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Euroopa absolutistlikes rahvusriikides 
16.–18. sajandil levinud merkantilistlikku 

teooriat1 rakendati kõige rohkem väliskau-
banduspoliitikas, millega püüti suurendada 
oma riigi rikkust teiste arvel. Teisisõnu, mer-
kantilistlikult meelestatud võimukandjad 
leidsid, et nende riigi ja selle osiste – linnade 
– kaubandusbilanss peab olema positiivne, 
s. t. ülejäägiga. Nii arvati end kaitsvat kodu-
maist turgu ning tagavat kaupmeeskonna 
sõltumatust välispartneritest. Et saavutada 
ekspordi ülejääk, tehti riigi tasandil ulatus-
likke väliskaubandust soosivaid ümberkor-
raldusi, näiteks edendati kaubakompaniide, 
manufaktuuride jms. näol kaubatootmist ja 
-ringlust. Põhimõtteliselt eelistati enda maa 
kaupmehi välismaistele, samas olid teretul-
nud rikkad ettevõtlusaltid uuskodanikud. 
Toetades ühelt poolt kaubakäibe kasvu eks-
pordis, piirati teiselt poolt importi; tõkes-
tati selliste valmiskaupade sissevedu, mida 
omal maal piisavalt leidus. Impordis eelistati 
tooraineid. Abinõusid oli teisigi. Positiivse 
kaubabilansiga tekkiv ülejääk tõi sisse raha 
hõbemüntide või väärismetallide vormis, mis 
küll otseselt ei kukkunud riigi kukrusse, vaid 
jäi kaupmehe valdusse, aga lõi eeldused kau-
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1  Merkantilistliku teooria kohta on palju kirjutatud. Siinkirjutaja tugineb teostele: E. F. Heckscher. Der Mer-
kantilismus. Bd. 1-2. Jena, 1932; C. Wilson. Mercantilism. Cambridge, 1963; M. Bladh. Ekonomisk historia – 
Europa och Amerika 1500–1990. Lund, 1995; I. Wallerstein. Das moderne Weltsystem II – der Merkantilismus. 
Wien, 1998. 

2  Stockholmis oli kaubabilansi puudujääk 1637. aastal 114 876, 1638 – 664 297, 1639 – 253 080, 1640 – 683 538, 
1649 – 592 060 hõbetaalrit. See-eest 1645. aastal jäädi 9273 hõbetaalriga positiivsele poolele. Juhuandmed 
aastate 1662 ja 1685 kohta näitavad samuti positiivset bilanssi vastavalt 234 791 ja 488 411 hõbetaalriga. 
Sama tendents ilmneb ka Göteborgi osas: Svensk handelsstatistik 1637–1737. Samtida bearbetningar. Utg. 
av B. Boëthius, E. F. Heckscher. Stockholm, 1938. Vt. ka: Å. Sandström. Mellan Torneå och Amsterdam. En 
undersökning av Stockholms roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600–1650. Stock-
holm, 1990, lk. 321; B. Andersson. Göteborgs historia: näringsliv och samhällsutveckling. Från fästningsstad 
till handelsstad 1619–1820. Göteborg, 1996.

3  E. Blumfeldt. Statistilisi lisandeid Tallinna kaubaliikluse ja meresõidu ajaloole 1609–1629. – Ajalooline Ajakiri 
1935, nr. 2, lk. 58.

bakäibe ja raharingluse suurenemiseks. Rii-
gikassa sissetulekute mõttes oligi peamine 
kaubakäibe maht ja väärtus ning võimalus 
seda maksustada tollide näol. Puhtalt riigifi-
nantse silmas pidades ei olnud negatiivsel või 
positiivsel bilansil mitte mingit olemuslikku 
tähtsust.

Ka Rootsi võimudele oli 16.–17. sajandil 
väliskaubanduses oluline positiivse kauban-
dusbilansi saavutamine, ehkki riigi suure-
mates kaubanduskeskustes – Stockholmis 
ja Göteborgis – oli selleni jõudmisega prob-
leeme. Suhteliselt napid teated 1630.–1640. 
aastatest ja hilisemastki ajast näitavad neis 
linnades valdavalt negatiivset bilanssi.2 
Samas, riigi ülemereprovintside Eesti-, 
Ingeri- ja Liivimaa linnade kohta on senises 
kirjanduses üldistavalt väidetud, et siinne 
kaubabilanss oli positiivne.

Historiograafilises plaanis käsitles Tal-
linna 17. sajandi esimese kolmandiku kau-
bandusbilansi küsimust esimesena Evald 
Blumfeldt, kes leidis kümne aasta andmetele 
tuginedes, et kuni 1622/23. aastani toodi Tal-
linnasse rohkem kaupu sisse, kui sealt välja 
veeti, seejärel hakkas linn enam eksportima, 
kui imporditi.3 Üldistavalt tutvustas siin-
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sete merelinnade kaubandusbilanssi Artur 
Attman oma 1944. aastal kaitstud doktoriväi-
tekirjas, analüüsides Narva tolliarvete alusel 
linna läbinud kaubandust aastatel 1583–1588, 
1595–1598 ja 1605–1608. Ilmnes, et Narva 
kaubandusbilanss oli ülejäägiga: esimesel ja 
teisel perioodil üle 30% ning kolmandal üle 
13%; aastatel 1587 ja 1598 isegi rohkem kui 
50%. Neljateistkümnest aastast ainult kolmel 
oli import ekspordist suurem: 1588 – 17,4%, 
1595 – 6,8% ja 1608 – 5%.4 Attman tõmbas 
mõningaid võrdlusjooni Narva ning Viiburi 
ja teiste regiooni linnade kaubanduse vahel.

