukoht emissiooni kohta tundub selge 
olevat: emissiooni suurendamist peeti vajalikuks, inflatsiooni ega rahakursi langust ei peetud 
suureks hädaks, lootes seda pidurdada teiste vahenditega. Eesti Panga laene peeti 
hädavajalikeks. See oli tüüpiline inflatsionalistlik lähenemine. Emissiooni suhtes sai valitsus 
blankoveksli. Edaspidi tehtigi emissiooni puudutavad otsused väljaspool Riigikogu.  

1921. aasta aprilli alguses oli valitsus esialgse Eesti Panga põhikapitali (10 miljonit 
marka) tõstnud 250 miljonile margale (10 000 osa à 25 000 marka). Panga põhikirja täiendati 
ühtlasi punktiga, mille kohaselt täiskogu pädevusse pidi edaspidi kuuluma “osanikkude poolt 
valitavate juhatusliikmete kui ka nõukogu liikmete ja nende asemikkude valimine". Ühtlasi 
suurendati loodud Rahaministeeriumi operatsioonifondist Eesti Panga põhikapitali 250 
miljoni margani.554 Täiskoguks loeti valitsust. 1921. aasta põhikirja täienduse põhjal määrati 
kõik juhatuse ja nõukogu liikmed valitsuse poolt rahaministri ettepanekul.555 Nii kontrollis 
Eesti Panga poliitikat otseselt rahaminister Westel. Tolle põhikirja täienduse kohaselt oli nüüd 
Eesti Pangal ainuõigus pangatähtede väljaandmiseks ning see pidi sündima 
Rahaministeeriumi ja Riigikontrolli otsese järelevalve all.556 1922. aasta määrusega muudeti 
ära varem põhikirjas olnud kullaklausel ja Eesti Pank võis hakata piiramatult paberraha 
emiteerima.557 
 Eesti Pank alustas emissiooni 1921. aasta 29. märtsi otsusega. Pangatähtede 
väljaandmise ja kustutamise järelvalve komisjoni koosolek, kus Rahaministeeriumi esindas A. 
Tombach, Riigikontrolli A. Glöckner ja Eesti Panka president E. Aule, lubas Eesti Pangal 
anda välja 8 miljonit marka pangatähti. Viie päeva pärast otsustas sama komisjon emiteerida 
veel 36,9 miljonit marka. Mõlemad emissioonid olid kaetud valitsuse garantiikirjadega, 
esimene 10 miljoni marga ulatuses, mida Eesti Pank oli laenu kindlustuseks välja andnud 
Tarvitajate Ühisuse Keskühisusele ning teine 25 miljoni marga ulatuses Tallinna 
Linnavalitsusele ja 20 miljoni marga suuruses Tartu Linnavalitsusele.558  
 Nii olid esimesed Eesti Panga emissioonid kindlustatud küll Eesti Panga enda poolt 
välja antud laenudega, kuid nendel oli valitsuse garantiikiri. Järgnes suhteliselt pikk paus 
enne, kui uusi rahatähti hakati välja andma. 7. oktoobril 1921 lubas valitsus Westeli 
ettepanekul Eesti Pangal emiteerida kuni 350 miljonit marka.559 Nüüd aga oli kogu emissiooni 
summa kindlustatud Eesti Panga poolt kontokorrentarvel ja vekslite vastu välja antud 
laenudega 1,15 miljardi Eesti marga suuruses. Laenude tagatiste väärtuseks seisuga 1. 
                                                           
552 I Riigikogu Rahaasjanduse komisjoni protokoll 24.03.1921. ERA, f. 80, n. 1, s. 471, l. 38–39p. 
553 Riigi Teataja 1921, nr. 23, lk. 141. 
554 Riigi Teataja 1921, nr. 25, lk. 150. 
555 V. Poom. Märkmeid Eesti Panga saamisest ja kümneaastasest tegevusest, lk. 31. 
556 Riigi Teataja 1921, nr. 25, lk. 150. 
557 J. Kukk. Kui Eesti Pangale alus pandi, lk. 14. 
558 Eesti Pank Rahaministeeriumile 3.04.1921. ERA, f. 20, n. 1, s. 270, l. 14–15. 
559 Valitsuse otsus 7.10.1921. ERA, f. 31, n. 2, s. 8, l. 2609. 



november 1922 loeti 1,5 miljardit Eesti marka.560 Seega hakkas Eesti Pank sellest hetkest 
peale emiteerima rahatähti omaenda laenude tagatisel. 9. detsembril 1921 tõsteti Eesti Panga 
emissiooniõigus Westeli ettepanekul 500 miljoni margani, 8. veebruaril valitsuse salajase 
otsusega miljardi margani, 13. oktoobril 1922 kahe miljardi margani ning 6. aprillil 1923 2,5 
miljardi margani.561 Nagu tabelist 11 näha, emiteeriti 1922. aastal kokku üle 1,2 miljardi 
marga. Eesti Pank täitis valitsuse otsuseid. Temast oligi vahepeal saanud valitsuse pank.  
 Loomulikult mõjutas see helde emiteerimine marga kurssi. Niikaua, kui määrati 
sundkursse, suurendas see kääre musta turuga. 1920. aasta algusest oli kursside noteerimine 
läinud Eesti Panga juures loodud Tallinna Pankade Kursikomitee kätte, mis tähendas 
valuutapoliitika liberaliseerimist. Jaanuaris liikus siiski veel mõtteid sundkursile 
tagasiminekust. Nimelt võttis 10. jaanuaril 1920 rahaministri resolutsiooni põhjal Riigikassa 
Peavalitsuse poolt kokkukutsutud komisjon Eesti marga ja välisvaluuta vahelise erikursi 
kindlakstegemiseks vastu otsuse määrata kindlaks Eesti marga erikurss, millega 
ministeeriumid arveldaksid omavahel, sealjuures avaldati soovi luua uus keskus marga kursi 
kindlaksmääramiseks. 19. jaanuaril 1920 peetud koosolekul toosama komisjon aga taganes 
oma esialgsest kavast ning jättis kursside määramise edasi kursikomitee pädevusse.562  
 Pärast Tartu rahulepingu sõlmimist oli valitsus rahanduse ja margakursi suhtes üsna 
optimistlikult meelestatud. 1919. aastal oli kurss väga kiiresti langenud, nii et rahvas marga 
väärtuse osas orientatsiooni kaotanud oli.563 Mõne nädala jooksul pärast rahulepingu 
sõlmimist näitas margakurss tõesti tõususuunda. J. Tõnisson märkis Asutavas Kogus: “Meie 
võime üsna julgesti öelda, et meie praegune rahaline seisukord ainult ajutiselt nii halb paistab 
olema; iseäranis ei ole meil mitte põhjust välisvaluuta seisukorra pärast ülearu mures olla. 
Meil on tõesti Eesti marga väärtus alla läinud järk-järgult kuni viimase ajani. Aga meie võime 
öelda, et kui meie jõu kokku võtame, siis meil vahest juba mõne kuu jooksul on võimalik 
seisukorda parandada. Et selle juures välislaenu vahest vaja läheb, seda tunnistab valitsus küll. 
Aga see ei ole praegustes oludes kättesaamatu nagu see enne oli.”564 
 Margakursi suhtes aga Tõnisson eksis. Paarinädalase tõusu joovastuses määrati 
ametlik kurss märtsis madalaks (270 marka naelsterlingi eest), kuid juba  mais sundis tegelik 
olukord seda uuesti 680 margani tõstma. Vabakurss Viru tänaval oli aga märtsis 370 ja aprillis 
450. Mai lõpuni hoiti ametlikku kurssi mustast turust 100–200 marka allpool. Pidupäevad olid 
hangeldajatel, kes said naelsterlingeid ametliku kursiga.565     

Pool aastat hiljem pidas Tõnisson valitsuse deklaratsioonis margakursi küsimust 
üheks olulisemaks. “Vabariigi rahaasjanduse alal tahab valitsus kõik abinõud tarvitusele võtta, 
et kõigepealt Eesti marga kursi tõsta. Välisvaluuta kontroll viiakse tõsiselt läbi. Võõra raha 
sissevedu, mille abil sihilikult Eesti marga väärtust alla surutakse, võetakse kindla kontrolli 
alla….Riigi sissetulekute suurendamiseks täiendatakse maksusüsteemi uusi maksusid peale 
pannes ja seniseid maksusid võimaluse piires tõstes, et väljapääsuteed riigi väljaminekute 

                                                           
560 Eesti Pank Rahaministeeriumile 18.12.1921. ERA, f. 20, n. 1, s. 271, l. 2. 
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563 Eesti raha. – Päevaleht 19.01.1920.  
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majandusarengut ja -poliitikat väga oluliselt muuta. Ent intress 16% oli tolle aja kohta samuti väga kõrge. Kas 
tõepoolest kusagilt pakuti nii suurt summat ning miks laen ära jäi, on teadmata.    
565 Eesti marga vabakurs. – Eesti Majandus 1921, nr. 1, lk. 1–3. 



katmisel mitte ainult paberraha trükkimisest otsida.”566 Mureks oli põhjust, sest margakurss 
langes kiiresti, kuigi  peapõhjuseks oli kahtlemata kasvanud emissioon. 

21. mail avati Tallinna börs ning kursikomitee lõpetas tegevuse.567 Hangeldajate ball 
sai otsa. Tallinna börs ei olnud avar hoone, kus maaklerid närviliselt edasi-tagasi sagisid, vaid 
väike saal. Sellest ajast, kui kursi noteerimine läks börsile, võib marga hinda ka 
objektiivsemaks pidada – ehkki väidetavasti ei olnud tema noteeringud ka vabad püüdest 
ametlikku kurssi toetada.568 Igatahes kaotas must turg oma tähtsuse.  
 Järgmise aasta veebruaris tühistati 1919. aastast kehtinud välisvaluuta vahetust 
kitsendavad regulatsioonid. Valuutavahetus liberaliseeriti. Välisvaluutat tohtisid edaspidi osta 
ja müüa Riigikassa, Eesti Pank ja selleks luba omavad krediidiasutused ning isikud ja 
asutused, kes selleks olid rahaministrilt eriloa saanud. Makseid välisvaluutas välismaale 
tohtisid eraisikud siiski teha ainult Eesti Panga kaudu.569 

Tabelis 12 on toodud Eesti marga kursside liikumine. 
 

Tabel 12. Eesti marga kursse aastatel 1920–1922  
Aeg 1 $ 1 £ 1 Rootsi kroon 1 Soome mark 

Mai 1920 70 680 … … 
Juuni 1920 155 … … … 
Juuli 1920 175 … … … 

Oktoober 1920 271 … … … 
Detsember 1920 378 … … … 

Jaanuar 1921 363 1516 76,4 10,4 
Märts 1921 302 1123 63,3 7,4 
Mai 1921 300 1222 71,8 6,5 
Juuli 1921 383 1438 84,7 6,6 

Oktoober 1921 390 1492 89,5 6,0 
Detsember 1921 374 1530 91 6,9 

Jaanuar 1922 359 1516 90 6,8 
Märts 1922 341 1501 90 7,7 
Mai 1922 329 1467 85 6,9 
Juuli 1922 338 1507 88 7,2 

Oktoober 1922 342 1515 91 7,8 
Detsember 1922 341 1566 92 8,5 

 Allikad: Eesti Pank 1919–1929, lk. 48; Eesti Statistika Kuukiri 1922, nr. 1–2, lk. 220–221; Eesti 
Statistika Kuukiri 1922, nr. 3–4, lk. 143–145; Eesti Statistika Kuukiri 1922, nr. 5, lk. 92–93; Eesti Statistika 
Kuukiri 1922, nr. 6–7, lk. 46–47; Eesti Statistika Kuukiri 1922, nr. 9–11, lk. 86–91.   
 
Tabelist on näha, et Eesti mark saavutas suhtelise stabiilsuse 1921. aasta alguses (Inglise 
naelsterlingi ja Soome marga kursimuutused ja -kõikumised olid põhjustatud nende valuutade 
kõikumistest). Kullastandardil oleva USA dollari ja stabiliseerunud Rootsi krooni suhtes algas 
aga kursitõus detsembrist 1920 ja kestis maini 1921, seejärel langes mark aeglaselt uuesti kuni 
oktoobrini 1921. Tarbijahinnaindeksit tollel ajajärgul ei arvutatud, kuid Tallinna turuhindade 
indeksi põhjal aastatest 1921–22 võib näha, et see liikus dollari kursiga ligikaudu sama rada 
pidi.570 Märkimist väärib, et Tartu rahulepinguga saadud 15 miljonit kuldrubla ei näi 
margakurssi mõjutanud olevat. Teadmisest, et kullatagavara on olemas, ei olnud kasu kursi 
stabiliseerimiseks, sest muidu oleks see leidnud aset juba 1920. aastal. See toimus aga alles 
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1921. aastal, hoolimata emissioon kiirest kasvust. Järelikult oli tegemist  teiste 
mehhanismidega.  

Ametlikus väljaandes selgitatakse, et Eesti Pangal ei olnud oma välisraha ega 
kullareserve ning kui Riigikassa 1921. aastal selleks otstarbeks hakkas Eesti Panga kaudu 
kasutama omi reserve, suudeti rahakurss stabiliseerida.571 Eesti Panga president E. Aule 
märgib, et juba 1920. aastal oleks võidud kurssi stabiliseerida pabermarkasid kulla vastu 
vahetades, mida aga hakati tegema alles 1921. aastal, mil kurss ka stabiliseeriti.572 Ka Eesti 
Panga sekretär Victor Poom väidab, et marga suhteline stabiilsus saavutati alates 1921. aastast 
tänu Eesti Panga sekkumisele: kogu välisvaluuta ostust-müügist Tallinna börsil toimus üle 
poole Eesti Panga vahendusel.573   

Niisiis stabiliseeris kursi Eesti Pank sekkumisega börsile 1921. aasta algusest, ilmselt 
Westeli või Pätsi otsusega. Nikolai Köstneri väitel toimus see koostöös teiste suuremate 
pankadega, mille tulemusena suudeti “elukutselistele valuutaspekulantidele faktiliselt selgeks 
teha, et parem on käed puhtad hoida”.574 Küll aga jäävad selgusetuks sekkumiseks saadud 
vahendite allikad ja sekkumise ulatus.     

Igatahes olid  1923. aasta alguseks idavahenduselt teenitud summad ja ka osa Tartu 
rahulepinguga saadud kullatagavaradest ära kulutatud. Kuna nii 1921. kui ka 1922. aasta olid 
finantsiliselt suhteliselt head aastad, on kõigi teenitud summade ärakulutamine 
kursihoidmiseks ebausutav. Kui palju margakursi stabiliseerimisele kulutati, saab  määratleda 
vaid ligikaudselt. 

Hoolimata 1919.–20. aastal järsult kasvanud emissioonist ei kasvanud markade 
ringlus arvestatuna kindlas valuutas kuigi oluliselt. Kui 1919. aasta juunis oli marku 
emiteeritud 1,3 miljoni, siis 1920. aasta detsembris 1,4 miljoni naelsterlingi eest. Emiteeritud 
markade hulk oli aga sama aja vältel kasvanud 12 korda. 1921. aastast alates, mil mark 
stabiliseeriti, kasvas emissioon juba ka naelsterlingites arvestatuna – detsembriks 1922 oli 
Eesti marku ringluses 2,3 miljoni naelsterlingi eest.575 Nii kasvas tegelik emissioon (mida, tõsi 
küll, ähmastab naelsterlingi kõikumine) 0,9 miljoni naelsterlingi või ca 8,4 miljonit kuldrubla 
võrra. Muidugi ei saa öelda, et sama palju kulutati sama aja jooksul kursi hoidmiseks, sest 
oma rolli mängisid mitmed teised tegurid, sh väliskaubandusbilanss, ent ligilähedase 
summaga võis küll tegemist olla.576 

Igatahes toimus 1921. aasta algul koos margakursi stabiliseerimisega  
psühholoogiline murrang ning Eesti Vabariigi kodanik võttis Eesti Vabariigi raha omaks. 
Kogumisel eelistati küll endiselt kuldrublasid või teisi kuldrahasid, kuid tsaari paberrublade 
ülehindamine lõppes. Nõukogude valitsus oli tsaariraha väärtuse langusele ise kaasa aidanud, 
vedades seda kastide kaupa välja ning luues endale mitte millestki välisvaluuta allika, mis 
sedamööda ära kuivas, kui tumenes ettekujutus tsarismi hiilgusest ja ühtlasi ka tema rahade 
väärtusest. Kindlasti aitas sellele kaasa teadmine, et bolševikud trükivad tsaarirublasid 
juurde.577 1922. aastal  toimus ka hoiustamises murrang – mindi üle Eesti margale, mis aitas 
kahtlemata ka tema kurssi hoida.     
 1921. aasta alguses mõeldi Rahaministeeriumis ka kullastandardile ülemineku mõtteid. 
Kui tõsiselt, ei ole teada. Kullastandardile ülemineku teoreetilise ettevalmistusega tegeles 
professor A. Sack, kes oli saanud rahaministrilt ülesande otsida võimalusi marga kursi 
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576 1923. aastal, mil kõik näitajad olid Eesti rahandusele järsult halvaks pööranud, müüs Eesti Pank marga 
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parandamiseks. Sack kirjutas 1921. aasta alguses väga pikki ja väga segaseid venekeelseid 
salajasi märgukirju rahaministrile.  

Ettepanekutes lähtuti ennesõjaaegse mudeliga kullastandardist (st kuldmüntide 
ringlusega). Seda mudelit kasutati pärast sõda aga üliharva. A. Sack leidis – loomulikult 
õigustatult – et olemasolevates tingimustes oleks kullastandardile minek võimatu, kuna 
puuduvad vastavad seadused, riigi eelarve ja kaubabilanss on passiivsed ja 
(kuld)mündiringlus jääks väga väikeseks ning ei väljendaks kaupadega kaetust. Et aga 
vähendada ringluses olevate rahamärkide nominaalhulka, oleks enne vaja eelarve tasakaalu, 
paberraha emissiooni lõpetamist ning valuutakursside ja kaubahindade stabiilsust. Ta kaalus 
ka paralleelvaluuta sisseviimist eriliste soomuskontode juurutamise kaudu, mis seisnes teatava 
osa hoiusummade viimises kindlale kulla alusele ja nende kättesaamise piiramises, kuid leidis, 
et paralleelvaluuta sisseseadmine suruks margad ringlusest välja, mille tulemusena nende 
kurss langeks. Teiseks soovitas Sack võtta laenu kullas või hõbedas ning minna pärast seda 
kullastandardile.578 Kommenteerides neid ettepanekuid, pidas Theodor Käärik soomuskontode 
projekti teostamatuks, metall-laenu kava aga perspektiivikaks ning edasist läbitöötamist 
vajavaks.579  

Tundub, et Sack oli eluvõõras teoreetik. Välislaenu mõte ei olnud küll mingi avastus. 
Kas tema ettepanekutega tegelikult edasi töötati, ei ole teada. Valitsuse istungitele need  
arutamiseks igatahes ei jõudnud. Tegelikult pidi Eesti riigil vähemalt 1922. aasta alguses 
olema piisavalt kulda ja välisvaluutat, et oma jõududega, võib-olla ehk peale teatavat 
devalvatsiooni, kullastandardile minna.   

Teadaolevalt tuli see esimest korda tõsisemalt jutuks 1921. aasta juulis. G. Westel 
väitis Rahaasjanduse komisjonis, et see oleks võimalik, kuid on ebasoovitav, kuni riik pole 
stabiilseks muutunud.580 

1921. aasta suvel käisid läbirääkimised Anglo-French and Belgian Corporation Ltd-ga 
laenu saamiseks. Summa oli 2 miljonit naelsterlingit, intressiga 7,5.581 See oli väga suur 
summa ning selle aja kohta hea intressiga ning oli ette nähtud raudteede ja sadamate 
kordaseadmiseks, st äriidees nähti teenimist Vene transiidilt. Kokkuleppe realiseerimise 
takistuseks võis aga saada Anglo-French & Belgian Corporation´i nõue riigi tulude ja kulude 
kontrollimiseks. Valitsus lükkas otsustamise esialgu 1921. aasta sügiseni edasi.582 Hiljem see 
kõneks ei tulnud. Transiidi vähenedes, vastupidiselt ootusele, võis potentsiaalse laenuandja 
huvi lahtuda.  

Mais 1922 lähetas Pätsi valitsus rahaministri abi Konstantin Rosendorfi kuuks ajaks 
Saksamaale tutvuma sealse maksusüsteemiga seoses Eesti Vabariigi metallrahade 
valmistamise eeltöödega.583 Kas see tähendas kullastandardile mineku planeerimist, ei ole 
teada. Igatahes oli 1922. aasta Saksamaa küll kõige ebasobivam riik, kust  stabiliseerimiseks 
kogemusi omandada. 

1922. aasta suvel pöördus Rahvasteliidu peasekretär Eesti poole küsimusega, 
missugustel aladel võiks Eesti nõuandjaid vajada. Georg Westel teatas sel puhul valitsusele, et 
Rahaministeerium, "silmaspidades meie iseenesest väga kitsast rahandust ja väikest 
majandust, ei loe kuigi otstarbekaks ega tarvilikuks Valitsuse juure Rahvaste Liidu poolt 
rahandus ja majandusliste nõuandjate nimetamist".584      

1922. aasta veebruarist kuni 1924. aasta kevadsuveni ei käsitletud ka Riigikogu 
Rahaasjanduse komisjonis emissiooni, rahakursi ega üldse rahapoliitika küsimusi. Väga vähe 
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puudutati neid ka Riigikogus ja valitsuses ning seda mitte ainult ignorantsusest. Näib, et 1922. 
aastast tundus Eestis suuremale osale rahaasjadest huvitatud inimestele, et mark on 
stabiliseeritud ning üleminek kullastandardile on küsimus, mis otsustatakse hetke otstarbekuse 
seisukohalt. Võimalik, et väheminformeeritud poliitikud seostasid kullastandardile üleminekut 
välislaenuga. Viimast pidasid paljud reaalseks. Otsustajatele “õiget” momenti kullastandardile 
üleminekuks ei tulnud ega tulnud. Üheks põhjuseks oli kahtlemata Eesti Panga laenupoliitika. 

 
Eesti Panga laenupoliitika 

 
Eesti Panga juhatuse esimesteks liikmeteks olid Ajutise Valitsuse 7. märtsi ja 18. märtsi 1919. 
aasta otsusega määratud Eduard Aule, Mihkel Pung ja Johan Sihver. Sama aasta 2. augustil 
lahkus juhatuse koosseisust Mihkel Pung ning aprillis 1920 määrati valitsuse poolt juhatuse 
kolmandaks liikmeks Georg Westel. 25. jaanuarist 1921 läks Westel aga valitsusse ning tema 
järeltulijaks määrati 9. maist 1921 Leo Sepp.585 Valitsuse otsusega 7. oktoobrist 1921 kinnitati 
Eesti Panga presidendiks senine presidendi kohusetäitja Eduard Aule, kelle asetäitjaks sai 
Johan Sihver.586 
 Kuni 1921. aasta sügiseni puudus Eesti Pangal põhikirjas ette nähtud nõukogu. Kuna 
panga aktsiad olid jäänud riigile, leiti, et täiskoguks on valitsus, kes peab ka nõukogu liikmed 
ametisse nimetama. Üheksaliikmeline nõukogu määratigi 1921. aasta põhikirja täienduse 
kohaselt ametisse rahaministri (G. Westel) ettepanekul. Westel põhjendas oma valikuprintsiipi 
järgmiselt: "Panga reputatsiooni pärast sise- kui ka väljamaal, ei oleks mitte soovitav panga 
nõukogu liikmete kohustusi panna ametnikkude peale, vaid soovitav oleks nimetada tegelasi 
majanduslikul alal, kes seltskonnas laiemalt tuntud ja lugupeetud."587 Esimese, 16. novembrist 
1921 ametisse astunud nõukogu liikmeteks olid Karl Baars, August Janson, Eduard Kuusik, 
Johan Laidoner, Martin Luther, Anton Teetsov, Arthur Uibopuu, Anton Uesson ning Karl 
Virma.588 Pärast August Jansoni lahkumist nõukogu koosseisust 1923. aasta lõpus nimetati 
uueks liikmeks Jaan Tõnisson.589 Nõukogu ülesandeks oli jälgida, et kogu asjaajamine vastaks 
põhikirjale, et kõik täiskogus arutusele tulevad küsimused läbi vaadatakse ja nende kohta 
arvamus avaldatakse, samuti panga revideerimine.590 Seega oli viimane panga siseasi. Juhatus 
oli kohustatud iga kuu esitama nõukogule läbivaatamiseks täieliku aruande kõigi panga 
operatsioonide kohta ja ühtlasi ette kandma oma kavatsused panga üldise juhtimise osas. 
Kuidas käis aga tegelikult olulisemate, eelkõige laenu- ja emissiooniküsimuste otsustamine, ei 
ole teada. Igatahes Georg Westelil oli panga otsustele oluline mõju. 
  Peale pangatähtede väljaandmise ainuõiguse oli pangal vastavalt § 11-le lubatud 
toimetada kõiki teisi pangaasutusele omaseid operatsioone. Nii võis ta osta ja müüa väärismetalle 
kangides, välisvaluutat, veksleid, väärtpabereid ja tšekke nii omal arvel kui ka kolmandate 
isikute ülesandel; diskonteerida, osta ja müüa veksleid ja riigi ning omavalitsusasutuste 
võlakohustusi, mille tähtajad ei olnud pikemad kui kuus kuud ning millel oli vähemalt kahe 
maksujõulise isiku allkiri; anda tähtajalisi laene mitte üle kuue kuu ning avada krediite tähtajaga 
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mitte üle kuue kuu ja on call arveid kindlustuste vastu, milleks võisid olla väärismetallid kuni 
90% nende börsihinnast, riigi võlakohustused ja protsentpaberid, valitsuse poolt tagatud aktsiad 
ja obligatsioonid, samuti hüpoteekasutuste pantkirjad, välisvaluuta ja vekslid kuni 75% nende 
börsihinnast ning  kaubad ja põllutöösaadused kuni 2/3 nende väärtusest. Peale selle tohtis Eesti 
Pank teha inkassotehingud, võtta väärtusi hoiule ja neid hallata, pidada hoiusummasid ja 
jooksvaid arveid ja sooritada transfertoperatsioone. Võetavad ja makstavad protsendid ja 
komisjonitasud määras kindlaks panga juhatus nõukogu heakskiitmisel. Panga kohustuste 
üldsumma ei võinud tõusta üle kümnekordse põhikapitali ja viiekordse kassa ja tarvitamata 
emissioonisumma.591  
 Reaalses elus läks panga tegevus algusest peale põhikirjaga vastuollu. Juba 1921. 
aastal ilmusid panga bilanssidesse garantiid, mida põhikirjas ei olnud ette nähtud. Pank oli 
võtnud laenude kindlustuseks "liikuvat varandust" ja kinnisvarade obligatsioone, kuigi 
tegelikult tohtis võtta ainult kaupa.  
 Nagu eespool kirjeldatud, võttis Eesti Pank eelkõige tööpuuduse likvideerimisele 
suunatud tööstuslaenude andmise üle juba paar kuud peale oma asutamist, 1919. aasta 
maikuus. Nagu Eduard Aule hiljem meenutas, laenati raha igaühele, kelle kindlustused näisid 
küllaldased ja vastuvõetavad. 1919. aasta kevadel finantseeriti ka linna lehmanaisi, et anda 
neile võimalust loom osta.592  
 Esialgu anti 7%-lisi laene kuueks kuuks. Laenusaajate hulgas domineerisid siiski mitte 
lehmanaised, vaid tsaariaegsed suurettevõtted. 1919. aasta lõpus oli ka omavalitsuste ning 
kooperatiivide laenutaotluste otsustamine läinud Eesti Panka, kust raha laenati välja valitsuse 
vastutusel. Eesti Panga laenude kasvamiskäik on toodud lisas 6. 

Ehkki neid andmeid ei saa kindlalt uskuda, on võimalik kindlalt väita, et neid ei ole 
“korrigeeritud” vähendamise suunas. 1919. ja 1920. aastal langes marga väärtus kiiresti. 
Arvestades kursilangust, selgub, et laenude kiirem kasv algas just pärast Tõnissoni valitsuse 
lahkumist ja Pätsi valitsuse võimuletulekut 1921. aasta algul. Kuldrublades arvestatuna (1 
kuldrubla = 170 Eesti marka) oleks nende laenude summa 1921. aasta lõpuks olnud 8,1 ja 
1922. aasta lõpus 17,5 miljonit kuldrubla. Seega absoluutsumma ei olnud Eesti Panga 
andmete järgi väga suur, ent suurenemine oli ülikiire, eriti 1920. aasta sügisest alates. 1922. 
aasta lõpuks oli 2/3 nendest laenudest kontokorrentlaenud, st panditud vabrikute ja tehaste 
sisseseadete ning kaupade kindlustusel antud laenud.593  
 Laenude jaotus Eesti Panga andmete järgi on toodud lisas 7. Selgub, et Eesti Panga 
laenupoliitika oli esimestel aastatel peamiselt tööstuse finantseerimispoliitika. Ka pankadele ja 
kaubandusele antud laenudest läks osa edasi tööstusele. Omavalitsustele antud laenud olid 
suhteliselt väikesed ja hoopis vaeslapse ossa sattus põllumajandus. Osalt on see mõistetav, sest 
laenu anti maksimaalselt kuueks kuuks.   

Kuni 1920. aasta lõpuni toimus Eesti Panga laenutegevus Riigikassa kontrolli all. Iga 
laenu väljaandmisel küsiti Riigikassalt vastavat summat.594 Kuupäevaliselt ei ole teada, mis ajast 
kord muutus, ent ajaliselt on see seotud K. Pätsi valitsuse ametisseastumisega. Just siis hakkas 
valitsus garanteerima ka äriettevõtete laenutaotlusi. Kui ettevõte ei olnud maksetähtaja 
saabumisel võimeline laenu tasuma, pikendas valitsus tavaliselt oma laenugarantiid. Aja 
kulgedes muutusid need valitsuse istungitele arutamiseks esitatud nimekirjad järjest 
mahukamateks.  

Suurem osa esmaseid laenutaotlusi otsustati siiski Eesti Pangas. Eesti Panga 
välisvaluutatagavarade kasutamine laenudeks algas Riigikontrolli andmete põhjal 1922. aasta 
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teisel poolel, “peale välisvaluuta juurdevoolu suhtes õnnelikku 1922. aasta esimese poole 
konjunktuuri, iseäranis kiiresti hakkavad aga panga tagavarad kahanema 1923. aasta aprilli 
kuust saadik”.595 Suure tõenäosusega ei teadnud Riigikontroll aga üldse Eesti Panga teenitud 
vahendustasudest. 
 Igatahes ka laenude osas on pilt selgusest väga kaugel. Puuduvad andmed aastatel 
1920–23 lootusetuteks kuulutatud ja mahakantud laenude kohta. Olemasolevate andmete järgi 
olid 1922. aasta lõpuks olid era- ja riigiasutuste hoiusummad Eesti Pangas (välja arvatud 
Riigikassa hoiusummad) kasvanud 665 miljoni margani.596 Seega oli välja laenatud neli ja 
pool korda rohkem, kui pangas oli hoiustajate raha. 
 Jooksvate arvete eest maksis Eesti Pank aastatel 1920–22 5%, tähtajaliste 
hoiusummade eest 6% ning laenuprotsendiks oli 7,5–8.597 Laenuprotsent oli seega väga 
madal. Eriti 1920. aastal, mil toimus kiire inflatsioon, muutus laenusaamine kingituse 
saamiseks. Ka edaspidi. Otto Strandman väitis, et ta ei tea kedagi, kes oleks oma pantvõla 
samas kullaväärtuses tagasi maksnud.598 Kuna erapankade laenuprotsent oli 15–20, ja 1923. 
aasta algul koguni 25–30599, siis pidi Eesti Panga laenudele toimuma tõeline tormijooks, sest 
kasumi saamiseks piisas laenusumma mõnda erapanka hoiustamisest. Ja oli erapanku, mille 
ainsaks tegevuskapitaliks olid Eesti Pangast saadud summad. Samas pole raske arvata, et 
laenu Eesti Pangast ei saanud mitte igaüks.  

Eesti Panga nõukogu liikme Johan Laidoneri väitel oli äriringkondade survel 1923. 
aasta varakevadel Eesti Panga nõukogus arutusel laenuprotsendi vähendamine ja 
laenunõudmiste suuremaarvuline rahuldamine.600 "Postimees" protesteeris veel 1923. aasta 
oktoobris laenude väidetava kitsendamise vastu.601 Nii tuleb järeldada, et Eesti Panka oli 
harjutud teatud ringkondades tõeliseks lüpsilehmaks pidama.  

Laenu andmisel arvestati Kaubandus-Tööstusministeeriumi soovituskirju, mida pidi 
väljastatama pärast põhjaliku informatsiooni kogumist ettevõtte edukuse ja soliidsuse kohta. 
Ent tegelikult andis Kaubandus-Tööstusministeerium neid soovituskirju üsna kergekäeliselt. 
Eesti Pangas otsustas laenud juhatus ning mingit ekspertiisi laenu sooviva ettevõtte kohta 
Eesti Pangas ei tehtud – Eesti Pangal puudus tehniline nõukogu, kes oleks juhatust 
laenuandmisel nõustanud.602 Eriti paradoksaalne oli olukord ajavahemikul novembrist 1922 
kuni augustini 1923, mil Georg Westel oli nii raha- kui ka kaubandus-tööstusminister. Siis 
kirjutas ta Eesti Panga juhatusele kaubandus-tööstusministrina soovituskirju 
laenuandmiseks.603 Eesti Panga juhtkonnal, isegi kui nad oleks tahtnud, oli aga neid 
soovituskirju raske täitmata jätta, sest seesama Westel tegi rahaministrina valitsusele 
ettepanekuid Eesti Panga Nõukogu ja juhatuse liikmete määramiseks. Ja Westel oli 
inflatsionist. 
 Üks Eesti Panga tolleaegsetest klientidest kirjeldab, kuidas Eesti Panga laenuosakonna 
ülem Hilda Tamm õpetanud veksli tegemist: “”Pank võib anda laenu enamalt kolme kuu peale 
äriliseks otstarbeks, kui vekslile kirjutab vastutajana alla mõni tuntud ärimees, näituseks hr N, 
keda meie tunneme, sest ta on meie igapäevane külaline.” Kauplesin prl Tammega: “Kolme 
kuu jooksul ei jõua panna masinaid kohale ega saada nendest tulu.” – “Siis võib laenu 
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pikendada, kui N ehk mõni teine tuntud ärimees jälle vastutab.” Varsti ei olnud enam kedagi 
tuntud ärimeestest alles.”604 Selle põhjuseks oli majanduskeskkonna järsk muutus. 
 

IV PEATÜKK. LAHTIJÄETUD RAHAKRAAN 
 

Majandustausta muutumine. Finantspoliitika võtmeisikud. Eesti Panga laenude jaotus 
 
N. Venemaa välispoliitika ja välismajanduspoliitika juhid Georgi Tšitšerin ja Leonid Krassin 
soovisid lõpetada kulla ja teiste väärtuste müügi läbi Eesti ning Eesti eelistamise 
transiitvedudes juba 1921. aasta sügissuvel.605 Ent Nõukogude bürokraatia masinavärk sellele 
ei reageerinud. Rahaminister Georg Westel oli väitnud küll juba 1922. aasta mais, et N. 
Venemaa on ammendanud oma kullaressursid.606 Järelikult pidi Westel oskama prognoosida, 
et ka Eestisse sadav kullavihm on otsa saamas.  
 Bolševikud vähendasid kulla ja väärtasjade müüki Eesti kaudu 1922. aasta keskpaigas 
ja loobusid sellest täielikult 1922. aasta lõpul. Venemaalt remigreerumisega kaasas käinud 
väärtuste sissevool oli vähenenud juba 1921. aasta lõpul, seoses N. Venemaa piirangutega 
väärtasjade kaasavõtuks. Opteerimine ise lõppes põhiosas 1922. aastal. Järgmisel aastal 
likvideeriti opteerimiskomisjonid Moskvas, Petrogradis, Harkovis ja Omskis.607 Samal aastal 
tuli ka Eesti Vabariigi Riigikassal lõpetada kulla- ja väärtasjade kokkuostmine Moskvas ja 
Petrogradis. Piirikaubandusele hakati Nõukogude Venemaal suuremat tähelepanu pöörama 
1923. aasta algusest peale. Eestist vastati protestinootidele põiklevalt, kuid vähendati 
piiripunktide arvu. Piirikaubanduse käive kahanes peaaegu poole võrra.608 
 Vähenes ka Eesti ametlik eksport Venemaale, seda eriti suhtarvudes. 1923. aastal 
langes N. Venemaa osakaal Eesti ekspordis eelmise aastaga võrreldes neljakordselt. Sissevedu 
Venemaalt kujunes 1,6 korda suuremaks kui väljavedu. Vene transiit läbi Eesti vähenes 1922. 
aastal eelmise aastaga võrreldes 3,5 korda, 100 tuhande tonnini.609 Venemaal äri teha lootnud 
Eesti ettevõtjad, sealhulgas Eesti Panga nõukogu liikme August Jansoni poolt juhitud Eesti 
Kaupmeeste Ühisus (Ekal), kaotasid suuri summasid.610  
 Pärast Tartu rahulepingut kavandati Eestis kuni 2000 Vene veduri remonti. Saksamaal 
ja Rootsis valmistatud uusi vedureid ei kannatanud Venemaa korrast ära raudteed välja. Nii 
suure mahuga tellimuse täitmine võinuks kindlustada Eesti metallitehastele töö aastateks. 
Paraku sõlmiti leping alles 1921. aasta lõpul ja vaid 200 veduri remondiks. 1922. aasta sügisel 
pingestusid suhted lepingupoolte (Nõukogude valitsus ja neli Eesti ühinenud metallitehast) 
vahel. Tööd katkesid lõplikult 1924. aasta aprillis. Remontida oli jõutud vaid 70 vedurit. 
Ebaõnnestunud tehing andis Eesti metallitööstusele väga raske hoobi.611 Tähelepanuväärne on 
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taas suhete pingestumise aeg – 1922. aasta sügis. N. Vene tippkommunist Jakubov oli 
pidanud just vedurite parandamise lepingut peamiseks majandushoovaks, mis pidi Eestit 
Venemaaga siduma. Kes, millal ja miks Venemaal Eesti suhtes teisiti otsustas, selle kohta 
pole allikate puuduse tõttu selgust.  

Igatahes olid kauplemistingimused Venemaaga järsult halvenenud. Kuid kogu 
Nõukogude Vene kullatagavara ning osaliselt ka vääriskivide kulgemine Eesti kaudu Läände 
ning suhteliselt soodsad rikastumisvõimalused Venemaal 1920.–22. aastal olid jätnud oma 
jälje. Üle kullanud selles osalenud Eesti poliitika ja majanduse võtmetegelasi, kujundanud 
idaäri palaviku ja mõjutanud tugevasti Eesti majandusringkondade ettekujutust Eesti 
seisundist ja tulevikust. K. Koorti väitel kujunes suhtumine Venemaa transiidi vahendamisse 
realistlikumaks alles 1924. aasta lõpul. Lääne-Euroopas oli seda mõistetud varem.612 

Nii oli Eesti üldises majanduspoliitikas kuni 1923. aasta detsembrini vähe muutusi. 
Aasta esimesel poolel oli selleks ka vähe võimalusi, kuna ees olid Riigikogu valimised ning 
täitevvõim ei soovinud erilist aktiivsust üles näidata. Pealegi tundus väliselt kõik korras 
olevat. Majandussuhete vähenemist N. Liiduga peeti pigem ajutiseks. Rahamärkide ringlus 
enam ei kasvanud, vaid isegi kahanes pisut, inflatsioon oli ohjes ja marga kurss püsis. 

Kuid kevad ja suvi olid erakordselt külmad ja vihmased, mistõttu viljasaak oli halb. 
Hilisemate kalkulatsioonide järgi kujunes põllumajandussaak 15% väiksemaks kui tavaliselt, 
saamata jäi ca 1,5 miljardi marga (8,8 miljoni kuldrubla) eest saaki.613 Metsa väljavedu oli 
samuti ilmaolude tõttu raskendatud, pealegi olid puidu hinnad maailmaturul järsult langenud. 
Seetõttu ähvardas kaubandusbilansi puudujääk kujuneda erakordselt suureks. See kahandas 
Eesti Panga ja Riigikassa valuutavarusid ning oleks pidanud informeeritud väikese seltskonna 
üsna ärevaks muutma. Avalikkus ei olnud finantsolukorra raskusest teadlik. Arusaam Eesti 
Panga tegevusest, või õigemini sellest, et seda tegelikult ei teata, kujunes avalikkusel alles 
1923. aasta lõpul. Eesti Panga perioodilisi aruandeid kommenteeris ajakirjandus üsna loiult, 
justkui teades, et sel puudub mõte.   
 “Eesti Majanduses” iseloomustati 1923. aasta meeleolusid järgmiselt: “Veel kaugele 
hilise suve sisse püsis meil meeleolu, et meri on põlvini ja kestis kiidulaul Eesti 
majanduslikule soliidsusele ja ettevõtlikkusele. Ka siis veel, kui esirinnas sammujad lahtist 
kuristikku oma ees nägid, tagasi tõmbama hakkasid, tekkis mingisugune väike segadus 
tagumistes ridades ning kostsid julgustavad hüüded ja otsekohesed ähvardused, et esimesi 
sundida edasi minema. Alles hulga hiljem sai kogu seltskonnale selgeks, kuhu meie olime 
jõudnud.”614 Kes need eessammujad ja julgustavad hüüdjad siis olid?    
 Seadusandliku võimu roll majanduspoliitilistes algatustes, välja arvatud 
agraarküsimused, oli 1920. aastate algul väike ja pinnaline. Parlamendis puudutati olulisi 
küsimusi harva ja võhiklikult. Parlamendi Rahaasjanduse komisjonil peaaegu puudus sisuline 
roll. Näiteks Asutava Kogu Rahaasjanduse komisjoni koosolekutel ei käinud selle liige K. 
Päts kordagi.615 Ei pidanud seda kohaks, kus tehakse olulisi otsuseid. 1921. aastal aktiviseerus 
komisjon küll mõnevõrra, ent 1922. aasta veebruarist kuni 1924. aasta suveni seal emissiooni 
ega rahakursi küsimusi ei käsitletud. Seega ei väärinud komisjon oma nime. Ajakirjanduse 
arvamusliidrite seast ei tõusnud Eesti majanduspoliitika kujundamise võtmeisikuid, sest 
avalikkusel puudus olulisematest protsessidest informatsioon.  

Nii tuleb majanduspoliitika võtmeisikuid otsida eelkõige täitevvõimu juhtkonnast. K. 
Pätsi valitsus, kus rahaministriks oli G. Westel ja kaubandus-tööstusministriks K. Ipsberg, oli 
võimul jaanuarist 1921 kuni oktoobrini 1922, mil koalitsioonis olnud Tööerakonna kolmest 
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ministrist kaks tagasi astusid. Järgnenud tööerakondlase Juhan Kuke valitsuses jäid endisse 
ametisse seitse eelmise valitsuse ministrit (sealhulgas G. Westel). Et II Riigikogu valimised 
olid juba mais 1923, jäi J. Kuke valitsuse võimuloleku aeg lühikeseks ja tegutsemistahe 
väikeseks. Formaalselt oli J. Kuke valitsus võimul kuni 2. augustini 1923, ent selle 
lõpuperioodi kuulus Eesti kõigi aegade pikim valitsuskriis. Valitsus oli lahkumisavaldused 
teinud juba 1. juunil.616 J. Kukk pidi mõistma, et johtuvalt valimistulemustest on tema 
jätkamine valitsusjuhina väheusutav, seevastu Westel võis enda jätkamist rahaministrina 
pidada väga tõenäoliseks. Vot siia võiks tekitada pildi nr 9, Juhan Kuke valitsus. 

Juhan Kukk ise võis kogenud rahaminister Westeli ametisoleku ajal jäädagi 
väheinformeerituks. Nii ta väitis hiljem ise. Westel oli novembrist 1922 kuni järgmise aasta 
augustini Kuke valitsuses nii raha- kui ka kaubandus-tööstusminister.  

Tähelepanuväärne on siiski, et Kuke valitsuse ajal, 1923. aasta esimestel kuudel 
kavandati Rahaministeeriumis “riigivanema isiklikul algatusel” üleminekut kullastandardile. 
Kava olnud juba valmis. Kogu emissioon pidi üle antama Eesti Pangale, rahamärkidest pidi 
20% olema kullaga kindlustatud. Eesti marga kullasisalduseks kaaluti 100 Eesti marka = 1,5 
kuldfranki.617 Kurss oli selgelt üle hinnatud. Samas aga hoidnuks kullastandardile minek 
ilmselt ära edasised laenud. Kui tõsised see kava oli ja miks J. Kukel seda läbi suruda ei 
õnnestunud, kas Westeli vastuseisu või passiivsuse tõttu, ei ole teada. Valitsusse arutelu 
igatahes ei jõudnud. Ka suuremat poleemikat ei tekkinud. Veel 1923. aasta mais pidas Eesti 
juhtivaid majandusteoreetikuid Nikolai Köstner marga kulla-alusele viimist ja Eesti Panga 
reformi varajaseks.618 

Ehkki parlamendi roll majanduspoliitiliste algatuste osas oli pea olematu, oli 
Riigikogu enamusel otsustav roll valitsuse moodustamisel ja valitsuse majanduspoliitika 
kaitsmisel. Ennetähtaegselt toimunud II Riigikogu valimistel 1923. aasta mais saatis taas edu 
Põllumeestekogude erakonda, kes suurendas oma Riigikogu kohtade arvu 21-lt 23-le, millega 
sai suurimaks Riigikogus esindatud erakonnaks. Sotsiaaldemokraadid said 15 kohta, 
Tööerakond vaid 12, Töörahva Ühine Väerind (kommunistid ja nende mõjualused) 10, 
Kristlik Rahvaerakond 8, Rahvaerakond 8, iseseisvad sotsialistid (ISTP619) 5, Asunike 
Koondus 4, rahvusvabameelsed 4, venelased 4, sakslased 3, majandusrühm 2, 
demobiliseeritud 1 ja üürnikud 1 koha. 

Uus valitsus, mille etteotsa sai taas K. Päts ja rahaministriks jäi edasi G. Westel, asus 
ametisse 2. augustil 1923. Valitsus toetus Põllumeestekogude, Tööerakonna, Rahvaerakonna, 
Kristliku Rahvaerakonna ning Rahvuslik-Vabameelse Partei koalitsioonile. Viimased kolm 
olid parlamendis konsolideerunud Demokraatlikuks Liiduks. Nii oli koalitsioonil parlamendis 
55 häält. 

Lisaks riigijuhi ametile oli Päts aastatel 1920–21 Tallinna Börsikomitee esimees ning 
1923. aastal koos Madis Jaaksoni, Konrad Mauritza ja Rudolf Renninguga Eesti-Vene 
Kaubanduskoja asutamise initsiaator ja hiljem esimees. Eespoolmainitud Rudolf Renning oli 
Pätsi valitsuse ajal veebruarist 1921 kuni aprillini 1922 kaubandus-tööstusministri, st. Westeli 
abiks, kelle ametiülesannete hulka kuulus ka piiril kauplemiseks lubade andmine. Kümnendi 
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teisest poolest, võib-olla aga varemgi oli Renning Pätsi ja Nõukogude saatkonna 
vahendajaks.620  

Georg Westel – riigivanema asetäitja, teine mees nii Pätsi mõlemas kui ka Kuke 
valitsuses, oli lõpetanud Riia Polütehnikumi kaubandusosakonna, töötanud enne Esimest 
maailmasõda Tallinna Vastastikkuses Krediitühisuses ärijuhi abina ning pärast sõda aastast 
1920 kuni 1921. aasta aprillini Eesti Panga direktorina.621 G. Westel oli oma 
majandusvaadetelt industrialist ja põhimõtteline inflatsionist, kelle arvates odav raha võis luua 
vabrikuid ja ärisid.622 Eraettevõtluses näib Westel olevat olnud Pätsi satelliit. Igatahes ei ole 
andmeid, et ta oleks mõnes äris ilma Pätsita tegutsenud. See lubab oletada, et ka poliitikas oli 
Westel Pätsi käepikenduseks.  

Majanduspoliitikat kujundas valitsuse konsultatiivorganina Riigi Majandusnõukogu, 
kus anti soovitusi ka suurematele krediiditaotlustele. 1923. aastal toimusid koosolekud üsnagi 
korrapäratult. Üheks arvamusliidriks Riigi Majandusnõukogus oli Madis Jaakson. 

Madis Jaakson oli lõpetanud Pärnu linnakooli ning Peterburi kaubanduslikud 
kursused. Aastatel 1905–12 töötas ta Peterburis börsinotari abina ja 1912–18 Peterburis Põhja 
Vastastikkuse Krediitühisuse direktori ja juhatajana. Aastatel 1911–1916 oli ta Peterburi 
Laenu-Hoiu-Ühisuse asutajaliige ja esimees ning ka Peterburi Fondibörsi liige. 1919. aastal 
sai temast Eesti Vabariigi Riigivaranduste ülevõtmise komisjoni esimees. 1920. aastast kuni 
1922. aastani oli ta Tallinna Börsikomitee liige ja aastatel 1922–25 selle esimees, 1920.–1925. 
aastani Pankade Nõukogu abiesimees ning kuni 1925. aastani Riigi Majandusnõukogu liige. 
Lisaks oli ta veel Kaubandus-Tööstuskoja elluviimise komitee liige.623 Vot siin võiks olla pilt 
nr 8 - Madis Jaakson. 

Veel üheks majanduspoliitika kujundamise keskuseks oli loomulikult Eesti Pank, nii 
nagu riigi keskpank seda olema pidigi. Kuid Eesti Pank oli kuni 1923. aasta detsembrini riik 
riigis, kuhu ei ulatunud avalikkuse ega Riigikontrolli pilk. 1923. aasta lõpul läks 
Riigikontrollil viimaks korda saada valitsuse nõusolek panga põhikirja § 12 alusel väärtuste 
seisu revideerimiseks. Välisvaluuta seisu revideeriti üldse esmakordselt alles 10.–12. 
detsembrini 1923.624 1924. aasta kevadest allus pank valitsuse otsusele, mille kohaselt näidati 
Riigikontrollile ka teisi andmeid. See lubas Riigikontrollil revideerimise lõpuni viia.625 Eesti 
Panga põhikirja paragrahvides 30 ja 31 nõutud revisjonikomisjon tegelikult puudus.626 Eesti 
Panga president oli pangas omakorda diktaator, kes võis muu hulgas ka võlgu maha kanda.627 
Sisuliselt oli Eesti Pank valitsusasutus, kus riigi kui aktsionäri huvid esindatud pidanuksid 
olema. Kuid Westeli ettepanekul Pätsi valitsuse poolt komplekteeritud nõukogus olid 
esindatud erapankade juhid ja ettevõtjad, kelle huvid riigi huvidega pigem ristusid kui 
kattusid. Eesti Panga tegevus oli otseselt rahaminister Westeli kontrolli all ning riigi huvid 
pidanuksid justkui olema igati esindatud. Ent vaid juhtumil, kui Westel end omakorda kellelgi 

                                                           
620 Eesti majandustegelased. Tallinn, 1938, lk. 166; M. Ilmjärv. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu Tallinna 
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872.) Vastava ettepaneku teinud valitsusele siiski hiljem uus rahaminister Strandman. (Riigikontrollile Eesti 
Panga revideerimisel otsustatud osa Panga raamatuid välja anda. – Postimees 8.05.1924.) 
626 Riigikontrolör II Riigikogu Eesti Panga tegevuse läbivaatamise komisjonile. Dateerimata. ERA, f. 80, n. 2, s. 
2742, l. 66. 
627 A. Oinas valitsusele 12.06.1925. ERA, f. 66, n. 1, s. 1406, l. 2. 



juhtida ei oleks lasknud ja ise neid huvisid omakasupüüdmatult ja adekvaatselt esindanuks. 
Milles on aga alust kahelda.   

Esimese detailsema ülevaate valitsusele panga seisust ja tegevusest tegi riigikontrolör 
alles 6. juunil 1924. Ka see ülevaade puudutas ainult 1923. aastat. Tabelis 13 on toodud Eesti 
Panga laenude kasv 1923. aastal. 
 

Tabel 13. Eesti Panga laenude seis 1923. aastal miljonites markades 
Kuu Miljonit marka Dünaamika (jaanuar = 100) 

Jaanuar 3183,1 100,0 
Veebruar 3402,9 106,9 

Märts 3605,4 113,3 
Aprill 3839,9 120,6 
Mai 4006,5 125,9 

Juuni 4184,6 131,5 
Juuli 4282,7 134,5 

August 4397,5 138,2 
September 4585,8 144,1 
Oktoober 4645,0 145,9 
November 4619,0 145,1 
Detsember 4784,1 150,3 

Allikas: lisa 6. 
 

1923. aasta vältel kasvasid laenud üle pooleteise korra. Laenamine pidurdus alles novembrist. 
Neist laenudest oli Eesti Panga ametlike andmete kohaselt tööstusele läinud 46%, 

kaubandusele ja pangandusele 36% ning põllumajandusele 5,3% (lisa 7).  
Seega 1921.–23. aastal laenati eelkõige suurtööstusele, kaubandusele ja pankadele, kes 

olid saanud kokku ligi 3/4 kogulaenudest. Seejuures oli 400 miljonit marka laenatud 
suurtööstusele valitsuse soovitusel.628 1923. aasta sügiseni krediteerimise põhisuund ei 
muutunud.  
 Kuid paraku oli ka tööstuse-siseselt finantseeritud just nõrgemaid ja rohkem Vene 
turuga seotud harusid. Nii moodustasid tööstuslaenude osakaalust peapangas 1923. aasta 31. 
detsembril metallitööstusele läinud summad 16,4% kõigist tööstuslaenudest, kuid 
paberitööstusele 5,0%, tsemenditööstusele 2,9%, keemiatööstusele 2,2% ning toidu- ja 
maitseainetetööstusele 2,5%. Ebasoosingus olid just perspektiivsemad ja hiljem iseseisvusajal 
kiiremini arenenud tööstusharud. Sama oli ka kaubanduse-pangandusega: suurimaid laene 
olid saanud Vene turuga arvestanud avantüristlikud ettevõtted. 
 Niisiis oli krediteerimise põhisuund täiesti ebaõnnestunud ja koguni kahel tasandil: 
majandusharude lõikes ning ka majandusharude siseselt. Majanduspoliitiline valearvestus üksi 
nii suuri möödalaskmisi ei oleks saanud põhjustada.  

See suunab tähelepanu kõige enam Eesti Pangast laenu saanud ettevõtetele. Tabelis 14 
on toodud enim laenu saanud ettevõtete laenude seis miljonites markades 1. jaanuaril 1923 ja 
1. jaanuaril 1924.  
 
Tabel 14. Eesti Panga suurimad võlgnikud aastatel 1923–1924 miljonites markades   

Ettevõte 1.01.1923 1.01.1924 
Balti Puuvillavabrik 189 351 

Sindi Kalevivabriku Ühisus 230 307 
Harju Pank 103 182 

Eesti Tarvitajate Keskühisus 136 163 
AS “Silva” 109 130 

AS “Atlanta” 62 93 
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Vene-Balti Laevaehituse ja Mehhaanika AS 42 73 
Kreenholmi Puuvillavabrikute Valitsus 35 86 

Tallinna Linnavalitsus 53 78 
Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Pank 97 70 

AS "Peetri Tehas" 35 63 
Põhja Pank 36 59 
AS "Union" 23 56 

Tallinna Krediitpank 34 55 
“Dvigatel” 48 50 

Eesti Seemnevilja Ühisus 45 49 
Riigi Põlevkivitööstus 13 49 
Tallinna Laevaühisus 47 48 
Aseri Tsemendivabrik 23 45 

Eesti Laenu Pank 34 47 
Põhja Paberi- ja Puupapivabrik 44 45 

M. Lutheri AS 5 44 
AS “Kosmos” 75 43 

Tallinna Eesti Kirjastusühisus 26 43 
AS “Ilmarine” 28 37 

 Allikas: Eesti Panga tegevuse läbivaatamise komisjoni materjalid. 6.06.1924–31.12.1924. Deebitoride 
nimekiri. ERA, f. 80, n. 2, s. 2742, l. 1–35. 
 
Kokku moodustasid toodud ettevõtete laenud 1923. aasta 1. jaanuari seisuga 1544 miljonit 
marka ja aasta hiljem 2229 miljonit marka, seega ligikaudu poole Eesti Panga kogulaenudest. 
Tähelepanu väärib asjaolu, et nendest 25 suurlaenajast vaid kolme laenusumma kahanes 1923. 
aastal. Osalt oli perspektiivitute ettevõtete finantseerimine 1923. aastal ilmselt seotud ka Eesti 
Panga lootusega päästa vanu laene kaotsimineku eest. Kuid peapõhjuseks oli siiski muu.  
 

Eraäri riigipangas 
  
Pärast poliitilisi vapustusi oli suur osa varem tsaaririigile ja Vene suurettevõtjatele kuulunud 
endised suurtehased jäänud juhtide ja omaniketa. Hoolimata osa sisseseade äraveost ning 
rüüstamisest kujutasid nad tohutut väärtust ning olid ahvatluseks Eesti ärimeestele ja 
poliitikutele. Ka juba tsaariajal eestlastele kuulunud ettevõtteid hakati reorganiseerima ning 
esile kerkisid uued, iseseisva Eesti poliitilisse eliiti kuuluvad tegijad. Eestis asuvate 
suurettevõtete uus omanike ring tekkis seetõttu, et kaugeltki kõik aktsionärid ei saanud oma 
varandusi kontrollida. Paljud neist olid Vene revolutsiooni või kodusõja käigus hukkunud. 
Teised olid pagenud või oli neil pakilisemate asjadega tegemist. Kuid Eestis viibivad 
omanikud vajasid tegevuskapitali ning kasutasid ühtlasi võimalust oma osalust suurendada, 
arvates endise põhikapitali ümber kursiga 1 rubla = 1 mark (mõned ettevõtted, nagu Balti 
Puuvillavabrik,  tegid seda “ajutiselt”) ning lasksid uusi aktsiaemissioone välja Eesti 
markades. Seetõttu moodustasid sisuliselt tähtsusetud uued emissioonid, mida kaugelt isegi 
ettevõtete põhikapitaliks ei jätkunud, nominaalselt palju suurema summa kui varasemad 
kapitalid. Kohal mitteviibinud aktsionärid ei saanud uusi aktsiaid omandada, kohalviibivad 
aktsionärid võisid aga niimoodi väheste vanade aktsiate abil omandada enamuse ettevõttest.629 
Edasise äri huvides oli kaval omanike hulka kutsuda ka tipp-poliitikuid.  

Niisiis on põhjust vaadelda enam laenu saanud ettevõtete juhtide ja omanike ringi, 
niipalju, kui see kasutada olevate andmete põhjal võimalik.  

Balti Puuvillavabrik (nn Sitsivabrik) oli asutatud 1898. aastal Vene turu jaoks. 
Iseseisvuse alguses oli ettevõte hädas turu leidmisega. Viiest direktorist koosnenud juhatus 
asus kuni 1921. aastani Petrogradis. 17. veebruaril 1921 registreeriti AS-i “Balti 
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Puuvillavabrik” põhikiri uuesti ning selle järgi pidi juhatus asuma Tallinna. Tehase 
peadirektoriks sai alates 1919. aastast Isak Citron. Peaomanikeks olid Isak Citron ja tehase 
kommertsdirektor Konstantin Karl Wachmann, üheks juhtivaks osanikuks ka Eesti Panga 
nõukogu liige, Eesti-Vene segakomisjoni endine liige, AS “Silva” direktor Eduard Kuusik. 
Citron, Wachmann ja Kuusik olid äripartnerid ka Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Pangas. 
1919. aastal sõlmisid Balti Puuvillavabrik ja Sindi Kalevivabrik koostööleppe, hiljem 
moodustasid aga Balti Puuvillavabrik, Sindi Kalevivabrik ja Kreenholmi Puuvillavabrikute 
valitsus sündikaadi. Konstantin Karl Wachmann oli ka Sindi Kalevivabriku juhatuse liige ja 
koos Citroniga üks omanikke.630 Ettevõte suutis uutes turutingimustes ümber orienteeruda, 
saavutades juba 1925. aastal sõjaeelse toodangutaseme.631  

Sindi Kalevivabrik oli asutatud 1833. aastal. Tsaariajal müüdi kaupa põhiliselt Vene 
turul. Sarnaselt Balti Puuvillavabrikuga tekkisid ettevõttel iseseisvusaja algul probleemid 
toodangu turustamisega. Sindi Kalevivabriku ja Balti Puuvillavabriku (Wachmann ja Citron) 
omanike ring kattus suurel määral. 1919. aastal oli Sindi Kalevivabriku peadirektori kohta 
pakutud Konstantin Pätsile.632 
 Harju Pank asutati 1919. aasta augustis Pätsi, Westeli, Madis Jaaksoni, Konstantin 
Koniku ja endise siseministri August Peeti poolt.633 1920. aastal sai viimane Eesti-Vene 
segakomisjoni liikmeks (hiljem esimeheks), järgmisest aastast Eesti saatkonna nõunikuks 
Moskvas. Harju Panga omanike hulgas oli ka Johan Laidoner. Harju Panga esimese juhatuse 
liikmeteks olid August Peet ja Eesti Vabrikantide Ühisuse üks organiseerijaid ning sekretär 
Konrad Mauritz.634 Kuni 1921. aasta sügiseni oli nõukogu esimeheks K. Päts. 1920. aastal 
alustas Harju Pank bolševike kulla vahendamist Läände.635 1921. aasta sügisest sai Harju 
Panga juhatuse liikmeks suurspekulant, piirituse salakaubavedaja Gustav Linquist. Teiseks 
juhatuse liikmeks oli M. Jaakson. Samast ajast sai nõukogu esimeheks Johan Laidoner. 1921. 
aasta sügisel moodustati Harju Panga aktsionäride grupp, nn. konsortsium (kitsam omanike 
ring), kuhu kuulusid teiste seas G. Linquist, K. Päts, V. Pinkovsky, V. Pihlak, A. Virkhaus, V. 
Lender, J. Rumberg, J. Laidoner, K. Mauritz, A. Gnadeberg, Eesti Panga nõukogu liige, 
endine toitlusminister ja Börsikomitee esimees August Janson, M. Jaakson ja E. Koch. 
Konsortsiumi juhatuses olid M. Jaakson, Gnadeberg ja Linquist. Aastatel 1920–22 teenis 
Harju Pank salajase bolševike kulla- ja kaupade vahendamisega hästi.636   
 Ent nende ärimeeste poolt Harju Panga rahadega asutatud ettevõtted ei osutunud 
idakaubanduse õitsengu lõppemisel edukateks. Äpardus laevaehitus- ja laevandusfirma 
“Lennuk” (juhatuse esimees Jaakson, aktsionärideks Gnadeberg ja Mauritz) äriplaan, mis oli 
üles ehitatud kõrgete prahtimishindade kestmisele. Halvasti ehitatud laevad sattusid müügile 
alla omahinna. Juba 1922. aastal oli “Lennuki” kahjum 19 miljonit. Kokku kaotas Harju Pank 
"Lennukiga" 27 miljonit.637 Veel suuremaid kahjumeid kandis Harju Pank aga läbi 
“Kosmose” ja Linquisti, kes oli personaalselt saanud Harju Pangast 41 miljonit marka 

                                                           
630 R. Nerman. Kopli. Miljöö, olustik, kultuurilugu, lk. 164–165; A. Anderkopp Riigikogus 21.08.1924. II 
Riigikogu protokollid, 6. ij, vg. 50–51; Eesti avalikud tegelased. Tartu, 1932, lk. 30, 366. 
631 M. Pihlamägi. Eesti industrialiseerimine 1870–1940, lk. 163. 
632 O. Karma. Eesti Vabariigi majanduspoliitika kaks aastakümmet 1919–1939, lk. 34; Sindi vabriku tegevust 
tahetakse laiendada. – Vaba Maa 24.10.1919.  
633 Riigi Teataja 23.08.1919, nr. 449.  
634 Riigi Teataja 30.08.1919, nr. 59.  
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enamlaste kulla pesumasin. – Luup 1996, nr. 1, lk. 10–11.  
637 1927. aasta lõpuks oli Eesti Pank “Lennuki” võlgu maha kirjutanud 17,6 miljoni marga eest. J. Jaakson III 
Riigikogu kinnisel Pikalaenu Panga põhikirja komisjoni koosolekul 30.11.1927. ERA, f. 80, n. 3, s. 394, l. 19–
19p. 



laenu.638 Harju Pank oli 1923. aasta lõpuks tühi. 1924. aastal alguses ostis 51% Harju Panga 
aktsiatest bolševike finantseeritud ettevõte “Alamerico”, mille juhiks oli Armand Hammer. 
Viimane vajas panka bolševike salajaste finantsoperatsioonide rahastamiseks.639 1925. aasta 
veebruaris leppisid Eesti Panga ja Harju Panga juhatused kokku, et Harju Panga 
kontokorrentvõlg Eesti Pangas muutub pikaajaliseks ja kuulub tasumisele 10 aasta kestel. 
Tingimuseks oli, et Harju Pank muretseb hiljemalt 1. maiks 1925 uut tegevuskapitali 
vähemalt 50 tuhat naela juurde. Selle saamiseks loodeti väidetavasti kokkuleppele 
"Alamericoga". Mingist hetkest aga olukord muutus ning “Almerico” seda kokkulepet ei 
täitnud. 8. mail 1925 kuulutati pank pankrotis olevaks.640  
 Harju Pank oli Eesti Pangale oma maksejõuetuks jäämise hetkel võlgu 110 miljonit 
marka. August Janson tegi 1925. aasta sügisel, pärast oma viimaste ettevõtete 
kokkuvarisemist, Berliinis suitsiidi.641 1927. aasta lõpul oli Eesti Pank maha kandnud 6,9 
miljoni marga eest Konrad Mauritza, 2,8 miljoni marga eest Linquisti, 1,4 miljoni marga eest 
Madis Jaaksoni, 1,0 miljoni eest Johan Laidoneri ja 0,5 miljoni eest V. Pinkovsky võlgu. 
1928. aastal läksid kohtu alla M. Jaakson, A. Gnadeberg, G. Linquist, H. Normak, K. Mauritz 
ja A. Gomberg.642 K. Päts ja J. Laidoner pääsesid süüdistusest.   
  Eesti Tarvitajate Keskühisus (ETK) oli asutatud 1917. aastal ülemaaliste 
tarvitajateühisuste hulgiostude keskusena. ETK juhataja oli aastatel 1917–35 Johan Nihtig. 
Aastatel 1917–23 oli ETK juhatuse liige Eesti Panga nõukogu liige aastatel 1921–27 ning 
Kommertspanga direktor Anton Teetsov.643  

Kaubanduslik-tööstuslik aktsiaselts “Silva” oli asutatud 1919. aastal. Asutajaks ja 
direktoriks oli Eduard Kuusik, teiseks direktoriks August Janson ja kolmandaks I Riigikogu 
liige Põllumeestekogude rühmas ning Eesti Panga endine juriskonsult Jüri Parik.644 
Ülekrediteeritud “Silva” sattus raskustesse 1923.–24. aastal. Pankrot kuulutati välja 1930. 
aastal. 

Välis- ja sisekaubandusega, eriti aga Vene-kaubandusega tegelev aktsiaselts “Atlanta” 
asutati 1921. aasta jaanuaris Karl Saaretoki, Jaan Kirschi ja endise toitlus- ja põllutööministri, 
Asutava Kogu saadiku, maaliitlase Jaan Raamoti poolt.645 Juhatuse liikmeks ja üheks 
omanikuks oli August Janson.646 Karl Saaretok oli olnud 1919. aastal Eesti Panga esimene 
pearaamatupidaja.647 Kuni 1923. aastani oli ettevõtte juhatuse liikmeks üks 
Põllumeestekogude tolleaegseid liidreid, mitmekordne minister Karl Ipsberg.648 “Atlantat” 
kutsuti “kolme ministri äriks” (Raamot, Ipsberg, Janson). Kuigi Ipsberg ka Riigikogus 
kinnitas, et “Atlanta” niivõrd fundeeritud äri on, et ta kõik oma võlad maksab, Eesti Pangale 
pennigi võlgu ei jää,649 oli “Atlanta” juba 1924. aastal raskustesse sattunud. 1927. aasta lõpul 
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arvestati Eesti Pangas, et “Atlantalt” jääb saamata 12 miljonit marka. Juba eelnevalt oli maha 
kantud 7,8 miljoni marga eest laene.650 

Tsaariaja lõpul Vene turu ja eriti militaarvajadusteks asutatud revolutsioonieelselt 30 
miljonit kuldrubla väärt olnud metallitööstushiiglane Vene-Balti tehas läks iseseisvuse alguses 
üle äritsejate seltskonnale, kelle hulka kuulusid peale rahvusvaheliste avantüristide ka J. 
Laidoner, M. Jaakson, Jaan Teemant ja K. Pätsi vend Voldemar Päts. Laidoner, Jaakson ja V. 
Päts kuulusid ka ettevõtte juhatusse. Tehase raske olukorra peapõhjuseks oli turu puuduse 
kõrval suurearvulise ja kõrgepalgalise administratsiooni ülalpidamine. Alates 1922. aastast oli 
Vene-Balti tehasel seitse direktorit (juhatuse liiget), seejuures oli näiteks tegevdirektori 
aastatasuks koos esinduskuludega 18 miljonit marka.651 Ettevõtte olukorda arutati korduvalt 
Riigikogus. 1923. aasta kevadel surus Põllumeestekogu parlamendis läbi otsuse anda tehasele 
laenu 90 miljonit marka.652 Tehas pankrotistus 1925. aastal.  
 Kreenholmi manufaktuur oli asutatud 1857. aastal. Enne maailmasõda oli toodangu 
turustamise keskuseks Moskva, kust varustati tervet Venemaad tekstiilikaupadega. 
Iseseisvuse algul sattus ettevõte raskustesse ning ka hiljem jäi toodang mitu korda sõjaeelsele 
alla. Direktoriteks jäid endiselt kuulsasse Knoopide puuvillatöötlejate suguvõssa kuuluvad A. 
Knoop ja M. Knoop.653 1875. aastal oli Ludwig Knoop olnud suurim puuvillaostja 
maailmas.654 1920. aastate alguses kattusid Kreenholmi manufaktuuri omanikud osaliselt Balti 
Puuvillavabriku omanikega, kuid välistatud ei ole ka Scheeli grupi ja Laidoneri osalus. 
Igatahes oli Laidoner üks omanikke 1940. aastal.655 1920. aastate teisel poolel suutis ettevõte 
uued turud leida, eksportides 70–80% oma toodangust Skandinaaviamaadesse, Saksamaale, 
Poolasse, Leetu, Lätti ja Soome.656    

Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Pank asutati 1919. aastal. Asutajad olid Balti 
Puuvillavabriku, “Dvigateli” ja Peetri Tehase omanikud.657 Üheks osanikuks oli väidetavasti 
ka Eesti Panga nõukogu liige Eduard Kuusik.658 Pank võttis üle Riia Kommertspanga Tallinna 
osakonna ja kujunes mõneks ajaks Eesti suurimaks aktsiapangaks. Avantüristlikud laenud 
mitmetele tööstusettevõtetele (sh. nahavabrikule “Union”) viisid panga raskustesse ning 1929. 
aastal neelas tühjaks jooksnud ettevõtte Kommertspank.  

AS "Peetri Tehas" (endine Noblessneri tehas) oli 1913. aastal Tallinnas Rootsi ja 
Saksa kapitalidega asutatud ettevõte allveelaevade ehitamiseks. Tehase ehitus jäi lõpetamata, 
osa sisseseadest oli veetud enne Saksa okupatsiooni Venemaale. Tehas pankrotistus 1925. 
aastal ning selle omandas Eesti Pank kui suurim võlausaldaja. Tehast ei käivitatud ning selle 
varad müüdi maha. Omanike ring oli segane ning vaheldus kiiresti. 

Põhja Panga asutasid 1919. aastal Oskar Seisler, Karl Laussen, Ado Tõllassepp, 
Eduard Pohl ja tolleaegne kohtuminister, rahvaerakondlane, hilisem (alates 1926. a) Eesti 
Panga president Jüri Jaakson.659 1926. aastal liitus Põhja Pank Tallinna Krediitpangaga. 1925. 
aastal sai Põhja Panga direktoriks Eesti Panga ekspresident Eduard Aule.660 
                                                           
650 J. Jaakson III Riigikogu kinnisel Pikalaenu Panga põhikirja komisjoni koosolekul 30.11.1927. ERA, f. 80, n. 
3, s. 394, l. 19–19p, 32. 
651 Eesti Pank rahaministrile 26.11.1924. ERA, f. 73, n. 1, s. 1481, l. 296. 
652 Vene-Balti tehas. – Kaja 21.11.1923. O. Karma. Eesti Vabariigi majanduspoliitika kaks aastakümmet 1919–
1939, lk. 50–53; R. Nerman. Kopli. Miljöö, olustik, kultuurilugu, lk 27. 
653 Riigi Teataja Lisa 1921, nr. 28, lk. 271. 
654 J. Foreman-Peck. Foreign trade and economic growth. – The European Economy 1750–1914. Toim. D. 
Aldcroft ja S. Ville. Manchester, New York, 1996, lk. 237. 
655 1940. aastal natsionaliseeritud ettevõtete aktsionäride nimekiri. ERA, f. 72, n. 1, s. 234, l. 80.  
656 M. Pihlamägi. Eesti industrialiseerimine 1870–1940, lk. 165. 
657 Riigi Teataja 1919, nr. 32, lk. 249. 
658 A. Anderkopp Riigikogus 21.08.1924. II Riigikogu protokollid, 6. ij, vg. 50–51. 
659 Riigi Teataja 1919,  nr. 76/77, lk 603. 
660 Eesti avalikud tegelased, lk. 21–22; Eesti majandustegelased, lk 20; Eduard Aule. 25 aastat pangategevust. – 
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Nahatööstusettevõte AS “Union” oli asutatud 1921. aastal, orienteerus põhiliselt 
idaturule ja pidas vastu iseseisvusaja lõpuni, ehkki oli ilmselt Eesti kõige ohtlikum pankade 
uputaja, tõmmates vee alla juba mainitud Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Panga ning 
kriisiaastatel Diskonto Panga ja Kommertspanga. "Unioni" asutajateks olid Johannes Taar, 
Arthur Joost, Roman Jürgens, Rudolf Stengel, Ferdinand Wirro ja Roman Birkeneberg.661 
Asutajad olid ilmselt variisikud. “Unioni” üheks direktoriks oli Isak Citron. Üheks 
juhtivtegelaseks oli vähemalt alguses Asutava Kogu liige rahvaerakondlane Johannes 
Reinthal.662  

 1. jaanuaril 1920 muudeti Tallinna Vastastikkune Krediit-Ühisus aktsiapangaks 
nimetusega Tallinna Krediitpank.663 Juhtivate tegelaste hulka kuulusid August Peet, 
põllumeestekogulased K. Päts, J. Teemant, G. Westel ja M. Pung, Friedrich Akel Kristlikust 
Rahvaerakonnast ja Otto Strandman Tööerakonnast ning Eesti Panga nõukogu liige Arthur 
Uibopuu.664 Reorganiseerimise ning kogu ettevõtte eestvedajaks näib olevat olnud G. 
Westel.665 Pärast rahaministri kohalt lahkumist 1924. aastal asus G. Westel taas Tallinna 
Krediitpanga direktoriks.666 Krediitpanga teiseks direktoriks oli Eesti Panga nõukogu liige 
Arthur Uibopuu. Krediitpanga nõukogu liikmeks ja pikaaegseks nõukogu esimeheks oli aga 
Eesti Panga juhatuse liige Johan Sihver.667 1926. aasta detsembris võttis pank üle Põhja Panga 
ja kujunes seega Eesti suurimaks kommertspangaks. Suure majanduskriisi ajal muutus 
Krediitpank maksujõuetuks, ent valitsuse korraldusel võttis Pikalaenu Pank vastutuse kõikide 
Krediitpanga kohustuste eest enda peale.  
 “Dvigatel” oli asutatud 1897. aastal Vene turu varustamiseks mitmesuguste metalli- ja 
masinaehitustoodetega, eriti raudteevarustusega. 1920. aastate alguses sattus ettevõte turu 
puudumisel raskustesse. Katse spetsialiseeruda lennukite valmistamisele ei õnnestunud. 
Seejärel renditi suurem osa tootmishoonetest välja. 1932. aastal aktsiaselts “Dvigatel” 
likvideeriti.668 Omanike ring oli segane ja vaheldus kiiresti. 
 Eesti Seemnevilja Ühisus asutati 1919. aastal eesmärgiga soetada kodumaale 
otstarbekohast põllu-, heina-, aia- ja metsataimede seemet ja leida Eesti seemnele välisturge. 
Ettevõte rentis põllutööministeeriumilt neli mõisat.   

