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1947. aasta rahareformist  
NSV Liidus ja Eesti NSVs: 
teostamine ja vastukajad 

ühiskonnas

Monika Levkin

Sissejuhatus
NSV Liidu 1947. aasta rahareformi kajastavad dokumendid olid kuni 
viimase ajani salastatud ja uurijatele kättesaamatud, mistõttu sai 
see epiteedi „tundmatu reform“. Sündmus iseenesest polnud midagi 
Nõukogude Liidule ainuomast – Teise maailmasõja lõppedes ohjeldas 
enamik Euroopa riike sõjajärgset inflatsiooni rahareformiga. Sõjapida-
mine oli nõudnud raha, katteta finantsvahendite emissioon oli paisu-
tanud rahamassi enneolematult suureks ning majanduse normaalseks 
toimimiseks tuli see käibelt kõrvaldada. Konfiskeeriva iseloomuga 
rahareformid toimusid ülimalt keerulistes sotsiaalmajanduslikes 
tingimustes, Belgias 1944. aastal, seejärel Taanis, Norras ja mujal 
Euroopas. Rahvusvahelisele majandusele kujunes murranguliseks 
1947. aasta, mil NSV Liit ja Ida-Euroopa sulgusid „raudse eesriide“1 
taha. Läänes võeti suund heaoluühiskonna ehitamisele vabaturu 
tingimustes, Jossif Stalin jätkas Nõukogude Liidus industrialiseeri-
mise teed, pidades tarbekaupade tootmist teisejärguliseks. Kergetöös-
tuse takerdumine mõjutas otseselt sõjajärgset tohutut kaubapuudust 
Nõukogude Liidus ning 1947. aastal, mil toimus rahareform ja mindi 

1  Mõiste „raudne eesriie“ pärineb Winston Churchilli nn Fultoni kõnest 5. märt-
sil 1946. aastal. Majanduslikus mõttes said Ida-Euroopa riigid nõukogude mõju-
piirkonnaks just murrangulisel 1947. aastal (vt Applebaum 2013: 277–291).
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üle kaartideta kauplemisele, polnud majanduslikud võimalused selleks 
veel sugugi piisavad. Nõukogulik mainekujundus nõudis aga elanik-
konnalt rahulolu avaldamist ka kõige karmimates tingimustes ning 
nõnda korraldati riigis reformi toetavad „õnnemiitingud“. 

Ajaloolane Jelena Zubkova toob Baltimaade sovetiseerimise polii-
tikas aastatel 1944–1953 välja kaks etappi: kui peale sõda rakendati 
sotsialismile rahumeelse ülemineku poliitikat, siis 1947. aasta sügi-
sest hakati nõukogude süsteemi kehtestama jõuliste meetmete ja 
ühtlustamisega (Zubkova 2009: 98). Propaganda püüdis Eesti elanik-
konda veenda sotsialistliku majandusmudeli eelistes, samas kui nälja-
põgenikelt kuuldu lõi nõukogude tegelikkusest hoopis teise arusaama.

Käesoleva töö eesmärk on heita tundmatule reformile valgust 
uuemate seisukohtade ja allikate põhjal. Artikkel käsitleb esmalt 
rahareformi ja kaardisüsteemi kaotamist NSV Liidus üldisemalt 
ning seejärel võtab vaatluse alla reformi teostamise ja vastukajad 
Eesti NSVs, kus poliitiliste ja majanduslike muutustega kaasnes teise 
kultuuriruumi mõjul igapäevaelu ümberkujundamine. Uurimuse 
üheks ülesandeks on esile tuua kontrast Eesti NSV ajakirjanduses 
kajastuva ja inimeste tegeliku meeleolu ning hoiakute vahel. 

Nõukogude Liidus 1947. aasta detsembris toimunud rahareformist 
annab üldjoontes pildi 1940. aastatel rahandusministriks olnud Arseni 
Zverevi 1973. aastal ilmunud mälestusteraamat (Зверев 1973), mis jäi 
aastakümneteks oluliseks, kuigi memuaaridele omaselt subjektiivseks 
allikaks reformi kohta. 1990. aastate teisel poolel, mil sai võimalikuks 
juurdepääs sõjajärgsete aastate dokumentidele, ilmus uute faktide 
valguses hulk teemakohaseid artikleid ning rahareformi käsitleti 
üldisemate majandus- ja sotsiaaluurimuste raamides. Neid käsitlusi 
on ka siin töös kasutatud. Esiletõstmist väärib J. Zubkova ülevaatlik 
ja omanäoline uurimus sõjajärgsete aastate meeleoludest ja toime-
tulekust Nõukogude Liidus, milles 1947. aasta rahareformi ja kaardi-
süsteemi kaotamist analüüsitakse teravate sotsiaalpoliitiliste problee-
mide taustal (Зубкова 1999). Jelena Tverdjukova käsitleb 1920.–1950. 
aastate majandusajalugu uuemas võtmes (Твердюкова 2011). Kõige 
enam tugineb käesolev artikkel 2010. aastal Moskvas ilmunud allika-
publikatsioonile (Пушкарев 2010), mis sisaldab rahareformi etteval-
mistamise ja läbiviimise kohta seni salastatuna hoitud materjale ja 
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dokumente, paljud neist on raamatus publitseeritud esmakordselt. 
Dokumendikogumiku valguses asetub A. Zverevi raamatus raha-
reformi kohta kirjutatu uude perspektiivi: reformiks valmistumine 
algas tunduvalt varem kui tema mälestustes kirjas. Eesti NSV kohta 
käiva materjali esitamisel toetun tollastele ajalehtedele, Riigiarhiivis 
asuvale rahareformi kohta käivale dokumentatsioonile ja haritlase 
Jaan Roosi2 päevikule. Inimeste arvamused tolleaegsetes Nõuko-
gude julgeolekuaruannetes peegeldavad ilmekalt kontrasti amet-
liku ideoloogia alusel ajakirjanduses kirjeldatu – kus meeleolude 
kujundajana eestkõneleja rolli haaranud propagandatulv maalis 1947. 
aasta sündmustest ülevaid kujutluspilte – ja inimeste tegelike hoia-
kute vahel. Kirjamees Jaan Roosi päevik peegeldab sündmusi vahe-
tult, pealtnägija silmade läbi, ja on seetõttu elanikkonna meeleolude 
arvestamisel oluliseks allikaks (Roos 2000). Paljud teised mälestuste-
raamatud käsitlevad toidukaartide aega ja sõjajärgset karmi elu pea 
sama traagiliselt.3

