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Öljyalan spesialistit ja valtiovarain-
ministeriön tuoreet tulokset lupaa-
vat jo vihdoin myönteistä kehitystä
Venäjälle.

Nouseeko öljyn hinta?
Ruplan kurssi on ollut vakaa vuoden

2009 aikana. “Rossiyskaya Gazeta” (No.
4980 -156; 21.8.2009) viittasi kansainvä-
listen asiantuntijoiden näkemykseen,
jonka mukaan rupla saattaisi jopa vah-
vistua vuoden lopulla. Asiantuntijat
otaksuivat, että joulukuuhun 2009 men-
nessä rupla saavuttaisi vaihtokurssiksi
26,6 ruplaa dollarista.  Elokuussa dolla-
rilla sai 31.6 ruplaa.

Venäjän valtiovarainministeriö on ol-
lut hyvin varovainen laskelmissaan raa-
kaöljyn hinnaksi (55 dollaria tynnyriltä).
Asiantuntija-arviot ovat olleet huomat-
tavasti rohkeampia: raakaöljyn hinta
voisi olla jopa 75 dollaria tynnyriltä vuo-
den lopulla. Goldman Sachs on ennus-
tanut öljyn hinnan nousevan vuoden
loppuun mennessä jopa 85 dollariin
tynnyriltä. 21. elokuuta raakaöljyn hin-
ta kävi jo 74,72 dollarissa, mutta jäi 73,98
dollariin tynnyriltä pörssin sulkeutues-
sa New Yorkissa. 4. syyskuuta raakaöljyn
hinta oli  68.02 dollaria tynnyriltä. Öljyn
hintaa pitävät alhaalla miljoonat ame-
rikkalaiset, jotka ovat menettäneet työ-
paikkansa. Työttöminä he liikkuvat vä-
hemmän. PFBestin energia-analyytikko
Phill Flynn selitti syyskuussa 2009 öljyn
hinnan yhteyttä amerikkalaisten kulut-
tajien talousvaikeuksiin: “He eivät ole sa-
malla tavalla kuin työssäkäyvät ihmiset
energian kuluttajia”. Öljyn hinnan ontu-
vasta noususta huolimatta heinäkuus-
sa 2009 Venäjän saamat verotulot öljyn
ja kaasun myynnistä kasvoivat 36,2%
edelliskuukauteen verrattuna.

Elokuun 2009 alkuviikkojen aikana
Venäjän valuuttavaranto laski 400,6 mil-
jardiin dollariin, mikä sekin on yhä val-
taisa varanto. Venäjän keskuspankin
pääjohtaja Sergei Ignatiev ennusti vähän
aiemmin, että vuoden 2009 loppuun
mennessä valuuttavaranto voisi edel-

leen laskea noin 76,5 miljardia dollaria.
Talousministeriö arvioi ennusteessaan
vieläkin suurempaa laskua, valuuttava-
ranto oli noin 300 miljardia dollaria vuo-
den 2009 lopussa. Vuoden 2009 aikana
on Venäjällä kullan osuus valuuttavaran-
nosta kasvanut.

BKT kääntyi kasvuun
Bruttokansantuote laski 10,9% huh-

ti-kesäkuun aikana 2009 edellisvuo-
teen verrattuna. Rosstatin tietojen mu-
kaan kuitenkin huhti-kesäkuun aikana
BKT kasvoi 7,5% alkuvuoden, tammi-
maaliskuun 2009 tulokseen verrattuna.
Talousministeriön apulaispäällikkö An-
drei Klepach arvioi, että kesäkuussa
2009 BKT olisi kääntynyt jo 0,1% kas-
vuun. Vuoden 2008 lukuja ei vielä saa-
vuteta, mutta syvin kuoppa on ylitetty
ja nousu on alkanut. Myös yleisemmin
Venäjän talous on tasaantunut kriisis-
tä. Talousministeriö olettaa heinä-syys-
kuulle 2009 talouskasvua. Kasvu tulisi
perushyödykkeistä ja julkisen sektorin
menoista. Vuoden 2009 loppuun ruo-
kateollisuus ja kevyt teollisuus alkaisi-
vat kasvaa.