1911. aastal Johan Pitka, K. Pätsi, M. Punga jt poolt asutatud Tallinna Laevaühisus 
reorganiseeriti mais 1920 aktsiaseltsiks ja sellega liitusid K. Mauritz, Gustav Pihlakas, 
Oskar Treilmann, Johannes Loorberg ja Christian Christianson. Ettevõttest kujunes Eesti 
juhtiv laevandusfirma.669 Tallinna Laevaühisusega oli seotud ka Eesti Panga nõukogu liige 
aastatel 1921–24 Karl Baars.670 

Aseri Tsemendivabrik oli asutatud 1899. aastal peamiselt Vene turu varustamiseks, 
omanikeks Peterburi suurpangad.  Iseseisvuse alguses sattus ettevõte turu puudumise tõttu 
raskustesse. Pärast imelikke keerdkäike moodustus 1922. aastal aktsionäride grupp, millega 
liitusid “Silva” ja The London and Northern Trading Co Ltd. Sellele grupeeringule anti 
Aseri tsemenditehas 1923. aastal üle. Asutajateks nimetati Otto Schilling ja Victor 
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Golubev.671 Juhatuse esimeheks sai Jüri Parik.672 Konkurents Kunda tsemendivabrikuga 
lahenes 1926. aastal sel moel, et Kunda tsemendivabrik maksis Aserile tasu, et viimane 
tsementi ei toodaks.  

Eesti Laenu Pank asutati 1920. aastal endise Tallinna Eesti Vastastikkuse 
Krediitühisuse aktsiaseltsiks muutmise teel. Asutajateks olid Johannes Reinthal, Asutava 
Kogu liige põllumeestekogulane Jaan Sitska, Johann Bergmann, Gustav Treiberg, Timoteus 
Kuusik, Jaan Teemant, Julius Anton, Jaan Kallas, Villem Pinkovsky ja Priido Roog.673 Jaan 
Sitska oli kuni 1929. aastani Eesti Laenu Panga direktor.  

Põhja Paberi- ja Puupapivabrik oli suurimaks paberi ja poolfabrikaatide ettevõtteks 
Eestis, kujunenud Johann Wiedenbaueri paberiveskist, mis töötas juba 17. sajandil Ülemiste 
järve ääres. 1909. aastal ettevõte rekonstrueeriti. Tsaariajal läks peamine osa 
eksporttoodangust Vene turule ja ka iseseisvusaja algul loodeti Venemaale, kuid hiljem suutis 
ettevõte läbi raskuste ümber orienteeruda ekspordile Lääne-Euroopasse.674 Ettevõtte 
peaomanikeks näivad olevat olnud baltisakslased, ehkki üheks direktoriks ning 
ümberregistreerijaks/asutajaks oli ka Tallinna Börsikomitee ja Riigi Majandusnõukogu liige, 
hilisem Kaubandus-Tööstuskoja abiesimees Eduard Rosenvald.675  
 M. Lutheri AS oli asutatud 1841. aastal, aktsiaseltsiks muutunud aastal 1897. Juba 
enne iseseisvumist eksporditi osa toodangust Lääne-Euroopasse. Iseseisvusajal oli ettevõte 
edukas, üle 90% toodangust eksporditi, sellest ca 75% Inglismaale. Ettevõtte põhiomanik ja 
juht oli Eesti Vabrikantide Ühingu esimees, Eesti Panga nõukogu liige Martin Luther. Ühtlasi 
oli ta ka Scheel & Co nõukogu liige.676 
 AS-i “Kosmos” asutasid kaupade müügiks Venemaale Gustav Linquist, V. Pinkovsky, 
K. Päts, A. Peet ja M. Jaakson. “Kosmos” oli personaalunioonis Harju Pangaga, kasutades 
viimase kapitali. Suurima kahju sai “Kosmos” 1923. aasta algul: N. Venemaalt jäi kolme 
laevatäie kaupade eest raha saamata; “Kosmos” kaotas 60 miljonit, ent hingitses Harju Panga 
rahadel edasi 1925. aastani.677  
 Tallinna Eesti Kirjastusühisus oli asutatud 1908. aastal. 1922. aastal ehitati moodne 
trükikoda. Ettevõtte juhatuse esimeheks oli Eesti Panga nõukogu liige Arthur Uibopuu.678 
 “Ilmarine” oli 1920. aastal K. Pätsi, Karl Ipsbergi, Konrad Mauritza, Arthur Uibopuu 
ja Madis Jaaksoni poolt asutatud aktsiaselts, mis omandas Wiegandi masinavabriku.679 
Viimane oli töötanud Vene turule. Hiljem said “Ilmarise” osanikeks ka vennad Puhkid ning 
juhatuse esimeheks Johan Laidoner.680 Iseseisvusajal sai ettevõte uuesti jalad alla alles 1930. 
aastate teisel poolel.681 1940. aastal kuulus “Ilmarise” aktsiate enamus Puhkide 
perekonnale.682 
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Niisiis olid kõik Eesti Panga nõukogu esimese koosseisu liikmed aktiivsed ärimehed. 
Ühtlasi olid nende ettevõtted Eesti Panga peamised võlgnikud.683  

Eesti Panga juhatuse liikmete tegevus oli varjatum. 1923. aasta juuni J. Kuke valitsuse 
salajase otsusega keelati Eesti Panga juhatuse liikmetel ning osakonnajuhatajatel olla 
eraettevõtete töötajateks või avalikeks osanikeks. Oma osalusest pidi Eesti Panga presidendile 
teatatama ning Eesti Pank ei tohtinud nimetatud ettevõtteid otse või kaudselt krediteerida.684  

Eduard Aule, Eesti Panga president aastatel 1919–25, keda peeti Eesti panganduse 
isaks, ei reklaaminud ennast tõepoolest ettevõtete asutajana ega lasknud end valida nende 
nõukogudesse. 1940. aastal omas ta K. Pätsi ettevõtmistega seotud aktsiaid: "Eesti Lloyd", AS 
"Krediitpank", OÜ “Seltskondlik Maja”.685 Pole sugugi välistatud, et tal oli sama 
seltskonnaga ühiseid majandushuvisid ka aastatel 1920–24. 

Peaaegu sama varjatud oli ka teiste juhatuse liikmete tegevus. Eesti Panga juhatuse 
liige aastatel 1919–24 Johan Sihver oli ühtlasi piimatööstuskooperatiivi “Estonia” juhatuse 
liige ja esimees, kindlustusseltsi “Hansa” nõukogu liige, ja mis kõige olulisem, Tallinna 
Krediitpanga nõukogu liige ning 1925. aastast Tallinna Eesti Kirjastusühisuse juhatuse 
esimees. Ja 1926. aastast K. Pätsi lemmiklapse – Kaubandus-Tööstuskoja nõukogu 
esimees.686  

Ka kolmanda juhatuse liikme Leo Sepa tegevuse kohta andmed puuduvad. 1940. 
aastal oli ta eespoolmainitud pankade uputaja “Unioni” suuromanik.687  
 Rohkem laenu saanud ettevõtete juhtide ja omanike ringi kaudu joonistub välja 
poliitikute-ärimeeste mõjuvõimas grupeering: K. Päts, G. Westel, M. Jaakson, A. Janson, J. 
Laidoner, vennad Puhkid, K. Mauritz, A. Peet, A. Uibopuu, M. Pung, K. Ipsberg, V. 
Pinkovsky, J. Parik ja G. Linquist. See grupeering kontrollis Harju Panka ja selle 
konsortsiumi, “Silvat”, “Atlantat”, Vene-Balti Laevaehitustehast, Tallinna Krediitpanka, 
Tallinna Laevaühisust, Eesti Laenu Panka, aktsiaseltsi “Kosmos”, Aseri Tsemendivabrikut, 
Tallinna Eesti Kirjastusühisust ja aktsiaseltsi “Ilmarine”. Nimetatud ettevõtetele oli Eesti Pank 
välja laenanud 796 miljonit marka. Neile kuulus loomulikult veel teisigi ettevõtteid, mille 
laenusumma jäi alla 37 miljoni ja mis seetõttu tabelisse ei mahtunud. Näiteks Eesti Lloyd ja 
“Lennuk”. Eraldi oli aga Konrad Mauritz laenanud 11 miljonit, Laidoner koos Lausseniga 13 
ja üksi veel 5 miljonit, August Peet üksi 6 miljonit ja koos H. Tomingaga veel 2 miljonit, G. 
Linquist 17 miljonit ning M. Jaakson 11 miljonit.688  
 796 miljonit oli 36% kahekümne viie suurema laenusaaja kogulaenude summast. See 
oli 4,5 miljonit kuldrubla, kusjuures väiksemaid laene ei ole siin arvestatud. Ka kõiki 
ärisidemeid ei ole korda läinud tuvastada. Nii näiteks pole selge, kas Eduard Kuusik (“Silva”, 
Balti Puuvillavabrik, Sindi Kalevivabrik, Kreenholm, lisaks Madis Jaaksoni äripartner Eesti 
Klaasitööstuse Osaühingus)689 oli ühenduslüliks Citron-Wachmanni ja Päts-Westel-Jaaksoni 
vahel. Ka oli K. Päts väidetavasti Sindi Kalevivabriku ja Balti Puuvillavabriku osanik.690 Kui 
Citron-Wachmanni käsitleda ühendatuna Päts-Westel-Jaaksoni grupeeringuga, siis kujuneb 
grupeering Päts-Westel-Jaakson-Kuusik-Citron-Wachmann. Ettevõtetest tuleks Päts-Westel-
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Jaaksoni kontrolli all olevatele ettevõtetele lisada veel Citron-Wachmanni Balti 
Puuvillavabrik, Sindi Puuvillavabrik, Eestimaa Tööstuse ja Kaubanduse Pank, Kreenholm 
ning “Union”. Eesti Pangast nimetatud suurele grupeeringule antud kogulaenude summa 
tõuseb nii 1666 miljoni margani ehk 76%-ni suuremate ettevõtete kogulaenude summast! 
Suurematest laenusaajatest jäävad sel juhul vaid ETK, Tallinna Linnavalitsus, Eesti 
Seemnevilja Ühisus, Riigi Põlevkivitööstus, Põhja Pank, “Dvigatel" ja AS "Peetri Tehas" 
selle suure grupeeringu mõjuväljast eemale. Esimesed olid kooperatiivsed või riiklikud 
institutsioonid ja viimase kahe omanike ringi ei õnnestunud selgitada. Erandiks olid ka 
baltisakslaste Põhja Paberi- ja Puupapivabrik ning M. Lutheri aktsiaselts. Viimasega oli siiski 
seotud K. Mauritz osaluse kaudu aktsiaseltsis “Küttejõud”.691 
 Niisiis – ehkki ärigrupeeringute määratlemisel võib esineda ebatäpsusi, selgub, et 
peaaegu kõik Eesti Pangast suuremaid laene saanud ettevõtted olid Eesti Panga nõukogu 
liikmete või tipp-poliitikutega seotud. Lisaks võib 1920. aastate alguse aktiivsete äritegelaste 
kohta sedastada, et valdavalt olid nende ettevõtete juhid ja omanikud Vene taustaga, kas 
remigreerunud Venemaalt, Peterburis või Moskvas õppinud, Venemaal enne või pärast 
revolutsiooni ajutiselt töötanud. Või tagasihoidlikult öeldes oli neil Vene tausta tunduvalt 
rohkem kui Eesti keskmisel poliitikul, majandusmehel või haritlasel. Arvestades seda ning ka 
“omanikevabaks” jäänud ettevõtete varasemat orientatsiooni, ei ole imestada, et valdav osa 
Eesti Pangast laenu saanud ettevõtteid oli ühel või teisel kujul hõlmatud idaäris või vähemalt 
lootis turule Venemaal.  

Ehkki selle ida suunas vaatava tõusikseltskonna poliitiline kuuluvus oli kirev, 
domineeris siiski selgelt üks erakond – Põllumeestekogud. Grupeeringu klubiliseks ja lobby-
keskuseks oli aga OÜ “Seltskondlik Maja”, hilisem klubi “Centum”, tuntud ka "Sajamehe" 
klubina. Osaühingu “Seltskondlik Maja” asutasid 1921. aastal Konstantin Päts, Madis 
Jaakson, Jüri Parik, August Peet, Anton Uesson, Johannes Reinthal ning August Kuben 
(Põhja Panga asutaja, juhatuse liige ja direktor aastatel 1920–26) ja Hermann Reier (insener 
Lutheri vabrikus).692 Nimetatud tuumiku ümber koondus järk-järgult peaaegu kogu 
eespoolnimetatud äriringkond.693 Klubi mõju Eesti sisepoliitikale, eriti aga 
majanduspoliitikale oleks raske ülehinnata.  

Loomulikult oli see seltskond, kelle idasuunalised äriplaanid luhtusid ning võlad 
kasvasid, huvitatud senise laenupoliitika jätkumisest. Kuni Eesti marga hüperinflatsiooni 
viimiseni, mis oleks neid vähemalt võlgadest vabastanud.  
 Ent Eesti Panga tühjakslaenamine võis olla mõjutatud ka teistest põhjustest. Isikuid, 
kelle kätte Eesti Panga kullatagavarad läksid, oli üldse Märt Raua arvestuse järgi 60–100.694 
Vasakpoolsete poliitikute arvates juhiti Eesti tolleaegset majanduspoliitikat just sellepärast 
nii, et mõjuvõimsatel isikutel puudus usk Eesti iseseisvusesse ja iseseisva Eesti tulevikku. 
Seepärast tahetud nimelt juhtida varandusi kindlatesse kätesse – eraisikute tasku.695  

Ühe võimalusena võib see tõepoolest kõne alla tulla. Bolševike võimu alla langemise 
korral muidugi vaevalt võis varanduste säilimisest üldse unistada. Kuid aastatel 1920–23 ei 
puudunud sugugi need, kes ennustasid bolševike võimu langemist ning Venemaa taastumist 
endistes piirides – kas tsaari või Asutava Kogu võimu all. Eesti Panga väljalaenatud vahendid 

                                                           
691 Riigi Teataja Lisa 1921, nr. 69, lk. 680. 
692 Eesti majandustegelased, lk. 98–99; Eesti avalikud tegelased, lk. 266. 
693  “Centum”- klubi revisjonikomisjoni koosoleku protokollid. Vanematekogu koosoleku protokollid. 
8.05.1925–20.12.1932. ERA, f. 999, n. 1, s. 1, l. nummerdamata. 
694 M. Raud Riigi Majandusnõukogu koosolekul. Dateerimata. Tõenäoliselt juuli 1924. ERA, f. 990, n. 1, s. 49, l. 
8. Insener Märt Raud oli Asutava Kogu ja I Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat, kaubandus-tööstusministri abi 
aastal 1919, Eesti-Vene segakomisjoni liige aastatel 1920–21, Riigi Majandusnõukogu liige, “Seltskondliku 
Maja” aktsiate omanik ning hilisem klubi “Centum” aktiivne liige. Seega väga hästi informeeritud isik.  
695 J. Kukk II Riigikogu Rahaasjanduse komisjonis 16.06.1924. ERA, f. 80, n. 2, s. 402, l. 197p. 
L. Johanson Riigikogus 21.08.1924. II Riigikogu protokollid, 6. ij, vg. 59. 



olid saadud Tartu rahulepinguga ja teenitud Vene kulla vahendamiselt. Kuidas võisid näiteks 
Päts ja Westel tollal ette kujutada Vene valgete käitumist püha ja jagamatu Venemaa 
taastamise korral? Vene valgete seisukoha järgi – nii nagu Päts ja Westel sellest üsna selgelt 
võisid endale aru anda – oli kulla ära andmine või müümine Vene rahvusliku vara kõige 
kuritegelikum raiskamine. Ja vahenduselt teenitud summad – ka Eesti Panga ja Eesti 
Riigikassa vahendid – tulnuks omanikule – Vene riigile – tagastada. Seda sai vältida nende 
summade kiire laialijagamisega eraisikutele. Ning kellele neid siis ikka eelkõige jaotada, kui 
mitte oma sõpradele ja iseendale. Ehkki eesti rahvas pidas Tartu rahulepinguga saadud 15 
miljonit kuldrubla vabadussõjalaste verega kättevõidetuks.      

Kulla jaotamisega oma sõpruskonnale võis kaasneda veel üks idee. Nagu Eduard 
Laaman on tabavalt märkinud, oli Eesti kodanlik riik ilma kodanluseta, justkui kuningriik 
ilma kuningata.696 Juhan Kuke väitel oli K. Pätsi ideeks aidata kaasa kodanluse kihi 
tekkimisele ning ka Jaan Tõnisson näinud Eesti Panga vahendites rahvuslikku 
krediidiallikat.697  

Tõesti, Pätsi ja Westeli tegevust nendel aastatel võis kannustada Eesti rahvusliku 
kodanluse loomise püüe. Eesti eliidi, Eesti aadli loomise püüet kannavad nähtavalt ka 
“Seltskondlik Maja” ja klubi "Centum" – mõlemad Pätsi sünnitised. 1930. aastatel kutsuti 
"Centumi" klubi Pätsi õukonnaks. See “Sajamehe” klubi mahutas just need Märt Raua poolt 
mainitud 60–100 “uusaadlikku”. 

Pealegi – ega muulgi kombel kujunev uus majanduseliit väärikusega hiilanud. Osa 
baltisakslastest oli oma varanduse ja staatuse säilitanud, kuid uusrikasteks said peamiselt 
Venemaalt Eestisse naasnud ja/või idaäriga tegelnud isikud. Tsaariajal oli näiteks Isak Citron 
väikekaupmees ja Konstantin Karl Wachmann Balti Puuvillavabriku meister. Mõni aeg hiljem 
olid nad väga mõjukad ärimehed. Kuigi mitte väga kauaks, sest mõlemad läksid seoses 
“Unioni” ja Diskontopanga pankrotistumisega Suure majanduskriisi aastail kohtu alla. Paari 
aastaga ei olnudki võimalik väärikalt rikkaks saada. Ka pidevalt Eesti Vabariigi 
maksuseadustega pahuksis olnud Klaus Scheeli jõukus pärines 1920. aastate algusest. Kui 
tugev ta pangandustegelasena oli, ei ole teada. Tugev ärimees ei oleks lasknud oma ettevõtet 
pankrotti. Scheeli panka pidi aga Eesti riik 1931. aastal tühjaksjooksmise eest moratooriumi 
väljakuulutamisega kaitsma.    

Nii võis tõepoolest Pätsile-Westelile näida nende tegevus mitte ainult isikliku 
rikastumisena, vaid millegagi, mis käis ajaga paratamatult kaasas ning millel ei puudunud ka 
teatav ideoloogiline element. Viimase nimel võis ka kehtivaid õigusakte rikkuda. Seda tehtigi 
ja isegi 1920. aastate alguse sogase äriõhustiku kohta erakordselt jõhkralt. Juba Eesti Panga 
nõukogu ja juhatuse komplekteerimisel ei arvestatud 1932. aastani kehtinud tsaariaegset 
krediidiseadust, mille 10. osa § 28 kohaselt oli isikutel, kes mõnes krediitasutuses ametis olid, 
sealhulgas juhatuse või nõukogu liikmeteks, keelatud olla mõne teise era- või riigi 
krediitasutuse ametis, seega ka juhatuse või nõukogu liikmed. Ka Eesti Panga laenude 
suurusjärk oli seadusevastane. Krediidiseaduse kohaselt ei tohtinud krediit kliendile ületada 
1/10 panga omakapitalidest.698 Antud juhul mitte üle 35 miljoni marga. Eesti Pangas aga 
tõusis see näiteks Balti Puuvillavabriku puhul üle panga kapitalide suuruse, st ca 10 korda üle 
krediidiseaduses lubatud piiri. Lubatud määra ületas rohkem kui 2/3 laenudest.  

Laenude kindlustuste osas rikkus aga Eesti Pank juba selgelt omagi põhikirja. 
Peapanga laenude revideerimisel 1924. aasta alguses selgus, et kindlustustest moodustasid 
panditud kaubad ja ettevõtete sisseseaded 63%, kinnisvara obligatsioonid ja väärtpaberid 11% 

                                                           
696 E. Laaman. Eesti ühiskond. Tartu, 1936, lk. 67.  
697 J. Kukk. Otto Strandman majanduspoliitikuna. – Vaba Maa 30.11.1935. 
698 Eesti Panga tegevuse uurimise komisjoni alamkomisjoni ettekanne. Salajane. ERA, f. 80, n. 2, s. 2742, l. 75–
76. 



ning ülejäänu valitsuse ja pankade garantiid.699 Nende varanduste kohta ei ole aga selge, 
kuidas ja missugustel alustel nad hinnatud olid, ega ka see, missugused objektid just panditud 
olid.700 Loomulikult ei olnud suurem osa neist laenudest likviidsed. Vastavalt panga põhikirja 
§ 11 punkt 4-le võis pank tähtajalisi laene välja anda mitte kauemaks kui kuueks kuuks. On 
call arveid ja krediite võidi aga põhikirja kohaselt anda järgmiste kindlustuste vastu: rahas ja 
tükis olev kuld ja hõbe ning muud väärismetallid, kuni 90% nende börsihinnast; valitsuse 
poolt kindlustatud riigi võlakohustused, protsentpaberid, aktsiad ja obligatsioonid, 
hüpoteekasutuste pantkirjad, välisvaluuta ja vekslid, kuni 75% nende börsihinnast; valitsuse 
poolt garanteerimata väärtpaberid kuni 50% nende börsihinnast; kaubad ja põllutöösaadused 
kuni 2/3 nende väärtusest; vähem kui kuuekuulise tähtajaga vekslid, mis on garanteeritud 
vähemalt kahe maksuvõimelise isiku poolt.701 Laenude andmist vabrikute ja tehaste 
sisseseadete kindlustusel ei näinud panga põhikiri üldse ette.  

Põhikirja kohaselt oli just panga nõukogu kohustatud jälgima, et pangaasjade ajamine 
toimuks põhikirja piirides. Aga Westeli kontrolli all komplekteeritud nõukogu liikmed olid 
(nagu ka rahaminister ja riigivanem) ise peamised laenusaajad.  
 

Eesti Panga poliitika ummik 
 
Eesti Panga poolt 1923. aasta lõpuks väljalaenatud kogulaenude summa moodustas ametlike 
andmete järgi vähemalt 28 miljonit kuldrubla702 (vt lisa 6). See oli tohutu summa, mis ületas 
Vabadussõja-aegsed välislaenud ning oli peaaegu kolm korda suurem kui 1927. aastal 
Rahvasteliidu toetusel saadud laen. 1923. aasta septembris oli Riigikassa eraldanud valitsuse 
korraldusel Eesti Pangale veel 2 miljoni rubla väärtuses kulda. Niisiis olid septembris Eesti 
Pangal näpud põhjas.  

Detsembris 1923 Eesti Panka revideerinud riigikontrolör avastas, et pank oli sulatanud 
oma kasutada olevad välisvaluuta tagavarad, kaasa arvatud Riigikassa välisvaluuta, oma 
laenudesse. Riigikontrolöri arvates algas valuutatagavarade laenudesse sulatamine juba pärast 
välisvaluuta juurdevoolu suhtes õnnelikku 1922. aasta esimest poolt, aga eriti kiiresti hakkasid 
välisvaluuta tagavarad kahanema 1923. aasta aprillikuust alates.703  

Aega, millal panga enda valuutavarud otsa said ja pank Riigikassa välisvaluutat 
tarvitama hakkas, on paraku võimatu kindlaks teha, sest Eesti Panga aruannetest seda välja 
lugeda ei saa. Alles revisjon selgitas 1923. aasta tegeliku seisu laiemale poliitikute ringile. 
1923. aastal toimunud "korrigeerimistehnika" oli lihtne: Eesti Pank arvestas esitatud 
kuubilanssides kuni 31. detsembrini 1923 enda kasutuses olnud Riigikassa välisvaluutat 
madalama kursiga (näiteks $ = 100 marka, £ = 400 marka jne), seega kursiga, mis näitas tema 
käsutuses olnud Riigikassa vahendeid märksa väiksematena. Päevakurssidega arvestatult, 
nagu tegi Riigikassa oma “hoiule antud” summadega, oli tulemus märksa suurem. Seda 
demonstreerib tabel 15, kus Eesti Panga kuubilanssides näidatud Riigikassa hoiusummasid on 
kõrvutatud Riigikassa kuubilansside summadega. Ka viimased ei pruugi olla täpsed, kuid 
kindlasti ei ole nad moonutatud esitatutest väiksemateks.  

 
Tabel 15. Riigikassa hoiusummad välisvaluutas Eesti Panga depoos Eesti Panga ja Riigikassa 

arvestuse järgi miljonites markades 
Aeg Eesti Panga arvestus Riigikassa arvestus 

31.12.1922 278 1110 

                                                           
699 Arvutusalus: A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 18p–19. 
700 A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 18p–19. 
701 Riigi Teataja 1919, nr. 28/29, lk. 222. 
702 Arvestades suhtega 1 kuldrubla = 170 marka. 1920. aastal maksis mark rohkem. 
703 A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 17–18p. 



31.01.1923 276 1099 
28.02.1923 290 1156 

31.03 268 1088 
30.04 278 1014 
31.05 299 1519 
30.06 480 1202 
31.07 544 1257 
31.08 718 1300 
30.09 884 1270 
31.10 883 1270 
30.11 865 1241 
31.12 1758 1743 

Allikas: A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 15–15p. 
 

Tabeli järgi jõudis Eesti Panka pärale mitu korda vähem raha kui Riigikassa välja andis. Nagu 
nähtub 1923. aasta lõpu andmetest, on pärast Riigikontrolli revideerimist Eesti Pangas 
arvestust korrigeeritud ning viidud see ühele alusele Riigikassa arvestusega. Väike erinevus 
võib tuleneda kursi arvestuse erinevast kuupäevast.  

Lisaks hoiti 1923. aastal Riigikassa raha erahoiusummade arvetel. Riigikontrolör ei 
suutnudki asutuste ja eraisikute hoiusummasid Eesti Pangas kindlaks teha, ent leidis, et 
suurem osa nn “erahoiusummadest” on tegelikult riigiasutuste deposiidid ja jooksvad arved, 
mille tõttu Eesti Pank töötas märksa suurema hulga riigi rahaga, kui panga bilansside järgi 
paistis. Samuti leidis riigikontrolör, et täiesti valesti olid arvestatud väliskorrespondentide 
arved, mille tõttu ka panga väliskohustused andsid bilanssides täiesti eksliku pildi. Nii 
resümeeris riigikontrolör põhjendatult, et “Eesti Panga juures on 1923. aasta suhtes suuremal 
määral, kui seda arvata võis, tegemist nähtusega, mida nimetatakse mujal harilikult 
“dekoreeritud akendeks”, mille tõttu panga 1923. aasta bilansside uurimine ning nende põhjal 
täpsete järelduste tegemine panga passiva ja aktiva kohta välisvaluuta suhtes on täiesti 
lootusetu. Üsna ekslikud on olnud kirjeldatud asjaolude tõttu mõned 1923. aasta jooksul 
ajakirjanduses ilmunud panga bilansi analüüsid.”704 

Niisiis, kui Eesti Pank 1923. aastal võttis oma operatsioonideks kasutusele Riigikassa 
välisvaluuta, kanti see kunstliku nn. “depoo kursiga” osaliselt üle mitmetele arvetele, mille 
tõttu panga kuubilansside andmed riigikontrolöri väljenduse kohaselt “oma täpsuse täiesti 
kaotasid”. Otsesõnu öeldes, osutusid võltsituteks. Paraku peab sama nentima ka 1920.–22. 
aasta aruannete kohta, kus ei ole ühtegi märget kullaoperatsioonidest ja saadud kasust – seega 
ka tegelikust olukorrast. Nagu riigikontrolör 1923. aastal, tuleb ka nüüd konstateerida, et Eesti 
Panga tegevusest aastatel 1920–22 on vähe teada. Ei ole teada, kui palju kullavahenduselt 
teeniti ega ka seda, kas kullavahenduselt teenitud summad kasutati täielikult või osaliselt ära. 
Kui osaliselt, siis kuhu ülejäänu kadus? Ka hiljem tehtud arvestused, varasemad revisjonid, 
kulla üleandmisaktid Riigikassa poolt Eesti Pangale ega Riigikogu erikomisjonide töö 
tulemused ei too sellesse selgust.705  

Kuid ka Riigikassa kullavarude kasutamine Eesti Panga poolt 1923. aastal, nii nagu 
see on kajastatud eelpool toodud tabelis, ei kattu teiste andmetega. Riigikontroll selgitas välja, 
et Riigikassa eraldas valitsuse korraldusega 1923. aasta septembris Eesti Pangale kulda 2 
miljoni rubla väärtuses, kusjuures Riigikontrollile sellest operatsioonist ei teatatud.706 Kas see 
2 miljonit kingiti, laenati või müüdi, ei ole teada. Septembri lõpus 1923 teatas Riigikassa Eesti 
                                                           
704 A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 16. 
705 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 9; Riigikontrolli revideerimisakt 16.02.1922. 
ERA, f. 74, n. 1, s. 2564, l. 1–2; Riigikassa Rahandusosakonna juhataja aktid. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 117; Eesti Panga tegevuse läbivaatamise komisjoni materjalid. ERA, f. 80, n. 
2, s. 2742; III Riigikogu Pikalaenu Panga põhikirja komisjoni protokollid, 1927. a. ERA, f. 80, n. 3, s. 394. 
706 A. Oinas valitsusele 6.06.1924. ERA, f. 66, n. 1, s. 1317, l. 18–18p. 



Pangale, et vastavalt suulistele läbirääkimistele direktor Leo Sepaga ollakse nõus vahetama 
kuni 240 tuhat kuldrubla kullakangide vastu.707 Kas see vahetus toimus, ei ole teada. 10. 
detsembril 1923 anti Riigikassa juhataja korraldusel Riigikontrolli esindaja juuresolekul Eesti 
Pangale veel 940 tuhat kuldrubla.708 Detsembri alguses palus Riigikassa juhataja Paul Öpik, 
viidates isiklikele läbirääkimistele Leo Sepaga, vahetada oma kuldrublade tagavarast 
kullakangideks miljon kuldrubla.709 See vahetus toimus. 11. detsembril teatas Eesti Pank, et 
on Riigikassa depoo arvelt Eesti Panga arvele üle kandnud miljon kuldrubla, ning ühtlasi, et 
on Riigikassa hõbeda tagavara realiseerinud 27,1 tuhande naelsterlingi väärtuses.710 Ühe 
miljoni kuldrubla Eesti Panga kasutusse andmine võib kajastuda ka eelpooltoodud tabelis. 
Teistest allikatest on aga peale selle teada, et 1923. aastal müüs Riigikassa Eesti Pangale 1,2 
miljonit kuldrubla dollarite ja naelsterlingite vastu. Kuldrublade müügist saadud summad 124 
339 ja 112 249 naelsterlingit kanti Eesti Panga korrespondentide arvele Londonis ja New 
Yorgis.711 Kes nende arvete omanikud olid ja millal see operatsioon toimus, ei ole teada. Akte 
nende summade üleandmiste kohta Eesti Pangale ei ole. 
 Niisiis pole võimalik kasutatud summade täpset kogust kindlaks määrata. Küll aga on 
selge, et Eesti Pank kasutas Riigikassa kulla- ja välisvaluuta tagavarasid Riigikassa juhtkonna 
teadmisel. Kulla kasutamise tehnikast ja ulatusest ei pruukinud aga teada kõik Eesti Panga 
nõukogu liikmed ning isegi mitte kõik valitsuse liikmed. Väidetavasti ei teadnud Juhan Kukk 
oma riigivanemaks oleku ajal 1923. aasta esimesel poolel kullatagavarade kasutamisest – 
sellest polevat valitsuses juttu olnud, rahaminister toimetanud ainult oma teadmisel. Isegi Päts 
olevat maininud, et "talle Westel sugugi kõnelenud ei ole", kas ja kuidas kullatagavarasid 
kasutatud on.712 Arvestades kõike eeltoodut ja ka näiteks septembris valitsuse korraldusega 
toimunud 2 miljoni kuldrubla üleandmist Eesti Pangale, ei ole see aga sugugi usutav. 
Tegemist oli lihtsalt allkirja andmiseks liiga suure summaga, seda pidi arutatama ja 
otsustatama. Näib, et taas olid võtmeisikuteks Westel ja Päts. 

Nagu selgus, ei saa kindlaks teha, kas, milleks ja kui suures ulatuses Eesti Pank peale 
laenude veel kuldrublasid kasutas. Igatahes kasutati kuldrublasid välisvaluuta ostmiseks, mida 
börsil markade vastu müüdi, hoidmaks marga kurssi.713 Sisuliselt ka impordi 
finantseerimiseks, sest marga kursihoidmisega muutus import atraktiivseks. 1923. aasta 
detsembri alguses oli Eesti tolliaitades väidetavasti kuni 2 miljardi marga eest väljaostmata 
kaupu.714 A. Jürmani väitel olid need kaubad sisse veetud “osalt hea õnne peale Venemaale 
edasimüümise mõttes”.715 Nii oli näiteks G. Linquist ostnud hiigelpartii kalosse. Taolisi 
kalosse kanti aga paraku ainult Venemaal, ent bolševikud ei lubanud neid importida. Veel 
1924. aasta kevadel vedelesid need kalossid Tallinna ladudes ja ärides.716  

Ka oma tööstuslaenudega suurendas Eesti Pank rahvamajanduse ostujõudu, 
stimuleerides sissevedu. Lisaks pakuti 1923. aasta esimesel poolel Saksa marga ülikiire 
languse tõttu hiigelkogustes väga odavaid tarbekaupu, mida Eesti importöörid sisse vedasid. 
Omakorda aga tulenevalt väliskaubandusbilansi defitsiidist tuli välisvaluutat vähem sisse kui 
välja läks. Nii tekitas Eesti Pank ise rahapoliitilise nõiaringi. Ja isegi teadmata protsesside 
                                                           
707 P. Öpik Eesti Pangale 27.09.1923. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 121. 
708 Riigikassa Rahandusosakonna, Eesti Panga ja Riigikontrolli akt nr 53. 10.12.1923. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 
119. 
709 P. Öpik L. Sepale. Konfidentsiaalne. 7.12.1923. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 122.  
710 Eesti Pank Riigikassale 11.12.1923. Ärakiri. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 123. 
711 Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 74, n. 3, s. 13, l. 8. 
712 A. Anderkopp Riigikogus. II Riigikogu protokollid, 22.08.1924, 6. ij, vg. 198–199. 
713 Eesti Panga aruande kohaselt müüs Eesti Pank 1923. aastal marga kindlustuseks välisvaluutat 1129 miljoni 
marga, st. 6,6 miljoni kuldrubla eest. (Eesti Pank 1923, lk. 9–10.) Ei ole põhjust pidada seda arvu täiesti 
usaldusväärseks. 
714 Möödaminev kriis majanduslikus elus. – Kaja 3.12.1924. 
715 Üleriikliku põllumeeste esituse ja p/k “Estonia” nõukogu esimehe hr. Jürmanni seletus. – Kaja 7.12.1924. 
716 E. Laamani päevik. 6.05.1924. ERA, f. 827, n. 1, s. 6a, l. 107.  



algus- ja lõpuaegu ning finantsmahte ning protsesside käivitajate täpseid motiive, tuleb 
valitsuse või Westeli ja Pätsi poolt juhitud või koordineeritud Eesti Panga poliitika tunnistada 
täielikult ebaõnnestunuks.    

Ent esialgu teadsid karilesuunduvast laevast vaid vähesed. 1923. aasta märtsis küsis 
Riigikontrolli Rahandusosakonna juhataja Riigikassast, kas Riigikassa poolt Eesti Panka 
hoiule antud välisvaluutat, Vene kuldraha ja kullatagavara on Eesti Pangal õigus kulutada, või 
on see puutumatu tagavara, mille peale Riigikassa kinnitas, et tegemist on puutumatu 
depooga.717 Septembris 1923 selgitas Westel ajakirjandusele, et krediidipoliitikas on ta Eesti 
Panga tähelepanu juhtinud “krediidi piiramise tarviduse peale”, kuid kinnitas lõpuks: “Naiiv 
ja absurdne oleks arvata, nagu oleks Eesti margal karta mingit katastroofi. Riik ei ole praegu 
oma rahatagavaradest välja andnud ühtegi penni. Praegu on riigikassa poolt välja antud 
paberraha kindlustatud 120% võrra kulla ja kullavaluuta deviisidega.”718   

Ilmselt aga levisid Eesti Panga krediitidega mitteseotud poliitikute hulgas kuuldused 
Eesti Panga kahtlasest tegevusest. Jaan Tõnisson mainis Riigi Majandusnõukogu koosolekul, 
22. oktoobril 1923, et tööst puudus ei tohiks tulla – arutama peaks akuutseid majanduslikke 
küsimusi, eeskätt tööstusele antud laene.719 

5. novembril arutaski Riigi Majandusnõukogu seda küsimust. Referaadid tegid 
kaubandus-tööstusministri abi Aleksander Lukk ja Eesti Panga direktor Leo Sepp. Lukk 
leidis, et tööstuse olukord on täbar. Ta arvas, et edaspidi tuleks krediteerida eelkõige 
eksporttööstuse ja kodumaa saadustega töötavaid tööstusi. L. Sepp väitis, et suurtööstuses on 
kapitaalsed uuendused käsil ja selleks vajatakse krediiti, kuid kuna saaduseid realiseerida on 
raske, on ka laenuandmine riskantne. Sepp leidis, et siseturg on kaupadest üleküllastatud. 50% 
hooajaks sisseveetud põllutööriistadest ja masinatest on müümata. Seetõttu oleks krediidi 
suurendamine ebaotstarbekas. Hiljem aga Jaan Tõnissoni küsimusele vastates leidis ta, et 
Eesti Pank oma abinõudega vaevalt oleks suutnud Gründertumi ära hoida. Järgnenud 
läbirääkimistel läksid arvamused lahku. August Peet arvas, et suurtööstusele on vaja krediiti 
suurendada. Madis Jaakson leidis, et Eesti Panga poliitika on olnud otstarbekohane. Krediite 
on piiratud, kuid neid ei ole kinni pandud. Georg Westel esines mittemidagiütlevalt, väites, et 
ei saa tööstusettevõtteid rohkem toetada, kui krediidi allikad lubavad. Aleksander Tõnisson 
leidis, et laenupoliitikat tuleb radikaalselt muuta. Jaan Tõnisson arvas, et krediidi andmisele 
oleks tulnud varem piir panna. Arutluse tulemusena püstitati kaks üsna segast teesi. 
Deklareeriti, et krediidipoliitikas tuleks üles seada kindlad põhimõtted ja viljatuid ettevõtteid 
“võimalikult ilma krediidi laiendamiseta, kuid igatahes ka ilma rahvamajandusliku 
vapustuseta ettevõtete kokkuvarisemise eest hoides majandusliku tervise teele tuleb juhtida”. 
Teiseks leiti, et tööstusele krediidi võimaldamiseks tuleb taotleda odavat väliskrediiti. Leiti, et 
soovitav oleks, kui Kaubandus-Tööstusministeerium, Eesti Pank, erapankade nõukogu ja 
tööstuslikud organisatsioonid valmistaksid ette tegevuskavad Riigi Majandusnõukogule 
esitamiseks, mis seejärel seal arutusele tuleksid.720  

Nii jäi Riigi Majandusnõukogus peale äraootav seisukoht, mis pigem soosis senise 
krediidipoliitika jätkamist. Senise krediidipoliitika jätkamise vastastel ei olnud veel 
argumente, sest kuni detsembrikuuni osaliseltki tõesed andmed puudusid.  

Eesti Pank tundis ennast aga riigina riigis. Või väga mõjukate poliitikute 
seljatagusena. Riigikontrolöri soovitusele aruandlust parandada – õigemini – aruandlus 
mõistetavaks teha – reageeriti järgmiselt: “Missuguseid korraldusi riigikontrolör omalt poolt 
soovitavaks peab, ei ole juhatusel võimalik olnud toimepandud kontroleerimise aktidest näha. 
Eraldi ei ole aktidest näha, et panga raamatud tarvilikult a´jouris ei oleks olnud. Oletame, et 
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suurearvulise operatsiooni hulga sees mõned mitte päeva pealt kõigist raamatutest läbi ei ole 
viidud, kuid sellest ei ole korratusi sündinud, mis uusi korraldusi nõuaks. Vähemaid 
näpunäiteid, mis riigikontrolör oma kirjas annab, peab juhatus silmas, nii palju kui see panga 
asjaajamisele tulus. Mõne kohta tuleb tähendada, et juhatus neid vastuvõetavaks ei pea, 
näiteks ettepanekud korrespondentide arveid vähendada, sest siis kaoks tarvilik selgus nende 
arvete kohta.”721  

Samal ajal pidi panga juhatus teadma, et statistika, mida väljastatakse, on mitte ainult 
tarbetu, vaid ka desorienteeriv. Ehk on siin asjakohane märkida, et tolsamal 1923. aastal, kui 
panga poliitika täielikult läbikukkunud, et mitte öelda, kuritegelik oli, soovis panga juhatus 
(E. Aule, J. Sihver, L. Sepp) endale veel 1,5 miljoni marga suurust preemiat määrata.722 Pool 
miljonit marka maksis talukoht või Tallinna kesklinnas asuv maja. Veel 3. detsembril mööndi 
Põllumeestekogude ajalehe toimetusartiklis, et majanduselus on sügisest saadik teatavat 
pinevust märgata, kuid väideti, et Eesti Pank olevat muutnud oma laenupoliitikat juba tükk 
aega tagasi. Osa ajakirjandust aga kasutavat “puht sensatsiooni mõttes kitsikust ära”.723  

Tegelikuks muutuseks Eesti Panga hoiakutes pidi sellest toimunust teada saama 
avalikkus ning muutuma Eesti Panga poliitikat juhtiva valitsuse hoiak. Või valitsus ise.  

 
Kullatagavarade kulutamise avalikukstulek. Sisepoliitiline kriis 

 
Psühholoogiliste faktoritega seotud rahanduskriiside algus ei ole niivõrd seotud tegeliku 
olukorraga, kuivõrd sellega, millal massiarvamus jääb kriisi olemasolu uskuma. See mees, kes 
teatas Eestis 1923. aasta lõpul, et kuningas on alasti, oli Otto Strandman. Sellega sai ta endale 
kriisitekitaja maine. See, mis nüüd parlamendis ja rahva seas lahvatas, oli Eesti Vabariigis 
enneolematu. Diskuteerima hakati mitte ainult Eesti raha- ja laenupoliitika üle, vaid ka 
majanduspoliitika üldiste sihtjoonte ja Eesti riigi majandusliku identiteedi üle. Vaid teavet 
omanud väike seltskond oli varem olnud võimeline neid küsimusi ratsionaalselt arutama. Kui 
nemadki. 

Alates suvest oli olukord halvenenud ja mitte ainult põllumajanduses, vaid ka 
tööstuses. Aasta algusest sügiseni oli Tallinna linna ja Harju maakonna tööstustööliste arv 
vähenenud veerandi võrra. Tallinna metallitehaste kiratsemine tõotas töötute arvu tõusu ka 
edaspidi. “Dvigatel” seisis peaaegu kogu suve. Peetri tehastest oli suurem osa töölistest lahti 
lastud.724 

Esimest korda tunnistasid võimulolijad avalikkusele, et Eesti rahandusega pole kõik 
korras, 4. detsembril 1923, mil Westel esines Riigikogus eelarvekõnega. Rääkinud pikalt 
varasemate aastate majanduslikest edusammudest, märkis ta, et sissevedu on eelmise aastaga 
võrreldes tõusnud 60%, väljavedu aga 17%. Westel põhjendas seda lahedamaks muutunud 
majandusoludest tulenenud “hooga üldinimlike tarviduste rahuldamiseks”. Ta tunnistas rasket 
olukorda rahaturul, ent üritas ette tõrjuda väited, nagu oleks Eesti Panga laenupoliitika liiga 
lahtine. “See võib ju teoreetiliselt õige olla, kuid ei tohi mitte unustada, et siin on ikka meie 
rahvamajanduse elava organismiga tegemist ja ei saa ühekülgsete abinõudega kriisist mööda 
pääseda.” Westel veenis ka kuulajaid, et margakurss ei ole hädaohus, põhjendades seda 
oodatava tööstusekspordi. Kõne lõpul väitis Westel, et kõige olulisemaks küsimuseks on 
pikaaegse välislaenu saamine.725  
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Ehkki Westel oli tunnistanud rahanduse kriitilist seisu, ei pööranud avalikkus sellele 
veel tähelepanu. Eesti Panga nõukogu liige ja Krediitpanga direktor Arthur Uibopuu märkis 
oma intervjuus, et Eesti marga kursilangus on loomulik, kuna kõik Euroopa valuutad olevat 
langenud. “Kui nüüd Eesti marka vahekorras dollariga ühel ja samal astmel taheti pidada, mis 
iseenesest pidi näitama, et Eesti mark kõvem on, kui muud Euroopa kõvad valuutad, siis 
tundus see toredusena ja ülearuse jõupingutusena.”726 
 Arutelu järel oli Otto Strandmanil Westeliga terav sõnavahetus. Nimelt oli Strandman 
saanud päev varem "juhuslikult" tutvuda Eesti Panga “koduse arvete seisuga”. Westel lahkus 
väga ärritunult, unustades oma mapi maha. Jutuajamise käigus veendus Strandman, et Westel 
on ajakirjandusele ja Riigikogule andnud ebaõiget teavet.727 

7. detsembril, eelarve arutamise juures pidas Otto Strandman oma kuulsa pommkõne. 
Riigikogu häälestusest võib välja lugeda, et selle põhiseisukohad olid varem Tööerakonna ja 
sotsiaaldemokraatide vahel kooskõlastatud, ehkki Tööerakond kuulus valitsusse, 
sotsiaaldemokraadid aga opositsiooni. Riigikogus tunti midagi olulist toimuma hakkavat, sest 
Strandmani kõne ajal valitsenud Riigikogus niisugune vaikus, et “sääse kiunumist kuulda 
oleks võinud” ning “isegi kommunistid suutsid asja tähtsusest aru saada ja keeldusid harilikku 
lobisemist tõstmast”.728 Ehk kusagil siin on õige koht pildile nr 12, Otto Strandman (portree). 

Strandman tunnustas oma esinemise alguses Eesti majanduse saavutusi, kuid läks järk-
järgult teravaks, rääkides rahapressi kergekäelisest tarvitamisest, üldise majandusstrateegia 
puudumisest, kuni jõudis Eesti Pangani. Ta väitis, et pank on tekitanud inflatsiooni ning pole 
talle antud emissiooniõigust korrektselt tarvitanud. Ta seostas panga poliitika valitsuse 
poliitikaga ning vihjas panga lähedal seisvatele ringkondadele väljaantud laenudele. 
Strandman kinnitas kriisi olemasolu, väites vastupidiselt Westelile, et rahaväärtuse languse 
tagajärjeks on elukalliduse tõus ning määratles ka kõige suuremad kahjukannatajad – 
palgatöötajad. Kuid Eestis on marga langusest huvitatud ringkondi. “Need inimesed kisuvad 
meid kuristikku.” Edasi analüüsis Strandman Eesti rahanduse seisu temale kättesaadava 
statistika andmetel ja jõudis loogilisele järeldusele, et emissiooni ei tohi suurendada. “Oleks 
vaja kindlat kätt, et rahakraani, mis nagu ajakirjanduses on tähendatud, lahti on unustatud, 
sulgeda, ja siis oleks teatava aja järele head resultaadid saavutatud.” Kuid – Strandman 
võrdles Westeli selgitusi ajakirjandusele septembrikuus ning talle kättesaadavaid andmeid, ja 
leidis, et Eesti Pank on müünud või laenanud riigi valuutatagavarasid. Ta arvas, et neid 
tagavarasid ei ole kerge tagasi saada ning taunis varjamise fakti. “Kes on väljaspool meie 
rahapoliitikat jälginud, nendest ükski ei teadnud, kõigile on see päris uudis.” Strandman 
kritiseeris nii laenude kogumahtu kui ka jaotust. Ühtlasi juhtis Strandman tähelepanu 
tõusikluse kujunemisele. Ta leidis, et Eesti äriilmas on etteotsa sattunud majanduslike 
raskuste käes kannatavad isikud, kuid Eesti rahvas ei tohiks selle tõttu kannatada. Seepärast ei 
peaks marga katastroofi varjama. Lõpuks leidis Strandman, et kuna tagavarasid on 1,5 
miljardi marga eest, siis ei ole olukord lootusetu. Ta lõpetas aga selge sõnumiga: “Täiesti 
kooskõlas oma rühma seisukohaga on mul au Riigikogule avalikult öelda, et meil mitte usku 
ei ole, et need inimesed, kes praegu Eesti Panga poliitikat on ajanud, et nemad saavad sinna 
parandusi tuua.” Niisiis esialgu teadis Strandman väita vaid seda, et kullatagavara on 
kulutatud. Kuigi ta selle ulatust ei teadnud, pidasid nii tema kui Tööerakonna juhtkond 
olukorda piisavalt tõsiseks. 
 Järgmisena kõneles pikalt sotsiaaldemokraat Mihkel Martna, papa Martna, nagu teda 
kutsuti. Ta taunis pidevat kaudsete maksude ja elukalliduse tõusu, eriti aga kritiseeris 
välisvaluuta kasutamist kauplemise finantseerimiseks. Seejärel tegi remargi Westel, kes teatas 
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veelkord, et Riigikassa valuuta- ja kullatagavara on andmetes näidatud suuruses olemas, ning 
kui need tagavarad hoiul on Eesti Pangas, siis võib küsimus olla vaid selles, millal nad panga 
käest kätte võib saada. No siin see papa Martna võiks ka olla, pilt nr 6. 
 Edasi rääkis Riigikogu esimees, rahvaerakondlane Jaan Tõnisson, kes algul peatus 
valitsuse ja Riigikogu vahekorral. Ta leidis, et kujunenud olukorras pole süüdi mitte üksnes 
Eesti Pank, vaid valitsus. Tõnisson selgitas, et tema valitsuse ajal 1920. aastal oli kavatsus 
kulda vahendada, aga igal juhul pidi 15 miljonit kuldrubla alles olema. Tõnisson esitas tolle 
aasta kullareservide kohta täpseid arve, mis tõendab, et ta pidi olema kursis tööerakondlaste 
rünnakuplaaniga. 
 Iseseisva Sotsialistliku Töölispartei esindaja Jaan Piiskar keskendus peamiselt 
laenupoliitikale. Piiskar meenutas ajakirjanduses jutuks olnud Vene-Balti tehase, “Atlanta”, 
“Silva” ja teiste operatsioone. Kaubandus, aga ka suurtööstus on spekulatiivse ilmega. Ta 
pidas Strandmani süüdistusi Eesti Panga vastu liiga kitsal pinnal olevateks – Eesti Panka ei 
juhtinud mitte seal eesotsas olevad direktorid ega ka rahaminister üksi, vaid terve valitsus ja 
valitsuse seljataga seisvad rühmad. Revideerimisele tuleks võtta terve poliitiline kurss, sest 
kuni valitseb praegune meeleolu, leiduks vaevalt ka Eesti Panga juhi kohale säärane isik, kes 
selles õhkkonnas ei painduks. 
 Põllumeestekogude esindajana rääkinud Johan Laidoner leidis, et tulenevalt 
väliskaubanduse defitsiidist on valuuta väljaminekud olnud palju suuremad kui sissetulekud 
ning pole ime, et üks osa Riigikassa valuutatagavaradest on selle ohvriks läinud.729 Sellega 
tolle päeva arutelud ka lõppesid. Nüüd aga halvenes rahanduse olukord eriti kiiresti. Eesti 
Panga kullavarud said jälle otsa ja 10. detsembril anti Riigikassa juhataja korraldusel Eesti 
Pangale üle veel 940 000 kuldrubla eest kullakange.730 
 Alanud poleemikat kajastas elavalt ajakirjandus. Põllumeestekogude “Kaja” leidis, et 
Strandmani rünnaku tegelik motiiv on läbipaistev. “Huvitav oleks ainult teada, kes siis 
tööerakonnast Eesti Panga direktoriks nüüd saada tahab?”731 “Päevaleht” oli Strandmani 
suhtes samuti kriitiline: “See, mis ta heitis, ei olnud küll mingi anarhistlik pomm, kuid siiski 
pomm, mille plahvatuse detonatsioonist muuseas ka päris süütud aknaklaasid võivad 
kannatada. Vastu ta enda – s.o. mitte pommi, vaid hr. Strandmanni tahtmist.”732 “Vaba Maa” 
märkis: “Ja nüüd….rahaministri istme all lõhkeb pomm. Kui kõneleja sõnu jämedalt 
tõlgitseda, siis on riigi kullatagavarad salaja müüdud, et “Silvale” ja teistele laenusi anda. 
Rahaminister Westel istub kui nõeltel, sosistab midagi riigivanemaga ja on sisemise tasakaalu 
silmnähtavalt kaotanud.”733 Sotsiaaldemokraatide “Ühendus” oli dramaatiline: “Tuli 
avalikuks hiigla pettus, mille taolist raske ette kujutada ja mida kaine meel lihtsalt 
tõeksvõtmast tõrgub: Eesti kullatagavara, meie riikline au ja uhkus, mis kõigi teada 
puutumatu pidi olema, on viimase poolteise aasta jooksul ära kulutatud, ilma, et valitsusele 
selleks keegi volitust oleks andnud, ilma et keegi sellest hävitavast ning rahatagavara 
raiskavast majandamisest midagi kuulnud oleks.”734  
 Edasisi protsesse mõjutas oluliselt Riigikontrolli 10.–12. detsembrini toimunud 
välisvaluuta seisu revisjon Eesti Pangas. Riigikontrolli panka lubamise tagamaad on täpsemalt 
teadmata, tõenäoliselt ei julgenud K. Päts puhkenud skandaali valguses revideerimist keelata.   
 10. detsembril arutas küsimust ka Riigi Majandusnõukogu. Pikalt võttis sõna 
Vabrikantide Ühisuse esindaja Konrad Mauritz, Eesti Panga üks suuremaid võlgnikke. Ta 
leidis, et seisukord polegi nii halb kui kardetakse. Mauritz arvas, et häda on tulnud ebaõigest 
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kaubanduspoliitikast – on lubatud välismaalt liiga palju kaupu sisse vedada. “Tuleks kindlaks 
määrata, missuguseid kaupasid hädapärast väljamaalt tarvis on ja ainult neid sisse vedada 
lubada.” Krediidi osas leidis kõneleja, et äkilisi muudatusi ei tohiks ette võtta. Teine Eesti 
Panga suurvõlgnik Madis Jaakson sekundeeris Mauritzale, leides lisaks, et süüdi on eelkõige 
valitsusasutused, kes tellimusi välismaale annavad. Eesti Panga direktor J. Sihver soovitas 
üldised majanduspoliitika sihtjoonte alased läbirääkimised edasi lükata, haarates kaasa ka 
põllumajanduse ja kaubanduse temaatika.735 Nii oli Riigi Majandusnõukogu seisukohavõtt 
taas üsna loid ja laialivalguv. Jaakson ja Mauritz domineerisid. 
 Otsustavad sündmused leidsid aset aga Riigikogus, kus 11. detsembril eelarvet ja 
majandusolukorda edasi arutati. Mõjukaim oli sotsiaaldemokraat Karl Asti kõne. Ta sedastas, 
et margakurss on oma kõigi aegade madalaimas seisus. Kriisis on süüdi valitsus, kes on oma 
laenupoliitikaga toetanud sissevedu. Ta vaidlustas Westeli väite, et kullatagavarad on olemas 
ja nende tagasisaamine oleneb tähtaegadest. Ast osundas ka, kelle huvides on Westel 
töötanud. “Mina julgen tõendada ja ma arvan, et ka Riigikogus vaevalt inimesi leidub, kes ei 
tea, et Eesti ärielus ja tööstuses ennast erandlikult maksma pannud on üks rühmitus.” Ast 
kinnitas, et see rühmitus istub Riigikogus ning nende aetud majanduspoliitika ei ole olnud 
riiklik, vaid kildkondlik. “Igatahes tulevikus peab see plekiline taud hävinema, vastasel korral 
hävineb Eesti ise. Mina aga usun, et Eesti rahvas oskab oma majanduselu tõsta ja enda 
rüvetajatele parajat ust näidata.”736 Ja Ast täies hiilguses kõlbaks siia, pilt nr 1. 

Poliitiline olukord ei rahunenud tõepoolest. Juba kahe päeva pärast, 13. detsembril 
esitasid 35 Riigikogu liiget – tööerakondlased, sotsiaaldemokraadid, iseseisvad sotsialistid ja 
asunikud valitsusele arupärimise kullafondi hoidmise ja kasutamise asjus. Arupärijad nentisid, 
et ehkki seni on kullafondi hoidmise ja tarvitamise viis õiguslikult määramata, “on olnud 
üldine arvamine, et seda fondi ei saa tarvitada harilike riigi väljaminekute katmiseks ja 
laenude andmiseks.…Viimaste päevade jooksul on selgunud, et kullafondi või tema müügist 
saadud välisvaluuta hoidmise viis on tegelikult viinud selle varanduse suure osa 
ärakulutamisele. Nimelt on riigikassa, arvatavasti härra rahaministri korraldusel, suure osa 
oma fondidest andnud järk-järgult hoiule Eesti panka jooksva arvena, kus tema on kas ära 
müüdud või valuuta laenuna välja antud”. Valitsuselt päriti, kelle korraldusel ja vastutusel on 
nimetatud fondide hoidmise viis tarvitusele võetud ja missugused on valitsuse kavatsused 
olukorra parandamiseks.737 

Põllumeestekogude “Kaja” asus vihaselt valitsust kaitsma, väites, et avalik arvamus 
on “tööerakonna järjekordse janditamise kohta oma hukkamõistva otsuse teinud.” “Kaja” 
teatas, et poliitilise rünnaku taga on need õnnekütid, kes marga vastu usaldust kõigutada 
tahavad ja pahempoolsete poliitikategelastega lähedastes sidemetes seisavad….Nemad 
hõõruvad käsa, kui tööerakond kogu ilma silmis meie rahvamajandust kahtlustab ja usaldust 
Eesti marga vastu purustab.”738 
 17. detsembril arutas majandusolukorda uuesti Riigi Majandusnõukogu.739 Sõnastati 
valitsusele esitatavad majanduspoliitika põhiteesid. Toonitati, et riigi esmane huvi on 
margakursi hoidmine. Seda soovitati teha emissiooni äärmise piiramisega ning eelarve 
tasakaalustamise ja väliskaubandusbilansi aktiivseks muutmise kaudu. Peeti vajalikuks 
võimaldada krediiti karjasaaduste ja linatööstuse poolfabrikaatide väljaveoks, kitsendada 
tollipoliitika kaudu sissevedu, seejuures piirates eriti luksuskaupade sissevedu ning Eesti 
Panga krediite “ülearuste, liiati veel toredusainete” sisseveoks. Tööstuskrediiti soovitati 
piirata, ent nii, “et mitte asjata kokkuvarisemisi sünnitada”. Riigiasutustelt soovitati nõuda 
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oma riigi kaupade ostmist. Krediidi otstarbekohase kasutamise huvides soovitati 
majandusringkondadel luua oma teabevõrk, “kelle kaudu Eesti Pank saaks laenusoovija 
krediidiväärilisuse kohta kindlaid, ustavaid, erapooletuid andmeid”. Ning lõpuks leiti, et kõiki 
vedusid tuleb “võimalikult oma laevadel toimetada”.740 Need, Riigi Majandusnõukogu kohta 
üsna konstruktiivsed teesid saadeti valitsusele 19. detsembril. 
 Samal päeval arenesid Riigikogus dramaatilised sündmused. Valitsusel tuli vastata 
arupärimisele. Georg Westel üritas kõiki süüdistusi tõrjuda, kuid kuna Riigikontroll oli 10.–
12. detsembril olnud Eesti Pangas, ei saanud ta korrata valeandmeid kullafondi olemasolu 
kohta. Pidi välja mõtlema uusi valeandmeid.  

Westel väitis, et Riigikassa poolt olevat riigiasutuste nõuetel välja antud 1920. aastal 
3,0, 1921. aastal 1,2, 1922. aastal 1,5 ja 1923. aastal 1,0 miljonit kuldrubla. Kuid need 
summad ei katnud kõiki riigiasutuste kulusid välisvaluutas. Kullafondi kui puutumata reservi 
ei olevat juriidiliselt ega faktiliselt kunagi olemas olnud. Arupärijate poolt kullafondiks 
nimetatu on kulla ja mitut liiki välisvaluuta tagavara, mida Riigikassa valitseb ja käsutab 
muude väärtustega samasugustel alustel. Kuna kulud on olnud suuremad kui ostud, on 
olemasolevad tagavarad väiksemad kui pärast kullasaamist Venemaalt, kuid 1921. aasta 
lõpust ei olevat kulla- ja valuutatagavarad oma koguväärtuses – kuldrublades vähenenud, sest 
1922. aasta jooksul oli Riigikassal võimalik kulutatud valuuta asemele osta Eesti Pangast ja 
mujalt juurde. Westel väitis, et kunagi ei ole olnud kindlat seisukohta, nagu ei tohiks nendest 
summadest riigi kulusid katta. Pealegi on Riigikogu kinnitanud niisugused kulude eelarved, 
mille täitmine vajas välisvaluutat ega ei ole seejuures kunagi nõudnud, et valitsus näitaks ära 
allikad, kust neid kulusid kaetakse. Westel kinnitas, et Riigikassa käsutuses olevat 1. 
detsembril 1923 Vene müntides ja kangides 6,6 miljonit kuldrubla, peale selle muud 
välisvaluutat. Riigikassa välisvaluuta arve Eesti Pangas aga oli 30. novembril 1923 1200 
miljonit marka ehk 13,7 miljonit kuldrubla. Edasi väitis Westel, et riigisummade hoidmise 
viis on ette nähtud 1922. aastal vastuvõetud seadusega renteide tegevuse lõpetamise ja nende 
ülesannete üleandmisega Eesti Pangale, kus on sätestatud, et kõik riigi summad tuleb 
paigutada Eesti Panka Riigikassa arvele. Riigikassa välisvaluuta on Eesti Pangas hoiul juba 
1920. aastast ning seda on paigutatud edasi välispankadesse jooksvale arvele. Need summad 
on Riigikassa käsutada ja Eesti Pank on kohustatud need nõudmisel samas valuutas tagasi 
maksma. Kokku on Eesti Panga otseses käsutuses välisvaluutat 504,2 miljoni marga eest. 
Valuutalaene on 207,5 miljonit marka ja nende ülesütlemine on igal ajal võimalik. Eesti 
Panga laenude otsesel kindlustusel olevat vähemalt miljardi väärtuses varandusi, mida Westeli 
kinnitusel ka äärmiselt kriitilise konjunktuuri juures võis pidada absoluutselt likviidseks – 
mitmesugused vabrikute toorained, kaubad jne, mida pank võiks igal ajal maha müüa. Et Eesti 
Panka mahutatud riigi hoiusummad on panga üle 7-miljardilise aktivaga ja selle taga seisvate 
varandustega absoluutselt kindlustatud, selle juures ei kahtlevat keegi tõsiselt. Riigikassal 
olevat võimalus oma hoiusummad ka välisvaluutas täies ulatuses ja kiirelt kätte saada – üle 
1/3 esimesel nõudmisel, ülejäänud osa 1–1,5 kuu jooksul. See kinnitus tundus kõnelejale 
endalegi vist üsna naeruväärne, sest ta ruttas kohe alla kriipsutama, et vist küll kuskil 
maailmas niisugust juhust ei ole, kus deponent, kellel pangas ligikaudu 2/3 panga 
hoiusummadest on seismas ning kes selle panga saatusest kui otsene peremees huvitatud on, 
niisuguse nõudmisega oleks esinenud.  

Eesti Panga laenupoliitikast rääkides väitis Westel, et peale maailmasõda oli loomulik, 
kui koos varemete kohendamisega ka uut hakati looma. Et selle juures ka palju Gründertumi 
ilmsiks tuli, oli paratamatu nähtus ja loomulik on, et Eesti Pank nendele püüetele krediidi 
andmisega appi pidi tulema. Westel väitis, et negatiivse kaubabilansi esimesed tagajärjed 
hakkasid ennast alles kevadel tunda andma, ning Eesti Pank olevat oma laenuandmist ka kohe 
revideerinud. Vihmade tõttu luhtus sügisene kaubanduse ja laatade hooaeg, mistõttu raha ei 
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hakanud liikuma. Laenude teravam piiramine tähendanuks Westeli väitel majanduse hävimist. 
Lisaks ujutasid tööstusmaad Vene ja Saksa rahva ostujõu kokkuvarisemise järel Eesti uute ja 
odavate kaupadega üle. Seetõttu kadunud Eesti Pangal võimalus oma krediidipoliitikaga 
kauba sissevedu reguleerida. Ettevõtted, kes ei saanud välismaalt võlgu ostetud kaupu sügisel 
realiseerida, sattusid maksutähtaegade kättejõudmisel raskesse seisukorda. Kõigest sellest 
tulenevalt jõudis Eesti Pank alles novembris niikaugele, et laenude summa hakkas langema. 
Eesti Panga juhatus oli Westeli sõnul kindlal arvamisel, et talve jooksul kavatsetav laenude 
kokkutõmbamine saab võimalikuks ning rahaturul seatakse jalule tasakaal, ilma et majandus 
kannataks. Eesti Pank olevat püüdnud oma laenupoliitikas alati keskteed käia ning seetõttu ei 
saanud kriisi põhjuseks olla liiga avar laenupoliitika, kuid kriis oleks ilmnenud pehmemal 
kujul, kui ettevõtlikkuses oleks oldud ettevaatlikumad. Ta väitis, et kriisi on välja kutsunud 
pärast 1921. aastat nii majanduses kui ka riigielus valitsenud üldine tõus, mis põhjustas liiga 
optimistliku meeleolu. Westel tunnistas, et kriisist ülesaamiseks tuleb marga langus ära hoida, 
mistarvis tuleb deflatsioonilist poliitikat teostada, kuid see peab sündima nii, et sellega ei 
kõigutataks majandust.741  

Westel keerutas. Seejuures ei saanud ta loota, et ta valed välja ei tule. 1923. aasta 
lõpuks oli Eesti Panga ja Riigikassa kulla- ja valuutavarude tagavara tugevasti vähenenud 
ning moodustas mitte 6,6 miljonit kuldrubla Riigikassas, millele lisandunud 13,7 miljonit 
kuldrubla Riigikassa vahendeid Eesti Pangas, nagu ta väitis, vaid kokku 1495 miljonit marka 
ehk 8,3 miljonit kuldrubla.742 Eesti Panga laenude kindlustuste kõrgest likviidsusastmest oli 
naeruväärne rääkida ning kullatagavarasid ei saanud vaadelda samal alusel teiste Riigikassa ja 
Eesti Panga käsutuses olevate summadega. Seda tõendasid valitsuse otsuse seletuskiri 15. 
veebruarist 1922 ja Riigikassa kinnitus 23. märtsist 1923.743 

Kindlasti oli kõne riigivanemaga kooskõlastatud, küll oli aga arusaamatu, millele 
Westel ja Päts lootsid. Valed jäänuksid paljastamata ainult siis, kui ajakirjanduse ja 
opositsiooni suu oleks suletud. Või mõne suure segaduse korral.  

Teisalt võib seda kõnet vaadelda osana Pätsi valitsuse kriisiprogrammist. Ilmneb, et 
Pätsi valitsus ei osanud või ei tahtnud hädavajalikke majanduspoliitilisi samme teha. 
Valoriseerimist – hilisemat Strandmani majanduspoliitika üht tugisammast, mida teistes 
Euroopa riikides oli rakendatud, ega ka tollide tõstmist – ei pidanud Westel üldse vajalikuks. 
Isegi Riigi Majandusnõukogu teesid olid olnud märksa konstruktiivsemad.  

Esimesena oponeeris Westelile tema põhivastaseks kujunenud Otto Strandman, kellel 
oli kasutada ka Riigikontrolli revisjoniakt. Alustuseks peatus ta kulla ja valuuta kasutamisel ja 
hoidmisel ning leidis oma seniste teadmiste põhjal, et Eesti riik on aastail 1920–1923 andnud  
kulla- ja välisvaluuta tagavaradest välja 6,8 miljonit kuldrubla. Westeli selgitus, nagu oleks 
riik võinud kullafondist eelarvet tasakaalustada, ei olnud Strandmani meelest vastuvõetav 
mitmel põhjusel. Eelarved esitatakse iseenesest tasakaalustatuna ning puudujäägi korral peab 
Riigikogu otsustama, kuidas puudujääk korvatakse. Kõne all olevate aastate eelarvetes on otse 
öeldud, et puudujääk korvatakse krediidioperatsioonidega ja laenudega. Kuid Eesti riik võib 
laene teha vaid Riigikogu loal. Kullafond ei ole riigi sissetulek, mida saaks kulutada teiste 
sissetulekutega samade reeglite kohaselt. Riigi eelarvetes ei ole kullafondi märgitud. 
Arusaamine, et riik oma välisostudeks võib kasutada kullafondi, ei ole millegagi põhjendatud, 
sest siis ei oleks eelarveid üldse vajagi. Strandman ei nõustunud ka Westeli väitega riigi kulla- 
ja välisvaluuta reservide hoidmisest, sest need viidi Eesti Panka järk-järgult, vastavalt sellele, 
kuidas Eesti Panga valuutareservid sulasid. Strandman süüdistas Westelit reservide 
paigutamises Eesti Panka ilma tagatisteta, ilma kasutamise korda määramata.  
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Edasi tuli Strandman oma põhisõnumi juurde ning ütles, et on oma esimeses kõnes 
eksinud. Eesti Pank on ära tarvitanud valuutat mitte umbes 640 miljoni eest, vaid vastavalt 
rahaministri seletusele ja Riigikontrolli aktile peaaegu poole rohkem, üle 1,2 miljardi, millest 
on vastavalt rahaministri seletusele mõnisada miljonit alles. Edasi ironiseeris Strandman 
Westeli väite üle, nagu oleks Riigikassal võimalik Eesti Pangast pooleteise kuni kahe kuu 
jooksul välisvaluuta tagasi saada. “Peab tähendama, et rahvamajanduslikult see täiesti 
läbiviimata on, see oleks rahvamajanduse ruineerimine.” Strandman leidis, et valuuta 
paigutamine Eesti Panka on kindlasti üks kriisi põhjustest, mis teeb ühtlasi selle lahendamise 
väga raskeks. Kui juulis 1922 olid Eesti riigi kullatagavarad veel alles ja mark 20% ulatuses 
üle kaetud – olukord, milles ei ole ükski emissioonipank peale sõda Euroopas veel olnud – oli 
võimalik kullareserv välispanka teenima panna. Selle asemel on see viidud Eesti Panka. Kui 
seisukord oli hea, tulnuks rahandusele kindel alus panna, sest niisugused hiilgavad 
silmapilgud ei kordu. Strandman väitis, et on päris kindel, et ta ei tunne Riigikogu liikmete 
hulgas kedagi, kes oleks teadnud, et Eesti riigi kullafondist on teatav summa välja antud. Kui 
see oleks Riigikogule teada olnud, siis poleks seda juhtunud. Selgusetu on, kas terve valitsus 
on seda otsustanud või teadnud, kuid vähemasti rahaminister pidi seda teadma, sest tema on 
need summad järk-järgult Eesti Panka paigutanud.  

Strandman teatas Tööerakonna fraktsiooni nimel, et ta ei pea olukorda 
katastroofiliseks, kuid ainult juhul, kui vana poliitikat ei jätkata. Võib-olla kahe või kolme 
kuu jooksul ei ole marga kurssi võimalik tõsta, kuid et poliitika sihiks peaks olema 
deflatsioon, see on päris selge. Kellele ja kui palju krediite kinni panna, on pangapoliitika 
ülesanne. Veel püstitas Strandman küsimuse, kas ei oleks aeg võtta kasutusele erakorralised 
abinõud, et ära fikseerida, missuguse kursi järgi väljaantud võlad peaks tasutama. Seega 
Strandman mitte üksnes ei lükanud Westeli väited ümber, vaid fikseeris siin oma tulevase 
rahapoliitika ühe otsustava aluse – võlgade valoriseerimise. 

Seejärel võttis sõna Johan Laidoner, kes oli Põllumeestekogude esindaja Riigikogus, 
Eesti Panga nõukogu ja Riigi Majandusnõukogu liige, seega otseselt vastutav laenupoliitika 
eest. Temaga otseselt seotud ettevõttetele oli Eesti Pank kehtivaid õigusakte eirates 
hiigellaene andnud. Laidoner oli justkui ummikussejooksnud majanduspoliitika kehastus. 