Riia puhul tugines Attman Georg Jenschi 
ja Edgars Dunsdorfsi sedastusele, et „sisse-
vedu merd mööda läänest ei saavutanud seda 
väärtust, mis oli väljaveol sinna”.5 Lähemalt 
ei ole kumbki nimetatud Läti autor Riia 17. 
sajandi kaubabilansiga tegelenud.6 Esimesena 
võttis Riia kaubanduse tasakaalu problemaa-
tika detailselt vaatluse alla Vassili Dorošenko, 
kes aktsiisimaksu andmete alusel näitas, et 
perioodil 1637–1705 oli Riias eksport 1,5–2 
korda impordist üle. Erandi moodustasid 17. 
sajandi keskpaiga aastad 1655 ja 1658–1664, 
mis seonduvad sõdadeaja ja sellele järgnenud 
majandusdepressiooniga Riia tagamaal, kui 

import läänepoolsest Euroopast dominee-
ris ekspordi üle.7 Käsitletud on ka Riia 18. 
sajandi kaubanduse tasakaalu.8

Ehkki Tallinna esimesed tolliraamatud 
on säilinud aastatest 1583–1587 ja 1600,9 ei 
võimalda need Attmani hinnangul Narvaga 
sarnast analüüsi. Attmani väide, et Tallinna 
eksport oli impordist suurem, tugines Rootsi 
Riigiarhiivis leiduvatele 17. sajandi juhuand-
metele. Nimelt eksporditi-imporditi Tallinnast 
1640. aastal kaupu vastavalt 142 154 ja 111 083 
ning 1670. aastal 207 110 ja 176 295 riigitaalri 
väärtuses.10 Neid andmeid kordas Arnold 
Soom oma Tallinna 17. sajandi kaubandus-
ajaloos.11 Helmut Piirimäe on Tallinna kau-
babilansi kohta lisanud andmed 1683. aasta I 
poolaastast, kui kaupu oli eksporditud 135 081 
ja imporditud 84 600 riigitaalri väärtuses.12

Attmani ja Soomi seisukoha pani krii-
tika alla Wolf-Rüdiger Rühe, kes sarnaselt 
Blumfeldtile leidis Tallinna 1617.–1623. aasta 
tolliraamatuid analüüsides, et vähemalt neil 
aastatel ületas import üldjuhul ekspordi, ainus 
erand oli 1622. aasta.13 17. sajandi järgnevate 
aastate kaubanduse tasakaalu Tallinnas uuri-
tud ei ole. Historiograafia huvides tuleb siin-
kohal märkida, et Tallinna kaubandusbilanssi 

4  A. Attman. Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik: 1558–1595. Lund, 1944, lk. 84–93. Hiljem on 
Attman neid uurimistulemusi taasesitanud: A. Attman. The Russian and polish markets in international trade 
1500–1650. Göteborg, 1973, lk. 125–138.

5  A. Attman. Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, lk. 94.
6  G. Jensch. Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur livländischen Wirtschaftsgeschichte in schwe-

discher Zeit. – Mitteilungen aus der livländischen Geschichte, 24. Bd, 2. Heft, Riga, 1930, lk. 87; E. Dunsdorfs. 
Der Aussenhandel Rigas im 17. Jahrhundert. – Conventus primus historicorum Balticorum. Riga, 1938, lk. 464.

7  V. Dorošenko. Torgovlja i kupečestvo Rigi XVII veke. Riga, 1985, lk. 169.
8  Vt. nt.: V. Dorošenko. „Balansy” rižskoj vnešnej torgovli v XVII–XVIII vv. – Latvijas PSR Zinātņu Akadēmi-

jas Vēstis 1988, 6 (491), lk. 44–51; V. V. Dorošenko, E. Harder-Gersdorff. Ost-Westhandel und Wechselges-
chäfte zwischen Riga und westlichen Handelsplätzen. Lübeck, Hamburg, Bremen und Amsterdam (1758/59). 
– Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde, 62, 1982, lk. 103–153; E. Hard-
er-Gersdorff. Zwischen Riga und Amsterdam: die Geschäfte des Herman Fromhold mit Frederik Beltgens & 
Comp., 1783–1785. – The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region 1400–1800. Leiden, 
1983, lk. 171–180; E. Harder-Gersdorff. Aus Rigaer Handlungsbüchern (1783–1785): Geld, Währung und 
Wechseltechnik im Ost-West-Geschäft der frühen Neuzeit. – E. Shremmer (ed.), Geld- und Währung vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Referate der 14. Arbeitstagung der Gesellschaft für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte vom 9. bis 13. April 1991 in Dortmund, Stuttgart, 1993, lk. 105–120.

9  Rootsi Riigiarhiiv Stockholmis (= SRA), Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper 1583–1707, vol. 1–2.
10  A. Attman. Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, lk. 94–95; Artur Attman. The Russian and 

polish markets in international trade 1500–1650, lk. 139.
11  A. Soom. Der Handel Revals im 17. Jahrhundert. Wiesbaden, 1968, lk. 15–16.
12 X. Pijrimjae. Tendecija razvitija i ob´em torgovli pribaltijskix gorodov v period švedskogo gospodstva v XVII 

veke. – Skandinavskij sbornik, VIII. Tallinn, 1964, lk. 110–111.
13  W.-R. Rühe. Revals Seehandel 1617–1624. – Zeitschrift für Ostforschung, 38, 1989, lk. 246–247.
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aastatest 1723–1753 on põhjalikumalt tutvus-
tanud Gottfried Etzold, kes näitas, et vaadel-
daval perioodil oli Tallinna merekaubandus 
selgelt importäri.14 Samuti on Tallinna 18. 
sajandi kaubandusbilanss, rõhuasetusega tasa-
kaalu saavutamise mehhanismidel kaupmees 
Thomas Clayhillsi näite varal, olnud Hannes 
Vinnali uurimisobjektiks.15

Alljärgnevalt vaatlen Tallinna 17. sajandi 
merekaubandusbilanssi peaaegu täies ulatu-
ses säilinud naela- ja portooriumitolliraama-
tute ning mõnede aastakokkuvõtete põhjal.16 
Seejuures ei ole fakt, et portooriumitolli jaga-
sid riik ja linn enamasti pooleks,17 siinses kon-
tekstis tähtis, sest meid huvitab kogusumma.

