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SAMFUND
Under præsidentvalget lovede Petro Porosjenko, at han
ville sælge sin chokoladekoncern. Det løfte har præsidenten
imidlertid ikke holdt. I stedet er overskuddet mangedoblet, og
det er ikke kun ham – men også en lille elite omkring ham – der er
blevet rigere. Foto: Redux/Scanpix

imidlertid ikke holdt, hvilket strider
imod Ukraines forfatning.
I artikel 103 hedder det:
»Ukraines præsident må … ikke
udføre nogen form for betalt erhvervsmæssig aktivitet eller være
medlem af administrative instanser
eller virksomhedsbestyrelser, der har
til formål at generere proﬁt.«
Ud over Porosjenko peger Richard
Sakwa på Ihor Kolomojskij som et
eksempel på en anden oligark, der
har fået økonomisk fordel af de politiske omvæltninger.
»Som en allieret af Porosjenko er
Kolomojskij i færd med overtage konkurrerende oligarkers besiddelser,«
siger han om rigmanden.
Ihor Kolomojskij har sin magtbase omkring byen Dnepropetrovsk
tæt på frontlinjen, hvor han har rejst
en hær af lejetropper, der kæmper
mod prorussiske styrker i Donbassregionen.

regeringstid, samtidig med at andre
oligarkers selskaber har mistet fodfæste – ikke mindst på grund af den
ukrainske valutas faldende værdi.
Fra 2013 til 2014 formåede Petro
Porosjenko at nidoble Roshens overskud til 34,8 mio. hryvnia (cirka 11

mio. kroner), rapporterer Ukraines
Nationale Kommission for Værdipapirer og Aktiemarkedet.
»Jeg kan ikke forestille mig nogen form for lovlig forretning, hvor
proﬁtten nidobles i en så vanskelig
økonomisk situation. Det er iøjnefal-

dende,« siger Jevgen Vorobiov, der
er forsker ved tænketanken Polish
Institute of International Aﬀairs i
Warszawa.
Under præsidentvalget lovede
Porosjenko, at han ville sælge Roshen-koncernen. Det løfte har han

Forsvarer deres besiddelser
Oligarkerne spiller en helt speciel
rolle i det geopolitiske spil mellem
Rusland og Vesten om Ukraines
fremtidige sikkerhedspolitiske og
økonomiske stilling.
»Som enhver virksomhedsejer
går oligarker i Ukraine stærkt op
i at forsvare deres besiddelser, så
de afviser at hjælpe Rusland med
at overtage landet af frygt for at
miste deres formue. De vil kæmpe
for Ukraines uafhængighed, fordi
det beskytter deres ejendom mod
udenlandsk indﬂydelse,« siger Jevgen Vorobiov, der har specialiseret
sig i EU’s politik overfor Ukraine.
Vorobiov fortsætter:
»Oligarkerne ser en fordel i Ukraines tætte forhold til EU og USA. International lov yder dem beskyttelse.
Desuden vil de gerne ekspandere på
udenlandske markeder og nemmere
kunne optage lån i vestlige banker.«

Oligarkernes forkærlighed for EU
bør dog ikke overdrives.
»De er meget pragmatiske og forsøger at lodde, hvilken vej vinden
blæser. De er f.eks. ikke blinde for,
at en associeringsaftale med EU bl.a.
kræver en opløsning af deres monopoler. Det er de ikke interesserede
i,« fremhæver Vorobiov.
Det afgørende og uløste spørgsmål
er, om præsident Porosjenkos status
som oligark og hans videreførelse af
et korrupt og monopolistisk økonomisk system på sigt er en holdbar
løsning for Ukraine.
Richard Sakwa mener ikke, at den
voksende ulighed er en bæredygtig
model.
»Det er en helt central pointe for
forståelsen af udviklingen i Ukraine
lige nu, at de indre sociale brydninger
bliver skærpet i kraft af den voksende
arbejdsløshed og fattigdom, mens
dem i toppen af samfundet befæster
deres position. Det er ikke holdbart
på mellemlangt sigt,« betoner han.
internationalt@information.dk

FAKTA
Porosjenkos
forretningsimperium
• Indehaver af
Chokoladekoncernen Roshen.
• Ejer alle aktier i Prime Assets
Capital, en diversiﬁceret
investeringsfond, der hjælper
med at styre alle præsidentens
aktiver.
• Ejer en række medieselskaber,
blandt andet den landsdækkende tv-station Kanal 5.
• Besidder aktier i Bogdan
Corporation – et milliardforetagende, der fabrikerer biler,
lastvogne og busser. Staten er
kunde hos virksomheden.

Ukraines korruption
vende med en vækst på 1 pct. Men
tallene er usikre. En genopblussen
af fjendtlighederne, en fortsat høj
inﬂation, en rente på 35 pct. eller
voldsomme udsving i valutakursen
kan hver for sig og især tilsammen
let vælte de kriterier, der ligger til
grund for IMF-lånet.

Saneringsplan
Trods de usikre udsigter bebudede
IMF 12. marts et nyt lån til Ukraine
på 17,5 mia. dollar, hvis primære formål er at stabilisere landets banksektor. Fonden ydede det ekstraordinære lån på baggrund af en drastisk
økonomisk saneringsplan, der blev
fremlagt for nylig af premierminister Arsenij Jatsenjuk.
»IMF-pakken vil hjælpe os med at
stabilisere ﬁnanssektoren og fordoble
centralbankens valutareserver, men

det er ikke nok til at fremme økonomisk vækst,« siger Natalie Jaresko.
»Vi har brug for ﬂere lån. Ellers
bliver det ikke muligt at få sat den
økonomiske aktivitet i gang igen.
Krigen hele sidste år har kostet os
dyrt. Herudover er der et enormt ﬁnansielt behov til dækning af genopbygningen af det sydøstlige Ukraine.
Når freden kommer, får vi brug for
en Marshallplan.«
Undet sit USA-besøg har hun
endvidere i samtaler med kreditorer anmodet om en nedskrivelse af
en obligationsgæld på 15 mia. dollar,
der snart skal indfries. Udover udenlandsk låntagning og anmodning om
nedskrivelse af gæld planlægger den
provestlige regering at få oligarker
til at betale mere i skat og nedbryde
deres monopolvirksomhed.
Den første til at tage konsekven-

sen af de nye toner er præsident Porosjenko, der ifølge ﬁnansministeren
vil afhænde sine mediebesiddelser
og chokoladefabrikker.
»Præsidenten har hyret investeringsrådgivere til at hjælpe ham med
salget,« siger hun.
Og der sættes ind mod skattesnyd.
Parlamentet vedtog for nylig en lov,
der forbyder selskaber at reducere
skattepligtige overskud gennem salg
af varer mellem et datterselskab og et
moderselskab til en pris under markedsværdien. En anden ny lov bemyndiger staten til at beslaglægge
skyldig skat på selskabers bankkonti.
»Om føje tid håber vi at fremlægge
et forslag til antitrustlovgivning. Oligarkerne må lære at balancere bedre
mellem deres private interesser og
samfundets fælles vel,« mener hun.
mabu@information.dk
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