Kõne sisust küll ei paistnud, et Laidoner oleks end vastutavana tundnud või vajadust 
muudatusteks näinud. Ta kinnitas, et Eesti Pank on laenude kokkutõmbamist juba alustanud 
ning seostas Eesti Panga varasema laenupoliitika üldiste optimistlike meeleoludega. Kevadel, 
kui oli ette näha põllumajanduse kriisi, hakkas Eesti Pank tema sõnul laene kokku tõmbama. 
Laidoner väitis, et kui kriis algas, siis tekkis küsimus, kas margakurssi mitte kohe alla lasta, 
seda aga üritati hoida ning et see hoidmine “tingimata ohvreid nõudis, siis on ju loomulik, et 
üks osa Eesti Panga käes olevatest riigikassa valuutatagavaradest on välja laenatud”. Laidoner 
leidis, et need umbes 2 miljonit kuldrubla võib muidugi tagasi saada, kuid seda ei saa ühe ega 
kahe kuuga. Kuna need on kindlustatud, siis midagi hädaohtlikku ei ole. “Pean toonitama, et 
meie ei näe, et Eesti Pank võiks omas poliitikas mingisuguseid põhjalikka muudatusi ette 
võtta, vaid tema peab minema keskteed.” No siin oleks vana Laidoneri paras koht - pilt nr 16, 
Johan Laidoner 

Edasi kõneles sotsiaaldemokraat Karl Ast. Alguses toonitas ta, et seni on rahakurss 
püsinud välisvaluuta ja kullafondi väljaandmise toel. Ta meenutas, et kui kullafond saadi, ei 
tulnud kellelegi mõttesse seda hakata välja laenama. “....meis kõigis ilma erandita kõneles üks 
teadvus, nimelt see teadvus, et kuld, mida meie Vene riigi päranduse jagamisel oma maa 
suurusele vastavas osas saanud oleme, peab jääma sarnaseks riiklikuks ja rahvuslikuks 
kullafondiks, mille külge ühelgi ministril ega ühelgi valitsusel õigust pole kätt pista.” Ta 
leidis, et valitsus ei ole oma kodanikke austanud. Kriisi põhjuseks ei ole halb 
põllumajandusaasta, sest Lätis oli see aasta veelgi halvem, kuid Läti rahakurss ei ole 
langenud. Ta arvas, et tähtsaimaks abinõuks kriisi lahendamisel on “et ilma armuheitmata 



igasugused krediidid kinni pannakse, välja arvatud need, kus riigikassal mingisugust riisikot 
ei ole”. Ta teatas, et sotsiaaldemokraadid ei usu seni mingit raha stabiilsust, kui 
parempoolsed, esijoones aga Põllumeestekogude erakond valitseb ning leidis, et parem oleks, 
kui ka Riigikogu laiali läheks. 

Nüüd sai sõna tuntavalt ärritunud riigivanem Konstantin Päts. Ta rääkis pikalt riigi 
paratamatust vajadusest esimestel aastatel teatavate kaupade – raudteematerjalide jt. – eest 
välisvaluutas maksta, millega tõusis nõudlus välisvaluuta järgi ning väitis, et kui kullafondi 
poleks olnud, oleks mark langenud. Päts väitis, et riigipangalt ei saa nõuda, et see valitsuse ja 
avaliku arvamuse vastu töötaks. Eesti Panga põhikiri vajaks siiski muutmist. Ta leidis, et ka 
valitsused ei ole toimunus süüdi, “vaid meie majanduselu arendamine on ise nii kaugele 
viinud, et riigi kullatagavarad pidi liikuma pandama”. Päts arvas, et Eestis ei ole nii tarka 
inimest, kes oleks osanud arengut prognoosida. Ta väitis, et kahe miljoni kuldrublaga on riigi 
eelarve tasakaalu seatud, välisostud tehtud ja haridust edendatud, “ja üldse kõik, mis tarvis 
on”, ning kui mõnes teises riigis nii juhtunud oleks, oleks seal toimunut hinnatud teisiti. 
Riigivanem mõistis hukka ärevuse tekitamise. Ta ei näinud valitsuse süüd kusagil ega leidnud 
ka majanduspoliitika muutmise vajadust. “Seni, kuni normaalsed, korralikud ajad kätte 
jõuavad, peame kõik, mis riigil võimalik on, liikuma panema.” Kõne lõpul andis Päts selgelt 
mõista, et valitsus võitleb viimseni. “Kui teie olete selles arvamises ja kindlas usus, et 
siitpoolt valitsemine rahvale hädaohtlik on, siis arvatavasti tahate teie uut valitsust 
teistsugustel alustel luua. Ehitage siis edasi, kuid võimu käest ära heita, kui kedagi veel ei ole, 
kes seda võimu vastu võtaks, seda küll ei tohi riigis olla. Vastuvõtja peab ennast siin 
parlamendis avaldama, peab selge olema, et on uus enamus, kes tahab valitseda.”  

Rõdudele kogunenud pealtvaatajad aplodeerisid. Kõne demagoogia oli hiilgav, 
küsimus ei olnud ju üldse margakursi stabiliseerimise vajaduse eitamises, vaid laenupoliitikas. 
Kulutatud polnud 2 miljonit kuldrubla, vaid palju rohkem. Juba Pätsi endaga otseselt seotud 
ettevõtetele oli kulutatud üle 4 miljoni. Ja seda, et kõik võib välja tulla, kui ta valitsus langeb, 
pidi Päts teadma ja kartma. Juhul, kui tegu ei olnud keele- või mõttekomistusega, võib Pätsi 
esinemisest välja lugeda, et ta ei pidanud ametlike reservide olemasolu vajalikuks.  

Taas vastas Otto Strandman. Ta võrdles Eestit Lätiga ning leidis, et olenemata sellest, 
et Läti sai vaid 4 miljonit kuldrubla, on seal olukord parem. Eesti viga on olnud see, et rahale 
on kindel alus panemata. Kriisi põhjuseks on ülejõu elamine. Kui valitsus leiab, et Eesti Pank 
oleks tulnud seada teistele alustele, siis oleks pidanud valitsus ka seda tegema, mitte väitma, 
et sellist tarka inimest ei ole. Ükski valitsus ei ole avalikkusele teada andnud, missugune on 
tegelik olukord ja kui panga bilanssidest ei ole võimalik välja lugeda kullareservide suurust, 
siis ei ole võimalik olukorrast aru saada ega tark olla. Valitsusel on aga need andmed olemas 
olnud. Rahvusvaheliselt domineerib vaade, mis soovitab paberrahale kullaaluse loomist. 
Strandman tegi järelduse, et need, kes on teist teed soovitanud, on eksinud. “Mul on õigus 
öelda, et see majanduspoliitika, mida viimase pooleteise aasta jooksul aetud, ei ole õige.”  

Veel tegi remargi Päts, kes teatas, et panga nõukogu ega ka Riigikogu ei ole 
valitsusele mingeid samme soovitanud. Ta kinnitas, et ei leia mingisuguseid kuritarvitusi ja 
toonitas veel, et pank ei saanud ainult paberrahaga töötada, vaid on pidanud häda sunnil ka 
Riigikassalt laenama. Veel kinnitas ta, et ei ole Eesti Pangalt isiklikku krediiti ei 500 ega 50 
miljoni peale palunud ega ka saanud.744 Raske oleks küll ette kujutada, et hoopis ärimeestest 
koosnev ja Westeli ning valitsuse poolt komplekteeritud Eesti Panga nõukogu või 
teadmatuses viibiv Riigikogu oleks pidanud valitsusele majanduspoliitikat soovitama. Eksitav 
oli ka Pätsi teine väide – tõepoolest, isiklikku krediiti tal Eesti Pangast ei olnud, kuid temaga 
seotud ettevõtetel oli seda palju rohkem kui 500 miljonit. Viimast Riigikogu liikmed ei 
teadnud.  

                                                           
744 II Riigikogu protokollid, 19.12.1923, 2. ij, vg. 2232–2289. 



Edasi asuti hääletama üleminekuvormelit.745 Esitati viis ettepanekut. Koalitsioonis 
oleva Demokraatliku Liidu üleminekuvormel nõudis kullatagavara kasutamist edaspidi vaid 
Riigikogu loal ja teadmisel ning pidas vajalikuks Eesti Panga põhikirja muutmist. 
Tööerakonna üleminekuvormeli ettepanek oli kangem, sisaldades ka umbusaldust 
rahaministrile. Sotsiaaldemokraadid nõudsid erikomisjoni moodustamist kogu afääri 
uurimiseks ja jätsid umbusalduse õhku tolle töö lõpuni. Kommunistide ning iseseisvate 
sotsialistide eraldi esitatud üleminekuvormelite ettepanekud avaldasid umbusaldust valitsusele 
ning nende vastuvõtmine tähendanuks terve valitsuse lahkumist. 

Enne hääletust võttis veel kord sõna riigivanem K. Päts, ja väitis, et kullafondi 
andmine Eesti Panga kasutusse on kestnud Asutavast Kogust saadik, tsiteeris riigi renteide 
kaotamise seadust, mille kohaselt riigi rahasummad pidi üle antama Eesti Panka ja leidis, et 
kullafondi tarvitamises ei ole midagi seadusevastast. Veelkord toonitas ta, et Riigikogu ei ole 
seni oma suhtumist kindlal kujul avaldanud. Juhan Kukk kui riigi renteide kaotamise seaduse 
üks autor ei saanud jätta riigivanema väidet kommenteerimata. Ta kinnitas, et jutt oli ainult 
nendest summadest, mis riigi renteis olid, mitte aga varadest, mis riigi kullafondina olemas 
olid ja mille arvestamiseks seni kindlat seadust ega korraldust pole. “Võin igatahes kinnitada, 
et see seadus, mida riigivanem tsiteeris, mitte õigust ei anna rahaministrile riigi kullafondi 
realiseerida ja seda Eesti panga operatsioonidesse panna.” 

Vahetult enne hääletamisprotseduurile asumist esines segase, vahelehüüetest saadetud 
remargiga G. Westel. Hääletamise esimeses voorus sai Demokraatliku Liidu 
üleminekuvormel 42 häält, Tööerakonna ettepanek 37 häält, sotsiaaldemokraatide vormel 14 
häält, kommunistide ettepanek 19 ja iseseisvate sotsialistide ettepanek 21 häält. Kuna ükski 
ettepanek absoluutset häälteenamust ei saanud, toimus teine voor, kus Demokraatlik Liit sai 
43 poolt- ja 37 vastuhäält, Tööerakond 37 poolt ja 43 vastu, iseseisvad sotsialistid 21 poolt ja 
44 vastu, kommunistid 17 poolt ja 48 vastu ning sotsiaaldemokraadid 14 poolt ja 43 vastu. 
Karl Ast hüüdis: “Ärimeeste võit! Soovime õnne!”746 K. Pätsi valitsus oli tänu opositsiooni 
killustatusele esimese rünnaku vastu pidanud.  

 
Majanduse tervendamise kavad. Pätsi valitsuse langus 

 
Olukord rahanduses oli probleemi avaliku kerkimisega halvenenud ning Eesti Panga kulla- ja 
välisvaluutareserv jälle otsa saanud. Et tulemas oli Riigikogu jõuluvaheaeg, pidi valitsus 
nüüd, kus vastuvõetud üleminekuvormel nõudis kulla- ja valuutatagavarade tarvitamise 
võimaldamist ainult parlamendi loal, võtma kohe ette Kanossa tee. Juba järgmiseks päevaks, 
20. detsembriks valmistas Rahaministeerium ette eelnõu, mille Westel esitas parlamendis 
erakorralise teatena.  

Sissejuhatuseks väitis ta, et juba varem on asutud raharingluse koondamisele, 
deflatsiooni esile kutsuva poliitika läbiviimisele ning Eesti Panga laenude vähendamisele, 
kuid hilinenud ekspordihooaja tõttu tuleb välisvaluutat väga vähe sisse. Eesti Pangal ei ole 
oma valuutat, rahaturul on aga tingimata vaja riigipanga sekkuvat kätt. Erakorraline teadaanne 
oli järgmine: “Vabariigi valitsusel on Riigikogule teatada, et Eesti marga kursi 
stabiliseerimiseks on tarvilik riigi kulla tagavaradest Eesti Pangale kasutamiseks anda kunni 2 
miljonit kuldrubla laenu näol, jättes praegused valuuta summad, mis Eesti Pangas 
hoiusummade arvel on, Eesti Pangale kasutada jooksva arve alusel. Eesti Pangal on õigus 
seda kulda tarvitada kõige hädalisemate ainete, nimelt toiduvilja, suhkru, loomatoidu, 
seemnete ja tarviliste tooresainete sisseveo finantseerimiseks. Kursi stabiliseerimisest tekkida 
võivad kahjud jäävad Eesti Panga kanda. Ühtlasi teatab valitsus, et kõik tema päralt olevad 
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abinõud tarvitusele võtab Eesti marga kursi hoidmiseks ja muuseas kavatseb lähemal ajal 
Riigikogule esitada seaduseelnõu kindla, kulla väärtuse järele fikseeritud kursi maksma 
panemise üle kõikide laenude kohta, mis tehtud teatava aja jooksul ja seni tasumata. Peale 
selle arvab valitsus tarvilikuks Rootsi valitsusega läbirääkimisi pidada laenu saamiseks 
valitsuse garantii vastu kuni 750 000 krooni suuruses 6%-ga kuue aasta peale viljaseemne, 
tõukarja, põllutööriistade ja põllurammu ostmiseks. Kui läbirääkimised rahuloldavaid 
tagajärgi annavad, kavatseb valitsus Riigikogule seaduseelnõuga esineda laenutegemise loa 
saamiseks.”747  

Ettepanek pidi paljudele rahvasaadikutele olema üsna šokeeriv, kuna veel eelmisel 
päeval oli valitsuse esindajate kõnedest jäänud mulje, et mingit hädaohtu ei ole. Nüüd pidi 
tõesti kõigile täiesti selge olema, et tegemist ei olnud poliitilise rünnakuga, vaid Eesti Panga 
tagavarad olid tõesti otsas ja asi väga tõsine. Laenuettepanek oli huvitav – 750 000 Rootsi 
krooni oli 1923. aasta lõpu seisuga vaid 430 000 kuldrubla. Ka valoriseerimine oli nüüd 
valitsuse töökavas. Veel eelmisel päeval seda Westeli kriisiprogrammis polnud.  

Ettepanekut hakati kohe arutama. Esimesena esines käreda sõnavõtuga Karl Ast, kes 
leidis, et väljavaated on väga kurvad, Eesti Panga seisukord on halb, rahakursi hoidmine võib 
kujuneda väga raskeks ülesandeks, ent vaevalt oleks ka sellest kasu, kui Eesti Pangale 
opereerimiseks lubataks kaks miljonit kuldrubla, sest “see kaks miljonit kuldrubla, mida 
valitsus võtta kavatseb, sinnasamasse põhjatusse.…kuristikku langeb, kuhu senisedki miljonid 
on langenud”. Ast esitas Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei ja Iseseisva Sotsialistliku 
Töölispartei nimel üleminekuvormeli, milles ei peetud võimalikuks valitsuse erakorralises 
teadaandes avaldatud kavatsuste teostamist valitsuse ja Eesti Panga juhatuse hooleks 
usaldada. Seega pidi vasakpoolsete arvates valitsus kindlasti lahkuma, saamata 2 miljonit 
kuldrubla.   

Edasi kõneles Jaan Tõnisson. Tema kõne oli suuresti reaktsioon Karl Asti etteastele. 
Ta juhtis Riigikogu tähelepanu sellele, kui raske ja aegavõttev on olnud valitsuste 
moodustamine. Eesti rahvamajanduse huvides ei tohiks päevagi viivitada. Tõnisson kutsus 
üles eneseületamisele, riiklike huvide eelistamisele erakondlike ees. Lastagu valitsusel siiski 
ajada asju Riigikogu kontrolli all. “Tuleme minu pärast kokku jaanuarikuu algul ja võtame 
käsile, kui tahate valitsuse umbusalduse küsimuse, likvideerime selle küsimuse ja viime läbi 
kõik reformid, kui tahate, ka Eesti Panga juhatuses. Aga nüüd peab tegutsema ajaviitmata.” 

Seejärel tegi avalduse tööerakondlane Christian Kaarna, teatades, et ilmsiks tulnud 
lahkuminekute tõttu Tööerakonna ning teiste koalitsioonierakondade vahel, kes loobusid isegi 
selle ümberlükkamatu fakti tunnustamisest, et rahaminister kulla- ja valuutatagavaradega ilma 
Riigikogu teadmata on talitanud, ei pea Tööerakond ennast enam valitsust toetava koalitsiooni 
liikmeks. Valitsuse teadaande ja ettepaneku suhtes oli Kaarna irooniline. Ta märkis, et Eesti 
Pangal peaks rahaministri eelmise päeva seletuse kohaselt üle poole miljardi välisvaluutat 
vabalt tarvitada olema, millest peaks jätkuma nende ülesannete täitmiseks, vähemalt selleks 
ajaks, kuni Riigikogu laiali läheb. Seepeale tänitas kommunist Henrik Allik eesti kodanlust ja 
tegi ettepaneku kehtestada tööliste ja töörahva kontroll kaubanduse ja tööstuse üle. 

Nüüd rääkis põllumeestekogulane Christian Arro. Ta teatas, et on kommunistide ja 
sotsialistide hoiakutega harjunud, kuid täiesti arusaamatu on Põllumeestekogude rühmale aga 
Tööerakonna deklaratsioon. Strandman olevat Eesti Panga rahapoliitikat kritiseerides liiga 
vähe arvestanud põllumajanduse huvidega. Arupärimisele vastamisel tulnud selgelt ilmsiks, et 
teistsugust rahapoliitikat olnud raske ette näha ning et olukord ei olnud selline, nagu 
Strandman seda oma eelarvekõnes ette kandis. Arro leidis, et peamotiivina tuli kõigist neist 
arutlustest välja tõsiasi, et ajutise kriisi peapõhjuseks on põllumehi tabanud loodusõnnetus. 
Kõik olevat toonitanud, et esimeseks abinõuks kriisi lahendamisel on põllumehele appiminek. 
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Ta leidis, et need ilusad sõnad on sõnadeks jäänud, tegelikult on tahetud aga põllumeeste 
rasket seisukorda ära kasutada, demagoogiat teha. “Ma pean ütlema, et nii alasti ei ole see 
erakond oma variserlikku seisukohta siin varemalt mitte avaldanud.” Ta teatas, et nende rühm 
toetab valitsuse ettepanekut. Arro kas ei tahtnud toimuvat mõista või ei mõistnud tõepoolest.         
 Seni koalitsiooni toetanud Rahvaerakonna liige Jüri Jaakson, kellest hiljem sai Eesti 
Panga president, väitis, et otsustamisel on riigielus suure tähtsusega küsimus. Kui 
valuutakurssi ei suudeta hoida, siis tekivad vapustused nii riigi kui ühiskonna elus. Ta teatas 
Demokraatliku Liidu nimel, et kuni paremat ettepanekut ei ole, ei saa ta riiklikust seisukohast 
lähtudes olla valitsuse ettepaneku vastu. Jaakson esitas Demokraatliku Liidu 
üleminekuvormeli, mille kohaselt pidi Eesti Pangale antama 2 miljonit kuldrubla, kuid 
tunnistati soovitavaks, et Eesti Panga nõukogu täiendataks uute liikmetega, kes otseselt seotud 
Riigikogu rühmadega. 
 Kaarna tsiteeris taas Westeli väidet tagavarade piisavusest ja küsis, kuidas on olukord 
ühe päeva jooksul võinud muutuda. “Uut lisa kullafondist ei peaks aga praegusel momendil 
tarvis olema, sest kõik need soovid ja nõudmised, millest rahaminister kõneles, on 
täideviidavad juba liikumapandud summadega, see tähendab kui on olemas need tagavarad, 
mis olid olemas eile.” 
 Seepeale väitis Westel, et tagavarad on sellisena olemas, nagu ta nad eelmisel päeval 
ette kandis. Riigikassas on 86 miljoni marga eest välisvaluutat ning peale selle veel 
korrespondentide kontodel. Kui aga need summad ära võetakse ja välja antakse, siis ei jää 
Eesti Pangal oma korrespondentide äri õiendamiseks ja ärioperatsioonideks välismaal midagi 
üle. “Kui aga nüüd meil otsekohesed suured ülesanded ees seisavad, nimelt väljaminekud 
toiduvilja ja loomatoidu ostmise näol, mis kohe viibimata ette tuleb võtta, siis võib Eesti Pank 
sattuda väga raskesse seisukorda, kuna üldise margakursi hoidmiseks pangal kindlad summad 
olema peaksid, mille peale ta igal momendil kindel peab olema. Võib ka olla, et sellest 
kullafondist pennigi ei tule välja anda. Seda kulda ei ole kavatsetud maha müüa, vaid laenu 
kindlustuseks pantida. Kui Riigikogu eitavalt otsustab, siis ei saaks Eesti Pank tarvitada mitte 
ühtegi penni ka neistki tagavaradest, mis arvete peal seisavad.” 
 Riigivanem K. Päts möönis tööstuse ja tööliste rasket olukorda ja üritas seda enda 
kasuks pöörata. Töösturid kurdavad, et kui riigipank raha välja ei anna, ei saa palka maksta. 
“Meie ei saa ometi oma kuldkottisid panga keldris hoida ja öelda “see kuld seisku 
puutumata", kuigi ta liikumapanemine tuhandeid võiks näljast päästa ja meie majandusele 
hoogu anda.…See valitsus, kus ma nii raskel ajal viibin, põletab minu elu kahest otsast. Kuid 
kes kohustuse oma peale on võtnud, see peab seda senni kandma, kunni asetäitja ei ilmu. Siin 
räägitakse – meie ei anna, meie ei usalda jne., kellel seda tarvis on, kas minul isiklikult või 
valitsuse liigetel? Seda raha on tarvis mitte praegusele valitsusele, vaid põllumeestele, 
töölistele ja kogu Eesti riigile. Praegu on seisukord niisugune, et meie majandus on umbkotti 
sattunud, väljavedu seisab ja teataval viisil on ärev meeleolu igalpool maad võtnud….Meie 
oleme ise siin ärevust õhutades selle olukorra sünnitanud….Ja ma arvan, et nii palju 
riigitunnet on meil kõigil, et sellele omavahelisele arutegemisele ja etteheidetele lõppu teha.”  
 Päts oli suutnud taas mõjuvalt esineda. Nüüd teatas Jaakson Demokraatliku Liidu 
nimel, et täiendab esialgset üleminekuvormelit. Läbirääkimine Rootsi valitsusega kuni 750 
000 krooni laenu võtmiseks kiidetakse heaks. Laidoner teatas, et Põllumeestekogud ühinevad 
Demokraatliku Liidu üleminekuvormeliga. Hääletamisel sai Demokraatliku Liidu 
üleminekuvormel enamuse.748 Valitsus oli jäänud püsima ning saanud õiguse veel 2 miljoni 
kuldrubla tarvitamiseks ja 750 000 Rootsi krooni laenamiseks.  
 Uuesti esines Demokraatliku Liidu nimel teadaandega Jüri Jaakson. Kuna ilmsiks on 
tulnud tõsised asjaolud, sealhulgas ühe koalitsioonierakonna võimuliidust lahkumine, on 
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valitsus tõsiselt vapustatud. Demokraatlik Liit peab hädavajalikuks, et valitsus töötaks 
täisjõuga edasi majanduslike raskuste kõrvaldamiseks. Riigikogu peaks võimalikult ruttu 
peale jõuluvaheaega kokku tulema, et olukord lahendada ja seista selle eest, et valitsusel oleks 
Riigikogu enamuse usaldus.749 Tegelikult pärast Tööerakonna lahkumist koalitsioonist 
valitsusel enam parlamendis enamust polnud. Demokraatlikul Liidul ja Põllumeestekogudel 
oli kokku 43 häält. Kuid ka valitsuse kukutamiseks oli opositsioonil raske hääli kokku saada. 
Sotsiaaldemokraatidel ja Tööerakonnal oli kokku 27 häält, koos asunike, majandusrühma ja 
demobiliseeritutega 34. Lisades iseseisvate sotsialistide, venelaste, sakslaste ja üürnike hääled 
(kokku 13) oleks küll ilmselt kõige napimalt valitsuse kukutamiseks piisanud. Kuid kõigi 
isepäiselt käituvate väikerühmade toetust tagada ei olnud lihtne. Teada ei olnud ka Töörahva 
Ühise Väerinna (10 esindajat) käitumine. Nendega milleski kokku leppida ei olnud õieti 
võimalik ja oleks isegi sellises olukorras olnud ebaväärikas. Tegelikult olid kommunistid 
mõjukas jõud, kelle esindatus parlamendis ei vastanud ilmselt nende tollasele populaarsusele 
rahva seas.750 Kommunistide parlamendikõlbmatus, kes hääletasid suurema osa eelnõude 
vastu, raskendas kahtlemata Riigikogu tööd. 

Nii läkski Riigikogu jõuluvaheajale, mis venis väga pikaks. Kaalukeeleks kujunes 
Demokraatlik Liit. Vaheajal sondeeriti aktiivselt pinda uue valitsuse loomiseks.  
 Olukord majanduses muutus ärevaks. Isegi Põllumeestekogude “Kaja” toon muutus 
järk-järgult tõsisemaks. 13. jaanuaril märgiti, et margakurssi enam hädaoht ei ähvarda, 18. 
jaanuaril juba tunnistati ajutisest pinevust rahaturul, mida Tööerakond ära kasutanud sihiliku 
hoobi andmiseks Eesti rahaasjandusele. 6. veebruaril kirjutati aga, et majanduskriisi teravast 
ajajärgust ollakse juba üle jõudmas, ent “kitsik ajajärk veel õige pikaldane saab olema".751 Ka 
poliitilised suhted teravnesid järsult. Börsikomitee ja Eesti Pankade nõukogu esimees, Eesti 
Pangast kümnete ettevõtete kaudu laenu saanud senise majanduspoliitika üks juhtfiguure 
Madis Jaakson süüdistas Strandmanit marga kursi õõnestamises. Peale Põllumeestkogude 
"Kaja" ründas Strandmanit teravalt ka Eesti Panga laenudega koormatud "Päevaleht".  

Riigikogu lubatud kahe miljoni kuldrubla kasutamiseks valmis Rahaministeeriumis 
vahepeal tegevuskava, mille valitsus 28. detsembri istungil kinnitas. Saadud kulla võis Eesti 
Pank paigutada Inglise Panka või rahaministri nõusolekul mõnesse teise kindlasse panka 
Inglismaal ning teha kulla kindlustusel laenu. Laenuna saadud välisvaluutat lubati tarvitada 
Eesti marga kursi stabiliseerimiseks ning eriti hädatarvilike kaupade, nimelt toiduvilja, 
suhkru, loomasööda, seemnevilja ja toorainete ostmise võimaldamiseks välismaalt. Müüa 
lubati välisvaluutat ainult sularaha vastu, tingimusel, et pank tõmbaks müügist saadud Eesti 
margad käibelt tagasi ning neid tarvitataks ainult uuesti müügile ilmunud välisvaluuta 
kokkuostmiseks, mida omakorda kasutataks valuutalaenu tasumiseks. Eesti Panka kohustati 
ülaltähendatud operatsioonide kohta eriarveid pidama ja rahaministri kaudu iga kuu 
valitsusele neist operatsioonidest aru andma.752 

Tegelikult anti valitsuse 28. detsembri 1923. aasta otsuse põhjal Eesti Pangale 1 
miljon kuldrubla ümbervahetamiseks kullakangide vastu ja laenuks 992 402 kuldrubla.753 
Viimane summa anti üle 31. detsembril.754 Kuld deponeeriti tõenäoliselt siiski mitte Inglise 
Pangas, vaid Equitable Trust Company of New York Londoni osakonnas.755 
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755 Eesti Pank rahaministrile 18.01.1924. Ärakiri. ERA, f. 74, n. 1, s. 2565, l. 128. 



28. detsembri valitsuse otsusega määrati rahaministri eesistumisel komisjon, kuhu 
kuulusid kaubandus-tööstusminister ja põllutööminister, Eesti Panga juhatus ja kolm Eesti 
Panga nõukogu liiget.756 Tegemist oli senise poliitikaga seotud ringkonna ajutrustiga. 
Komisjoni tegevus oli aga üsna loid. Alles 6. veebruaril arutati valitsuse istungil Eesti Panga 
1924. aasta laenupoliitika küsimusi ja kinnitati juhtnöörid Eesti Panga juhatusele laenude 
andmise kohta. Nende kohaselt pidi Eesti Pank 1924. aasta jooksul vähendama oma laenude 
üldsummat 400 miljoni marga võrra, seejuures pidi laenude vähenemise tempo olema 
esimesel poolaastal väiksem. Laenude tagasinõudmine pidi toimuma nii, et selle all tootmine 
ja ekspordivõimalused ei kannataks ja “ilmaaegseid kokkuvarisemisi ei tuleks”.757 Teisi 
küsimusi arutas komisjon edasi Riigi Majandusnõukogu poolt juba 19. detsembril valitsusele 
saadetud teeside alusel. Leiti, et teesides soovitatud sihtjooni on ministeeriumid ja Eesti Pank 
juba arvesse võtnud. Komisjon ei nõustunud Riigi Majandusnõukogu soovitusega peatada 
ajutiselt teatavate kaupade sissevedu.  

Peale selle arutas komisjon kulla ja välisvaluuta kogumist Eesti Panka. Leiti, et 
abinõud, nagu ekspordist saadud valuuta üleandmine tingimusel, et Eesti Pank finantseeriks 
eksportettevõtteid; nende finantseerimine laenu välisvaluutas tagasiandmise tingimusega jne., 
on juba Eesti Panga poolt tarvitusele võetud ning neid abinõusid tuleb jätkata. Komisjon ei 
nõustunud ettepanekuga võtta tollimaksu kullas või välisvaluutas, sest arvati, et see võiks 
kaasa tuua välisvaluuta nõudmise suurenemise ning omakorda suurendada välisvaluuta 
nõudlust Eesti Pangast ning viimane oleks sunnitud seda täielikult rahuldama, et hoida ära 
välisvaluuta kursi tõusu. Peale selle võiks see kutsuda teatavaid ringkondi ostma välisvaluutat 
tagavaraks juhuks, kui seda Eesti Pangast tollimaksude tasumiseks ei peaks saama. 

Veel käsitles komisjon aktiivse finantspoliitika küsimusi välismaal, kuid elluviidava 
plaani väljatöötamiseni ei jõutud. Lõpuks arutas komisjon veel pikemalt kuldvaluutas 
toimingute sõlmimise küsimust. Ka see otsustati lahtiseks jätta ning veel kord eraldi koos 
rahareformi võimalustega läbi kaaluda. Arutati ka küsimust, kas Eesti Pank peaks võtma vastu 
hoiuseid välisvaluutas, kuid ka siin ei jõutud kindlale seisukohale.758 Kes ja millal rahareformi 
põhimõtteid arutama peaksid hakkama, selles kokku ei lepitud. 

Seega ei pidanud võimuringkonnad suuremaid muutusi vajalikuks või ei leidnud 
konsensust. Olulisem – valoriseerimine – lükati tagasi. Andmeid rahareformi 
ettevalmistamisest ei ole. Näib, et Westeli 19. detsembri kõnes mainitud valoriseerimist ei 
olnud tõsiselt kavandatud. Ka muid otsuseid tõhusate meetmete läbiviimiseks, mida olukord 
nõudis, ei paistnud kusagilt tulemas.  

Kuid endise majanduspoliitika jätkamisel tõhususest puudu ei jäänud. Valitsus 
otsustas 16. jaanuaril Westeli ettepanekul, et on nõus, et Eesti Pank garanteerib Kreenholmi 
vabriku poolt tehtava välislaenu tohutu summa – kuni 500 000 naelsterlingi – ulatuses.759 

Rahapoliitiliste küsimustega tegeleti nüüd ka mujal. Õnneks. 16. jaanuaril avaldatud 
artiklis käsitles Otto Strandman tulevast Eesti rahanduspoliitikat. Väga lihtsustatud 
arutluskäigus tegi Strandman lugejale selgeks vajaduse maksebilansi tasakaalu ning 
emissiooni piiramise ja kullastandardile ülemineku järele.760 

Valitsuse olukord oli ka poliitiliselt väga raske – 1923. aasta lõpuks oli õhus seitse 
vastamata arupärimist, neist vististi tõsiseim antud teemaga haakuv arupärimine Vene-Balti 
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760 O. Strandman. Meie rahapoliitika võimalikud alused. – Vaba Maa 16.01.1924.  



tehastele antud laenu asjus.761 Kõige ebakindlam oli aga Westeli seisund. Väidetavasti kaldus 
Põllumeestekogude-sisestel konsultatsioonidel osa juhtpoliitikuid arvamusele, et Westel peab 
lahkuma, teine osa aga, nn. pangapõllumehed ja neid toetavad äriringkonnad pidasid 
paremaks Westeli jäämist.762 Ka Westeli tervis ei olnud korras.   

Riigikogu istungite vaheaeg venis pikaks. Enne jõuvahekordade selgumist ei tahtnud 
Riigikogu juhatus täiskogu kokku kutsuda. Tööerakond keeldus Põllumeestekogudega ühes 
koalitsioonis osalemast, kui senist suunda ei muudeta ning seda ajanud isikud jäävad 
valitsusse edasi.763 Põllumeestekogude eesmärgiks oli moodustada uus, lai koalitsioon, kuhu 
Tööerakonna asemel oleks kutsutud sotsiaaldemokraadid ja Asunike Koondus või jätkata 
koos vähemusvalitsuses Demokraatliku Liiduga. Sotsiaaldemokraadid ja asunikud ei olnud 
põhimõtteliselt võimuliidus osalemise vastu, ometigi kaugemale läbirääkimised ei jõudnud. 
Demokraatliku Liidu erakondadest oli Põllumeestekogudega koalitsioonis jätkamise suhtes 
kõige tõrjuvam Rahvuslik-Vabameelne Partei. Kristlik Rahvaerakond oli seevastu 
Põllumeestekogude suhtes kõige tolerantsemalt meelestatud. Demokraatliku Liidu 
võtmeparteis Rahvaliidus aga leiti, et kaksikvalitsus ei ole soovitav.764  

Tegemist ei olnud seega “tavalise” valitsuskriisiga, mil valitsuse moodustamise 
põhiküsimuseks oli kohtade jaotamine ning tegevuskava. Seekord hoidsid teised erakonnad 
Põllumeestekogude ja eriti Pätsiga distantsi. Ebamäärase olukorra teiseks põhjuseks oli 
tõenäoliselt ka erakondade kartus võtta sedavõrd keerulises olukorras endale vastutust. 
Otsustavate sammudega venitamine aga raskendas võimalusi majanduskriisist välja tulla. 

Riigikogu tuli uuesti kokku alles 14. veebruaril. Westel aga läks tervislikel põhjustel 
kaheks kuuks puhkusele.765 Oli avalikuks saladuseks, et ta enam ministritoolile tagasi ei 
pöördu. Päts ei olnud aga kaugeltki alla andnud.766 Arupärimistele hakati kohe vastama. 
Lisaks tuli veel sotsiaaldemokraatide ja iseseisvate sotsialistide arupärimine Riigikogu 
kommunistidest liikmete arreteerimiste kohta.767 Nimelt oli Riigikogu istungite vahel olnud 
valitsusel tegemist kommunistidega. 21. jaanuaril käivitunud politseioperatsiooni käigus 
korraldati läbiotsimisi kommunistliku suunaga töölisorganisatsioonides. Arreteeriti pea 200 
kommunisti, nende seas ka viis Riigikogu saadikut.768 Kommunistide arreteerimisest sai 
ajalehtede uus esilugu. Ei ole teada, kas operatsiooni alustamise kinnitanud K. Päts võttis 
kommunistid teadlikult ette, et parandada oma habrast olukorda valitsusjuhina.  

Vene-Balti tehaste laenu asjas vastas Westeli asemel kaubandus-tööstusminister 
Bernhard Rostfeld. Küsimus osutus valitsusele väga raskeks. 6. märtsil Riigikogu vastuvõetud 
üleminekuvormelis otsustati Rahvuslik-Vabameelse Partei ettepanekul moodustada endise 
kaubandus-tööstusministri Ipsbergi ning rahaminister Westeli tegevust uuriv komisjon, mis 
pidi vajadusel tegema ka ettepaneku võtta need isikud kohtulikult vastutusele.769 Näib, et ka  
Demokraatlik Liit tervikuna tegi nende sündmuste mõjul oma valiku. 6. ja 10. märtsi vahel 
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762 Rahaminister Westel lahkumas? – Vaba Maa 4.01.1924. 
763 O. Strandman. Valitsuse osaline kriis. – Vaba Maa 17.01.1924. 
764 Valitsuskriis surnud punktil. – Vaba Maa. 7.02.1924. 
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liikmete poolt esile kutsuda võiksid. (Valitsuse otsus 5.03.1924. ERA, f. 31, n. 2, s. 20, l. 508.) 
767 II Riigikogu protokollid, 6.03.1924. 3. ij, vg. 1–9.  
768 O. Kuuli väitel kujunenud just nüüd EKP liidritel plaan hakata valmistuma relvastatud ülestõusuks. Üks EKP 
juhte Otto Rästas läinud Eestist Moskvasse kooskõlastama mässuplaane Kominternis ja VK(b)P Keskkomitees. 
Paraku ei ole O. Kuuli viidanud, millele need väited tuginevad. (O. Kuuli. Sotsialistid ja kommunistid Eestis 
1917–1991. Tallinn, 1999, lk. 39–40.) 
769 II Riigikogu protokollid, 6.03.1924, 3. ij, vg. 244. 



teatati Põllumeestekogudele, et Demokraatlik Liit ei saa olemasoleva kokkuleppe alusel 
valitsuskoalitsiooni edasi jääda.770 Nüüd oli Pätsi valitsuse saatus otsustatud.771 

Õhk sai selgeks 10. märtsil. August Jürman esines Riigikogus Põllumeestekogude 
nimel süüdistava teadaandega. Nende erakond täheldanud sügisest peale, et teised 
koalitsioonirühmad ei ole huvitatud sõbralikust koostööst Riigikogus. Osa koalitsioonirühmi 
alustanud “kohe algusest peale meeleheitlikku sõjakäiku põllumeeste rühma ja tema esitajate 
vastu”. Nii teatas Jürman, et Põllumeestekogude rühm loeb valitsuse koalitsioonikokkuleppe 
omalt poolt kehtetuks. K. Päts teatas pärast Jürmani sõnavõttu, et valitsus lahkub täies 
koosseisus.772   
 Uue valitsuse moodustamise ettepaneku tegi Riigikogu esimees Jaan Tõnisson 
Konstantin Pätsile. Kas seejuures arvestas Tõnisson Põllumeestekogusid kui suurimat 
parlamendifraktsiooni või oli ettepanek ajendatud mõnest muust põhjusest, ei ole teada. K. 
Pätsil õnnestus koalitsiooni moodustamises kokku leppida vaid Kristliku Rahvaerakonna 
esindajatega, teised loobusid.773 15. märtsil tegi Riigikogu esimees ettepaneku senisele 
välisministrile, Kristliku Rahvaerakonna esindajale Friedrich Akelile võtta valitsuse 
kujundamine enda peale.774 Esmakordselt pärast Asutavat Kogu olid ka sotsiaaldemokraadid 
põhimõtteliselt nõus valitsuskoalitsioonis osalema.775 Valitsus moodustati siiski ilma nendeta. 
26. märtsil esitas Akel Riigikogu esimehele valitsuse nimekirja, kus Otto Strandman oli 
välisminister, Theodor Rõuk siseminister, Oskar Amberg sõjaminister, Hugo Rahamägi 
haridusminister, Christian Kaarna töö- ja hoolekandeminister, August Kerem 
põllutööminister, Rudolf Gabrel kohtuminister, Karl Kark teedeminister. Nii moodustasid 
valitsuse Demokraatlik Liit ja Tööerakond, kellel oli Riigikogus kokku vaid 32 häält. 
Vähemalt esialgu toetas valitsust ka Asunike Koondus. Heatahtlik oli ka venelaste ja sakslaste 
parlamendirühmade suhtumine. Kõige olulisem oli, et toetasid ka sotsiaaldemokraadid, kuid 
nende suhted Tööerakonnaga, kelle liikmest Strandmanist sai valitsuse vedur, polnud 
kaugeltki pingevabad. Igatahes olid sotsiaaldemokraadid kindlad ühes: “Muuseas nõuame 
sellelt valitsuselt kindlasti, et ta majanduspoliitikas ühe salkkonna rikastumisele, mida vana 
valitsus varjamatult ajas, järsu lõpu teeks ning Eesti panga “lahtised kraanid” sulgeks.”776  

Kõige olulisemad – rahaministri ja kaubandus-tööstusministri kohad jäid esialgu 
täitmata. Tekkinud olukorras ei olnud nendele kohtadele kerge leida häid kandidaate. Riskida 
ei saanud ning lihtsalt kohatäitjat ei olnud mõtet ametisse nimetada. Akel oli rahaministri 
kohta pakkunud Eesti Panga ühele direktorile Leo Sepale, too aga vastanud, et ministri amet 
pole kindel. Akel noominud teda – noor mees ja nii vähe idealismi. Sepp olevat 
konsulteerinud Aulega, kes edastanud talle Jaan Tõnissoni soovituse ministriks mitte 
hakata.777     

Uue valitsuse ametissekutsumisel jäid Põllumeestekogud, sotsiaaldemokraadid ja 
iseseisvad sotsialistid erapooletuteks. Poolthääli oli kokku 38, vastuhääli ei olnud.778 
Kaubandus-tööstusministri kohuseid hakkas täitma välisminister Otto Strandman, kes määrati 
ka riigivanema asetäitjaks. 
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V PEATÜKK. MURRANG 

 
Majanduspoliitiline võitlus 

 
Järgmise poole aasta jooksul võeti tormilises tempos vastu majanduspoliitilisi otsuseid, mis 
stabiliseerisid raha, said järgmise viie-kuue aasta majanduspoliitika aluseks ning avaldasid 
olulist mõju Eesti kogu edasisele majandusarengule.  
 1. aprillil sai Eesti Vabariik ka rahaministri. 49-aastane tööerakondlane, Viljandi 
Sakala Panga direktor ja Eesti Panga nõukogu liige Karl Baars hakkas täitma ühtlasi ka 
kaubandus-tööstusministri kohuseid. Samal päeval esitas riigivanem Friedrich Akel valitsuse 
deklaratsiooni, milles väljendas valitsuse kindlat tahet tihedaks koostööks parlamendiga. 
Majanduse alal toonitas Akel kokkuhoidmise ja otstarbekohase majandamise põhimõtet. 
Rahapoliitikas kriipsutas ta alla vajadust kindlustada kõigi abinõudega marga stabiilsus ning 
võtta marga valoriseerimine tõsiselt kaalumisele. Riigivanem deklareeris, et laenupoliitikas 
tuleb hoiduda spekulatiivsete ettevõtete finantseerimisest ja rohkem toetada põllumajandust. 
Ikaldusaasta raskustest ülesaamiseks nägi ta ette odavaprotsendilisi laene põllumajandusele.779  
 No kusagil siin võiks olla pilt nr 11 - Friedrich Akeli valitsus Deklaratsioon väljendas 
küll uue valitsuse tahet teha eelmise valitsusega sisse selge vahe, kuid jäi majandust käsitlevas 
üldsõnaliseks. Märkimist väärib kristlike rahvaerakondlaste ja tööerakondlaste juhitud 
valitsuse suur tähelepanu põllumajanduse finantseerimise vajadusele.  
 3. aprillil tuli deklaratsioon arutusele. Tõsisema kriitikaga tuli välja K. Päts, kes leidis 
oma pikas kõnes, et tema enda valitsus ei olnud midagi valesti teinud. “Meie rahaasjanduse 
tervendamiseks oli vähemalt lahkunud rahaministril kava olemas, et emissioon tuleks ühte 
kohta koondada.” Viimast pidas ta valoriseerimise eelduseks, ent leidis, et valoriseerimist ei 
saa võtta tõsiselt ning arvas, et ei ole suurt lootust selle teostamiseks II Riigikogu ajal – 
valoriseerimine nõudvat pikka kaalumist. Tollessamas kõnes väljendas Päts ka oma poliitilise 
kreedo, mida hiljem on ohtralt tsiteeritud: “....välispoliitikas ei tule, ka Venemaaga 
läbikäimises mitte, isikliku maitse järele käia….Rahvusvahelises poliitikas tuleb, kui tarvis, 
vanasarviku vanaema käe alt kinni võtta ja lõbus nägu teha, kui seda riigi ja rahva huvid 
nõuavad.”780 Need ei olnud tühjad sõnad, vähemalt puhul, kui riigi ja rahva huvid kõrvale 
jätta. Just samal ajal käisid Harju Panga läbirääkimised rahvusvahelise aferisti, bolševike 
rahapesija Armand Hammeriga.781 Teatavasti oli Päts selle panga asutajaid ja omanikke. 
 Deklaratsiooni arutelu jätkus tuliselt ka järgmisel päeval. Otto Strandman kritiseeris 
jõuliselt Pätsi etteastet. Ta väitis, et eelmine valitsus ei ole saanud 2 miljonit kuldrubla ja ei 
ole seda edasi andnud, nagu väitis Päts, vaid on ära kulutanud 10 miljonit kuldrubla. “Teie 
ütlete, et teie annate meile kulla kätte, millega meie võime poliitikat teha, aga need kotid on 
tühjad, ja meil tuleb nende tühjade kottidega tegevust alustada….Ja kui teie tulete seda 
poliitikat nõudma, siis teadke, et seda enne ei saa rajada, kui on täielik selgus, missugused 
ressursid temal tarvitada on.”782 Deklaratsiooni hääletamisel esitati vaid lihtüleminekuvormel, 
mis tõendab, et opositsioon mõistis, et ei ole suuteline valitsust kukutama.  
 12. aprillil võeti vastu riigi eelarve. Ühtlasi lõpetati ka Riigikogu 3. istungjärk. 
Järgmine, erakorraline istungjärk määrati 29. aprillile. 
 Vahepeal oli selgunud rahaministri väljavahetamise vajadus. 6. mail esitas Riigikogu 
juhatus parlamendile valitsuse teadaande Karl Baarsi ametist lahkumise kohta. Avaldus oli 
kirjutatud juba 2. mail. Baars oli rahaministrina passiivne. Ei ole teada, kas selle põhjuseks oli 
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seotus äriringkondadega, kes olid Eesti Pangast laenu saanud või kartus vastutuse ees. Eesti 
Panga nõukogu liikmena oli ka tema varasema laenupoliitikaga seotud. Tõenäoliselt oli tal 
väga raske täita erakonnakaaslaste nõuet vahetada välja oma kolleege Eesti Panga nõukogust. 
Igatahes tegid ta poliitilised vastased tema ministriksoleku ajast kurva kokkuvõtte: kuu aja 
jooksul kulutati 600 000 kuldrubla ning emissioon mitte ei langenud, vaid tõusis.783 “K. 
Baarsi pärandus uuele rahaministrile ei ole väga suur – ainult kimp maksmata uue 
majanduspoliitika veksleid” – resümeeris Nikolai Köstner.784 13. mail nimetati Baarsi asemel 
uueks rahaministriks Strandman, kes vabastati ühtlasi välisministri kohalt.  

Alles nüüd sai alata tõeline majandusreform. 48-aastane toeka väljanägemisega 
Strandman ei olnud koormatud Eesti Panga laenudega. Ta käsitles Eesti majanduslikke 
võimalusi poliitilises kontekstis ja teistmoodi kui varasemad Eesti majanduspoliitika juhid. 
Juba välisministrina oli ta kutsunud välja Eesti Moskva saadiku ning kaubandusatašeed ning 
uurinud, millised on  majanduslikud perspektiivid Venemaal. Strandman jõudis järeldusele, et 
Eesti rolliks ei ole olla transiidimaa Venemaa ja Euroopa vahel. Eesti enda ekspordivõimalusi 
Venemaale pidas Strandman väikesteks. Seetõttu suhtus ta ka skeptiliselt tsaariajal Eesti 
territooriumil kujunenud tööstuse arenguvõimalustesse, mille kohta ta hiljem ütles: 
“Sellepärast olen mina arvamusel, et meie metalli suurtööstus, mis õieti Vene pärandus, 
kunstlik pärandus on, mis surmale on määratud.”785  
 Juba Pätsi valitsus oli tõhusalt hakanud agraarkriisi leevendama. Korraldati 
loomasööda importi ja selle müüki võlgu. Karja kardetud massilist väljasuremist ei toimunud. 
Peale veeuputuse all kannatanud Peipsi-äärsete külade olid põllumehed kevadeks raskustest 
enam-vähem üle saanud. Riiklike toetuslaenude eest muretsesid seemnevilja juurde Eesti 
Seemnevilja Ühisus ja Eesti Tarvitajate Keskühisus. Tagavarad osteti lattu ja juba veebruari 
algusest hakati vastu võtma tellimusi seemneviljale, suurendades vastavalt tellimistele 
tagavarasid. Seemne muretsemiseks andis valitsus Eesti Panga kaudu 160 miljonit marka 
krediiti. Kokku muretseti juurde pisut üle 20% suvivilja seemet.786 
 Strandmani asumisega rahaministriks võttis valitsus kogu majanduse stabiliseerimise 
tõsiselt käsile. Juba kahe esimese rahaministriks olemise nädala jooksul esitas Strandman 
valitsusele ettepanekud riigiasutuste koosseisude koondamise, valoriseerimise ja tollitõstmise 
kohta ning sai neile heakskiidu. 
 17. mail, neli päeva pärast oma ametissenimetamist kutsus Strandman ajakirjanikud 
enda juurde ja tutvustas neile oma kavatsusi. Ta teatas, et aasta riigieelarve üsna suur 
puudujääk on möödapääsmatu, kuid hoiduda tuleks edasisest emissioonist, mis tooks kaasa 
inflatsiooni. Eelarve tasakaalustamiseks oli Strandman andnud Riigikassale korralduse 
ajutiselt erakorralisi ja Sõjaministeeriumi suuremaid krediite mitte väljastada. Olulise 
margakursi kindlustamise vahendina nägi Strandman krediitide piiramist Eesti Pangas. 
Eelarve tasakaalu viimine ja krediitide piiramine oli ette nähtud läbi viia suve jooksul. 
Strandmani arvates tuli ringlusest tagasi tõmmata üle 500 miljoni marga ning hädaabinõuna 
kaaluda mõnede luksuskaupade sisseveokeeldu, importkaupade, nagu riis ja suhkur, 
normeerimist ja tollide tõstmist üldse.787 
 19. maist alates tõstis Eesti Panga nõukogu, mille tööst nüüd ka Strandman 
rahaministrina osa võttis, laenuprotsendi 9–9,5ni. Samuti otsustati Strandmani nõudel 
viivitamatult asuda laenude osalisele sissenõudmisele. Laenud pidi tagasi nõutama eelkõige 
importäridelt ja madala tootlikkusega tööstusettevõtetelt. Kokku loodeti ruttu tagasi saada 
10% laenudest. Laenude sissenõudmise ettepanekute tegemiseks moodustati erikomisjon, kus 

                                                           
783 K. Baars kuu aega rahaministrina. – Kaja 8.05.1924. 
784 N. Köstner. K. Baarsi pärandus ja tuleviku väljavaated. – Eesti Majandus 1924, nr. 20, lk. 341. 
785 II Riigikogu protokollid, 20.06.1924, 5. ij, vg. 473. 
786 A. Kerem Riigikogus 15.05.1924. II Riigikogu protokollid, 4. ij, vg. 364–367. 
787 Rahaministri interview. – Eesti Majandus 1924,  nr. 21, lk. 386. 



tuli üle vaadata ligi 300 laenu.788 Liikusid kuuldused, et Strandman kavatseb Westeli kohtu 
alla anda.789   
        Nii ei ole imestada, et suhted “pangapõllumeestega” teravnesid  Riigikogus veelgi. 30. 
mail esitas rahaminister Riigikogus teadaande majandusseisukorrast ja valitsuse kavatsustest. 
Strandman teatas, et 1924. aasta eelarve on kavandatud 342 miljoni margase puudujäägiga 
ning kokkuleppel teiste ministritega on muudetud krediitide avamise korda. Seni olid kõik 
Riigikogu poolt avatud krediidid läinud otse ministeeriumide käsutusse, mai keskpaigast aga 
tehti kõik suuremad ülekanded alles pärast seda, kui vastav minister oli kulutuse 
rahaministriga kooskõlastanud.790 Edasi kõneles rahaminister üldistest väljavaadetest riigi 
eelarve täitmisel. Arvandmeid analüüsides leidis ta, et vara on täpsemaid prognoose teha, kuid 
katastroofi ei ole karta. Plaanis on 1924. eelarveaasta ülejäägiga lõpetada, milleks tuleb 
riigiasutuste kulusid kokku tõmmata, seejuures töötajaid koondada. Vastava seaduse oli 
valitsus  heaks kiitnud. Hoopis murelikum oli Strandman aga kogu rahvamajandust vaadeldes. 
Tema arvates oli marga kõikumise peapõhjuseks 1923. aasta sügisest peale eelkõige 
väliskaubandusbilansi puudujääk. Ta pidas alarmeerivaks, et ka 1924. aasta esimesel kolmel 
kuul oli sissevedu olnud  tuntavas ülekaalus.791 

Vahepeal oli valitsus suutnud kindlaks teha allesoleva kulla- ja valuutatagavara 
suuruse. Strandman teatas, et kui 1922. aasta juunis oli emissioon peaaegu täielikult kaetud 
kulla ja valuutaga ning Eesti Pangal ning Riigikassal oli kokku 3,5 miljardi marga eest kulda 
ja välisvaluutat, siis nüüd on Riigikassal sellest alles ainult 910 miljonit ja Eesti Pangal pisut 
üle 100 miljoni.792 Samas on Eesti Panga laenude summa suurenenud 4900 miljonini. 
Olukorra parandamise meetodina lükkas Strandman resoluutselt tagasi paberraha täiendava 
emissiooni. “Kui meie tahame tõsiselt meie rahvamajanduse parandamisele asuda, kui meie 
tahame veerevat vankrit kinni pidada, siis tuleb, minu arusaamise järele, küll tagasi pöörata 
vana majandusteaduse juurde, ja nimelt, et ükski rahvas ei või rohkem välja anda, kui tema ise 
produtseerib, ja raha on siis kindel, kui tema metalliga on kindlustatud.” Strandman tõi 
õigustatult Eestile eeskujuks Läti konservatiivse rahapoliitika.793 Sellega šokeeris ta nii 
Riigikogu liikmeid kui ka avalikkust. Eelnevalt olid Rahaministeeriumi nõunikud Riias 
tutvunud Läti raha- ja majanduspoliitikaga. “Päevaleht” ja “Kaja” kritiseerisid seda käiku 
teravalt.794   

Strandman leidis, et marga stabiliseerimiseks on kaks teed – esiteks riigi kulutuste 
vähendamine ja eelarve ülejäägi võrra paberraha ringlusest kõrvaldamine ning teiseks – Eesti 
Panga laenude vähendamine ning selle kaudu osa paberraha ringlusest tagasitõmbamine. Ta 
arvas, et mõlemat tuleb teha raudse käega. Senise Eesti Panga poliitika eest vastutab valitsus. 
Ka edaspidi peaks Eesti Pank laenupoliitikas talitama valitsuse üldiste juhtnööride järgi. 
Samas, ennetades umbusaldust parlamendis, arvas ta, et ka Riigikogu peab võtma seisukoha. 
Veel pidi valitsus püüdma piirata sissevedu. Ta teatas, et valitsus on heaks kiitnud mõtte, et 
peaaegu kõikidele kaupadele peale esmatähtsate toiduainete tuleb tõsta tolle keskmiselt 30% 
võrra, mõnede kaupade tolle aga 50–100%.  
                                                           
788 Eesti Panga laenupoliitikas muudatused. – Postimees 18.05.1924; Eesti Panga laenude piiramise küsimus. – 
Postimees 21.05.1924. 
789 Jaan Raamot öelnud sel puhul E. Laamanile: “Mis me üksteist blameerime; vaja omavahel kokku leppida, et 
sõim ära jääks. Õõnestame ainult oma üldist krediiti.” (E. Laamani päevik. 18.05.1924. ERA, f. 827, n. 1, s. 6a, l. 
110.)   
790 Vastava ettepaneku valitsuses oli Strandman teinud juba välisministrina valitsuse deklaratsiooni koostamisel. 
(Valitsuse koosoleku protokoll 1.04.1924. ERA, f. 31, n. 2, s. 21, l. 679.) 
791 II Riigikogu protokollid, 30.05.1924, 4. ij, vg. 675–680. 
792 Niisiis oli Strandmani väitel 1922. aasta juunis Eesti riigil 20 miljoni kuldrubla eest kulda ja välisvaluutat. 
Tõenäoliselt pärinesid need Strandmani andmed kas Eesti Pangast või Riigikassast. Täpseteks ei ole neid põhjust 
pidada, kuid kindlasti ei saanud vastav summa olla väiksem.    
793 II Riigikogu protokollid, 30.05.1924, 4. ij, vg. 680–685. 
794 Vassimise abil ühisest tegutsemisest. – Eesti Majandus 1924, nr. 22, lk. 327. 



Edasi rääkis Strandman, et valitsus on tema ettepanekul jõudnud otsusele kehtestada 
seadus, mille kohaselt iga toimingut võib sõlmida mitte ainult pabermarkades, vaid ka teistes, 
reaalselt olematutes, kuid fikseeritud üksustes. Valoriseerimise teostamiseni oli nüüd 
tegelikult jõutud. Iga võlausaldaja võib nõuda, et talle varasemad laenud tagasi makstakse 
fikseeritud kursi järgi, mille tulemusel  tõuseb usaldus rahanduse ja pankade vastu. Sellest 
pidid Strandmani arvates olema huvitatud nii pangad kui ka Eesti riik kui suurim 
võlausaldaja. Eesti Panga laenude valoriseerimine pidi Strandmani arvates toimuma viisil, et 
pangast kontokorrentlaenu saanud isik pannakse valiku ette, kas ta on valoriseerimisega nõus 
või maksab võla tähtajal tagasi. Kas üksus peaks olema kroon või frank, selle jättis Strandman 
lahtiseks, kuigi ta ise oli seisukohal, et see peaks olema kroon. Rootsi kroon kurss vastas tollel 
hetkel nimelt sajale Eesti margale.  

Ka vekslilaenud pidi pikendamise korral valoriseeritama. Strandman pidas krediitide 
valoriseerimist põhiliselt kolme kuuga teostatavaks. Vastav seaduseelnõu oli 
Rahaministeeriumis juba välja töötatud ning Strandman oli selle valitsusele ette kandnud.  

Teistest abinõudest pidas Strandman olulisemaks lina ja metsa müümist välismaale. 
Ta märkis veel, et varem on välislaenu hankimiseks olnud soodsaid võimalusi, kuid praegu 
enam mitte. Ta arvas, et kõigepealt tuleb ise näidata, et olukord suudetakse parandada ja kui 
välismaal selgusele jõutakse, et selleks on tõsine tahtmine, siis tuleb ka toetus. Strandmani 
arvates piisanuks poolest miljardist margast välisvaluutas. See oli ca 300 tuhat naelsterlingit, 
st. üle nelja korra vähem, kui lõpuks laenati. Veel pani Strandman ette määrata kindlaks 
vahekord Eesti Panga ja valitsuse vahel, kohustades viimast margakurssi hoidma. Selleks tuli 
Eesti Panga käsutusse anda riigi väärismetalli- ja valuutatagavarad, kusjuures nende 
tagavarade kasutamine pidi toimuma täpselt valitsuse poolt kinnitatud ja Riigikogule esitatud 
tehtud kava järgi.795 Strandmani pikka ja murelikku, samas aga vaoshoitud kõnet – kus ta ka 
tehtud vigade puhul kõneles “meie” vormis, kuulati tähelepanelikult ja tolle aja Riigikogu 
praktikat arvestades peaaegu erandlikult vahelehüüeteta. Kuid inflatsionistidemeelne 
ajakirjandus Strandmanile armu ei heitnud. “Päevaleht” iseloomustas Strandmani kava kui 
sukasääre poliitikat, st. raha kokku tõmbamist ilma nimetamata, mis rahaga ette võtta ja kui 
riigi varanduste realiseerimist oksjonil Riigikassa kasuks.796  

Samal päeval võeti kolmandal lugemisel vastu tollitariifide seadus, mille põhisisu 
seisnes selles, et tollimaksu võis võtta nii Eesti markades kui välisvaluutas. Viimasel juhul 
pidi see sisse nõutama kursi järgi Eesti markades. Tollitariife pidi maksma panema või 
muutma seadusandja, kuid valitsus võis esialgselt kehtestada neid uusi tollitariife, mille 
muutmise eelnõu oli Riigikogule esitatud.797 Seaduse vastuvõtmine oli kahtlemata valitsuse 
suur võit. Tegemist oli võimaluse loomisega tollimaksude valoriseerimiseks, millega sai 
efektiivselt toestada kogu valoriseerimisaktsiooni.  

Oluline oli ka tollimaksude kehtestamise korra muutmine. Varem võis valitsus teha 
seda oma määrusega. Pätsi valitsuse ajal oli levinud ka praktika, mille kohaselt valitsus 
vabastas ühekordsete otsustega ettevõtete taotlusel importkaupu tollimaksust. Seejuures olid 
tollimäärad terava poliitilise võitluse objektideks, sest nende muutmise kaudu said poliitikud 
võimaluse eelistada ühtesid ettevõtteid teistele. Nüüd võis valitsus esialgu ise tollid 
kehtestada, mis taolise kiireloomulise ja tundliku aktsiooni puhul oli väga vajalik, kuid ühtlasi 
pidi ta parlamendile vastava eelnõu esitama. Parlament pidi vastava otsuse kas heaks kiitma 
või tagasi lükkama ja viimasel juhul kaotasid määrusega kehtestatud tollimäärad kehtivuse. 
Seadus võeti lõpphääletusel ilma kriitikata vastu.  
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Läbirääkimised valitsuse kava kohta avati valitsuse soovil järgmisel hommikul. Kaua 
ei tohtinud venitada, sest börs ja avalikkus olid ootel.  

Kõigepealt võttis sõna sotsiaaldemokraatide esikõneleja Mihkel Martna, kes 
tunnustas algatuseks valitsust sotsiaaldemokraatide nimel selle eest, et too on Riigikogu ette 
tulnud sedavõrd konkreetse kavaga. Martna väitis, et eelarve tasakaal ja ülejääk, nagu ka 
riigiasutuste koosseisude vähendamine on alati sotsiaaldemokraatide eesmärgiks olnud. 
Tollitariifide võimalikku tõstmist ei võtnud aga sotsiaaldemokraadid rõõmusõnumina. Martna 
väitis, et ei ole teada, kas ka tarbeainete pealt tahetakse tolle tõsta ja nad ei saa selles mõttes 
blankovekslile alla kirjutada. Valoriseerimise vastu ei olnud sotsiaaldemokraatidel Martna 
väitel aga midagi. Lõpuks leidis Martna, et esitatud kava elluviimise tagajärjel jäävad “hulgad 
töölised ilma tööta” ning valitsus ei ole näidanud, kuidas seda probleemi lahendada. Ta teatas, 
et kuni valitsus ei ole selle kohta seletusi andnud, jäävad sotsiaaldemokraadid äraootavale 
seisukohale. Tegu oli vaoshoitud kõne ja konstruktiivse seisukohaga, arvestades 
sotsiaaldemokraatide tavapärast opositsioonilisust. Seega toetasid sotsiaaldemokraadid  peale 
tollipoliitika kõiges muus Strandmani kava. 

Saksa vähemusrahvuse rühma esindaja Riigikogus Carl Schilling tunnustas 
Strandmani rahulikku esinemist, leidis aga siiski, et Eesti Panga reformi kohta oleks rohkem 
teavet vaja. Ta rõhutas, et esitatud programm on suurte vapustuste ärahoidmise kava ning 
palus rahvasaadikuil mitte tegeleda erakondliku võitlusega. Ta leidis, et majanduse 
tervendamine nõuab head koostööd, milleks Balti-Saksa erakond valmis on. J. Jürna seletas 
kommunistide poolt, et Eesti töörahva valitsus, kes varem või hiljem võimule pääseb, ei 
maksa pennigi nendest võlgadest, mida kodanlik valitsus teinud on. Ta tegi ettepaneku: “Ära 
kuulates valitsuse esitaja seletusi Eesti rahaasjanduse ja kogu majanduse kohta ja arvesse 
võttes, et Eesti majandust suudab üles ehitada ainult tõelik tööliste ja talupoegade valitsus, kes 
kohe läbirääkimisi algaks Eesti ühendamise kohta nõukogude sotsialistlikkude vabariikide 
liiduga, avaldab valitsusele umbusaldust ja läheb päevakorras edasi.” Kommunistid olid 
kevadeks väga riiakaks muutunud.  

Vene vähemusrahvuse fraktsiooni esindaja Pjotr Baranin teatas, et tema rühm on 
valmis esitatud programmi heaks kiitma. Vene fraktsioon pidas parimaks marga 
stabiliseerimise vahendiks välislaenu. 

Jaan Tõnisson nentis, et nende vesivõsude väljaopereerimine, mis  rahvamajanduse 
alal nõnda lopsakalt kasvanud, on vajalik, kuid unustada ei tohi, et need operatsioonid 
tähendavad ka suur verekaotust. Üldiselt oli Tõnissoni sõnavõtt toetav ja samas murelik. Las 
Tõnisson olla kusagil siinkandis - pilt nr 5 - Jaan Tõnisson 

K. Kornel pani Rahvaerakonna nimel ette üleminekuvormeli, milles Riigikogu 
tunnistas valitsuse kava üldiselt vastuvõetavaks, soovitades seda nii ellu viia, et sellega 
suuremaid vapustusi ei kaasneks. K. Einbund teatas, et Põllumeestekogude rühm jääb 
erapooletuks. J. Piiskar väitis iseseisvate sotsialistide nimel, et teesid olid liiga deklaratiivsed 
ning nende rühm kava kui tervikut toetada ei saa. Riigikogu hääletas Jürna ja Korneli 
üleminekuvormelit ning kiitis viimase heaks.798 Valitsus oli saanud Riigikogu heakskiidu ja 
tegevusvabaduse. Riigikogu IV istungjärk lõppes 6. juunil. 

Valitsus asus tegutsema. Juba juuni keskpaigaks oli Eesti Panga laene umbes 500 
miljoni marga ulatuses valoriseeritud, ehkki sellekohast seadust veel ei olnud, mistõttu puudus 
ühtlane alus. Ümberarvamise üksuseks võeti rukki kilogrammid, kulla grammid jt.799 

Valitsus tõstis ka sisseveotolle.800 3. juuni määrusega, mis kehtestati 4. juunist  
telegraafi teel, kõrgendati tolle 30–75% võrra, st. väga tuntavalt, ja nii paljudel kaupadel, et 
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määruses oli lihtsam üles lugeda need artiklid, mille toll endiseks jäi. Nisuterade, tubaka, 
kivisöe ja koksi tolli tõsteti näiteks 75%, mitmete puuviljade ja marjade tolli samuti 75%, 
toidu-, maitseainete, riideesemete, pesu ja pudukaupade tolle 50% ja kõikide teiste kaupade 
tolle 30%. Kaupade seas, mille tollimäärasid ei tõstetud, olid tähtsamateks jahu, nahk, nafta, 
malm, teras, metallid, tööriistad, põllutöömasinad, paber, puuvill, lina, kanep, vill ja 
puuvillane riie.801 Strandman andis selle määruse nende 1921. aastal ajutise valitsemise korra 
§ 12-a põhjal vastuvõetud seaduste alusel, mis lubasid rahaministril kokkuleppel kaubandus-
tööstusministriga tollimakse määrata.802 Ehkki juriidiliselt oli määrus korrektne, vastandus ta 
oma mõttelt äsja vastuvõetud tollitariifide seadusele, mille kohaselt tolle sai muuta vaid 
seadusandja. See seadus oli veel Riigi Teatajas välja kuulutamata ega kehtinud. Suuremat tüli 
sellest küsimusest siiski ei tekkinud. Sotsiaaldemokraadid olid tollide tõstmisest küll üsna 
ärritunud.  

Riigikogu V istungjärk algas juba 12. juunil ning kohe samal päeval esitas 
rahaminister ettekande. Ta oli lubanud, et valitsus esineb Riigikogule oma tegevuskavaga 
Eesti Panga suhtes veel enne, kui pank valuutatagavarad oma käsutusse saab.  

Kõigepealt oli valitsus otsustanud, et hoolimata Eesti Panga põhikirja puudulikkusest 
ei ole õige seda kohe parandama hakata ning tuleb leppida, et valitsus kui Eesti Panga 
täiskogu määrab Riigikogu teadmisel ära need suunad, mida Eesti Pank järgima peab. Need 
suunad või teesid, nagu Strandman neid nimetas, olid järgmised: 1. Raha liikumise 
korraldamine ja marga kindlustamine kuulub Eesti Panga ülesannete hulka. 2. Kogu 
emissioon koondatakse Eesti Panka. Viimase põhikapitali suurendatakse. Raharinglust 
vähendatakse nii Eesti Panga tegevuse kui ka riigi eelarve kokkutõmbamise kaudu. 3. 
Deflatsioon kutsutakse esile krediitide tagasitõmbamise teel Eesti Pangas ja kokkuhoidmise 
kaudu riigi kuludes, kuni emissiooni väärismetalli- ja valuutakate tõuseb vähemalt 60%-ni, 
kusjuures emissiooni katteks ei saa lugeda laenusid valuutas. Selleks loobutakse algul valuuta 
vabalt turuleandmisest, seda antakse vaid määral, mil on võimalik ringlevat raha sisse 
tõmmata deflatsiooni läbiviimiseks. Eeskätt rahuldatakse valuutanõudmised elanike 
toitlustamisel ning varustamisel esmatarbekaupadega. 4. Eesti Pank on impordi 
finantseerimisel ettevaatlik ja keeldub garantiide andmisest välisvaluutas klientide arvel, kuid 
teeb kergendust ekspordi finantseerimisel kui sellega kaasneb eksportööride kohustus saadud 
valuuta Eesti Pangale müüa. 5. Eesti Panga krediidid peavad olema lühiajalised ja likviidsed, 
kindlustuseks võivad olla ainult kindlad ärivekslid ja kergesti realiseeritavad kaubad, mitte 
ettevõtte sisseseaded ja masinad. Muid kindlustusi võib ja tuleb nõuda ainult lisatagatistena. 6. 
“Sõbralaenud” kõrvaldatakse Eesti Panga portfellist kindla tähtaja jooksul. 7. 
Tööstusettevõtete krediidi ülemmääraks peab olema nende põhikapitali suurus. Erandeid 
lubatakse vaid rahaministri nõusolekul. 8. Eesti Panga portfell võetakse laenuvõtjate kaupa 
revideerimisele. Likvideeritakse kõik krediidid, mis oma likviidsuse, tähtaja, otstarbe või 
kindlustuste poolest eelmistele nõuetele ei vasta. 9. Uute krediitide avamise korda 
muudetakse. Eesti Panga nõukogu määrab liikmed, kes diskontokomitee kohuseid täidavad. 
Panga juhatus ei tohi ühtegi krediiti avada või suurendada ilma diskontokomitee nõusolekuta, 
kuid juhatus võib diskontokomitee lubatud krediidist keelduda. 10. Eesti Panga tegevust ja 
valitsuse juhtnööride täitmist kontrollib rahaminister, kes on Eesti Panga nõukogu liige.803 
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801 Riigi Teataja 1924, nr. 72/73, lk. 482–483. 
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Neid üldisi põhimõtteid lubati järele proovida, et pärast seda asuda Eesti Panga põhikirja 
muutmisele. 

Riigikogu ei saanud võimalust rahaministri ettekannet arutada. Osaliselt oligi 
Strandmani esinemine vormitäide, mis oli mõeldud eelkõige sotsiaaldemokraatidele, sest 
nende toel sai Strandmani majanduspoliitika üldse teostuda. Nüüd hakati Eesti Pangas 
valuutamüüki lubama ainult kindla kontrolli all ja Pankade nõukogu poolt heakskiidetud 
otstarveteks.804  

Eesti Pangas toimusid ka olulised personalimuudatused. Nimelt oli Eesti Panga 
nõukogu võtnud märtsi lõpul vastu otsuse juhatuse roteerumisest: igal aastal pidi üks juhatuse 
liige välja vahetatama, president pidi aga vahetuma iga viie aasta tagant. Esialgu oli plaanis 
asendada J. Sihver sotsiaaldemokraat Karl Virmaga. Millegipärast see vahetus ei teostunud, 
küll aga tõstis valitsus Strandmani ettepanekul oma otsusega 6. juunist Eesti Panga juhatuse 
liikmete arvu neljale ja nimetas Eesti Panga neljandaks juhatuse liikmeks J. Kuke. Valitsuse 
25. juuli otsusega vahetati J. Sihver välja Tõnis Varese vastu.805 Kahtlemata nõrgendasid need 
vahetused lahtiste kraanide pooldajate positsioone.  
 13. juunil tuli Riigikogus arutusele kaheparagrahviline riigiasutuste koosseisude 
vähendamise seadus, mis andnuks valitsusele laiad volitused ametnike koondamiseks. 
Tegelikult oleks Strandmani kava kohaselt koondamisohtu sattunud eelkõige materiaalselt 
kindlustatud ametnikud ning ametnike naised.806  

Eelnõu sai Riigikogus Põllumeestekogude ja kommunistide ning iseseisvate 
sotsialistide tugeva kriitika osaliseks väidetavalt selle mittevastavuse tõttu põhiseadusele. 
Koalitsiooni toetavad poliitikud millegipärast vaikisid ning Strandman tegi ettepaneku anda 
see üldkomisjonile seisukoha võtmiseks.807  

19. juunil tuli eelnõu üldkomisjonist uuesti täiskogusse, seekord ka uue nime all – 
riigiasutuste töö koondamise seadus. Tegemist oli pisut muudetud redaktsiooniga, mis 
komisjoni enamuse arvates põhiseadusega vastuolus ei olnud. Eelnõu vastu kõneles iseäranis 
tuliselt iseseisev sotsialist Oskar Gustavson, vähem tuliselt sotsiaaldemokraat Leopold 
Johanson. Põllumeestekogulase K. Einbundi kõne mõte oli see, et ka varem ei ole 
ametiasutustes laiutatud. Strandman vastas Gustavsonile, et poliitilise meelsuse pärast 
ametnikke ei vallandata. Seaduseelnõu võeti esimesel lugemisel vastu. Hääletati ka aruandja 
Tõnis Kalbuse ettepaneku poolt, et eelnõu tuleks teisele lugemisele ilma kolmepäevase 
vaheajata. Sama päeva õhtupoolikul jätkati arutelu. K. Einbund tegi mõningaid parandusi 
eesmärgiga valitsuse tegevussfääri piirata. Need ei läinud läbi ja ilmse häälteenamusega võeti 
eelnõu teisel lugemisel vastu. Järgmise päeva pärastlõunal ka kolmandal lugemisel ilma 
vaidlusteta ja redaktsioonikomisjoni andmata.808 Näib, et Põllumeestekogud olid vist selleks 
ajaks venitamistaktikast loobunud. Tegelikult oli pangapõllumeestele hoopis olulisem olnud 
valoriseerimise seadus, mis selleks ajaks oli juba nende tahte vastaselt vastu võetud.  