Mida kujutas endast portooriumitoll?

Meretoll seati Tallinnas sisse kuningas Johan 
III otsusega 25. augustil 158418 ja järgnevalt 
hakati seda esmalt naela-, seejärel portoo-
riumitolli19 nime all regulaarselt koguma. 

Seejuures on oluline silmas pidada, milliste 
printsiipide alusel portooriumitolli võeti: kas 
tollimisel arvestati muutuvaid kaubahindu või 
oli kauba väärtus mingil ajahetkel fikseeritud 
ja hoolimata hinnataseme muutumisest tolliti 
kaupu selle järgi aastaid, isegi aastakümneid. 
Oluline on teada tollimäärasid protsentuaal-
selt, sest need muutusid ajas; pealegi võisid eri 
kaubagruppidel olla eri suurusega tollid. Lisaks 
tuleb arvestada, et mitte kõiki kaupu ei tolli-
tud, osale kaupadele tehti soodustusi või vastu-
pidi: mõne kauba tollimäär oli teistest kõrgem.

Esialgu võeti Tallinnas portooriumitolli 
1,5% ja 1623. aastast alates 3% kauba väär-
tusest.20 Tallinnaga 1648. aastal sõlmitud 
kommertslepingus alandati portooriumitoll 
aga ühele protsendile kauba väärtusest.21 
Sama tollimäär fikseeriti Tallinnale, Narvale 
ja Nyenile sama aasta 31. juulil välja antud 
ühises tollikorras.22 Oluline on, et Tallinnas 
kuulusid portooriumitolli alla eranditult kõik 
sisse- ja väljaveetavad kaubad.23 17. sajandi 

14  G. Etzold. Seehandel und Kaufleute in Reval nach dem Frieden von Nystad bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Marburg, 1975, lk. 135–140.

15  H. Vinnal. Kaubabilansi kujunemine ja rahvusvaheliste maksete liikumine Läänemere regioonis 18. sajandil: 
Tallinna kaupmehe Thomas Clayhillsi näide. – Ajalooline Ajakiri 2011, nr. 3–4, lk. 265–268.

16  Eesti rahvusarhiiv Tartus (= EAA), f. 1, n. 2, s. 765–771, 773, 774; EAA, f. 278, n. 1, s. XXII:139, XXII:140, 
XXII:142-XXII:145, XXII:147-XXII:149, XXII:152-XXII:155, XXII:157, XXII:159; SRA, Östersjöprovinser-
nas tull- och licenträkenskaper, vol. 2–7, 26, 27, 31, 35, 37; TLA, 230-1-A.g 1–3, 6–9, 11–53, 55–66, 73–78, 
80–84, 87–89, 91–97, 99–102, 106, 108–111, 113–128, 130–146; Tallinna Linnaarhiiv (= TLA), 230-1-Ba. 16.

17  Kui riik võttis algul 2/3 laekunud tollirahast endale ja jättis linnale 1/3, siis jaanipäevast 1594 suurendati linna osa 
poolele, mille juurde jäädi 1617. aastani. Aastatel 1618–1621 sai Tallinn tollituludest taas ainult 1/3, kuid 1622. aastast 
jaotati tollitulu uuesti pooleks. Sellisest jaotusest lähtuti ka Tallinnaga 1648. aastal sõlmitud kommertslepingus.

18  TLA, 230-1-Ba. 16.
19  Üleminek naelatollilt portooriumile toimus Helmut Piirimäe hinnangul 1650. aastatel (H. Piirimäe. Rootsi 

riigimajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil. Tartu, 2009, lk. 42, 300). Semantiliselt võetuna on näiteks 
1638. aastast allikana säilinud Tallinna naelatolliraamat (EAA, f. 1, n. 2, s. 773), kuid selle alusel tehtud kok-
kuvõtet nimetatakse Läänemere provintside litsenditolliraamatus (EAA, f. 278, n. 1, s. XXII:139) portooriu-
mituluks. 1648. aastal Tallinnaga sõlmitud kommertslepingus mainitakse ainult portooriumitolli (§7). Samas 
on juttu kuninglikust Tallinna naelakambrist, millele tuli väljastada portooriumikorraldus (§8) (Die Quellen 
des Revaler Stadtrechts, II. Bd, hrsg. von F. G. von Bunge, Dorpat, 1847, lk. 258–259). Tallinna-Narva-Nyeni 
1648. aasta tollikorralduses on portooriumitolli läbivalt nimetatud tolliks, mida Tallinnas ja Narvas kogutakse 
kuninglikus portooriumikambris: EAA, f. 854, n. 2, s. 515.

20  TLA, f. 230, n. 1, s. Ba. 16; Die Quellen des Revaler Stadtrechts, lk. 181; O. Liiv. Die wirtschaftliche Lage des 
estnischen Gebietes am Ausgang des XVII. Jahrhunderts. I. Allgemeiner Überblick, Getreideproduktion und Get-
reidehandel. Tartu, 1935, lk. 222; J. D. von Pezold. Reval 1670–1687. Rat, Gilden und schwedische Stadtherrschaft. 
Köln, 1975, lk. 35–37; W.-R. Rühe. Revals Seehandel 1617–1624, lk. 194–195; E. Gierlich. Reval, 1621 bis 1645. 
Von der Eroberung Livlands durch Gustav Adolf bis zum Frieden von Brömsebro. Bonn, 1991, lk. 135–137.

21  Die Quellen des Revaler Stadtrechts, lk. 253–271. Siinkohal ei tohi unustada, et lisaks portooriumile tuli 
tasuda veel 1% ulatuses litsenditolli ning mitmesuguseid nn. kulurahasid (Ungelder).