Elokuussa 2009 tehdyssä tarkistuk-
sessa vuoden 2010 talousarvioon kor-
jattiin, että tulot öljystä, metallien ja ke-
miallisten tuotteiden valmistus olisivat
ehkä 30-40 miljardia dollaria enemmän
kuin aiemmassa talousennusteessa. 4.
syyskuuta 2009 duuman puheenjohta-
ja Boris Gryzlov rohkeni lausua jo suoria
johtopäätöksiä: “Viime aikoina puolueet-
tomat tiedot, numerot ja tilastot osoitta-
vat myönteistä kehitystä Venäjän ja mui-
den maiden taloudessa”. Gryzlov viittasi
siihen, että huhti-kesäkuussa teollisuus-
tuotanto kasvoi Venäjällä 0,5% ja kiin-
teät sijoitukset 36,3%.

Venäjällä ei ole velkaongelmaa
Tammi-heinäkuun 2009 aikana Venä-

jän julkisen talouden alijäämä on kas-
vanut 923,82 miljardiin ruplaan, mikä on
4,3% Bkt:stä. Alijäämä on kuitenkin kau-
kana siitä, mitä kesäkuun lopussa 2009
valtiovarainministereri Aleksei Kudrin

ennusti: 9,2-9,3% Bkt:stä. Pääministeri
Vladimir Putin jätti kuitenkin vähemmän
pelivaraa velkaantumiselle ja arvioi 30.7.
(Ria Novosti), ettei Venäjän talouden ali-
jäämä sopisi kasvaa yli 7,5%:a Bkt:stä
vaarantamatta makrotalouden vakaut-
ta maassa. Valtiovarainministeriön ta-
voitteena on alentaa alijäämää, jolloin
se olisi enintään 4,3% Bkt:stä vuonna
2011 ja 3%  Bkt:stä vuonna 2012.

Taloustaantumasta huolimatta Venä-
jällä nostetaan eläkkeitä. Sosiaalipolitii-
kan menot kasvavat yli 10%, sitä vastoin
liikennerakentamisesta ja kulttuurime-
noista säästetään.  Ongelmana on kui-
tenkin, että lääkkeiden hinnat kasvoivat
18,3% ensimmäisen puolen vuoden ai-
kana, mikä oli paljon enemmän kuin
muiden tavaroiden ja palvelujen hinnat.
Pääministeri Putin lausui hyvin suorasa-
naisesti, ”ettei halua lääkeyhtiöiden ja lu-
kuisten välittäjien poimivan nyt kohtuut-
tomia voittoja”.

Suomessa julkisen talouden rahoi-
tusjäämä on noin -4,5 prosenttia
Bkt:sta. Suomen valtiovarainministeri-
ön budjettiesityksen mukaan itse val-
tion velka nousee kuitenkin vuonna
2010 jopa yli 44% Bkt:stä.  Näiden nu-
meroihin verrattuna Venäjän talous va-
kaalla pohjalla: Venäjän valtion ulko-
maisen velan osuus oli tammi-huhti-
kuussa 2009 ruplissa mitattuna vain
7,8%.  Vuoden 1998 talouskriisin jäl-
keen Venäjän ulkomainen velka oli
146,4% Bkt:sta.  Venäjän ulkomainen
velka on 39,5 miljardia dollaria, kun
Suomi jo pelkästään ottaa uutta velkaa
tuntuvasti suuremmat summat.

Talouskriisi näkyy
mikrotaloudessa
Pienyritykset ovat kärsineet Venäjäl-

lä talouskriisistä. Niiden lukumäärä vä-
heni tammi-maaliskuun aikana 2009
jopa 20,7%. Suurinta – 57,1%   – vähen-
nys oli koulutusalan pienyrityksissä.
Terveys-ja sosiaalipalveluja tarjoavista
pienyrityksistä lopetti 36,6%. Kiinteis-

töhuolto ja vuokrauspalveluja tarjoa-
vista pienyrityksist lopetti 30,9%.  Mos-
kovan ja Karjalan alueella pienyritysten
osuus kuitenkin lisääntyi. Pienyrityksiin
työllistetyn työvoiman määrä väheni
5,4%. Suurin vähennys tapahtui raken-
nusalalla (11,6%). Työntekijöiden viral-
liset palkat ja erityisesti harmaat pal-
kat ovat samanaikaisesti laskeneet.
Palkkojen alentumisella on ollut kieltei-
siä vaikutuksia kotimaiseen kysyntään.
AvtoVAZ lähetti Togliattin kokouksesta
työntekijät kuukauden palkattomalle
pakkolomalle. Huoleksi on jopa ilmais-
tu, että yritykset heittäisivät kadulle ko-
vempi palkkaisia koulutettuja työnte-
kijöitä, jotta nämä korvattaisiin ammat-
titaidottomilla maahanmuuttajilla.
Tuollainen pelko puolestaan ruokkii
vierasmaalaisiin ja maahanmuuttajiin
kohdistuvaa kilpailutilannetta.