 
Võlgade valoriseerimine 

 

                                                                                                                                                                                     
teadmiseks võtta ja rahaminister Westelile järelekaalumiseks saata. (Valitsuse otsus 21.11.1923. ERA, f. 31, n. 2, 
s. 19, l. 2784; Eesti Pank valitsusele 13.11.1923. ERA, f. 31, n. 2, s. 19, l. 2803–2804.)   
804 Eesti Pank 1924, lk. 6–7. 
805 Valitsuse otsused 6.06.1924. ERA, f. 31, n. 2, s. 21, l. 1078–1079; Valitsuse otsus 25.07.1924. ERA, f. 31, n. 
2, s. 22, l. 1354; Muudatused Eesti Panga juhatuses. – Postimees 1.04.1924; Eesti Panga juhatuse liikmete 
ümbervalimine. – Postimees 4.07.1924; Riigikohtunik Tõnis Vares Eesti Panga presidendiks nimetatud. – 
Postimees 26.07.1924; Eesti Panga juhatuse täienemine. – Päevaleht 7.06.1924. 
806 Strandmani majanduspoliitika ei ärata usaldust. – Päevaleht 18.07.1924. 
807 II Riigikogu protokollid, 13.06.1924, 5. ij, vg. 70–95. 
808 II Riigikogu protokollid, 20.06.1924, 5. ij, vg. 295–314, 378–382, 464. 



Majanduse tervendamise üheks olulisemaks instrumendiks Eesti tingimustes oli 
valoriseerimine. Selle tähtsus oli nii otseselt finantsiline – rahandusmehhanismi korrastamine, 
kuid mis veel olulisem – psühholoogiline – kindla aluse kehtestamine võlgade 
tagasimaksmiseks ja kindla kullasisaldusega rahaüksuse loomine pidi tooma usalduse riigi 
raha ja majanduse vastu tervikuna ning võtma Eesti Pangast laenanutelt soovi tagasimaksmist 
venitada. Ning tekkinud olukorras sai just nii võtta mõjukatelt, ent võlgades 
majandusringkondadelt motiiv lasta Eesti rahaühik hüperinflatsiooni.  
 Võlgade fikseerimise ühik oli ka märgiks Eesti raha stabiliseerimistasemele. Nii sõltus 
edasine majandusareng valoriseerimise viisist, kuid eelkõige fikseeritava üksuse pariteedist. 
Eesti rahaüksuse mõõduka allaväärtustamise korral saanuksid Eesti eksporttootmisalad tugeva 
impulsi, majanduse areng kiirenenuks, ent kinnisvarade ja hoiusummade omanikud, 
võlausaldajad ning kindlapalgalised kaotanuksid. Olulise deflatsiooni esilekutsumise korral 
viimased elanikkonna grupid võitnuksid, kuid majanduskasv oleks tarretunud.  

Valoriseerimise kaudu sai tõmmata selge piiri endise rahapoliitikaga. Ja loomulikult 
olid valoriseerimise vastu kõige tugevamalt need, kes olid lootnud marga kukkumisega oma 
võlgadest lahti saada. J. Laidoner öelnud otsekoheselt: “Ma ostsin maja kahekordse hinna 
eest, ma pean ju ometi seda nüüd odavama rahaga kinnimaksta võima.”809 Veel 3. aprillil oli 
Päts kinnitanud, et valoriseerimist ei suudeta selle Riigikogu ajal (ehk kuni 1926. aastani) läbi 
viia. Kuid mai teisel poolel oli Strandmani valoriseerimise kava juba valitsuses heaks 
kiidetud. Juuni keskpaigaks oli Eesti Panga ja Riigikassa antud laenudest osa valoriseeritud, 
kuid ilma seaduseta. Eesti Pank pani võlglased dilemma ette, kas valoriseerib laenud ja 
pikendab need või ei tee kumbagi. Eesti Panga laenud olid antud kuni kuuekuulise tähtajaga ja 
Eesti Pank ei olnud kohustatud neid pikendama.  

Senini oli Strandman toiminud nähtavate tagasilöökideta. 3. juunil oli eelnõu, mis 
kandis nime “seadus lepingute sõlmimise kohta kuldvaluutas”, arutatud valitsuses ja see oli 
heaks kiidetud.810  
 6. juunil alustas eelnõu arutamist Rahaasjanduse komisjon. Strandman andis selgitusi 
ise. Valitsuse eelnõu nägi ette toimingute, lepingute ja kohustuste sõlmimist poolte 
nõusolekul kullaüksuse alusel, mis võrdub 0,4032 grammile puhtas kullas (st. Rootsi krooni 
kullasisaldus) ja mida nimetatakse “taalder”. Hüpoteegid, mis olid ingrosseeritud Eesti 
markades seaduse maksmahakkamise päevani, pidi ilma poolte kokkuleppeta loetama taaldri 
summas, milleks oli üks sajandik ingrosseeritud summast Eesti markades. See ei puutunud 
hüpoteeklaenudesse, mis olid tehtud Vene rublades või idarublades ja Saksa rahas, 
välisvaluutas või suhtes välisvaluutaga.811 Nii pidi hüpoteeklaenud tagasi makstama suhtega 1 
Eesti mark 0,004032 grammi kulda, ilma poolte eraldi kokkuleppeta. Uute tehingute 
arvestamise alus, st. marga edasine kulla alus ei olnud aga üheselt fikseeritud. Siiski seostas 
avalik arvamus seda täiesti üheselt ühikuga, mis määratakse võlgade tagasimaksmiseks.     

Rahvusvabameelsete esindaja Ernst Weberman pani ette võtta seaduseelnõu kohe 
arutusele. Sotsiaaldemokraat Leopold Johanson vaidles vastu, leides, et komisjoni liikmed ei 
ole jõudnud eelnõuga tutvuda.812 Nii ka otsustati. Seega ei olnud sotsiaaldemokraatide toetus 
valoriseerimisele sugugi ühene. Johanson oli ennegi Strandmani kavade vastu välja astunud.  

13. juunil jõudis eelnõu uuesti Rahaasjanduse komisjoni. Aruandja J. Kukk soovitas 
viia eelnõusse sisse parandus, et rahaministril oleks õigus kindlaks määrata, missuguseid 
toiminguid, lepinguid ja kohustusi võib kullaüksuse alusel sõlmida. Põllumeestekogulane 
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Karl Ipsberg leidis, et valoriseerimise küsimust tuleks otsustada ettevaatlikult ning piirata 
valoriseerimine teatavate liikidega, mis tuleks aga juba seaduses eneses kindlaks määrata. 
Kullaüksusena oleks frank vastuvõetavam kui kroon. P. Baranin lootis, et valoriseerimine 
aitab kaasa hoiusummade kasvamisele ning soovitas taalri (seda nimetust oli hakatud 
kasutama Rahaasjanduse komisjonis) asemele võtta kuldmarga. J. Kukk teatas seepeale, et ta 
on ise uue eelnõu kokku seadnud, milles on kuldmark aluseks võetud ning et kavandatav 
valoriseerimine Eestis erineb teistest selle sammu ette võtnud riikidest, kuna Eesti kavandab 
metallraha sisseviimist – mis tähendaks täiskullastandardit! Kukk pidas seda võimalikuks, 
kuna Eesti pabermarga olukord ei ole katastroofiline. Ipsbergile vastu vaieldes leidis ta, et 
eelnõus ei ole soovitav määrata kindlaks tehingute liike, mis peaksid valoriseerimise alla 
kuuluma, sest see teeks valoriseerimise paindumatuks. Kukk ei välistanud võimalust, et 
kuldraha kasutuselevõtuga elukallidus tõuseb.  

Strandman ja valitsus ei pooldanud täiskullastandardile üleminekut. See olnuks ka 
ilmvõimatu, sest juuni keskpaigas oli Riigikassal ja Eesti Pangal vaba kulla- ja 
välisvaluutatagavara vaid 1 miljardi marga eest, ent marku ringles üle kolme korra rohkem 
(tabel 16). Täiskullastandardile üleminek tähendanuks markade ringluse ja kullatagavarade 
võrdsustamist, st. ennenägematu ulatusega deflatsiooni esilekutsumist ja marga 
revalveerimist. See pärssinuks väga tugevasti majanduskasvu ja kui keegi suutnuks selle läbi 
viia, siis olnuks see majanduskasvule ilmselt mitte vähem kahjulik kui hüperinflatsioon. 
Erinevalt hüperinflatsioonist võinuks see ettepanek esialgu kahtlemata poliitilist profiiti tuua. 
Väheusutav siiski, et Juhan Kukk selle peal väljas oli ning ignorantseks pole teda ka alust 
pidada  Pole välistatud, et Kuke ettepanek oli tehtud hoopis kokkuleppel Strandmaniga, 
selleks, et võlglasi šokeerida. Pakutud lahendus olnuks võlglastele kõige kahjulikum ja seeläbi 
võisid Strandman ja Kukk üritada neid mõistliku valoriseerimise suhtes järeleandlikumaks 
muuta. 
 Verner Hasselblatt soovitas samuti märkida ära valoriseerimise alla käivate tehingute 
liigid. Rahvaerakondlane Karl Kornel leidis, et pangad on niigi osanud ennast marga languse 
vastu kindlustada, seetõttu tuleb nüüd peatähelepanu pöörata hoiusummade kindlustamisele, 
sest muidu hakatakse neid pankadest välja tooma. K. Ipsberg arvas, et kuldmarga 
sisseviimisel hakkab pabermark langema, eriti siis, kui riigipank oma nõudmisi hakkab 
valoriseerima. Ta leidis, et ei või valoriseerimist jätta poolte kokkuleppe asjaks, sest sellega 
murtaks majanduslikult nõrgem pool. Põllumeestekogulane August Jürman arvas, et nendele, 
kes selle seaduse kehtimahakkamiseni on pikemaajalisi lepinguid teinud, võib valoriseerimine 
tuua suurt kahju. Pangad on ennast marga langemise vastu kindlustanud. Nendel ei ole enam 
huvi hoida Eesti marga stabiilsust. L. Johanson pani ette katkestada eelnõu arutamine. Eelnõu 
otsustati uuesti arutusele võtta 16. juunil.813 Põllumeestekogulaste eelnõu ründamine ja 
venitamine on mõistetav, teiste rahvasaadikute puhul võis aga avalduda kartus sedavõrd 
oluliste otsuste ees.  

Vahepeal oli ajakirjandus valoriseerimist elavalt kommenteerinud, vastandades Kuke 
seisukohti Strandmani omadele. Seetõttu algas 16. juuni Rahaasjanduse komisjoni istung 
Kuke avaldusega, et tema poolt esitatud eelnõu ei lahkne oluliselt valitsuse eelnõust. Vahe 
seisnenud Kuke väitel ainult selles, et tema eelnõus oli valitsusele antud õigus määrata 
tehingute liike, mida valoriseeritakse, ning seal soovitakse kindlaks määrata ka kuldraha 
üksus. Sellega oli täiskullastandardi idee vaikselt ära vajunud.  
 16. juuni koosolekul ei olnud Põllumeestekogude venitamistaktika muutunud. K. 
Ipsberg soovitas taas eelnõus fikseerida, missuguseid tehinguid valoriseerida ning samuti 
kord, kuidas kullaüksust börsil koteeritakse. Ta pani ette saata nii Kuke kui ka Hasselblatti 
eelnõu valitsusele seisukoha võtmiseks. Ernst Weberman soovitas eelnõu esimesel lugemisel 
vastu võtta ja kohe teisele lugemisele asuda. L. Johanson arvas, et valoriseerimine toob kaasa 
                                                           
813 II Riigikogu Rahaasjanduse komisjoni protokoll 13.06.1924. ERA, f. 80, n. 2, s. 402, l. 194p–195p. 



Eesti marga languse, mistõttu tuleks ka palgalepped valoriseerida. K. Kornel oli jätkuvalt 
skeptiline, kaheldes kavatsetava reformi positiivsetes tagajärgedes. Ka pangandustegelased 
olevat eelnõu suhtes kahtleval seisukohal. Korneli arvates on raha tagasitõmbamine 
ringvoolust halb abinõu. Ta leidis, et selle asemel tuleks välismaalt laenu muretseda. Kukk 
teatas, et osa Eesti Panga laenudest on valoriseeritud, kuid ilma ühtlase aluseta ning küsimus 
on selles, kas lasta asja selles suunas omapäi edasi areneda või võtta ühtlane alus. Tema 
meelest tooks K. Ipsbergi ettepanek kaasa pikad vaidlused ja teoreetilised arutlused, mille 
tõttu eelnõu vastuvõtmine mitu nädalat viibiks. Nii olid jõujooned välja kujunenud. Et Ipsberg 
üritas valoriseerimist venitada, polnud Strandmanile uudis. Johansoni seisukoht oli aga 
Strandmanile ebameeldivam ning Korneli kui koalitsioonikaaslase skepsis ning ebareaalne 
lootmine välislaenule võis teda väga ärevaks teha.  
 Strandman selgitas eelnõu otstarvet, mille osaks oli tegelikult ka Eesti marga kursi 
hoidmine. Kas tulevast rahaühikut nimetada taalriks või kuldmargaks, sellel ei olnud ta 
meelest põhimõttelist tähtsust. Ta selgitas, et paberraha tuleb ringlusest tagasi tõmmata olude 
sunnil, kuna kullatagavarad on lõppemas ja pole lootust välismaalt pikaajalist laenu saada. 
Kui valoriseerida ametnike palgad, siis tuleb seda teha ka riigi maksudega. Pangad on lepete 
valoriseerimise poolt, vastu on aga ringkonnad, kes Eesti Pangast laenu saanud ja kellel Eesti 
marga kursi languse korral oleks neid võimalik odavama rahaga kinni maksta. Lõpuks teatas 
Strandman, et ta ei pea rahaministrina võimalikuks ilma valoriseerimise seaduseta riigi 
rahaasjanduse korraldamisele asuda.  

Strandmani dramatism oli asjakohane. Valoriseerimise läbikukkumisel võinuks 
valitsus kontrolli rahanduse üle täiesti kaotada. Strandman oli valitsuse võtmeisik. 
Koalitsioonil olnuks tema asemele raske ka kedagi teist leida. Opositsioon vaevalt soovinuks 
neis oludes võimu võtta. Strandmani lahkumine võinuks tähendada erakorralisi valimisi ja 
hüperinflatsiooni. 
 V. Hasselblatti arvates tuli valoriseerimine kindlasti läbi viia ning ta pakkus välja uue 
lahenduse – eelnõus tuleks ära märkida, missugused lepped kuuluvad valoriseerimise alla 
kohustuslikult, missugused poolte kokkuleppel. Ipsberg teatas, et töösturid umbusaldavad 
eelnõu mitte seepärast, et nad marga langemisest võita loodaksid, vaid nad kardavad, et 
valoriseerimine paneb tööstuse kiratsema. Ta toonitas, et tööstus on asutamisjärgus, 
tööstussaaduste eksport kasvab aasta-aastalt ja ei ole kaugel aeg, mil kaubabilanss selle 
tagajärjel aktiivseks muutub. Riigi rahanduse seisukohalt ei ole niivõrd tähtis paberraha kulla 
kate kui tööstuse hea seisukord. Lätis on paberrahal küll kate olemas, kuid tööstus kängub. Ta 
kordas uuesti, et eelnõule tuleks lisada juurde valoriseerimisele kuuluvate lepete 
nomenklatuur. Selle väljatöötamine võtab küll aega, kuid kui jätta see rahaministri määrata, 
siis tuleb Riigikogus selles asjas arupärimisi, mis võtavad veel rohkem aega. Ka K. Kornel oli 
Ipsbergiga ühel nõul selles, et valoriseerimine võib tööstusele raskesti mõjuda. 
 J. Kukk selgitas, et tööstuse kaubatagavarad küll kasvavad, kuid mitte kauba müük, 
sest vabrikud töötavad riikliku laenu abil lattu. Kui senist finantseerimispoliitikat jätkatakse, 
siis võib päevapealt välja arvutada, millal viimane kuldrubla välja läheb. Ta leidis, et praegu 
on veel lootust omal jõul rahareformi läbi viia. Sellele teele tuleb asuda. 
 Rahaminister pidas valoriseerimist vajalikuks hüpoteeklaenudele, 
kontokorrentlaenudele ja panga sõbravekslitele. Verner Hasselblatt oli oma seisukohta 
muutnud. Ta teatas, et kuna majanduselu on sedavõrd seotud, et pole võimalik vahet teha, 
missugused lepingud valoriseeritakse, missugused mitte, siis tuleks valoriseerimine jätta 
poolte kokkuleppe objektiks. Nii võetigi eelnõu esimesel lugemisel vastu, kuid moodustati 
alamkomisjon, et kuulata ära eksperdid ja koostada ühtne redaktsioon. Alamkomisjoni valiti J. 
Kukk, K. Ipsberg ja V. Hasselblatt.814 Seega oli alamkomisjonis ülekaal valoriseerimise 
pooldajatel. 
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 Alamkomisjon sai oma tööga paari tunniga hakkama. Ent pakutud eelnõu erines 
valitsuse eelnõust oluliselt. Selle kohaselt pidi Eesti Vabariigi kuldraha üksuseks määratama 
kuldmark, milles sisaldub 0,2903225 grammi puhast kulda (kuldfrangi pariteet). Marga 
kursiks hüpoteeklaenude tagasimaksmisel pakuti, ilma et selleks oleks vaja poolte kokkulepet, 
üks seitsmekümnendik kuldmargast.815 Nii oli marga kullasisalduseks 0,004147 grammi, st. 
rohkem, kui valitsuse eelnõus.  

Samal päeva pärastlõunal jätkas Rahaasjanduse komisjon eelnõu II lugemist. Vaieldi 
rahaüksuse mõõdu ja nimetuse üle. Strandman pidas endiselt soovitavaks krooni süsteemi. Ta 
põhjendas seda asjaoluga, et Eesti marga kurssi aluseks võttes on võimalik ümberarvamise 
koefitsiendiks võtta 100, samal ajal kui frangi koefitsient on 66–75, mis teeks 
ümberarvestamise kohmakaks. J. Kukk pooldas frangi süsteemi, kuna frank on 
rahvusvaheliseks mõõdupuuks. Raha nimetuseks pakkus ta kuldmarka.816 

Paragrahvide eraldi hääletamisel tegi A. Jürman ettepaneku võtta üksuseks frangi 
mõõt nimetusega “taalder”, nii et 1 taalder võrduks 0,2903225 grammi puhta kullaga.817 
Ettepanek sai poolt 10, vastu 4 häält. § 1 võeti koos Jürmani parandusega seega vastu 
järgmiselt: “Eesti Vabariigi kuldraha üksuseks määratakse käesoleva seadusega taalder, milles 
sisaldub 0,2903225 grammi puhast kulda. Kuldraha löömise ja käimapanemise kohta antakse 
eriseadus.” § 2 võeti vaidlusteta vastu järgmisel kujul: “Kuni kuldraha käimapanemiseni on 
pooltel õigus vabal kokkuleppel sisemaal täitmisele tulevaid lepinguid sõlmida ja kohustusi 
välja anda taaldrites.” § 3 võeti järgmiselt vastu: “Kõik maksud, ka kohtu poolt välja 
mõistetud summad, mis taaldrites sõlmitud lepingutest ja kohustustest tekivad, samuti nende 
lepingute ja kohustuste pealt võetavad tempelmaksud ja lõivud, õiendatakse Eesti markades 
(Eesti Vabariigi kassatähtedes ja Eesti pangatähtedes) taaldri kursi järgi, maksmise päeval. 
Taalder koteeritakse Tallinna börsil, kullahinna järgi maailmaturul. Kui maksmise päeval 
koteerimist ei olnud, siis toimub maksmine viimase koteerimise põhjal”. § 4 võeti 
rahaministri parandustega vastu järgmiselt: “Hüpoteegid, mis on ingrosseeritud 
kindlustusraamatutes Eesti markades, loetakse maksvaks taaldrites ilma järgnevate 
hüpotekaarsete võlauskujate nõusolekuta, poolte sellekohase teadaande põhjal 
kinnistusametile, kusjuures taaldrites makstav summa ei või olla alla kolme kahesajandiku 
ingrosseeritud summast Eesti markades. Käesoleva pragarahvi määrus ei puutu 
hüpoteekidesse, mis on ingrosseeritud Vene rublades, idarublades ja Saksa markades, 
välisvaluutas või võrrendis välisvaluutaga.” § 5 võeti vaidlusteta vastu järgmiselt: 
“Rahaministrile antakse õigus käesoleva seaduse elluviimiseks ja maksmapanemiseks 
juhtnööre ja määruseid välja anda.” Eelnõu võeti teisel lugemisel vastu. Kolmandal lugemisel 
parandusi ei tehtud ning eelnõu otsustati esitada vastuvõetud kujul Riigikogule. Suuremaks 
sisuliseks muutuseks alamkomisjoni eelnõuga võrreldes oli see, et hüpoteeklaenude 
valoriseerimine sai toimuda nüüd poolte vastava teadaande alusel ning seejuures jäi marga 
kullasisalduseks mitte alla 3/200 taaldrist, st. 0,004355 grammi puhast kulda. See oli kõrgem 
kullasisaldus kui valitsuse esitatud eelnõus, ent kindlasti madalam sellest, millega valdav osa 
laene saadud oli, sest laenamise ajal oli marga kurss kõrgem olnud. Nii võitnuksid võlglased 
lõppkokkuvõttes ikkagi, ehkki mitte nii palju kui valitsuse eelnõu kohaselt. Kuid oluline oli 
see, et kilbile jäänud eelnõu nõudnuks 7–8% suurema deflatsiooni esilekutsumist.  

Et komisjoni esindaja J. Kukk pidi sõitma Londonisse, siis valiti tema asemele 
aruandjaks Karl Ipsberg.818 Kes oli tegelikult valoriseerimise vastane. 
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Nii tekkiski eelnõu edasisel menetlemisel järjekordne takistus. 18. juuni õhtul, päev 
enne, kui eelnõu pidi Riigikogu saalis arutusele tulema, astus Ipsberg aruandja kohalt tagasi. 
Hommikul kell üheksa kogunes Rahaasjanduse komisjon. Täiskogu istung pidi algama tunni 
aja pärast. Weberman pani ette, et aruandja kohuseid võiks täita komisjoni esimees ex officio. 
Ent esimees August Jürman, kes oli samuti valoriseerimise vastane, ei nõustunud. Ta soovitas 
Hasselblatti, kes oma ettepanekute tagasilükkamise tõttu komisjonis aga kategooriliselt eelnõu 
aruandmisest keeldus. Nagu hiljem selgus, võis põhjuseks olla ka asjaolu, et Hasselblatt tahtis 
Riigikogu täiskogus teha parandusettepanekuid. A. Jürman pani järgmisena ette K. Korneli 
kas valituna või ex officio komisjoni aseesimehena. K. Kornel, kes oli küll valitsust toetava 
koalitsiooni liige, aga oli nõupidamistel valoriseerimisse skeptiliselt suhtunud, keeldus 
samuti. Sellepeale konstateeris Jürman, et aruandjat valida ei õnnestunud.819 Loomulikult 
kasutasid valoriseerimise vastased Ipsberg ja Jürman viimast võimalust valoriseerimine ära 
jätta või vähemalt edasi lükata. Kornel ja Hasselblatt aga kartsid ilmselt nii vastutusrikast 
eelnõu kaitsta. Ehk nagu Kornel hiljem väitis: “Rahaasjanduse komisjon võttis selle eelnõu 
vaikusega vastu, võrreldes hariliku koosoleku elavusega.”820 
 Riigikogu täiskogus kell 10 alanud istungil pidi seega aruandjana esinema siiski 
komisjoni esimees A. Jürman. Valitsus eesotsas riigivanema ja rahaministriga istus loožis. 
Jürman piirdus ettepaneku tegemisega, et seadus saaks esimesel lugemisel vastu võetud. 
Sellepeale võttis löögi enda peale viimasel hetkel Londonisse sõidust loobunud J. Kukk. 
Eelnõu kohaselt on marga ühiku aluseks määratud taalder, mis vastab ühele kuldfrangile ja 
sisaldab teatava hulga kulda. Kukk leidis, et vaidlused, mis selle üksuse kui niisuguse juures 
üles kerkisid, on enam-vähem tehnilist laadi. Frangi või krooni üksus on otstarbekohasuse, 
aga mitte põhimõtte küsimus. Komisjoni enamuse poolt paremaks peetud frangi puhul oli 
mõõduandvaks asjaolu, et frank oli enne ja pärast sõda paljudes riikides, kaasa arvatud Lätis 
ja Soomes, raha aluseks ning et teda tarvitati rahvusvaheliste lepingute mõõtühikuna. Kukk 
tunnistas, et valoriseerimise mõju margale ja majanduselule üldse on raske ette arvata, kuid 
kui korda ei lähe marga langevat suunda tõusvaks ümber muuta, siis ei pääse mõjule ka 
iseenesest positiivne tagajärg, mis nõudmiste ja kohustuste kindlale alusele seadmine kaasa 
toob. Kõige parem oleks olukord, kus kohustuste ümberhindamisi ja valoriseerimisi 
kasutataks võimalikult vähe, mis kujuneks siis, kui mark tõusma hakkab. Tähelepanuväärne 
on, et isegi üks valoriseerimise ideolooge ja eestkõneleja Riigikogus Juhan Kukk ei pööranud 
kuigivõrd tähelepanu rahapoliitiliselt kõige olulisemale küsimusele – marga tulevasele 
kullasisaldusele. Kuke väljaütlemisest tuleb välja, et parimaks variandiks peeti automaatselt 
margakursi tõusu.   
 Edasi kritiseerisid opositsionäärid jõuliselt seaduseelnõu arutamise viisi. K. Tonkman 
Põllumeestekogudest leidis, et kuna eelnõul Rahaasjanduse komisjoni poolt aruandjat pole, 
tuleb see komisjoni tagasi anda. Sama teemat arendasid demagoogiliselt edasi A. Jürman ja K. 
Ipsberg. Johanson seletas, kuidas kujunes olukord aruandjaga. Nüüd pidi Jürman komisjoni 
esimehena tegema ettepaneku võtta seadus esimesel lugemisel vastu. Hääletati ning Tonkmani 
ettepanek lükati tagasi, Jürmani ettepanek – mida ta tegelikult teha ei tahtnud – võeti 
häälteenamusega vastu. 

Eelnõu arutelu jätkus. Pika kõne pidas Ipsberg. Ta kiitis Eesti ekspordi kasvu. “See 
on väga tähelepanuväärt asjaolu, see tähendab, et meie senine majanduspoliitika on, ehk teda 
küll on kritiseeritud ja teda kompromiteerida katsutud, siiski õiges sihis töötanud.” Läti 
tööstus ei ole nii arenenud kui Eesti tööstus. Nii hoiatas Ipsberg, et valoriseerimisele ei tasu 
palju lootusi panna. “Igatahes meie peame oma kohuseks hoiatada neid ringkondi, kes 
praeguse seaduse ette on pannud ja tema teostamisele asuvad, et nende peal ka väga suur 
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vastutus lasub.”821 Tegelikult olid Läti tolleaegsel mahajäämusel teised põhjused, mis 
Ipsbergile teadmata ei oleks tohtinud olla.822 Edasi kulges arutelu nii, et Jürman luges eelnõu 
paragrahvi ette ja Strandman kommenteeris. § 1 puhul tegi Strandman ettepaneku võtta 
kullasisalduseks 0,2903225 grammi asemel 0,403226 grammi, seega taas algse valitsuse 
esitatud eelnõu kullasisalduse. Ta selgitas, et enne sõda frangil põhinenud rahvusvaheline 
süsteem on lagunenud. Frangi kui väiksema üksuse kasutuselevõtmisest elukallidus ei sõltu. 
Ei ole nii, et kus väiksem üksus, seal on  elu odavam. Krooniüksuse poolt rääkis aga 
Strandmani arvates puhtpraktiline põhjus. “Ja kui meie leiaks oma rahaks niisuguse üksuse, et 
meie ainult oma praegused nullid peaks ära tõmbama, ütleme, et meie mark jääks väiksemaks 
üksuseks ja sajakordne mark oleks see suurem üksus, siis oleks sellega teatav ideaal kätte 
saadud.” Strandman pakkus rahaühiku nimeks krooni. “Kui Eestis on omapärane rahaüksus, 
siis suures ilmas ei suuda meie seda tuttavaks teha ja Eesti raha jääks igatahes rahaüksuseks, 
mis väga vähe tuttav oleks ja millega suures ilmas oleks väga raske läbi saada.” Krooniüksust 
kasutasid Rootsi, Taani ja Norra. Siiski arvas kõneleja, et kas frank või kroon, see ei ole 
põhimõtteline küsimus. Strandman leidis, et asjal on veel ka teine külg. Kui luuakse täiesti 
uus, kullaüksusel raha, võib elukallidus tõusta. Kui aga paberrahalt minnakse kullaalusel 
kroonile, võib see toimuda järk-järgult, tähele panemata.823 Tollel 19. juunil tuli Rootsi krooni 
eest tõepoolest 101 marka maksta. Juulis-augustis tõusis Rootsi krooni hind 110–121, aasta 
lõpuks aga saavutas Eesti mark taas endise taseme.824 Igatahes näib, et ka Strandman ei 
pidanud madalamat kurssi vajalikuks.   
 Strandmani põhioponent K. Einbund teatas algatuseks, et ta ei ole majandusteadlane 
ning oma järgnevas kõnes üritas justkui seda tõestada. Einbund leidis, et kõige suurem kasu 
seadusest tuleb pangandusele, “sest et panga huvides seisab kõiki neid leppeid teha kulla 
alusel…. Kui aga meie mark avaldab langemise tendentsi ükskõik missuguses ulatuses, siis 
tasub see enese kätte mitte pangale, laenuandjale, vaid see tasub end valusalt kätte just 
laenuvõtjale ja kõigis muudes toimingutes nõrgemale poolele." Ta väitis, et seadus on 
formaalne, ei anna oluliselt mingit kindlust, sest marga kindlus ei püsi sellel, missugusele 
alusele ta vormiliselt seatakse, vaid missugune on majanduse loomulik konjunktuur. Alates 
1920. aastast olevat Eesti mark üks Euroopa kindlamaid valuutasid. Einbund leidis, et kui 
tagavarad ei luba kindlale kullaalusele minna, siis pole ka mõtet kulla alusel kokkuleppeid 
teha ja sellega kaotada usaldust marga vastu. “Sellega seame sisse kaks rahaüksust – üks 
rahaüksus oleks kullaalusel ja teine meie mark. Selle tagajärg on vististi, et kursi kõikumise 
tagajärjel meie praegune mark kaotab oma väärtuse ja siis hakkab meie mark ja kogu asi 
langema….Kui mark langeb, siis on sellest eelnõust halvemad tagajärjed laiadele kodanike 
hulkadele, kui seda seadust mitte ei oleks.” Einbund oli tüüpiline kõigi ebaväärtustega hea 
poliitik –  sõnaosav ja enesekindel, ent pealiskaudne ja grupihuvidest orienteeritud. Kas ta aga 
tõesti ei mõistnud, et marga stabiilsus oli säilitatud pideva kulla väljaandmise hinnaga ning ei 
saanud aru valoriseerimise mehhanismist, on teadmata. Las pilt nr 15 Karl Einbund 
illustreerib seda juttu. 
 Strandman vastas, et on ilmne, et seadus ei ole võlgnikele kasulik. Samas on aga 
seadus vajalik, et kaitsta neid, kes laenu andnud, ka Eesti riiki, ja mark on püsinud vaid kulla 
väljaandmise tõttu. Ipsbergi vahelehüüdele – kas mõtlete marka ilma kuludeta hoida, vastas 
Strandman, et ka nüüd ei saa marka ilma kuludeta hoida, kuid on ka teisi teid. “Siiamaani on 
igal kuul marga hoidmiseks sada või poolteistsada miljonit välja antud, nüüd tuleb teisi teesid 
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otsida, sest kui meie nii edasi läheme, siis võib meil aasta pärast lõpp olla…. See 
majanduselu, mis meil senimaani olnud, ei ole mitte selle läbi tulnud, et elu on normaalne 
olnud, vaid selle läbi, et oleme kõik oma kulla turule saatnud. Kui teie minu süsteemi heaks ei 
kiida ja kokku tõmmata ei taha, siis härra Einbund, võiksite Teie veel Eestis õitsvat elu 
nautida üks aasta, kus automobiilid vurisevad jne., sest ühe miljardiga saab palju teha. Aga 
ütelge, mis teie siis aasta järele teete?.... Kui Teie ei ole majandusteadlane, siis ärge toppige 
end sinna, aga kui Teie arvate olevat see mees, kes asjast aru saab, siis peate julgema seda 
öelda. Pooleteise aasta eest oleks võinud marka garanteerida, aga praegu mitte.” Strandman 
nõudis, et kui teatakse paremaid abinõusid, siis tuldagu Riigikogusse ja esitatagu need. Veel 
soovitas ta lugeda majandusteaduslikke raamatuid. Strandman möönis, et valoriseerimine ei 
ole ainus abinõu, ta annab ainult võlausaldajale teatava julguse, et ta võla kätte saab ja võtab 
võlasaajalt tahtmise marka alla viia. Peale selle mõjub see nii, et usaldus tekib ja raha lastakse 
rohkem liikvele, mis aitab kaasa marga stabiliseerimisele. Õhkkond Riigikogus oli väga 
pinev, Põllumeestekogude poolt kostus pidevaid vahelehüüdeid. 

Edasi kõneles August Jürman, kes väitis, et pangad on nii ehk teisiti huvitatud 
margakursi stabiilsusest, seega ei saaks seadusega uusi liitlasi juurde. Raha laenanutel on 
vähem võimalusi kurssi kõigutada kui pankadel. Ta leidis, et kindlustada tuleks teiste 
vahenditega, eelkõige maksebilansi tasakaalustamisega, seda aga ei pakuta. Jürman väitis, et 
seadus ei paku Eesti margale mingeid kindlustusi. 

Nüüd võttis uuesti sõna Einbund, kes leidis, et rahaministri sõnavõttu läbinud mõte, 
et Riigikogu mingu koju ja ärgu segagu rahaministri valitsemist. Ta arvas, et Strandman on 
esinenud väljakutsuvalt. Einbund süüdistas uuesti valitsust positiivse programmi puudumises 
– kogu tegevus seisnevat kärpimistes ja mahatõmbamistes, mis elusoone kinni surub. Ta väitis 
ka, et kui pärast valoriseerimist lastakse margal langeda, siis talumees kannatavat selle all, 
pangamees aga võidab. Ja taaskinnitas, et kullavarudega on tehtud ülesehitustööd, neid pole 
mitte margakursi hoidmiseks kasutatud – seda on tehtud alles ikaldusaasta tulles. Kui praegu 
on 2–3 miljoni eest välisvaluutat ja majanduselul ei lasta areneda ning aasta pärast on 6 
miljoni eest kulda, ega siis majandusel sellest kullast kasu ei ole.  
 Nüüd võttis sõna Riigikogus suhteliselt harva esinev tööerakondlane Theodor Pool, 
agraarpoliitika vaieldamatu autoriteet. Ta pidas üsna imelikuks, et vastuseis valoriseerimisele 
tuleb just Põllumeestekogude ridadest, kes on ennast alati põllumeeste kaitsjateks pidanud. 
Pool tuletas meelde, et kõik põllumeeste laenud – põlise tarvitamise õigusega 
kindlaksmääratud maarent, ehituslaen, piimatalitus- ja maaparanduslaenud – on fikseeritud 
kulla alusel, ning keegi ei ole väitnud, et seda ei tuleks teha. Kui samasugust vahekorda 
tahetakse laiendada ärimeestele, vaidlevad Põllumeestekogude esindajad sellele vastu. “Minu 
arvates on olukord küllalt selge, ja näitab igale ühele, mis huvides need, kes seda teevad, 
valoriseerimise vastu vaidlevad.” 

Uuesti sai sõna Strandman. Ta leidis, et võimatu on loogiliste järeldustega kõiki 
erakondi ühele arvamusele viia. “Sest on ju selge, et seaduses on puudutatud teatavad huvid, 
ning igaüks peaks teadma, kas tema on selle seaduse poolt või vastu….Ühte ma julgen öelda 
ja nimelt seda, et kui inimesed on üks miljard kaheksasada miljonit rahvamajandusse pannud 
ja kui nüüd välja tuleb, et see on täiesti maha visatud, et see ei ole siis kellegi Riigikogu, kes 
selle peale sugugi ei reageeri, kellel sel puhul midagi öelda ei ole, kes võib olla veel ütleb, et 
meil on üks miljard ja sellega võime niisamuti teha." Strandman esinemises oli juba tunda 
närvilisust.  

Rahvaerakondlane O. Liigand rääkis rahaühiku nimest. Ta leidis, et taalder ei ole 
Eesti nimetus, vaid laenatud germaanlastelt, kes hiljem sellest ise loobunud. Liigand arvas, et 
kui rahaüksuse nimi laenatakse mujalt, siis oleks soovitav, et see oleks tuttav ning kui 
rahaüksuse kullasisaldus hakkab vastama Rootsi kuldkroonile, siis oleks loomulikum, et 
nimetus annaks ka tema väärtusest selgema ettekujutuse. Liigand tegi ettepaneku võtta 



rahaüksuse nimetuseks kroon. 
A. Jürman teatas, et Põllumeestekogud sugugi seaduse vastu ei ole, et aga selle mõju 

sõltub elluviimise viisist, siis on nende erapooletuks jäämine mõistetav. Edasi rääkis ta 
rahaüksuse nimest ja pooldas franki, mitte krooni. Ta leidis, et frank on siiski rahvusvaheliselt 
tunnustatum kui kroon ja tegi ettepaneku frangi juurde jääda. Nüüd hääletati rahaministri 
ettepanekut võtta kullasisalduseks Rootsi krooni kullasisaldus (0,403226 grammi). Ettepanek 
sai poolt 39, vastu 14 häält. Seejärel hääletati Liigandi ettepanekut võtta kasutusele taaldri 
asemel nimetus “kroon”. Ettepaneku poolt tuli 19, vastu 18 häält.825 Niisiis jäi raha nimi 
kroon kilbile vaid ühe poolthäälega. Vastasel korral oleks ilmselt Eestis ka praegu taalder või 
taaler käigus. Tähelepanu väärib asjaolu, et suurem osa saadikuid polnud huvitatud raha 
nimetusest – millel tähtsust ega mõju Eesti edasisele majandusarengule ei olnud.826  

Kui ühikuks oli võetud kroon, tuli ka § 4, kus oli antud võlgade valoriseerimise alus, 
ümber muuta. Komisjoni eelnõu kohaselt maksis mark mitte vähem kui 3/200 kuldfranki 
(0,004355 grammi). Vahepeal oli Strandman konsulteerinud loožis kohtuminister Rudolf 
Gabreliga ning teatas, et on koos kohtuministriga jõudnud seisukohale, et 3/200 asemele tuleb 
1/100 võtta. Kas § 4 kohaselt tuleb hüpoteeklaenu tagasi maksta suhtega 1 mark mitte vähem 
kui 1/100 krooni või 1 mark mitte rohkem kui 1/100 krooni, selle kohta ütles Strandman: 
“Kas ta üle või alla tuleb võtta, selle kohta ei ole veel selgusele jõudnud. Mina teen 
ettepaneku alla võtta, vast härra kohtuminister teeb ettepaneku üle võtta, nõnda et siis saab III 
lugemisel selgusele jõuda.” Vastava ettepaneku Gabrel ka tegi.  Strandman tunnistas “....võtta 
alla või üle, see ei ole mul praegu õhtu hilja selge.” Riigikogu sellest endale enam probleemi 
ei teinud. Kell oli üheksa õhtul ning inflatsionistidele oli selge, et eelnõu saab seaduseks. 
Muidugi oli Strandmani ettepanek neile soodsam kui Rahaasjanduse komisjoni ettepanek. 
Esimesel puhul tulnuks võlgu 7–8% vähem tagasi maksta. Samuti oli neile soodsam, kui 
hüpoteekvõlad arvestati “mitte üle” 1/100 kuldkroonist. Juhataja pani mõlemad ettepanekud 
kohe hääletusele. Strandmani ettepanek 1/100 osas ja Gabreli ettepanek sätestada 
hüpoteekvõlgade tagasimaksmise piirmääraks mitte üle 1/100 kuldkroonist, võeti selge 
enamusega vastu.827 Kuna Põllumeestekogude mehed jäid erapooletuks, siis ilmselt hääletasid 
vastu ainult kommunistid.    

Eelnõu kolmas lugemine toimus juba järgmise päeva pärastlõunal. Pärast § 1 
vastuvõtmist tegi Johanson ettepaneku võtta nimetuse “kroon” asemel “taalder”. 
Tööerakondlane Mihkel Juhkam leidis, et see on sisuline parandus, mille oleks pidanud 
tegema § 1 arutamise juures. Nüüd on hilja, kuna § 1 juures on “kroon” vastu võetud. Samal 
seisukohal oli ka istungi juhataja Jaan Tõnisson. Teiste paragrahvide juures vaidlusi ei 
tekkinud ja seadus võeti kolmandal lugemisel vastu ilma parandusteta ning 
redaktsioonikomisjoni andmata.828  

Sellega oli astutud otsustav samm rahanduse tervendamisel. Valoriseerimisega, nii 
nagu see Eestis teostati, määratleti kaudselt marga kullasisaldus, st. stabiliseerimistase, millest 
sõltus edasise inflatsiooni või deflatsiooni vajadus. Kuna § 1 kohaselt määratleti krooni 
kullasisaldus, § 2 kohaselt soovitati selle alusel lepinguid sõlmida ning § 4-s defineeriti marga 
suhe krooni hüpoteeklaenude korral, sai seda mõista ühtlasi ka kui üldist marga suhet kulla-
alusel krooni ning marga stabiliseerimistaset. Nii said sellest aru poliitikud ja avalik arvamus. 
Kuna hüpoteekvõlgade valoriseerimine, nagu ka teiste lepingute sõlmimine oli eelnõu 
                                                           
825 II Riigikogu protokollid 19.06.1924, 5. ij, vg. 358–375. 
826 Strandmani majanduspoliitikat oli hakatud nimetama uueks majanduspoliitikaks – “UMP”. Sellele vastandina 
nimetati endist majanduspoliitikat vanaks majanduspoliitikaks – “VAMP”. Strandmani majanduspoliitika 
pooldajaid nimetati vastavalt Nõukogude Vene nepmanitele “umpmaniteks” ning endise majanduspoliitika 
pooldajaid “vampmaniteks”. Riigikogu irvhambad pakkusid uue rahaüksuse nimeks “Ump”, milles sisalduks 
sada “Vampi”. 
827 II Riigikogu protokollid, 19.06.1924, 5. ij, vg. 376. 
828 II Riigikogu protokollid, 20.06.1924, 5. ij, vg. 461–465. Riigi Teataja 1924, nr. 83/84, lk. 518. 



kohaselt jäänud vabatahtlikuks, siis tuli marga kurss stabiliseerida kindlasti teiste vahenditega, 
sest muidu ei oleks võlgnikud hüpoteeklaenude valoriseerimisega nõus olnud ja nende 
võlausaldajate seisukohalt, kes olid andnud pikaajalisi laene, oleks jäänud seadus kasutuks. 
Seega usalduse tekitamise poolest määratles seadus selgelt eesmärgi ja teisalt sidus valitsuse 
selle eesmärgi saavutamisega, milleks tuli esile kutsuda deflatsioon. Seadus võttis Eesti Panga 
võlgnikelt motiivi hüperinflatsiooni esilekutsumiseks. Eesti Pangal oli võimalik oma võlad 
täies või peaaegu täies ulatuses kätte saada. Sealt, kust neid veel üldse võtta oli. 

Pärast seaduse vastuvõtmist hakkas Eesti Pank oma võlgnikke kohtlema 
diferentseeritult. Need laenud, mis olid võetud enne seaduse kehtimahakkamist ning 
omandanud pikajalise iseloomu, valoriseeriti kursiga 1 kroon = 100 marka. Hilisemad laenud 
aga mitmesuguse kursiga (1 kroon = 105 marka, päevakurss jne), selleks et mitte 
diskrimineerida laenuvõtjaid ajal, mil marga kurss oli madalam. Valoriseerimine toimus 
vastavalt seadusele vabal kokkuleppel, ent Eesti Pangal võis mitte pikendada nende võlgnike 
laene, kes keeldusid valoriseerimisest. Samuti käitusid ka erapangad. Eesti Pangas ei 
kuulunud valoriseerimisele jooksvad arved, omavalitsuste laenud ning mitmed 
põllumajanduslaenud, mis olid valitsuse garantiil eritingimustel antud. Esmajoones 
valoriseeriti kontokorrent- ja pikaajalised laenud. Valoriseeriti ka pikaajalised hoiused ning 
pikaaegsed kontokorrentarved. Eesti Pank valoriseeris ka enne 1. augustit sisse makstud 
aastase tähtajaga hoiused suhtega 1 kroon = 100 marka.829 Suvel pidi seega hoiustamine 
kasulik olema. Nii lootis Eesti Pank ilmselt hoiuseid kasvatada.  

Samm, millele K. Päts oli arvanud kuluvat mitu aastat, oli astutud ainsa kuuga. 
Samas näib, et rahaüksuse kullasisalduse mõjust majanduse arengule ja tasakaalustatud kursi 
vajalikkusest ei saanud vähemalt suurem osa poliitikuid aru. Strandman võib-olla sai, aga 
vältis teemat, et mitte laskuda kurnavatesse vaidlustesse või teadvustas ta, et tal ei ole 
andmeid täpsema kursi määratlemiseks. Igatahes tema poolt järjekindlalt läbi viidud ettepanek 
krooni kullasisalduse osas oli õigem kui teised ettepanekud. Strandman ei lasknud ennast 
juhtida soovist võlgnikelt ilmtingimata rohkem raha kätte saada. Eesti marga 0,004355 
grammise edaspidise kullasisalduse puhul oleks tulnud esile kutsuda ka 7–8% võrra suurem 
deflatsioon. Seda oleks olnud ülimalt raske välja kannatada. Kui üldse võimalik.  

Ka tollane ajakirjandus ei näinud valoriseerimises murdepunkti, mistõttu seda 
sammu ei käsitletud tema tähtsusele vastavalt. “Kaja”, “Päevaleht” ja “Eesti Majandus” pigem 
kritiseerisid kui toetasid valoriseerimist. Valitsusemeelsed “Vaba Maa” ja “Postimees” olid 
valoriseerimise küsimuses jahedad. Arvata võib, et ajakirjanikud, nagu suurem osa 
poliitikuidki, kartsid seisukohta võtta. 

Tõepoolest, valoriseerimise tulemused, nagu nähtub tabelist 16, ei ilmnenud kohe.  
 

Tabel 16. Kulla- ja välisvaluutatagavarade väärtus miljonites markades, ringleva kassa- ja 
pangatähtede summa ning selle kulla katte % 1924. aastal. 

Aeg Riigikassa 
tagavarad 

Neist Eesti 
Pangas 

Riigikassa 
vaba tagavara 

Eesti Panga 
vaba tagavara 

Kokku vaba 
tagavara 

Ringlus Katte 
% 

1. 01 2594 1694 900 595 1495 3442 43,4 
1. 02 2582 1667 915 513 1429 3260 43,8 
1. 03 2605 1687 919 554 1472 3410 43,2 
1. 04 2611 1691 920 547 1467 3521 41,6 
1. 05 2651 1733 918 321 1239 3503 35,3 
1. 06 2609 1690 919 129 1049 3285 31,9 
1. 07 2594 1682 912 27 940 3086 30,4 

                                                           
829 Miks asub Eesti Pank oma nõudmiste ja kohustuste osalisele valoriseerimisele. – Postimees 31.07.1924; 
Erapangad ja valoriseerimine. – Postimees 2.10.1924; Mõned märkused laenude valoriseerimise kohta. – 
Postimees 29.07.1924; Viimaste päevade majanduspoliitikast. – Eesti Majandus 1924, nr. 30, lk. 548; 
Sotsiaaldemokraatide nõudmised Vabariigi Valitsusele. – Ühendus 2.08.1924. 



1. 08 2615 2125 491 129 620 2941 21,0 
1. 09 2643 2156 488 122 610 2974 20,5 
1. 10 2639 2060 580 157 737 3110 23,7 
1. 11 2656 2082 575 404 978 3223 30,3 
1. 12 2685 2150 535 596 1131 3506 32,2 
Allikas: Riigikassa 1924. aasta aruanne Rahaministeeriumile 24.07.1925. ERA, f. 74, n. 1, s. 68, lk. 19. 
Märkus: Tabelis on toodud Riigikassa kulla- ja välisvaluuta väärtus, Eesti Panga jooksvale arvele ja laenuks 
antud summad, depoos olnud väärtused, Eesti Panga arvetel olnud likviidsed välisvaluuta ja kulla summad, 
ringluses olnud kassa- ja pangatähtede summa ja kulla katte %. Arvestatud kuldkrooni alusel.  
 
Niisiis 1924. aasta alguses ei olnud Eesti Pangal oma reserve. 1923. aasta lõpus oli Eesti Pank 
saanud Riigikassast 2 miljonit kuldrubla, millest piisas talvekuudeks. Ent aprillis algas uus 
valuuta väljavool, mis on seletatav nii usalduse kaotusega kui ka negatiivse 
kaubandusbilansiga. Mais ja juunis väljavool jätkus ning 1. juuliks olid Eesti Pangal jälle 
näpud põhjas. Juulis andis Riigikassa Eesti Pangale laenu 1,86 miljonit kuldrubla.830 Kõige 
raskem olukord oli septembri alguses, mil kogu riigi vabad valuuta- ja kullatagavarad 
moodustasid 610 miljonit marka ehk ca 3,4 miljonit kuldrubla. 

Suvise kriisi teravust suurendas veel deflatsioonist tulenev üldine kapitali puudus. 
Rahaturul valitsev pinevus tõusis juulis äärmuseni. Vastupidiselt deflatsiooni reeglipärasele 
mõjule, mis eeldanuks ostude edasilükkamist ja hoiuste kasvu, hakkasid hoiusummad 
kahanema – nii langesid juulikuus erapankades olevad hoiusummad 16% võrra.831 Põhjuseks 
võisid olla taastumata usaldus ja kapitalipuudus – majandussurutise olukorras tuli 
äraelamiseks kasutada sääste.  

 
Uued sihid. Finantsolukorra halvenemine. Tollitõstmine  

 
Tavaliselt läks Riigikogu vaheajale enne jaanipäeva ning alustas uuesti tööd 1. oktoobril. 
Riigikogu otsustaski häälteenamusega istungjärgu lõpetada ja uuesti kokku tulla 16. 
septembril. Otsustati ka, et vaheajal töötavad Riigikaitse- ja Väliskomisjon ning Riigikogu 
juhatuse kokkukutsel ka Rahaasjanduse komisjon.  
 Enne istungjärgu lõppu aga tuli valitsusel vastata Põllumeestekogude arupärimisele 
maaparanduse ja ühispiimatalituste laenude sulgemise asjus. Strandman kasutas vastamist 
oma majanduspoliitika selgitamiseks. Tema seekordne esinemine kujutas endast 
majanduspoliitilist visiooni, milles ta markeeris Eesti geoökonoomilisi võimalusi. See visioon 
saigi kuni majanduskriisini Eesti arengu aluseks.  

Strandman meenutas, et Venemaaga rahu sõlmides pandi väga suured lootused 
transiidile – “..meie olla transiitmaa, just nagu loodud selleks, et Venemaa kaubandust enese 
kätte kiskuda.” Need lootused ei olnud põhjendatud, ja nagu Strandman mõneti 
demagoogiliselt märkis, vististi ka äriringkondades kõrvale heidetud.  

Nii võis transiidi äralangemisel olla Strandmani arvates juttu vaid Eesti ekspordist 
Venemaale. Strandman ei nõustunud metallitöösturite arvamusega, nagu tuleks seda haru 
toetada ootuses, et Venemaa piirid lahti lähevad. Vedurite parandamise lepingu luhtumise 
põhjal väitis Strandman, et taoliste tööde peale ei ole põhjust lootma jääda. Ta toonitas, et 
metallitööstus on kujunenud Eestis omapäraste olude tõttu – sõjaprogrammi täitmiseks ning 
Vene kõrge tollipiiri abil. Tööstuse väljavaateid analüüsides leidis Strandman, et tuleb toetada 
tekstiilitööstust siseturule tootvas osas. Paberi- ja puutööstuse väljavaateid ei pidanud 
Strandman halvaks, põlevkivi- ja turbatööstuse väljavaateid hindas ta problemaatilisemateks. 
Strandmani arvates võis rajada lootusi väiketööstusele. Kuid Strandman rõhutas, et kõigile, 

                                                           
830 A. Oinas valitsusele 12.06.1925. ERA, f. 66, n. 1, s. 1406, l. 1p.–2; Kulla operatsioonid. Dateerimata. ERA, f. 
74, n. 3, s. 13, l. 8. 
831 Eesti Pank 1924, lk. 6. 



vist ka sotsiaaldemokraatidele on selge, et Eesti riigi tulevik peab olema rajatud 
põllumajandusele. “Meie peame Eesti riigi majandusliku edenemise juures kindlasti asuma 
seisukohale, et meil tuleb teed käia, mida on näidanud teine väikeriik – Daani riik.” Erinevalt 
kõigist varasematest ministritest väitis Strandman et välislaenule on raske loota ning 
rahapoliitika nurgakiviks peab olema aktiivse maksebilansi kõrval tagavarade kogumine raha 
kindlustamiseks. Strandman ei olnud ka nõus Põllumeestekogude ajalehe “Kaja” väitega, et 
rahvuslik kapital on löögi all. Ta leidis, et Eesti riik, samuti Eesti rahvus kui poliitiline üksus 
ainult võidaks välisinvesteeringutest.  

Ehkki Strandman kinnitas, et Eesti riigi tulevik on põllumajanduses, ei olnud ta nõus 
andma põllumajanduse toetamiseks viimaseid kullatagavarasid. Maaparanduse laenu 
andmisega peaks olema ettevaatlik, kuid ühispiimatalitusi peab ruttu aitama, sest see on “õieti 
see, mis meie majandust otsekohe edasi viib, mis meile võimaluse annab oma piimasaadusi 
paremini välja töötada, ja neid niihästi oma turule kui ka ilmaturule saata”. Lõpetuseks väitis 
ta, et piimatalituste laen ei ole suletud, vaid antakse välja kohe peale vastavate tehniliste 
toimingute teostamist.       

Strandmani oponendina esines jälle Einbund, kes leidis, et rahaministri üldised 
sihtjooned tööstuse ja põllumajanduse osas on õigesti tõmmatud. Nii oli ka 
Põllumeestekogude ideoloogia jõudnud murdepunkti.  

Kuid edasi toonitas Einbund, et pole näha, et rahaminister ka tegelikult neid sihtjooni 
täitma asuks ja pani ette üleminekuvormeli, milles kohustas kohe avama kõik 
põllumajanduskrediidid – eriti aga maaparanduse, piimatalituste, asunike inventari 
muretsemise, asunike ehituse ja põllupidajate elumajade ehitamise laenud. Strandman vastas, 
et nende laenude hulgas ei ole viimase kohta isegi seadust veel vastu võetud ning et ta loeb 
selle üleminekuvormeli vastuvõtmist endale umbusaldusavalduseks. Nüüd võttis veel sõna 
põllumeestekogulane Kustas Tonkman, kes samuti nõudis põllumajanduse toetamist ja 
laenude kohest väljaandmist. Theodor Pool esitas lihtüleminekuvormeli. Selleks ajaks oli 
Riigikogu saali jäänud aga vaid 39 liiget ning hääletust ei toimunud.832 Sellega Riigikogu 
koosolek ja ühtlasi ka istungjärk lõppes.  

Strandmani ettevaatlikkus põllumajanduskrediitide andmises ei olnud asjatu. 
Põllumajanduse hooajalisusest tingituna oli kõigil eelnevatel aastatel aprillist peale import ja 
kaubandusbilansi negatiivne saldo, seega ka valuuta väljavool järsult suurenenud. Eesti Panga 
ja Riigikassa kogu vaba kulla- ja välisvaluuta tagavara oli 1. juuliks kahanenud 940 miljonile 
margale (tabel 16). Samas oli aga peamine augustist novembrini toimuv impordihooaeg veel 
ees. 1923. aasta kaubandusbilansi negatiivne saldo oli juulis 279, augustis 331, septembris 
337 ja oktoobris 498 miljonit marka.833 Strandmanil ei olnud eelmise aasta andmeid 
arvestades raske prognoosida, et suvisest impordi ülekaalust tingitud valuuta väljavool 
kulutab olemasoleva napi miljardi ära juba septembris või hiljemalt oktoobris ning 
margakurssi ei ole enam võimalik hoida, sest riigil ei ole rahaturu operatsioonideks enam 
üldse kulda ja välisvaluutat. See tähendab, et krahh saabub septembris-oktoobris. Andmeid 
riigi kulla- ja valuutatagavarade kohta avalikkus ei teadnud, kuid Strandmanil ja tema 
meeskonnal võis see teadmine kananaha ihule ajada. Polnud teada, millal valoriseerimine 
efekti annab.  
 Ka margakurssi ei suudetud enam hoida. Aasta algusest kuni juuni keskpaigani oli 
marga hind olnud stabiilne – dollari sai osta 382 kuni 387 marga eest. Juuni algul oli Eesti 
Pank ajutiselt lõpetanud valuuta müügi. Hoolimata markade ringluse vähendamisest ja uute 
valuutatagavarade turulepaiskamisest – Eesti Panka oli 1. juuliks selle tulemusena jäänud vaid 
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27 miljoni marga eest välisvaluutat – toimus järsk margakursi langus – dollari hind oli juuli 
alguseks tõusnud 415 margani (tabel 17).  

See oli ametlik kurss, mitteametliku kursiga maksis dollar veelgi rohkem. 
Välisvaluuta tagavara nappuse tõttu nii Eesti Pangas kui ka erapankades ei saadud ametliku 
kursiga kaugeltki kõiki nõudmisi rahuldada. Eesti Panga ja rahaministri otsusega anti teatav 
summa naelsterlingites ka erapankade käsutusse, et nood müüdud valuuta eest saadud margad 
kohe Eesti Pangale üle annaksid.834 Sellega aidati ringluse vähendamisele kaasa, kuigi esialgu 
näis sellest vähe kasu olevat. 

Nüüd tegi Strandman ebapopulaarse ja meeleheitliku, kuid ilmselt hädavajaliku 
sammu. Ehkki 3. juuni määrusega oli tolle tõstetud 30–75% võrra, kõrgendas valitsus 4. juulil 
tolle veel ja enneolematult järsult – kuni 275%, sealhulgas nisutolli 275%, riidetolli 160%, 
jahude, kruupide, manna, makaronide, suhkru, puuvillase riide, pesu, nahakaupade ja 
jalanõude tolli 100%. Vastav rahaministri ja kaubandus-tööstusministri (alla kirjutas ministri 
abi Max Hurt) määrus pandi maksma telegraafi teel ja hakkas kehtima 5. juulist.835 Strandman 
andis selle määruse nende 1921. aastal ajutise valitsemise korra § 12-a põhjal vastuvõetud 
seaduste alusel, mis lubasid rahaministril määrata tollimakse kokkuleppel kaubandus-
tööstusministriga.836 Kuid vastavalt 30. mail Riigikogus vastuvõetud ja 27. juunil Riigi 
Teatajas avaldatud tollitariifide maksmapanemise seadusele sai tolle muuta vaid seadusandja. 
Valitsus võis seda teha esialgselt vaid neile kaupadele, mille tollide muutmise ettepaneku oli 
valitsus Riigikogule teinud. Õiguslikult oli tollitõstmine siiski korrektne, sest Riigikogu poolt 
antud seadus kuulutati Riigi Teatajas välja alles 27. juunil. Põhiseaduse § 54 põhjal hakkas 
see maksma kümme päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist, st. kaks päeva hiljem, kui valitsus 
oma tollitõstmise määruse välja andis. Küll oli aga see tegutsemine seaduseandja vaimu vastu, 
seejuures juba teistkordselt, ja tekitas pahameelt eelkõige sotsiaaldemokraatide seas, keda 
Strandman liitlastena vajas ja kes juba juunis, peale esimest tollitõstmist olid närviliselt 
reageerinud. Kuid Strandmani jaoks oli see kõige lihtsam ning arvatavasti ka ainuvõimalik 
variant. Ta võis kujutada ette kuude kaupa tollitõstmisi arutavat Riigikogu ja samal ajal 
importööre, kes veavad tollitõstmise kartuses intensiivselt kaupu sisse. Ja niigi napp 
välisvaluuta varu aina kulub ning mark langeb... 

Ühtlasi pidas valitsus läbirääkimisi importööride ning töösturitega, lubades neile, kui 
nad hindu ei tõsta, vastutulekut laenude alal.837 Sisemaa tööstusharudest, mis neid kaupasid 
valmistas, olid kõige enam tsentraliseeritud naha- ja tekstiilitööstus. Nende esindajatelt võeti 
allkirjad, et nad kaupade hindu ei tõsta. Neid tollitõstmisi hakati kutsuma "Strandmani 
tollideks". Tegelikult tõusid hinnad siiski, eriti suhkru, saia ja saiajahu hinnad. Ärevus ja 
pahameel eriti palgasaajate hulgas oli suur.  

Kuid tollitõstmise tulemused vastasid ootustele. Import vähenes augustis eelmise kuu 
ja eelmise aasta sama ajaga võrreldes peaaegu kaks korda. Akeli valitsus oli ka lõpetanud 
eelmiste valitsuste ajal massiliselt praktiseeritud ühekordsed tollivabastused. Valitsuse kaudu 
eeliseid saama harjunud ettevõtjate seas see Strandmani mainet muidugi ei tõstnud.  

Väga aktiivselt tegutses valitsus rahamärkide ringlusest tagasitõmbamise ja 
valoriseerimisega. 1. juunist kuni 1. augustini tõmmati rahamärke tsirkulatsioonist tagasi 344 
miljoni marga ulatuses.838 Ringleva raha vähendamine, mida üritati osalt saavutada krediitide 
kokkutõmbamisega, lõi ärimaailmas surutise ja põhjustas asjaosalistes ringkondades suure 
rahulolematuse. Kuid impordi vähendamist toetas emissiooni tagasitõmbamine kindlasti 
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samuti. 
Ka valoriseerimine tekitas võlgnike seas kibedat meelt. Harjumus Eesti Pangast 

kingitusi saada oli tugev. Eesti Panga laenude valoriseerimise mõjul hakkasid ka erapangad 
ajama konservatiivsemat laenupoliitikat ning omi laene tagasi tõmbama. Tööstusettevõtte 
laenude ülemmääraks Eesti Pangas seati ettevõtte põhikapital ja neid, mis olid sellest 
suuremad ja mille maksetähtaeg oli möödas või mis ei olnud piisavalt tagatud, hakati sisse 
nõudma.839 Aga paljud, väga paljud tööstusettevõtted olid laenanud üle oma põhikapitali. 

Eesti Panga laenude kogusumma kasvas siiski veel kuni juulikuuni (lisa 6). 
Peamiseks põhjuseks oli põllumajanduse erakorralise krediteerimise vajadus. Valitsuse poolt 
määratud laenudest läks välismaalt seemnevilja ostuks 210, jõusööda ostuks 120, väetisteks 
25 ja linaseemne ostuks 50 miljonit marka. Need jagati 6–12kuuliste laenudena põllumeestele 
välja.840 Kuigi Eesti Pank oli kõrgendanud ka laenuprotsenti, jäi  see erapankadele siiski 
oluliselt alla.  

Kuid 1. augustiks oli vabu välisvaluuta- ja kullatagavarasid Eesti Panka ning 
Riigikassasse jäänud ainult 620 miljoni marga eest (tabel 16).  

Ka Strandmani usalduskrediit oli otsa lõppemas. Suhted nii Eesti Panga nõukoguga 
kui Eesti Panga juhatusega olid veelgi teravnenud.841 Halvenenud oli läbisaamine ka Eesti 
majanduspoliitika arvamusliidri Nikolai Köstneriga. Teravad olid Strandmani suhted Jaan 
Tõnissoniga.842 Mitte ainult Põllumeestekogude “Kaja”, vaid ka erapooletu, kuid võlgades 
“Päevaleht” jätkasid Strandmani erakordselt raevukat, kohati demagoogilist ründamist.  

Vahepeal oli valitsus volitanud Klaus Scheeli astuma läbirääkimistesse Londoni 
finantsringkondadega Eesti Vabariigile või Eesti Pangale 500 000 naelsterlingi suuruse laenu 
saamiseks.843 Peagi imbusid kuuldused sellest välja. Klaus Scheeli isikule ei vaadanud 
"Päevaleht" ja "Kaja" sugugi hea pilguga. Kahtlemata ei olnud Scheel kaugeltki 
musterärimees, kuid ta ei kuulunud Eesti Pangast hiigellaene saanud ärimeeste hulka. 
Viimastele valitsus toetuda ei saanud. Väidetavasti olevat Scheel loodetavate laenuandjate ees 
Eesti majandusseisukorda üsna pessimistlikult käsitlenud.844 Ilmselt ei olnud Rahvasteliidu 
kaasamine laenuprotsessi enne Scheeli missiooni otsustatud. Scheelile väidetud aga Londonis, 
et City annab laenu, kui Eesti kaasab Rahvasteliidu eksperdid. Viimaste kutsumine oli aga 
suurele osale Eesti poliitikutest vastuvõtmatu, kuna kardeti, et Rahvasteliit soovib revideerida 
Eesti maareformi kava. Teiseks kõhkluse põhjuseks olid prestiižikaalutlused. Akel maininud: 
“See teeb meid Austriaks.”845  

Kesksuvel oli margakurss ilmutanud paranemise märke. Kevadel, mil Eesti Pank 
valuutamüügi seiskas, oli dollari hind mustal turul tõusnud juba 450–460 margani. Juulis, kui 
pärast uue kullakoguse üleandmist Riigikassast Eesti Pangale margakurss Strandmani poolt 
kindlaks määrati 415-le margale dollari eest, võis mustalt turult osta dollari juba 406 marga 
eest. Ametlikud, Eesti Panga poolt määratud kursid on toodud tabelis 17.  

 
Tabel 17. Dollari hind Tallinna börsil 1924. aastal 

Aeg Dollari hind Aeg Dollari hind 
3. 01 388 11. 09 413 
6. 03 378 18. 09 414 
2. 05 379 25. 09 409 

19. 06 382 2. 10 405 
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3. 07 415 9. 10 396 
17. 07 415 16. 10 374 
7. 08 415 23. 10 376 

14. 08 430 30. 10 378 
21. 08 435 6. 11 374 
28. 08 460 27. 11 373 
4. 09 425 4. 12 373 

Allikas: Eesti Majandus 1924, nr. 24, lk. 462; Sama, nr. 26, lk. 494; Sama, nr. 28, lk. 526; Sama, nr. 29, lk. 558; 
Sama, nr. 31, lk. 374; Sama, nr. 32, lk. 594.  
 
Sularaha ringlus langes 1. augustiks alla 3 miljardini marga, so. aasta algusest 500 miljonit 
marka (tabel 16). Seetõttu kujunes nõudmine välisvaluuta järele pakkumisest väiksemaks, 
ning seda augustist tekkinud aktiivse kaubandusbilansi tingimustes.  
 Kuid augustis, just deflatsiooni tipul, hakkas marga kurss taas langema. Väidetavasti 
korraldati marga tugevnemisele vastuaktsioone.846 Marga kate oli aga langenud aasta algusega 
võrreldes kaks korda. Augusti alguseks oli vaid iga viies ringlev mark kaetud välisvaluuta või 
kullaga (tabel 16). Nüüd oli vaja iga hinna eest vältida usalduse kaotust, sest keegi ei teadnud, 
kas paanika puhkemise korral reservidest jätkub. Riigile oli vaja stabiilsust. Rahvas oli 
rahulolematu ja kirgede veel suurem lõkkelepuhumine Riigikogus oli viimane asi, mida riik 
vajas. Kuid paraku nii just juhtus. 
 

Rünnakud paremalt, vasakult ja idast. Finantspoliitika täpsustamine. Majanduse 
tervenemine  

 
Riigikogu korraline istungjärk pidi algama alles 16. septembril, kuid läks teisiti. 
Rahvasaadikud kogunesid Toompeale 19. augustil. 30 Riigikogu liiget – sotsiaaldemokraadid, 
iseseisvad sotsialistid ja põllumeestekogulased (Teemant, Teetsov, Arro, Soots) olid 
algatanud Riigikogu erakorralise istungjärgu. Vasakpoolseid ajendas seda sammu astuma 
valitsuse tolli- ja deflatsiooni esile kutsuvast poliitikast tulenenud elukalliduse tõus, 
tööpuudus ning valijate rahulolematus. “Päevaleht” märkis demagoogiliselt: “”UMP” lasub 
kogu oma raskusega “väikese mehe” õlgadel. Ja see kaitseta “väike mees” tasub ärimehele 
vahekahjud….”847 “Kaja” oli veelgi demagoogilisem: “Meie ei ole ei valoriseerimise ega ka 
mõistliku deflatsiooni vastu. Mõlemad juhtmõtted on üles seatud juba nn. vana 
majanduspoliitika ajal. Meie oleme ainult selle viisi vastu, kuidas margale kõik muu ohvriks 
tahetakse tuua ja majanduspoliitikast tahetakse teha margapoliitika....Niisamasugune lugu on 
ka krediitide kokkutõmbamisega. Ka siin ei või talitada ilma vahettegemata ja õieti ei või selle 
poliitika juure üldse enne asuda, kui meie majanduspoliitika juhtidel täiesti selge ei ole, 
kellelt, kunas ja kui palju sisse nõuda, nii et see rahvamajandusele kõige kergem kanda oleks 
ja maa produktsioonivõimet ei halvaks.”848 Sotsiaaldemokraadid nõudsid palkade 
valoriseerimist, väliskaubanduse kindlamat reguleerimist ja valuutakontrolli kehtestamist, 
kahtlaste pankade sulgemist, Eesti Panga nõukogu ja juhatuse ümberkujundamist, Eesti Panga 
poolt finantseeritud ettevõtete riigi kontrolli alla võtmist jne. “Tegelik elu on juba küllalt 
selgesti näidanud, et ei ole O. Strandman see mees, kes rahaministrina Eesti majanduspoliitika 
sellest ummikust välja viiks, kuhu see lükatud kogupõllumeeste, rahvaerakondlaste ja asunike 
ühisel jõupingutusel, kes kõik ju moodustasid K. Pätsi ja G. Westeli seljataguse. On ju O. 
Strandman tööerakondlane, missugusel erakonnal eelmises valitsuses oma mõju oli.”849   

Tegelikult olid pangapõllumehed muidugi rahulolematud eelkõige valoriseerimise ja 
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laenude piiramise pärast. Strandmani olukorra muutis raskeks tõik, et ettevõtjad said 
apelleerida palgatöötajatele, nii nagu "Kaja" ja "Päevaleht" seda tegidki. Eesti oli rängas 
majandussurutises. Tavaliselt kaasneb raharingluse vähenemise ja laenude piiramisega 
hindade langus, mis häirib eelkõige ettevõtjaid. Tollide järsu tõstmisega kaasneb hindade 
tõus, mis häirib eelkõige palgatöötajaid. Üldjuhul esinevad need protsessid lahus – kui 
piiratakse raharinglust ja laenamist, siis majandus tarretub ning võib tekkida tööpuudus, kuid 
justkui kompensatsiooniks palgatöötajatele langevad tarbekaupade hinnad. Strandmani 
poliitika, mida ta tingituna erakordselt raskest olukorrast pidi läbi viima, viis selleni, et 
deflatsiooni esilekutsumisest hoolimata hinnad tõusid. Kõik olid rahulolematud. Allalibisev 
majandusvanker ei olnud seisma jäänud ja valitsusel puudus positiivne sõnum ning küllap ka 
kindlus õigel teel olemisest.  