22  Üks eksemplar 1648. aasta tollikorrast asub: EAA, f. 854, n. 2, s. 515.
23  Võrdluseks võib märkida, et näiteks Riias ei võetud portooriumi veinidelt ja õllelt, mis samas olid ühed olu-

lisemad sisseveokaubad: G. Jensch. Der Handel Rigas im 17. Jahrhundert, lk. 116.
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algul tolliti Tallinna sadamas kaupu osalt 
nende väärtuse ja osalt kindlaksmääratud tol-
litakside alusel. Väärtuse järgi võeti tolli kale-
vilt, nahkadelt, kanepilt, linalt, rasvalt, vahalt, 
seebilt, vürtsidelt jt. kaupadelt. Fikseeritud 
tollitaksid kehtisid jookidele (vein, õlu), vil-
jale, linnastele, tõrvale, võile, hülgerasvale 
(traan), kalale, lõunamaa puuviljadele jt. 
toiduainetele.24 1648. aastast võeti tolli val-
davalt fikseeritud tollitakside alusel, mis aga 
tähendas, et hindade muutumisi ei arvesta-
tud ja kui kaup juhtus aja jooksul odavnema, 
tuli selle eest tegelikult rohkem välja käia kui 
algselt ette nähtud 1%. Kaupade eest, mida 
tollitabelis ei leidunud, tuli portooriumitolli 
maksta 1% ulatuses. Sellise praktika juurde 
jäädi Rootsi võimu perioodi lõpuni.

Tallinlased on paaril korral portooriumi-
tolli rendile võtnud. Olulisim tollirent kehtis 
1623. aasta pärtlipäevast (24. august) 1629. 
aasta pärtlipäevani. Siis sai Tallinn konku-
rentsivõitluses naaberlinnadega peale oma 
tolli rendile ka Narva-Ivangorodi, Helsingi, 
Porvoo ja Koporje sadama ning Neeva suud-
meala tollid. Lepingu kohaselt ei tohtinud 
ükski Soome lahte saabunud laev Tallinna 
läbimata külastada idapoolseid sadamaid 
(v. a. Venemaa kaubandusele tegelikult juba 
kaduma läinud Viiburit). Neil aastatel võetigi 
Tallinnas portooriumitolli 3% kauba väär-
tusest. Teiste Soome lahe linnade elanikud 
pidid aga kaupu lääne poole saates kohapeal 
tasuma tolli 6% kauba väärtusest ja laekunud 
summad kanti üle Tallinna portooriumitolli 
tuludesse. Kuid nad võisid kaubad tuua ka 
Tallinna, maksta seal tolli 3% ulatuses ja need 
siis edasi saata. Rendisummaks määrati aas-
tas 7 384 8/13 riigi- (à 52 ööri) ehk 12 000 
hõbetaalrit (à 32 ööri). Tõusis tollitulu üle 
12 000 taalri, läks pool ülejäägist kroonile, jäi 
aga summa allapoole kokkulepitut, ei tehtud 
tallinlastele rendiraha osas hinnaalandust.25

Allikakriitika

Allikakriitiliselt tuleb märkida, et mitmel 
juhul on eri allikates leiduvad portooriumi-
tolli lõppandmed lahknevad. Sageli olid juba 
linnale ja riigile jäänud summad erineva suu-
rusega, kuigi need pidanuks olema võrdsed. 
Erinevus võis tuleneda mõne väiksema maksu 
lisamisest ühe või teise poole tollitulule. 1617. 
aasta puhul on allikas isegi otseselt märgi-
tud, et riigile jäänud portooriumiosale liideti 
mingi raha. Kuid ka lõppsummade näitamisel 
esineb allikates lahknevusi. Nii fikseeris riik 
1644. aastal Riia tolli- ja litsendikambri aru-
andes Tallinna portooriumitolli tuluks 8541, 
kuid linna sadamaraamatu järgi oli see 7799 
riigitaalrit, 1657. aastal olid vastavad summad 
7248 ja 6316, 1689 – 16 231 ja 15 376, 1690 – 
17 558 ja 15 639, 1703 – 6 935 ja 5 770, 1704 
– 8 781 ja 7 809 ning 1707 – 8 777 ja 6 912 
riigitaalrit. Kui Riia tolli- ja litsendikambri 
aruanded Läänemere provintside tollitulude 
kohta olid lõpparuanded, mis vormistati 
tagantjärele, kontrollitud andmete alusel, 
siis sadamaraamatuid koostati jooksvalt ja 
nende täpsus jätab soovida. Üheks puudu-
jäägi tekkimise põhjuseks on see, et üldjuhul 
ei fikseeritud sadamaraamatutes Tallinna 
saabunud kodumaiseid väikelaevu – kuute. 
Samas jäi kuutide panus portooriumikassasse 
mõnede 1670. ja 1680. aastate andmete alusel 
100–300 riigitaalri piiresse aastas. Alles 17. 
sajandi lõpus on Tallinna saabunud kodumai-
seid väikelaevu järjekindlalt fikseerima haka-
tud ja neilt on tolli märkimisväärselt suurte 
summadena sisse kasseeritud. Nii saadi Tal-
linnas kodumaistelt alustelt 1695. aastal 1586, 
1698 – 2844, 1699 – 1535, 1702 – 2682, 1703 
– 1645 ja 1704 – 2065 riigitaalrit. Kodumaiste 
aluste puhul tuleb arvestada sedagi, et val-
davalt saabusid need Tallinna Rootsist-Soo-
mest, mis tähendas, et toll oli lähtesadamas 

24  W.-R. Rühe. Revals Seehandel 1617–1624, lk. 194. 
25  K. R. Melander. Die Revaler Zollarrende 1623–1629 und die dadurch zwischen Schweden und Lübeck her-

vorgerufenen Mißhelligkeiten. – Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. Bd. 
XIV. Lübeck, 1912, lk. 237–272; S. Troebst. Handelskontrolle – „Derivation” – Eindämmung. Schwedische 
Moskaupolitik 1617–1661. (Veröffentlichungen des Osteuropa-Instituts München. Reihe Forschungen zum 
Ostseeraum, 2). Wiesbaden, 1997, lk. 134–135; J. T. Kotilaine. Noch mal über die Revaler Zollarrende: der 
fiktive Aufschwung? – Vana Tallinn, XII (XVI), Tallinn, 2002, lk. 51–72.
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juba makstud ja riigi piires liikudes seda teist 
korda tasuda ei tulnud.