Rahareformi ettevalmistamine ja 
läbiviimine NSV Liidus

Majanduse arengu põhijooni sõjajärgses NSV Liidus
Sõda oli nõudnud enneolematuid vahendeid hüppeliselt tõusnud 
kulude katteks, käibiva raha hulk oli kasvanud neljakordseks. Relvas-
tuse tootmisele allutatud tööstus ei suutnud pakkuda küllaldaselt 
tarbekaupu, raharinglus kaubanduses pidurdus ning raha kogunes 
elanikkonna kätte – toidu- ja tarbekaupade puudus takistas oluli-
selt finantsmajanduse toimimist. Elanikkonna tõhusamaks varus-
tamiseks oli 1941. aasta juulis kehtestatud ühtne riiklik normeeritud 

2  Jaan Roos (1888–1965), haridustegelane ja kirjamees. Rändas end võimude eest 
varjates linnas ja maal, kohtus sadade inimestega ning talletas kuuldu-nähtu 
päevaraamatusse. Tema päevikus „Läbi punase öö“ kajastuvad sündmused Eesti 
NSVs 1944. aasta lõpust kuni 1950. aastate keskpaigani.
3  Nt Eesti rahva elulood III. Elu Eesti NSVs. Koostanud Rutt Hinrikus. Tallinn: 
Tänapäev, 2003; Oiderma, H. Elu sõlmed. Tallinn: Faatum, 2007; Pakk, E. Meile 
antud ajast. Tallinn: Ilo, 2007; Raave, K. Üksainus elu. Halliste: K. Raave, 2003; 
Rooma, E. Emajõe ääres kasvanud. Onu Eskimo mälestusi. Tartu: E. Rooma, 2008.
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kaubandus ehk kaardisüsteem toidu- ja tarbekaupadele.4 Kaartide 
alusel müüdava kauba normid ja hinnad olid rangelt fikseeritud, 
püsides sõja ajal sõjaeelse hinna tasemel (Твердюкова 2011: 89–90) 
ning olid oluliselt madalamad turu- ja kommertshindadest samadele 
kaupadele.5 Kolhoosnikud sõltusid täielikult isiklikust majapidami-
sest. Kaardisüsteem muutus aasta-aastalt keerulisemaks: kui 1941. 
aastal käibis 12 erinevat kaarti, siis 1944. aastaks oli kasutusel kesk-
miselt 130–135 erinevat kaarti ja talongi, näiteks Moskvas 149, Lenin-
gradis 171 (Твердюкова 2011: 89–91). 

Linnade toiduainetega varustamise probleemi püüdis riik lahendada 
kolhoosituru-kaubandusega: kolhoosnikel lubati linnades turustada 
isiklikke aia- ja majapidamissaadusi. Kuna riiklikust kaubandusvõr-
gust polnud peaaegu midagi osta, toodi toit ja rõivad järjest kasva-
vate hindadega kolhoositurult. Sõja tingimustes toimis kolhoositurg 
vabaturuna ning turuhinnad püsisid kõrged (Твердюкова 2011: 71).

Mais 1944 laienes NSV Liidu suurematesse linnadesse Kaubanduse 
Rahvakomissariaadi taasloodud Erikaubanduse Peavalitsuse6 süsteem 
– riiklik kõrgendatud hindadega kaubandus – ning 1947. aasta lõpuks 
oli riigis sadu Osobtorg’i kauplusi, kaubamaju, restorane, puhve-
teid. Enamikule nõukogude inimestest oli see paraku vaid vaata-
misväärsus, „kommertsime“, sest isegi peale hindade langetamise 
kampaaniaid ei muutunud kaubad neile taskukohaseks.7 

Kaardisüsteemi kaotamine oli sõjajärgse viisaastaku põhiüles-
andeid. Seda ei saanud teha rahuaegse majanduse taastamiseta, 

4  Normeerimisele kuulusid põhitoiduained, nagu leib, liha ja lihasaadused, kala 
ja kalatooted, taime- ja loomarasv, suhkur, tangud ja makaronitooted.
5  Näiteks sõja ajal ja esimestel sõjajärgsetel aastatel enamiku elanikkonna põhi-
toiduks olnud rukkileiva hind varieerus Venemaa eri regioonides 1946. aasta suvel 
75 kopikast 1,15 rublani, samas kui kommertshind oli 8–10 rubla kilogrammi eest 
(vt Зубкова 1999: 70).
6  Glavosobtorg (vene k) – Главное управление особой торговли.
7  1944. aastal langetati hindu 11%, näiteks suhkur odavnes 65 rublalt 55-le, 100 
grammi kompvekke hakkas maksma 120 rbl asemel 100 rbl, margariin 60 rbl ase-
mel 50 rbl. Keskmine töölise ja teenistuja palk oli 1945. aastal 442 rbl kuus. 1946. 
aastal langes leiva hind Moskva ja Leningradi kommertskauplustes 10 rublalt 8-le, 
samas tõusis normihind 1 rublalt 3 rublale. Liha hind langes 120 rublalt 80-le, 
normihind tõusis 12 rublalt 30-le (vt Твердюкова 2011: 77).
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kaubanduse tuluallika – tekstiili- ja kergetööstuse – käivitamiseta 
(Зверев 1973: 229). 

Rahareformi ettevalmistamine
1943. aasta jaanuaris moodustatud töögrupp Vassili Djatšenko eest-
vedamisel sai rahanduse rahvakomissarilt salajase ülesande töötada 
välja ettepanekud rahuaegse rahanduse toimimiseks (Пушкарев 2010: 
34). Tulevase rahareformi alusdokument valmis 1943. aasta novemb-
riks. Ettevalmistusgrupi juht V. Djatšenko soovitas ellu kutsuda sõja 
esimestel aastatel tõhusalt toiminud kommertskaubandussüsteemi 
kui esimese etapi edasise rahareformi elluviimisel. See andis võima-
luse käibest korjata raha, pakkuda konkurentsi turuhindadele ning 
ühtlustada hinnataset. 

Raharingluse normaliseerimiseks oli põhimõtteliselt kaks teed: tasa-
kaalustada kaubanduslikud-rahalised suhted loomulikul teel, toot-
miskasvu läbi, nii et tarbimise elavnedes eemaldatakse liigne raha-
mass käibest. Selleks oleks hinnanguliselt kulunud neli-viis aastat. 
Teiseks, radikaalseks võimaluseks oli rahareform, mille käigus konfis-
keeritakse korraga suur hulk raha. Majanduslikult ja poliitiliselt peeti 
sobivamaks teist varianti. Rahareform pidi ellu viidama lühikese aja 
jooksul üheaegselt kogu riigis.8 Ettevalmistustöö hoiti ülimalt salajas, 
A. Zverevi sõnul ei protokollitud isegi poliitbüroo istungeid, et andmed 
ei kajastuks paberil (Зверев 1973: 233). 