Riigivanem Akel asus selgitama riigi majandusolukorda. Ta teatas, et Riigikogu 
istungite vaheajal ei ole midagi ootamatut sündinud. Majandusliku kriisi peapõhjuseks on 
1923. aasta ikaldus ning varasem majanduspoliitika, mida ta Vabadussõja lõpust peale 
vildakana iseloomustas. Akel tõdes, et valitsusel ei ole olnud nõiakepikest. Riigivanem 
tunnistas elukalliduse tõusu, mida oli vaja tõsisemalt võtta “kui hädaldamist krediitide 
sulgemise ja valoriseerimise ümber”. Akel rääkis valitsuse sammudest rukkileiva hinna 
hoidmiseks endisel tasemel ning sellest, et 2% riigiametnikest on koondatud. Nii tollide 
tõstmist kui ka edasist krediitide tagasinõudmist pidas ta hädavalikuks. Akel möönis, et algne 
lootus ca 10% (ca 500 miljonit krooni) Eesti Panga laenude kiireks tagasisaamiseks ei olnud 
teostatav. Ta toonitas, et välislaenu saamise korral saab Eesti margakursi varsti endisele 
kõrgusele viia ja isegi kullal baseeruva rahaüksuse käima panna. Samas peab ka 
tasakaalustama kaubabilansi ja maksebilansi. Kuni välislaenu veel pole, nõuab deflatsiooni 
läbiviimine kindlat kätt. Palkade valoriseerimise kohta teatas Akel, et riik seda eramajanduses 
teha ei saa ning riigi väljaminekuid ei saa enne valoriseerida, kui pole valoriseeritud 
sissetulekud.850 Riigivanema lähemas tulevikus saadava välislaenu-jutt võis olla mõeldud 
avalikkuse rahustamiseks. 
 21. augustil alanud läbirääkimistel kõneles esimesena tööerakondlane Ado Anderkopp, 
kes ründas mehiselt Eesti Pangast laenu saanud ringkonda ja sai Põllumeestekogude meeste 
vihaste vahelehüüete märklauaks. “Ma tahaksin aga selle peale ainult ühte öelda, kui ka 
näiteks ainult pool sellest rahast Eesti Panka tagasi tuleks, mis ühe meie parempoolse 
ringkonna käes on, kes praegu suurt hädakisa tõstab, siis oleks marga seisukord palju kergem”  

Edasi rääkis sotsiaaldemokraat Leopold Johanson, keda pole põhjust kahtlustada 
poolehoius Strandmanile. Johanson teatas, et Riigikogu kokkukutsumise põhjuseks oli 
vajadus tiheda kontakti järele seadusandliku ja täidesaatva võimu vahel. Rahaasjanduse 
komisjoni valitsuse sammudest ei informeeritud, samas kasvas majandusliku kitsikuse all 
kannatava rahva rahulolematus. Levisid kuuldused, et valitsusel pole kindlat sihtjoont, et 
tehtud otsuseid muudetakse. Johanson pidas tollide tõstmist valitsuse määrusega küll 
õiguspäraseks, kuid leidis, et rahvaesindusega kontaktis töötamiseks seda siiski nimetada ei 
saa. Johanson kritiseeris elukallidust tõstvaid samme. “Töötav rahvas kannatab praegu 
alatoitluse käes. Seda suurendada on kuritegu rahva ja riigi tuleviku vastu.” Ta leidis, et kui 
pangad, ärid ja teised ettevõtted ning tööandjad on margakursi langemise vastu kindlustatud, 
siis tuleb samamoodi käituda ka töölistega. Selle peaks Riigikogu otsustama, 
sotsiaaldemokraadid on vastavad eelnõud esitanud. “Juba need kaks küsimust – tollide 
alandamine ja palkade valoriseerimine on selleks küllaldased, et meie seisukohalt Riigikogu 
pidi varem kokku tulema.” Oluliseks pidas Johanson ka kavandatavat valuutakontrolli. Ta ei 
olnud rahul ka liiga väikeste muudatustega Eesti Pangas ja rõhutas jõuliselt, et rahvaesindusel 
on täielik õigus nõuda uuelt valitsuselt täielikku selgust, kuidas, kuhu ja kellele on Eesti 
Panga kaudu riigi rahatagavarad ära kulutatud. Veel avaldas ta rahulolematust tööpuuduse 
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kasvu üle. “Õhk on raske, ähvardab lämbutada. Kodanikkude keskel on riigitüdimus järjest 
kasvamas. Ja see on hädaohtlik riigi ja rahva tulevikule. On ringkondi, kes praegust rasket 
olukorda ära kasutavad riigipöörde sepitsemiseks, see on Eesti iseseisvuse hävitamiseks.” 
Johanson kinnitas, et näib, nagu oleks Eesti riigi organism haige. Ta leidis, et viimane aeg 
oleks kindlaks teha haiguse tekitajad ja põhjused. “Täielik katte kergitamine on vajalik.” 
Johanson tegi ettepaneku järgmise koosoleku päevakorda võtta Eesti Panga tegevuse 
uurimiskomisjoni valimise. Niisiis kaldusid sotsiaaldemokraadid siiski valitsust toetama. 
 K. Einbund väljendas Põllumeestekogude seisukohti. Ta süüdistas Baarsi, et too olevat 
vähendanud kullatagavarasid ja sünnitanud Strandmanile raskusi. Einbund väitis, et 
valoriseerimine on põhjustanud enneolematu segaduse, et elukallidus on tugevasti tõusnud, 
ametnike koondamise üritus pole tulemusi andnud, peale üldise närvilisuse tõusu. Ta 
kritiseeris ka tollide maksmapanekut telegraafi teel, väites heast peast, nagu oleks see 
spekulatsiooni sünnitanud. Einbund kinnitas, et tollide tõstmise ja kuldkrooni aluseks võtmise 
tõttu olevat vahekorrad Lätiga rikutud. Ta pidas valoriseerimist ebaõiglaseks, kuna puudulik 
seadus jätvat tugevamale poolele õiguse määrata kurssi ning väitis, et deflatsioon ei ole 
tulemusi andnud. Kui õigel ajal ei panda praegusele rahapoliitikale piiri, ähvardavad riiki veel 
suuremad ohud. Ta nimetas valitsuse poliitikat pangapoliitikaks, millega iga pangaametnik, 
kes siia-sinna opereerida oskab, hakkama saab – see ei olevat aga majanduspoliitika. Einbund 
rääkis vihaste vahelehüüete saatel visalt kella kahest kella viieni ning jätkas  pärast vaheaega. 
Tema esinemise teine pool kujunes dialoogiks auditooriumiga.  
 Seejärel kritiseerisid rahvusvabameelne Ernst Veberman ja tööerakondlane Ado 
Anderkopp Einbundi väiteid. Pikemalt sõna võtnud Strandman esines salvavalt ja tabavalt. Ta 
vastas Einbundi süüdistustele, iseloomustades neid taolistena, mida “Eestis seni ainult 
kommunistid tarvitanud, teised aga mitte”. Strandman tõrjus ajalehtede süüdistusi 
omakasupüüdliku tollitõstmise kohta, väites, et temal “ei ole iseenesest soe ega külm, kas oma 
tehase kinni paneb Puhk või Roterman”. Ta selgitas pikemalt ka valoriseerimist ning 
deklareeris, et võlgnike streik kukub läbi. Deflatsiooni esilekutsumise kohta mainis 
Strandman, et küllalt suure eelarve ülejäägi tõttu on teatav hulk rahamärke suudetud hävitada, 
samas ei ole krediitide kokkutõmbamine kuigi hästi õnnestunud. Strandman teatas, et 
deflatsioonilist poliitikat aetakse, kuni marga kate on olemas.851 Tollide problemaatikat 
Strandman targu ei puudutanud. 
 Pikemalt kõneles veel sotsiaaldemokraat J. Jans. Ta väitis, et istungjärgu 
peaküsimuseks on valoriseerimine, muu on kõrvaline. Ta samastas Einbundi kõnet Eesti 
Panga laenajatekogu streigiga ning nõudis rahaministrilt teavet, kuidas sai Eesti Pank üldse 
kullatagavara raisates pikaajalisi laene välja anda. 
 Kommunist E. Luts tänitas kodanlasi ja kinnitas, et varasem majanduslik pankrott hoiti 
ära puudujäägi katmisega Nõukogude Venemaalt saadud kullaga. Põllumeestekogusid 
nimetas ta fašistideks. “Valitsevad kildkonnad ei küsi, mis saab siis, kui viimased kullatükid 
maha müüdud ja viimased puujändrikud välismaale kupatatud.” Ta kinnitas, et “praegusel 
valitsusel, kes toetub sureva rahvaerakonna, kristliku rahvaerakonna, tööerakonna ja kahte 
sorti sotside peale, ei ole jõudu ega tahtmist võidelda fašistide vastu, kelle käes on 
riigiasutustes juhtivad kohad." Luts esitas Töörahva Ühise Väerinna majanduspoliitilise 
projekti, mis seisnes tööstuse ülesehitamises N. Liidu toetusel, tööliste ja teenijate 
kindlustamises, töörahva korterikriisi lahendamises härraskorteritest tubade rekvireerimise 
kaudu, kõikide “ülekohtuste maksude”, nagu ostu-, rendi jt. maksude kaotamises, samuti nagu 
Nõukogude Liidus, sõjaväe demobiliseerimises ja töörahva relvastamises, kodanliku korra 
vastu võidelnud tegelaste vabastamises süüdistustest, fašistlike ja muude organisatsioonide 
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“raudse käega” mahasurumises.852 Pärast eesistuja kolmandat märkust lahkus Luts 
kõnetoolist. Tema etteastet saatis üldine naer. Kommunistidesse suhtumine oli väheseid asju, 
mis suutis tollal opositsiooni ja koalitsiooni ühendada.  
 Paraku oli asi naljast kaugel. Riigikogusse Töörahva Ühise Väerinna nimekirjas 
valitud ja parlamendis taktikalistel kaalutlustel kaks fraktsiooni – kommunistide ning 
Eestimaa Töörahva Partei parlamendirühma moodustanud saadikud tegutsesid Eestimaa 
Kommunistliku Partei taktikepi all.853 Eesti kommunistid võisid tekkinud depressioonis 
tõsimeelselt näha Eesti majandusliku kokkuvarisemise algust, mis nende ideoloogia kohaselt 
oligi vältimatu.  Lahenduseks pidi olema Eesti taasühinemine Venemaaga.  
 1. detsembri mässukatse initsiatiiv tuli eesti kommunistidelt N. Venemaal.854 Augustis 
otsustas VK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo, et ülestõusu ettevalmistus tuleb viia lõpuni. 
Poliitbüroo arvates pidi kahe-kolme kuu pärast saabuma moment, milletaoline ei kordu enam 
mitme aasta jooksul.855 Kominterni ja VK(b)P juhtivatest tegelastest moodustati Eesti 
komisjon, mis pidi korraldama EKP abistamist putši ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 
Väliskaubanduse Rahvakomissariaadile tehti ettepanek Eestile majandusliku surve 
avaldamiseks.856 Eesti majandusseis oligi kõige kriitilisem just augustis, mil mässu 
läbiviimine otsustati. 
 Teised parlamendierakonnad kommunistide kavatsusi ei teadnud. Jätkati 
majandusolukorra arutamist. Pika ja sisuka kõne pidas Heinrich Laretei. Ta arvestas kokku, et 
põllumajandus ja eriti asunikud on saanud suurtööstusega võrreldes mitu korda vähem laenu. 
Laretei järeldas, et tollide tõstmist ei ole mõttekas üldolukorra parandamiseks kasutada, kuna 
see mõjub otseselt 80%-le rahvale, tehes samas kriisi põhjustanud ringkonna olukorra 
kergemaks. Laretei leidis, et tollide tõstmisel on psühholoogiline mõju: tollikõrgendusi 
oodates paigutab rahvas raha kaupadesse ja hinnad tõusevad. Asunike rühma üldine seisukoht 
majanduse olukorra ja majanduspoliitika instrumentide kohta oli aga järgmine: “Meie 
majanduse põhialus on võrdlemisi terve, temal on ainult vaja jooksvat kapitali ja sellepärast, 
et meie arvates see depressioon mitte nii sügavale ei ulatu, arvame meie, et majanduse 
saneerimiseks küllalt aitab nendest teistest abinõudest, mis valitsus oma majanduspoliitikas 
ette näeb: eelarve tasakaalu seadmine, krediitide deflatsioon, valoriseerimine, valuutakontroll 
ja välislaen, kuna teisele plaanile peaks jääma või koguni ära jääma tollide tõstmine ja peaks 
suure ettevaatusega käsitlema raha deflatsiooni.” Ta teatas, et Asunike rühm toetab 
ettepanekut valida Eesti Panga tegevuse revideerimiseks Riigikogu erikomisjon.. Kahtlemata 
olid asunike üldised seisukohad ratsionaalsed, ent ilmselt nad ei teadnud, kui vähe 
kullavarusid tegelikult veel alles on.  
 Pikalt esines Karl Ast, kes leidis, et Eesti Vabariik on oma alguspäevadest saadik 
elanud suure majandusliku depressiooni all, mis viimase pooleteise aasta vältel iseäranis 
akuutse kujul on võtnud. Ast kritiseeris Einbundi ja vastas tolle vahelehüüetele. Ta teatas, et 
Riigikogu on selleks kokku tulnud, et hävitada “looma nimega vamp, kes ikka veel elutseb, 
kuigi küll meil kevadel tundus, et tema teguviisile ja tema tempudele täielikud piirid ette on 
tõmmatud”. Valitsuse majanduskava oli tema meelest põhiliselt õige. Paraku ei olevat valitsus 
suutnud suvel, kui parlament laiali oli, oma joonest kinni pidada.  

Ast kritiseeris raevukalt tollide tõstmist. Ta teoretiseeris pikalt nisuleiva ja saia 
vajaduse üle. Asti arvates ei andnud valoriseerimine soovitavaid tagajärgi ja põhjuseks oli 
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võlgnike mäss. Selles veennud Asti Einbundi kõne. Ka ajakirjandus, mis esineb vihaselt 
valoriseerimise vastu, on ise valoriseerimisest puudutatud ühe kirjastusühisuse suurte võlgade 
tõttu. Ast jõudis järeldusele, et kõige ägedamad valoriseerimise vastased on need mehed ja 
need rühmad, kes on Eesti Pangast kõige rohkem krediite "välja toonud".  

Nüüd läks Astil ägedaks sõnavahetuseks saalis istuvate Põllumeestekogude 
saadikutega. Ast leidis, et Eesti Pangas korra majja löömiseks on tehtud vähe ning, et vaja on 
luua parlamendikomisjon, sest Eesti Pank ei ole suutnud krediite piisavalt tagasi tõmmata. 
Sotsiaaldemokraatide arvates oli vaja valitsusele oma kindlat tahet sugereerida ja valitsusele 
abiks olla võitluses nende grupeeringute vastu, kes takistavad majanduse tervenemist. Kas 
olid sotsiaaldemokraadid algusest peale selliselt meelestatud, või mõjutas Asti Einbundi 
etteaste, ei ole teada. 

Ado Anderkopp teatas tööerakondlaste poolt, et nad kiidavad sotsiaaldemokraatide 
ettepaneku erikomisjoni loomiseks heaks.  

Põllumeestekogulase August Jürmani kõne oli taas vahelehüüetest pikitud. Ta 
süüdistas rahaministrit jätkuvalt ainult eitavate abinõude kasutamises. Nüüd väitis Jürman, et 
kellelgi pole põhimõtteliselt midagi valoriseerimise vastu, küsimus on vaid läbiviimise viisis. 
Missugust viisi Põllumeestekogud soovisid, selgus tema toodud näitest. Ta esitas küsimuse, et 
kui kõik ennesõjaaegsed laenud oleks valoriseeritud kulla alusel, kas neid oleks siis suudetud 
tasuda. Seega ei soovinud Põllumeestekogud tasuda laene kulla alusel, nende liidrid tahtsid 
ikkagi endiselt Eesti Pangast kingitust.  

Iseseisev sotsialist Jaan Piiskar küsis omakorda, milles seisneb Põllumeestekogude 
positiivne programm, leidis, et seda ei ole ning märkis, et pole ka arusaadav, kas 
Põllumeestekogude mehed tahavad oma veksleid üldse maksta.  

Taas võttis sõna Strandman, kes väitis, et piimatalituste krediite ei ole kinni peetud ja 
märkis, et Põllumeestekogude rühm ei ole ainsatki positiivset kava välja pakkunud. Selgitas, 
et “vesivõsude” likvideerimine on raske, ent nende eest seismine on halb poliitika, mis ei lase 
elujõuliste ettevõtete krediite suurendada. 
 Koosolek oli kestnud hommikust kella poole kaheteistkümneni öösel. Järjekorras oli 
veel viis Põllumeestekogude sõnasoovijat, mistõttu otsustati jätkata järgmisel pealelõunal kell 
viis.857 
 Järgmisel päeval levis parlamendis uudis, et 16. augustil tapetud iseseisva sotsialisti 
Nanilsoni mõrva taga olid kommunistid. Nanilson oli olnud EISTP liige, liitunud mõneks 
ajaks kommunistidega, kuid astunud hiljem siiski ISTP-sse. Gustavson deklareeris: “Teadku 
iga tööline, et kommunistlik töörahva väerind on muutunud vennatapjate veriseks väerinnaks, 
kust põgeneb iga aus ja klassiteadlik proletaarlane. Järgnesid hulgalised hõiked: “Õige, õige!” 
Arvatavasti see konsolideeris Riigikogu. Siiski pärisid kommunistid valitsuselt kurjalt aru 
Inglismaalt laenu tegemise tingimuste üle. 
 Selles õhkkonnas algasid läbirääkimised. Põllumeestekogulase ja Eesti Panga 
suurvõlglase K. Ipsbergi kõne põhiteravik oli taas suunatud laenude sissenõudmise poliitika 
vastu. Anderkopi süüdistustele vastates väitis ta, et “Atlanta” on soliidne ettevõte, mis kõik 
oma võlad kinni maksab. Leidis, et mujal maailmas ei peeta neid lollideks ja petisteks, kes 
krediiti tarvitavad. Ärimaailma kahjustamine tulevat lõpetada.858 Einbund ei süüdistanud 
seekord ise, vaid vaidles vastu Põllumeestekogude aadressil esitatud süüdistustele, tõlgendas 
ennast ja teisi. Ta väitis, et ei ole nimetanud asunikke vesivõsudeks ja pole vaielnud 
valoriseerimise vastu. Einbundi saatsid pidevad vahelehüüded ja naer. Ta resümeeris 
pettunult: “..selle asemel, et näidata sotsialistide poolt, missugused tagajärjed on olnud kõigil 
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sellel närveerimise poliitikal, selle asemel langevad sotsialistid parema poole peale täie 
raskusega, jättes peasüüdlase aupaklikult istuma.”  

Mihkel Martna järgnenud sõnavõtt justkui kinnitas Einbundi poolt väljaöeldut. Ta 
teravmeelitses Põllumeestekogude kallal, kritiseerides vasakust vaatenurgast siiski ka 
valitsuse tegevust. 

Veel proovis Einbund õiendada süüdistusi Põllumeestekogude aadressil. 
Repliikidega esinesid ka Strandman, Martna ja Baars. Kristlik rahvaerakondlane Heinrich 
Bauer oli esitanud lihtüleminekuvormeli. Kommunist Luts oli esitanud üleminekuvormeli, 
milles avaldati valitsusele umbusaldust ning deklareeriti, et parlament “jätab töörahva ühise 
väerinna hooleks üheskoos tööliste, teenijate ja asunikkude ning riigirentnikkude 
organisatsioonidega ja töötava talurahva, sõdurite ja madruste esitajatega uue valitsuse 
kokkuseadmise ja läheb rääkimises edasi kunni oma lõpuni.” Madruseid Eestis eriti ei olnud, 
väljend pärines 1905. või 1917. aastast ja mida “rääkimises kunni oma lõpuni” mõeldi, ei ole 
selge. Ettepanek oli nii põhiseaduse kui ka Riigikogu kodukorra vastane ja juhataja Tõnisson 
ei pannud seda hääletusele.  

Rei pani sotsiaaldemokraatide nimel ette üleminekuvormeli, kus vastustati 
tollitõstmist esmatarbekaupadelt ja nõuti komisjoni moodustamist Eesti Panga tegevuse 
uurimiseks. Rõhutati, et valitsus peaks võitlema veelgi suurema tähelepanuga tööpuuduse 
vastu. Riigi sissetulekute suurendamiseks nõuti varandusemaksu sisseseadmist. 
Kogupõllumees Martinson esitas üleminekuvormeli valitsusele umbusaldamise avaldamiseks. 
Rahvaerakondlane Jüri Jaakson teatas Demokraatliku Liidu nimel, et erikomisjoni valimise 
ettepanekuga ollakse vaid siis nõus, kui see komisjon vaid tutvub Eesti Panga tegevusega. 
Riigikogu avalikul koosolekul ei olevat kohane Eesti Panga tegevust arutluse alla võtta. 
Riigikogu võiks tema meelest valida ankeetkomisjoni, kes pärast materjalidega tutvumist 
kannab leitust Riigikogule ette. Vastu võeti Baueri esitatud lihtüleminekuvormel. Vahepeal 
oli Johanson esitanud ettepaneku võtta järgmise koosoleku päevakorda Eesti Panga tegevuse 
läbivaatamise komisjoni valimine, mis sai ka selge enamuse. Koosolek lõppes pool kümme 
õhtul. 15 minuti pärast peeti järgmine koosolek, kus valiti 12-liikmeline Eesti Panga tegevuse 
läbivaatamise komisjon. Riigikogu liikmed said sinna kohti vastavalt erakondade 
esindatusele. Koosolek lõppes kell 11 õhtul ja sellega  ühtlasi ka kogu Riigikogu istungjärk.859 

Seega oli kogu erakorraline istungjärk kujunenud valitsuskoalitsiooni võiduks. Ka 
vasakpoolsed olid valijatelt oma plusspunktid kätte noppinud. Pangapõllumeestele-
inflatsionistidele oli aga istungjärk täielik läbikukkumine. Koos vasakpoolsetega oli mindud 
valitsust kukutama, selle asemel ründasid neid endid aga kõik teised. Tähelepanuväärne on, et 
Päts ei esinenud. Eelrünnak oli nii ebaõnnestunud, et raskekahurvägi ei tulnudki välja. Veel 
iseloomustab seda istungjärku kommunistide aktiviseerumine ja eriti riiakaks muutumine. 

Igatahes need karmi pahameelt põhjustanud meetmed andsid tulemuse. Augusti lõpu 
marga tase, mil dollar maksis 460 ja Rootsi kroon 121 marka, jäi ka kõige madalamaks (tabel 
17). Ka kaubandusbilanss pöördus positiivseks (tabel 18), esmakordselt peale 1922. aasta 
detsembrit. Tähelepanuväärne on ka see, et eelmiste aastate sama perioodiga võrreldes oli 
eksport kasvanud.     
 

Tabel. 18. Väliskaubandus kuude lõikes aastatel 1922–1924 miljonites markades 
1922 

Kuu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Import 297 211 204 332 473 655 533 638 700 524 526 497 
Eksport 217 264 488 175 348 222 765 423 428 383 455 641 
Bilanss –80 53 284 –

157 
–125 –

433 
232 –

215 
–

272 
–

141 
–71 144 

1923 
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Kuu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
Import 510 428 675 728 1087 812 727 958 842 992 860 600 
Eksport 384 388 460 423 541 492 448 627 505 494 454 374 
Bilanss –126 –40 –

215 
–

305 
–546 –

320 
–

279 
–

331 
–

337 
–

498 
–406 –226 

1924 
Import 629 522 577 765 1066 647 991 572 455 555 677 746 
Eksport 625 332 398 647 657 479 604 818 726 771 801 1006 
Bilanss –4 –190 –

179 
–

118 
–409 –

168 
–

387 
246 271 216 124 260 

 Arvutusalus: Eesti Statistika 1923, nr. 1; lk. 8–9; Sama, 1923, nr. 3, lk. 8–9; Sama, 1923, nr. 6, lk. 8–9; 
Sama, 1923, nr. 12, lk. 9–10; Sama, 1924, nr. 1, lk. 11–13; Sama, 1924, nr. 2, lk. 10–11; Väliskaubandus 1924, 
lk. 2–4. 
 
Augusti lõpus, kohe pärast Riigikogu erakorralist istungjärku hakkas marga kurss paranema. 
Ilmselt avaldasid mõju kõik faktorid – aktiivne kaubandusbilanss, rahamärkide ringluse 
madalseis ja ka psühholoogilised tegurid – avalikkus ja ka must turg pidi nägema, et 
kaalukauss ei lange inflatsionistide kasuks.  

Margakursi paranedes hakkas Eesti Pank välisvaluutat kokku ostma ja vastavalt 
laienes ka Eesti markade ringvool (tabel 16). 
 Juba 7. augustil olid sotsiaaldemokraadid esitanud Riigikogule palkade valoriseerimise 
seaduseelnõu. Valitsuse huvides oli see ilma erilise kärata maha matta ja nii läkski. Riigikogu 
otsustas eelnõu edasi anda Rahaasjanduse komisjoni, kus moodustati alamkomisjon. 26. 
augustil, mil eelnõu oli uuesti Rahaasjanduse komisjonis, esitas valitsus oma seisukoha, mille 
kohaselt tuli esmalt valoriseerida riigi sissetulekud ning alles seejärel palgad. Eelnõu anti 
edasi valitsusele, kus seda pidi korrigeeritama.860 Sinna see ka jäi, sest mõistagi oli Strandman 
augustis taoliste ettevõtmiste vastu. 

Valitsus kartis siiski veel välisvaluuta väljavoolu ja oli selle kitsendamiseks esitanud 
Riigikogule juba 16. augustil välisvaluuta registreerimise ja tarvitamise seaduseelnõu. 
Riigikogu juhatus suunas eelnõu Rahaasjanduse komisjoni. Tegemist oli valuutakontrolli 
kavaga. Eelnõu kohaselt pidi eksportkaupade eest saadav välisvaluuta jääma valitsuse 
kasutada. Valitsus soovis saada volitusi määruste kehtestamiseks selle korralduse 
rakendamiseks, kuna vajalike õigusaktide vastuvõtmine võtnuks parlamendis liiga kaua aega. 
Rahaasjanduse komisjonis lükati eelnõu aga tagasi. 21. augustil moodustati alamkomisjon 
konsensuse leidmiseks. 
 28. augustil Rahaasjanduse komisjonis teatas Strandman, et valitsus soovib, et 
valuutakontrolli viis saaks maksma pandud valitsuse määrusega, aga mitte seadusandlikul 
teel. Hääletamisel võeti rahaministri ettepanek ühel häälel vastu. Valuuta kasutamise 
kitsendamise piirid jäid selgusetuks. Lõpuks kuulati ära ekspertide arvamus ja otsustati anda 
eelnõu uuesti alamkomisjoni ümbertöötamiseks. 2. septembril kiideti Rahaasjanduse 
komisjoni laiendatud istungil alamkomisjonis valminud kompromisseelnõu heaks.861 
 16. septembril jõudis eelnõu Riigikogusse. Nüüd ei kaitsnud valitsus eelnõud peaaegu 
üldse, ilmselt pidades seda regulatsiooni tähtsusetuks  Hääletamisel võitis ettepanek saata 
eelnõu uuesti Rahaasjanduse komisjoni.862 Sinna ta ka muude paberite alla mattus, sest 
vajadust selle järele enam polnud. Valuutakontrolli oleks vaja läinud siis, kui raha poleks 
õnnestunud varasemate abinõudega stabiliseerida. 20. novembril otsustati eelnõu arutamine 
lõpetada.863  
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18. septembril tuli Riigikogus vastamisele Põllumeestekogude esitatud arupärimine 
maaparanduse ja ühispiimatalituste ehitamise laenude sulgemise asjus. Strandman teatas, et ta 
loeb selle vastuvõtmist endale umbusaldusavalduseks, sest kõik krediidid, välja arvatud 
viimasena nimetatu, on avatud, niipalju kui nende järele tarvidust on olnud. Einbundi esitatud 
umbusaldusvormel lükati häälteenamusega tagasi.864  
 30. septembril esines Strandman Riigikogus omal algatusel ettekandega riigi 
majanduslikust olukorrast. See oli paranenud, eriti nähtavalt margakurss, mille kohta 
Strandmanil oli esitada ohtralt arvandmeid. Ta toonitas ilmselt parempoolseid silmas pidades, 
et krediite on tõmmatud kokku ainult 100 miljoni marga eest. Strandman arvas, et margakursi 
stabiliseerumise on toonud kõik abinõud koos, esmajoones aga kaubandusbilansi paranemine. 
Ta leidis, et edaspidi on võimalik ka tolle alandada. Ka marga ostujõu tõusmine pidi 
Strandmani arvates elukallidust alandama. Üldiselt leidis Strandman, et tulevikule võidakse 
kindel olla, ainus raske eesolev kuu on oktoober, mil veel valuutanõudmine on suurem.  

Strandman üldistas, et kõiki riike, kus pärast sõda paberraha piiramatult ilma katteta 
välja lasti, on tabanud katastroof. Ta leidis, et väikestel riikidel peaks paberraha kate suurem 
olema, 10–15% kattest ei piisa. Et nõutav kullakate saada, oli peale deflatsioonipoliitika 
läbiviimist Strandmani arvates vajalik ka välislaen ja loodusvarade realiseerimine. Strandman 
teatas, et tema esmane ülesanne on selle reformi läbiviimine ja ta tahtis, et Riigikogu näitaks 
selleks suuna kätte.865 See oligi nähtavasti tema esinemise eesmärk. Tähelepanuäratav oli ka 
Strandmani leebumine krediitide kokkutõmbamise suhtes, mis vihjab teatavale muutusele 
valitsuse seisukohas. 

2. oktoobril hakati rahaministri ettekande üle läbirääkimisi pidama. Esimesena esines 
oma tavapärase sotsiaaldemokraatia ideoloogiat tutvustava poolteist tundi väldanud 
sõnavõtuga Mihkel Martna. Ta deklareeris, et tema isiklikult, ja ka parteisõbrad, vaatavad 
rahaüksusele ning selle stabiilsusele väga lugupidamisväärilisest seisukohast, kuid ei või seda 
tunnistada, et majanduspoliitika a ja o võiks olla ainult raha ehk Eesti mark. Martna leidis, et 
marga kõikumine tuleb välja arstida  teisel teel – kaupade valmistamise ja ekspordi 
suurendamisega.  Tema kõne põhisisuks oli vastuseis tollidele, mille asemel tuleks kehtestada 
lisaväärtuse maks. Veel arvas Martna, et kuigi ajalehed ülehindavad punast hädaohtu, on halb 
majanduspoliitika olnud rahulolematuse kõlapõhi, alustaimelava. Leopold Johanson esines 
irooniliselt, leides, et rahaministri toodud näitajate kõrval on ka veel teisi tundemärke, mis ei 
lase majanduse olukorral hoopiski nii heas valguses paista. Ta esitas masendavaid arve 
suuremate tööstusettevõtete töötajate kahanemise kohta. Ka toonitas Johanson, et tööliste 
palgad on erakordselt madalad, neid ei ole elukalliduse tõusu ajal tõstetud. Sellele ei olnud 
Strandmanil midagi vastata.   
 Kommunist J. Jürna teatas, et praegune valitsus oma poliitika kavaga suretab ja 
näljutab töölisi nii, nagu enne veel nähtud pole ning püsib sotside armust. Ta teatas, et toetab 
iga ettepanekut, mis valitsuse kõrvaldaks. Jürna esitas naeru saatel järgmise 
üleminekuvormeli: “Riigikogu avaldab umbusaldust valitsusele, kelle poliitika avaldub 
töörahva verises tagakiusamises, laiade rahvahulkade väljasuretamises ja kogu 
rahvamajanduse hävitamises ja läheb rääkimises edasi kunni oma otsani.” 866  
 Üheselt inflatsionistlikku rahanduspoliitikat apologiseeriva sõnavõtuga esines taas 
Karl Ipsberg. Tema toon oli tavapäraselt ilkuv ja jõuline. Kõne läbivaks jooneks oli 
Strandmani süüdistamine selles, et too kogu majanduspoliitika margapoliitikaks on 
taandanud. “Kui meie ütleme, et majanduselu tervendamise võim on mark, siis ei saa meie 
mitte ümber pööra ja öelda, et kui ikka meie mark kindel on, siis ka meie majanduselu õitsev 
on.” Ipsberg leidis, et riigil ei ole mõtet suurt kullatagavara hoida, sest sellega ei saa riigi 
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majanduselu edendada. Tööpuuduse, elukalliduse tõusu, korterikriisi, kapitalide vähenemise 
ja teiste andmete alusel ei saa enam meie majandust pidada masinaks, millele määret 
panemata jäetud, vaid masinaks, millele on määrde asemel liiva raputatud, arvas Ipsberg. Ta 
nõudis Põllumeestekogude nimel, et rahaminister seaks kokku majanduspositiivse 
programmi.867 Veel protesteeris ta deflatsiooni esilekutsuva poliitika vastu. “On ju teada, et 
meie rahvas on kapitalivaene, ja kui nüüd sedagi verd, mis meie majanduselu tuiksooni 
täidab, välja pumbata ja klaaspurgi sees kappi panna, siis teeksime küll oma rahvamajanduse 
verelaskmisega verevaeseks.” Ipsberg teatas, et need väikesed parandustundemärgid, mida 
siin suure õhinaga ette kanti, ei anna mingisugust kindlustust, et tõsiselt paranemise teel 
ollakse. “Niikaua kui looval tööl võimalused puuduvad, kui seda iga sammu peal takistatakse, 
ei ole lootust paranemise peale.” Ta väitis koguni, et kuna majandus on poliitilise iseseisvuse 
alus, siis õõnestatakse juba iseseisvust ning leidis, et majanduspoliitika puhul tuleks lähtuda 
puhtriiklikest, aga mitte parteipoliitilistest huvidest. Ipsbergi enda ärid olid laenunäljas, mis 
oli enamusele Riigikogu liikmetele teadmata.  
 See jutt oli vihale ajanud tavaliselt flegmaatilise Strandmani, kes ka kohe sõna võttis. 
Ta meenutas, et on neli ja pool kuud olnud rahaminister ja pole mingi taskukunstnik, kes silmi 
moonutab ja majanduselu korraga uueks loob. Tööpuuduse kohta arvas Strandman, et see on 
väga tõsine, aga sellisel majandusmurrangu ajajärgul on raskused möödapääsmatud. Marga 
katteprobleemi pidas Strandman otsustavaks. “Härra Ipsberg ütles, et margapoliitika ei ole 
tähtis. Mina ütlesin temale, et see on alus, ja kui esimese hooga olen ma tormi jooksnud selles 
sihis, siis sellepärast, et ilma vundamendita maja ei ehitata ja ei saa omale majandusele alust 
panna.”868 Sellega arutelu selleks päevaks lõppeski.  

Järgmisel pärastlõunal esines esimesena rahvaerakondlane K. Kornel. See oli oluline 
hetk, mil pidi selguma, kas rahvaerakondlased toetavad ikka veel endiselt Strandmani 
tervendamispoliitikat. Kornel võttis kohe pinge maha, teatades, et Demokraatlik Liit toetab ja 
saab ka edaspidi valitsust toetama. Samas märkis ta, et erakond võtab endale vabaduse oma 
soovidega esineda, kuna tegemist on ülioluliste majandusküsimustega. Kornel leidis, et pärast 
seda, kui 1920. aasta sügisest avati uksed vabale sisseveole, oli rahvusliku krediidi kulutamine 
sisseveo finantseerimiseks üks kõige raskematest majanduspoliitika vigadest. Valuutamüügi 
järsu kinnipanemise tagajärjel tekkis must börs. Krediitide piiramisel ei tohiks elujõulisi 
ettevõtted kahjustada. Tervitatav on suurem tähelepanu põllumajandusele. Sisseveo kärpimise 
juures oleksid kohasemad importäride krediidikitsendused, vähem tollid. Tolle kõrgendati 
Korneli arvates liiga järsku, millega anti tuntav tõuge elukalliduse tõusule. Pikalt kõneles 
iseseisev sotsialist Jaan Piiskar, kes kordas vasakpoolsete muresid. Sama tegi Mihkel Martna. 
Kaarna sõnavõtu juures tegi vahemärkusi Päts, keda ei olnud tükk aega Riigikogus kuulda 
olnud. 

Konstruktiivne oli demobiliseeritute esindaja Heinrich Laretei sõnavõtt, kes 
kalkuleeris, et ikalduse tõttu vähenes põllumajandustoodang umbes 15%. Sarnaselt 
rahvaerakondlastega leidis ta, et tollide tõstmise mõju kaubandusbilansile ei ole märgata, 
rahakurss on paranema hakanud eelkõige deflatsiooni ja valoriseerimise tõttu. Laretei teatas 
oma rühma nimel, et nende arvates süveneb tööstuskriis ja depressioon veel mõnda aega ning 
veel ei ole õige hakata deflatsioonipoliitika kaudu kullatagavarasid koguma. Kogunenud 
summasid peaks tootmise ja eelkõige eksportproduktsiooni peale suunama. 

Pärast seda asuti hääletama üleminekuvormeleid. Jürna poolt ettepandud 
üleminekuvormelit hääletamisele ei pandud, kuna see sisaldas "haavavaid väljendeid valitsuse 
ja mõnitavaid väljendeid Riigikogu kohta." Juhkam oli esitanud lihtüleminekuvormeli. 
Einbundi väljapakutud vormelis avaldati rahaministrile umbusaldust, kuna valitsus olevat oma 
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majanduspoliitilise programmi ühekülgselt rajanud margapoliitikale ning rahaminister lubab 
sellele kindlaks jääda. Ükski kõnelejatest ei olevat senist poliitikat õigeks pidanud. 
Sotsiaaldemokraatide ja iseseisvate sotsialistide koos esitatud üleminekuvormelis märgiti 
vajadust alandada elukallidust, võidelda tööpuuduse vastu ning rohkem tähelepanu pöörata 
sotsiaalsetele aladele ning avaldati valitsusele usaldust. Rahvaerakondlane Jaakson selgitas, et 
Demokraatlik Liit hääletab lihtüleminekuvormeli poolt, kuna vasakpoolsete rühmade poolt 
ettepandu keskendub liiga üheselt sotsiaalsetele reformidele. M. Juhkam selgitas, et 
Tööerakond on küll sisuliselt vasakpoolsete rühmade üleminekuvormeli poolt, kuid hääletab 
lihtüleminekuvormeli poolt, sest sotsiaalsed reformid on juba valitsuse töökavasse võetud. 
Rahvusvabameelne E. Weberman teatas, et nad hääletavad lihtüleminekuvormeli poolt, kuna 
kiidavad üldjoontes valitsuse tegevuse heaks. Lihtüleminekuvormel sai poolthääli 39 ja vastu 
36 ning opositsiooni nõutud kinnisel hääletusel tähelepanuväärselt poolt 41, vastu 35 ja 
erapooletuid 5 häält.869 Seega lõppes hääletamine valitsuskoalitsiooni jaoks isegi teatava 
varuga, sest oli vähemalt kaks parlamendiliiget, kes avalikult ei julgenud valitsust toetada. Ka 
vasakpoolsete üleminekuvormeli poolt hääletamine tähendanuks valitsuse püsimajäämist. 
Koosolek lõppes kell 11 õhtul.   

See oli viimane tõsisem inflatsionistide rünnak Riigikogus. Nagu “Eesti Majandus” 
kommenteeris: “..vaieluste päeval võis otsekohe näha ärimehi, kes valitsuse kukutamist nagu 
Messiast ootasid.”870 Oktoobris oli inflatsionistide ootus küll juba asjatu. Vaevalt, et ka 
valitsuse langus neid enam päästnuks. 

Kuid kasvanud oli opositsioon nii vasakult kui paremalt poolt. Ka Rahvaerakonna 
“Postimees” arvustas Strandmani tegevust üsna kriitiliselt.871 Näib, et koalitsioonirühmades 
seisukohad lahknesid, mida siiski teravaks ei aetud ning ilmselt seepärast hääletati ka 
lihtüleminekuvormeli poolt. Strandman ise oli sellest erakordselt intensiivsest tegevusest ning 
pidevatest rünnakutest väsinud. Ta oli kaalunud tagasiastumist juba septembris.872 

Paralleelselt arenes väitlus rahapoliitika küsimuste üle Riigi Majandusnõukogus.  
6. oktoobri esineti Riigi Majandusnõukogu istungil üldiste visioonidega. Eesti Panga 

uus direktor Leo Sepp väitis, et valoriseerimine ei ole andnud loodetud tagajärgi. 
Hoiusummad pole tõusnud ning ka pikaajalist laenu pole suudetud korraldada. Ainus hea külg 
on see, et võlglased ei ole enam Eesti marga langemisest huvitatud. Sepp leidis, et tarvis oleks 
leida uusi meetmeid. Tema arvates tuli alustada ühe väärtkindla raha väljaandmist, st. et 
paralleelvaluuta süsteem (mark ja kroon) tuleks ära kaotada. Väärtkindlat raha defineeris Sepp 
kui kullaga kindlustatud paberrahana. Normaalne kullakate peaks olema umbes kahe 
ikalduseaasta puudujääkide suurune, st. ca 2 miljardit marka – olemasolevast emissioonist ca 
2/3. Seaduslikult lubatud katte alammäär ei peaks olema alla 1/3. Väärtkindlale rahale peaks 
üle minema niipea, kui vähemalt 1/3 emissioonist kaetud. Eesti Panga poliitika peaülesanne 
peab olema Eesti valuuta stabiilsuse hoidmine, mida peab ka krediidipoliitika juures silmas 
pidama. Normaalolukord krediidi alal võib tekkida ainult pikkamööda pärast väärtkindla raha 
väljaandmist.  
 Nikolai Köstner leidis, et kaupade hinnad on tõusnud kiiremini kui mark langenud. Ta 
leidis, et kriisi on süvendatud tollide tõstmisega. Tollimakse peab alandama. Köstner teatas, et 
on Eesti Panga emissiooni suhtes samal seisukohal kui Sepp, kuid arvas, et soovitav pole katet 
muretseda deflatsioonipoliitika abil. Ka erakorralise metsamüügi kaudu ei oleks see 
otstarbekas, sest metsamüügi konjunktuuri juures kaotataks 50% metsa väärtusest ning 
pealegi võib karta, et soetatud kate jälle välja laenatakse. Köstner arvas, et kuna 
väliskaubandus on suhteliselt stabiilne ning ka viljasaak ei kõigu liiga palju, ei vajata väga 
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suurt katet. Lõpuks teatas ta, et ei poolda valoriseerimist. Viimane pidi olema hüppelauaks 
kindla valuuta juurde, kuid see on jäänud tulemata, mistõttu valoriseerimine oli asjatu. 
Edaspidi ei tule enam jätkata krediitide deflatsiooni, vaid krediitide saneerimist. Strandman 
kinnitas seepeale, et tal pole kavatsustki olnud rahamärkidele deflatsioonipoliitika teel katet 
muretseda. On teadmata, kas Köstner tõepoolest ootas kohest kullastandardile üleminekut ja 
suhtus seepärast valoriseerimisse tagantjärgi kriitiliselt. Igatahes ei olnud ta varem oma 
valoriseerimise vastasust väljendanud. Küll ei olnud aga tema suhted Strandmaniga 
pingevabad. 
 Madis Jaakson väitis referaatidest olevat välja lugenud, et raske seisukord on tingitud 
kapitali puudusest. Ta kinnitas, et majanduslikku paranemist takistab laiutamine hariduses ja 
sotsiaalseadusandluses, erakapitali koormav maksusüsteem, juhtide puudumine, riigi 
majandust juhtivate jõudude sage vahetus ja nende ühekülgne arusaamine majanduselust, 
rahvamajanduse muutmine poliitika tallermaaks ja rahvamajanduslike küsimuste kandmine 
uulitsale. Mis puutub raha kindlustamisse, siis on seda suurel riigil raskem läbi viia kui 
väikesel riigil. Ringluses oleva raha kindlustamine on kerge. Kindlustus peab olema seda 
suurem, mida suuremad on hoiusummad, seepärast Eestis oleks kindlustamiseks küllalt 20%-
lisest tsirkulatsiooni kattest. Raha kindlustamise võiks anda mõne välispanga kätte. Selle eest 
ei tuleks arvatavasti üle 2–3% maksta. On teadmata, miks propageeris Jaakson raha 
stabiilsuse tagamise delegeerimist mõnele välispangale, mis oli tollel ajal pretsedenditu. 
Ametlike reservide ja hoiusummade suuruse korrelatsiooni seadmise loogika on samuti 
kaheldava väärtusega. Võimalik, et Jaakson lihtsalt otsis argumente lahtiste kraanide 
toetuseks. Igatahes riigi majanduse seisukohalt ei olnud Jaaksoni ideed konstruktiivsed. 
  Nikolai Köstner reageeris Madis Jaaksonile väitega, et välismaal ei laena pangad 
kõiki hoiusummasid välja, vaid kuni 20% peetakse kassas või paigutatakse keskpanka. Meie 
erapangad aga on isegi oma põhikapitali välja laenanud, sellele lisaks ka veel Eesti Pangast 
saadud summad. 

Jaan Tõnisson arvas, et Eesti marga stabiliseerimisel ei tule unustada 
üldmajanduslikku perspektiivi. Eesti Panga krediidipoliitika süüdistamine on ühekülgne. Eesti 
Panga laenud on üldiselt läinud produktiivsete ettevõtete peale, välja arvatud laenud 
importööridele ja suurmetallitööstusele. Hädatarvilikele krediidinõudmistele vastu tulles on 
aga mark hätta jäetud. See näitab, et meil on puudunud üldine rahvamajanduse kava. Raha 
kindlustamiseks ei tule ülearu ressursse nõuda. Tõnisson leidis, et on ülejõu elatud, kuid riik 
ei ole ka ajakirjandust ega seltskonda kokkuhoiule inspireerinud. Tuleb silmas pidada, et 
krediidi saneerimisel ei halvataks tootlikkust. Kui rahvamajandus produktiivse välislaenu näol 
saab värsket verd juurde, siis pole väga suurt tähtsust, kui suur on raha kate. Rahvamajanduse 
tasakaalustamiseks tuleb mobiliseerida kõik jõud. Raske seisukord on tekkinud tollide 
tõstmisest, ka elukallidus on märksa tõusnud. Ametnike seas on meeleolu ärevaks muutunud. 
Valitsusaparaadi lihtsustamine pole andnud suuremaid tagajärgi. 
 Strandman väitis, et valuuta katte soetamiseks tuleb välislaenu teha, kui seda vähegi 
vastuvõetavatel tingimustel saab. Lühiajalist produktiivlaenu ei saa aga kuidagi 
vastuvõetavaks pidada. Eesti Pangal tuleb võtta oma klientide seisukord individuaalselt 
hindamisele nii antud krediidi kindlustuse kui ka ettevõtete rahvamajandusliku tähtsuse 
seisukohast. Eesti Panga juurde tuleb asutada osakond, kelle ülesanne oleks selgitada 
jooksvalt tööstuse seisukorda.873 
 27. oktoobril, vähem kui kuu peale otsustavat hääletust Riigikogus, kus inflatsionistide 
rünnakud tõrjuti, võttis Riigi Majandusnõukogu vastu teesid Eesti marga stabiilsuse aluste 
kohta. Need olid küllalt sisukad. Üldiseks lähtekohaks oli, et stabiilsuse aluseks saab olla 
tootmise ja tarbimise tasakaal. Eesti Panga poliitika kohta toonitati, et valoriseerimise seadus 
ja ärilepinguteks lubatav mõtteline kuldkroon ei suuda raha- ega krediidiolusid normaalseks 
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muuta, vaid selleks on tarvilik üle minna kindlaväärtuselisele rahasüsteemile. Leiti, et 
seaduslikult lubatud katte alammäär ei tohiks olla alla 1/3, edaspidi tuleb püüelda vähemalt 
2/3 poole. Kindlaväärtuselise raha peale peaks üle minema pärast seda, kui vähemalt 1/3 
emissioonist on kaetud. Eesti panga emissioonipoliitika peaülesanne peab olema Eesti valuuta 
stabiilsuse hoidmine, krediidipoliitika peab olema juhitud kõigepealt nõudlusest, et stabiilsus 
ei sattuks hädaohtu ja teiseks, et saaksid rahuldatud rahvamajanduse hädatarvilikud 
krediitnõuded ning, et ei langeks üldine produktiviteet. Seejuures pani Madis Jaakson ette 
täiendada seda punkti ka eraettevõtete krediidiga varustamise nõudega, vastu olid Sepp ja 
Oinas.874  
 Edasi leiti teesides, et krediidi nõudmise ja pakkumise ebanormaalne vahekord on 
tingitud kapitalipuudusest ja langeva rahaväärtuse ajajärgust päritud liialdatud 
krediidinõudmisest ühelt poolt ning rahakapitalide mittekogunemise tõttu kokkukuivanud 
krediidipakkumisest teiselt poolt. Ka valitsuse või Eesti Panga kõige suurem jõupingutus 
laenutingimuste soodustamiseks ja krediidipakkumise suurendamiseks ei suuda kujunenud 
olukorras normaalolukorrale viia. Normaalolukord saab tekkida ainult pikkamööda pärast 
kindla raha väljaandmist ja kindlate rahaolude loomist, kuna see soodustab nii väliskapitali 
juurdevoolu kui ka rahakogumist siseriigis. Eraldi tuleb õhutada ja edendada kokkuhoidu, mis 
omalt poolt aitaks kaasa rahaväärtuse stabiliseerimisele.875 Aktuaalseid rahapoliitika 
ülesandeid käsitledes leiti, et margakursi hoidmiseks ei ole deflatsiooni vaja esile kutsuda. 
Eesti Panga laenupoliitikas peab aga kestma kokkuhoidlikkus, kuni valuuta- ja 
kullatagavarasid on täiendatud. Leiti ka, et ei ole soovitav teha välislaenu, mille ainsaks 
otstarbeks oleks valuutakatte soetamine margale. See koormaks vaid rahvamajandust 
intresside näol. Soovitav ei oleks ka metsade ülemäärane realiseerimine valuutakatte 
soetamiseks, arvestades ebasoodsat konjunktuuri. Välislaenu tagamine on soovitav ja ka 
saamine kergem mingiks kindlaksmääratud produktiivseks otstarbeks. Osa niisugusest laenust 
muutuks automaatselt valuutareserviks. Eesti Panga laenuportfell tuleks ümber korraldada. 
Koheselt maksujõuetutelt ettevõtetelt laenude sissenõudmine pankrotti ajamise teel ei ole aga 
ainus abinõu nende laenude ja ettevõtete eneste saneerimiseks. Eesti Panga laenud, mis oma 
iseloomu poolest pikaajalised, aga rahvamajanduslikult vajalikud, tuleks eraldada teistest 
laenudest ning nende võlgade õiendamiseks asutada Eesti Panga juurde hüpoteek-osakond.876  

Seega toetas Riigi Majandusnõukogu enamus põhilises Strandmani poliitikat, seda 
edasi arendades ja konkretiseerides. Lahtiste kraanide pooldajad nagu Madis Jaakson, ei 
domineerinud enam.  

Nii võib oktoobri lõpust lugeda Eesti de facto stabiliseerimise teostatuks. Riigikogu 
oli 3. oktoobri otsusega inflatsionistliku rünnaku maha hääletanud, Riigi Majandusnõukogu 
teesid olid edasiviivad ning margakurss paranenud.  
 Kuid tervenemise hind oli ränk. Raha pakkumise languse ulatus 1924. aastal (tabel 19) 
on samas suurusjärgus Suure majanduskriisiga. Taastumine oli seevastu erakordselt kiire.  

.  
Tabel 19. Raha pakkumine 1924. aastal. 

 1.01.1924 1.07.1924 1.10.1924 1.01.1925 
Miljonites markades 6170 7075 5494 7535 

Indeks (1.01.1924=100) 100 115 89 122 
Arvutusalus: Riigikassa 1924. aasta aruanne Rahaministeeriumile 24.07.1925. ERA, f. 74, n. 1, s. 68, lk. 19, 21; 
Eesti Statistika Kuukiri 1925, nr. 44, lk. 26.  
Märkus: arvestatud sularaha ringlus + tähtajalised ja jooksvad hoiusummad Eesti Pangas ning erapankades.  
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Loomulikult kajastus see ka reaalmajanduses. Oksjonite hulk oli septembris kolm korda 
suurem kui eelmisel aastal samal ajal.877 Eriti drastiline oli pilt tööstuses. Tabel 20 kajastab 
tööhõive muutusi tööstuses 1923.–24. aastal.  

 
Tabel 20. Töötajad suurtööstuses ning töötud 1923–24.  

  Jaanuar Märts Mai Juuli September November 
Töötajaid 

suurtööstuses 
1923 28734 29775 32231 33579 32054 30352 
1924 30450 30518 31822 30562 28860 27174 

Töötuid 1923 894 661 817 528 507 926 
1924 2502 5116 4157 1468 957 1525 

 Allikad: Eesti Statistika 1924, nr. 24 , lk. 6–7; Sama, nr. 33, lk. 4. 
  
1924. aasta lõpuks oli tööstusesse investeeritud kapitalist ca pool saadud riiklikest 
vahenditest.878 Kuna tööstus, eriti suurtööstus sõltus sedavõrd palju riigi krediitidest, ei olegi 
aktiivsuse kahanemine üllatav. Samas jäi suurtööstuse netotoodang 1924. aastal eelmise aasta 
tasemele (lisa 19). Tööstuseksport isegi suurenes, eriti tsemendi ja tekstiilitööstuse osas. 
Seega leidis tööstuses ühtlasi aset ka optimiseerumisprotsess.  

Põllumajandusnäitajad kujunesid aga paremateks (lisa 17, 18). Saak oli üle keskmise 
ja agraareksport arenes hästi: võid veeti 77% ja lina 56% rohkem välja kui 1923. aastal. 
Lumeta ja pehme talv takistas küll metsatööstust, kuna osa väljaveoks määratud metsast jäi 
toomata, mis kasvatas talvel tööpuudust. Metsamaterjalide väljavedu suurenes siiski peaaegu 
kolmandiku võrra.  

Riigieelarve puudujääk – 178 miljonit marka, ei olnud eriti suur. Ka 
väliskaubandusbilansi puudujääk – 324 miljonit marka, oli eelmise aastaga võrreldes 
tunduvalt vähenenud.879 Kokku oli seda siiski pool miljardit marka ehk 2,8 miljonit kuldrubla.  

Friedrich Akeli pärast 1. detsembri mässukatset lahkunud valitsuse tegevusse jättis 
tähelepanuväärse jälje üks minister – uue majanduspoliitika looja ja läbiviija Otto Strandman, 
kes tegutses kiiresti, otsustavalt, kavakindlalt ja ka diplomaatlikult, niipalju kui see võimalik 
oli. Siia võiks toppida pildi nr 2, Otto Strandman lenduriülikonnas. Valoriseerimine, ringleva 
raha tagasitõmbamine, tollitõstmine ja krediidipoliitika muutus andis Eesti margale uue 
toetuspunkti, tõstis margakursi kavatsetud kuldkrooni tasemele ning pööras alates augustist 
kaubandusbilansi aktiivseks. Majanduspoliitilistele abinõudele lisaks aitas kindlasti kaasa üle 
keskmise põllusaak.  
 K. Päts üritas ka pärast valitsusjuhi kohalt lahkumist ida suunal jätkata. Nimelt oli juba 
1923. aasta juulis seltsina loodud Eesti-Vene Kaubanduskoda. Initsiatiiv tuli Moskvast. 
Registreerimistaotluse esitasid Rudolf Renning, Madis Jaakson, Konrad Mauritz ja Konstantin 
Päts. Eesti-Vene Kaubanduskoja juhatuse Eesti-poolsed liikmed olid Päts, Renning, Puhk, 
Rostfeld, Pung, Wachmann, Makovsky, Uibopuu jt.880 Nii näib, et Eesti-Vene Kaubanduskoja 
Eesti-poolseteks partneriteks olid Päts-Westel-Jaaksoni majandusgrupeeringu liikmed. 15. 
oktoobril 1924 toimus Eesti-Vene Kaubanduskoja pidulik avamine. Ametkohajärgselt said 
koja auesimeesteks Leonid Krassin ja Otto Strandman. Kaubanduskoja tegevjuht Päts pidas 
kõne, mille märksõnadeks olid vabasadama asutamine, kaubasadama laiendamine ja Moskva–
Tallinna otseraudtee ehitamine.881  
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 Juba 31. oktoobril edastas Eesti-Vene Kaubanduskoja juhatus N. Liidu 
kaubandusesindusele dokumendi, mis kandis järgmist nimetust: "Eesti rahvamajanduse 
majandusliku uurimise plaan seoses majandusliku lähenemisega NSV Liidule ja küsimused, 
mis kuuluvad uurimisele Eesti-Vene kaubanduskoja sektsioonis."  Mahukast dokumendist 
selgub, et edasise majandusliku lähenemise huvides pidi algatuseks analüüsitama Eesti 
tööstust, kaubandust, transporti ja pangandust, sh. Eesti Panga välisoperatsioone.882 
Kaugemas tulevikus võinuks idee realiseerumine täies mahus tähendada Eesti majanduse 
allutamist N. Liidule, lähemas tulevikus võib-olla idaorientatsiooniga majandusmeeste ja tipp-
poliitikute pääsemist pankrotilainest. Kas ja kuidas plaani Moskvas edasi menetleti, ei ole 
teada.    

Oma asja ajasid edasi ka kommunistid. Novembri lõpuks oli N. Liidust Eestisse 
kommunistide kätte toimetatud relvi ning üle piiri oli illegaalselt tulnud 40 Venemaa 
eestlasest kommunisti, põhiliselt sõjaväelast, kes pidid etendama ülestõusus juhtivat osa. N. 
Liidu ja Eesti piiri äärde olid koondatud löögirühmad, kes pidid tungima Eestisse pärast 
ülestõusu algust. Kuid 29. novembril anti Moskvast käsk panna seisma kõik riigipöörde 
ettevalmistustööd, põhjenduseks puudulik informatsioon olukorra kohta, kuid ilmselt see 
korraldus Tallinna enam ei jõudnud.883 Mida "puudulik informatsioon" tähendas, kas ka 
laekunud uut ootamatut informatsiooni Eesti paranenud majandusolukorra kohta, ei ole teada.  

Rahanduses ei toonud äpardunud mäss kaasa mingeid vapustusi. Eesti ajalugu 
võinuks kujuneda aga sootuks teistsuguseks, kui kommunistide riigipöördekatse eel ja/või ajal 
oleks riigis valitsenud hüperinflatsioonist põhjustatud kaos.  
 

VI PEATÜKK. ÜLEMINEKU LÕPETAMINE   
 

Rahareformi lõpuleviimine. Uue majandussuuna kinnistumine 
 
Kommunistide 1. detsembri mässukatse sai viimaseks pöördepunktiks, mis kinnitas, et 
idaturule suunatud lootused ei ole mitte ainult asjatud, vaid ka ohtlikud. Ühtlasi lõi see uue 
sisepoliitilise konstellatsiooni Eestis. Vanad vaenud näisid tegeliku vaenlase ilmsikstulekul 
tühised. Näib, et uus olukord mõjutas ka Eesti Panga tegevust uurivat parlamendikomisjoni. 
Igatahes välditi teravusi ning võrreldes Riigikontrolli varasema aruandega selgitati ainsa uue 
teabena täpselt välja Eesti Pangast laenu saanud ettevõtted.884  

Pärast pöördekatset moodustati uus laiapõhjaline koalitsioonivalitsus Jüri Jaaksoni 
juhtimisel, mille rahaministriks sai Leo Sepp. Samas ametis jätkas Sepp ka kolmes 
teineteisele järgnenud Jaan Teemanti valitsuses kuni detsembrini 1927. Seejärel oli aasta 
võimul Jaan Tõnissoni valitsus ning rahaministri portfell oli Anton Teetsovi kanda. Uue 
Riigikogu valimisteni oli võimul August Rei kabinet, kus raha- ja kaubandus-
tööstusministriks oli Aleksander Oinas. Vana majanduspoliitika kandjad – Päts, Westel, 
Ipsberg jt 1920. aastate teise poole valitsustes enam tooni ei andnud. Madis Jaakson jäi Riigi 
Majandusnõukogusse aktsiapankade esindajana kuni 1925. aasta märtsi lõpuni, mil Harju 
Pank pankrotti läks. Riigi Majandusnõukogu kaotas tegevusaktiivsuse 1925. aasta suvest, 
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jäädes varjusurma kuni 1935. aastani, mil K. Päts hakkas ellu viima oma korporatiivse riigi 
kava. 
 1920. aastate teine pool oli majandusliku küpsemise periood, mil realiseeriti 1924. 
aasta lõpuks määratletud majanduspoliitika, mille väljundid võib jaotada kolmeks: majandus- 
ja rahanduspoliitika instrumentide muutus, mis päädis panga- ja rahareformi lõpuleviimisega, 
sisemajanduslik transformatsioon ning välismajanduslik transformatsioon. 

Alles 1924. aastal muutus rahandus- ja majanduspoliitika Eesti riigis tõeliselt 
demokraatlikuks. Küsimusi hakkasid arutama need, kes selleks kutsutud, seatud ja valitud olid 
– parlament ja parlamendikomisjonid. Valitsus lõpetas ühekordsete tollialanduste andmise 
ettevõtjate taotlusel.   
 Eesti Panga nõukogu koosseisu muutumine läks visalt. Uue Eesti Panga nõukogu ja 
juhatuse valimised toimusid valitsuses alles juulis 1925, pärast Harju Panga krahhi. 
Riigikontrolör pöördus sel puhul uuesti kirjaga valitsuse poole, milles osundas asjaolule, et 
kehtiva krediidiseaduse kohaselt ei tohi mõne krediidiasutuse ametis olevad isikud olla mõne 
teise era- või riigi krediidiasutuse juhatuse või nõukogu liikmeteks.885 Ent väga suurt tähtsust 
sel enam ei olnud, sest Eesti Panga tegevust juhtis nüüd tõepoolest valitsus.886 Mitte 
rahaminister või valitsusjuht üksinda, nagu varem. 1. augustiks 1927 oli Eesti Panga 
kogulaenude summa 5565 miljonit marka, mis oli vaid 10% rohkem kui kolm aastat tagasi.887  

Valitsuse otsusega 10. septembrist 1924 volitati välisminister Karl Robert Pustat 
pöörduma Rahvasteliidu poole palvega, et Eesti rahanduse olukorraga tutvuksid Rahvasteliidu 
eksperdid.888 Rahvasteliidu peasekretäri Eric Drummondi juures pinda sondeerinud 
välisminister K. Pusta oli teavitanud peasekretäri, et Eesti eesmärgiks on võtta välislaenu ja 
saada selleks Rahvasteliidu nõusolek.889 Varem oli Klaus Scheel sondeerinud laenuvõimalusi 
Londonis. On tõenäoline, et valitsust ajendasid Rahvasteliidu poole pöörduma ka 
sisepoliitilised kaalutlused: autoriteetse, kompetentse ja erapooletu institutsiooni hinnang 
aidanuks reformide prestiiži tõsta. Ning ajal, mil pöördumist arutati (tõenäoliselt augustis), oli 
Strandmanil tuge vaja. Ka laenu oli vaja, ent Eesti poliitikud teadsid, et Rahvasteliidu toetusel 
ei käi laenusaamine kiiresti, nii et lootus 1924. aasta majanduskriisist Rahvasteliidu laenu abil 
välja tulla ei olnud realistlik.  

 Pärast valitsuse pöördumist hakkas küsimusega tegelema Rahvasteliidu 
Finantskomitee. Jaanuaris 1925 saadeti Eestisse Rahvasteliidu peasekretäri abi Joseph Avenol 
ja majandusliku informatsiooni osakonna juhataja Alexander Loveday. Riigipöördekatse-
järgsel ajal võeti Eestis seda visiiti kui Rahvasteliidu poolset huvi- ja sümpaatiaavaldust. 
Rahvasteliidu Finantskomitees Eesti olukorra kohta ettekande teinud Avenol tabas talle teada 
olevate faktide piires asja olemust täpselt. Ta märkis, et Eesti Pank on Venemaaga 
kaubanduse taastamise lootuses külmutanud ca 60% oma ressurssidest ning, et ”ministrid ei 
ole olnud ükskõiksed oma erahuvide suhtes.” Ka arvas Avenol, et Eesti maksukoormus on 
liiga kõrge ning administreerimise hinda saab oluliselt vähendada. Avenol rõhutas 
positiivsena Eesti väikest koguvõlga, mida seni korrektselt tagasi makstud, ning raudteede, 
telegraafi ja posti kasumilikkust, samuti põllumajanduse edusamme ja kooperatiivide 
tõhusust. Ta märkis, et tööstuse olukord on Venemaast eraldumise otsene tagajärg ning 
finantskriis oli suuresti põhjustatud luhtunud lootustest taastada kaubandussuhted Venemaaga. 
Missioon jõudis järeldusele, et Eesti ei vaja välislaenu. Ta vajab küll kapitali, kuid mitte sel 
määral, et õigustada laenu. Delegatsioon pidas põhiliseks Eesti Panga reorganiseerimist samal 
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viisil kui Austria, Ungari ja Danzigi pangad, st. sõltumatuks riigist ja Rahaministeeriumist. 
Valitsus peaks andma Eesti Pangale üle oma kullatagavara ja korraldama panga ning oma 
emissiooni kombinatsiooni. Pank peab organiseerima oma laenuportfelli karmi revisjoni ning 
pikaajalised laenud ja arved üle andma teistele institutsioonidele. Samuti oleks vaja asutada 
hüpoteegiinstitutsioon pikalaenu (üle 10 kuulise tähtajaga) operatsioonide jaoks.890  
 12. veebruaril 1925 järgnes Rahvasteliidu Finantskomitee presidendi kiri Eesti 
Vabariigi rahaministrile, kus nenditi, et Eesti Vabariigi krediidiolud ja rahanduslik seisukord 
moodustavad küsimuste ringi, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata.891 Kirjas korrati üle 
Avenoli seisukohad ning võimalikust laenust ei olnud juttu.   

Laenuküsimuse lahendamine jäi mitmel segasel põhjusel venima. 1926. aasta lõpul 
arutas Finantskomitee uuesti reformiga seotud küsimusi ja fikseeris nüüd laenu osas oma 
positiivse seisukoha. 8. detsembril 1926 kirjutas rahaminister Leo Sepp alla Finantskomitee 
poolt heaks kiidetud laenulepingu protokollile.892 Selles dokumendis soovitas Rahvasteliidu 
Finantskomitee Eestile uut rahaseadust, emissioonipanga põhikirja reformi, riigikassatähtede 
ja riigi kulla- ja valuutatagavarade emissioonipangale üleandmist, hüpoteek-instituudi 
asutamist ja välislaenu. Viimase suuruseks fikseeriti 1,35 miljonit naelsterlingi.893 

Seejärel esitati vastavad seadused Riigikogule, kus 3. mail 1927. aastal võeti vastu 
välislaenu-, riigikassatähtede emissiooni lõpetamise ja rahaseadus ning Eesti Panga uus 
põhikiri. Juunis emiteeriti Londonis, Amsterdamis ja New Yorgis Eesti esimene välisbörsidel 
noteeritav välislaen ca 27,7 miljonit krooni nominaalväärtuses. Alates 1. jaanuarist 1928 
eelmainitud seadused jõustusid. Rahasüsteem rajati kuldvaluutastandardile ja rahaühikuks 
määrati kroon, mis oli võrdne 100 senise margaga. Paberraha väljaandmises lõpetati senine 
parallelism. Valitsus kaotas õiguse riigikassatähtede emiteerimiseks (jäi ainult vahetusraha 
väljaandmine) ja Eesti Pank omandas 25 aastaks ainuõiguse pangatähtede väljaandmiseks. 
Ühtlasi korraldati Eesti Pank uutel alustel ümber. Uue põhikirja kohaselt, mis hakkas kehtima 
1928. aastast, kujunes sellest moodne emissiooni-aktsiapank, mille laenutegevust piirati 
põhikirjaga tunduvalt ja kauplemine keelati. Eesti Panga peaülesandeks jäi rahaväärtuse 
hoidmine ning krediidi üldine reguleerimine. Tõeliselt aktsiapangaks muudeti Eesti Pank 
valitsuse aktsiate müügi teel 1929. aastal. Et ühelgi aktsionäril, vaatamata häälte arvule, ei 
tohtinud olla rohkem kui 1000 häält, siis ei olnud riigil aktsionäride täiskogul otsustavat mõju. 
Panga president nimetati ametisse viieks aastaks valitsuse otsusega, direktorid valiti nõukogu 
poolt presidendi ettepanekul. Nõukogu koosnes kahest presidendi poolt nimetatud direktorist ja 
seitsmest täiskogu poolt valitud liikmest, kes esindasid tööstust, kaubandust, põllumajandust, 
ühistegevust ja töölisi. Kandidaadid esitati täiskogule panga nõukogu kaudu vastavaid valdkondi 
esindavate institutsioonide poolt. Nõukogu liikmeteks ei tohtinud olla avaliku sektori ametnikud 
ega kaks isikut, kes koos äri ajasid.  

Rahvamajanduse riikliku finantseerimise ülesanne läks aga Pikalaenu Pangale. 
Ümberkorraldamisel tõsteti põhikapital tagavarakapitali arvel 2,5 miljonilt kroonilt 5 miljoni 
kroonini. Senised laenud jaotati kolme rühma. "A" liiki laenud (27,7 miljonit krooni) olid 
“külmunud” laenud. Valitsus ostis need välja ja andis enda arvel valitsemiseks Pikalaenu 
Pangale. "B" liiki laenudeks (ca 15 miljonit krooni) klassifitseeriti kindlustatud laenud, mida oli 
2–3 aasta jooksul võimalik tagasi saada. Need ei olnud vastavuses Eesti Panga uue põhikirjaga 
ning jäid Eesti Panka valitsuse vastutusel. "C" liiki laenud (ca 13 miljonit krooni) olid 
lühiajalised ärivekslid, mis vastasid Eesti Panga uue põhikirja nõuetele. Edasi kanti Eesti Panga 
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arvele riigikassatähtede emissioon kupüürides üle 5 krooni, samuti tasus riik 16,4 miljoni 
kroonise summa. Reform läks valitsusele üldse maksma 41,1 miljonit krooni. Sellest maksti 
Eesti Pangale kullas 5 miljonit krooni, välislaenust saadud naelsterlingites 18,2 miljonit krooni ja 
ülejääk 20,9 miljonit krooni arvati maha valitsuse jooksvalt arvelt. Eesti Pank võis seega oma 
kattevarana juurde arvata 23,2 miljonit krooni, ja ühtlasi langesid tema jooksvad kohustused 20,9 
miljoni krooni võrra. Eesti Panga aktsiate enamus jäi riigi kätte. Uue põhikirja kohaselt ei 
maksnud Eesti Pank hoiusummadelt intresse, mistõttu panga hoiusummad moodustusid 
edaspidi peamiselt valitsuse hoiuarvetest. Ringluses olevate pangatähtede kate ei tohtinud 
langeda alla 40% jooksvate kohustuste summast. Pank oli kohustatud isiku nõudmise või 
pakkumise peale talle müüma või temalt ostma Eesti kroonide vastu vastavalt põhikirjas 
kindlaksmääratud hinnaga, Riigi Teatajas väljakuulutatud kuldvaluutaga välisvaluutat juhul, 
kui tehingu summa ei jää alla 5000 krooni. Eesti krooni hinnaks määrati 0,4032 grammi 
puhast kulda.894 Seega jäi Eesti krooni pariteet selliseks, nagu Strandman oli 6. juunil 1924 
Rahaasjanduse komisjonis välja pakkunud ning hiljem visalt kaitsnud.  

Niisiis oli “külmunud” laene (“A" liik) kokku 27,7 miljoni krooni ehk 2770 miljoni 
marga ehk 16,3 miljoni kuldrubla ehk 1,5 miljonit naelsterlingi eest. Tegelikult võib viimased 
arvud ka vähemalt 1,1-ga korrutada, sest 1920. aastal, mil osa laene välja anti, oli margakurss 
kõrgem. Seega 18 miljonit kuldrubla ja 1,7 miljonit naelsterlingit: see oli rohkem kui Tartu 
rahulepinguga saadud kuld või Rahvasteliidu laen. Peale selle oli Eesti Pank juba 1. augustiks 
1927 kandnud lootusetutena maha kokku 445,7 miljoni marga eest laene. Veel 300–400 miljoni 
marga eest oli laene, mille eest ei suudetud laenuprotsenti maksta.895 Selline oli eksliku 
majanduspoliitika esialgne hind. 

3. septembril 1927 esitas valitsus Riigikogule Pikalaenu Panga põhikirja. Riigikogu 
otsustas aga anda põhikirja tagasi Rahaasjanduse komisjoni, kes omakorda tegi 22. novembril 
1927. aastal ettepaneku valida panga põhikirja läbivaatamiseks erikomisjon, kellel on 
volitused tutvuda lähemalt Eesti Panga laenude liigitamisega. Ettepaneku seletuskirjas 
toonitati: "Pikalaenu panka tulevad kõige kangemini "kinnikülmanud" laenud. Kas on nendel 
reaalväärtust või on see ainult pundar hindamise pabereid – on vaja selle kohta selgusele 
jõuda ja erikomisjon valida."896  
 Et rahaseadus ja Eesti Panga põhikirja elluviimise seadus olid Riigikogus juba vastu 
võetud ja valitsus soovis jaanuarist 1928 reformi läbi viia, leidis valitsus, et reformi viimase 
lüli – Pikalaenu Panga asutamisega – ei või viivitada ja tegi ettepaneku anda valitavale 
erikomisjonile töö lõpetamiseks aega kaks nädalat. Hääletusel lükati see ettepanek aga tagasi, 
mille peale Jaan Teemanti valitsus lahkus ametist. 
 Erikomisjoni moodustamise peaülesanne –  hinnata Eesti Pangast valitsuse arvel 
üleantavate laenude väärtust – jäi ikkagi teostamata. Seletuskirjas märgiti vaid, et 
"üleantavatest laenudest üle 2700 miljoni on umbes 50% sarnased, mida Pikalaenu Panga 
põhikirja järgi on raske panga arvele üle võtta."897   
  10 aasta vältel vähenes endiste "A" liiki laenude seis Pikalaenu Pangas 75% võrra. 
Seda vara realiseeriti mitmeti: laenude ülevõtmisega või uute laenude andmisega panga arvel; 
võlgnike või vastutajate poolse tasumisega ja  sundsissenõudmisega. Viimasel puhul omandas 
pank ostjate puudusel ise kinnis- ja vallasvarasid. Mõned, näiteks Vene - Balti tehased andis 
pank hiljem riigi omandusse. 

                                                           
894 Seletuskiri Eesti Panga põhikirja juurde. ERA, f. 891, n. 1, s. 1868, l. 11; J. Jaakson III Riigikogu Pikalaenu 
Panga põhikirja komisjonis 24.11.1927. ERA, f. 80, n. 2, s. 3, l. 2–4; Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 121–
122. 
895 J. Jaakson III Riigikogu Pikalaenu Panga põhikirja komisjonis 24.11.1927. ERA, f. 80, n. 2, s. 3, l. 3p. 
896 III Riigikogu protokollid, 4. ij, vg. 646–654. Pikalaenu Panga 1937. a. aruanne. X tegevusaasta ja ülevaade 
panga 10-a. tegevusest. Tallinn, 1938, lk. 6. 
897 Pikalaenu Panga 1937. a. aruanne, lk 7. 



 Ka esialgu Eesti Panga kaudu või otse riigi eelarvest korraldatud põllumajanduse 
laenustamises leidis aset muutus. 1. juunist 1926. a.  anti Põllutööministeeriumi poolt väljaantud 
riiklikud laenud (ehitus- ja maaparanduslaenud) ja inventari, ehitusmetsa ning hoonete ostuvõlad 
üle Eesti Maapanga korraldusse.898 Põhikirja kohaselt oli Eesti Maapank rahaministri kaudu 
valitsusele alluv riiklik asutus. Panga eelarve ja aastaaruanne kinnitati valitsuses. Maapanga 
ülesandeks oli pikaajalise laenu andmine põllumajanduse edendamiseks panga poolt välja antud 
pantkirjades ja sularahas riiklikest summadest.  
 Siinkohal oleks otstarbekas veelkord pöörduda tagasi Rahvasteliidu laenu rolli juurde 
majanduse stabiliseerimisprotsessis. Detailsemalt on seda käsitlenud Ragnar Nurkse. Üheks 
tema peamiseks järelduseks stabiliseerimiskogemuste vaatlemisel on, et välise finantsabi roll 
raha stabiliseerimise tehnilise edu kindlustamisel oli suhteliselt väike. Olenemata valuuta 
languse suurusest, oleksid laenuabi saanud Euroopa riigid võimelised ka ilma selleta 
stabiliseerima. Nurkse on esitanud ka raskesti vaidlustatava järelduse, et laenutasu oli üpris 
kõrge, peegeldades tolleaegset usalduse puudust. 899 Eesti puhul oli laenuintress palju kõrgem 
kui nende Eesti Panga laenude intress, millega Eesti Pank oli tipp-poliitikute ärisid 
ebaõnnestunult finantseeritud ja mille korvamiseks (nn. “A” liiki laenud) Rahvasteliidu laen 
võeti. Eesti majanduse peaharu – põllumajanduse tulukus oli aga keskmiselt vaid 3–4% 
aastas. 