Venäjällä on keskusteltu taas kerran
myös pimeästä rahasta ja harmaista toi-
mintatavoista. Venäjän keskuspankin
pääjohtaja Sergei Ignatiev kertoi
24.6.2009 alustavan laskelman, jonka
mukaan harmaan tavaraviennin osuus
olisi kasvanut talouskriisin alun jälkeen.
Vuonna 2008 harmaan viennin osuus oli
noin 8% kaikesta Venäjälle vietävästä ta-
varasta, mutta nyt osuus olisi jo 13%. Tul-
liviranomaisistaalkaen eri toimijat tah-
tovat välttää lain edellyttämiä maksuja.
Venäjän valtiolta varastetaan tuloja mm.
kaksoislaskutuksen avulla.

Ihmettelyä ovat herättäneet myös
noin 100-130 miljardia ruplaa, jotka le-
päävät venäläisissä pankeissa koske-
mattomana. Arvioiden mukaan 12-15%
kaikista talletuksista on sellaisia, ettei
näillä tileillä ole ollut mitään tapahtumia
yli kahteen vuoteen. Sberbankin silloi-
nen päällikkö Andrei Kazmin ilmoitti
vuonna 2006, että noin 6-7% talletuk-
sista olisi ollut silloin ilman mitään liiket-
tä jopa 5-6 vuotta. Monet kyselevätkin,
missä määrin tässä joukossa on rikollis-
ta rahaa.

Ehkä enemmän kuin mistään muusta
Venäjän politiikkaan ja kulttuuriin liit-

tyvästä seikasta, on kevään 2009 aikana
läntisessä Euroopassa kohuttu aivan sai-
raalloisesti Venäjälle perustetusta arvo-
valtaisesta Historiakomissiosta. Siihen on
ollut helppo heijastaa kaikki alitajuiset ja
kansalliseen perinteeseen kuuluvat Ve-
näjä-pelot. Säätiö Historiallinen muisti
(”Fond Istorizeskaja Pamjat”) on myös
herättänyt itä- ja länsi-Euroopassa pel-
koa ja uteliaisuutta. Historiasäätiö suh-
tautuu myönteisesti Historiakomissioon
ja myös toisinpäin.

Historioitsija Aleksandr Djukov johtaa
Historiasäätiötä . Päätimme kysyä Histo-
riasäätiöstä, mistä on nyt kyse väittelys-
sä “oikeasta” ja “väärästä “historiasta. His-
toriatutkimuksen kansainvälisten ohjel-
mien johtaja Olesja Orlenko ja säätiön
johtaja Aleksandr Djukov osoittautuivat
helposti lähestyttäviksi.

Historiasäätiön rakentamiselle on
koettu tarvetta itse asiassa jo pitkän ai-
kaa, vaikka organisaatio sai virallisesti
syntynsä vasta viime vuonna. ”Venäjällä
ja itä-Euroopalla on yhteinen menneisyys,
jota on kuitenkin nyt aktivisesti vääristel-
ty poliittisia tarkoitusperiä varten. Aineis-
toa on jopa suoraan väärennetty”. Djukov
antaa esimerkiksi latvialaisen elokuvan
”The Soviet Story”, jota hän kutsuu “tör-
keäksi elokuvaksi”. Tekijät sijoittivat eloku-
van dokumenttien luokkaan, vaikka elo-
kuva sisältää monia paikkaansa pitämät-
tömiä asioita, vääriä asiakirjoja ja video-
kuvan suoranaista manipulointia.  Dju-
kov viittaa psykologeihin, joiden mu-
kaan elokuva tukee suoranaista vihan yl-
lyttämistä Venäjää vastaan. “Pahinta on,
että tämä elokuva sai taloudellisen tuen
Euroopan parlamentista UEN-ryhmästä.
Lisäksi Latvian viranomaiset antoivat elo-
kuvan esittämiselle korkeimman mahdol-
lisen arvon”.

”Historiaa ei pitäisi käyttää poliittisiin
tarkoituksiin. Ammattitaitoisten historian-

tutkijoiden on käsiteltävä historiaa. Histo-
ria ei ole radikaalia politiikkaa”, Djukov
luonnehtii Historiasäätiön tarkoituspe-
riä: “Meidän säätiömme tarkoituksena on
tukea historian tutkimusta Venäjällä ja
Itä-Euroopassa. Me järjestämme konfe-
rensseja, seminaareja, meillä on merkittä-
vää kustannustoimintaa yhteistoiminnas-
sa kollegojen kanssa, jotka tulevat Itä-Eu-
roopan maista”.