28. detsembriks 1944. aastal valmis töögrupil rahareformi elluvii-
mise plaan. Tõdeti, et kommertskaubanduse teel pole võimalik liigset 
rahamassi käibest korjata: kõrgete hindade tõttu pole kaup laiale 
tarbijaskonnale kättesaadav. Rahanduskomisjoni aruteludel pöörati 
suurt tähelepanu spekulantide ja turul talusaadustega kauplevate 
maaelanike küsimusele. Domineeris seisukoht, et enamik käibivast 
sularahast on turul tulu teeninud talunike „sukasääres“. Lahendu-
sena nähti kolhoosituru rolli vähendamist kaubavahetuses – see aga 
eeldas hindade ühtlustamist, kaardisüsteemi kaotamist ning piirangu-
teta riiklikku kaubandust. Kaardisüsteemi kaotamine ja raha reformi 
toimumise aeg seati sõltuma esmatarbekaupade tootmises sõjaeelsega 
võrreldava taseme saavutamisest (Пушкарев 2010: 106–113). 

8  Reformi elluviimiseks soovitas A. Zverev 2–2,5 kuud (Пушкарев 2010: 207).
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20. aprilli 1946. aasta avalduses tõdes rahanduse töögrupp, et kaar-
tide kaotamisele peab eelnema rahareform. Hinnanguliselt oli käibi-
vast 65 miljardist rublast kolmandik, s.o 22 miljardit linnaelanike, 
ülejäänud 44 miljardit maaelanike käes. Normaalseks majanduse 
toimimiseks oli vajalik 25–30 miljardit rubla, seega kaks korda vähem 
olemasolevast. Rahavahetus teeks võimalikuks täpsustada rublade 
hulk ja territoriaalne paiknemine ning aitaks välja selgitada ebasea-
duslikul teel suured summad omandanud isikud (Пушкарев 2010: 
184). Spekulantide ja talunike kätte kogunenud rahatagavara konfis-
keerimise meetmeks sai kõrge rahavahetuskursi kehtestamine. Radi-
kaalsemate sammude pooldajad soovitasid sularaha vahetada kursiga 
15:1 (viisteist rubla vanas rahas ühe uue vastu), riigipanga juhataja 
Jakov Golevi ettepanek oli 2:1, mis arvestaks ka tööliste säästudega 
(Пушкарев 2010: 15, 191). Poliitbüroo ja isiklikult Stalini otsusega 
määrati kursiks 10:1, mis fikseeriti 1947. aasta 19. juuni rahareformi 
projektis (Пушкарев 2010: 577). Oluline oli saavutada kontroll sula-
raha liikumise üle – uue sularahamassi tekkimine sõltus nüüd terri-
toriaalselt järgitavast riiklikult planeeritavast emissioonist.9

27. mail 1947. aastal loodud rahareformikomisjoni kuulusid V. Molo-
tov, N. Voznessenski, L. Beria, A. Ždanov, A. Mikojan, G. Malen kov, 
A. Kossõ gin, A. Zverev, J. Golev ja G. Kosjatšenko. Sama aasta 
juunis esitas komisjon J. Stalinile rahareformi elluviimise projekti, 
novembris-detsembris tutvustati tulevast reformi kohtadel, toimusid 
liiduvabariikide ning oblastite finantsjuhtide, panga- ja hoiukassade 
töötajate koosolekud (Пушкарев 2010: 221, 242, 317). 

Hoolimata rangest salastatusest levis informatsioon tulevasest refor-
mist ootamatult kiiresti, tekkis ohjeldamatu ostupaanika kauplustes 
ja segadus hoiukassades. Tõenäoliselt pärines teave reformi kohta 
partei keskaparaadist, kus oldi kursis üksikasjadega, ning nomenkla-
tuur oli esimeste seas hoiuarvetele raha paigutamas ning kauplustes 
väärtasju ostmas. Reformi konfiskeerivat mõju õnnestus kaubandus-
võrgu töötajatel ja parteiringkonnal vältida (Левичева jt 2011: 50–54).

9  Пушкарев B. C. Денежная реформа 1947 г. и „черный“ рынок. http://www.
bonistikaweb.ru/KNIGI/den-20.htm.
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Kaartideta kauplemiseks valmistus valitsus varakult, luues edu 
tagamiseks reservfonde. ÜK(b)P Keskkomitee Poliitbüroo istungil 13. 
detsembril andis J. Stalin korralduse eraldada täiendavalt riigireser-
vist toidukaupu suuremate linnade, eelkõige Moskva ja Leningradi 
varustamiseks (Пушкарев 2010: 329). Reformi eelõhtul, 15. detsembril 
valitses suurlinnade, eelkõige pealinnade kaupluste lettidel sõjaeel-
sega võrreldav kaubaküllus – inimesed käisid kauplustes „ekskur-
sioonil“. Moskvas ja Leningradis õnnestus kaubaküllus säilitada ka 
reformijärgsel ajal, ent majanduslikku tegelikkust peegeldas teiste 
piirkondade varustamine, mis oli ülimalt kriitilises seisus (Зубкова 
1999: 85).

Kaardisüsteemi kaotamine ja rahareform
Kaardisüsteemi kaotamisel NSV Liidus oli tugev poliitiline alatoon. 
J. Zubkova sõnul varjutasid propagandistlikud eesmärgid majan-
dusliku otstarbekuse: kaardisüsteem kandis omalaadset sõja-aastate 
pitserit ning selle kaotamine pidi näitama sotsialistliku majanduse 
tugevust. Oli tarvis kaartidest esimesena vabaneda, ennetades teisi 
sõja ajal kaardisüsteemi kehtestanud riike – Suurbritanniat, Prantsus-
maad, Itaaliat, Austriat. Algul planeeriti kaardid kaotada juba 1946. 
aastal, kuid sügisel riiki tabanud toidukriis lükkas sündmuse edasi. 
29. augustil 1946. aastal teatas ajaleht Pravda, et seoses põuaga mitmes 
oblastis ja vilja kokkuhoiuga viiakse kaardisüsteemi kaotamine 1946. 
aastalt 1947. aastale.10 Poliitilise prestiiži saavutamine maailmaareenil 
polnud ainus ruttamise põhjus, ka rahvas oli rahulolematu, seos-
tades kaardisüsteemi sõjaajaga. Paljude silmis pidurdas kaardisüs-
teem majanduse toimimist, kuid samas oli riigis suur hulk inimesi, 
keda kaardileib hoidis näljasurmast. Ootamatuks ei saanud kaardi-
süsteemi kaotamist 1947. aastal pidada, ootamatu oli sellega kaasnev 
rahareform (Зубкова 1999: 81).