Kui Eesti mark oli 1924. aasta sügisel de facto stabiliseeritud, polnud laenul 
stabiliseerimistegurina enam olulist tähtsust. Sisulist tähtsust ei olnud ka Rahvasteliidust 
saadud ekspertarvamustel. Olulisemad majanduspoliitilised otsused – üleminek 
kullastandardile ning põllumajanduslik orientatsioon – olid tolleks ajaks juba valdava osa 
poliitiliste jõudude heakskiidu pälvinud. Teostunud Eesti Panga reformi mudel erines küll 
Eesti poliitikute poolt 1924. aastal kõne all olnust, kuid põhisuund oli sama. 

Ka oma suuruselt – 1,35 miljonit naelsterlingit – ei olnud laen väga oluline. Kui 
laenu hind maha arvata, saadi Eesti kroonides kätte 23,4 miljonit, kuldrublades ca 13 miljonit. 
See oli pisut rohkem kui veerand 1920. aastate teise poole keskmisest ühe aasta korralistest 
riigieelarve tuludest ehk ligikaudu sama palju, kui aastatel 1921–23 oli Eesti Pangast laenanud 
Päts-Westel-Jaaksoni ja Citron-Wachmanni ümber koondunud seltskond. 

Kuid kahtlemata oli välislaen kasulik Eesti kroonilise kapitalipuuduse 
leevendamisel.900 Kindlasti aga ei saa eitada Rahvasteliidu ekspertarvamuste ning ka laenu 
olulisust juba valitud majanduspoliitika kinnistamisel ning usalduse kujunemisel.   

Niisiis oli stabiliseerimise vältimatuks eeltingimuseks siiski riigi enda 
majanduspoliitika suutlikkus. Välislaenude roll stabiliseerimistegurina oli teiste Euroopa 
riikidega sarnaselt ka Eestis suhteliselt tagasihoidlik.  
 Teiseks muudatuseks, millele 1924. aasta murrang aluse pani ja mis realiseerus järgmistel 
aastatel, oli pööre sisemaises majandusorientatsioonis. Põllumeestekogude keskorganites 
vähenes 1924. aasta jooksul linnakodanluse esindajate mõju ja hoolimata sellest, et erakonna 
parlamendifraktsioon oponeeris ägedalt Strandmani poliitikale, toimus erakonnas endas samal 
ajal otsustav pöördumine agraarorientatsioonile, mille lõplikult kinnistas uue võistleja – Asunike 
Koondise – poliitilisele areenile ilmumine.901 14. jaanuaril 1926 väljendas Johan Hollberg 

                                                           
898 H. Hindreus. Põllumajanduse laenustamine Eesti Vabariigi algpäevilt kuni Eesti Maapanga ellukutsumiseni. – 
Eesti Maapank 1926–1936. Tallinn, 1936, lk. 210–211.   
899 The Course and Control of Inflation, lk. 95–96, 131. 
900 E. Poom on väitnud, et väliskapital tuli Eestisse kartlikult ja napilt soveti ähvardava ja halvava varju tõttu. 
Väliskapital püsis Eestis peamiselt neil aladel, mis võimaldasid mitte ainult erakordselt kõrgeid kasumeid, vaid 
ka mainitud kasumite väljavedu Eestist. (E. Poom. Omariiklusaegse Eesti majandusstruktuurist ja 
majanduspoliitikast. – Mana 1963, nr. 2, lk. 158.) 
901 Tegelikult oli “pangapõllumeeste” suund erakonnas olnud vaid mõningate mõjukate poliitikute erahuvi, millel 
ei olnud kunagi laiemat kandepinda. 1920. aasta Riigikogu valimistel saadi 4,6% linnaelanike häältest, 1923. 
aastal 4,3%, 1926. aastal 6,1% ja 1929. aastal 4,0%. (A. Ruusmann. Eesti Vabariigi sisepoliitika, lk. 37.)    



parlamendis Põllumeestekogude uut suhtumist suurtööstusesse paljutsiteeritud hüüdega: 
“Pistetagu vabrikud põlema.”902 Sõnniku lõhn, mis oli pidanud Põllumeestekogus asenduma 
aktsia ja dividendi lõhnaga, oli jälle tagasi. Unistuste, idaeldoraado, “suure hüppe” aeg oli 
lõppenud. Põllumeestekogude pseudoindustrialismi asemele ei kujunenud paraku poliitilist 
jõudu, kes oleks industrialiseerimist sisuliselt pooldanud.   
 Sisemaise majandusorientatsiooni muutumine väljendus eelkõige laenuvaldkondade 
teisenemises.  
 Lisades 7–11 on toodud kõik krediidid ja nende jaotus. Hüpe laenude kasvus leidis aset 
1928. aastal ning seda eelkõige erapankades (lisa 9). See näib tõendavat, et rahareformi 
lõpuleviimisega tekkinud usaldusel oli suurem mõju kui Rahvasteliidu laenul.   

Sama järeldust toetab laenude jaotus riigi- ja erakrediitide vahel ning nende kasv ja 
suhe (lisa 9). Selgub, et 1924. aasta oli üldistes krediiditingimustes pöördeline. Järgmisest 
aastast hakkas riiklike krediitide ebanormaalselt kõrge osakaal vähenema, kuna erakrediitide 
kasvutempo ületas riiklike krediitide kasvutempo. Eesti majandus oli saavutanud küpsuse ja 
tasakaalu. Ka pärast Rahvasteliidu laenu riiklike krediitide osakaal ei suurenenud.  
 Krediidipoliitika muutust väljendab kõikide riiklike krediitide jaotuse muutus 
majandusharuti. (tabel 21). 
 

Tabel 21. Riiklike krediitide jaotuse osakaal % majandusharuti 
Aasta Tööstus Kaubandus Põllumajandus 

1918/19 50 0 50 
1920 94 0 6 
1921 54 38 8 
1922 55 33 12 
1923 52 27 21 
1924 45 23 31 
1925 39 22 39 
1926 34 16 51 
1927 34 14 51 
1928 33 9 59 
1929 30 7 63 
1930 28 5 67 

 Arvutusalus: Lisa 10.  
 
Krediidipoliitika oli riigi majanduspoliitika olulisemaid instrumente. Moodustasid ju riiklikud 
krediidid Eesti kroonilise krediidinappuse olukorras üle poole kogulaenudest. Nii tuleb 
tõdeda, et kümnendiga muutus majanduspoliitika rõhuasetus radikaalselt. Tööstuse osakaal 
laenustamisel langes 1930. aastaks 1921. aastaga võrreldes 1,9 korda, kaubanduse osakaal 
samal ajal 7,6 korda, kuid põllumajanduse osakaal tõusis 1922. aastaga võrreldes 5,6 korda. 
Ilmselt oleks 1920. aastatel raske leida teist nii järskude majanduspoliitiliste pöörakutega riiki. 
Krediidipoliitika järsuks pöördeaastaks oli just 1924. aasta. Juba 1924. aasta lõpul, mil 
agraarkriisist oli üle saadud, tegi valitsus otsuse, milles pidas vajalikuks, et Eesti Pank annaks 
põllumeestele laenu kuni 380 miljoni marga ulatuses jõusööda, väetiste ja seemnevilja 
ostmiseks ning seemne puhastuspunktide sisseseadmiseks.903 Järgmine järsem pööre 
põllumajanduse kasuks leidis krediidipoliitikas aset 1926. aastal, mil Eesti Pank sai valitsuse 
instruktsiooni laenupoliitika kohta, mis nägi ette uute lühiajaliste laenude väljaandmist 
tegevuskapitaliks vaid likviidsete tagatiste vastu elujõulistele ettevõtetele, juhtides 
esmajärjekorras laene väike- ja kesktööstusesse ning likvideerides kiiresti elujõuetute ettevõtete 
pandid ja tagatised.904  
                                                           
902 E. Laaman. Erakonnad Eestis. Tartu, 1934, lk. 67–68. 
903 Vabariigi valitsuse otsus 12.12.1924. ERA, f. 66, n. 15, l. 45.  
904 M. Pihlamägi. Eesti industrialiseerimine, lk. 109–110. 



 1925. aastal oli majanduspoliitiliste vaidluste sisu teiste raamides. Sotsiaaldemokraat 
A. Jõeäär väitis õigustatult, et suurtööstuse toetamine on tööstuse huve teeninud ainult 
pealiskaudselt vaadates, tegelikult on tööstus sellest ainult kahju saanud. Tööerakondlane 
Mihkel Juhkam märkis, et metallurgia on “Eesti miljonite surnuaed”. Rahvusvabameelsete 
esindaja Ernst Weberman arvas, et Eesti majanduse perspektiivikateks harudeks on 
“meriasjandus, laevandus, kalaasjandus”. Tööerakondlane Christian Kaarna väitis, et 
“tööpuuduse küsimus ei lahene mitte enne, kui Eesti kui põllumajanduslik riik, on….andnud 
võimaluse linnas liigsetel kodanikel asuda maale kasuliku töö juurde ja sinna alaliselt jääda”. 
Põllumeestekogulane Kustas Tonkman arvas koguni, et Eesti rahvamajandus “ei kannata suuri 
linnu”.905 Üldiselt jäi domineerima arvamus, et riik võib majanduslikult jõukas olla ka 
agraarmaana, nii nagu Taani.  
 Esialgu näis seda arvamust kinnitavat maailmaturu hinnakonjunktuur. 
Põllumajanduskaupade hinnad olid kümnendi esimesel poolel võrreldes sõjaeelse ajaga 
üldiselt tööstussaaduste hindadest kõrgemad.  
 Kolmandaks oluliseks muudatuseks, mille põhjustas 1924. aasta majanduspoliitiline 
pööre, oli välismajandusliku orientatsiooni teisenemine.  
 Venemaaga majandussidemete järsu vähenemise põhjuseid ei maksa otsida Eesti 
poliitikute eelistustest. See oli N. Liidu poolt peale sunnitud. Majanduslikus mõttes ei 
eraldunud Eesti Venemaast, vaid vice versa, Venemaa Eestist. Väliskaubanduse monopoli 
kaudu oli import N. Liitu täielikult reguleeritav. 1923. aastast peale reguleerisid bolševikud 
impordimahu Eestist senisest märksa väiksemaks. 1924. aastal alguse saanud pööre oli sellele 
paratamatu, ehkki hilinenud reaktsioon. Eraldumise ulatusest annab ettekujutuse tabel 22.  
 

Tabel 22. Venemaa osakaal % Eesti ekspordi ja kaubakäibe väärtuses  
 1913 1920 1921 1922 1923 1924 1925–9 1930–8 

% ekspordist Ca 90 32,0 29,8 25,7 6,7 5,3 7,3 3,2 
% kaubakäibest Ca 90 16,3 15,5 13,6 5,3 4,8 10,8 4,6 

Arvutusalus: Väliskaubandus 1921. ja 1923. aastal. Tallinn, 1923, lk. 16–17, 20, 22, 29–53; Eesti arvudes, lk. 
150–151.  
Märkus: Tabeli andmed kajastavad ametlikku väliskaubandust. Kui arvestada kulla- ja piirikaubandust, oleksid 
1920–1922. aasta arvud kaks kuni kolm korda suuremad ning 1923. aasta langus veelgi järsem. 
 
Esimese maailmasõja eelsed tihedad kaubandussidemed kahanesid kümne aasta pärast üle 
kümne korra väiksemateks. Veel 1922. aastal oli N. Venemaa olnud isegi ametlikku 
kaubavahetust arvestades suurim Eesti väljaveokaupade ostja.  

Näib, et Eesti Panga rahakraanide kallal olnud tegelased üritasid jätkata 
(majandus)koostööd bolševikega ka kümnendi teisel poolel. Väidetavasti kujunes Eesti-Vene 
Kaubanduskoda Moskva jaoks poliitilise ja majandusliku informatsiooni kontoriks ning Päts 
ja Renning selle keskuse peamisteks informaatoriteks. 1925. aasta märtsis toimunud 
jutuajamisel N. Liidu saatkonna sekretäri Notovitšiga tõstatanud Päts küsimuse Eesti ja 
Nõukogude Liidu Föderatsioonist. Ta väitnud, et N. Liitu kardab ainult rahvas, mitte aga 
poliitilised parteid ja valitsusringkonnad.906 Päts töötas mitteametlikult Nõukogude 
kaubandusesinduse juriidilise konsultandina, pakkudes jätkuvalt N. Liidu 
kaubandusesindusele majanduslikku koostööd. 1930. aastal pidas Nõukogude saadik Adolf 
Petrovski Pätsi Eesti-Nõukogude lähenemise pooldajaks ja ainsaks Eesti väljapaistvaks 
poliitikuks, kelle toetusele võis loota. Moskvas muretseti ka tema maine pärast.907  
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Tallinnensia, 3, 1999, lk. 162, 165. 
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 Igatahes Eesti riigile kujunes tegelikkus vastupidiseks. Pärast vaevarikast, ent väga 
kiiret kohanemist suutis Eesti majandus edaspidi ilma idaturuta toime tulla. See tähendas 
Eestile ühtlasi üleminekut Venemaa majanduslikust globaalregioonist Lääne- ja Kesk-
Euroopa regiooni. Erakordselt lühikese, maailma uuema majandusajaloo jooksul 
pretsedenditult lühikese aja jooksul. Loomulikult oli see pöörak vägagi ressursimahukas ning 
toimus majanduskasvu arvel.  
 

Majandusmuutus 1920. aastatel 
 

Eesti peamiseks majandusharuks oli põllumajandus, kus oli hõivatud ligikaudu 2/3  
rahvastikust. Kahtlemata võib Eesti Vabariigi kahekümnendate aastate olulisemaks 
sotsiaalpoliitiliseks ettevõtmiseks pidada maareformi. Reform oli riigi majanduspoliitikaga 
lõdvalt seotud ning mitte sedavõrd majanduslikult, kui sotsiaalselt ja poliitiliselt orienteeritud. 
Reformi majanduslikud tagajärjed avaldusid hiljem, kuid juba algaastail oli selge, et tõusnud 
tööind ja vajadus poliitilise stabiliseerimise järele õigustasid reformi läbiviimist. 
 Eesti, nagu ka Läti reformi olemus kujunes sotsiaalpsühholoogiliste tegurite mõjul, 
millest kõige tähtsamaks oli Eesti talurahva ligikaudu sajandipikkune maanälg. See oli ajanud 
19. sajandi teisest poolest ca 250 tuhat eestlast Venemaale, pööranud tuhandeid vene 
õigeusku ja põhjustanud mitmeid lootusetuid talurahva vastuhakke. Ka iseseisvusvõitluse 
psühholoogiliseks selgrooks, mistõttu eesti mees, relv käes, üldse rindele läks, oli eelkõige 
lootus maad saada. Levinud oli agraarne mentaliteet ning üldjuhul seostus eestlase 
eneseteostus peremeheks olekuga omas talus. Vabadussõjaaegne põllutööminister Otto 
Strandman märkis, et sõja algul olid mitmete piirkondade sõdurid valmis kaitsma ainult oma 
ümbruskonna puutumatust, juba kihelkonnagi piirid olid juba nende huvidest väljaspool.908 
Radikaalne mõisamaade võõrandamine oli terava maanälja loomulik lahendus, sest vastasel 
korral ähvardanuks riiki stiihia. Reformi ideoloogid ei saanud ega tahtnudki seda ignoreerida. 
 Kokku võõrandati 96% suurmaaomanike maadest. Radikaalne võõrandamine seostus 
ka reformi arhitektide toonitatud poliitilise eesmärgiga murda balti aadli majanduslik 
selgroog, et vältida Saksa kolonisatsiooni hädaohtu.909 Selles võib näha 
sotsiaalpsühholoogilise teguri – üldise saksavaenulikkuse mõju. Landeswehr'i sõja ajal 
lõkkele löönud tundel olid sügavad ajaloolised juured. Gustav Ränk on just saksa keelt 
rääkiva mõisniku-vihas näinud ainsat tegurit, mis köitis pärisorjuseaegse talupojamassi 
ühtseks tervikuks.910  
 Maareformi majanduslikuks juhtideeks oli, et kohasaajad suudaksid endid maast ka 
ära elatada.911 Näib siiski, et reformi majanduslik loogika ei olnud veatu. Tekkinud 
asundustalud olid liiga väikesed. Reformieelsete ostutalude keskmine suurus oli 34,1 ha, 
renditaludel 24,4 ha, ent reformitalude keskmine suurus 1936. aastal oli 11,4 ha.912 Maafondi 
piiratus ja maasoovijate hulk paraku muud võimalust ei jätnud.  

Reform viidi läbi kiiresti. 1920/21. põllumajandusaastal oli väiketaludena välja antud 
juba ligi 40% võõrandatud maast. Kokku loodi maareformi kaudu üle 32 000 uue talu ning 
anti 23 000 endist mõisa rendikohta nende pidajatele pärisomandusse. Võrdluseks olgu 
märgitud, et kuni maareformini oli müüdud pärisomanduseks 52 000 talu. Ligikaudsete 
arvestuste järgi said põllumajanduses maareformi ja maakorralduse kaudu peremeheõiguse ca 
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910 G. Ränk. Meie rahvakultuuri ja külaühiskondliku elu arenemistingimustest minevikus. – Tähised II. Tartu, 
1936, lk. 19. 
911 T. Rosenberg. Eesti 1919. aasta maareform: võrdlusjooni Ida- ja Kesk-Euroopa maadega. – Kaks algust. Eesti 
Vabariik – 1920. ja 1990. aastad. Tallinn, 1998, lk. 77. 
912 T. Pool. Maauuendus Eestis ja selle tulemusi, lk. 19. 



280 000 inimest, kellele üle läinud varanduste üldsumma moodustas 200 miljonit krooni.913 
Reformitalunikud maksid küll pika aja vältel maa riigile kinni, kuid maa hind arvestati 
väiksena, ligikaudu 8 korda  sõjaeelsest madalamana.914 1929. aastaks kujunenud maaomandi 
struktuur on toodud lisas 11.  
 Saadud maal tuli hakata korraldama tootmist ja elu-olu. Ka ostutaludes oli sõja-aastail 
hooned jäänud suures osas uuendamata, maaparandustööd katkenud, põllutööriistad kulunud 
ja kõigi tootmisalade olukord halvenenud nii tootmise ulatuselt kui ka jõudluselt. Põhivarade 
ülesehitamine kajastub tabelis 23. 
 

Tabel 23. Taludes püstitatud hooned aastatel 1909–1929  
Aasta Elumajad Laudad Muud Kokku Keskmiselt aastas 

1909–13 10470 10650 41302 62432 12480 
1919–23 11860 12370 46460 70690 14040 
1925–29 28680 30240 118740 177660 27330 
 Allikas: Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel. – Konjunktuur 1938, nr. 1/2, lk. 8. 
 
Ehitustempo tõusis tormiliselt pärast maareformi, eriti aga pärast 1925. aastat, mil 
krediidiolud põllumajanduses paranesid. Iseloomulikuks võib pidada, et elumajade ehitamine 
kahekordistus pärast 1925. aastat, kuid laudad kerkisid elumajadest kiiremini.  

Tootmise laiendamiseks tuli soetada tööloomi ja masinaid. Sõja-aastail oli 
vanatalundeis areng pidurdunud ja uutes tuli alustada otsast peale. 1920. aastal oli hobuseid 
167 000, 1927. aastaks oli aga nende arv suurenenud 230 000-le. Tolleaegsete hindade järgi 
tähendas see varanduse suurenemist ca 900 miljoni marga võrra. Masinriistade koguväärtus 
suurenes 1260 miljonilt margalt 1920. aastal 1930 miljonile margale 1925. aastal ja 2269 
miljonile margale 1929. aastal.915 Sedavõrd ulatuslike reformide ja ümberkorralduste 
elluviimine ning põhivarade ülesehitamine toimus kahtlemata osaliselt tootmisalade 
arendamisele arvel. 

Arusaadavalt säilis vanatalude ja reformitalude vahe. Vanatalud olid pindalalt 
suuremad ning orienteerusid rohkem traditsioonilistele harudele, nagu teraviljakasvatus; 
asundustalud olid rohkem rahvastatud, võlastunud, intensiivsemalt majandavad ning 
orienteerusid karjakasvatusele (lisa 11 ja 12). Sellest tulenevalt olid neil ka erinevad huvid 
riigi majanduspoliitika kujundamisel. Ent vahe vana- ja asundustalude vahel ei olnud siiski 
lootusetult suur ja Eesti põllumajandusliku tootmise arengut 1920. aastatel on võimalik 
vaadelda tervikuna.  

Eesti agraarsaaduste hinnataseme ning vastava spetsialiseerumise määrasid eelkõige 
ekspordivõimalused. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul oli põllumajanduse peamiseks 
tuluallikaks Lõuna-Eestis lina ja Põhja-Eestis kartul. Eesti põllumajandussaaduste peamiseks 
väljaveoturuks oli Venemaa. Eelmise sajandi lõpukümnendil miljonilinnaks saanud 
Peterburisse ja mujale Venemaale oli müüdud kartulit ja piiritust, piima ja piimasaadusi, 
mõisates kasvatatud nuumloomi. Eesti karjakasvatus kasutas aga Venemaa odavat 
söödateravilja. 

Tsaaririigi koosseisus olnud Eestile oli looduslike eelduste kõrval olnud 
kartulikasvatuse heaks arengustiimuliks ka Venemaa turg. Need olidki põhjused, mis tõstsid 
Eesti sajandi alguses väidetavalt kartulitoodangult elaniku kohta esimesele kohale maailmas. 
Müügiks läksid valikkartulid, vähemkvaliteetne kartul kasutati ära aga piiritusevabrikutes. 
Piirituse tootmisel oli oluline mõju tervele Põhja-Eesti põllumajandusele: viinavabrikute 
praak oli heaks loomatoiduks. Enne I maailmasõda neelasid piiritusevabrikud aastas viiendiku 

                                                           
913 Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel. – Konjunktuur 1938, nr. 1/2, lk. 8. 
914 A. Kerem II Riigikogu Rahaasjanduse komisjonis 21.10.1924. Riigikogu Rahaasjanduse komisjoni protokoll. 
ERA, f. 80, n. 2, s. 402, l. 239. 
915 Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel, lk. 10. 



kartulisaagist.916 1913/14. aastal oli Eesti-ala mõisates töötanud 283 piiritusevabrikut. 9/10 
toodangust müüdi Venemaale – põhiliselt Peterburi linna, aga ka Peterburi, Pihkva, 
Arhangelski ja Novgorodi kubermangudesse.917 Eestis põletatud piiritust tarniti ka 
välisturgudele, kus selle muutsid konkurentsivõimelisemaks tsaarivalitsuse 
tootmispreemiad.918 

Pärast Tartu rahulepingu järgset paariaastast suhtelist elavat väljavedu N. Venemaale 
sulgus idaturg ka põllumajandussaadustele peaaegu täielikult. Agraartoodangut, eelkõige 
karjasaadusi sai edaspidi müüa vaid Lääne-Euroopa maadesse, kuhu traditsioonilised 
põllumajandussaaduste väljaveomaad (Taani, Holland, Rootsi, ka Soome) olid neidsamu asju 
tarninud juba aastakümneid. Eesti põllumajanduskaupade läbilööki Euroopa riikide turgudel 
kergendas aga kahtlemata Venemaa suhteliselt aeglane toibumine majanduslikust laosest ja 
sealsed sotsiaalmajanduslikud eksperimendid. Kuna Venemaa oli enne sõda olnud mitmete 
kaupade (teravili, lina, või, kanamunad) suurimaid eksportijaid, avanes nüüd turunišš, millele 
said pretendeerida teiste riikide agraarsaadused. Eestiga ligikaudu ühelt tasemelt alustasid 
Läti, Leedu, Poola ja Iirimaa. Eesti väljaveotoodetele olid konkurentideks veel sõja ajal oma 
eksporti tugevasti edasi arendanud Austraalia, Uus-Meremaa ja Kanada ning 1920. aastate 
teisest poolest ka Argentina.  

Sõjaeelsega võrreldes halvenes kõige rohkem kartuli ekspordiolukord. Lääne-Euroopa 
turg oli Eesti kartulile märksa ebasoodsam kui varasem Vene turg. Seni Eestis viljeldud 
sordid (Maercker, Wohltmann, Imperator) ei läinud Lääne-Euroopas kuigi hästi.919 Pärast 
sõda kehtis Soomes ja Nõukogude Venemaal alkoholi keeluseadus ja suurem osa teisi riike 
seadsid alkoholile sisse ülikõrged imporditollid või sisseveokeelu. Nii toodeti Eestis aastatel 
1920/21–1924/25 vaid 15% sõjaeelse viie aasta keskmisest piiritustoodangust, millest vaid 
veerand müüdi või vähemalt üritati müüa väljapoole Eestit, suuremalt jaolt salakaubana.920 
Eesti piirituse kasutamist tööstuslikuks otstarbeks takistas hind: Eesti piiritus oli kõrge 
kvaliteediga, kuid Lääne-Euroopas maisist ja suhkrutööstuse jäätmetest toodetud piiritusest 
omahinnalt kallim. 1922. aastal eksporditi 9% kartulitoodangust kartulite ja selle saadustena, 
järgneval kahel aastal olid vastavad näitajad vaid 5% ja 4%.  

Teise sõjaeelse turukultuuri – lina ekspordihinnad Lääne-Euroopas olid pärast 
maailmasõda tugevasti kõikunud. Peamisteks linaekspordi sihtmaadeks olid Inglismaa, 
Belgia, Saksamaa ja Prantsusmaa.921  
 Linakiu kasvupind ja saagikus 1920. aastatel kõikusid. Kasvupind oli iseseisvusaja 
suurim 1925. aastal – 46 000 hektarit, jäädes siiski alla 1900.–1914. aastate keskmisele. Ka 
linakiu ja -seemne saagid olid samal aastal suurimad (lisa 13, 14 ja 17). Kõikuvuse ulatust 
ilmestab asjaolu, et halvimal, 1926/27. põllumajandusaastal moodustas linasaak vaid 53% 
1924/25. põllumajandusaasta näitajast (lisa 17).  
 Erinevalt põllundustoodangust arenes loomakasvatustoodang kiiremalt ja väiksemate 
tagasilöökidega. Tähelepanuväärne oli kümnendi teisel poolel veisepidamise, eriti 
piimatoodangu jõuline tõus (lisa 16 ja 18). Iseseisvusaja suurimaks saavutuseks 
põllumajanduses oligi piimakarjanduse kiire areng. Selle peamiseks tõukejõuks oli kasvanud 
eksport (tabel 24).  
                                                           
916  J. Aamissepp. Kartulikasvatus. – Eesti: Maa. Rahvas. Kultuur, lk. 342.  
917 J. Aamissepp. Eesti kartulikasvatus ja selle korraldamine lähemas tulevikus. – Agronoomia 1923, nr. 4, lk. 
146; O. Ibius. Ühe tööstusharu ajaloost. Tallinn, 1977, lk. 120; J. Marjamaa. Piiritusetööstus. – Eesti Majandus 
1923, nr. 12, lk. 180. 
918 A. Rosen. Eesti piiritusetööstuse seisukorrast. – Eesti Majandus 1924, nr. 33, lk. 601–602. Vahest ei ole 
liialdus väita, et just avara piirituseturuga kindlustatus oli üheks peamiseks majanduslikuks toeks, mis võimaldas 
mõisamajanduslikku süsteemi pikema aja jooksul radikaalsemate muudatuste eest hoida. 
919 J. Aamissepp. Eesti kartulikasvatus ja selle korraldamine lähemas tulevikus, lk. 149. 
920 O. Ibius. Ühe tööstusharu ajaloost, lk. 192, 194. 
921 H. Kõiva. Meie linakaubanduse puudustest. – ERK, 1935, nr. 1, lk. 54. 



 
Tabel. 24. Või väljaveo kasv, eksporditud piimasaaduste osakaal kogu piimatoodangust ja 
siseturule jäänud piima kogus (tuhandetes tonnides) aastatel 1921–1929. 

Aasta 
Ekspordi kasv 
(1922=100) 

Võina eksporditud piim 
% 

Siseturule jäänud piim 
tuhandetes tonnides 

1921 13 … … 
1922 100 7,2 315 
1923 235 14,2 349 
1924 319 17,4 372 
1925 645 27,3 424 
1926 870 33,6 421 
1927 992 37,4 407 
1928 1123 41,0 395 
1929 1237 42,7 406 

Märkus: Piimakogus on võiks ümber arvestatud piimatalitustes või valmistamise keskmise suhtena: 24,5 kg. 
piima = 1 kg. võid. Teiste piimasaaduste osakaal ekspordis oli väga väike. 
Arvutusalus: Eesti arvudes, lk. 64. 
 
Või muutus 1925. aastaks Eesti peamiseks väljaveosaaduseks, moodustades tollel aastal koos 
teiste piimasaadustega 50% põllumajandussaaduste ekspordi koguväärtusest. 1929. aastani ei 
kogenud see näitaja kordagi tagasilööke ja tõusis 64%-ni. Absoluutarvudes ja riigiti on 
võieksport toodud lisas 15.   
 Või eksportimisega oli alustatud 1921. aasta maist. Pärast väljaveo lubamist tõusid 
piimahinnad tunduvalt (1920. aastal maksid piimaühingud keskmiselt piimakilogrammi eest 4 
marka, 1922. aastal aga 9 marka), kuid siseturule jäänud piima ja piimasaaduste kogused 
kasvasid sellest hoolimata kuni 1925. aastani. Piimatalituste arv kasvas 62-lt 1921. aastal 274-
ni 1924. aastal ja 386-ni 1929. aastal. Juurde tekkis peamiselt ühispiimatalitusi.   
 Pärast sõda olid hinnad maailmaturgudel kõrged: 1913. aastaga võrreldes oli võihind 
Inglismaal 1919. aastast kuni 1922. aastani ligi kaks korda ja aastatel 1922–24 üle 1,5 korra 
sõjaeelsest kõrgem.922  
 1920. aastate esimesel poolel oli väljaveetava või kvaliteet veel madal.923 Samuti 
pidurdas veel suuremat edu võiekspordis ebaefektiivne väljaveokorraldus, mis raskendas 
kindlate välisturgude stabiilsemat varustamist. Kaup müüdi importööridele maha juba 
Tallinna sadamas.924 
 Kuid sellest hoolimata oli ekspordi kasv muljetavaldav ja stimuleeris veisepidamise 
kasvu. Lehmade arv suurenes pidevalt ja tagasilöökideta 320 000-lt 1923. aastal 407 000-le 
1929. aastal. Piimatoodang suurenes peaaegu tagasilöökideta kümnendi vältel kaks korda. 
Piimatoodang lehma kohta niipalju siiski ei suurenenud (lisa 16). Lehmade arvukuse kiire 
tõus, suhteliselt madal produktiivsus ja selle mõõdukas kasv peegeldab maareformi läbi 
loodud uute talundite asutamist ja ka söötade suhtelist nappust. 
 Piima järel oli teiseks oluliseks loomakasvatustooteks liha. Nii sea- kui veiseliha 
toodang tõusis kuni 1928/29. põllumajandusaastani aeglaselt, ent suhteliselt kindlalt. Kogu 
lihatoodang (kaasa arvatud lamba- ja linnuliha) kasvas 65 000-lt tonnilt 1922/23. 
põllumajandusaastal 73 000-ni 1928/29. põllumajandusaastal.925  1920. aastatel sigade arv 
                                                           
922 B. Martin. Maailma võiturg ja Eesti väljaveo võimalused. – Agronoomia 1928, nr. 6, lk. 229. 
923 Piimasaaduste Väljaveo Kontrolljaam hindas kaupa 15-pallilises süsteemis. Üle 12 palli saanud või määrati 
esimesse sorti, alla 10 palli saanud või keelati aga väljaveoks. Kui 1925. aastal hinnati esimesse sorti 53% võist 
ja väljaveoks keelati 2% võist, siis 1929. aastal olid samad arvud 81,2 ja 1,1. (Piimasaaduste väljaveo 
kontrolljaam 1924–1936. Tallinn, 1937, lk. 17.) 
924 Piimasaaduste väljaveo kontrolljaama aastaraamat I 1924. Tallinn, 1925, lk. 106; V. Raud Berliinist 
Välisministeeriumile 18.02.1928. ERA, f. 957, n. 5, s. 484, l. 27; V. Raua aruanne 26.04.1928. ERA, f. 1581, n. 
1, s. 650, l. 17.  
925 Arvutusalus: Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat 1930, IX. Tallinn, 1931, lk. 31. 



kõikus. Enne iseseisvumist oli seakasvatus Eestis suhteliselt nõrgal järjel, kuid lihatoodang 
ületas siiski omavajaduse. Ülejääk müüdi Peterburi turul. Et seal nõuti peamiselt pekki, oli 
valdav pekisigade kasvatus. Euroopa turgudel pekki aga ei ostetud. Esimesi katseid peekoni 
turustamiseks tegi AS "Külmetus", kelle poolt asutatud esimene tapamaja alustas tööd juba 
1923. aastal. Järgmisel aastal said valmis "Estonia Eksporttapamajad" Tallinnas. Peekoni 
eksport Inglismaale kujunes järgneval neljal aastal oluliseks välisvaluuta allikaks. 
 Kõige ilmekamalt väljenduvad põllumajanduse struktuurimuutused 
põllumajandustoodangu peamiste harude osakaalu arengus (tabel 25). 

 
Tabel 25. Peamiste põllumajanduse harude toodangu väärtuse osakaal protsentides 

kogutoodangust aastatel 1922/23–1929/30. 
Aasta Teravili Kartul Lina Veised Sead 

1922/3 26 9 8 20 19 
1923/4 24 12 8 23 18 
1924/5 22 11 9 27 17 
1925/6 22 10 8 29 18 
1926/7 20 11 5 31 19 
1927/8 25 9 7 30 16 
1928/9 22 10 5 30 17 
1929/30 19 10 5 34 18 

   Arvutusalus: Lisa 17 ja 18. 
  
Muutused olid järsud. Kümnendi lõpuks oli Eesti põllumajanduse peamiseks haruks 
karjakasvatus. Veisepidamistoodangu osakaal tõusis eelkõige teravilja ja linakasvatuse arvel. 
Kartulikasvatuse ja seakasvatuse osakaal püsis enam-vähem võrdsena. 

Niisiis tagas Eesti põllumajanduse kogutoodangu kasvu 1920. aastatel 
loomapidamine, eriti piimakarjakasvatus. Teiste harude kasv oli kõikuv ja need elasid kohati 
üle üsna suuri tagasilööke. Üheselt taandarenes siiski vaid linakasvatus.  

Põllumajanduse struktuurimuudatustel olid järgmised olulisemad põhjused. Turgude 
muutus suunas enam tähelepanu põllutoodangult (eelkõige kartulikasvatus) 
karjakasvatustoodangule. Euroopa turgudel valitsenud hinnakonjunktuur soosis samuti 
karjakasvatustoodangut. Agraarreformi tulemusena kujunesid väiksemad, intensiivsemalt 
majandavad ja peamiselt loomakasvatusele orienteeritud talud. Ka krediidipoliitika soodustas, 
eriti pärast 1924. aastat, põllumajanduse-siseselt eelkõige karjakasvatust. 
 Seega arenes põllumajandus 1920. aastatel visalt ja tagasilöökidega, sõltudes 
ilmaoludest, välisturgude hindadest, ümberorienteerimise kiirusest, krediidi- ja rahapoliitikast. 
Viimasest – kursitasemest, olenes Eesti eksportsaaduste konkurentsivõime maailmaturgudel. 
Kuid kümnendi teisel poolel jõuti uuesti sõjaeelse toodangutasemeni.  

Tööstuse olukord muutus pärast iseseisvuse saavutamist hoopis raskemaks. 
Väliskapital oli ebastabiilsuse kartusel Eestisse tulekuga tagasihoidlik – tööstusesse valgus 
suure ja kiire teenistuse lootuses vähesel määral vaid spekulatiivse iseloomuga kapitali.926 
Pikaajalise krediidi nälga leevendas see vaid osaliselt.  
 Rööbiti püüetega elustada endisi suurtööstusettevõtteid, mis väljendus nende 
krediteerimises Eesti Panga poolt ning oli võetud ette lootuses idaturule tagasi minna, rajati 
ettevõtteid ka siseturgu arvestades. Algas uute tööstusettevõtete asutamishoog. Kuid riigi 
ressursid investeeriti Eesti Panga kaudu peamiselt siiski suurtööstusesse. Sõltuvus riiklikest 
krediitidest ilmnes niipea, kui neid piirama hakati. See sundis järgnevail aastail paljud 
ettevõtted likvideeruma. Tabelis 26 toodud suurtööstuse struktuurimuutused kogu 
suurtööstustoodangus väljendavad kohanemisprotsessi.  
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Tabel 26. Suurtööstusharude osatähtsus toodangu mahus % 
 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 
Mäetööstus … … … … … 5,4 4,5 6,3 
Mineraalide töötlemine 6,3 10,8 8,7 7,2 7,8 5,8 5,7 5,6 
Metallitööstus 13,8 12,9 10,2 9,0 8,3 6,5 7,3 9,2 
Keemiatööstus 2,8 2,3 3,2 4,6 1,8 2,6 3,7 3,5 
Nahatööstus 5,7 4,3 6,0 5,0 3,7 3,8 3,4 2,6 
Tekstiilitööstus 21,1 21,1 20,1 22,0 21,5 20,9 21,8 21,8 
Puutööstus 9,5 10,7 10,4 11,5 12,3 10,9 10,4 8,1 
Paberitööstus 15,5 14,8 15,9 16,3 16,9 13,5 16,5 13,4 
Polügraafiatööstus 3,1 4,6 4,5 3,9 4,4 4,2 3,8 4,1 
Toiduainetetööstus 22,3 18,6 20,9 20,4 19,9 18,5 15,8 18,2 
Kehakatted ja pudukaubad … … … … 3,4 3,8 4,1 3,2 
Elektri- ja gaasijaamad … … … … … 4,0 3,7 3,9 
 Arvutusalus: lisa 19. 
 
Toodang kasvas väikeste aastakõikumistega kõigis tööstusharudes peale nahatööstuse (lisa 
19). Tööstuse struktuurimuudatusi on võimalik kättesaadavate andmete tõttu jälgida alates 
1924. aastast. Märkimist väärivad järgmised olulisemad ja kindlamad tendentsid. Järk-järgult 
vähenes metalli-, mineraalide töötlemise ja nahatööstuse tähtsus; kasvas mäetööstuse, elektri- 
ja gaasijaamade ning kehakatte ja pudukaupade tootmise osakaal. Teiste tööstusharude puhul 
on kindlamat tendentsi raske sedastada. 
 Mineraalide töötlemine tegi vähikäiku tsemendi- ja savitööstuse kiratsemise tõttu. 
Tähelepanuäratavalt tõusis aga klaasitööstus. Metallitööstustoodangu osasuurus vähenes 
peamiselt vanade suurtööstusettevõtete arvel. Keemiatööstuses andis suure osa põlevkiviõli 
tootmine. Keemiatööstusettevõtetest, mis 1924. aastal veel töötasid, jäid seisma R. Mayeri 
keemiatehased ja kolm tuletikuvabrikut. Metallitööstuses likvideeriti kaks suuremat ettevõtet 
– Vene-Balti ja Peetri tehased.  
 1920. aastatel kõige jõudsamalt kasvanud tööstusharud on seotud kodumaise 
energiabaasi loomisega. Põlevkivi tööstuslik kasutamine algas pärast iseseisvuse saavutamist. 
Pioneeriks oli siin Riigi Põlevkivitööstus, kuid peagi siirdusid sellele alale ka eraettevõtted. 
Kui 1922. aastal toodeti 142 000 tonni põlevkivi, siis 1929. aastal juba 518 000 tonni. 
Põlevkivi leidis kütteainena laialdast kasutamist nii tööstusliku toorainena kui ka raudteel 
vedurite, hoonete ja töökodade kütteks, tõrjudes välja teisi küttematerjale.927 Õlitööstuse 
toodang suurenes 3000 tonnilt 1925. aastal 11 000 tonnile 1929. aastal. Esimene kogus 
põlevkivibensiini (690 tonni) ilmus müügile 1929. aastal. Ka turbatööstust hakati 
laiaulatuslikumalt välja arendama just iseseisvuse ajal. Kui 1922. aastal toodeti 56 000 
kuupmeetrit turvast, siis 1929. aastal oli vastav arv juba 234 000.928 
 Suurtööstuse netotoodang tõusis 1929. aastaks 52 miljoni kroonini, st. 1922. aastaga 
võrreldes peaaegu kaks korda (lisa 19). Ligikaudu samasuguse tempoga kasvas ka kesk- ja 
väiketööstuse netotoodang. Ehitus arenes ilmselt kõige kiiremini, kuid koges seejuures ka 
kõige suuremaid tagasilööke. Siiski tuleb toonitada, et tööstuskasv algas iseseisvuse alguses 
1913. aastast mitu korda madalamalt tasemelt. Seega ei ole alust arvata, et tööstus või 
sekundaarsektor tervikuna oleks saavutanud iseseisvuse esimese kümnendi lõpuks 1913. aasta 
taset.   
  Teadlikumast tööstuspoliitikast 1920. aastatel ei saa veel rääkida, ka mitte 1920. 
aastate teisel poolel. Tööstuse arengut mõjutati peamiselt krediidi- ja tollipoliitikaga. 
Krediidipoliitika määrasid kuni 1924. aastani ära ebaõige turuhinnang ning ühe ringkonna 
tipp-poliitikute isiklikud huvid.  
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928 Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel, lk. 23–24. 



Tollipoliitikas puudus aga, nagu õigustatult märgiti “Eesti Majanduse” 
toimetuseartiklis, “tollitariifi labürindis läbilööv sihtjoon”. Esmaseks huviks oli fiskus ning 
seejärel kaubandusbilansi tasakaalustamise vajadus. “Ülejäänud osa meie tollipoliitika 
hoonest on üles ehitatud Eesti tööstuse kaitse alusel, kuid mis selle kaitsega õieti peab kätte 
saadama, ei ole millegistki näha.”929 Tollide oluline kõrgendamine 1924. aastal piiras 
tunduvalt sissevedu ja nii oligi mõeldud. Edaspidi kaitsti oma riigi tööstust 
väliskaubanduspoliitika kaudu siiski mõnevõrra teadlikumalt. Mõõdukamate 
krediidivõimaluste tõttu hoiduti nüüd ladudesse töötamast ja hakati rohkem arvestama 
reaalseid turustusvõimalusi. Kiiremini edenesid juba varem oma toodangu siseturule 
müümisega arvestanud ettevõtted.  

Üldiselt oli aga 1920. aastate majanduskasv Eestis suhteliselt aeglane (vt. tabel 2, lisa 
20 ja 21). Selle peamiseks põhjuseks oli vajadus ümber orienteeruda. Viimast vajadust ei 
oleks ükski Eesti poliitiline jõud ega ükski majanduspoliitika saanud vältida. Küll aga oli 
võimalik selle tagasilööke leevendada eelkõige stabiliseerimispoliitikaga, mis oli Eesti 
poliitikute teha.  

 
Alternatiivid 

  
Eesti kuulus oma lähtetingimuste poolest raskete riikide gruppi. Kuid hinnangu andmisel 
tuleb veel ühte asjaolu silmas pidada. 1920. aastate majanduskasvu arvestamisel (tabel 2) on 
baasaastaks võetud 1913. aasta.930 Sellelt baasilt vaadatuna mõjutasid 1920. aastate 
majanduskasvu ka sõjakaotused ning majanduse ulatuslik ümberorienteerumine, mis oli 
Eestile eriti iseloomulik. See tähendas Eestile ja samuti Lätile veel üht hiiglaslikku 
lisaprobleemi, või eeltoodud klassifikatsiooni juures oli üks eeltingimuste miinus erakordselt 
kaalukas.  
 Sellele vaatamata oli Läti stabiliseerimine edukas. Hoolimata ränkadest raskustest 
saadi hakkama peaülesandega – majanduse stabiliseerimisega ja lahtirakendamisega 
Venemaast erakordselt kiiresti hakkama. Selle käigus jätkus majandusvabadust, õiglust ja 
turvalisust ning hiljem tõenäoliselt ka majanduskasvu lätlastele rohkem kui eestlastele. 
 Eesti majanduspoliitika hindamine on keerulisem. Arvestades tingimusi ja olusid, 
tuleb kindlasti tunnustada Vabadussõja-aegset majanduspoliitikat. Kuid rahuaja saabudes 
läksid Eesti ja Läti mudelid lahku, sest aastatel 1920–1922 voolas Eestisse Venemaalt sisse 
hulgaliselt kapitali. Kolmandas peatükis toodud kalkulatsioonide põhjal on koostatud tabel 27.  
 

Tabel 27. Aastatel 1920–22 Venemaalt laekunud tulu miljonites kuldrublades 
 Eraisikutele Riigile 

Piirikaubandus 1,4  
Riigikassa operatsioonid Venemaal  1,2 
Tartu rahulepinguga saadud kuld  15 

Opteerunute vara 12  
Riigikassa kullavahendustasu  1,8 

Eesti Panga kullavahendustasu  17,7 
Eraisikute kullavahendustasu 10,5  

Kokku 23,7 35,7 
Märkus: Eraisikute kullavahendustasu on kalkuleeritud koguvahenduselt saadud (30 

miljonit kuldrubla) lahutamisel riigi kullavahenduselt teenitud summast (19,5 miljonit 
kuldrubla). 

                                                           
929 Homo oeconomicus. Mõned teesised ja ääremärkused meie tollipolitika suhtes. – Eesti Majandus 1923, nr. 
12, lk. 178–179. 
930 Kui võtta baasaastaks 1923, oleks Eesti majanduskasv 1929. aastaks üks kiiremaid Euroopas, ent see 
kajastaks eelkõige 1923. aasta halvemat olukorda Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega. 



 
Veel kord väärib toonitamist, et tabelis on toodud miinimumsummad. Tegelik tulu võis olla 
kuni kaks või rohkemgi korda suurem. Eesti markadesse arvestades laekus Eesti riigile idast 
vähemalt 6100 miljonit marka ja eraisikutele vähemalt 4000 miljonit marka. Samal ajal oli 
1927. aasta Rahvasteliidu laenu kogusumma 2450 miljonit marka, aastate 1920–1922 
keskmine riigieelarve tulu oli aastas ametlike andmete järgi (laenusid arvestamata) 4100 
miljonit marka. Nii sai Eesti riik idast juurde vähemalt 1,5 aasta nende keskmise riigieelarve 
tulud ja eraisikud miinimumina veel riigi ühe aasta tulud.  
 See oli tohutu ressurss, millega võrdväärset ei olnud eelpoolmainitud halbade 
eeltingimustega riikide grupist, kuhu Eesti kuulus, kasutada ühelgi teisel riigil. Võib-olla olid 
samas proportsioonis pagulastega seotud investeeringud Kreekasse 1920. aastatel, mis tagas 
riigile võimsa majanduskasvu. Kuid Kreeka teised eeltingimused olid paremad.  
 Eestile sarnaste eeltingimustega Läti sai Venemaalt rahulepinguga 4 miljonit, Leedu 3 
miljonit kuldrubla. Lätiski toimus (ida)piirikaubandus ning Lätigi vahendas mingil määral 
bolševike kulda. Ilmselt laekus Leedusse peale välisleedulaste raha ka summasid idast, ent 
kullavahendusega sadava kullavihma suurusjärk näib nii Lätis kui Leedus olevat väiksem kui 
Eestis. Hoolimata Eestiga võrreldes väiksematest ressurssidest stabiliseerisid Leedu ja Läti 
silmapaistvalt kiiresti ja edukalt. 
 Eesti poliitikud ja pangategelased toonitasid aga aastatel 1920–23 üksmeelselt, et just 
ressursside puuduse tõttu ei saa minna üle kullastandardile. Tegelikult – kui võib-olla välja 
arvata Juhan Kuke algatus 1923. aasta esimesel poolel – seda tõsiselt ei püütudki. Ei ole 
täpselt teada, kui palju kulutas Eesti Pank marga kursi hoidmiseks. Isegi laenude tegelik 
suurus ei ole tagantjärgi täie kindlusega fikseeritav, sest pole teada, kuipalju oli Eesti Pank 
enne Riigikontrolli esimest tegelikku revisjoni laene tühistanud ja missuguseid kursi- või 
muid trikke sisaldas too 1923. aasta alguse Eesti Panga laenude seis, mille Riigikontroll 
fikseeris. Kuid igatahes oli Eesti Pank 1. detsembriks 1923 laenanud välja vähemalt 4,6 
miljardit marka, seda peamiselt 60–100 isikuga seotud ettevõttele. Paraku olid need just 
nõrgemad ettevõtted. Kuid 1922. aasta lõpus oli rahatähti ringluses vaid 3,8 miljardit marka 
(tabel 11), st. ametlike reservide olemasoluks ehk Eesti margale 25%-lise kullakatte 
kindlustamiseks, mis oleks võimaldanud üle minna kullastandardile, oleks vaja läinud vaid 
950 miljonit marka ehk 5,6 miljonit kuldrubla. See oli ligikaudu sama palju, kui 1923. aasta 
lõpuks oli välja laenatud ühe äriringkonna (Päts-Westel-Jaakson) pankrotistunud ettevõtetele 
(Harju Pank, “Silva”, “Atlanta”, Vene-Balti Laevaehitustehas, "Peetri Tehas", “Union”, 
“Kosmos” jt.). Lisaks oli ju veel võimalus ka teiste ettevõtete krediteerimisega 
tagasihoidlikum olla. Ning juhul, kui marka oleks otsustatud stabiliseerida madalamal kursil, 
võinuks ametlikke reserve veel vähem olla.     
 Niisiis oli Eestil igatahes võimalus stabiliseerida ja kullastandardile minna juba 1921.–
22. aastal, nii nagu seda tegid hoopis väiksemate ressurssidega Läti ja Leedu. Mis 
tähendanuks ühtlasi, et Eesti Pank ei oleks saanud 60–100-le mõjukale poliitikutele ja 
majandustegelasele sedavõrd suuri ja ebamajanduslikke laene jagada ehk teiste sõnadega 
seda, et Eesti pidanuks realistlikuma välismajandusliku orientatsiooni võtma juba varem, 
hiljemalt 1923. aasta alguses. Nii toimunuks lahtirakendamine Venemaast varem, 1923.–24. 
aasta rahanduskriis jäänuks ära ning Rahvasteliidu toetusel saadud laenu poleks olnud vaja. 
Võimalik, et Eesti rahaühiku nimeks oleks ka praegu mark. Edasine majanduskasv 
kahekümnendatel aastatel sõltunuks sellest, missuguse kursiga oleks mark stabiliseeritud.  
 1924. aastal stabiliseeriti Eesti mark tasemel 1 Rootsi kroon = 100 marka, 1 
naelsterling = 1818 marka, 1 dollar = 375 marka. Enne tuli selleks läbi viia oluline, ca 15–
20%-line marga kursi tõstmine, mis pidurdas majanduskasvu. Et kurss kujunes liiga kõrgeks, 
tõestab ka asjaolu, et kümnendi teisel pool süvenes taas vajadus tolle tõsta, samuti kaldus 



väliskaubandusbilanss negatiivseks.931 Suure majanduskriisi ajal ilmnes akuutne 
devalveerimisvajadus. Deflatsiooni esilekutsumist saanuks vältida uuele rahaühikule 
madalama kursi kehtestamisega 1924. aastal. Ka aastatel 1921–22 olnuks kullastandardile 
minnes otstarbekas teha seda mõnevõrra (ca 20–30%) madalama kursiga, näiteks 1 Rootsi 
kroon = 130 marka ja edasi hoida seda taset valuutainterventsioonidega. Ametlike reservide 
hoidmise vajadus tähendanuks seda, et Eesti Pank ei oleks saanud nii kergekäeliselt oma 
ressursse välja laenata. Eksport saanuks tugeva stiimuli, majandus kohandunuks kiiremini ja 
majanduskasv võinuks olla üsna kiire ning tollitõstmisi polnuks vaja. Teoreetiliselt oleks see 
Soome majanduspoliitikale lähedane mudel olnud kindlasti parim variant.  
 Kuid Soome mudeli realiseerumine täielikul kujul, mis võinuks tähendada ka Soome-
taolist erandlikult jõulist majanduskasvu, oleks nõudnud veel ka teisi tingimusi. Kui Eestil 
oleks õnnestunud säilitada idatulud, ning samal ajal teada, et Ida-Lääne vahetalitaja roll saab 
alates 1923. aastast läbi ja idaturu avanemist ei toimugi, stabiliseerida varakult ja sobiva 
kursiga ning anda laenu vaid elujõulistele ettevõtetele, ka siis ei oleks Eesti halvem 
lähteseisund – märksa suurem ümbersuunitlemis- ja konsolideerumisvajadus ning suuremad 
sõjapurustused – saanud kompenseeritud aastatel 1920–22 laekunud idatuludega. Oletades, et 
need ulatusid 100 miljonit kuldrublani (mis ei ole usutav) olnuks ka see summa liiga väike 
tegemaks Eesti ja Soome eeltingimusi võrdseks. Pealegi olid võimalused nende kõigi 
eelnimetatud vajalike tingimuste realiseerumiseks äärmiselt väikesed, seda ka madalama kursi 
osas. Eesti poliitikud ja majanduse arvamusliidrid ei osanud selgelt hinnata rahakursi mõju 
majanduskasvule. Esimesed tõsisemad arutelud sellel teemal toimusid alles 1930. aastate 
alguses. Madalama kursi plusse ei oleks kindlasti osanud hinnata ka valijad. Reaalsem oli 
variant, mille korral mark oleks küll stabiliseeritud ja viidud kullastandardile 1920–22. aastal, 
ent kursiga, mis oleks olnud lähedane 1924. aastal tegelikult stabiliseeritud margakursile. 
Reaalsem oleks see olnud seetõttu, et 1921.–22. aastal oli kurss keskmiselt mõnevõrra kõrgem 
kui 1924. aastal stabiliseeritud kurss. Nii ei oleks Eesti majandus inflatsioonistiimulit saanud 
ning tegemist oleks olnud Lätile sarnase mudeliga. 
 Kuid ka Lätile lähedane majanduspoliitika mudel – varasem stabiliseerimine ja 
kullastandardile minek suhteliselt kõrge kursiga, laenudes konservatiivne olles, võinuks 
tähendada olulisi positiivseid muudatusi Eesti edasisele majandus- ja sisepoliitikale. Seejuures 
ei olnud selle variandi realiseerumiseks nõutavad tingimused kuigivõrd ebarealistlikud – oli 
vaja näiteks vaid avalikkuse kontrolli Eesti Panga tegevuse üle ehk ainult mõne mõjukama 
ning idaillusioonidest vaba poliitiku – Otto Strandmani või Aleksander Oinase olemist Eesti 
Panga nõukogu liikmeks, kes järginuks kehtivaid õigusakte ja valvanuks, et ka panga 
nõukogu teised liikmed ning juhatus neid täidaks. Või Pätsi ja Westeli eemaletõrjumist 
majanduspoliitilistelt võtmepositsioonidelt mõnel muul moel. Seega võinuks mõni võib-olla 
juhuslik otsus kallutada kogu Eesti majanduspoliitika hoopis paremale teele.  
 Lätit ja Leedut silmas pidades tundub, et paradoksaalselt mõjusid idatulud Eesti 
majandusele lõppkokkuvõttes hoopis halvasti. Raha kadus hiljem pankrotistunud ettevõtetesse 
või avantüristide tasku. Idatuludega kaasnenud illusioonid ning idakaubandusega kaasnenud 
teistsugune majanduslik ja riigimehelik eetika deformeerisid oluliselt riigi majanduspoliitikat. 
Ja seda nii oluliselt, et aastatel 1923–24 ei olnud Eesti kaugel ka hoopis halvast alternatiivist. 
Eestis oleks võinud realiseeruda Poolale sarnane mudel. 

Kahekümnendate aastate esimese poole parlamentaarse Poola koalitsioonivalitsused 
olid lühiajalised, nõrgad ja korrumpeerunud, kuid probleemid samas suured. Riigi finantsides 
valitses kaos. Esialgne stabiliseerimine toimus 1924. aastal, teostati ka valoriseerimine. Kuid 
järjekindlat poliitikat teostada ei suudetud ning zlott varises taas inflatsiooni.  
                                                           
931 Eesti 1920–1930, lk. 157; A. Kits. Tollimaks ja väliskaubandus tollitariifi kohaselt 1927. a. – Eesti Statistika 
Kuukiri 1928, nr. 83, lk. 589.  
 



Mais 1926 võimule tulnud Pilsudski autoritaarse režiimi olemust on raske 
defineerida. Parlament, poliitilised parteid ja opositsioon jätkasid tegutsemist.932 Riigipöörde 
teostamisel toetus Pilsudski vasakjõududele niisamuti nagu Päts 1934. aastal. 

Poola inflatsioon oli hävitanud nii keskklassi kui demokraatia peamise toe ning 
ühtlasi usu demokraatliku süsteemi funktsioneerimisvõimesse. Pilsudski viis riigipöörde läbi 
kuu pärast seda, kui demokraatlik süsteem oli seadnud aluse uuele stabiliseerimisele. Ent 
nähtavaid tulemusi veel ei olnud ning ühiskond tajus jätkuvalt ebakindlustunnet. Samasugune 
aeg oli Eestis augustis-septembris 1924.   

Eesti suutis hüperinflatsiooni ja sellele järgneda võivaid sisepoliitilisi vapustusi kõige 
napimalt vältida. 1924. aasta augusti lõpuks oli Eesti Panka ja Riigikassasse jäänud vabu 
valuutatagavarasid vaid 610 miljoni marga eest (tabel 16). Seda oli vaid pisut üle 3 miljoni 
kuldrubla. Marga kurssi ei suudetud välisvaluuta nappuse tõttu enam aga hoida ja juuli lõpus 
maksis dollar juba 460 marka. Välislaenu ei olnud kusagilt võtta, kõik oli ohus, ääre peal. 
Toonitada tuleb sedagi, et isegi too 610 miljonit marka välisvaluutat oli säilitatud tänu 
drastilistele meetoditele. Laene Eesti Pangast oli piiratud, tolle oli hüppeliselt tõstetud, mark 
oli valoriseeritud ning eelarvekulutusi oli järsult vähendatud. Nii oli kaitsekulutusi 1924. aasta 
eelarves kärbitud 15% võrra. Väeosade ja kaitseväeasutuste koosseise tõmmati kohati kokku 
60% võrra. Akeli valitsus oli sunnitud langetama drastilise otsuse ja vabastama 
ennetähtaegselt ligi 5500 ajateenijat ning lükkama uute kutsealuste värbamise 1925. aasta 
kevadesse edasi. Selle tagajärjel koosnes Eesti kaitsevägi detsembrist 1924 kuni märtsini 1925 
vaid 6400 ajateenijast, mida oli tõhusa riigikaitse tagamiseks liiga vähe.933 Kuid üsna kindlalt 
võib väita, et juhul, kui mõni neist meetmetest olnuks pehmem või hilisem, tabanuks kogu 
riigi rahandust vältimatu krahh.  
 Kas Päts ja Westel olid suutelised sedavõrd radikaalset programmi läbi viima? 
Väheusutav, vähemalt parlamentaarse demokraatia tingimustes mitte. Westeli 1923. aasta 19. 
detsembri kõnet võib pidada ka Pätsi valitsuse kriisiprogrammiks. Ilmneb, et Westel ei osanud 
või ei tahtnud kuigivõrd ette näha vajalike majanduspoliitiliste sammude ulatust ja 
radikaalsust. Valoriseerimist ja tollide järsku tõstmist ei pidanud ta üldse vajalikuks. Päts aga 
toonitas samal päeval Riigikogus, et normaalsete aegade saabumiseni “peame kõik, mis riigil 
võimalik on, liikuma panema”. See tähendab, et Päts oleks lasknud Eesti Pangal  endist 
laenupoliitikat jätkata. Päev hiljem tehtud Westeli ettepanekus valitsusele sisaldus küll ka 
laenude valoriseerimise idee, ent seda ettepanekut ei saa tõsiselt võtta, sest veebruaris 1924 
peetud Pätsi valitsuse ajutrusti nõupidamisel ei peetud valoriseerimist veel vajalikuks. Mais 
1924 märkis Päts Riigikogus kõneldes, et valoriseerimist ei saa tõsiselt võtta ja,  et see oleks 
ehk teostatav pika aja vältel. Samuti ei olnud Pätsi valitsusel rahareformi kava. Ainsa 
konkreetse ja realiseeritava meetmena tegi Westel 1923. aasta lõpul ettepaneku laenu 
võtmiseks 750 000 Rootsi krooni ulatuses viljaseemne, tõukarja, põllutööriistade ja 
põllurammu ostmiseks, kuid ka see ettepanek näitab taas vaid Pätsi valitsuse küündimatust. 
750 000 Rootsi krooni oli vaid 75 miljonit marka, teiste rahandust tervendavate vahendite 
tagasilükkamisel tilk merre, mis oleks lasknud ehk veel kaks nädalat kuni kuu senist 
majanduspoliitikat jätkata. Westeli kontrolli all olev Eesti Panga juhatus ja nõukogu ei 
tunnistanud veel 1924. aasta alguses krediidipoliitika muutmise vajadust. Iseloomulik on 
seisukoht Eesti Panga aastaraamatust. “Eesti Panga poliitika on, nagu harilikult, rasketel 
aegadel arvustamist leidnud, kuid panga juhatuse arvates on selle laenupoliitika tõttu Eesti 
rahvamajanduses valitsevast raskest seisukorrast ilma suuremate raskusteta üle saadud.”934 
Niisiis arvas Eesti Panga juhtkond, et 1923. aastal on targa tegevuse tõttu kriis ületatud! Kui 
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934 Eesti Pank 1923, lk. 8. 



Eesti Panga aastaraamat 1924. aasta kevadsuvel ilmus, võitles uus valitsus päev-päevalt ja 
tund-tunnilt margakursi kindlustamise eest.  
 Seega võib teha küllaltki kindla järelduse: Pätsi valitsuse jätkamisel oleks Eesti 
jõudnud hüperinflatsiooni. Igatahes parlamentaarsete meetoditega poleks Pätsi valitsus 
suutnud seda vältida, isegi kui ta seda soovinud oleks. Pigem kalduti jätkama Eesti Panga 
poolt krediteeritud valede kaupade tootmist omaenda ettevõtetes, vahendamist ja 
orienteerumist idaturule. Nii kujutab Poola mudel endast just seda, kuhu võinuks jõuda Eesti 
ebaeduka rahanduspoliitika korral 1924. aastal. Võimalik, et koos Eesti Pilsudski 
võimuletulekuga. Igatahes psühholoogiline valmisolek Eesti Pilsudskiks saada Pätsil ei 
puudunud. Nagu on märkinud Toomas Karjahärm, mängis Päts reaalpoliitikuna küll liberaalse 
demokraatia süsteemis lõpuni kaasa, ent tal ei olnud usku esindusdemokraatia edukasse 
funktsioneerimisse Eestis. Päts pidas end rohkem kogu rahva ja riigi, kui ühe erakonna või 
rahvakihi juhiks.935  
 Hüperinflatsiooni mõjudel Eestis ja Poolas oli aga ka üks oluline erinevus. Nagu 
märgivad Aldcroft ja Morewood, lubas vääringu alanemine Poola tööstusel ennast kehtestada 
koduturul ning võita isegi stabiilsete riikide turge.936 Seega oli Poola hüperinflatsioonil ka 
positiivseid külgi. Eestis, kus oli tegemist valdavalt idaturu avanemise lootuses ekslikult 
investeeritud tööstuskrediitidega, oleks neid külgi raske leida. Sest N. Liitu eksportimise 
võimalused sõltusid vähe Eesti toodete konkurentsivõimest. 

Idasuunalisi majandushuve mitte omanud ja Eesti Panga laenudega mittekoormatud 
valitsuse võimuletulek oli hüperinflatsiooni-mudeli käivitumise ärahoidmise eelduseks. 
Kahtlemata oli Strandmani reformipoliitika läbiviimise teel mitmeid karisid, mida ta 
oskuslikult, ning vajadusel jõulise tegutsemisega vältis. Jääda võimule ja tegutseda nii raskes 
olukorras, kus ette võtta tuli nii palju ebapopulaarseid samme, oli omaette meistritöö. Näib, et 
Strandman valis õige taktika – võimalikult avalik tegutsemine ning toetumine vahelduvalt 
opositsiooni erinevatele tiibadele, rohkem küll sotsiaaldemokraatidele. Ebaõnnestumine 
mõnes reformi faasis tähendanuks hüperinflatsiooni.  

Sedastanud, et põhilised vead tehti aastatel 1921–23 Pätsi ja Westeli poolt, samuti 
asjaolu, et neil aastatel võimu juures olnud poliitikud polnud kriisi ilmnedes võimelised 
olukorda päästma, samuti tunnustades Strandmani tegevust, tuleks siiski küsida, kas ka temal 
oli tegutsemiseks veelgi paremaid alternatiive.  

Vastus on jah, teoreetiliselt. Valoriseerimise käigus kehtestatud kurss, mida nii 
Strandman kui avalikkus pidasid automaatselt ka Eesti tulevase rahaühiku kursiks, oli liiga 
kõrge. Eesti uue rahakursi määramisel sisulist arutelu ei toimunud. On ka selgusetu, kas 
Strandman ise teadvustas selle tähtsust. Kuna Eesti 100 marka maksis otsustamise ajal – 
juunis 1924 ligikaudu 1 Rootsi krooni, siis valoriseeriti ja mindi hiljem kullapariteedile üle 
selle suhtega. Juulis ja augustis tuli aga Rootsi krooni eest maksta juba kuni 121 Eesti marka. 
100-le margale tagasiminek tähendas peaaegu 20%-list deflatsiooni ning just see tarretaski 
majanduselu 1924. aasta sügissuvel, sundis juulikuisele ja hilisematele tollitõstmisele. Raha 
pakkumine 1920. aastate teisel poolel suurenes seetõttu vähe, mis omakorda tähendas 
majandusaktiivsuse külmumist ning  pikaksveninud, pingelist ja tohutuid sisepoliitilisi 
mullistusi kaasa toonud devalveerimisarutelu aastatel 1931–33, mis omakorda aitas tugevasti 
kaasa autoritaarse režiimi kehtestamisele Eestis. 

Rahateoreetiliselt olnuks 30–40% madalam kurss olnud õigem. Kui ka sellel tasemel 
oleks valoriseeritud, oleksid Eesti Pangast laenu saanud isikud vastavalt rahas võitnud ja Eesti 
Pank kaotanud. Ent oli ka variant valoriseerida juunikuisel marga tasemel ja siis kuulutada 
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välja tulevase rahaühiku madalam kurss. Kuid Strandman ega ka keegi teine ei pakkunud 
välja ei ühte ega teist. Madalama kursi oleks saanud loomulikult ka hiljem, 1925.–27. aastal, 
aga ka siis ei ole teada, et ükski poliitik oleks seda välja pakkunud. Võimalik, et põhjus oli 
rahateooria mittetundmises. Pole välistatud, et vastavat mehhanismi mõistnud poliitikud ei 
näinud lootust tolle sammu läbisurumiseks ja pelgasid toda ebapopulaarset võimalust rahvale 
selgitada.   

Ent kui keskenduda 1924. aasta valikutele, ei saa öelda, kas mingi teine poliitika kui 
marga kursi viimine 1/100 Rootsi krooni tasemeni üldse tolle suve kuumaksköetud õhkkonnas 
oli poliitiliselt ja psühholoogiliselt võimalik. Marga edasine langemine tekitanuks 
vasakpoolsete poliitikute hulgast Strandmanile vaenlasi juurde. Vaenlasi oli tal aga niigi küll. 
Veel võis Strandman karta paanika puhkemist – kui mark edasi oleks langenud, oleks see 
võinud jätta mulje, et riik ei suudagi kurssi hoida. Paanikat karta oli põhjust, sest kulla- ja 
valuutavarusid oli kõige raskemal ajal ainult 20% marga ringlusest. Kui iga viies markade 
omanik kursilanguse kartuses vahetanuks oma raha kulla või välisvaluuta vastu, olekski 
olukord kontrolli alt väljunud ning edasi oleks tarvis olnud juba hoopis suuremaid ressursse, 
mida ei olnud kusagilt võtta. Tõsi, tagavaraks oli veel valuutapiirangute kava. 

Lisaks tuleb toonitada, et ei Strandmanil ega ühelgi teisel Eesti poliitikul ei olnud 
tollel 1924. aastal teadmist, missugune pariteet on sobiv. Puudus piisavalt täpne 
väliskaubandusstatistika, puudusid vähegi usaldusväärsed prognoosid Eesti eksportkaupade 
edasise hinnakonjunktuuri kohta.   

Kuid teisalt on selge, et kui Strandman isegi tahtnuks stabiliseerida madalama 
tasemega, oleks tal tulnud arvestada väga tugevat poliitilist vastasseisu. Marga kursi tõstmist 
võeti Eestis iseenesestmõistetavana. “Eesti Majanduse” juhtkiri deklareeris: “Deflatsiooni 
tuleb tingimata senikaua jatkata, kuni marga kurs teatud tasapinnal, milleks seekord võetud on 
100 m. 1 kuldkroon, kindlustatud on.”937  
 Küll aga tuleb Strandmanit tunnustada järjekindluse eest võtta aluseks Rootsi krooni 
pariteet. 16. juuni Rahaasjanduse komisjoni ettepanek baseeruda kuldfrangile ning marga 
kurss määratleda 3/200 frangist tähendanuks mitte ainult võlgade tagasimaksmist suuremas 
ulatuses, mis Strandmanile ja sotsiaaldemokraatidele võis ju isegi meelepärasem olla, vaid ka 
7–8% suurema deflatsiooni esilekutsumise vajadust. 1924. aasta sügissuvel toimunud 
protsessid näitasid, et see oleks olnud äärmiselt raske, kui mitte võimatu, võinuks viia 
kontrolli kaotamiseni rahaasjade ja riigi majanduse üle üldse. Peale selle tähendanuks see ka 
majandustarretust 1920. aastate teisel poolel. Nii tuleb Strandmani tegevust 1924. aastal 
ilmselt pidada võimalikest parimaks. Igatahes hüperinflatsiooni kraavi veerev vanker peatati 
viimasel hetkel. 
 
