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Venäjän talouspolitiikka
(Trud tr&n&i&tton flled with tha poat- master at Fitchbur*, Maas., as required by

the act of Oct 6, 1917).

Moskovassa pidettiin toukokuun 26 
päivänä, 1918, Venäjän Kansantalous- 
neuvostojen edustajien e n simainen 
kongressi. Tämä kongressi on erittäin 
tärkeä senjohdosta, että siellä neuvotel
tiin ja päätettiin Venäjän taloudellista 
elämää koskevista kysymyksistä.

Kansantalousneuvostot ovat niitä lai
toksia Venäjän valtiorakenteessa, joit
ten tehtävänä on johtaa ja hoitaa yleen
sä taloudellista elämää. Senvuoksi 
myöskin tämän kongressin edustajat 
olivat henkilöitä, jotka toimivat ja puhui 
vat taloudellista elämää koskevien ko
kemustensa perusteella. Mielenkiintois
ta lienee siis tutustua tämän kongres
sin erinäisiin päätöksiin. Julkaisemme 
tässä päätöksen, joka koskee Venäjän 
taloudellista asemaa ja talouspolitiik
kaa. Se kuuluu seuraavasti:

1. Porvarillis-agraariluokan kukista
minen ja vallan siirtäminen köyhälistön 
käsiin, on meidän taloudellisen politiik
kamme perustana, ja sen tarkotuksena 
tätä nykyä on voimistuttaa sosialistista 
järjestelmää Venäjällä ja puolustaa sitä 
taistelussa kansainvälisen imperialismin 
hyökkäyksiä vastaan. Se katkera tais
telu, jota meidän täytyy käydä porvaris
toa vastaan Venäjällä ja Venäjän ulko
puolella, määrää ne menettelytavat, joi
den kautta toteutetaan Venäjän muutta
minen sosialistiseksi järjestelmäksi.

2 . Venäjän taloudellisen kehityksen 
ehdot riippuvat yhdeltä puolen Brest- 
Litovskin rauhansopimuksen aiheutta
mista rajojen muuttumisesta ja toiselta 
puolen Venäjän tuotannon luonteen 
muuttumisesta.

3. Brestin sopimuksen tärkeimpänä 
seurauksena voidaan pitää Ukrainan ja 
Puolan erottamista. Se oleellisesti 
muuttaa jälelläolevien Venäjän alueit
ten teollisuuden kehityksen. Yllämai
nitun eristämisen johdosta Venäjän 
teollisuus menettää huomattavan osan 
polttoaineistaan (aina 70 pros. koko 
hiilituotannostaan). Tämän muutok
sen johdosta on välttämätöntä siirtää 
meidän teollisuutemme keskukset hii

li- ja rautatuotantoalueilla Uraliin ja Si
periaan ja näillä alueilla on tuotanto
voimia voimakkaimmin kehitettävä.

4. Senjohdosta, että sotatarpeitten 
tuotanto voidaan nyt muuttaa maan 
väestön tarpeitten tuotannoksi, talou
dellinen tilanne, huolimatta raha-asioit- 
tenime huonoudesta, kulkulaitoksen 
epäjärjestyksestä, tuotannon alenta
misesta jne, parantuu huomattavasti. 
Tuotannon alentuminen s. o. tehtaitten 
ja työpaikkojen sulkeminen ja työttö
myyden lisääntyminen johtuu pääasial
lisesti niistä vaikeuksista, joita syntyy 
kun siirrytään sotatuotannosta rauhan- 
aikiiseen tuotantoon, ja kapitalismista 
sosialistiseen järjestelmään. Tämä ti
lanne tulee sitä mukaa paremmaksi kuin 
uusi järjestelmä kasvaa voimakkaam
maksi.

5- Nykyinen taloudellinen tilanne, 
työväenvallan seitsenkuukautisen kont
rollin jälkeen, edelleenkin vaatii niit
ten taloudellisten toimenpiteitten käy- 
täntöönottamista, jotka ovat osottautu- 
neet edullisiksi tällä ajalla ja jotka ai
heuttivat kylissä maaherruuden lopet
tamisen ja porvariston poistamisen 
maan taloudellisen elämän kontrollista.