Otsuse kaardisüsteemi kaotamise ja rahareformi kohta võttis 
ÜK(b)P Keskkomitee büroo vastu laupäeval, 13. detsembril 1947. aastal 
(Пушкарев 2010: 328–338). 14. detsembril teatati rahavahetusest 

10  Денежная реформа 1947 г. В CCCP и конфискационные денежные реформы 
в Eвропе 1944–1948 гг. (http://www.bonistikaweb.ru/KNIGI/den-20.htm).
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raadios, kuid mitte üksikasjadest. Järgmisel päeval avaldati ajakir-
janduses „NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja ÜK(b)P Keskkomitee 
määrus rahareformi teostamise ning toidu- ja tööstuskaupade kaar-
tide kaotamise kohta“ (Пушкарев 2010: 329).

Rahareform leidis aset 16.–22. detsembril 1947. aastal üheaegselt 
kogu NSV Liidu territooriumil, kaugpiirkondades 16.–29. detsembril. 
Käibesse tulid uued rublad. Vahetamisele kuulus elanikkonna, riik-
like, ühiskondlike ja kooperatiivsete ettevõtete-organisatsioonide 
ning kolhooside raha. Mündid jäid käibesse nominaalse väärtusega. 
Raha, mis jäi vastaval perioodil vahetamata, annulleeriti. Sularaha 
vahetati kursiga 10:1 (10 rubla vanas vääringus ühe uue rubla vastu). 
Hoiused vahetati järgmiselt: summad kuni 3000 rubla nominaalselt 
1:1; suuremad summad, kuni 10 000 rbl 3:2 (esimesed 3000 rbl nomi-
naalselt); üle 10 000 rbl väärtuses hoiused vahetati 2:1. Kooperatiiv-
sete ettevõtete ja kolhooside arvetel olnud raha vahetati kursiga 5:4. 
Maksud, võlad ja finantskohustused jäid muutmata. Detsembrikuu 
töötasud, pensionid, toetused ja summad ettevõtete majanduskulu-
deks maksti välja uutes kupüürides.

Samaaegselt rahareformiga kaotati 16. detsembril kaardisüsteem. 
Kehtestati ühtsed riiklikud hinnad toidu- ja tarbekaupadele. 

Rahareformi tulemused
3. jaanuaril 1948. aastal esitas rahandusminister A. Zverev ettekande 
J. Stalinile 1947. aasta rahareformi tulemustest (Пушкарев 2010: 
346–358). See on põhjalik aruanne rahareformi ettevalmistamisest 
ning rahanduse seisust peale reformi NSV Liidus.

1947. aasta 1. detsembri seisuga oli käibes 63,4 miljardit rubla. Sellest 
0,8 miljardit müntides, mis ei kuulunud rahareformi käigus vaheta-
misele. Hoiuseid oli 16,5 miljardi rubla väärtuses. Reformi toimumise 
ajaks oli sõjas hävinud, seega vahetamisele mittekuuluv summa ligi 
6 miljardit rubla. Riigilaen oli 1947. aastaks kasvanud 125 miljardini 
(1941. aastal oli see 39 miljardit). Toimus riigilaenude konversioon: 
kõik kodanike, kolhooside ja kooperatiivsete ettevõtete laenud 1947. 
aastani vahetati uute obligatsioonide vastu 3:1. Vähenes riigivõlg ning 
sellega seotud eelarvekulu.
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Rahareformi käigus vahetati NSV Liidus 16.–28. detsembril, s.o. 
koos kaugpiirkondadega, sularahana 37,7 miljardit rubla vana raha. 
16.–22. detsembril vahetati 37,2 miljardit, neist 14,6 miljardit linnades 
ja 13,2 miljardit maal asuvates vahetuspunktides. Üle 6 miljardi laekus 
kaubandusest, 3 miljardit teistest kanalitest.

Hoiused vähenesid 18,6 miljardilt 15 miljardi rublani. Hoiuste sood-
samal kursil vahetamise eesmärk oli stimuleerida elanikkonda paigu-
tama säästusid hoiukassadesse. Reformi käigus vahetati elanik konnale 
2,8 miljardit uut rubla. 16.–25. detsembril maksti uutes kupüürides 
välja ka detsembrikuu töötasu, pensionid, toetused ja summad ette-
võtete majanduskuludeks, kokku 14,6 miljardit rubla.

Rahareform täitis ministri sõnul eesmärgid: liigne raha korjati 
käibelt, likvideeriti suured hoiused, riigivõlga vähendati. Kaardisüs-
teemi kaotamisega kaasnes hindade langus ning tõusis rubla ostu-
jõud. Nüüdsest oli oluline rahapalga tähtsus tööviljakuse tõstmisel 
ning kolhoosnike motiveerimisel. A. Zverevi sõnul võtvat maal raha-
ringluse taastumine, arvestades hinnalangust kolhoositurul ja sula-
raha vähesust, aega vähemalt aasta. Tarbimise ergutamiseks tegi 
rahandusminister ettepaneku langetada viina, veini ja õlle hinda, 
kuna nende ostmine on järsult vähenenud (Пушкарев 2010: 364).

Rahareform Eesti NSVs ja selle 
vastukajad ühiskonnas

Eesti NSV sõjajärgne ülesehitus järgis sotsialistlikku mudelit: eelis-
arendati rasketööstust, põllumajandus ning kerge- ja toiduainete-
tööstus olid vähem tähtsad. Talupoegadelt kogutud toiduained ja 
normitoodang viidi Nõukogude Liidu nn vanadesse vabariikidesse, kus 
kolhoosikorra tingimuste ja ikaldunud saagi tõttu oli olukord toiduga 
katastroofiline. Samas valgus Eestisse hulgaliselt näljapõgenikke. Kel 
raha oli, ostis leiba ja jahu: hinnad siinsetel turgudel tõusid kaks-
kolm korda (Zubkova 2009: 117). Oktoobrist 1944 kehtis Eesti NSVs 
kaardisüsteem toidu- ja tööstuskaupadele. Põllumajandusega seotud 
isikud kaarte ei saanud. Linnaelanikkonnale sai toimetulek tõsiseks 
katsumuseks, sest kaartide alusel polnud toiduaineid pea üldse saada, 
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madalate palkade11 tõttu ei olnud hinnad turul taskukohased. Olaf 
Mertelsmann on välja toonud, et 1947. aastal oli kehva toiduainetega 
varustatuse tõttu Eesti NSVs imikute suremus linnas umbes kaks 
korda kõrgem kui maal (Mertelsmann 2010: 93).