  

LAHTIRAKENDAMINE  
 
Eesti on 20. sajandi jooksul ehitanud kaks korda üles iseseisva majanduse. See on tähendanud 
majanduslikku lahtirakendamist Venemaast. Kuigi esimene lahtirakendamine 1920. aastatel 
oli dramaatilisem, on mõlemal puhul tegemist olnud erakordselt ulatusliku, suhtnäitajates 
arvestades Euroopa uuema majanduse ajaloos pretsedenditult suure majandusliku 
transformatsiooniga. Sellega kaasnes elatustaseme langus ja tohutu energiakulu, mida teised 
riigid said kulutada majanduskasvu edendamisele.  
 Majandussidemete järsk vähenemine Venemaaga 1920. aastate alguses ei tulenenud 
Eesti poliitikute suvast. Majanduse lahtirakendamise sundis peale N. Liit. Majanduslikus 
mõttes ei eraldanud Eesti end Venemaast, vaid Venemaa tõukas Eesti eemale. Esimese 
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maailmasõja eelsed tihedad kaubandussidemed kahanesid kümne aasta jooksul (1913–23) 
enam kui kümme korda. See tähendas senise majandusliku tasakaalu olulist muutust Eestis.  
 Ka teistes Euroopa riikides oli pärast sõda tegemist teravate majandusprobleemidega. 
Peaaegu kõigi Euroopa riikide majanduspoliitika esmaseks eesmärgiks oli raha väärtuse 
stabiliseerimine, mis 1920. aastatel oli kogu majanduse tasakaalustamisel ühtaegu nii 
vahendiks, eelduseks kui väljundiks.  
 Raha stabiliseerimine enam–vähem sobival pariteedil tähendas ühtlasi majanduse 
tasakaalustamist. Liiga madalal pariteedil stabiliseerimisega kaasnesid otstarbetud kaotused 
elatustasemes, liiga kõrge tase aga rikkus majanduse tasakaalu. Täiesti ebaõnnestunud 
stabiliseerimispoliitika tulemuseks oli hüperinflatsioon, mis pidurdas majanduskasvu 
vähemalt pikas perspektiivis ning millega kaasnes sotsiaalsete väärtuste oluline riive. Eesti 
puhul ei olnud raha stabiliseerimine ja kogu majanduse tasakaalustamine võimalik 
majandusliku emantsipatsioonita ehk lahtirakendamiseta Venemaast. Käesolevas töös on 
vaadeldud Eesti stabiliseerimispoliitikat võrdlevalt teiste Euroopa riikidega. 
 Raha stabiliseerimise edukus ja stabiliseerimismudel Euroopa riikides – sõjaeelse 
pariteedi ennistamine, panuse tegemine inflatsioonilisele rahapoliitikale või sellest 
väljakasvanud hüperinflatsioon – sõltus eeltingimustest. Käesolevas töös on riigid 
eeltingimuste (majandustase, sõjapurustused ja majanduse konsolideerimisvajadus) alusel 
klassifitseeritud viide gruppi. Stabiliseerimispoliitika tulemuslikkust on hinnatud kahest 
kriteeriumist lähtudes – stabiliseerimise kiirusest ja SKT kasvutempost 1920. aastatel. Selgus, 
et sisemajanduse kogutoodangu kasvutempo ning stabiliseerimismudeli suhestamine on 
komplitseeritud, kuna SKT kasvu mõjutasid tugevasti ka teised tegurid. 
Stabiliseerimispoliitika mõju majanduskasvule kestis kauem kui üks kümnend, kuid 1930. 
aastate algusest mõjutasid SKT muutust juba Suure majanduskriisiga kaasnenud tegurid. 
Senised riikide SKT retrospektiivsed seeriad ei ole ka piisavalt täpsed, et raha stabiliseerimise 
ja SKT kasvu vahelist seost statistiliselt analüüsida.     
 Küll on aga erinevate mudelite kõrvutamisel võimalik sõnastada üldisi seaduspärasusi. 
Selgub, et sõjaeelsel pariteedil stabiliseerinud parimate eeltingimustega riikides (Šveits, 
Rootsi, Norra, Holland, Taani) oli majanduskasv kiire, kuigi Rootsi ja Taani puhul võinuks 
see tõenäoliselt veel kiirem olla juhul, kui nende riikide rahaühikud oleks stabiliseeritud 
allpool sõjaeelset pariteeti. Heade eeltingimustega riikidest (Ühendkuningriik, Itaalia, Soome) 
stabiliseeris Ühendkuningriik naelsterlingi 1925. aastal sõjaeelsel pariteedil. Tegemist oli 
ilmse väärotsusega, mida on kinnitanud nii majandusajaloolaste kui majandusteadlaste 
uurimistulemused. Seda kinnitab ka SKT kasvu alusel antud hinnang. Naelsterlingi liiga kõrge 
pariteedi tõttu oli Ühendkuningriigi majanduskasv 1920. aastatel üks Euroopa madalamaid, 
majandus oli tasakaalust väljas. Itaalias stabiliseeriti liir sõjaeelsest madalamal pariteedil alles 
1927. aastal. Liiri kurss oli tõenäoliselt ikkagi liiga kõrge, kuigi majanduskasv oli kiirem kui 
Ühendkuningriigis. Soomes stabiliseeriti mark sõjaeelsest madalamal pariteedil 
märkimisväärselt varakult ning majanduskasv oli silmapaistvalt hea.  
 Rahuldavate eeltingimustega riikidest (Prantsusmaa, Belgia, Albaania, Portugal, 
Bulgaaria ja Kreeka) stabiliseeris Albaania oma rahaühiku varasemal pariteedil. Teised riigid 
stabiliseerisid allpool sõjaeelset pariteeti. Kreekas, kus majanduskasv oli kiire, stabiliseeriti 
hilja, seda ilmselt rahapoliitikast sõltumatutel põhjustel. Prantsusmaa, kus majanduskasv oli 
kiire, stabiliseeris 1926. aastal. Samal aastal stabiliseerinud Belgia majanduskasv oli märksa 
aeglasem. Väga hilja stabiliseerinud Portugali majanduskasv oli aga hoopis aeglane. Kuid 
erakordselt aeglase majanduskasvuga Bulgaaria oli stabiliseerinud suhteliselt varakult. 
 Halbade eeltingimustega riikideks olid Tšehhoslovakkia, Jugoslaavia, Rumeenia, 
Leedu, Ungari, N. Venemaa, Läti, Saksamaa, Austria ja Eesti. Tšehhoslovakkia kuulub küll 
miinustegurite alusel vastavasse riikide gruppi, ent tema iga miinusteguri kaalukus – mida 
siinse klassifikatsiooni puhul ei ole arvestatud, oli väiksem. Nii on Tšehhoslovakkia selles 



grupis erandiks. Tšehhoslovakkia stabiliseeris oma raha tugevasti allpool sõjaeelset pariteeti, 
kuid ruttu ning ka majanduskasv oli silmapaistvalt kiire. Austria, Ungari, Saksamaa ja N. 
Venemaa keskpärane või madal majanduskasv oli kindlasti suuresti hüperinflatsiooni 
tagajärg. Jugoslaavia stabiliseeris oma raha de facto 1925. aastal ning saavutas üsna hea 
majanduskasvu. Rumeenia stabiliseeris suhteliselt hilja. Sealse majanduskasvu kohta andmed 
puuduvad, arvatavasti oli see aeglane. Leedu ja Läti stabiliseerisid oma rahaühikud 
silmapaistvalt ruttu. Nende riikide majanduskasvu kohta andmeid ei ole. Poola eeltingimused 
olid kõige halvemad. Poolas kujunes hüperinflatsioon, esimene stabiliseerimiskatse kukkus 
läbi, tekkis terav sisepoliitiline kriis, mis päädis demokraatia kaotusega. Poola majanduskasv 
oli ilmselt üks aeglasemaid Euroopas. 
 Euroopa riikide stabiliseerimispoliitika vaatlus SKT kasvu ning stabiliseerimisajaga 
suhestades kinnitab üldjoontes seniseid uurimistulemusi, mõnes osas neid siiski korrigeerides. 
Nimelt ei näi kehtivat tees, et just Ida-Euroopa riikidele ei olnud inflatsiooniline mudel 
kasulik. Inflatsioonilist mudelit ei kasutanud Ida-Euroopa riikidest vaid Albaania ja Leedu. 
Kahjuks ei ole kummagi riigi kohta SKT-andmeid. Mõlemad olid mahajäänud agraarriigid, 
kus taastamisinvesteeringute vajadus oli väike või puudus üldse. Seevastu Jugoslaavia, Läti 
ning Tšehhoslovakkia juhtumid näivad tõestavat inflatsioonilise mudeli efektiivsust Ida-
Euroopas. Nii nende kui mitmete teiste Ida-Euroopa riikide, kaasa arvatud põhjalikult 
vaadeldud Eesti puhul ei olnud inflatsioonilisele mudelile lihtsalt alternatiivi, küsimus oli vaid 
selles, kui suureks lasta inflatsioonil kujuneda, kuidas seda kontrollida ja millal ning 
missuguste vahenditega see peatada.  
 Nii võib käesoleva uurimuse ühe järeldusena sõnastada lihtsa reegli, et 1920. aastatel 
õigustasid inflatsioonilised mudelid ennast just nendes riikides, kus vajati enam 
taastamisinvesteeringuid, seejuures pidanuks inflatsioon ja valuutakursi langus olema seda 
suurem, mida rängemad olid sõjakahjustused ning mida olulisem oli majanduse 
ümberorienteerumise vajadus. Inflatsioon kujunes niimoodi hinnaks, millega elanikkond 
majanduse uue tasakaalu saavutamise kinni maksis. Seejuures ei tohtinud inflatsioon väljuda 
kontrolli alt, st. muutuda hüperinflatsiooniks. Inflatsiooni ühiskonda destabiliseerival mõjul 
oli neis riikides ka vähem tähtsust, kuna nad olid sõjast juba eelnevalt tugevasti 
destabiliseeritud. Sellega ei ole tahetud vaidlustada asjaolu, et majanduskasvule positiivselt 
mõjuda võinud inflatsioon murendas usaldust, ei soodustanud turvatunnet ning põhjustas 
sotsiaalseid häireid, mis võisid lahvatada kriisiks hiljem. Ulatuslikku inflatsiooni kogenud 
riike iseloomustas 1930. aastate alguses Suure majanduskriisi ajal ebaadekvaatne 
rahapoliitika. Inflatsiooni ülekasvamine hüperinflatsiooniks juhtus oluliste 
majanduspoliitiliste defektide (Saksamaa, N. Venemaa, Poola) ja/või väga nõrga 
administreerimise korral (Austria, Ungari). Samu riike oli Esimene maailmasõda 
majanduslikult tugevasti kahjustanud. Seejuures ei näi riikide eelnev majandustase 
stabiliseerimismudelit oluliselt mõjutanud olevat. Jõukamates riikides pidi elanikkonna huvi 
endise pariteedi ennistamiseks olema siiski suurem.       
 Siinses uurimuses on esmakordselt määratletud Eesti majandustase teiste Euroopa 
riikide taustal Eesti iseseisvuse alguses. Võrreldes teiste Euroopa riikidega oli Eesti 
lähtepositsioon stabiliseerimiseks küll ebasoodne, ent mitte erandlik. Uutest riikidest olid 
Eesti eeltingimused paremad Poolast ning ligikaudu võrdsed Läti, Leedu, Ungari ja 
Jugoslaaviaga. Kuigi Eesti ja Tšehhoslovakkia eeltingimused olid miinustegurite kõrvutamisel 
võrdsed, on erinevate tegurite kaalukust vaadeldes Tšehhoslovakkia seisund selgelt parem. 
Seda, et ka Soome eeldused olid märksa paremad, ei ole senistes Eesti ja Soome võrdlustes 
piisavalt arvestatud. Kuna Eesti väliskaubandussidemed Vene impeeriumi tollipiirist 
väljaspool asuvate riikidega ei ületanud 10%, oli vajadus majanduse ümbersuunamise järele 
Soomest mitmeid kordi suurem ja Eesti lahtirakendamine Venemaast märksa raskem. Soome 
väliskaubandusest moodustas kaubavahetus Venemaaga maailmasõja eel vaid 1/3. Eesti 



lahtirakendamise muutis veel komplitseeritumaks tsaari-Venemaa protektsionistlik 
majandusmudel, mille tulemusena oli Eestisse rajatud otseselt ja ainult Venemaa siseturule 
orienteeritud suurtööstus, mille toodang ei olnud muudel turgudel konkurentsivõimeline. 
 Eesti riigimeestel puudusid kogemused majandus- ja välispoliitikas. Vabadussõja-
aegset Eesti Vabariigi majanduspoliitikat iseloomustab improviseerimine. Lõviosa riigi 
kulutustest oli sõjalise iseloomuga ning kogu majandussektor, mida riigivõim juhtida suutis, 
oli üheselt rakendatud kaitsehuvides. Majanduspoliitika eesmärgiks oli ad hoc meetmetega 
kuidagi sõjapidamist võimaldada, seejuures vältides rahulolematust tagalas. Probleem ei 
olnud selles, kuidas või missuguste vahenditega seda teha, sest paremaid või teistsuguseid 
majanduspoliitika instrumente poleks ühelgi poliitilisel jõul kusagilt võtta olnud, vaid kui 
efektiivselt suudeti rakendada olemasolevaid meetmeid. Ühiskonna ootustele vastavalt oli 
peaeesmärgiks agraarreform. Riigivõim oli konsolideerimata ja suhteliselt nõrk, mistõttu 
otsuste täitmisega oli raskusi. Sõjavajadustega kaasnes terav rahapuudus ja erinevalt 
enamikust teistest iseseisvunud riikidest tuli Eestil kohe kasutusele võtta oma raha, mis andis 
ka tehnilised võimalused inflatsiooniks. Põhilised tolle aja majanduspoliitilised eksitused 
kasvasid välja idealismist: näib, et poliitikud ülehindasid elanike tahet loovutada toiduaineid, 
soovi osta Eesti Vabariigi võlakohustusi ning sõbralike välisriikide huvi aidata Eestit 
rahalaenudega. Viimasele pandi suuri lootusi. Nende valearvestuste tõttu tuli otsuseid käigult 
muuta.  
 Üldine hinnang Vabadussõja-aegsele majanduspoliitikale on kahtlemata positiivne. 
Erakordselt lühikese ajaga suudeti läbi viia äärmiselt kiired muutused. Esile tuleb tõsta otsust 
käivitada võlakohustusi rahana, mis oli omas ajas ainuvõimalik, kuid ka julge ning 
teravmeelne. Ka korrigeeriti kiiresti välis- ja siselaenude, emissiooni ja inflatsiooni kohta 
käivad ekslikud prognoosid ning neil ei lastud kallutada iseseisva majanduse 
kujunemisprotsessi oluliselt kõrvale.  
 Peamine osa (58%) aastate 1918–19 eelarvetuludest tuli väljastpoolt Eestit, eelkõige 
varustuslaenudena, seejuures moodustas tervelt 31% nende aastate tuludest hiljem palju 
sisepoliitilist segadust põhjustanud osaühing “Revalise” kaudu saadud USA varustuslaen, 
mida senises historiograafias on hinnatud sellega väidetavasti kaasnenud kuritarvituste tõttu 
negatiivselt. Seejuures ei ole aga nähtud laenu osa Eesti riigi kindlustamisel. Ülejäänud 
valitsuse kulud finantseeriti peamiselt emissioonist: Eesti Vabariigi kassatähtede ringlus 
kasvas 1919. aasta vältel ligi 40 korda. Selle tulemusena langes Eesti marga kurss järsult, 
hoolimata rohketest erinevatest administratiivsetest vahenditest. Raha juurdetrükkimine ning 
seega ka inflatsioon oli kujunenud tingimustes vältimatu. Peamise osa väljaminekutest 
moodustasid sõjakulud. Rahuajal poleks iseseisva riigi ülesehitamiseks välislaene kindlasti 
vajatud ning ka esimeste aastate emissioon ning marga langus võinuks sõjakuludeta olla 
väiksem. Siinses töös kaudsete meetoditega kalkuleeritud Vabadussõja kulud moodustasid 
42–62 miljonit kuldrubla. Peamise osa sellest moodustasid varustuslaenud ning emissioon, 
lõppkokkuvõttes maksis need kinni elanikkond.  
 Vabadussõja ajal asutatud Eesti Panga põhikiri ei vastanud kuigivõrd reaalsetele 
tingimustele. Eesti marga põhikirjapärast kullasisaldust (1 mark = 0,29 grammi kulda) ei 
olnud võimalik tagada oludes, mil riigil puudus kuld ja välisvaluuta ning väga oluliseks 
sissetulekuallikaks oli raha juurdetrükkimine. Põhikirja koostajate eesmärgi kohaselt pidi 
Eesti Pank toimima nagu Saksamaa ja Prantsusmaa keskpangad aktsiapangana. Panga aktsiate 
realiseerimine ei läinud korda siseturul ega välismaal ja terve aktsiapakk jäi riigi kätte. Eesti 
Panga põhikirja mitmete sätete mittevastavus tegelikele oludele ei lubanud seatud eesmärke 
täita. Hiljem hõlbustas see asjaolu ka nende pangandusse puutuvate õigusaktide rikkumist, 
mida oli võimalik täita. 1919. aasta lõpul võttis Eesti Pank üle riiklike laenude andmise sõjast 
laastatud majandusele ning ka avaliku sektori asutustele. Esialgu laenati valitsuse vastutusel.   



 Teine, valitsusele nõuandva organina loodud institutsioon – Riigi Majandusnõukogu 
oli 20. sajandi Euroopa parlamentaarse demokraatia praktikas ainulaadne. Ehkki Riigi 
Majandusnõukogu omas ülisuuri volitusi, ei olnud tal tegeliku majanduspoliitika 
kujundamisel nii olulist rolli. Riigi Majandusnõukogu kujunes peamiselt äriringkondade 
huvide esindajaks. 
 Eestile ka majanduslikult otseselt soodne Tartu rahuleping lõi uue ja Eestile kogu 
senises ajaloos ainulaadse välispoliitilise situatsiooni: aastatel 1920–1922 olid Eesti suhted 
Venemaaga paremad kui teistel Euroopa riikidel. Sellest olukorrast, mida edasi hoida ei olnud 
Eesti võimuses, tulenesid ka Eesti eelised kaubavahetusel Nõukogude Venemaaga ning N. 
Venemaa ja Lääne-Euroopa riikide vahendamisel. Eestist sai N. Venemaale hädavajalik 
impordi- ja transiidivahendaja ja ka bolševike lääneriikides kommunistlikuks õõnestustööks 
kasutatavate finantside oluline teisaldamiskeskus. Bolševikud nägid ka avanevaid 
majanduslikke võimalusi Eesti poliitiliseks allutamiseks, ent näib, et sellesuunalised sammud 
ei olnud vähemalt aastail 1920–22 süsteemselt kavandatud. 
 Aastatel 1920-22 võimul olnud valitsusi iseloomustab lootus ennesõjaaegsete sidemete 
restaureerimisele Venemaaga ning Eesti kui Ida-Lääne vahelise majandussilla idee. Seda 
ideed toitsid välispoliitiline situatsioon ning olukord Venemaal. Seda näisid kinnitavat ka 
toimunud majandusprotsessid.  
 Senises ajalookirjanduses on Eesti riigi rahanduse alusena nähtud vaid Tartu 
rahulepinguga saadud 15 miljonit kuldrubla. Tegelikult oli Eesti Vabariigil ressursse rohkem. 
Siinses käsitluses on esmakordselt põhjalikumalt vaadeldud N. Venemaa transaktsioone Eesti 
kaudu ning kaudsete meetoditega kokku arvestatud laekunud tulude suurusjärk. 
Eraettevõtjatele laekus idatulusid ametlikult registreerimata piirikaubandusest ning Venemaalt 
Eestisse remigreerumise käigus. Samuti üritasid Eesti ettevõtjad ajada äri Venemaal. Riigile 
laekus tulusid Riigikassa esindajate tegevusest Nõukogude Venemaal. Kõige olulisemaks 
väärtuste sissevoolu allikaks aga nii eraettevõtjatele kui riigile oli bolševike Tallinna-esinduse 
kaudu toimunud kullamüük. Kullavahendus oli omapärane nähtus. Väljastpoolt laekunud 
vahendeid said kasutada ka teised riigid (Venemaalt remigreerumine toimus ka Lätisse ja 
Leedusse, Kreekasse naasid pagulased, ka piirikaubandus toimus kogu N. Vene läänepiiril.) 
Kuid kulda vahendati valdavalt Eesti kaudu ning nagu selgus, olid sellesse juba 1920. aasta 
aprillist otseselt kaasatud ka Eesti Vabariigi riiklikud institutsioonid – Eesti Pank ning 
Rahaministeeriumi Riigikassa.  
 Tõendite – Eesti, Venemaa ja Briti arhiivides säilinud dokumentide kaalukus viib 
järeldusele, et Eesti kaudu vahendati aastatel 1920–22 ca 4% kogu maailma riiklikest 
kullavarudest. Nõukogude Venemaa müüs peaaegu kogu oma likviidse varanduse Eesti kaudu 
lääneriikidesse maha. Osa vahendustasust jäi Eestisse. Kaudsete arvestuste järgi oli see 
minimaalselt 30 miljonit kuldrubla, kuid võis olla ka märksa suurem. Eesti riik võis Eesti 
Panga ja Riigikassa otseste vahendusoperatsioonide kaudu ning kulla deponeerimisest Eesti 
Panka ja arveldusoperatsioonidest saada ca 2/3 Eestisse jäänud vahendustasust. Seejuures on 
arvesse võetud peamiselt kuldmüntide vahendamist, kullakangide ja vääriskivide vahendamist 
allikate puudumise tõttu ei ole siin arvestatud.  
 Kulla vahendamist koordineerinud ja selle detailidest teadev isikute ring Eestis oli 
väga kitsas, võtmeisikuteks olid ilmselt algul Eesti Panga direktoriks ja hiljem rahaministriks 
olnud Georg Westel ning 1920. aasta lõpuks valitsusjuhiks saanud Konstantin Päts. Viimasele 
kuulunud Harju Pank tegeles samuti kullavahendusega. Vähemalt mõnes osas pidid 
kullavahendusega kursis olema ka Eesti Panga juhatuse liikmed ning Riigikassa juhid. 
Eraisikutele laekunud idatulusid ametlikult ei registreeritud, kuid selle käigus Eestisse 
sattunud kuld ja välisvaluuta aitasid toetada Eesti marga kurssi. See võis küsimustega vähem 
kursis olevatele poliitikutele tekitada mulje, et rahandusprobleemid on lahendatud ning 
majanduslik tasakaal Eestis on saavutatud. Kullavahenduse ja muu idaäriga Eesti riiklike 



institutsioonide poolt teenitud summad võisid tolleaegseid majanduspoliitika võtmeisikuid 
ahvatleda teostama ambitsioonikaid, ent avantüristlikke projekte. 
 Vastavuses aastate 1920–22 domineerivale majandusideoloogiale kujunes ka 
rahanduspoliitika. Raharinglus suurenes 1920. aastal 3,4, 1921. aastal 1,7 ja 1922. aastal 1,2 
korda, kokku 1922. aasta lõpuks Vabadussõja lõpuajaga võrreldes ca seitsmekordseks. 
Inflatsioon oli kiireim 1920. aasta kevadsuvel. Osa tipp-poliitikuid arvas, et raharinglust on 
võimalik suurendada ilma, et inflatsioon kiireneks.  
 1921. aasta märtsist oli Eesti Pank saanud emissiooniõiguse. Eesti Pangale jäi 
ainuõigus pangatähtede väljaandmiseks, mis pidi sündima Rahaministeeriumi ja Riigikontrolli 
otsese järelevalve all. 1922. aasta määrusega muudeti ära põhikirja kullaklausel ja Eesti Pank 
võis hakata piiramatult paberraha emiteerima. Marga kursi langus oli peatunud 1921. aasta 
algusest, mil Eesti Pank asus börsil oma vahenditega margakurssi toetama. Selleks kulutatud 
summade ulatus ei ole teada. Olemasolevate ressurssidega oli võimalik mark lõplikult 
stabiliseerida ja minna üle kullastandardile. See oleks tähendanud oma majanduslike 
võimaluste teadvustamist. 
 Eesti Panga poliitikat kontrollis otseselt rahaminister Westel. 1921. aasta lõpul 
rahaminister Georg Westeli ettepanekul kujundatud Eesti Panga nõukogu muutus 
äriringkondade esindajaks. Pank ise kujunes riigipangaks, kus riigi rahadega opereerisid 
ärimehed.   
 Esimesed Eesti Panga laenud olid olnud suunatud tööpuuduse vähendamisele ja läksid 
peamiselt tsaariaegsetele suurtööstusettevõtetele. Kiirem laenude kasv algas pärast Pätsi 
valitsuse võimuletulekut 1920. aasta lõpus, mil Eesti Pank alustas iseseisvat krediteerimist: 
loobuti varasemast praktikast ega kooskõlastatud laene Riigikassaga. Laenustamises eelistati 
tööstust, peamiselt suurtööstusettevõtteid, samuti pangandust ja kaubandust. Omavalitsustele 
ja põllumajandusele antud laenud olid suhteliselt väikesed. Eesti Panga laenuprotsent oli 
märksa madalam kui erapankadel. Majanduslikku lahtirakendamist Venemaast ei peetud 
nendel aastatel vajalikuks ega üritatudki. Rahaministeeriumis valminud kullastandardile 
mineku kava oli eluvõõras ning seda edasi ei menetletud.  
 1922. aasta lõpust võimule tulnud Juhan Kuke valitsuses jäi G. Westel endiselt 
rahaministriks, valitsus ise oli tulenevalt parlamendivalimiste ootusest suhteliselt vähe 
teovõimeline. 1923. aasta esimestel kuudel kavandati Rahaministeeriumis riigivanema 
algatusel üleminekut kullastandardile. Kurss oli üle hinnatud. Miks J. Kukel ei õnnestunud 
kava läbi suruda, ei ole teada.  
 1922. aasta lõpust, 1923. aasta algusest vähenesid järsult Eesti majandussidemed N. 
Liiduga. Vähenes ametlik eksport ja piirikaubandus, lõppesid opteerimisega kaasnenud 
varanduste sissevool ning kullavahendus. Eesti metallitehaste loodetud hiigelleping 
Nõukogude vedurite parandamiseks nurjus. 1923. aasta viljasaak osutus erakordselt halvaks, 
ligikaudu 15% tavalisest väiksemaks. Metsa väljavedu oli samuti ilmaolude tõttu raskendatud, 
samuti olid puidu ekspordihinnad langenud.  
 Sellest hoolimata ning osaliselt selle tõttu jätkas Eesti Pank 1923. aastal oma senist 
laenupoliitikat: 1923. aasta novembriks olid laenud aasta algusega võrreldes kasvanud 
poolteist korda. Finantseeritud oli  just nõrgemaid ja enam Vene turuga arvestavaid 
ettevõtteid. Perspektiivsemad ja hiljem iseseisvusajal kiiremini arenenud tööstusharud olid 
ebasoosingus. Nagu selgus suuremate laenude põhjal tehtud analüüsist, olid peaaegu kõik 
Eesti Pangast suuremaid laene saanud ettevõtted seotud Eesti Panga nõukogu liikmetega või 
tipp-poliitikutega. Enam laenu saanud ettevõtete juhtide ja omanike ringi kaudu on siinses 
töös selgitatud välja poliitikute-ärimeeste mõjuvõimas grupeering, kus võtmeisikuteks on 
Konstantin Päts, Georg Westel, Madis Jaakson, August Janson, Johan Laidoner, vennad 
Puhkid, Konrad Mauritz jt., kes olid saanud üle ühe kolmandiku kogulaenudest. Teise 
grupeeringu juhtideks olid Isaak Citron ja Konstantin Karl Wachmann. Võimalik, et need 



grupeeringud olid omavahel ühendatud ning kui neid käsitleda ühena, tõuseb nende laenude 
summa ¾-ni Eesti Pangast laenanud suuremate ettevõtete kogulaenude summast. Isikuid, 
kelle kätte Eesti Panga vahendid laenude kaudu valdavalt läksid, oli 60–100. Erakondlikult 
kuuluvuselt domineerisid laenusaajate hulgas Põllumeestekogude tippliikmed – nn. 
pangapõllumehed.  
 Eesti Panga vahendite juhtimine eraisikute kätte võis olla motiveeritud ka püüdest luua 
eesti rahvuslik kodanlus ning kindlustada finantside säilimine juhul, kui Eesti iseseisvus peaks 
ohtu sattuma. Eesti Panga laenupoliitikaga rikuti kehtivaid õigusakte. Esialgu mingit muutust 
laenupoliitikas ei toimunud. Keskpanga tühjakslaenamine on Euroopa kahe maailmasõja 
vahelises praktikas pretsedenditu. Osa Eesti Panga võlgnikest, kelle idasuunalised äriplaanid 
luhtusid ning võlad kasvasid, võisid olla väga huvitatud senise laenupoliitika jätkumisest kuni 
Eesti marga hüperinflatsiooni viimiseni.  
 Suuremal osal poliitikutel puudus aastatel 1920–23 ülevaade Eestis tegelikult aset 
leidvatest rahandusprotsessidest ja nende juhtimisest. Eesti Panga aruannetest ülevaadet saada 
ei olnud võimalik. Eesti Pank oli valitsuse pank, kuid valitsus Eesti Panga poliitikat ei 
arutanud. Näib, et Eesti Panga tegevuse kohal oli riigivanem Pätsi kaitsev ja suunav käsi. 
Teave ja rahapoliitika juhthoovad olid jäänud kitsa ringkonna kätte, kellel olid hoobade 
kasutamiseks oma isiklikud huvid. Westeli ja Pätsi vastuseis nii Rahvasteliidu ekspertide 
tulekule Eestisse kui ka Eesti Panga diskontokomitee loomisele tõestavad, et nad ei soovinud 
võimu ega teavet jagada. Majandusliku identiteedi puudumise tõttu osutusid majanduse 
tasakaalustamist hõlbustama pidanud tegurid paradoksaalselt seda segavateks.  
 Majanduskriisile lisandus sisepoliitiline kriis 1923. aasta 7. detsembril, mil 
tööerakondlane Otto Strandman pidas Riigikogus kõne, kus tõendas, et Eesti Pank on müünud 
või laenanud riigi kullatagavarasid. Rünnak Eesti Panga ja Westel-Pätsi poliitika vastu oli 
ilmselt parlamendis opositsioonis olnud sotsiaaldemokraatide ja koalitsioonis olnud 
rahvaerakondlastega kooskõlastatud.  
 10.–12. detsembrini viibis Eesti Pangas Riigikontroll, tänu millele ka laiem poliitikute 
ring veendus kulla- ja valuutatagavarade kulutamises. 13. detsembril esitasid 35 Riigikogu 
liiget – tööerakondlased, sotsiaaldemokraadid, iseseisvad sotsialistid ja asunikud valitsusele 
arupärimise kullafondi hoidmise ja tarvitamise asjus.  
 Järgnenud diskussioonide käigus üritas Westel kõiki süüdistusi tõrjuda. Ta eksitas 
avalikkust nii Riigikassa käsutada olevate summade kui ka kullafondi juriidilise tõlgenduse 
osas. Kindlasti olid Westeli vastused kooskõlastatud riigivanem K. Pätsiga. Westeli sellest 
ning ka edasistest vastustest, järgmisel päeval esitatud valitsuse kriisikavast, ning uuel aastal 
rahaministri eesistumisel töötanud valitsuskomisjoni töö tulemustest selgub, et Pätsi valitsus 
alahindas kriisi ulatust ega olnud võimeline sellega toime tulema. Pätsi valitsuse jätkamisel 
jõudnuks Eesti hüperinflatsiooni. Võimalik, et see oligi Päts-Westeli varjatud eesmärgiks. 
 Diskussiooni käigus fikseeris Strandman oma tulevase rahapoliitika ühe otsustava 
aluse – võlgade valoriseerimise. Tööerakond kutsus oma liikmed valitsusest ära. Valitsus jäi 
esialgu püsima tänu opositsiooni killustatusele, kes hääletasid erinevate üleminekuvormelite 
poolt.  
 10. märtsil oli K. Pätsi valitsus sunnitud siiski lahkuma. Valitsuse kukutamise 
otsustavateks jõududeks olid Rahvaerakond ja Tööerakond, nende juhid Jaan Tõnisson ja Otto 
Strandman. 26. märtsil ametisse astunud Friedrich Akeli uus valitsus koosnes Tööerakonna ja 
Demokraatliku Liidu ministritest, mida vähemalt esialgu toetasid sotsiaaldemokraadid ja 
väiksemad parlamendirühmad. Otseses opositsioonis olid Põllumeestekogud. Valitsuses jäi 
esialgu täitmata rahaministri koht. Mõni aeg hiljem nimetati rahaministriks Karl Baars, kes 
tegutses loiult. 13. mail sai rahaministriks Otto Strandman. Juristiharidusega staažikas poliitik 
ei olnud ise Eesti Panga laenudega koormatud. Ta oli ka värske mõtlemisega majandusmees, 
kes käsitles Eesti majanduslikke võimalusi poliitilises kontekstis ning Pätsist-Westelist 



erinevalt. Strandman ei uskunud laiaulatusliku idaäri võimalustesse. Ta ei olnud ka 
inflatsionist. Sellest tulenevalt nägi ta raha ja majanduse stabiliseerimise meetodeid 
adekvaatselt.  
 Strandmani asumisega rahaministriks algas rahanduse stabiliseerimine, mida võib 
pidada ka majandusliku lahtirakendamise teostamiseks. Kulla- ja valuutatagavarasid oli 
selleks ajaks Riigikassas ja Eesti Pangas järel vaid pisut üle miljardi marga. Eesti Panga 
laenude summa oli aga suurenenud 4,9 miljardini. Ent tulemas oli kulla- ja valuutatagavarasid 
kulutav peamine suvine sisseveohooaeg. Juba mai lõpul oma programmi esitanud Strandman 
leidis, et marga stabiliseerimiseks tuleb vähendada riigi kulutusi ja tõmmata kokku Eesti 
Panga laenusid ning kõrvaldada ringlusest selle võrra paberraha. Samuti nägi ta ette 
tollitõstmisi. Ta esitas ka detailsema valoriseerimise kava, mille kohaselt kõiki toiminguid 
võis sõlmida mitte ainult pabermarkades, vaid ka kulla alusel fikseeritud üksuses ning 
võlausaldajad võisid nõuda, et võlad makstakse tagasi fikseeritud rahaüksuse alusel. Võlgade 
valoriseerimine oli ülioluline abinõu, mis pidanuks võtma võlgades olevatelt mõjukatelt äri- ja 
poliitilistelt ringkondadelt motiivi Eesti marga viimiseks hüperinflatsiooni. Veel oli 
Strandmani meetmete hulgas Eesti Panga ja valitsuse vahekorra kindlaksmääramine.
 Valitsus tõstis ka tolle. Riigikogus juuni esimesel poolel arutusele tulnud valitsuse 
esitatud valoriseerimise eelnõu nägi ette uue rahaühiku kehtestamist, mille kullasisaldus 
võrdus ühe Rootsi krooniga, mis oli tollel ajal ligikaudu võrdne 100 Eesti margaga. 
Rahaasjanduse komisjonis oli kõne all ka täiskullastandardi kehtestamine, mis tähendanuks 
olulist ja majanduskasvu pärssiva deflatsiooni esilekutsumise vajadust.  
 Valoriseerimise vastu olid ringkonnad, kes Eesti Pangast laene saanud ja kellel oleks 
Eesti marga kursi languse korral olnud võimalik neid odavama rahaga tasuda. Ilma 
valoriseerimata olnuks väga raske olemasolevates tingimustes stabiliseerida margakurssi. 
Samas nähtub poliitikute käitumisest, et nad kartsid otsustavaid samme astuda. Parlamendis 
saavutasid valoriseerimise pooldajad siiski ülekaalu ning vastased said seda protsessi venitada 
vaid tehniliste küsimustega. Sellegi poolest kulus seaduse vastuvõtmiseks vaid üks kuu, kuigi 
veel pool aastat tagasi oli K. Päts arvanud, et selleks kulub mitu aastat.  
 Eesti majanduspoliitika ajaloos üks olulisem, kuid seni ajaloolaste  poolt käsitlemata 
seadus sai lõpliku kuju mitmete poliitiliste improvisatsioonide ning ka juhuste tulemusena. 
Krooni nimetuse ja Rootsi krooni kullasisalduse võtmine uue rahaüksuse aluseks tulenes 
eelkõige asjaolust, et  Rootsi krooni kurss oli 1924. aasta suvel lähedane 100-le Eesti margale. 
Näib, et juhtpoliitikud ei mõistnud seost rahaüksuse kursi ja majandusarengu vahel. Igatahes 
ei olnud neil piisavalt teavet kursi täpsemaks defineerimiseks. Ei ole selge, kas ka rahanduse 
ideoloogid ise teadvustasid valoriseerimise tulemusi. Samas võib täheldada poliitikute püüet 
keskenduda eelkõige sisulistele küsimustele, mitte aga raha nimetusele. Valoriseerimise 
seaduse vastuvõtmine Riigikogus tähendas samaaegselt rahanduspoliitika 
teostamismehhanismide kontrolli alla võtmisega ka otsustavat sammu lahtirakendamiseks 
Venemaast, kuna illusioonide poliitikat ei olnud enam võimalik ellu viia.  
 Valoriseerimise ning teiste meetmete mõjul oli raha stabiliseerimisele alus pandud. 
Reaalmajanduses komplitseerunud olukorra tõttu vasakerakondade initsiatiivil kokku kutsutud 
Riigikogu erakorraline istungjärk oli viimane võimalus olukorda uuesti destabiliseerida. Siiski 
kujunes istungjärk valitsuse võiduks. Istungjärku iseloomustab kommunistide aktiviseerumine 
ja tülinoriv käitumine. Augustis pöördus ka kaubandusbilanss positiivseks ning kohe pärast 
Riigikogu erakorralist istungjärku hakkas marga kurss paranema. Koos margakursi 
paranemisega algas Eesti Panga poolt välisvaluuta kokkuost ja vastavalt Eesti markade 
ringluse laienemine. Nii ei olnud valitsusel enam vajalik uusi kitsendusi ette võtta. 
Inflatsionistide viimased rünnakud Riigikogus jooksid liiva. Stabiliseerimise ja 
lahtirakendamise kriitilisemad faasid olid läbitud. Riigi Majandusnõukogu poolt oktoobri 
lõpul vastu võetud teesid Eesti marga stabiilsuse aluste kohta toetasid Strandmani poliitikat, 



arendasid seda edasi ja konkretiseerisid. 1924. aasta hilissügiseks oli stabiliseerimine de facto  
teostatud. Rahvasteliidu ekspertide edasistel soovitustel oli poliitiline, mitte sisuline väärtus. 
Ka stabiliseerimistegurina ei olnud Rahvasteliidu soovitusel saadud laenul (kokku 1,35 
miljonit naelsterlingit) peale 1924. aastat enam olulist tähtsust. Erinevalt Austria ja Ungari 
juhtumist, mil laenu abil stabiliseeriti rahaühik, oli Eesti rahaühik (sarnaselt Bulgaariaga) juba 
varem stabiilne. Pangandusreformi käigus selgunud Eesti Panga "külmunud" laenude summa, 
mille Pikalaenu Pank üle võttis, oli ca 18 miljonit kuldrubla, mis oli eksliku majanduspoliitika 
esialgne hind. Osa sellest summast sai Pikalaenu Pank siiski hiljem mitmel teel tagasi.  
 1924. aasta majandussurutis Eestis on oma mõjult võrreldav 1930. aastate alguse 
Suure majanduskriisiga, ent tervenemine oli erakordselt kiire. Tööstuses toimus 
optimiseerimisprotsess, põllumajanduse saagiaasta oli hea. 1. detsembri kommunistide 
mässukatse tõestas avalikkusele, et idaturule suunatud lootused ei ole mitte üksnes asjatud, 
vaid ka ohtlikud. Mässukatsel puudus igasugune rahandust destabiliseeriv mõju, kuid see lõi 
Eestis uue sisepoliitilise konstellatsiooni. Kui pöördekatse toimunuks hüperinflatsiooni 
tingimustes, võinuks olukord kontrolli alt vallanduda. Lahtirakendamine oli erakordselt 
hapras poliitilises olukorras lõpule viidud vähem kui poole aastaga, seejuures küll drastilisi 
meetmeid kasutades. See tähendas Eestile ühtlasi üleminekut Venemaa majanduslikust 
globaalregioonist Lääne- ja Kesk-Euroopa regiooni.  
 Seejuures väärib poliitikute käitumist vaadeldes märkimist nende ilmne kartus 
vastutuse ees, mis väljendus Friedrich Akeli vähemusvalitsuse moodustamise käigus, Karl 
Baarsi käitumises rahaministrina ja lahkumises kohalt ning valoriseerimise eelnõu kaitsmise 
edasiveeretamises. Rahapoliitiliste küsimuste lahendamise juures tõuseb samuti selgelt esile 
paljude poliitikute ja ka ajakirjanduse ignorantsus. Sellest ilmselt ka poliitikute kartus. 
 Esiletõstmist väärib raha stabiliseerimise vastaste ning Eesti Panga rahakraanide kallal 
olnud tegelaste Vene-taust või Vene-huvi. Kahtlemata oli aastate 1920–24 majanduspoliitika 
kujunemisel oluline osa ka bolševike otsesel mõjupoliitikal Eestile. Pätsil ja Renningul olid 
“erisuhteid” NSV Liidu saatkonnaga kümnendi teisel poolel. Kuna Pätsi Harju Pank vahendas 
bolševike kulda, pidi Pätsil juba varem kujunema avalikkuse eest varjatud sidemeid Vene 
enamlastega. Praegu ei ole andmeid nende sidemete iseloomu kohta.  
 Kommunistide roll Eesti parlamendis oli destabiliseeriv, tegemist oli rühmitusega, kes 
hääletas valdavalt vastu, umbusaldusavaldused välja arvatud. Kommunistid olid liiga nõrgad, 
et parlamentaarsete meetoditega oma eesmärke läbi viia, ent piisavalt tugevad, et 
destabiliseerida Riigikogu. See nõrgendas ja kompromiteeris parlamentaarset riigikorda 
Eestis.  
 Senises historiograafias on Eesti 1920. aastate esimese poole peamise strateegilise 
majandusideoloogilise konfliktina nähtud (suur)tööstusliku ja agraarse suuna vastuolu. 
Uurimuse ühe tulemusena selgus, et selgem ja olulisem jaotus kujunes alusel, kuidas hinnati 
Eesti edasist võimalikku majanduslikku seotust Venemaaga. Viimast pooldasid kommunistid 
tulenevalt ideoloogiast ja idaärisse haaratud Põllumeestekogude tippjuhtkond 
(pangapõllumehed) tulenevalt majanduslikust huvist. Poliitiliste voolude käsitlemine sellel 
alusel annab vastuse ka loogilisele küsimusele, miks agraarse programmiga 
Põllumeestekogud 1920. aastate alguses hoopis nn. suurtööstuslikku orientatsiooni toetasid. 
Viimane oli tegelikult pinnapealne ja tulenes idaäriga seotud poliitikute ettevõtete, mille seas 
olid ka (suur)tööstusettevõtted, laenuvajadusest. Teised peamised poliitilised voolud toetasid 
oma tegevuses majanduslikku emantsipatsiooni ja lahtirakendamist Venemaast, seda, tõsi 
küll, enne 1923. aasta detsembrit tihtipeale lõpuni teadvustamata. Raha stabiliseerimise, 
majandusliku emantsipeerumise ja Venemaast lahtirakendamise seost ei osatud näha, kuigi 
kahte esimest eesmärki peeti vajalikuks.  
 1924. aasta murrang tõi olulise muudatuse ka (majandus)poliitilisse kultuuri. Enne 
seda võimul olnud poliitikud, eriti Päts ja Westel, vältisid demokraatlikke 



otsustamismehhanisme. Parlamendikomisjonides ega (koalitsiooni)valitsuses olulisi küsimusi 
ei otsustatud. Eesti Panga tegevus oli avalikkuse eest varjatud, laenupoliitika üle otsustas 
kitsas seltskond. Majanduslikke eeliseid ettevõtetele (tollisoodustusi) otsustas valitsus. 
Tegemist oli autoritaarsusele kalduva või vähemalt avalikkuse eest varjatud valitsemisstiiliga. 
1924. aasta majanduspoliitilise pöörde ühe tulemusena muutus majanduspoliitika 
demokraatlikuks ning avalikuks. Kuni 1934. aastani.  
 Tähelepanuväärne on, et 1924. aastal pidurdas raha stabiliseerimist ning  
majanduspoliitilist pööret jõuliselt poliitikute grupp, kuhu kuulusid Konstantin Päts, Johan 
Laidoner, Karl Einbund ja August Jürman. Samad poliitikud pidurdasid 1930. aastate alguses 
Eestile hädavajalikku krooni devalveerimist ning osutusid Eesti autokraatliku režiimi 
juhttuumikuks 1930. aastate teisel poolel. Eesti kahe maailmasõja vahelise majanduspoliitika 
teiseks suuremaks veaks oligi devalveerimisega venitamine aastatel 1931–33, mis oli üheks 
demokraatia kaotusega päädinud sisepoliitilise kriisi põhjuseks. Nii on Eesti 1930. aastate 
majanduspoliitiliste otsuste ja ehk ka sisepoliitiliste sündmuste juured vähemalt osaliselt 
1920. aastate alguse rahanduspoliitikas: valutum raha stabiliseerimine 1920. aastate esimesel 
poolel tähendanuks krambivabamat suhtumist devalveerimisse 1930. aastate alguses. 
 1920. aastate teine pool oli majandusliku küpsemise periood, mil viidi ellu 1924. aasta 
lõpul määratletud majanduspoliitika suund. Majanduspoliitika väljundid võib jaotada 
kolmeks: majandus- ja rahanduspoliitika instrumentide muutus, mis tipnes panga- ja 
rahareformi lõpuleviimisega, sisemajanduslik transformatsioon, mis tähendas suuremat 
rõhuasetust põllumajandusele ning välismajanduslik transformatsioon, mis seisnes 
orienteerumises Lääne-Euroopa riikide agraarsaaduste turule. 
 Eesti agraarsaaduste hinnataseme ning sellest johtuvalt spetsialiseerumise määrasid 
eelkõige ekspordivõimalused. Põllumajanduse struktuurimuudatused olid järsud. Eesti 
põllumajanduse kogutoodangu kasvu peatagajaks 1920. aastatel oli loomapidamine, eriti 
piimakarjakasvatus. Teiste harude kasv kõikus ja sai kohati üsna suuri tagasilööke. 
Taandarenes linakasvatus. 
 Tööstuses käis 1920. aastate teisel poolel kiire optimiseerimisprotsess. Tõenduseks, et 
varasem nn. tööstuslik orientatsioon oli pinnaline, on ka asjaolu, et Põllumeestekogude 
asemele uusi (pseudo)industriaalse suuna toetajaid ei kujunenud. Unistuste, idaeldoraado, 
“suure hüppe” aeg oli läbi saanud. Majanduspoliitika pendel kaldus pärast 1924. aastat teise 
äärmusesse, idaorientatsiooniga suurtööstuse ebaõnnestumine oli kallutanud arvamusele, et 
Eestis on tööstuslik tootmine üldse perspektiivitu. Domineeris arvamus, et riik võib Taani 
kombel olla majanduslikult jõukas ka agraarmaana.  
 Sisemajanduse kogutoodangu kasv 1920. aastatel oli Eestis suhteliselt aeglane. Selle 
peamiseks põhjuseks oli lahtirakendamise vajadus, mida antud tingimustes ei oleks suutnud 
vältida ükski poliitiline jõud ega ükski majanduspoliitika. Küll aga oli võimalik lahti 
rakendada ja majandust stabiliseerida efektiivsemalt, vabana ekslikust raha- ja laenupoliitikast 
tulenenud tagasilöökidest. 
 Oma lähtetingimuste poolest nõrkade riikide gruppi kuulunud Eesti Vabadussõja-
järgse majanduspoliitika hindamine Euroopa kontekstis on komplitseeritud. Aastatel 1920–
1922 Eestisse Venemaalt sissevoolanud kapitali näol sai Eesti riik idast juurde vähemalt 1,5 
aasta nende aastate keskmise riigieelarve tulud ja eraisikud veel miinimumina ühe aasta tulud. 
Taolisi ressursse ei olnud kasutada ühelgi Eestiga samasse gruppi kuuluval riigil. 
 Hinnates stabiliseerimisperioodi ja -poliitikat tervikuna, selgub, et Eestiga ligikaudu 
sama halbade eeltingimustega riikide grupist oli Austrias ja N. Venemaal majanduskasv 1920. 
aastatel aeglasem kui Eestis. Väga tõenäoliselt oli majanduskasv aeglasem ka Eestist veel 
halvemate eeltingimustega Poolas. Austria, N. Venemaa, Poola ning veel Saksamaa ja Ungari 
ei suutnud vältida hüperinflatsiooni. Ent Tšehhoslovakkias ning üsna tõenäoliselt ka Lätis oli 
majanduskasv kiirem kui Eestis ning need riigid stabiliseerisid oma majanduse varem. Uutest 



riikidest stabiliseeris märksa paremate eeltingimustega Soome oma raha varem ning ka 
majanduskasv oli kiirem. Leedu majanduskasvu kohta andmed puuduvad, kuid raha 
stabiliseeriti varem. Jugoslaavia majanduskasv oli kiire. Rumeenia edukust on majanduskasvu 
andmete puudumisel raske hinnata. 
 Niisiis jäi Eesti eeltingimuste poolest lähedastest riikidest stabiliseerimispoliitika 
edukuselt maha Tšehhoslovakkiast ja Lätist ning ilmselt ka Jugoslaaviast ning Leedust, ent oli 
edukam Austriast, Saksamaast, Nõukogude Venemaast ja Ungarist. Kui aga vaadelda ka 
paremate eeltingimustega riike, siis oli Eesti tasakaalustamispoliitika ilmselt parem ka 
Bulgaariast. Teiste riikide kohta oleks raske midagi kindlamat väita, kuna eeltingimused olid 
liiga erinevad. 
 Idatulud oli tohutu ressurss, millega võrdväärset ei olnud eelmainitud halbade 
eeltingimustega riikide grupist peale Eesti kasutada ühelgi teisel riigil. Eestist väiksematest 
ressurssidest hoolimata stabiliseerisid Leedu ja Läti oma raha silmapaistvalt ruttu. Nii pole 
kahtlust, et ka Eesti oleks võinud ja pidanud stabiliseerima varem kui Läti, varem kui ükski 
teine Ida-Euroopa riik. Eestil oli võimalus stabiliseerida ja minna kullastandardile juba 1921.–
22. aastal, mis tähendanuks, et Eesti Pank ei oleks saanud 60–100-le mõjukale poliitika- ja 
majandustegelasele suuri ja ebaratsionaalseid laene jagada. Ehk teiste sõnadega, Eesti 
pidanuks realistlikuma välismajandusliku orientatsiooni võtma juba varem, hiljemalt 1923. 
aasta algul. Nii toimunuks lahtirakendamine Venemaast varem, 1923. aasta rahanduskriis 
jäänuks ära ning 1927. aasta laenu poleks olnud vaja. Võimalik, et sel juhul oleks ka 1930. 
aastate majandus- ja poliitilised protsessid kujunenud teistsugusteks. Edasine majanduskasv 
kahekümnendatel aastatel sõltunuks sellest, missugusel tasemel oleks mark stabiliseeritud. 
 Ometigi on põhjust järeldada, et ka kõige parema stabiliseerimispoliitika korral ei 
oleks Eesti majandus suutnud saavutada Soomele sarnanevat, Euroopa kontekstis erandlikult 
kiiret majanduskasvu. Selleks olid Eesti ja Soome lähtetingimused liiga erinevad. Soomega 
võrdselt kiire majanduskasvu saavutamiseks oli ainult üks võimalus – tihedad 
majandussidemed sõbraliku, väga sõbraliku Venemaaga. Selle olukorra kujunemiseks 
vajalikud tingimused ei sõltunud Eestist ja olid täiesti ebareaalsed. Et Venemaa endine 
osatähtsus kaubavahetuses ei säilinud, tuli otsustavalt muuta tsaariaegset arengusuunda. Suur 
osa tööstuslikust potentsiaalist pidi paratamatult täiesti kasutuks osutuma. 
 Lätile lähedane stabiliseerimispoliitika mudel võinuks tähendada olulisi positiivseid 
muutusi Eesti edasisele majandus- ja sisepoliitilisele arengule. Selle elluviimiseks nõutavad 
tingimused ei olnud ebareaalsed. Kuid 1924. aastal ei olnud Eesti kaugel ka teisest – Poola 
alternatiivist, kus stabiliseerimiskatse ei õnnestunud ning raha kukkus taas kiiresse 
inflatsiooni. Väga tõenäoliselt oleks nii ka Pätsi ja Westeli jätkamisel juhtunud.
 Lahtirakendamist ja ebaõiget majanduspoliitikat finantseeriti suurel määral inflatsiooni 
arvel. Eesti marga algselt kehtestatud pariteedist jäi de facto stabiliseerimise teostamise ajaks 
1924. aasta sügiseks järgi 1,1%. Hüperinflatsiooni mitte kogenud riikidest oli vaid Läti 
rahaühiku langus veel järsem. Inflatsiooni arvel finantseerimine tähendas elanikkonna 
elatustaseme allasurumist.  
 Maareformi tulemusena võõrandati tasu eest 96% suurmaaomandusest (st. 56% kogu 
maafondist). Varandusi läks uutele omanikele üle ligikaudu 200 miljoni krooni (üle 100 
miljoni kuldrubla) suuruses summas. Tõenäoliselt sugugi mitte vähem radikaalse muudatuse 
korraldas Eestis inflatsioon. Kuna Eesti mark võrdsustati Vene rublaga, mis oli juba 
maailmasõja, eriti aga poliitiliste pöörete ajal järsu kursilanguse läbi teinud, siis tähendas see 
raha mitmesajakordset langust aastail 1913–1921. Sellest jäid puutumata vaid kinnisvarade 
ning kulla- ja väärtasjade omanikud, võitsid aga inflatsiooni olemuse kiiresti ära tabanud 
ärimehed, kuid kaotas kogu elanikkond ning eriti need jõukamad kihid, kes olid hoiustanud 
või kogunud Vene rublasid või investeerinud väärtpabereisse. Nii oli inflatsiooni kõige 



üldisemaks sotsiaalseks tulemuseks senise keskklassi nõrgenemise kõrval sotsiaalne 
nivelleerumine ja uue majanduseliidi kujunemine.  
 Eestis realiseerunud stabiliseerimispoliitika pälvib Euroopa riikide kontekstis 
rahuldava hinnangu eelkõige tänu 1924. aasta kiiretele ja efektiivsetele reformidele. Eesti 
suutis napilt vältida hüperinflatsiooni ja sellele järgneda võivaid sisepoliitilisi vapustusi. 
Isikutest on selle vältimisel kahtlemata suurimad – kui mitte asendamatud – teened Otto 
Strandmanil. Tema roll Eestis ei olnud väiksem kui rahvusvahelises teadus- ja 
populaarteaduslikus ajalookirjanduses tunnustatud Alois Rasinil Tšehhoslovakkias ja 
Ringolds Kalningsil Lätis.  
 Strandman vastandus käsitletaval ajajärgul oma olukorra hindamise täpsuse, 
eesmärgistatud tegevuse, mittekorruptiivse käitumise ning demokraatlike ja avalike 
tegutsemismeetodite poolest Päts-Westeli tüüpi poliitikutele.   
 Kahe maailmasõja vahelise Eesti Vabariigi poliitikutest on tuntud eelkõige Konstantin 
Päts, Johan Laidoner ja Jaan Tõnisson. Paradoksaalselt on neist esimest peetud Eesti 
suurimaks majanduspoliitikuiks. Jaan Tõnissoni roll lahtirakendamisel oli ambivalentne. 
Ühelt poolt näib ta olnud – ehk teatavate mööndustega – idaäri ning Eesti Panga “lahtisi 
kraane” soosinud poliitik, teisalt aga ei olnud ta ise koormatud korruptiivsete laenudega ning 
toetas Eesti majanduse kriisiseisundisse jõudmisel poliitikat, mis viis majanduse 
stabiliseerimisele. Ilma Tõnissoni poliitilise toetuseta ei oleks see tõenäoliselt 1924. aastal 
võimalik olnud.  
 Otto Strandman, nagu ka mitmed teised parlamentaarse ajajärgu poliitikud on jäänud 
teenimatult varju. Stabiliseerimine oli äärmiselt komplitseeritud ja vastutusrikas ülesanne. 
Kommunistid, Põllumeestekogud ja mõjukad majandusringkonnad töötasid sellele vastu. 
Ebaõnnestumine tähendanuks ohtu Eesti riiklusele. Strandmani valitud ja läbisurutud uue 
rahaühiku pariteet oli parim, mida kujunenud tingimused võimaldasid. Rahateoreetiliselt 
olnuks madalam pariteet ilmselt otstarbekohasem, ent Strandmanil puudusid andmed 
optimaalse kursi kalkuleerimiseks. Puudusid ka poliitilised võimalused madalama kursi 
kehtestamiseks.  
 Edasisi võimalikke uurimisprobleeme on otstarbekas vaadelda kahel tasandil: 
üldisemal – võrdleval-analüüsival või sünteesival tasandil ja teiseks – Eesti-keskselt.   
 Üldisemal tasandil tuleb osutada kahe maailmasõja vahelise Euroopa riikide üldajaloo 
ja majandusajaloo nõrgale seostatusele. Majandusprotsessid on üldajalookäsitlustes 
alaesindatud. Tõsi, majandusajaloolased on eelistanud keskenduda pikemaajalistele 
protsessidele. Majandusajaloo ning poliitilise ajaloo ühenduslüli – majandust käsitlev ajalugu 
on nõrk.  
 Rahapoliitika ja avalik rahandus on otseselt seotud ühiskonna arenguga – 
murranguaegade rahapoliitilised valikud võivad olla sotsiaalpoliitiliste protsesside oluliseks 
fooniks või mõjutada iseseisvalt ja otsustavalt nende kulgemist kas vahetult või pika aja vältel 
edaspidi. Euroopa riikide rahanduspoliitika ning sotsiaalsete protsesside seostamine pakub 
vägagi intrigeerivaid võimalusi: näiteks on hästi tuntud küll keskklassi ja demokraatia 
tugevuse omavaheline seos, samuti hüperinflatsiooni ja keskklassi nõrgenemise seos, ent kahe 
maailmasõja vahelist uue “inflatsioonilise” eliidi teket ja Euroopa diktaatuurrežiimide 
kujunemist just inflatsiooni taustal on vähe uuritud.  
 Käesolevas uurimuses on üritatud esmakordselt suhestada riikide üldistatud 
eeltingimusi, stabiliseerimispoliitikat ja majanduskasvu, seejuures grupeerides riigid 
eeltingimuste järgi. Tulemuseks oli küll algeesmärgina püstitatud Eesti majanduspoliitika 
hinnang Euroopa riikide taustal, kuid mitte palju enamat.  
 Täpsemate hinnangute andmiseks ja ka riikide majanduspoliitika edukuse pingerea 
koostamiseks on stabiliseerimisepisood liiga lühike. Kuid analüüsi võimalused ja väärtus, mis 
tuginevad majanduspoliitika hindamisele majanduskasvu järgi ja riikide grupeerimisele 



eeltingimuste kohaselt, kasvavad seoses retrospektiivsete SKT seeriate väljaarvutamisega 
riikides, kus neid ei ole varem välja töötatud ning seeriate järk-järgulise täpsustumisega teistes 
riikides. Rahapoliitika ning majanduskasvu, samuti mitmete ühiskonnapoliitiliste protsesside 
seostamiseks näib aga olevat otstarbeks analüüsi objekti laiendada, hõlmates ka 1930. aastate 
alguse kriisiaegse majanduspoliitika. Kahe maailmasõja vahelist Euroopa rahanduse ajalugu 
vaadeldes selgub, et Suure majanduskriisi aegne rahapoliitika oli tihedas seoses kümmekond 
aastat varem toimunud stabiliseerimispoliitikaga. Oma rahaühiku vaevaliselt stabiliseerinud 
riikides oldi märksa enam vastu kriisi leevendavale devalveerimispoliitikale 1930. aastate 
alguses, mille tulemuseks oli devalveerimise pelgamine ja majanduse langemine tarretusse. 
Tõepoolest, üldise (ehkki eranditega) seaduspärasusena võib välja tuua, et riikides, kus ei 
suudetud sõjajärgset hüperinflatsiooni vältida (Austria, Ungari, Poola, Saksamaa) või kus 
stabiliseerimine oli vaevaline ja sellele eelnes pikk inflatsioon (Prantsusmaa), oli ka 1930. 
aastate alguse Suure majanduskriisi aegu devalveerimisvastasus palju suurem. Seega “tootis” 
üks viga teist. Ning nii on võimalik täpsustada rahanduspoliitika ning üldiste 
ühiskonnaprotsesside seost – esmaselt näib, et heitliku rahanduspoliitikaga, kindlasti aga 
1920. aastate alguses hüperinflatsiooni langenud riigid kaldusid hiljem autoritaarsele 
riigikorraldusele. 
 Et rahapoliitika oli valdkond, mis, nagu ka siinses töös pakutud alternatiivsed mudelid 
tõestavad, mõjutas majandusarengut äärmiselt tugevasti, võiks üheks üldiseks Euroopa 
majandusajaloo oluliseks uurimisteemaks olla rahapoliitiliste otsuste teadlikkus. Nii 
stabiliseerimisetapil kui ka Suure majanduskriisi ajal eelistas massiarvamus deflatsiooni 
esilekutsumist – poliitikat, mis tihti viis majandusliku tasakaalu paigast ära. Kahtlemata võiks 
oluliseks uurimisteemaks olla poliitikute pädevus üldse ning nende populismi kaldumise 
ulatus. 1920. aastate rahapoliitiliste valikute vaatlemisel ilmneb, et pädevus oli suhteliselt 
madal. 
  Aastatel 1920–22 toimunud bolševike kullavool Eesti kaudu lääneriikidesse oli tavatu 
ning harunevate mõjudega fenomen nii Eesti, N. Venemaa kui ka lääneriikide seisukohalt. 
Siirdeid jätkus kõigis riikides nii välis-, sise- kui majanduspoliitikasse. Teema uurimine 
väärib kindlasti jätkamist. Eesti seisukohalt on huvipakkuv, kes ikkagi ja kui palju 
kullavahenduselt teenis. Käesolevas töös on fikseeritud miinimumsummad. Tegelikult võis 
riigi teenistus kullavahenduselt olla märksa suurem. Ning kui teenitud summad olid 
käesolevas töös kalkuleeritud miinimumist märksa suuremad, tekib loogiline küsimus – kuhu 
need jäid? Kursihoidmiseks ja Eesti Panga laenudeks (kui Eesti Panga ametlikke andmeid, 
mida Riigikontroll uskus, täpseks pidada) nii palju ei kuluda ei saanud. Kas tõepoolest on ka 
Eesti Panga laenuandmed võltsitud? Või käis kullavahendus mingi teise skeemi järgi, millele 
siinses töös jälile ei ole jõutud? Või ei olnud Eesti Panga kasumid nii suured kui arvestatud? 
Või tuleks hoopis hakata otsima arveid, kus on Eesti Vabariigi raha? “Kadunud” võib olla 
vägagi suur summa. Kellele kuulusid Eesti Panga ja Riigikassa dokumentides korduvalt 
mainitud Eesti Panga korrespondentide arved Londonis ja New Yorgis?  
 Ka Eesti stabiliseerimispoliitika tervikuna on detailide kaupa kahtlemata märksa 
paremini selgitatav. Üheselt ei ole selge Eesti Panga poliitika juhtimine. Ehkki kõik kaudsed 
andmed viitavad, et nii Eesti Panga kullavahendusoperatsioone kui ka laenupoliitikat kureeris 
(Georg Westeli kaudu) Konstantin Päts, ei ole selle kohta ühtegi dokumentaalset tõendit. 
Täpsustada on võimalik väliskaubandusandmeid (viimaste puhul on võimalik kasutada Eesti 
partnerriikide statistikat), emissioonipoliitikat ja riigieelarveid. Ent tingitult allikate 
iseloomust tuleb arvestada äärmiselt suure töömahuga.     
 Eesti-välise vaate seisukohalt on aga kindlasti veelgi huvitavamad kulla liikumisteed 
Lääne-Euroopas ja mujal maailmas. Milleks kulda kasutati? Ei ole usutav, et lääneriikide 
valitsustel ei olnud tõepoolest aimu nende tohutute varanduste liikumisest. Missugused 
ettevõtted ja isikud olid bolševike kaubeldavate väärtuste liikumisega seotud? Kas kasumid 



kajastusid ka nende tänapäevalgi väga soliidseks peetavate ettevõtete aruandluses ning kuidas 
maksti makse? Nendele küsimustele Eesti arhiividest vastuseid ei saa. Vaevalt Westel või Päts 
kuigi põhjalikult kulla edasisest saatusest teadlikud olid. Ning veel vähem usutav on, et nad 
oma kõiki teadmisi oleksid mingis märgukirjas välja ladunud ja et see oleks arhiivis säilinud. 
Küll aga pole välistatud kullavahenduse detaile puudutavate dokumentide leidmine 
Riigiarhiivi fondidest, eelkõige mahukast Riigikantselei fondist. Kullavahenduse Eesti-välist 
osa tuleb aga uurida välisarhiivides, eelkõige Venemaa omades. Ilmselt võib kullavahenduse 
kohta leida andmeid ka lääneriikide luuretalituste dokumentide hulgast ja ehk ka 
majandusliku ning välispoliitilise planeerimise ja analüüsiga tegelevate ametkondade 
fondidest.  
 Samal ajal kui Eesti kommunistide tegevus ja sidemed N. Liiduga 1924. aasta 
mässukatse eelsel ajal on olnud pikka aega Eesti ajaloolaste tähelepanu all, on vähe uuritud 
Eesti poliitikutest ärimeeste sidemeid N. Liiduga tollel ajajärgul. Kahtlemata oli majanduslik 
trump Nõukogude välispoliitikas äärmiselt oluliseks teguriks, mida kasutati just 
mammonahuviliste poliitikute puhul. Nii võiks oluliseks edasiseks uurimissuunaks olla 
pangapõllumeeste-inflatsionistide idasidemete täpsem avamine. Kui ulatuslikud need olid ja 
kes ning kuidas olid bolševikega seotud? Ning mis kõige olulisem – missuguseid poliitilisi 
nõudmisi esitasid Nõukogude Venemaa esindajad ärisidemete arendamise kaasaandena? On 
vähetõenäoline, et ka neile küsimustele saaks vastuseid Eesti arhiividest.  
 Allikate puudumisel on senini selgitamata bolševike 1924. aasta mässukatse täpsem 
välispoliitiline ja -majanduslik taust. Puuduvad andmed Moskva plaanide kohta. Võib-olla 
tegi N. Vene kommunistide otsustusvõimetus ja kahele kaardile mängimine – ühelt poolt Eesti 
kommunistidele ning teisalt Eesti ärimeestele – Eesti olukorra just kergemaks ja 
lahtirakendamise ning demokraatia säilitamise võimalikuks? On võimalik, et kommunistide 
mässukatse üheks sütikuks oli majandusolukord. Ei ole teada, kas N. Venemaa kavandas 
majandussidemete katkestamise kaudu viia Eesti majandusraskustesse või oli kommunistide 
mässukatse majanduslikust surutisest inspireeritud. Viimasel juhul oli selle vähemalt osaliselt 
esile kutsunud Päts-Westeli varasem poliitika.  
 Oluliseks majandusajaloolaste uurimisteemaks peaks olema Eesti 1920. aastate teise 
poole rahapoliitika. Nende aastate SKT kasv on väga madal. Kas selle põhjuseks oli Barry 
Eichengreeni poolt üldise seaduspärasusena sedastatud tsükliline liikumine – hind 1920. 
aastate esimese poole kiire inflatsiooni eest või on tegu millegi muuga? Kas seda oli võimalik 
vältida? Miks ikkagi jäi rahareform ja Rahvasteliidu toetusel taotletud laen venima? 1920. 
aastate teisest poolest oli ka Eesti Panga statistika usaldusväärne ning see võimaldab 
täpsemalt selgitada, kui suur osa 1920. aastate alguses võetud laenudest Eesti riigi jaoks 
kaduma läks ning missugusel kujul need teistel puhkudel tagasi saadi. 
 Igal juhul, olenemata täpsustamist vajavatest küsimustest, on selge, et Eesti saavutas 
oma majandusliku identiteedi just esimese lahtirakendamise käigus ning selle tulemusena. 
Erinevalt iseseisvumisaja algusest ei kahelnud Eesti juhtivad poliitikud ega rahvas 
taasiseseisvumisprotsessi aegu ega selle järel 1990. aastate alguses Eesti majanduslikus 
toimetulemises. 

 
   

Economic Separation: Stabilizing the Estonian Economy 1918 - 1924 
 
During the 20th century Estonia has twice faced the need to build up its independent 
economic system. The processes entailed separating the Estonian economy from Russia. 
Although the first process of separation in the 1920s was more dramatic than the second one, 
both of them entailed extensive economic transformation, the proportion of which was 
unprecedented in recent developments of the European economy. It also included temporary 



decline of the living standard and enormous effort, which in other European countries could 
have gone into boosting the economic growth.  
 The sharp decline of the economic relations with Russia at the beginning of the 1920s 
was not caused by the choice made by Estonian politicians. The dissociation of the economic 
systems was enforced by the Soviet Union. Estonian politicians did not regard political 
independence as necessarily related to discontinuation of economic relations with Russia. It 
was Russia who did it, and as far as economy was concerned, Estonia did not separate itself 
from Russia, but Russia rejected Estonia. The close trade relations of the period before the 
World War I deteriorated sharply and the trade figures decreased by more than ten times in a 
ten-year period (1913-1923). However, even as late as in 1922 Soviet Russia occupied the 
first position among the countries into which Estonia exported its goods. 
 Other European countries also had major economic problems during the post-war 
period. The first goal of almost all European countries’ economic policy was introducing 
stable currency. However, in Estonia this aim could not be achieved without economic 
emancipation and separation from Russia. It means that the key instruments of emancipation 
and economic separation were monetary and financial policy and the result as well as the 
indicator of economic separation was financial stability. The present paper compares the 
Estonian stabilization policy with the stabilization policies of other European countries. 
 The success of the currency stabilization process and the choice of the stabilization 
model in the European countries (either returning to pre-war parity, adopting inflationary 
monetary policy or hyperinflation induced by inflation) depended on certain preconditions. In 
the present paper the countries have been divided into five groups according to their 
preconditions, which include the state of economy, war damages and need for economic 
consolidation. The analysis of the efficiency of the stabilization policy is based on two 
criteria: the length of the stabilization period and the GDP growth rate in the 1920s. No earlier 
papers have analyzed the efficiency of the stabilization policy on the basis of GDP growth. 
However, the connection between GDP growth rate and method of stabilization policy seems 
to be difficult to find, because GDP growth was strongly influenced by other factors as well. 
The impact of the stabilization policy on economic growth lasted longer than for one decade, 
but from the beginning of the 1930s the change in GDP was already influenced by factors 
connected to the Great Depression. Besides, the earlier retrospective data of the countries’ 
GDPs were not accurate enough, which casts doubt on the usefulness of applying 
mathematical analysis for finding the connections between the stabilization policy and GDP 
growth. 
 However, there were certain regularities in the process of stabilization, which can be 
pointed out. 
 It appeared that the countries with excellent economic preconditions, which stabilized 
their currencies at the pre-war parity (Switzerland, Sweden, Norway, the Netherlands, 
Denmark), experienced rapid economic growth, although it could probably have been even 
more rapid in Sweden and Denmark, if their currencies had been stabilized below the pre-war 
parity. Switzerland, Sweden and the Netherlands stabilized their currencies a couple of years 
earlier than Norway or Denmark. 
 Among the countries with good preconditions  (the United Kingdom, Italy, Finland) 
the United Kingdom stabilized its pound sterling in the year 1925 at the pre-war parity. It was 
definitely a miscalculation, which is a notion generally shared by economists and historians of 
economy alike. The GDP growth analysis also supports this opinion. Because of the 
excessively high parity the economic growth in the United Kingdom in the 1920s was one of 
the slowest in Europe. Italy stabilized its lira only in 1927 at lower level of parity than the pre-
war level had been. The rate of the lira was evidently still too high, although the economic 
growth was more rapid than in the United Kingdom. In Finland the pre-war currency mark 



was stabilized at lower than pre-war level of parity relatively early, and the economic growth 
was exceptionally high.  
 Among the countries with satisfactory preconditions (France, Belgium, Albania, 
Portugal, Bulgaria and Greece) Albania was the country to stabilize its currency at the earlier 
level of parity. The other countries stabilized their currencies below the level of the pre-war 
parity. Greece stabilized its currency late, its economic growth was rapid, but the reasons for 
this were apparently not connected with the monetary policy. France stabilized its currency in 
1926, and the economic growth was rapid. Economic growth in Belgium, which also 
stabilized its currency in 1926, was relatively slow. Portugal stabilized very late and its 
economic growth was even slower. But Bulgaria, which showed extremely slow economic 
growth, had stabilized its currency relatively early. 
 Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Lithuania, Hungary, Soviet Russia, Latvia, 
Germany, Austria and Estonia formed a group of countries with poor preconditions. Although 
Czechoslovakia belongs to this group due to its negative factors, the impact of each of its 
negative factors was lower, which has not been taken into consideration in the present 
classification. Thus Czechoslovakia is an exception in its group. Czechoslovakia stabilized its 
currency much below the level of the pre-war parity. The stability of the currency was 
achieved early and the economic growth was remarkably fast. Moderate or relatively poor 
economic growth in Austria, Hungary, Germany and Soviet Russia was certainly largely due 
to hyperinflation. Poland belongs to the group of the countries with the poorest preconditions, 
thus their hyperinflation, failure of the first attempt of stabilization, serious conflicts and 
collapse of democracy are not surprising. The economic growth in Poland was probably one 
of the slowest in Europe. Yugoslavia de facto stabilized its currency in 1925 and experienced 
rapid economic growth. Romania stabilized its currency relatively late. There are no data 
available about its economic growth. Supposedly it was slow. Latvia and Lithuania stabilized 
their currencies remarkably early. No data are available about the economic growth in these 
countries. 
 As far as the connections between the stabilization policy of European countries and 
their GDP growth as well as the time of stabilization are concerned, the present thesis 
generally agrees with the results of previous research papers, making corrections only in some 
aspects. Namely the rule that the inflationary model was not useful for East-European 
countries does not seem to be true. Among the countries of East Europe only Lithuania and 
Albania did not use the inflationary model. Unfortunately there are no GDP data available 
about either of these countries. Both of them were underdeveloped agricultural countries, 
where the need for reconstruction investments was low or even non-existent. On the other 
hand, the developments in Yugoslavia, Latvia and Czechoslovakia seem to prove the 
effectiveness of the inflationary model in East Europe. In the above countries as well as in 
several other East European states, including Estonia, which will be researched in more detail 
below, there was no alternative for the inflationary model, the problem issue might only have 
been the possible extent of inflation and the possible ways as well as timing of restraining it.  
 In the 1920s the inflationary models seem to have been more effective in the countries 
with higher need for reconstruction investments. The unbalancing influence of the inflation on 
these societies was of minor importance, because they had been unbalanced due to the war 
anyway. However, it needs to be emphasized, that the inflation, which could have had 
positive influence on economic growth, caused public distrust and social turbulence and 
diminished the feeling of security. The countries of galloping inflation were also characterized 
by inadequate monetary policy in the early 1930s during the period of the Great Depression. 
Inflation developed into hyperinflation in case of defects of economic policy (Germany, 
Soviet Russia, Poland) and/or in case of very low administration capacity (Austria, Hungary). 
The economies of all these countries had also seriously suffered from the World War I. 