Kuid Tallinna sadamaraamatutes esineb 
suuremaidki puudujääke. Näiteks ei ole 
mõningatest aastatest andmeid saabunud ja 
väljunud välislaevade kohta, mis andsid por-
tooriumi põhitulu. 1660. aastast puuduvad 
saabunud kodumaiste aluste kõrval andmed 
väljunud välislaevade kohta. Kui selle aasta 
kogusummat – 7186 riigitaalrit – võrrelda 
linnale laekunud poole tollituluga – 5873 rii-
gitaalrit –, siis on puudujääk märkimisväärne. 
1662. aastast on teada aga ainult väljunud 
välismaiste laevade andmed, 1668. aastast 
puuduvad andmed niihästi välis- kui ka kodu-
maiste laevade kohta ning 1693. aastast on 
kirjas ainult välislaevade väljumine. Eksisid 
ka tolliametnikud, mis ilmnes tolliraamatute 
hilisemal kontrollimisel. 1642. aasta puhul 
leiti näiteks, et arvele oli jäänud võtmata 
311, 1643. aastal 380 ja 1645. aastal 277 rii-
gitaalrit.26 Hilisematest aastatest analoogilisi 
kontrollandmeid säilinud ei ole.

Kuid allikate andmete lahknevus võis 
tuleneda ka erineva hulga ööride arvestusest 
riigitaalrisse Tallinnas ja keskvõimude juures. 
Näiteks kasutati Tallinna sadamaraamatutes 
1613. aastal riigitaalris kahte öörisisaldust: à 
40 ja à 48 ööri. Kui aastatel 1648–1653 arves-
tas riik riigitaalrisse 48 ööri, siis Tallinnas 
võrdsustati üks riigitaaler 50 ööriga. 1653/54. 
aastal hakati Tallinna sadamakontoris riigi-
taalrisse arvestama 48 ööri ja sellise vahe-
korra juurde jäädi Rootsi võimu perioodi 
lõpuni. Samas hakkas riigi arvestuses 1664. 
aastast alates ööride hulk riigitaalris kasvama, 
jõudes 1683. aastaks 64 öörini.27

Neid märkusi tuleb silmas pidada, kui 
võrrelda Tallinna ekspordi-impordi bilanssi 
tolliandmete alusel. Kuid Tallinna kauban-
dusbilansi kujunemise juures tuleb arves-
tada ka üldisi kaubanduspoliitilisi olusid. 
Teooriast lähtuvalt oli merkantilism edukas 
nendes maades ja linnades, kus kaubandus 
ei tuginenud keskaegsetele institutsioonidele, 
õiguskorraldusele ja majanduslikule mõtle-

misele, kus tugev kuningavõim ehk teisisõnu 
riik suutis oma majanduspoliitilist tahet 
rakendada. Rootsi Läänemere-provintside 
linnades, eelkõige Tallinnas, oli transiit- ja 
lokaalne kaubandus monopoliseeritud koha-
like kodanike kätte, kes kangekaelselt hoid-
sid kinni oma hansaaegsetest eesõigustest, 
mis ei haakunud aga enam varauusaegsete 
majandusoludega ja lõppkokkuvõttes pärssi-
sid Tallinna kaudu kulgevat kaubandust. See 
tallinlaste jonn tugines linna ajaloolistele pri-
vileegidele, mida Rootsi võimud olid tunnus-
tanud tänu linna vabatahtlikule alistumisele 
1561. aastal. Riigi katsed taastada Tallinna 
kaubanduse hansaaegne õitseng ei õnnestu-
nud, mitmesugused sammud Tallinna kaudu 
kulgeva transiitkaubanduse edendamiseks 
jäid eduta. Siit kerkivadki mõned ka kauban-
dusbilansi kujunemise seisukohalt olulised 
küsimused: esiteks, kuivõrd atraktiivne oli 
Tallinn nii import- kui ka eksportsadamana 
Vene turu jaoks; teiseks, milline tähtsus oli 
Tallinna kaubanduses kohalikul tagamaal? 
Süüvimata siinkohal kaubanduspoliitilistesse 
nüanssidesse, tuleb üldistavalt tõdeda, et 16. 
sajandi keskpaigast alguse saanud poliiti-
liste ja majanduslike muutuste tulemusel 
kaotas Tallinn 17. sajandiks suure osa oma 
Loode-Venemaa tagamaast, rahvusvahelise 
transiitkaubanduse osa vähenes (see kandus 
Narva ja Nyenisse) ning linn transformeerus 
agraarse Eestimaa ja Põhja-Liivimaa välja-
veosadamaks.  

Nagu öeldud, on siinkirjutaja Tallinna 
kaubandusbilansi käsitlemisel aluseks võtnud 
portooriumitolli tulud (vt. tabel 1). Arusaa-
davalt oleks täpsem lähtuda kaubamahtu-
dest ja -väärtusest, kuid siin tekivad mitmed 
metoodilised takistused. Tollitulu saadi kau-
pade teatava protsendiga maksustamise teel, 
ja ehkki me teame, et tolli võeti üks, kolm 
või enam protsenti kauba väärtusest, jääb 
täpne tollimäär ebamääraseks ning nõuaks 
iga kaubagrupi ning sellega saabunud kaup-
meeste puhul eraldi lähenemist. Nii näiteks 
oli transiitkaupade portooriumitoll üldjuhul 