Rahareform ja kaardisüsteemi kaotamine Eesti NSVs
Rahareformi elluviimine eeldas rahandussüsteemi valmisolekut – 
rahavahetus pidi toimuma operatiivselt nädala jooksul – ning nõudis 
kaadri valimist ja ettevalmistamist. 1947. aasta novembris arutati Eesti 
NSV Rahandusministeeriumi kolleegiumi koosolekul töötajate usal-
dusväärsuse küsimust. Järgnevatel päevadel organiseeriti põhjalik 
kaadrite kontroll ja kõrvaldati sobimatu element.12 Rahareformi korral-
damine kohtadel algas ühtse plaani kohaselt 14. detsembril. Ülevaate 
sellest annab Viljandimaa julgeolekutöötaja aruanne13: maakonna 
juhtkond tutvus 14. detsembril kell 15.00 rahareformi läbiviimise 
juhendiga. Kohaliku võimu ja sisekaitsevägede esindajad valisid 
16. detsembriks 22 rahavahetuspunkti asukohta, kooskõlastasid nende 
isikkoosseisu ja valve, samuti neli rahaveo marsruuti. Ettevalmistuse 
käigus eemaldati organisatoorsest meeskonnast ja rahavahetuspunk-
tide töötajate seast mitteusaldusväärsed inimesed, kel oli varasemast 
ajast rikkumisi kaubanduse või rahanduse alal, kuid ka need, kes 
olid kahtlased poliitilistel põhjustel. Selleks et tagada rahavahetus-
punktide turvalisus ka kõige kaugemates valla piirkondades, asendati 
valvemeeskonnad varem komplekteeritud miilitsa- ja rahvakaitse-
üksuste asemel kohalikust garnisonist pärit sisekaitseväelastega. 
Rakendati ka usaldusväärseid rahvakaitsemehi. Relvastatud valve 
saatel veeti 16. detsembril raha vahetuspunktidesse ning kell 12.00 
algas raha vahetamine. Viljandi linnas varustati 15. detsembri öösel 
kauplused toidu- ja tööstuskaupadega ning 16. detsembri hommikul 
mindi Viljandis üle kaartideta kauplemisele.

11  Väljaõppinud tööline teenis tollal umbes 500–600 rubla kuus, väljaõppeta aga 
vaid kuni 300 rubla, mis vastas kuue kilo leiva hinnale. Detsembriks 1947 oli leiva 
turuhind tõusnud 20–25 rublalt 50–60 rublale (vt Mertelsmann 2010: 92).
12  ERA R-4-3-45, l. 173–174 (Eesti NSV Rahandusministeeriumi kolleegiumi koos-
oleku protokoll, 19. november 1947). 
13  ERAF 131SM-1-117, l. 151 (Ettekanne rahareformi ja kaardisüsteemi kaotamise 
läbiviimisest Viljandimaal). 
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Eesti NSVs rakendati rahareformi korraldamiseks 280 rahavahe-
tuspunkti ja 1000 töötajat (NSV Liidus vastavalt 35 000 ja 128 400) 
(Пушкарев 2010: 310).

16.–22. detsembril esitati Eesti NSVs vahetamisele 278 miljonit rubla 
vana raha, mis moodustas 0,7% kogusummast (NSV Liidus tervikuna 
vahetati sel perioodil 37,2 miljardit rubla vana raha) (Пушкарев 2010: 
353). Rahavahetuspunktidesse esitati 222 miljonit rubla, millest 116,4 
miljonit rubla laekus maapiirkondadest, 39 miljonit kaubandusest, 
17,1 miljonit muul teel (Пушкарев 2010: 347).

16.–22. detsembril vahendati Eestis 150,7 miljonit rubla uut raha 
(NSV Liidus tervikuna 16 802, 8 miljonit rubla) (Пушкарев 2010: 345).

Rahareformi kajastamine Eesti NSV päevalehtedes
Pühapäeva, 14. detsembri õhtul kell 18.00 teatati rahareformist ja 
kaardisüsteemi kaotamisest raadio teel. Töökollektiivides toimusid 
ülekande ühiskuulamised. Esmaspäeval avaldati ajakirjanduses 
reformi ametlikud dokumendid ja rõhutati, et see on viimane ohver, 
mis elanikkonnal tuleb kanda. „Valitsuse hool töötajate eest“, „Kõikjal 
õnnelikud näod“, „Töörahva suur võit“ kõlasid pealkirjad ajakirjan-
duses, peegeldades „rõõmumiitinguid“ kogu vabariigis. Eesti NSV 
kaubandusminister A. Hansen manitses: „Väga palju oleneb nüüd 
ostjaskonnast endast. Pole vaja tormata ega kaubakoguseid kokku 
ahnitseda. Kui ostjaskond arvestab sisseostudel enamvähemgi oma 
tegelikke vajadusi ega hakka kokku ahnitsema mõttetuid tagavarasid, 
ei ole kaubanduses karta häireid isegi eesseisval üleminekuajajärgul, 
rääkimata juba tulevikust, kus NSV Liidu võimsad ressursid kindlus-
tavad mitte ainult stabiliseerumise, vaid pideva tõusu ja kauba koguste 
suurenemise vastavalt töötajate ostujõu kasvule.“14

Postimees vahendas reformi esimese päeva (16. detsembri) meele-
olusid artiklis „Suur elevus Tartu kauplustes“: „Põhilisi toiduaineid, 
leiba, saia, liha, kala, piima, rasva jne, jätkub kõigile. Tähelepandav 
on seegi, et näiteks liha ja piimakauplustes ei suudetud realisee-
rida pooltki päeva müügiks määratud kogust liha, vorsti, piima ja 
juustu. Ka leiva osas jäid kauplustes õhtul suured ülejäägid. Eriti 