Vastoinkäymisiä
Historiasäätiö aloitti toimintansa

maaliskuussa 2009 myös Tallinnassa jul-
kaisemalla Djukovin tutkimuksen «De-
portations in Estonia: what was in reali-
ty» (Viron karkotukset: mitä tapahtui to-
dellisuudessa). Tutkimuksessa selvitet-
tiin Neuvostoliiton viranomaisten sor-
topolitiikkaa Virossa asiakirjojen valos-
sa. Virolaiset historiantutkijat tekivät
kunnioittavia viittauksia tutkimukseen,
mutta sitä vastoin Viron turvallisuuspo-
liisi ilmoiti, että teos olisi “venäläisen in-
formaatiosodan väline Viroa vastaan”. Li-
säksi kirjoittajaa vastaan levitettiin
loukkaavia tietoja, joiden mukaan teos
olisi syntynyt FSB:n tietojen varassa ja
hyväksynnässä. Djukov kertoo surulli-
sesta kokemuksestaan Virossa: “Virolai-
nen oikeistopolitiikko Mart Laar meni vie-
läkin pidemmälle: hän julkisesti totesi,
että olin FSB:n virkamies”. Djukovin mu-
kaan panettelu oli tietoista, koska tosi-
asioihin ei ollut mitään huomauttamis-
ta. Siksi vastakampanjan avulla kään-
nettiin huomion pois KGB:n huonoon
maineeseen. Djukov pitää vakavana
loukkauksia: “Jos kunnianloukkaukset
eivät lopu, minun täytyy haastaa oikeu-
teen nämä ihmiset”.

Historiasäätiön unelma
Djukov ilmaisee surunsa sille, ettei

venäjänkielistä väestöä ole kaikissa Eu-
roopan maissa osattu nähdä mahdolli-
suudeksi. Hän viittaa jälleen Baltiassa
esiintyviin tavoitteisiin “eristää ja pakko-
sopeuttaa” venäjänkielinen väestö sekä
rajoittaa heidän poliittisia ja taloudelli-
sia oikeuksia. “Tulos on surullinen”.

”Jos venäjänkieliselle vähemmistölle
annettaisiin yhdenvertaiset poliittiset oi-
keudet, Itämeren alueen venäläiset tuli-
sivat eräänlaiseksi ’sillaksi’ Venäjän ja Eu-
roopan välille, edistäisivät ja vahvistaisi-
vat poliittisia, kulttuurisia ja taloudellisia
siteitä”. Historiasäätiössä suretaan, ettei
nationalistinen eliitti näe Baltiassa maa-
ta välittäjäksi Venäjän ja Euroopan vä-
lillä, pikemmin he etsivät erilaisen roo-

lin: rooliksi tulee rakentaa “suoja-aita ja
esteet vihamielistä ja verenhimoista jul-
maa Venäjää vastaan”.  Djukov ihmette-
lee:   ”En ymmärrä, miksi Länsi-Euroopan
maat sulkevat silmänsä Itämeren alueen
venäjänkielisen väestön oikeuksien louk-
kaamisilta”.

Federaation Historiakomissio
Djukovin mukaan Venäjän presiden-

tin perustamalla Komissiolla historian
väärentämistä vastaan ei ole “mitään te-
kemisistä sensuurin tai historiallisen yksi-
mielisyyden vaatimuksen kanssa”. Sitä vas-
toin Historiasäätiössä nähdään Histori-
komission tehtäväksi “auttaa historian-
tutkijoita työssään, avata arkistoja. Ko-
missiota pelkäävät vain sellaiset, jotka
vääristävät kertomuksia. Venäjä ei ole ol-
lut suljettu maa pitkään aikaa. Meillä on
sananvapauden tilanne parempi kuin jois-
sakin Itä-Euroopan maissa”.

Djukov painottaa, ettei hän voi kuvi-
tellakaan, että Venäjän turvallisuuspalve-
lu alkaisi arvioida historiankirjoittajien
teoksia! Sitä vastoin toisin päin on tapah-
tunut. “Kun olin kahvilassa Tallinassa, tu-
valllisuuspoliisi salakuunteli. Se oli todel-
la inhottavaa. Jotkut eurooppalaiset oi-
keistopoliitikot ovat halukkaita rakenta-
maan mielikuvaa maastamme jonkinlai-
sena autoritaarisena hirviönä, mutta kuka
tahansa, joka on työskennellyt Venäjällä,
tietää ettei niin ole”.