 On the other hand, a relatively early stabilization of currency at the pre-war parity may 
have had a negative impact on the economic growth even if the preconditions were good or 
even excellent, although it apparently had a positive impact on the rebirth of the trust in 
financial system and feeling of security. 
 The position of Estonia, in comparison with other European countries, was not quite 
suitable for stabilization, but it could have been worse. Among the new countries Estonia had 
better position than Poland and approximately equal position with Latvia, Lithuania, Hungary 
and Yugoslavia. Although comparison of the negative factors of the preconditions of Estonia 
and Czechoslovakia shows these countries as equal, Czechoslovakia’s advantages become 
apparent while considering the relative importance of different factors. Finland’s position was 
considerably better, which is a fact that has not been paid sufficient attention to in previous 
comparisons of Estonia and Finland. As Russia occupied the leading position in the foreign 
trade of Estonia (only 10% of Estonia’s pre-war foreign trade partners had been other 
countries than Russia), the need for transformations in Estonian economy was several times 
higher than that of Finland. Economic separation from Russia was much more difficult. It was 
even more complicated because of the protectionist economic model of the Czarist Russia, 
caused by which Estonia had built up its large-scale industry, which was orientated directly 
and solely towards the needs of Russian market. Its production could not keep pace with the 
competition outside Russian market. As for Finland, the percentage of trade with Russia 
before the war was only 1/3.  
 The economic policy of the Estonian Republic during the War of Liberation was based 
on improvisation. Estonian politicians lacked experience in both economic and foreign policy. 
There was also severe lack of time for setting strategic goals for the economic policy. The war 
led to acute shortage of money and unlike other newly independent countries Estonia had to 
start the emission of its own currency very soon. The main mistakes made in the economic 
policy of those times resulted from idealism: politicians seem to have overestimated the 
readiness of people to deliver food or to buy bonds, also the readiness of friendly foreign 
countries to lend money to Estonia. A lot of time and energy was wasted on the attempts to 
get the much-desired foreign loans. Because of these miscalculations a lot of decisions had to 
be changed very quickly. 
 However, the economic policy of the period of the War of Liberation certainly 
deserves praise. Very quick changes were carried out in very short time. First the decision to 
launch bonds and use them as money can be highlighted as a bold and clever decision. The 
decisions were made fast, the activities of the Estonian delegation abroad as well as of the 
internal institutions were well tuned. Erroneous prognoses for foreign and domestic loans as 
well as emission and inflation were recanted fast, so that they were not able to have negative 
influence on the major processes of the newly independent economy. 
 The major part of the budget revenues of 1918-19 (58%) came from foreign countries, 
mainly as loans for buying supplies needed during the War of Liberation. 31% of it was the 
loan from the USA, which was received via private limited company “Revalis” and which 
later caused serious complications in the domestic policy. Due to its alleged misuse it has 
received negative attitude in earlier studies of history. No attention has been paid to the role 
the loan played in granting security for Estonia. The finances for the rest of the government 
spending came mostly from issuing banknotes: by the end of the year the circulation of the 
banknotes of the Estonian Republic had gone up by 36 times. As a result of that and in spite 
of several administrative measures the rate of the Estonian mark plummeted. The main 
expenditures were the war costs. In the peacetime the foreign loans would not have been 
needed to build up an independent state, and probably the issue of banknotes during the first 
years and the fall of the mark respectively could have been lower. According to the indirect 
calculations made in the present paper the expenses of the War of Liberation may have come 



up to 42-62 million gold roubles. Although major part of it came from the loans and the issue, 
it was the Estonian people who finally had to repay it. 
 The statute of the Estonian Bank (which was founded during the War of Liberation) 
was not quite able to adequately reflect the real situation. The statutory gold content of the 
Estonian mark (1 Estonian mark = 29 grams of gold) could not be guaranteed, because the 
country lacked both gold and foreign currency and the main source of income was printing 
money. The authors of the statute of the Estonian Bank had intended the bank to act as a joint-
stock bank like the central banks of Germany and France. But the sales of the bank’s shares 
failed in Estonia as well as abroad and the state had to keep the shareholdings. As many of the 
provisions of the statute of the Estonian Bank did not correspond to the real situation, it was 
not possible to meet its requirements. Therefore later it was easier to ignore even those legal 
acts, which could otherwise have been followed. At the end of 1919 the Estonian Bank took 
the responsibility for granting loans to the companies, which had suffered from the war, and 
also to public institutions. Initially the loans were guaranteed by the state.  
 The second institution – The State Economic Council, which was founded as a 
consulting body for the government – was a unique institution in the 20th century European 
parliamentary tradition. Although The State Economic Council was responsible for a wide 
area of activities, the role it played in establishing the real economic policy was not 
significant. The State Economic Council soon developed into a body representing mostly the 
interests of business circles. 
 Tartu Peace Treaty, which had positive influence on the Estonian economy, created a 
new and unique situation in the Estonian foreign policy: in the years 1920-1922 Estonia had 
better relations with Russia than any other European country. This situation (the prolongation 
of which did not depend on the goodwill of the Estonian side) gave Estonia several benefits in 
trade with Soviet Russia and as well as the role of mediator between Soviet Russia and West 
European countries. Russia had suffered from the wars, which had caused a lot of damage, 
and the economic experiments had brought along total economic chaos and famine. Russia 
urgently needed Estonia as a mediator for its import and transit trade as well as the centre of 
financial transactions, which Bolsheviks needed to financially support the introduction of 
their communist ideas in Western countries. Bolsheviks were also able to see the economic 
opportunities for achieving political dominance over Estonia, but no systematic steps were 
planned in this field for the period of 1920-22.  
 Earlier studies of history regarded the 15 million gold roubles that Estonia received 
according to Tartu Peace Treaty as the only basis for the Estonian financial system. However, 
there were other resources available for the Estonian Republic as well. Earlier research papers 
have but very briefly described them. The transit of the Soviet gold and jewels was not 
considered to be an important factor for laying the foundation for the Estonian economic 
policy. The present paper is the first attempt to deal with the Soviet transactions through 
Estonia in greater detail. Indirect methods have been used to figure up the general proportion 
of the revenue received. For businessmen a source of income was unregistered trade on the 
border and remigration from Russia to Estonia. Estonian businessmen also tried to do 
business in Russia. Besides, the state received eastern revenues from the activities of the State 
Treasury representatives in Soviet Russia. But the most important source of income was the 
gold trade, which was conducted via the Bolsheviks’ agency in Tallinn. The gold transit was a 
curious phenomenon. Other countries received finances from abroad as well (both Latvia and 
Lithuania witnessed repatriation processes, fugitives returned to Greece, border trade was 
conducted on all the western border of Soviet Russia). But gold trade was conducted 
predominantly through Estonia and apparently already as early as in April 1920 the state 
institutions of the Estonian Republic – the Estonian Bank and the State Treasury of the 
Ministry of Finance - were involved in it.  



 Based on the documents preserved in the archives in Estonia, Russia and Great Britain 
the conclusion can be drawn, that in the years 1920-1922 about 4% of the state gold reserves 
of the whole world were traded through Estonia. Russia sold all its liquid assets through 
Estonia to Western countries. Part of the gold transit taxes remained in Estonia. Indirect 
calculations show that it was at least 30 million gold roubles, but the total sum may have been 
considerably higher. The Estonian state received about 2/3 of it via direct trade operations of 
the Estonian Bank and the State Treasury and also from depositing the gold in the Estonian 
Bank as well as settlement operations. Here only trade in gold coins has been taken into 
consideration, as there is no information available about the trade of gold bars or jewels.  
 A very narrow circle of people was involved in the gold transit and knew its details. 
The key figures were most probably Georg Westel, director of the Estonian Bank and later 
Minister of Finance, and Konstatin Päts, who at the end of 1920 became the president of the 
Estonian Republic. The latter owned Harju Bank, which was also involved in the gold transit. 
There is no information about the connections and involvement of other politicians. To some 
extent at least the members of the board of the Estonian Bank and the management of the 
State Treasury must have been informed. The finances earned by the state institutions from 
the gold transit and other businesses in the east might have challenged the key figures of the 
economic policy to launch ambitions, but risky projects. No revenues from the east to private 
persons were officially registered, but the gold and foreign currency, which it brought to 
Estonia, helped to support the Estonian mark. It may have given the impression to less 
informed politicians, that financial problems had been solved and Estonian had gained 
financial independence.  
 The dominating ideology of economics in those years aimed at ensuring Estonia’s role 
as a transit country between Soviet Russia and West Europe as well as granting access to 
Russian market. This ideology seems to have rooted deeper since the end of 1920, when K. 
Päts took power. The developments of the fiscal policy were also based on this idea. The 
currency circulation increased 3.4 times in the year 1920, 1.7 times in 1921 and 1.2 times in 
1922, thus at the end of 1922 being approximately seven times higher than at the end of the 
War of Liberation. The inflation was the highest in the spring and summer of 1920. Some 
high-ranking politicians thought that currency circulation could be increased without 
increasing inflation.  
 In March 1921 the Estonian Bank received the right of issue. It had the sole right to 
issue banknotes and it had to be carried out under the direct supervision of the Ministry of 
Finance and the State Audit Office. A regulation of 1922 amended the gold clause in the 
statute and the Estonian Bank was allowed to issue unlimited quantities of paper money. At 
the beginning of 1921 the decline of the exchange rate of the Estonian mark stopped, as the 
Estonian Bank started to support the mark at the stock exchange. The resources available 
enabled to finally stabilize the mark and adopt the gold standard, which entailed fully 
accepting the economic realities. 
 The policy of the Estonian Bank was directly controlled by Georg Westel, Minister of 
Finance. The Supervisory Board of the Estonian Bank, which was summoned at the end of 
1921 at the initiative of Georg Westel appeared to represent the interests of business circles. 
The bank itself developed into the state bank, where the state-owned finances were operated 
by businessmen. 
 The first loans of the Estonian Bank were mostly intended to decrease unemployment 
and they were mainly given to former major industries, which had been operating since the 
times of Czarist Russia. Quick growth of loans started after Konstantin Päts’s government 
came to power at the end of 1920, when the Estonian Bank started independent crediting: the 
earlier practice of coordinating the loans with the State Treasury and the State Audit Office 
was given up. Industry was in preferable position, especially major industrial enterprises, and 



also banking and trade. Loans given to local authorities and agriculture were relatively low. 
However, the exact amounts of loans, their structure and write-offs in the years 1920-22 
cannot be tracked down. The interest rate of the Estonian Bank was much lower than that of 
private banks. Economic separation from Russia was not considered necessary or aimed at. 
The idea to establish the gold standard, which had been prepared by the Ministry of Finance, 
was not appropriate under those circumstances, so it was abandoned.  
 Georg Westel was reappointed to the post of Minister of Finance in the new 
government of Juhan Kukk, which came to power at the end of 1922. The government itself 
was not very efficient because of the looming parliamentary elections. During the first months 
of 1923 the Ministry of Finance at the initiative of the Head of State made preparations for 
establishing the gold standard. The planned exchange rate was too high. However, the reasons 
why J. Kukk was unable to launch this plan are unknown. 
 At the end of 1922 and at the beginning of 1923 economic relations with Russia 
rapidly deteriorated. The official export and semi-official border trade declined, inflow of 
goods connected with repatriation and gold transit ceased. A major contract for repairing 
engines which the Estonian metal plants had hoped to conclude with the Soviet Union failed. 
The crops of 1923 were exceptionally poor, approximately 15% lower than average. Wood 
export was low because of severe weather conditions and the prices of wood in the world 
market had suffered a decline. 
 In spite of that and partly due to that the Estonian Bank continued its loan policy: by 
November 1923 the loans had increased by 1.5 times compared with the beginning of the 
year. Approximately ¾ of the total loans of 1921-1923 had been given to large-scale industry, 
trade and banks. Above all weaker companies had been financed, especially those related to 
Russia. More promising branches of industry, which later developed relatively fast, were not 
paid much attention to. Almost all companies, which received major loans from the Bank of 
Estonia, were related to the members of the board or council of the Estonian Bank or to 
prominent politicians. The list of the managers and owners of the companies which received 
the highest loans shows that there was an influential group of politicians-businessmen, the key 
figures of which were Konstantin Päts, Georg Westel, Madis Jaakson, August Janson, Johan 
Laidoner, Puhk brothers, Konrad Mauritz and others, who received more than a third of the 
total loans. The leaders of the second group were Isaak Citron and Konstantin Karl 
Wachmann. These groups may have been connected to each other, in which case the total 
amount of loans received by them is as high as ¾ of the loans given to major companies by 
the Estonian Bank. The number of people, who thus via the loans appropriated the major part 
of the Estonian Bank’s gold reserve, was 60-100. As for their political inclinations, the 
majority of them belonged to the senior members of the Farmers’ Union, being the so-called 
banker-farmers. 
 The reason why Päts and Westel concentrated the finances into the possession of 
private persons may have been due to the attempt to create Estonian national middle class and 
the wish to give the finances to private persons in case the Estonian independence were 
threatened again. Such practice of lending money from the Bank of Estonia was not in 
accordance with the effective legislation. Nevertheless, for the time being, no changes in 
lending policy were made. The debtors of the Estonian Bank, whose Russian-oriented 
business plans had failed and whose debts were increasing, may have wished this kind of 
lending policy to last, as it may have resulted in the hyperinflation of the Estonian mark and 
reduction of their debts. 
 In 1920-23 most of the politicians lacked general understanding of the processes of the 
economic policy of Estonia. The reports of the Estonian Bank were insufficient for getting the 
general overview of the situation. The Bank of Estonia was a government bank, and to be 
more precise, the bank of K. Päts’s government. The activities of the Estonian Bank seem to 



have been supervised and directed by him. A narrow circle of people had access to the 
information about the financial policy as well as the possibilities to influence it, and they had 
their own interests for using this privilege. The fact that both Päts and Westel strongly 
opposed to the visit of the League of Nations’ experts to Estonia as well as to the foundation 
of the Estonian Bank’s discount committee clearly showed that they were not interested in 
sharing their power and information. The government did not discuss the situation of the 
Estonian Bank. Westel’s intentions to increase the customs duties were not followed by real 
steps. The steps taken by Westel and Päts can be characterized as a stabilization attempt 
without separating the Estonian economy from Russia. It was impossible, considering the 
political situation of that time. The personal economic interests of the political leaders and 
their corruption had proved to be stronger than purely economic factors. Due to lack of 
economic identity the factors, which had to help stabilize the economy, in a paradoxical way 
seemed to hinder the process. 
 In addition to the economic crisis, the political crisis erupted on Dec 7, 1923, when 
Otto Stranman, a member of the Labor Party held a speech in the parliament, in which he 
proved, that the Estonian Bank had sold or lent out the state gold reserves. The attack at the 
Estonian Bank and at the policy of Westel and Päts was probably coordinated with social 
democrats (opposition) and People’s Union (coalition). This was the first real step to launch 
the new economic policy, which led to economic separation from Russia. 
 From Dec 10 to Dec 12 the State Audit Office inspected the Estonian Bank. Thanks to 
that a clear picture of the financial situation could be obtained. On Dec 13 35 MPs - members 
of the Labour Party, social democrats, independent socialists and small holders submitted an 
interpellation about preserving and managing the gold reserve.  
 During the parliamentary discussions that followed Westel tried to deny all 
accusations. He misinformed the public about both the sums available for the State Treasury 
and the legal interpretation of the gold reserve. Westel’s replies were definitely coordinated 
with the Head of State K. Päts. Westel’s reply and his further explanations as well as the 
government’s crisis plan submitted the following day and the results of the government 
commission’s work (the commission was chaired by the Minister of Finance) clearly showed, 
that the government underestimated the extent of the crisis and was not able to cope with it. If 
the government of K. Päts had continued, it would have caused hyperinflation. It might have 
been the secret plan of Päts and Westel. 
 During the discussion Strandman introduced one of the major components of his 
future monetary policy – the valorization of debts. The Labor Party decided to call back its 
members from the government. The government remained in power only because the 
opposition was not unanimous in its decisions and voted for different solutions for the 
conversion period. 
 However, on March 10 the government of K. Räts had to resign. The major initiators 
of the process were the People’s Party and the Labor Party with their leaders Jaan Tõnisson 
and Otto Strandman. This was the second turning point in the Estonian economic policy. 
 By March 26 a new government was formed by Friedrich Akel, which consisted of 
ministers from the Labor Party and the Democratic Union and at least initially it was 
supported by social democrats and smaller parliamentary fractions. The Farmer’s Union was 
the main opposition. At first the position of the Minister of Finance remained vacant. Some 
time later Karl Baars was appointed Minister of Finance, but he was rather inefficient. On 
May 13 Otto Strandman was appointed Minister of Finance. He was an experienced politician 
with a degree in law, and he had not received any loans from the Estonian Bank. He was also 
an economist with new ideas, who took into consideration the impact of the political context 
on the economic development of Estonia and whose treatment of the future developments 
differed greatly from that of Päts and Westel. Strandman did not believe in extensive business 



in the east. He did not support inflation. Thus he had an adequate view of the methods of 
economic recovery. 
 When Strandman became Minister of Finance, the financial rehabilitation started, 
which can be considered the third and crucial stage of the economic separation. By that time 
the gold and monetary reserve had shrunk to about 1 billion mark. The total amount of the 
loans of the Estonian Bank had gone up to 4.9 billion mark. But summer season was coming, 
which was the high time for imports, during which a significant part of the gold and monetary 
reserve was about to be spent. Strandman had presented his programme at the end of May and 
suggested reducing the government spending, cutting the loans given by the Estonian Bank, 
also removing part of the paper money from the currency circulation. He also suggested 
raising the customs duties. He presented a detailed plan for valorization, according to which 
all transactions could be made not only in paper money, but also in fixed units, and every 
creditor had the right to demand that the repayments of debts should be based on fixed 
monetary units. Renewed loans against bills were also to be valorized. Valorization of debts 
was a decisive step, which had to create a situation, where influential figures of political and 
business circles were not interested in causing hyperinflation of the Estonian mark. 
Strandman’s measures also included establishing certain rules concerning the relations 
between the Estonian Bank and the government. The latter’s responsibility was keeping the 
stability of the Estonian mark. The guidelines proposed to the Estonian Bank by Strandman 
entailed adoption of the principles of the modern banking system of that time.  
 The government also increased customs duties. The bill of valorization proposed by 
the government and discussed in the parliament at the beginning of June included establishing 
a new monetary unit called “taalder”, based on gold franc rate. The financial commission also 
discussed establishing the full gold standard, which would have included deflation and 
thereby the slow-down of economic growth.  
 The groups who had received loans from the Estonian Bank were against valorization, 
as the drop in mark prices would have enabled them to pay back the loans using cheaper 
money. Considering the circumstances it would have been very difficult to achieve the rate 
stability without valorization. However, the politicians’ steps show, that they were afraid of 
radical measures. The supporters of valorization still had majority in the parliament and their 
opponents could prolong the process only by raising technical questions. Anyway, it took only 
a month until the law was enacted, a month earlier K. Päts had estimated that the time needed 
for this step would be several years. 
 One of the most important legal acts of the Estonian economic policy, which has not 
yet been analyzed by historians, took its final shape as a result of several political 
compromises and improvisations as well as just coincidences. The fact that the name of the 
currency kroon and the gold content of the Swedish crown were used as the basis for 
valorization were mainly because of the rate of 1 Swedish crown, which in the summer of 
1924 (after a minor upward adjustment) was about 100 Estonian marks. Accepting the crown 
as the basis for the monetary unit excluded the further discussions about the parity of the 
Estonian currency. High-ranking politicians seem to have been unable to fully understand the 
connection between the rate of the currency and the economic development. It is not clear 
whether the ideologists of fiscal policy were always aware of the possible results of 
valorization. At the same time it must be admitted that the politicians tried to concentrate first 
and foremost on essential matters and not on the name of the currency. Passing the 
valorization bill in the parliament together with taking control over the mechanisms of fiscal 
policy was a real step towards the economic separation from Russia, because policy based on 
illusions could not be followed any more. 
 Valorization and other measures had laid the foundation for the recovery of the 
financial system. Because of the complications in real economic situation the extraordinary 



session of the parliament was summoned at the initiative of the left parties, which was the last 
chance to destabilize the situation. However, the session turned out to be victory of the 
government. The Farmers’ Union did not find support of the other factions in the parliament. 
At the session communists tried to play an active role and provoked fierce fights. In August 
the trade balance was positive and soon after the extraordinary session of the parliament the 
mark rate started to recover. After the recovery of the mark rate the Estonian Bank started to 
purchase foreign currency and accordingly the circulation of the Estonian mark started to 
grow. So no new restrictions had to be imposed by the government. The last attacks of the 
supporters of inflation in the parliament were unable to give any positive results. The most 
critical phases of stabilization and economic separation from Russia had successfully been 
passed. The theses about the basis for the Estonian mark’s stability adopted by the State 
Economic Council at the end of October supported Strandman’s policy, at the same time 
elaborating and specifying it. Its principles formed the basis of the future financial reform. 
The further suggestions of the League of Nations experts were of political and not substantial 
value. The loan given by the League of Nations (which totaled 1.35 million pounds) was not 
an important factor of stabilization after the year 1924. During the banking reform it appeared 
that the total amount of the “frozen” debts of the Estonian Bank was 27.7 million kroons 
(approximately 16.3 million gold roubles, 1.5 million pounds), and it was taken over by 
Pikalaenu Pank. The bank later managed to get back part of it. The rest of it can be regarded 
as the price for previous unsound loan policy. 
 The impact of the economic depression of 1924 in Estonia can be compared with the 
Great Depression of the early 1930s, but the recovery was uncommonly quick. Industries 
were optimized and agricultural crops were good. The communist riot of Dec 1, 1924 clearly 
showed that the hopes for eastern market were not only illusory, but also dangerous. The riot 
had no destabilizing influence on the Estonian finance, but it created new constellations of 
domestic policy in Estonia. Above all valorization had created a reliable basis for the Estonian 
financial system. If the riot had taken place during a period of hyperinflation, its 
consequences could have been unpredictable. By the end of 1924 the basic principles of the 
further processes in the Estonian financial system had been outlined. The process of the 
economic separation had been carried out within the period of less than half a year, in a very 
unstable political situation and with the help of drastic measures. For Estonia it also entailed 
reorientation from the Russian global region to West and Central European region.  
 It also needs to be mentioned that politicians seemed to suffer from certain fear for 
responsibility, which appeared during the formation of Friedrich Akel’s minority government, 
Karl Baars’s resignation from the post of Minister of Finance, also from the fact that the 
discussions about the bill of valorization were postponed several times. Politicians’ and 
journalists’ ignorance in financial matters was evident. The politicians’ fear for responsibility 
was probably partly caused by that.  
 At the same time, Russian background and Russian orientation of the opponents of 
currency stabilization and of the leading figures of the Estonian Bank must be pointed out. 
Undoubtedly, Bolsheviks had strong influence on Estonian economic developments in the 
years 1920-24. Based on Soviet sources, Magnus Ilmjärv has thoroughly described the 
“special” relations of Päts and Renning with the Embassy of the Soviet Union during the 
second half of the decade. As Päts’ Harju Bank dealt with the transit of Bolsheviks’ gold, he 
must have had confidential relations with Russian Bolsheviks even earlier than in the winter 
of 1924, when he had contacts with Armand Hammer, a Bolsheviks’ companion and an 
international opportunist. There is no evidence available of the nature of those relations.  
 The role of the communists in the Estonian parliament was destabilizing. The 
communists’ faction voted against all proposals, except for votes of no confidence. 
Communists were too weak to carry out their plans with the help of parliamentary methods, 



but strong enough to destabilize the parliament. Thus the parliament had to be prepared to 
automatically get a number of opponents in any matter under discussion. It weakened and 
endangered the reputation of the parliamentary system in Estonia.  
 The major conflict of the ideology of economics in Estonia in the early 1920s 
according to the former historical research was the conflict between the further developments 
of large-scale industry and agriculture. The present paper points out that more essential and 
striking difference existed between opinions about the future economic relations with Russia. 
Communists supported economic relations with Russia because of their ideology, the leaders 
of the Farmers’ Union (banker-farmers), who were involved in the east trade, supported them 
because of their own economic interests. This is also the explanation why the Farmers’ Union, 
whose program was fully agricultural, in the early 1920s supported the industrial orientation. 
The support to the industrial orientation mainly resulted from the fact that the politicians’ 
companies, which included large-scale industrial enterprises and were connected with the east 
trade, needed new loans. Under those circumstances, the division of the political parties 
between the industrial and agrarian orientation was related to the first division mentioned 
above. The other main political powers supported economic emancipation and separation 
from Russia, possibly even without always being aware of it before December 1923. The 
connections between currency stabilization, economic emancipation and economic separation 
from Russia were not clearly apparent, although the necessity of the first two tasks was 
acknowledged. 
 Clear differences also appear in the methods of the (economic) policy of the early 
1920s. The year 1924 was a watershed between different political cultures. Before the year 
1924 the politicians in power, especially Päts and Westel, avoided using democratic 
mechanisms for reaching decisions. Important decisions were not made in parliamentary 
commissions or in the government. The public was not informed about the activities of the 
Estonian Bank, the decisions concerning its lending policy were made by a small group of 
people. The government decided, which companies could use economic benefits (preferential 
customs tariffs rates). The management style had authoritarian tendencies and did not include 
informing the public. As a result of the changes in 1924 the economic policy became 
democratic and more open, but only until 1934. 
 The remarkable fact is, that it was a group of prominent politicians (Konstantin Päts, 
Johan Laidoner, Karl Einbund and August Jürman), which was strongly against the 
rehabilitation of the finance and essential changes in the economic policy in the year 1924. 
These were the same politicians, who in the early 1930s prevented the devaluation of the 
Estonian kroon, which was then urgently needed. They can also be described as the leading 
body of the Estonian autocracy during the second half of the 1930s. Delaying devaluation in 
the years 1931-33 was the second serious mistake of the Estonian economic policy between 
the two world wars, as it brought about the crisis in the domestic policy, which led to collapse 
of democracy. The connection between the stabilization policy and the monetary policy in the 
early 1930s during the Great Depression is quite apparent in European countries. Thus the 
roots of the decisions in the economic policy of the early 1930s and perhaps also of the 
problems of domestic policy are at least partly in the financial policy of the early 1920s and in 
the behavior of the people mentioned above: smoother stabilization of currency in the early 
1920s would have brought along more positive attitude to devaluation in the early 1930s.  
 The second half of the 1920s was the period of reaching economic maturity, during 
which general directions of the economic policy defined at the end of 1924 were carried out. 
The outcomes can be divided into three groups: the change of the instruments of the economic 
and financial policy, which reached its culmination via carrying out the banking and currency 
reform, the domestic economy transformation, which included laying greater emphasis on 



agriculture, and the foreign trade transformation, which included aiming at the West-
European market of agricultural products. 
 The price level of the agricultural products and therefore also ways of specialization 
were determined mostly by opportunities for agricultural export. The structural changes in the 
agriculture were radical. The main component of the agricultural production growth in the 
1920s was cattle farming, especially dairy farming. The growth in other branches was 
sluggish and there were also serious setbacks. Flax growing declined. 
 
 Industry needed quick optimization. The fact that besides the Farmers’ Union there 
were no new (pseudo)industrialists, seems to support the opinion about the secondary role of 
the so-called industrial orientation. The time of high hopes for the “huge leap” into the eastern 
El Dorado was finally over. The opinions prevalent in the economic policy changed 
dramatically after the year 1924. The failure of the east-orientated large-scale industries had 
introduced new attitude, according to which industry was not intended to play an important 
role in Estonia. Like Denmark, Estonia was believed to be able to succeed as an agricultural 
country.  
 The GDP growth in the 1920s was relatively slow in Estonia. The growth was mainly 
slowed down by the need for economic separation, which under those circumstances no 
political power or no economic policy could have avoided. However, economic separation 
and stabilization should have been more efficient and the setbacks caused by the erroneous 
monetary and lending policy could have been avoided. 
 It is difficult to evaluate the economic policy after the War of Liberation in Estonia 
(which belonged to the group of the countries with poor preconditions) in the European 
context. In the years 1920-1922 the capital imported into Estonia from Russia was equivalent 
to at least 1.5 average annual budget revenues, private persons received financial support 
equal to the revenue of one more year, if not more. Such resources were not available for 
other countries belonging to the same group.  
 As far as the stabilization period and stabilization policies as a whole are concerned, it 
appears that in the group of the countries with poor preconditions the economic growth of 
Albania and Soviet Russia in the 1920s was slower than in Estonia. The economic growth 
may have been slower in Poland, where the preconditions were even poorer than those in 
Estonia. Austria, Soviet Russia, Poland, also Germany and Hungary were not able to avoid 
hyperinflation. But the economic growth in Czechoslovakia and probably also in Latvia was 
higher than in Estonia and they stabilized their currencies earlier. Among the new countries 
Finland as a country of much better preconditions stabilized its currency earlier and its 
economic growth was also more rapid. There are no data available about the economic growth 
in Lithuania, but its currency was stabilized earlier. In Yugoslavia the economic growth was 
rapid. It is difficult to assess the success of Romania, because there are no data available 
about the economic growth in this country. 
 Thus the stabilization policy in Czechoslovakia and Latvia and most probably also in 
Yugoslavia and Lithuania was more successful than that of Estonia, but the Estonian 
stabilization policy was more successful than that of Austria, Germany, Soviet Russia and 
Hungary. But if we include the countries with better preconditions, then the Estonian 
stabilization policy was most probably more successful than that of Bulgaria. It is difficult to 
draw conclusions about other countries, because the preconditions were very different. 
 The income from the east was a huge asset, which no other country from the group of 
poor preconditions (into which Estonia belonged) had at their disposal. Lithuania and Latvia 
stabilized their currencies remarkably fast, in spite of the fact that their resources were lower 
than those of Estonia. Thus there is no doubt that Estonia could and should have stabilized its 
currency earlier than Latvia, earlier than any other East-European country. Estonia had the 



opportunity to stabilize its currency and adopt the gold standard as early as in the years 1921-
1922, which would have prevented the Estonian Bank from giving huge and useless loans to 
60-100 influential politicians and businessmen. Or in other words, Estonia should have 
adopted a more realistic foreign trade orientation earlier, at the beginning of the year 1923 at 
the latest. Then the economic separation from Russia would have taken place earlier, the 
financial crisis of 1923 could have been avoided and the loan of the League of Nations would 
not have been needed. And the name of the present Estonian currency would most probably 
be mark, too. The further economic growth in the 1920s would have depended on the 
exchange rate the mark was stabilized at. 
 However, it appears that even the best stabilization policy would not have guaranteed 
Estonia the economic growth equal to Finland, which was exceptionally rapid in European 
context. The preconditions of Estonia and Finland were unfortunately too different for that. 
The only chance to achieve an economic growth equal to Finland would have been 
maintaining close economic relations with a friendly or even very friendly Russia. This kind 
of situation was not likely to be achieved. As the previous importance of Russian trade 
diminished, the earlier trends of Czarist times, which had produced high GDP figures, had to 
be completely changed and a significant part of the industrial potential proved to be totally 
useless.   
 The economic model similar to Latvia could have entailed essential positive changes 
for the Estonian economic and domestic policy. The conditions needed to carry out this 
scenario were not unrealistic. But in 1924 Estonia was not far from the other scenario either: 
the scenario of Poland, where the attempt to stabilize the currency was not successful and the 
new round of galloping inflation started. This would very likely have been the case if Päts and 
Westel had continued. It might have caused a major social turbulence. 
 The finances for the economic separation were largely generated by inflation. By the 
time of stabilization in the autumn of 1924 only 1.1 % of the initial parity of the Estonian 
mark had remained. Among the countries, which managed to avoid hyperinflation, only 
Latvia experienced a sharper decline of the currency. The use of the inflation-generated 
finances automatically entailed low living standard.  
 During the land reform 96% of the great landed property (56% of all the land) was 
alienated for compensation. The new owners received assets worth about 200 million kroons 
(more than 100 million gold roubles). The change caused by inflation was probably not much 
less radical. As the Estonian mark was equated with the Russian rouble, the rate of which had 
sharply declined during the world war and even more during the political turbulence, it meant 
that since the beginning of the world war the value of the mark had gone down by more than 
90 times. Real estate owners or people who owned gold and jewels did not suffer from that, 
the businessmen, who had been very quick to grasp the meaning of inflation gained benefit, 
but all the population, especially those quite well off, who had saved Russian roubles or 
invested in bonds, suffered substantial losses. Thus the general social result of the inflation 
was weakening of the middle class and social leveling as well as formation of the new 
economic elite. 
 In the European context the stabilization policy implemented in Estonia can be 
considered satisfactory thanks to the quick and efficient reforms of the year 1924. Estonia 
quite narrowly escaped hyperinflation and its possible consequences such as political 
turbulence. Undoubtedly the person, who had the most significant part in it, was Otto 
Strandman. The role he played in Estonia was not smaller than that of Alois Rasin in 
Czechoslovakia or Ringolds Kalnings in Latvia.  
 Strandman with his adequate assessment of situations, clear objectives, non-corrupted 
behavior and democratic methods presented a striking contrast to the Russian-minded, 
corrupted and authoritarian Päts-Westel-type of politicians. 



 The best-known Estonian politicians of the period between the two world wars are 
Konstantin Päts, Johan Laidoner and Jaan Tõnisson. Paradoxically, the first of them has often 
been considered to be the leading figure in the Estonian economic policy. The role of Jaan 
Tõnisson in separating the economic system from Russia was ambivalent. On one hand he 
seems to have tended to support the eastern trade and flexible lending policy of the Estonian 
Bank, on the other hand he had no corruptive loans and during the economic depression he 
supported rehabilitation. In 1924 the economic recovery could hardly have been possible 
without his political support.  
 Otto Strandman like several other politicians of the parliamentary period deserves 
much more attention than he has received. Stabilization of the currency was an extremely 
complicated and demanding task. Communists, Farmers Unions and influential economic 
circles were opposed to it. Failure would have jeopardized the Estonian independence. The 
stabilization of the currency, which was followed by the transformation of the Estonian 
economy, enabled to establish the economic identity of Estonia. 
 The further possible problems to be researched might be analyzed on two levels: first 
in general (on comparative – analytical or synthesizing level), and secondly on the Estonia - 
centered level. 
 Firstly, on general level the weak connection between the social history and economic 
history of the period between the two world wars should be pointed out. Thereby it is the 
economic history or history that analyzes economics that has been discriminated –analysis of 
economic processes has been underestimated in studies of general history. It is true that 
economic historians have preferred to concentrate on long-term processes like 
industrialization and modernization, and searching for their connections with problems of 
domestic policy does not necessarily lead to new conclusions. The connecting link between 
the economic history and political history – history analyzing economics – is weak. 
 Unlike the processes of industrialization and modernization, the monetary policy and 
problems concerning public finance are much more closely connected to the general 
development of the society – the decisions in the monetary policy of turbulent times may 
provide solid background for sociopolitical processes or may greatly influence social 
processes both directly and in the long run. Research of the connections between the financial 
policy and the sociopolitical processes of the European countries offers very intriguing 
possibilities: direct connections between the middle class and strength of democracy, also 
between hyperinflation and decline of the middle class are widely known, but the 
development of the new “inflationary” elite between the two world wars and formation of 
dictatorships and its connections with inflation has not yet been thoroughly researched. 
Except for the case of Germany, where the connection between hyperinflation and 
dictatorship has been studied mostly in an essayistic style. 
 The present paper is the first attempt to find connections between the general 
preconditions of the countries, their stabilization policies and economic growth, grouping the 
countries according to their preconditions. The initial target, which was assessing the Estonian 
economic policy in comparison with other European countries, has been achieved, but no 
further conclusions can be made. The stabilization period is too short to attempt a more 
detailed evaluation or to list the countries according to the effectiveness of their economic 
policies. But the possibilities and value of the analysis, which is based on assessment of the 
efficiency of the economic policy according to the countries’ economic growth and on 
grouping the countries according to their preconditions, are growing in connection with the 
fact that retrospective GDP series are being calculated in the countries where no such 
calculations were made earlier, and getting into more detail in other countries. In order to find 
connections between monetary policy and economic growth as well as several sociopolitical 
processes, the object of the analysis might need to be enlarged and should include the 



economic policy of the crisis of the early 1930s. The history of the European finances 
between the two world wars shows that the monetary policy of the countries during the Great 
Depression was closely connected to the stabilization policy a decade earlier. In the countries, 
which had difficulties in stabilizing their currencies, the opposition to the devaluation in the 
early 1930s (which should have reduced the effects of the crisis) was much stronger, the result 
of which was the fear for devaluation and economic recession. Indeed, a general rule 
(although with some exceptions) seems to exist, that the countries which could not avoid the 
post-war hyperinflation (Austria, Hungary, Poland, Germany) or in which the stabilization 
was difficult and preceded by long period of inflation (France), the opposition to devaluation 
during the Great Depression at the beginning of the 1930s was much stronger. Thus the first 
mistake led to the second one. So the connections between monetary policy and general social 
processes can be elaborated on – at a first glance it seems that the countries of unstable 
financial policy, but certainly the countries, which underwent hyperinflation at the beginning 
of the 1920s, later tended to adopt authoritarian regime. What also deserves further research is 
the cyclical nature of the economic growth – as a “price” for the inflation.  
 As the monetary policy was a matter, which very strongly influenced the economic 
development, one of the general topics to be researched in the European economic history 
might be the competence of the decision-makers of the monetary policy. The concept of 
populism might be introduced: during the stabilization stage as well as during the Great 
Depression the public opinion tended to prefer introducing the deflation-based policy – the 
policy which often exacerbated the economic situation. Undoubtedly an essential topic for 
research would be the general competence of politicians. Considering the choices made in the 
monetary policy of the 1920s it seems to have been relatively low.  
 The present paper is the first attempt to research, among other topics, the transit of 
Bolsheviks’ gold through Estonia to Western countries. It was a remarkable process with far-
reaching influences for Estonia, Soviet Russia and Western countries. Its consequences can be 
found in foreign, domestic and economic policy. This topic definitely deserves further 
research. As far as Estonia is concerned, it would be of great interest to find out who profited 
from the gold transit and how great the profit was. The present paper states the minimum 
figures. In reality the state income received from the gold transit could have been much 
higher. It is not likely, that when Päts came to power at the end of 1920, it was the private 
banks that earned the main profits from the gold transit (Harju Bank and Scheel Bank), 
because Harju Bank went bankrupt already in 1925 and Scheel Bank was declared insolvent 
in 1931. And if the figures were much higher than the minimum numbers stated in the present 
paper, a logical question needs to be asked: where did the money go? Not that much was 
needed for keeping the rate of the currency and for the loans of the Estonian Bank (assuming 
that the official data which were presented by the Estonian Bank and which the State Audit 
Office had approved, were correct). Have the data about the loans of the Estonian Bank been 
forged? Or were some other schemes used for the gold transit and thus the profits of the 
Estonian Banks were not as high as estimated? Or maybe accounts of the Estonian Republic 
should be looked for? The amount of money, which “disappeared”, may be tremendous. 
Whose were the accounts of the Estonian Bank’s correspondents in London and New York, 
which have been repeatedly mentioned in the documents of the Estonian Bank as well as the 
State Treasury? 
 The policy-making mechanisms of the Estonian Bank are not very clear either. 
Although both gold transit and loan policy of the Estonian Bank seem to have been controlled 
by Konstantin Päts (via Georg Westel), there are no documents available to prove it. It is not 
yet known, whether Päts and Westel were directly managing these operations, or the Estonian 
Bank just had their approval.  



 Details of the Estonian stabilization policy can undoubtedly be much more precisely 
described. Foreign trade figures can be elaborated on (here statistics of Estonia’s partner 
countries can be used) as well as the issue policy and state budgets. However, due to the 
nature of the sources these processes are extremely time-consuming.  
 As for the developments abroad, a most interesting aspect is definitely tracking down 
the routes of the gold trade in Western Europe, America and elsewhere. What was the gold 
used for? It is quite unlikely that the Western governments were unaware of the existence of 
these immense riches. Which companies and private persons were connected to the trade of 
the Bolsheviks’ properties? Were the profits shown in the reports of the companies, which are 
highly respectable even today, and were the taxes paid? No answers to these questions can be 
found in the Estonian archives. Päts and Westel had probably no detailed information about 
what happened to the gold later. And it is even less likely that they wrote down what they 
knew in a report and this report can presently be found in the archives. However, there still 
exists the possibility of finding documents about the details of gold transit in the fonds of the 
State Archives, first and foremost in the voluminous fond of the State Chancellery. The 
aspects of the gold transit concerning the processes outside Estonia should be researched in 
foreign archives, above all in the archives in Russia. But considering the Bolsheviks’ 
extremely inefficient administrative practices, comprehensive data are unlikely to be found. 
Besides, data about the gold transit can probably be found in the documents of the intelligence 
services of the Western countries and possibly also in the archival fonds of institutions, which 
were in charge of planning and analyzing economic and foreign policy. 
 Although a lot of attention has been paid to the activities of the Estonian communists 
and their relations with the Soviet Union, the relations of the Estonian politicians-
businessmen with the Soviet Union have received almost no attention at all. Undoubtedly the 
economic aspect was an extremely essential factor in the foreign policy of the Soviet Union, 
and it was used to influence politicians of other countries, who were interested in doing 
business with the Soviet Union. An essential area of further research might include studying 
the relations of the supporters of inflation with the eastern region. How extensive were they? 
Who was connected to the trade with Russia and how? And what is most important – what did 
the politicians of Soviet Russia demand in exchange for developing good business relations? 
The answers to these questions are not likely to be found in the Estonian archives.  
 The background of the Bolshevik riot in 1924 and especially its economic aspects as 
well as aspects of foreign policy have not been researched yet due to the lack of sources. Was 
the fact that at the end of 1922 and the beginning of 1923 Soviet Russia sharply reduced its 
economic relations with Estonia connected with its intentions to create economic problems for 
Estonia? There is no information available about Moscow’s plans. Perhaps the indecisiveness 
of the Russian communists and their attempt to use both sides – Estonian communists on one 
hand and Estonian businessmen on the other – made the situation easier for Estonia and 
helped the Estonian democrats separate the Estonian economy from Russia and uphold 
democracy? One of the reasons of the communist riot may have been the economic situation. 
It is in fact unknown whether Soviet Russia intended to create the economic depression in 
Estonia through breaking off the economic relations or was the communists’ attempted coup 
one of the consequences of the economic recession. If the latter is the case, the responsibility 
partly lies with Päts and Westel.  
 The Estonian monetary policy in the late 1920s needs to be researched from the point 
of view of economic history. The GDP growth of these years was very slow. Was the slow 
growth caused by the processes’ cyclical nature, which Barry Eichengreen has described as a 
general rule, i. e. was it the price, which had to be paid for the inflation of the 1920s, or were 
there other reasons? Could it have been avoided? Why were the monetary reform and the loan 
supported by the League of Nations postponed? From the second half of the 1920s the 



statistics provided by the Estonian Bank was quite reliable, so it might be possible to find out 
in greater detail, how high were the losses the Estonian Republic had to accept due to the bad 
loans of the early 1920s and which methods were used to get back the loans. 
 Nevertheless, irrespective of the problems needing further elaboration or research, 
Estonia certainly established its economic identity during the first period of economic 
separation and stabilization. During the period of regaining the independence, unlike the first 
process of gaining independence, leading politicians in Estonia and the Estonian people had 
no doubt that Estonia would achieve economic success.  
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Lisa 1. Euroopa maade majandusnäitajaid 

 
Riik Primaartootmises 

hõivatud 
elanikkond % 

Raudteid 
elaniku 

kohta meetrites 

SKT per 
capita 
(1913) 

Ühendkuningriik 7,7 0,77 5032 
Šveits 26,8 1,25 4207 
Belgia 22,5 0,61 4130 

Holland  28,4 1,25 3950 
Saksamaa 35,2 0,95 3833 

Taani 41,7 1,37 3764 
Austria 56,9 0,97 3488 

Prantsusmaa 41,6 1,02 3452 
Rootsi 46,3 2,56 3096 
Iirimaa 43,9 … 2733 
Itaalia 55,4 0,53 2507 
Norra 39,5 1,26 2275 

Hispaania 56,1 0,76 2255 
Tšehhoslovakkia 40 0.96 2096 

Ungari 51,6 1,01 2098 
Läti 68 … … 
Eesti 65,6 1,28 (0,91) (2050) 

Soome 69,2 1,18 2050 
Poola 75,9 0,51 … 
Leedu 79,4 … … 
Kreeka 49,6 0,58 1621 

Bulgaaria  81,9 0,46 1498 
Rumeenia 79,5 0,48 … 
Venemaa  86,7 0,44 1488 
Portugal 57,5 0,50 1354 

Jugoslaavia … 0,78 1029 
 
Arvutusalus: primaartoortootmisaladel hõivatud rahvastiku osakaal: Statistical Year-Book of the 
League of Nations 1930/31, lk. 44–45. Saksamaa 1907. aastal, Holland 1909. aastal, Šveits, Belgia, 
Norra, Austria, Rootsi, Soome, Ungari, Hispaania ja Bulgaaria 1910. aastal, Ühendkuningriik, Taani, 
Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia ja Portugal 1911. aastal, Rumeenia 1913. aastal, Kreeka 1920. aastal, 
Tšehhoslovakkia ja Poola 1921. aastal, Eesti 1922. aastal, Leedu 1923. aastal, Läti 1925. aastal, 
Venemaa 1926. aastal. Maailmasõja eel oli primaarsektoris hõivatute osakaal Eestis väiksem kui 1922. 
aastal. Raudteede kogupikkus: International Historical Statistics. Europe 1750–1988, lk. 657–662; 
Eesti arvudes 1920–1935, lk. 158. Austria, Saksamaa ja Tšehhoslovakkia 1919. aastal, Poola ja 
Jugoslaavia 1920. aastal, Ungari 1921. aastal, Eesti 1922. aastal. Teised riigid 1913. aastal. Arvestatud 
kahe maailmasõja vahelistes piirides. Sulgudes toodud arvestus ekspluateeritavate raudteede 
kogupikkuse alusel. Sisemajanduse kogutoodang (SKT): A. Maddisson. Monitoring the World 
Economy 1820–1992, lk. 194–198. Arvestatud 1990. aasta Geary-Khanis´ dollarites, 1990. aastate 
alguse riigipiirides. Eesti, Läti ja Leedu SKT per capita aastal 1913 on teadmata. Eesti SKT-d isiku 
kohta võib hinnata ligikaudu võrdseks Soome vastava näitajaga (2050). Läti SKT per capita oli 
tõenäoliselt mõnevõrra kõrgem, Leedu SKT per capita kindlasti madalam. 
 



Lisa 2. Sündimus, suremus, imikute suremus, elanikkonna juurdekasv ja kirjaoskamatus 
Euroopa maades 

 
Riik Sündimus Suremus Imikute 

suremus 
Elanikkonna 

aastakasv 
Kirjaoska-

matus 
Norra 22,0 11,5 50 10,5 - 
Taani 22,2 11,3 83 10,9 - 

Holland 25,5 10,4 66 15,1 - 
Saksamaa 22,1 13,3 132 8,8 - 
Inglismaa 
ja Wales 

21,4 12,2 77 … 0,0 

Rootsi 19,1 12,0 56 7,1 0,1 
Austria 22,2 15,7 142 6,5 … 
Soome 23,2 14,2 96 9,0 … 

Tšehhos-
lovakkia 

27,0 16,2 147 10,8 … 

Eesti 19,6 15,5 155 4,1 4,0 
Prantsus-

maa 
19,3 17,3 92 2,0 8,0 

Ungari 29,4 19,9 184 9,5 8,8 
Läti 22,1 14,7 88 7,4 13,5 

Itaalia 29,0 17,0 128 12,0 … 
Iirimaa 20,3 14,6 66 5,7 … 
Poola 34,9 18,1 … 16,8 23,1 

Hispaania 30,1 20,4 148 9,7 31,0 
Bulgaaria 39,0 20,8 165 18,2 31,4 
Rumeenia 36,4 23,2 207 … 42,0 

Leedu 28,4 16,5 148 11,9 37,2 
Kreeka 23,0 16,5 92 6,5 40,8 

Portugal 33,0 21,5 152 … 59,0 
Vene Föd. 
Euroopa-

osa 

44,1 24,1 224 20,0 … 

 
Arvutusalus: The Fontana Economic History of Europe. Contemporary Economies. Statistical 
Appendix 1920–1970, lk. 648–652; International Statistical Year-Book 1929, lk. 52–53; D. H. Aldcroft. 
Studies in the Interwar European Economy, lk. 199. Arvestatud sündide ja surmade arv tuhande 
elaniku kohta, imikute suremus tuhande elussünni kohta ning kirjaoskamatus 7–10aastaste laste seas 
keskmiselt aastatel 1921–25 või 1920–24.  



Lisa 3. SKT per capita 1919. aastal (1913=100) 
 

Riik SKT per capita 1919.  aastal (1913=100) 
Itaalia 111 
Norra 106 

Holland 102 
Jugoslaavia 102 

Taani 99 
Ühendkuningriik 99 

Hispaania 96 
Šveits 95 

Tšehhoslovakkia 92 
Soome 87 
Rootsi 86 

Prantsusmaa 81 
Ungari 81 
Belgia 80 

Saksamaa 72 
Austria 65 

Läti  Alla 60 
Eesti  60-70 

 
Arvutusalus: A. Maddison. Monitoring the World Economy 1820–1992, lk 193–200. Soome, 
Tšehhoslovakkia, Ungari, Jugoslaavia, Läti ja Eesti puhul 1920. aasta. Arvestatud 1990. aasta 
riigipiirides. Nende murdeaastate kohta tehtud kalkulatsioonide täpsust ei saa pidada väga kõrgeks. 
Otsesed sõjapurustused kajastuvad neis vaid kaudselt. 

Eesti: hinnang antud suurtööstustoodangu ja põllumajandustoodangu võrdluse põhjal 1913. 
ja 1920. aastal. A. Köörna väitel moodustas 1913. aastal tööstustoodang 53% ja põllumajandustoodang 
47% tööstuse ja põllumajanduse kogutoodangust. (A. Köörna. Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni majanduslikud eeldused Eestis 1961, lk. 15–16.) 1920. aastal moodustas 
põllumajandustoodang hinnanguliselt 80% ning tööstustoodang 20–40% 1913. aasta näitajatest. Läti: 
hinnang. 
 



Lisa 4. Põllumajandussaaduste toodang ja vajadus 
tonnides 1918. aastal 

 
 1918. aasta 

toodang 
Vajadus Üle- või 

puudujääk 
Rukis ja nisu 110000 165000 -55000 

Sega- ja muu vili 35000 40000 -5000 
Oder 53350 90000 -36650 
Kaer 839000 100000 -16100 

Kartulid 340000 320000 +20000 
Veiseliha 11000 13000 -2000 

Lambaliha 2500 7000 4500 
Sealiha 9500 30000 -20500 

  
Allikas: Kaubandus-Tööstusministeeriumi kalkulatsioon. Eesti Vabadussõda 1918–1920. I kd, lk. 166.  
 
 



Lisa 5. Euroopa riikide vääringute stabiliseerimisajad ning nende valuuta kurss võrreldes 
sõjaeelse/kehtestatuga % 

 
Riik De facto (de jure) 

stabiliseerimine 
Kurss võrreldes 

sõjaeelsega/kehtestatuga  
Rootsi 1922 (1924) 100 
Leedu 1922 100 

Albaania 1922 100 
Šveits 1924 100 

Holland 1924 100 
Ühendkuningriik 1925 100 

Iirimaa 1925 100 
Taani 1926 100 
Norra 1925 (1928) 100 
Läti 1921 0,8 

Soome 1923 (1925) 12,5 
Tšehhoslovakkia 1923 14,3 

Bulgaaria 1924 (1928) 3,7 

Eesti 
1924 (1927) 1,1 

Jugoslaavia 1925 (1931) 9 
Belgia 1926 14,3 

Prantsusmaa 1926  20 
Itaalia 1927 25 

Rumeenia 1927 (1929) 3,3 
Kreeka 1928 6,7 

Portugal 1929 (1931) 4,5 
Hispaania  Ujuvkurss 

Austria 1922 Hüperinflatsioon 
Saksamaa 1923 Hüperinflatsioon 

N. Venemaa 1923 Hüperinflatsioon 
Ungari 1924 (1925) Hüperinflatsioon 
Poola 1926 (1927) Hüperinflatsioon 

 
Allikad: Memorandum on Currency and Central Banks 1913–1925. Volume 1, lk 8; The Course and 
Control of Inflation, lk. 92–93; D. H. Aldcroft, S. Morewood. Economic Change in Eastern Europe 
since 1918, lk. 40–41. De facto stabiliseerimise aeg – raha inflatsiooni peatumine ja rahakursi jäämine 
suhteliselt stabiilseks, kõikuvusega kullastandardil olevate valuutade suhtes mitte üle 10%. Sulgudes 
esitatud de jure stabiliseerimise aeg (üleminek kullastandardile).  

 



Lisa 6. Eesti Panga laenud aastatel 1919–1925 miljonites markades 
 

Kuu 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
Jaanuar - 51,2 536,0 1607,3 3183,1 4831,3 5283,5 

Veebruar - 67,7 636,1 1794,6 3402,9 4808,7 5327,8 
Märts - 94,6 683,8 1956,3 3605,4 4973,3 5370,2 
Aprill - 101,3 794,1 1931,3 3839,9 5156,0 5494,6 
Mai 7,2 115,3 840,3 1824,8 4006,5 5263,8 5588,2 

Juuni 7,9 136,1 863,5 1859,4 4184,6 5246,1 5668,5 
Juuli 15,7 162,8 924,0 2009,6 4282,7 5177,6 5612,8 

August 15,6 201,9 1036,0 2167,0 4397,5 5058,5 5606,3 
September 17,3 259,8 1118,3 2356,5 4585,8 5032,7 5706,2 
Oktoober 37,5 322,1 1236,4 2700,1 4645,0 5059,3 5943,9 
November 45,1 372,1 1382,7 2962,3 4619,0 5121,7 6034,5 
Detsember 53,5 453,3 1382,5 2980,0 4784,1 5069,0 5932,2 

 
Allikas: Eesti Pank 1919–1929. Tallinn, 1929, lk. 86. Eesti Panga ametlikud andmed. Arvestatud Eesti 

Panga laenude kogusumma (diskonteeritud vekslid pangas ja korrespondentide juures, välisvekslid, 
kontokorrent-, tähtajalised ja akreditiivlaenud ning avansid kaubadokumentide kindlustusel). Aastate 1921–
andmed ei pruugi olla täpsed. 

 



Lisa 7. Eesti Panga laenude jaotus aastatel 1921–1925 
miljonites markades aasta lõpu seisuga 

 
Majandusharu 1921 1922 1923 1924 1925 

1. Tööstus 592,4 1276,7 2034,2 2107,2 2420,0 
Sh suurtööstus 402,2 843,0 1453,9 1534,8 1755,9 

Kesk- ja väikestööstus 190,2 433,7 580,3 572,3 664,1 
2. Kaubandus 324,3 784,3 1035,0 1079,0 1365,7 

3. Pangad 87,6 315,7 538,0 622,8 712,9 
4. Põllumajandus 17,2 67,5 235,9 255,1 347,7 
5. Omavalitsused 169,9 140,3 178,3 212,9 305,4 

6. Ehitused - - 201,4 219,3 203,2 
7. Laevandus ja lennundus - - 74,2 83,0 83,6 

8. Eraisikud - - 44,0 39,1 53,5 
6. Kirjastused 24,7 43,9 56,2 48,3 48,1 

7. Seltskondlikud ettevõtted 19,1 181,8 28,7 36,0 23,5 
 
Allikas: Eesti Pank 1919–1929, lk. 86. Eesti Panga ametlikud andmed. Aastate 1921–22 andmed ei 
pruugi olla täpsed. Andmed laenude mahakandmise kohta puuduvad.    

  
 

Lisa 8. Kõikide pankade laenud 31. detsembri seisuga 
miljonites kroonides 

 
Aasta Era-

pangad 
Ühis-

pangad 
Eesti 
Pank 

Pikalae-
nu Pank 

Eesti 
Maapank 

Eesti Hüpo-
teegipank 

Kokku 

1921 8,4 1,5 13,4 - - 0,0 23,3 
1922 21,5 3,2 29,9 - - 0,0 54,6 
1923 27,8 5,4 47,8 - - 0,9 81,3 
1924 28,8 6,3 51,7 - - 1,3 88,0 
1925 33,1 8,7 59,3 - - 2,8 104,0 
1926 45,6 11,3 58,9 - 12,8 3,3 131,9 
1927 55,4 15,3 57,2 - 18,0 3,6 149,6 
1928 73,2 23,9 31,9 32,4 26,2 5,4 193,0 
1929 76,8 25,0 27,6 37,5 35,0 6,4 208,3 
1930 78,1 28,7 25,4 38,4 44,7 6,4 221,7 
 
Allikas: Eesti majanduslik areng iseseisvuse kestel. – Konjunktuur, 1938, nr. 1, lk. 8.  
  



Lisa 9. Krediteerimise ulatus riiklikest ja erapankadest miljonites kroonides, laenude kasvu 
dünaamika ja riiklike laenude 

osakaal kogulaenudes 
 

Aasta Era- ja 
ühispangad 

Laenude 
kasv 

(1921=100) 

Riiklikud 
pangad 

Laenude 
kasv 

(1921=100) 

Riiklike laenu-
de osakaal 
kogulaenu-

dest % 
1921 9,9 100 13,4 100 58 
1922 24,7 249 29,9 223 55 
1923 34,1 344 47,8 357 58 
1924 36,4 368 51,7 386 59 
1925 44,6 451 59,3 443 57 
1926 60,2 608 71,7 535 54 
1927 74,3 751 75,2 561 50 
1928 102,5 1035 90,5 675 47 
1929 108,2 1093 100,1 747 48 
1930 113,2 1143 108,5 810 49 
 
Arvutusalus: Lisa 8. 

 



Lisa 10. Riiklike krediitide jaotus majandusharuti miljonites kroonides 31. detsembri seisuga 
 

Aasta Tööstus Kaubandus Põllumajandus Kokku 
1918/19 0,1  0,1 0,2 

1920 3,1  0,2 3,3 
1921 5,9 4,2 0,9 11,0 
1922 12,8 7,8 2,8 23,4 
1923 20,3 10,4 8,2 38,9 
1924 21,1 10,8 14,6 46,5 
1925 24,2 13,7 24,3 62,2 
1926 25,3 11,7 37,8 74,8 
1927 26,1 10,7 38,9 75,7 
1928 27,5 7,5 49,5 84,5 
1929 27,5 6,0 58,1 91,6 
1930 28,0 4,7 66,4 99,0 

 
Arvutusalus: Valitsusasutiste tegevus 1918–1934, lk. 104, 122, 309; Eesti Maapanga 1929. aasta 

aruanne. Tallinn, 1930, lk. 38–39; Eesti Maapanga 1930. aasta aruanne. Tallinn, 1931, lk. 14; Eesti 1920–1930, 
lk. 265–266; Eesti arvudes 1920–1935, lk. 218; Eesti Pank 1919–1929, lk. 86; Eesti Majandus 1938. a. Eesti 
Panga aastaraamat, lk. 27; Pikalaenu Panga esimese – 1928 – tegevusaasta aruanne, lk. 10–14; Pikalaenu 
Panga 1929. a. aruanne, lk. 12–14; Pikalaenu Panga 1930. a. aruanne, lk. 7–9. Siinsest arvestusest on 
pangad tehnilistel põhjustel välja jäetud. Pangad laenasid tavaliselt edasi, eelkõige tööstusele või 
kaubandusele. Üldist riiklike krediitide jaotust senistes käsitlustes kalukleeritud ei ole. Kõigi krediitide 
(riigi eelarve + riiklikud pangad) kokkuarvestamine on töömahukas ja komplitseeritud. Kõigepealt on 
probleem erinevate allikate poolt antud erinevates andmetes, mis kohati on põhjustatud marga 
kursimuutusest, osalt teadmata põhjustest. Teiseks, laenude seisu saamiseks tuleb arvestada tagasimakseid, 
kuid riigi eelarvete puhul on seda väga raske teha. Kolmandaks, topeltarvestuse vältimiseks on vajalik, kuid 
keerukas eraldada otse riigi eelarvest antud krediidid ja riigi eelarvest, ent Eesti Panga kaudu antud laenud. 
Neljandaks, raske on eraldada riiklikke laene eramajandusele ning riigi investeeringuid riiklikesse ettevõte-
tesse. Viiendaks, kohati on raske määratleda laenude sihtotstarvet, eri allikates on kasutatud erinevaid 
klassifitseerimispõhimõtteid, mis pealegi muutusid aja jooksul. Kuuendaks, Maapanga ning Pikalaenu 
Panga asutamisega kanti mujalt osa laene nendesse pankadesse üle, ent nende täpne arvestamine on 
keeruline.   



Lisa 11. Talundite arv, maa, maakasutus ja rahvastik 1929. aastal 
 

Talundi 
liik.* 

Suurus 
hektarites 

 

Arv Maad 
tuh. ha. 

Sh. põllu ja 
aiamaad % 

Rahvas 
tuh. 

Sh. pal- 
galised 

 

Ostu- 

talundid 

peremees-

te pida-

misel 

1–5 4807 18,7 29,0% 16,3 0,5 

5–10 5364 51,3 28,9% 20,6 0,9 

10–20 12235 220,9 32,9% 55,7 4,6 

20–30 11234 325,9 34,2% 58,8 8,3 

30–50 15366 678,9 31,9% 95,0 20,3 

50–100 5091 363,2 27,8% 36,9 11,7 

Üle 100 262 55,0 26,4% 3,3 2,2 

Kokku 54359 1713,7 31,3% 286,5 48,4 

 

Rendi- 

talundid 

ostutalu- 

maadel 

1–5 2936 8,2 50,3% 9,5 0,2 

5–10 1027 8,8 38,9% 3,8 0,1 

10–20 1194 20,2 41,1% 4,9 0,4 

20–30 1028 28,6 42,8% 4,9 0,6 

30–50 988 42,1 40,7% 5,6 0,9 

50–100 298 21,5 35,8% 2,0 0,6 

Üle 100 15 2,9 27,7% 0,2 0,1 

Kokku 7486 132,3 40,6% 30,9 2,8 

 

Riigi 

(end. 

mõisa) 

renditalun- 

did 

1–5 3715 13,5 26,1% 12,9 0,2 

5–10 3078 27,9 27,0% 11,2 0,4 

10–20 5286 89,7 29,2% 22,7 1,4 

20–30 8763 104,0 29,8% 18,8 2,1 

30–50 3534 149,5 25,9% 21,1 3,3 

50–100 717 47,7 21,4% 4,8 1,0 

Üle 100 24 3,9 28,0% 0,4 0,2 

Kokku 20117 436,2 27,1% 91,7 8,5 

 

Asundus- 

talundid 

1–5 4930 19,6 46,6% 16,4 0,4 

5–10 6587 53,9 43,6% 24,5 0,7 

10–20 11680 193,1 44,5% 51,9 4,6 

20–30 7151 181,2 41,5% 35,4 4,7 

30–50 1739 65,5 32,6% 9,4 1,9 

50–100 190 13,3 37,8% 1,5 0,7 

Üle 100 - - - - - 

Kokku 32077 526,6 41,8% 139,0 13,0 

 

Palgamaa- 
1–5 1066 3,5 42,0% 3,4 0,3 

5–10 956 8,2 35,8% 3,7 0,5 



talundid 10–20 1502 23,1 34,9% 7,0 1,1 

20–30 232 6,0 35,5% 1,2 0,3 

30–50 89 3,7 32,1% 0,6 0,2 

50–100 20 1,3 28,8% 0,1 0,06 

Üle 100 - - - - - 

Kokku 3865 45,9 35,0% 16,0 2,3 

 

Muud 

talundid  

1–5 6002 28,4 33,9% 22,7 0,5 

5–10 4788 47,2 40,2% 23,7 0,6 

10–20 3080 56,5 37,5% 17,7 0,9 

20–30 827 24,2 34,0% 5,0 0,5 

30–50 469 20,9 30,5% 3,0 0,6 

50100 117 9,1 31,5% 0,9 0,4 

Üle 100 170 53,7 37,8% 4,1 3,7 

Kokku 15453 239,1 36,5% 77,1 7,2 

Üldse  133357 3093,7 33,4% 641,2 82,2 

 
 
 
Allikas: 1929. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse andmed. Vihk I. Tallinn, 1930, lk. 2–3, 208–209. 
Talundiks on loetud kõik majapidamised alates 1 hektari suurusest, mida peeti ühe iseseisva majapida-
misüksusena. Asundustalundite kategooriasse on arvatud kõik talundid, mis asusid uutel mõisamaadest 
planeeritud kruntidel, vaatamata sellele, kas nad kasutasid maad ise või oli see rendile antud või maha 
müüdud. Palgamaatalundite kategooriasse on arvatud riigi- ja omavalitsuste maadel asunud 
metsaülemate, metsavahtide, ringkonnavalitsejate, loomaarstide jt kasutuses olevad talundid. Muude 
talundite hulgas on kõik eelnevatesse liikidesse mittekuulunud talundid, kaasa arvatud hingemaatalundid 
(1927) ja hingemaast krunditud talundid (7557) Petserimaal. 



Lisa 12. Põlluviljade kasvupinna jaotus protsentides talundigrupiti 1929. aastal 
 

Talun-
di liik 

Toidu-
teravili 

Sh. 
rukis 

Sööda- 
teravili 

Sööda- 
juurvili 

Põllu- 
hein 

Kartul Lina 

A. 16,4 13,2 32,0 0,8 21,7 5,6 2,7 

B. 14,5 11,0 34,5 0,6 19,8 4,8 4,5 

C. 17,5 14,0 33,0 0,7 17,5 7,3 2,7 

D. 16,5 12,9 35,0 0,7 19,7 6,1 2,2 

E. 14,9 10,4 37,5 1,0 16,9 7,7 2,0 

F. 17,6 15,0 27,4 0,8 18,1 6,8 6,4 

Üldse 16,5 13,2 32,3 0,8 20,3 6,0 3,0 

 
Arvutusalus: 1929. aasta põllumajandusliku üleskirjutuse andmed, lk. 54–55. “A” – ostutalundid; “B” – 
renditalundid ostutalumaadel; “C” – riigirenditalundid (endised mõisarenditalundid); “D” – 
asundustalundid; “E” – palgamaatalundid; “F” – muud talundid. 

 



Lisa 13. Põlluviljade kasvupindala aastatel 1922–1930 (tuh. ha) 
 

Aasta Rukis Nisu Sööda-
teravili 

Põllu-
hein 

Kartul Lina Muud Kokku 

1922 159 21 360 154 76 24 ... ... 

1923 164 23 346 168 72 31 ... ... 

1924 160 18 339 185 67 31 ... ... 

1925 155 21 324 168 69 46 14 797 

1926 136 24 336 184 70 34 15 799 

1927 148 27 337 183 71 36 16 818 

1928 144 29 324 190 71 37 17 812 

1929 133 33 328 205 62 32 14 807 

1930 148 37 330 206 68 33 14 836 

 
Arvutusalus: Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat IX, 1930,  lk. 22–23; Eesti Põllumajandus. 
Statistiline aastaraamat XVII, 1938, lk. 23; Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat XVIII, 1939, lk. 
22; Eesti arvudes 1920–1935, lk. 52–53. Arvestatud ei ole kesa ja ajutiselt söödis olevat põllumaad. 
Söödateravilja all on arvestatud oder, kaer ja segavili, muude põlluviljade all tatar, hernes, uba, lääts, 
loomasööt ja muud. 



Lisa 14. Põlluviljade saagikus aastatel 1920–1938 (ts/ha) 
 

Aasta Rukis Nisu Söödateravili Kartul Linakiud 

1920 10,2 7,9 11,4 10,7 0,32 

1921 12,0 10,4 10,6 11,9 0,30 

1922 9,3 9,9 10,6 9,5 0,40 

1923 10,1 9,1 7,6 9,4 0,39 

1924 8,7 7,6 9.3 10,0 0,32 

1925 11,8 10,4 9,6 9,4 0,35 

1926 8,4 10,0 10,2 13,3 0,30 

1927 11,5 10,9 7,6 10,4 0,27 

1928 9,7 10,0 8,2 7,8 0,27 

1929 10,9 10,3 10,7 12,3 0,23 

1930 15,2 12,6 11,4 12,7 0,31 
 
Arvutusalus: Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat XVII, lk. 23–24. Eesti Põllumajandus. 
Statistiline aastaraamat XVIII, lk. 23. Eesti arvudes 1920–1935, lk. 54–57. 
  



Lisa 15. Või eksport aastatel 1921–1929 (kogus tonnides; 
väärtus 1000 kroonides) 

 
Aasta Kokku Saksamaale Inglismaale 

 Kogus Väärtus Kogus Väärtus Kogus Väärtus 
1921 128 … 1 … 15 … 
1922 999 2117 10 … 234 … 
1923 2347 5531 60 143 784 1847 
1924 3187 9794 2273 7205 674 1970 
1925 6445 21297 5221 17242 1197 3968 
1926 8691 23771 5770 15875 2884 7793 
1927 9906 27663 6735 19308 3148 8295 
1928 11222 33063 7221 21681 3971 11293 
1929 12359 35507 6615 19564 5707 15835 

 
Allikad: Eesti Majandus. Väliskaubandus 1925–1929. Tallinn, 1926–1930.   

 



Lisa 16. Piimatoodang ja keskmine toodang lehma kohta tonnides ning kogutoodangu kasv 
põllumajandusaastatel 

1922/23–1929/30 (1922/23=100) 
 

Põllumajandus-
aasta 

Kogutoodang Kogutoodangu 
kasv  

Piimatoodang 
lehma kohta 

1922/23 395192 100 1,29 
1923/24 401524 102 1,26 
1924/25 497287 126 1,55 
1925/26 606246 153 1,68 
1926/27 630814 160 1,67 
1927/28 658516 167 1,70 
1928/29 653015 165 1,62 
1929/30 760271 192 1,87 

 
Arvutusalus: Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat IX, lk. 31. 
 



Lisa 17. Maapidamistoodangu väärtus miljonites kroonides 
 

Põllumajan-
dusaasta 

Teravili Kartul Lina Hein Aed Mets Kokku 

1922/23 47,2 17,0 14,1 2,4 4,4 5,7 90,8 

1923/24 47,7 23,7 15,5 1,9 3,0 5,4 97,3 

1924/25 51,4 24,5 21,4 2,2 3,5 5,0 108,0 

1925/26 59,6 27,5 20,3 2,3 4,0 5,2 118,8 

1926/27 45,6 25,1 11,3 3,2 2,7 5,3 93,3 

1927/28 60,7 21,1 17,2 2,9 4,4 5,2 111,4 

1928/29 57,9 26,9 12,4 1,4 3,0 4,4 106,0 

1929/30 49,4 25,7 12,4 4,2 3,3 4,4 99,4 

1930/31 52,0 15,8 8,8 2,8 3,8 2,8 86,4 

  
Allikad: Eesti arvudes 1920–1935, lk. 74–75; Eesti Põllumajandus. Statistiline aastaraamat XVIII, lk. 143. 
  
  



Lisa 18. Loomapidamistoodangu väärtus miljonites kroonides 
 

Aasta Veised Sead Lambad Kodu-
linnud 

Mesila Hobused Kokku 

1922/23 35,8 33,6 9,0 4,3 0,2 7,4 90,4 

1923/24 45,2 36,7 8,4 4,7 0,1 7,3 102,3 

1924/25 63,3 39,2 8,3 5,1 0,3 6,9 123,1 

1925/26 77,0 48,0 10,8 6,2 0,2 7,8 150,0 

1926/27 72,2 43,5 10,6 6,4 0,7 7,5 140,9 

1927/28 73,4 38,9 9,5 6,9 0,4 6,8 135,9 

1928/29 80,9 44,8 10,4 7,6 0,6 6,4 150,8 

1929/30 88,3 45,2 8,4 8,7 0,6 6,1 157,4 

1930/31 74,0 32,0 6,7 9,5 0,6 5,6 128,3 

 
Allikas: Eesti arvudes 1920–1935, lk. 75–76. 
      



Lisa 19. Suurtööstuse netotoodang aastatel 1922–1929 
miljonites kroonides 

 

 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 

Mäetööstus … … … … … 2,43 2,36 3,27 

Mineraalide 
töötlemine 

1,87 3,91 3,21 3,08 3,41 2,62 3,02 2,89 

Metallitööstus 4,10 4,68 3,74 3,86 3,62 2,91 3,83 4,79 

Keemiatööstus 0,82 0,82 1,19 1,97 0,80 1,15 1,95 1,83 

Nahatööstus 1,70 1,56 2,22 2,14 1,61 1,68 1,79 1,36 

Tekstiili-
tööstus 

6,30 7,65 7,39 9,41 9,36 9,36 11,5 11,33 

Puutööstus 2,84 3,90 3,83 4,94 5,37 4,89 5,48 4,21 

Paberitööstus 4,62 5,38 5,85 6,99 7,35 6,05 8,72 6,98 

Polügraafia-
tööstus 

0,91 1,66 1,64 1,69 1,90 1,89 2,02 2,13 

Toiduainete-
tööstus 

6,65 6,75 7,68 8,71 8,68 8,30 8,34 9,48 

Kehakatted ja 
pudukaubad 

… … … … 1,48 1,72 2,14 1,67 

Elektri- ja 
gaasijaamad 

… … … … … 1,77 1,96 2,05 

Suurtööstus 
kokku 

29,8 36,3 36,7 42,8 43,6 44,8 52,7 52,0 

  
Allikas: Eesti arvudes 1920–1935, lk. 116–119. 
  



Lisa 20. SKT per capita dünaamika Euroopa riikides (1924=100) 
 

   1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 
  Eesti 78 100 98 104 96 95 93 100 95 91 102 105 

   Saksam. 86 100 110 105 124 126 127 118 105 95 105 113 
   Belgia 98 100 100 104 106 111 109 108 105 99 101 99 
   Taani 101 100 97 102 103 105 112 118 119 114 117 119 
  Soome 97 100 105 107 115 121 121 119 116 115 120 134 
  Prants. 90 100 99 102 99 106 113 108 102 95 102 100 
  Austria 89 100 105 106 110 115 116 113 104 92 89 89 
  Itaalia 100 100 106 107 103 109 112 106 104 107 106 106 

  Holland 94 100 103 109 113 118 116 114 106 104 101 98 
   Norra 100 100 105 106 110 114 123 132 131 128 131 135 
  Rootsi 97 100 103 108 111 117 123 125 120 117 118 126 
  Šveits 96 100 106 112 116 121 125 124 119 115 117 125 

  Ühendk. 97 100 105 102 110 110 113 112 105 106 109 116 
  Hispaan. 96 100 104 103 111 109 114 109 106 108 104 109 
   Tšehhos. 93 100 112 111 118 128 131 125 120 115 109 105 
  Bulgaaria  … 100 101 129 138 134 130 142 160 158 160 144 

  Ungari … 100 119 113 117 127 130 126 119 116 125 125 
 
Arvutusalus: Lisa 21. 
 



Lisa 21. Euroopa riikide SKT per capita Geary-Khanis´ dollarites aastatel 1923–34 
 
Aasta Eesti Saksamaa Belgia Taani Soome Prantsusmaa Austria Itaalia 
1923 1811 2937 4437 4386 2124 3718 2861 2703 
1924 2337 3417 4539 4356 2160 4140 3184 2705 
1925 2280 3772 4567 4212 2261 4127 3389 2857 
1926 2422 3592 4682 4423 2323 4209 3436 2862 
1927 2249 4235 4819 4481 2483 4115 3529 2776 
1928 2201 4308 5030 4604 2629 4390 3682 2950 
1929 2182 4335 4947 4883 2639 4666 3723 3026 
1930 2330 4049 4873 5138 2589 4489 3610 2854 
1931 2219 3618 4757 5156 2506 4195 3309 2814 
1932 2110 3267 4510 4973 2476 3922 2959 2884 
1933 2385 3591 4581 5090 2624 4199 2852 2842 
1934 2443 3846 4526 5197 2902 4152 2871 2831 
Aasta Holland Norra Rootsi Šveits Ühendk Kreeka Iiri Hispaania 
1923 4523 2571 3047 4807 4545 … … 2470 
1924 4777 2543 3130 4970 4698 … … 2552 
1925 4909 2683 3233 5314 4912 … … 2687 
1926 5228 2726 3404 5549 4713 … … 2658 
1927 5371 2818 3500 5811 5075 … … 2846 
1928 5581 2900 3657 6086 5115 … … 2808 
1929 5551 3158 3869 6245 5255 2386 2883 2947 
1930 5467 3377 3937 6160 5195 2300 … 2802 
1931 5059 3096 3782 5861 4906 2174 3034 2713 
1932 4913 3283 3666 5632 4916 2331 … 2772 
1933 4836 3342 3722 5884 5039 2439 2859 2695 
1934 4688 3430 3992 5871 5354 2463 … 2798 

 Bulgaaria Tšehhoslovakkia Ungari Rumeenia N. Liit Jugoslaavia Poola Portugal 
1923 … 2151 … … … 1116 … … 
1924 909 2353 1912 … … 1173 … … 
1925 922 2606 2279 … … 1212 … … 
1926 1169 2575 2162 1258 … 1271 … … 
1927 1255 2752 2237 1241 … 1240 … … 
1928 1219 2977 2415 1225 1370 1321 … … 
1929 1180 3042 2476 1152 1386 1367 2117 1536 
1930 1284 2926 2404 1219 1448 1325 1994 … 
1931 1454 2809 2268 1229 1462 1273 1823 … 
1932 1444 2680 2192 1144 1439 1154 1658 … 
1933 1450 2552 2374 1184 1493 1169 1590 … 
1934 1309 2443 2370 1182 1630 1191 1593 … 
 

Allikad: A. Maddison. Monitoring the World Economy, lk. 180–212; J. Valge. Eesti sisemajanduse kogutoodang aastatel 1923–1938. 
Käsikiri. Ilmub ajakirjas “Akadeemia” 2003. aastal. 
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