14  Rahva Hääl, 15.12.1947.
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nõutud olid kompvekid ja suhkur, seetõttu said need mitmes kaup-
luses enne õhtut otsa. /…/ Tartu erikaupluses oli müüa laias valikus 
kompvekke, biskviiti, šokolaadi, tubakasaadusi, veine ja likööre. 
Võib julgesti öelda, et suurem osa marke on tartlastele senitund-
matud. Ei puudu ka mandariinid, martsipan, suhkur ja harilik 
viin.“15 Esimest kaardivaba kauplemise nädalat kommenteerib Eesti 
NSV Toidu ainetetööstuse minister L. Lüüs: „Elanikkonna varus-
tamine reformi esimese nädala jooksul näitab, et leivaga varusta-
mine linnades on toimunud mitte üksnes häireteta, vaid ettevõt-
teil on olnud isegi teatavaid raskusi toodetud leiva turustamisega. 
Nõudlus oli väiksem kui oli ette arvestatud.“16 Elanikkonna varusta-
misel tekkinud probleeme põhjendati asjaoluga, et mõned inimesed 
ostavad rohkem kui hädapärast tarvis. Müüjate õlule langevad 
„uued ülesanded kaubanduses – uus olukord nõuab suuremat valv-
sust ja klassiteadlikkust ning teovõimet kogu töötavalt rahvalt, eriti 
kaubandustöötajailt“.17 27. detsembri Rahva Hääl tõi mõned puudused 
ka kaubanduse korralduses: kirjutati, et kui kauplusi ei varustata 
ja leiba ei jätku, siis on see kaubandusorganisatsiooni süü. „Kaupa 
on külluses“ on detsembri kuu lehtede teema.

Elanikkonna vastukaja rahareformile
Julgeolekutöötajate aruannetes18 maakondadest on ära märgitud 
meelepaha ja pettumus, mis reformiga seoses vallandus. Kaardisüs-
teemi kaotamist oli oodatud poolehoiuga, lootuses, et edaspidi saab 
kõike vabalt osta. Kui aga juba esimestel reformipäevadel ilmnes, et 
isegi esmatarbekaupu ei jätku, suhtumine muutus. Kauplustes olid 
pikad järjekorrad ja riiulitel valitses tühjus, kuid ajalehtedes – „kaupa 
on külluses“.

Julgeolekuorganite andmeil toimus Virumaa rahavahetuspunktides 
raha vahetamine mitmel pool alles 17. detsembril. Rakveres müüdi 
sel päeval vaid musta leiba, lihasaadusi reformi päevil Rakveresse 

15  Postimees, 17.12.1947.
16  Noorte Hääl, 23.12.1947.
17  Rahva Hääl, 24.12.1947.
18  ERAF 131SM-1-117 (ENSV RJM eriteadaanded elanikkonna meeleoludest seo-
ses rahareformiga). 
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ei toodudki. „See on see lubatud kaubaküllus, ei ole raha ega toitu, 
mis see tööinimene peab nüüd tegema?“19 Kundas polnud piisa-
valt ei toidukaupu ega muid kaupu ning töölised, kel uus raha küll 
käes, seisid tühjade lettide ees. Tekkis küsimus – kas see on ikka 
kaardi süsteemi kaotamine, mida nõukogude valitsuse määrus silmas 
pidas?20 Julgeolekutöötaja ettekanne vahendab Kreenholmi manufak-
tuuri tööliste arvamust, et reformi tagajärjel jäävad nad nälga, sest 
nüüd tekivad toidukauplustes järjekorrad, milles tööinimesel pole 
aega seista – Narvas tekkis 16. detsembril hiigelpikk leivajärjekord. 
„Kaupadega varustamine läheb hullemaks kui kaartide ajal. See on 
algus, kui kauplustesse toodi toidukaubad, varsti on poed tühjad.“ 
„Vot see on see nõukogude valitsuse ettevõtmine: poed on tühjad 
ja tööinimene palgast küll ära ei ela, pealegi müüakse kõike ikka 
normi alusel.“21 Ka Viljandis olid kauplused toiduainetega halvasti 
varustatud, poodide uste taga tekkisid järjekorrad juba kell neli-
viis hommikul. Salme kirjutas22: „Meil on linnas nagu revolutsioon, 
inimesed on tänavail, vehivad kätega ja vahivad valjuhääldit, kust 
tuleb teateid rahavahetuspunktide kohta. Linn on paanikas. Viimastel 
päevadel jooksime nagu hullud ringi. Muuseas kukkus rahakurss 
kohutavalt – 100 rubla hinnati 10 rublale.“ Kirovi oblastisse adres-
seeritud konfiskeeritud kirjast: „Paljud kaotasid oma raha. Meil ei 
olnud palju, aga ikkagi oli – nüüd oleme vaesed nagu pole elus enne 
olnud. Kõik on vabakaubanduses, oleks hea, kui midagi osta oleks – 
kauplused on tühjad.“23 

Tartus suhtuti rahareformi valdavalt poolehoiuga, kuna see oli 
mõjuv samm spekulantide vastu. Leidus aga neidki, kelle meelest: 

19  ERAF 131SM-1-117, l. 147–150 (Ettekanne elanikkonna meeleoludest seoses 
rahareformi läbiviimisega Virumaal, 17.12.1947). 
20  ERAF 131SM-1-117, l. 173–174 (Ettekanne rahareformi ja kaardisüsteemi kao-
tamise läbiviimisest, 22.12.1947). 
21  ERAF 131SM-1-117, l. 154–156 (Ettekanne Narva elanikkonna meeleoludest 
seoses rahareformiga, 17.12.1947); ERAF 131SM-1-117, l. 179–180 (Ettekanne ela-
nikkonna meeleoludest seoses rahareformiga, 22.12.1947).
22  Eriteated sisaldavad väljavõtteid erakirjavahetusest, kandes nimetust „PK“ 
(postikontrolli materjal).
23  ERAF 131SM-1-117. l. 161 (Ettekanne rahareformi ja kaardisüsteemi kaotamise 
läbiviimisest Viljandimaal, 19.12.1947). 
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„Rahvalt korjatakse raha ära, tuleb uus maailmasõda.“24 Pärnumaal 
arvati samuti, et muudatuste aeg on käes: „Hoolimata rahareformist, 
ei jää nad siia kauaks. Peale jõule tuleb uus valitsus ja rahareform on 
esimene samm selleks“.25 16. detsembril, esimesel kaartideta kauple-
mise päeval, polnud Võrus töölised ega teenistujad töötasu uues rahas 
veel kätte saanud, ostis vaid talurahvas, kes ei tahtnud rahavahetuse 
järjekordades seista ja kasutas vana raha majapidamistarvete soeta-
miseks. Reformijärgsetel päevadel jätkus Võru kauplustes vaid leiba, 
keerulises olukorras inimesed nurisesid: „Reform ei toonud tööinime-
sele midagi head, see saab kauplusesse alles peale tööd, selleks ajaks 
on kõik juba tühi ja nii ei saa sedagi, mis kaartidega sai.“26