6. Tuotannon järjestämisen alalla on
välttämätöntä erinäisten liikeyritysten 
kansallistuttaminen (joista 304 on kan
sallistettu ja takavarikoitu), samoinkuin 
on järjestelmällisesti kansall is te ttava 
teollisuushaaroja ennenkaikkea metalli- 
ja koneteollisuus, kemiallinen, öljy- ja 
kutomoteollisuus. Kansallis! uttamista 
ei saa suorittaa holtittomalla tavalla, ja 
voi sitä toteuttaa vain joko yleis-venä
läinen Korkein Kansantalousneuvosto 
tai Kansankomisarioitfen neuvosto 
Korkeimman K ansani aio us neuvoston
ehdotuksesta,

7, T uotantovoimien kehittämisen 
edistämiseksi on aikaansaatava yksi
tyisten ja tehtaitten tuotannon esikuvia 
standardeja, ja palkkataksoja, jotka 
vastaavat tuotannon esikuvia; on otetta
va käytäntöön mitä lujin työkuri työ
läisten omien järjestöjen kontrollin alai
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sena; asteettaan on otettava käytäntöön— 
pakollinen työ, jota aletaan ensiksi 
käyttää niihin, jotka eivät ole missään 
yhteiskunnalle hyödyllisessä työssä; 
maan kaikki teknilliset voimat ja ex- 
pertit ovat pantava liikkeelle; työvoi
man jakoon on ryhdyttävä, maan teolli
suuskeskuksien tarpeitten mukaan.

?. Tuotteiden jaon ja vaihdon alalla 
on keskitettävä kauppalaitokset halli
tuksen orgaanien ja osuusliikkeiden kä
siin samoinkuin on vähitellen päästävä 
etoon yksityisistä kauppalaitoksista. 
Joukkokulutuksessa tarvittavien tava
roitten monopolin takia on välttämätön
tä perustaa suoranaisia tavaravaihtolai- 
toksia eri alueitten välille; on määrättä
vä kaikkien välttämättömien tuotteiden 
ja tavaroitten standardihinnat, samoin-
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kuin on asteettain ryhdyttävä säännös- 
teleinään ja alentamaan hintoja.

9. Tärkeänä välttämättömyytenä on 
hankkia kyllin suuressa määrässä maan- 
viljelystarpeita ja koneita, tehdastuot- 
teita ja lannotusaineita; samoin on ryh
dyttävä laajassa mittakaavassa paranta
maan laitoksia säännöllisen tuotteiden 
vaihdon aikaansaamiseksi kaupunkien ja 
maaseudun välillä.

10. Raha-asioiden alalla; pankkien 
kansallistudamisen täydellinen toteut
taminen, haarapankkien lukumäärän li
sääminen, aikaansaatava mahdollisim
man laaja rahashekkien ja rahaosotus» 
ten käytäntöönottaminen ja aikaansaa
tava yleinen yhtäläinen perusta kaikkien 
kausallistutedujen yritysten kirjanpi
dolle.
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Miksi valvon

Mä usein mietin yksi näin, 
miks’ öitä valvon mietteisä»; —  
kun toiset käyvät levolleen, 
mun työni alkaa uudelleen.

Ma kuulen heidän puhuvan 
ja ihmishuulten huokaavan; 
ne valittavat vaivojaan, 
huokaavat sydänsuruissaan.

Mut f  huomaan, etten yksinään 
mä valvomahan jäänytkään, 
mun kanssain valvoo tähti vyö 
ja alkaa monen orjan työ.

Viel’ orjajoukko onneton 
on elämästä osaton, —  
vaan jotain huomaa outoa, 
kuin uhkaavia aaveita.

Niin, enhän yksin olekaan: 
jo  orjat kokoo joukkojaan, —  
kun valvon öitä, valvon vain 
mä kanssa orjain, miljoona!n.

W. M. Mattson.