26  EAA, f. 1, n. 2s. 878, 879 ja 880.
27 E. Küng. Riigitaalrite kasutusest Rootsi Läänemere-provintsides 17. sajandil. – Ajalooline Ajakiri 2013,  

nr. 2, lk. 198–200. (http://ojs.utlib.ee/index.php/EAA/article/view/AA.2013.2.02/999)
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1% kauba väärtusest, kuid mitte soola ja vei-
nide puhul, mille eest tuli välja käia umbes 
3%. Kõrgem portooriumitolli määr oli ka 
kohapeal Tallinnas ja selle tagamaal toode-
tud n.-ö. kodumaistel kaupadel. Eelkõige 
tuleb kõne alla vili, mis oli soola ja veinide 
kõrval Tallinna üks peamisi kaubaartikleid. 
Nii oli vilja osatähtsus Tallinna koguväljaveos 
aastatel 1620–1624 – 63,8%, 1629 – 53,3%, 
1640. aastal juba umbes 86,4% ja 1670. aas-
tal 62,2%,28 samal ajal kui soola osa sisseveo 
kogumaksumuses oli 1620. aastatel u. 17%, 
1630. aastatel u. 14%, 1640. aastate esimesel 
poolel 25% ning 1683. aasta esimesel pool-
aastal 21%.29 Arvestades vilja määravat osa 
Tallinna kaubanduses on huvitav uurimis-
küsimus tulevikuks, kuidas mõjutasid sage-
dased vilja väljaveokeelud kaubabilanssi. 
Lisaks tuleb arvestada fakti, et vili ja sool 

olid tihedalt omavahel seotud – keelati vilja 
väljavedu, oli ka soola raskem vastu saada. 
Normaalsetel aegadel oli vilja hind võrdne 
soola omaga.

Nagu viidatud, on bilansi kujunemisel olu-
line silmas pidada sedagi, et juhul kui min-
gite kaupade pealt oli toll juba mujal Rootsi 
riigi piires tasutud, siis Tallinna saabudes 
tolli enam maksta ei tulnud. Nii oli Tallinna 
läbinud Vene transiitkaupade eest üldjuhul 
toll tasutud Narvas või Nyenis. Sama seis oli 
Rootsist ja Soomest saabunud kaupadega. 
Tollivabalt liikusid riigile kuulunud kaubad. 
Seejuures ei ole tollivabu kaupu tolliraamatu-
tes sageli fikseeritud. Bilansi juures on oluline 
arvestada, et osa kaupu liikus mööda maad, 
samuti kontrabandina, saabunud ja väljavee-
tud kaupu võidi tollis näidata madalama hin-
naga jne.

28  A. Attman. The russian and polish markets in international rade 1500–1650, lk. 40.
29  X. Piirimjae. Nekotorye voprosy transitnoj torgovli Rossii so stranami Zapadnoj Evropy čerez Tallin v XVII v. 

т; X. Piirimjae. O vlijanii baltiskoj torgovli na process genezisa kapitalizma v Zapadnoj Evrope (konec XVI–
XVII v., lk. 46–47; W.-R. Rühe. Revals Seehandel 1617–1624, lk 234; E. Gierlich. Reval 1621 bis 1645, lk. 130.

Tabel 1: Tallinna ekspordi-impordi bilanss tolliandmete alusel (riigitaalrites*): 

Aasta Sissevedu Väljavedu Bilanss Aasta Sissevedu Väljavedu Bilanss

1605 1901 905 – 996 1654 5372 6246 + 874
1606 2050 932 – 1118 1657 3194 3122 – 72
1607 2296 1352 – 944 1658 5337 2736 – 2601
1608 1844 1343 – 501 1659 3542 4072 + 530
1609 1397 974 – 423 1660 5349 – ?
1610 1591 1138 – 453 1661 5994 4916 – 1078
1611 1166 1575 + 409 1662 – 4348 ?
1612 1393 2455 + 1062 1663 5574 3317 – 2257
1613 2085 1526 – 559 1664 4473 3628 – 845
1614 1640 1142 – 498 1665 4379 3883 – 496
1615 1846 1177 – 669 1667 3394 4346 + 952
1617 2101 880 – 1221 1668 – 6937 ?
1618 1603 831 – 772 1669 4513 10 475 + 5962
1620 1436 1113 – 323 1670 3576 6475 + 2899
1621 1414 1388 – 26 1671 4132 7803 + 3671
1622 1891 2013 + 122 1672 2411 5212 + 2801
1623 I pa. 1621 1588 – 33 1673 3279 10 239 + 6960
1623 II pa.  
– 1624 I pa. 4567 5468 + 901 1674 4266 11 033 + 6767
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Alus: SRA, Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper, vol. 2, 3, 4, 5, 6, 7; EAA, f. 1, n. 2, s. 764, 
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774; TLA, f. A.g. 1, n. 3, 6, s. 9, 11–53, 55–70, 73–84, 86–93, 95, 
96, 99–102, 106, 108–111, 113–146; TLA, B.a. 62.

1626 II pa. 
– 1627 I pa. 3265 7762 + 4497 1675 3300 9136 + 5836

1627 II pa. 990 1950 + 960 1676 5264 6594 + 1330
1628 I pa. 1307 953 – 354 1678 5287 5329 + 42
1629 II pa. 710 1175 + 465 1680 5600 9608 + 4008 
1630 1805 3443 + 1638 1681 3417 10 252 + 6835
1631 1977 2723 + 746 1682 5783 16 280 + 10 497
1632 2009 3015 + 1006 1683 6101 13 440 + 7339
1633 1684 3266 + 1582 1684 6445 13 501 + 7056
1634 1631 2442 + 811 1685 6142 9817 + 3675
1635 1427 1459 + 32 1688 4995 8063 + 3068
1636  2033 1966 – 67 1689 4746 10 630 + 5884
1637 2547 3746 + 1199 1690 4312 11 325 + 7013
1638 2924 4198 + 1274 1695 6129 12 612 + 6483
1639 3527 3167 – 360 1696 5341 4202 – 1139
1640 2222 3261 + 1039 1697 3716 2414 – 1302
1641 3607 7829 + 4222 1698 6871 5391 – 1480
1642 3314 3368 + 54 1699 6180 2 316 + ? ?
1643 2554 3714 + 1160 1700 6770 7181 + 411
1644 2837 4988 + 2151 1701 – 728 ?
1645 2782 2826 + 44 1702 6558 882 – 5676
1646 3863 5669 + 1806 1703 5120 650 – 4470
1647 3946 9801 + 5855 1704 7183 627 – 6556
1648 2754 6562 + 3808 1705 4572 420 – 4152
1649 3473 5989 + 2506 1706 7231 907 – 6324
1650 3429 4097 + 668 1707 4494 2418 – 2076
1651 5294 6981 + 1687 1708 4856 – ?
1652 5664 6936 + 1272 1709 3317 451 – 2866
1653 5948 4842 – 1106 1710 1934 593 – 1341