Eesti NSV siseminister kindralmajor A. Resevi ettekandest 16.–19. 
detsembri kohta Eesti NSV valitsusele: toidukaupu – suhkrut, võid, 
liha ja muud – ei jätkunud ning seetõttu tekkisid kauplustes pikad 
järjekorrad. Tallinnas jätkus nimetatud toiduaineid vaid päeva esime-
seks pooleks. Rahavahetuspunktid polnud 16. detsembril mõnel pool 
Harju-, Viru- ja Tartumaal avatud. 17.–19. detsembril töötasid raha-
vahetuspunktid kell 10–15.00; 19. detsembril osaliselt 15–20.00. 18. 
detsembril tekkis raha vahetamisel järjekordi, sest kauplused ei võtnud 
enam vana raha vastu. 21. detsembril kuulutati vahetuspunktides 
välja puhkepäev. 22. detsembril lõpetas NSV Liidu Riigipank kõikjal 
vana raha ümbervahetamise uue vastu ning vahetuspunktid suleti.27

1947. aasta sündmused vahetu kogemusena päevikusse talletanud 
kirjamees Jaan Roos rändas end võimude eest varjates linnas ja maal, 
kohtus sadade inimestega ning märkis kuuldu-nähtu päevaraama-
tusse. 16. detsember Jaan Roosi päevikus: „Täna on siis lõpuks see 

24  ERAF 131SM-1-117, l. 159–160 (Ettekanne elanikkonna reageerimise kohta 
NSVL Ülemnõukogu Presiidiumi määrusele rahareformi teostamise ja kaardi-
süsteemi kaotamise kohta, 17.12.1947). 
25  ERAF 131SM-1-117, l. 157–158 (Ettekanne rahareformi teostamise ja kaardi-
süsteemi kaotamise määruse täitmise kohta 16. detsembril Pärnu maakonnas, 
18.12.1947). 
26  ERAF 131SM-1-117, l. 184–186 (Ettekanne Võrumaal läbiviidud operatiivtöö 
tulemustest seoses rahareformiga, 23.12.1947). 
27  ERAF 1-5a-62, l. 39 (Ettekanne ENSV MN esimehele A. Veimerile, EKP KK 
sekretärile N. Karotammele, NSVL siseministri asetäitjale kindralpolkovnik Sero-
vile, 19.12.1947). 



1947. aasta rahareformist NSV Liidus ja Eesti NSVs

113

kaua kardetud rahamuutusepäev. Senine raha nullistub ja kehtima 
hakkab uus raha. Raadio ja ajakirjandus pasundavad, et seda olevat 
tehtud rahva huvides. Maailm olevat üllatatud, kuidas vene valitsus 
oma rahva kasude eest hoolitseb. /…/ Tänasest maksab 1 rubla 10 
kopikat, s.t. muutus 10 korda odavamaks. See, mida keegi ei uskunud, 
on ometi sündinud. Vaesemad inimesed kaotavad seetõttu kõige enam. 
Raha läheb odavamaks, aga tarbeainete hinnad jäävad samaks või 
lähevad veel kallimaks. Öeldakse, et töötav inimene saab kasu, sest 
palgad jäävad muutmata. See on kõik pettekujutus, sest kõik kaardid, 
orderid ja limiidid ning punktid kaovad. Töötav inimene peab nüüd 
kõike ostma vaba turu hinnaga. Inimesed arvasid enamasti, et valitsus 
laseb teatava summagi raha täiesväärtuses ümber vahetada, aga mitte 
rublatki ei lase. Jah, tõsi, neile, kellel oli raha pangas, vahetatakse 
3000 rubla üks ühe vastu. See on jälle saatanlik võte. Keegi ei usal-
danud raha panka viia.“ (Roos 2000: 205) J. Roos kirjutab: „Inimestele 
on palju raha kätte jäänud, ühele Põltsamaa mehele näiteks 87 000 
rubla, teisele 60 000. Raha vahetatakse pankades ja valla majades, 
kus kirjutatakse rahavahetajate nimed üles ja ka summad, mida nad 
vahetavad.“ Rahakatastroof, nagu J. Roos seda nimetab, „on igal pool 
tekitanud hirmsat viha. Isegi kommunistid on viha täis. Ajalehed 
aga kirjutavad, et rahvas juubeldab ja peab rõõmumiitinguid“. (Roos 
2000: 206–209.)

Kokkuvõte
16.–22. detsembril 1947. aastal toimus NSV Liidus rahareform ja 
üleminek kaartideta kauplemisele. Rahareformiks hakati valmistuma 
juba 1943. aastal. Sõjapidamine nõudis raha ning liigselt emiteeritud 
rublad tuli pärast sõda käibelt eemaldada. 1946. aasta raske ikalduse 
tõttu lükati edasi sõjaaegse kaardisüsteemi kaotamine. Rukkileiva – 
mis oli enamiku elanikkonna põhitoit – turuhind tõusis enam kui 
kümnekordseks. Riik ei suutnud inimesi toiduga varustada, üle poole 
elanikkonnast nälgis ja keerulises olukorras lubati talunikel turul 
talusaadusi müüa. Maaelanikele kaardisüsteem ei laienenud, nad ei 
saanud teenitud rublasid riiklikus kaubandusvõrgus realiseerida, ja 
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nii kinnistus rahareformi ette valmistades arvamus talunike „suka-
säärde“ kogutud sularahast. 1947. aasta rahareformi käigus vahetati 
raha 14,6 miljardit rubla linnades ja 13,2 miljardit maal; kinnitust ei 
leidnud reformi üks põhiseisukoht, et maal on enam kui pool käibi-
vast sularahast. Reformi toimumise lühike aeg ja halb infrastruk-
tuur piirasid mõnel pool rahavahetuspunktidesse jõudmist, ka hirm 
suuremaid summasid avalikustada annulleeris osa raha, kuid vaiel-
damatult konfiskeeris rahareform elanikkonna säästud ja kinnistus 
mälestustes kui „röövellik“ reform. Rahareform viidi ellu kiirelt ja 
efektiivselt, nagu see oli sõnastatud 1944. aasta projektis. Rubla väärtus 
tõusis oluliselt ning lõi riigile finantsreservi, 10:1 vahetatud sularaha 
hulk vähenes kolm korda. Reformi eesmärgid – liigne raha käibelt 
korjata, likvideerida suured hoiused, alandada riigivõlga – täideti. 
Riigi seisukohast oli reform edukas, kuid majandusliku efekti varjus 
pole oluliseks peetud järgnenud sotsiaalseid probleeme, rahva elatus-
taseme märgatavat langust.