Djukov myöntää, että Venäjän julki-
nen järjestelmä on kaukana täydellies-
tä. Korruptio on valitettavan yleistä. By-
rokratia on tehoton.  Sosiaaliset erot ih-
misten välillä ovat jyrkät.  “Huolimatta
näistä ongelmista, Venäjä on demokraat-
tinen valtio, joka tahtoo rakentaa ystäväl-
liset suhteet naapureihinsa”.

Talvisota ja Jatkosota
Historiasäätiössä viitataan mielellään

Venäjän ja Suomen molemminpuolisiin
mallikelpoisiin suhteisiin: ”Venäjän ja
Suomen historiassa on omia ainutlaatui-
sia sivuja, kuten Moskovan provosoima
Talvisota ja Helsingin käynnistämä Jatko-
sota 1941-1944. Ongelmat eivät ole kui-
tenkaan muuttuneet poliittisiksi aseiksi.
Historiantutkijat selvittävät historiaa, ei-
vät valjasta sitä politiikkaan. Mielestäni
tämä on oikea lähestymistapa”.

 Tällä hetkellä Historiasäätiö on Ve-
näjällä yksi johtavista Itä-Euroopan his-
toriantutkimusta tukevista järjestöistä.
Säätiö tekee erilaista tutkimus-, julkai-
su- ja koulutushankkeita yhteistoimin-
nassa valtion kanssa sekä Venäjän, Val-

ko-Venäjän, Ukrainan valtioarkistojen
kanssa sekä kansalaisjärjestöjen ja yli-
opistojen kanssa. Vuoden 2009 lop-
puun mennessä nuori Historiasäätiö on
julkaissut jo 10 monografiatutkimusta
sekä dokumenttikokoelman tärkeistä
historian aineistoista.  Historiasäätiöllä
on tavoitteena asteittain ottaa yhteyt-
tä Länsi-Euroopan historiatutkimuksen
tutkimuslaitoksiin. He toivovat, että joi-
takin tutkimuksista julkaistaiin piakkoin
myös Länsi-Euroopassa.

”Me olemme hyvin avoimesti yhteistyö-
kykyisiä eurooppalaisten historiantutki-
joiden kanssa. Olemme varmoja, että
voimme aina löytää yhteisen kielen työto-
veridemme kanssa. Meillä on selvä etu:
meidän ei tarvitse poliittisista lähtökoh-
dista käsin valehdella. Olemme tietoisia
lähimenneisyytemme monimuotoisuu-
desta, unohtamatta voittoja, tappioita,
saavutuksia ja rikollisuutta. Olen varma,
että tämä lähestysmistapa auttaa luo-
maan hyvät naapurisuhteet Venäjän ja
Euroopan maiden välille”.

Kylmän sodan
stereotypiat rikottava
Historiasäätiön johtaja Djukov kertoo

uskovansa, että Venäjän ja Itä-Euroopan
välille voidaan kehittää tällaisten yleis-
ten periaatteiden mukaisesti historian
muistia, joka ei loukkaa muiden kanso-
jen etuja. Eri ihmisillä muistot ovat aina
erilaiset. Kuitenkin historian selvitykset
eivät tuhoa normaalia naapurisopua
eikä tee historiasta ulkopoliittisen tais-
telun välinettä. Yritykset kääntää histo-
ria erilaisten korvaus- tai aluevaatimus-
ten esittämiseksi on ehdottomasti tuo-
mittavia. Se on yhtä väärin kuin lietsoa
traagisen historian avulla etnisten ryh-
mien välistä vihaa.

Tällä hetkellä itä-Euroopassa muova-
taan valitettavaa eurooppalaista identi-
teettiä Venäjän kustannuksella, jossa Ve-
näjä luokitellaan “muuksi”, ”ei-eurooppa-
laiseksi”. Siihen tarkoitukseen käytetään
loputtomia tarinoita “Neuvostoliiton kan-
sanmurhista” ja ”Neuvostoliiton miehityk-
sestä”. ”On selvää, että tuollaisessa tilan-
teessa Venäjä ei voi olla koskaan osa Eu-
rooppaa.  Venäjä hyväksytään Euroopas-
sa vasta, kun olemme voineet rikkkoa kyl-
män sodan ja Neuvostoliiton ajan stereo-
typiat eikä Venäjän historia enää ärsytä
eurooppalaisia. Siitä varten meidän pitää
tehdä erittäin suuria ponnisteluja”.

Juha Molari

Historiakomissio, Historiasäätiö
ja sananvapaus

Odotettavissa myönteistä kehitystä
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