Nagu tabelist 1 nähtub, ei olnud kaupade 
sisse- ja väljavedu tasakaalus. Vaadeldaval 
ajajärgul oli Tallinna kaubandus läänepoolse 
Euroopaga valdavalt positiivne, mis tähendas, 
et kaupu veeti rohkem välja või olid väljaveo-
kaubad sisseveokaupadest väärtuslikumad ja 
andsid suuremat tollitulu. 17. sajandi esimestel 
kümnenditel oli Tallinna kaubandus veel nega-
tiivse bilansiga. Tuleneda võis see sagedastest 
vilja väljaveo keeldudest, Rootsi sõdadest oma 
naabritega, eriti Poola ja Venemaaga, mis 
pärssis kaupade jõudmist Tallinna. Tollirendi 
perioodil saavutati positiivne seis, mis jäi väik-

semate tagasilöökidega püsima 1650. aastate 
teise poole sõdadeni. Vene transiitkaupu liikus 
Läänemerele, sh. Tallinna, eriti suures mahus 
1640. aastate teisel ja järgmise kümnendi esi-
mesel poolel. Taas saavutati positiivne bilanss 
1660. aastate lõpus ja see püsis 1695. aastani. 
Seejärel toodi tõenäoliselt saabunud näljahäda 
ja vilja väljaveo keelu tõttu kaupu taas rohkem 
ning suuremas väärtuses sisse, kui välja veeti. 
1700. aastal puhkes Põhjasõda, mis pärssis 
kaupade väljavedu veelgi. Negatiivne bilanss 
oli Tallinna kaubandusele iseloomulik Rootsi 
võimu perioodi lõpuni.

Enn Küng / Tallinna kaubandusbilanss 17. sajandil
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Kuidas saavutati kaupade sisse- ja 
väljaveol tasakaal?

Kaubandusajaloo üheks põnevaks uurimiskü-
simuseks on: kuidas saavutati kaupade sisse- 
ja väljaveol tasakaal? 17. sajandi Tallinna ja 
teistegi Läänemere regiooni linnade puhul on 
märgitud, et läänepoolsed kaupmehed pakku-
sid kaubandusbilansi saavutamiseks sularaha, 
aga ka pärleid, kulda ja hõbedat. On leitud, et 
hõberaha vajadus oli Venemaaga kauplevatel 
turgudel suur, samal ajal kui kohapeal Tal-
linna, Riia ja Narva turul kaubeldi kaup kauba 

30  A. Attman. American bullion in the European world trade 1600–1800. – Acta Regiae Societatis Scientiarum 
et Litterarum Gothoburgensis. Humaniora 26, Göteborg, 1986, lk. 79–86; Vt. Tallinna osas: A. Soom. Der 
Handel Revals im 17. Jahrhundert, lk. 13–15.

31  Tallinna Venemaa-kaubanduse bilansi aastatel 1606–1612 on esitanud ka A. Attman, kuid tema arvutas tolliand-
med ümber kaupade väärtusteks: A. Attman. Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, lk. 101–102.

vastu.30 Samas vajasid ka tallinlased ja Vene-
maa-kaubandusest huvitatud võõrad Vene 
kaupmeestega suheldes ise raha ja väärisme-
talle, sest venelastega kaubeldes jäädi oma-
korda võlgu, s. t. üldjuhul toodi Venemaalt 
Läänemere linnadesse rohkem kaupu, kui 
siit välja veeti, ja nende kaupade väärtuski oli 
suurem, ehkki selle protsessi täpsemaks hin-
damiseks on alusandmeid napilt. Nagu tabelist 
nr. 2 nähtub, oli Tallinna bilanss Venemaaga 
kaubeldes 17. sajandi esimesel veerandil nega-
tiivne – venelased tõid Tallinna rohkem kaupu, 
kui sealt vastu vedasid.

Tabel 2: Vene kaubanduse bilanss Tallinnas tolliandmete alusel (riigitaalrites):31

Aasta
Vene 
kaupmeeste 
sissevedu 

Vene
kaupmeeste
väljavedu 

Bilanss Aasta
Vene 
kaupmeeste 
sissevedu 

Vene
kaupmeeste
väljavedu 

Bilanss

1606 509 249 – 260 1614 47* 47 0
1607 565 648 + 83   1615 – 94 –
1608 543 386 – 157 1617 2 19 + 17
1609 1111 410 – 701 1618 114* 92 – 22
1610 427* 215 – 212 1620 0 11 –
1612 349* 166 – 193 1621 2 22 + 20
1613 135 94 – 41

* Teadaolevalt oli kaupade eest Tallinna saabudes tolli mujal tasutud 1610. aastal 9:31, 1612 – 31:25, 
1614 – 47:17, 1618 – 87:06 riigitaalri eest. Teiste aastate puhul ei ole näidatud mujal makstud tolli 
suurust, ehkki viidatakse, et seda on tehtud.

Alus: SRA, Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper, vol. 2, 3, 4, 5; EAA, f. 1, n. 2s. 764, 765, 
766, 767, 768; TLA, A.g. 1, 2, 3.

Kui kaubandusbilansi tasakaalustamisest 
üldisemalt rääkida, siis impordi puudujäägi 
võisid konkreetsed äripartnerid likvideerida 
mitte ainult raha või väärismetallidega, vaid 
ka saates kaupu sihtturule mööda mõnd alter-
natiivset kaubateed, näiteks Narva kaudu 
Venemaale. 