Kaardisüsteemi kaotamine eeldas toidu- ja kergetööstuse arengut, 
võrreldavat sõjaeelse tasemega. 1947. aastaks seda ei saavutatud. Enne 
kaardisüsteemi kaotamist moodustatud riiklikud kaubafondid ja 
-reservid paisati reformi päevadel müüki ning suurlinnades, eelkõige 
Leningradis ja Moskvas, õnnestus luua pilt küllusest. Enamikul riigi 
elanikkonnast polnud midagi osta, puudusid nii toidu- kui tööstus-
kaubad. Paljudes piirkondades olid inimesed leivata.

1947. aasta rahareform lülitas Eesti Nõukogude Liidu majanduse 
„vereringesse“. Tsaariaegse industrialiseerimise järjepidevust jätkates 
pidi Eesti NSV saama arenenud tööstusega nõukogude vabariigiks. 
Enne tuli ületatada sõja pärand – vaesus ja nälg. Eesti taludes elati 
1947. aastal Jaan Roosi sõnul „endist viisi“, toitu oli piisavalt, linnades 
valitses aga suur toidupuudus. Kaardisüsteemi kaotamisega seoti 
suured lootused, Eestis samastati seda vabakaubanduse kogemu-
sega, kuid tegelikkuses valmistasid rahareform ja kaartide kaota-
mine elanikkonnale sügava pettumuse: lubatud kaubaküllus hoolit-
seva nõukogude võimu tingimustes osutus vaid ajakirjanduslikuks 
ilukõneks. Julgeolekuaruannetes kajastatavad elanikkonna meele-
olud ja publitseeritud mälestuste toon näitavad, et elanike reakt-
sioon toimunule polnud nõukogudevastase elemendi pahatahtlikkus, 
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vaid kibe tõde – riik polnud majanduslikult suuteline tagama elanik-
konnale esmatarbekaupu. Propaganda, luues pildi õnnestunud refor-
mist, kasutas meelsuse kujundamiseks ka hirmutamist. Rahulole-
matus polnud stalinismi ajal lubatav, pikad järjekorrad, kaubadefitsiit 
ja müüjate ebaviisakus oli reaalsus, millega tuli leppida.

Järgnenud aastatel lõhuti Eesti sotsiaalne struktuur ning maaelu 
takerdus toimetuleku- ja sotsiaalprobleemide tõttu aastakümneteks. 
Linna- ja maaelanikkonna materiaalsed võimalused eristusid edaspidi 
täielikult: linnatöölise-teenistuja palk sai määravaks rahvastikuprot-
sesside kujundajaks. Sisemigratsioon – linnadesse tööle suundunud 
inimesed – ja teistest liiduvabariikidest Eesti NSV tööstuspiirkonda-
desse saabunud muukeelne elanikkond mõjutavad siinset rahvastiku-
pilti tänaseni.
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Monetary reform of 1947 in Soviet Union 
and Estonian SSR: Implementations 

and responses in society

Summary
Documents regarding the monetary reform of 1947 in the Soviet Union 
were until recently classified and unavailable for researchers. There-
fore, the reform was called “unknown reform”. Reform itself was not 
something unique – after World War II most European countries tried 
to control post-war inflation with some kind of monetary reform.

The aim of the present thesis is to give an overview about the 
liquidation of the ration-card system and preparation and imple-
mentation of monetary reform in Soviet Union. The thesis is based 
on newer treatments and sources. It also shows events and attitudes 
in the Estonian SSR, where political and economic changes caused 
the transformation of everyday life under the influence of a different 
cultural space.

The thesis consists of an introduction, two chapters and an abstract. 
In the first chapter, a general overview is given about wartime changes 
in the Soviet economy, preparation and implementation of monetary 
reform and the discontinuation of the rationing system in 1947. Chapter 
two describes the mentality of the Estonian population concerning 
monetary reform and liquidation of the ration-card system. The 
abstract tries to give a complex picture of post-war subsistence, the 
results of monetary reform in the Soviet Union and the population’s 
attitudes.

Monetary reform took place on December 16–22, 1947. Preparation 
for the reform had already begun during wartime in 1943. Warfare 
demanded money and excessively issued roubles had to be withdrawn 
from circulation. Monetary reform was carried out rapidly and effec-
tively, the rationing system was discontinued at the same time. The 
value of the rouble rose notably and, since the state had some finan-
cial reserve by then, the amount of cash decreased three times. The 
aims of the reform (retire excessive money from circulation, liquidate 
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great deposits, shorten national debt) were fulfilled. The reform was 
successful from the state’s point of view. On the other hand, it brought 
social problems and a noticeable decline in the living standard of the 
population.

The development of food and light industry, compared to the pre-war 
level, was a precondition for discontinuing the rationing system. In 
1947 it was not achieved. Some state stocks and reserves were formed 
before the liquidation of card system. These stocks were put on the 
market during reform and so the impression of abundance was created 
in some cities, first and foremost in Leningrad and Moscow. But most 
people had nothing to buy, there was no food or non-food items. In 
many regions people even had no bread.

1947 monetary reform connected Estonia to the “blood stream” of the 
Soviet economy. It was intended that Estonian SSR would be a Soviet 
republic with well-developed industry. But at first, the legacy of war 
– poverty and hunger – had to be overcome. According to Jaan Roos 
people lived in Estonian farms in 1947 “as before”, there was enough 
to eat, but in towns lack of food prevailed. People had great expecta-
tions concerning liquidation of the ration-card system. In reality, the 
monetary reform and discontinuation of rationing were great disap-
pointments. Promised abundance of commodities in the caring condi-
tions of Soviet power was only journalistic rhetoric. The attitudes of 
the population documented in secret police accounts and the tone of 
published memoires show that the reaction of the people was not the 
so-called malevolence of Anti-Soviet elements but bitter truth: the state 
was not able to provide basic commodities for the population. Prop-
aganda painted a picture of successful reform and also used deter-
rence to mould the mentality. Disaffection was unacceptable during 
Stalin’s era. Long queues, scarcity of commodities and impoliteness 
of salespersons was the reality with which to be reconciled.