Kaubandusbilanss võis tasakaalust välja 
minna ka võlgade tõttu. Näiteks teatas Tal-
linna raad 10. oktoobril ja 7. novembril 1659 
Eestimaa kubernerile Bengt Hornile, et hil-

juti oli Tallinna saabunud suuremal hulgal 
ballastiga Lübecki laevu ja need võtsid peale 
suures koguses vilja, mille eest nad raha ei 
maksnud, vaid kaup saadi n.-ö. vanade võl-
gade katteks. Linna raad soovis, et see prak-
tika kuberneri korraldusega lõpetataks, sest 
nii ei saabunud Tallinna soola ega veine, tek-
kisid uued võlad ja elu kallines. Kuna käis 
sõda, milles Madalmaad ja Taani olid Rootsi 
vastased, oletasid tallinlased, et lüübeklased 
annavad vilja neile edasi. Ballasti asemel tuli 
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tuua Tallinnale vajalikke kaupu. 22. oktoobri 
vastuses leidis kuberner Horn, et laevadele, 
mis saabuvad Tallinna ballastiga, ei tohi vilja 
anda.32

Kuid on ka otseseid näiteid raha saatmise 
kohta Läänemere-äärsete linnade kaupmees-
tele. Näiteks kirjutas 20. septembril 1682 Lii-
vimaa kindralkuberner Christer Horn Karl 
XI-le, et Riiga olid saabunud Hollandi ja Ing-
lise laevad ning toonud kohalikele kaupmees-
tele raha, mille eest jäi aga toll tasumata, mis-
tõttu Riia litsendiinspektor pidas saadetised 
kinni. Riia kaupmehed pöördusid seepeale 
kindralkuberneri poole, soovides raha kätte 
saada. Nii riialased kui ka kindralkuberner 
olid arvamusel, et sel moel raha liikumise 
takistamine oli Riia kaubandusele kahjulik.33

Dorošenko sõnul ei kajastu raha, hõbeda, 
kulla jms. saabumine Riiga linna tolliraama-
tutes, küll aga on need jätnud jälje kohalike 
kaupmeeste asjaajamisdokumentidesse.34 Kui 
1675. aastal puhkes Rootsi-Madalmaade sõda 
ja Rootsi võimud uurisid merelinnade kaup-
meeste ärisidemeid madalmaalastega, ilmnes, 
et Riia kaupmehed olid pidevalt raha saanud 
Amsterdamist, aga ka teistelt läänepoolse-
telt kaubapartneritelt.35 Narva kaupmeeste 
ja madalmaalaste vahelised võlasuhted on 
samuti registreeritud.36 Raha ja kulla saat-
mine Riia kaupmeestele ilmneb ka 1688. 
aastal läbi viidud postirevisjonist.37 Attman 
on Narva 17. sajandi alguse tolliarvete kohta 
märkinud, et neis on teateid raha saatmise 
ning isegi selle tollimise kohta. Tallinna varas-
tes tolliraamatutes selliseid teateid ei ole,38 
kuid hilisematest, 17. sajandi tolliraamatutest 
võib leida sissekandeid kulla ja hõbeda sisse-
veo ning sularahaga tasumise kohta.39

Kokkuvõtteks

Käesolevas artiklis on rohkem küsimusi ja 
probleemitõstatusi kui vastuseid. See on katse 
uurida kaubandusbilanssi, tuginedes ainult 
ühele konkreetsele allikaliigile – peaaegu 
kogu 17. sajandi ulatuses säilinud portoo-
riumitolliraamatutele. Laekunud tollitulude 
põhjal ilmneb tendents, nimelt, et Tallinnale, 
nagu teistelegi Läänemere-äärsetele sadama-
linnadele, oli vaadeldaval perioodil üldiselt 
omane positiivne kaubandusbilanss. Valda-
valt negatiivsed olid 17. sajandi kaks esimest 
aastakümmet; järgnevad tagasilöögid seon-
duvad 17. sajandi keskpaiga sõdadega ning 
1690. aastate keskel ikalduste ja näljaaja tõttu 
kehtestatud vilja väljaveo keelu ning peagi 
puhkenud Põhjasõjaga. Et Tallinna kauban-
dusbilansist täpsemat ülevaadet saada, tuleks 
neid tolliraamatuid, nagu ka sekundaarseid 
materjale, lähemalt analüüsida, eelkõige 
oleks vaja välja selgitada eksporditud-impor-
ditud kaupade täpne väärtus.

Artikkel on valminud Eesti Teadusagentuuri 
grandi nr. 9164 ja sihtfinantseeritava teema nr. 
SF0180006s11 raames.

32  TLA, f. 230, n. 1, s. A.a.155, l. 103–104, 111–112.
33  Läti riiklik ajalooarhiiv (= LVVA), f. 7349, n. 1, s. 106a, l. 132–132p.
34  V. Dorošenko. Torgovlja i kupečestvo Rigi XVII veke, lk. 173–177.
35  Samas, lk. 176.
36  E. Küng. Zwischen Mars und Merkur. Narvaer und Revaler Kaufleute im Handel mit den Niederlanden um 

1975. – Die baltischen Länder und der Norden. Festschrift für Helmut Piirimäe. Hrsg. von Mati Laur und 
Enn Küng in Verbindung mit Stig Örjan Ohlsson (Nordistica Tartuensia, nr. 13). Tartu, 2005. lk. 194–217.

37  E. Küng. „... mugavamaid teid, kui nüüd linnade vahel tarvitatakse, on vaevalt leida...” Postirevisjon Eesti- ja 
Liivimaal 1687/1688. aastal. – Tuna 2005, 4, lk. 23.

38  A. Attman. Den ryska marknaden i 1500-talets baltiska politik, lk. 86, 102.
39  A. Soom. Der Handel Revals im 17. Jahrhundert, lk. 15. Kontrolliks läbi vaadatud 1695. aasta Tallinna por-

tooriumiraamatust ilmneb kulla ja hõbeda saatmine Tallinna kaupmeestele: TLA, f. 230, n. 1, s. A.g. 101.
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