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SAMFUND
Det er den menige ukrainer, som
betaler prisen for de økonomiske
reformer, Den Internationale
Valutafond har krævet af Ukraine til
gengæld for lån. Her en kvinde midt
i ruinerne af sit sønderskudte hus i
det østlige Ukraine.
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hele den ene månedsløn til at betale
gasregningen.
»Gas og elektricitet er noget, alle
har brug for. Der er monopol, så politikerne kan hæve priserne som de
vil,« siger Dmitrij, der ligesom mange
andre indbyggere i Smila ikke gør sig
nogen illusioner om den provestlige
regering i Kijev.
»Jeg er hverken optimist eller pessimist, men snarere realist. Folk her
lever deres liv og prøver at klare sig
igennem, så godt de kan,« siger han.

Ukrainere lider under
økonomisk hestekur
Dramatisk fald i levestandarden i Ukraine
følger i kølvandet på den politik, som Den
Internationale Valutafond med USA’s og EU’s
støtte har krævet af landet. Provinsbyen Smila
er blot et af de steder, hvor indbyggerne har
mærket de økonomiske reformer benhårdt
Af Jens Malling
Smila, Ukraine
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orfaldne boligkarreer, accelererende minibusser og mennesker, som søger ind i skyggen
på ﬂugt fra middagsheden. Opstillede fotograﬁer på byens centrale
plads smykkes af sløjfer i Ukraines
ﬂags gule og lyseblå farver. Portrætterne forestiller de af byens unge
indbyggere, som mistede livet i kampene i det sydøstlige Ukraine. Smila
er en typisk provinsby i hjertelandet,
ikke langt fra Dnepr–Europas tredjestørste ﬂod, der løber midt ned
gennem den krigshærgede nation.
Udover de faldne bysbørn betaler
Smila en anden pris for stormagtskonfrontationen mellem Rusland
og Vesten og den stedfortræderkrig
i Ukraine, der er konsekvensen: de
økonomiske reformer, som Den Internationale Valutafond (IMF) med
EU’s og USA’s støtte har krævet af
Ukraine til gengæld for lån, har forarmet byens indbyggere.
»En økonomisk nedtur har ramt
Ukraine med fuldt kraft, og befolkningen lider kraftigt under den. Gen-

nemsnitslønnen er kun 1.228 kroner
om måneden, og en skyhøj inﬂation
undermineret almindelige menneskers købekraft,« siger analytikeren
Josh Cohen, der skriver om krisen i
Ukraine for en række internationale
publikationer, blandt andet Reuters,
Foreign Policy og Moscow Times.
Han ser en klar sammenhæng
mellem den høje inﬂation og kravene i IMF-programmet. Særligt
kravet om, at Ukraine skulle gøre
op med de store statstilskud til gas.
»IMF krævede, at den ukrainske
regering skulle indføre voldsomme
prisstigninger på gas og strøm. Men
når tilsvarende lønstigninger ikke
følger med, efterlader det i sagens
natur folks lommer med færre penge.
Derudover er pensionerne blevet fastfrosset som en del af IMF’s politik.
Når inﬂationen samtidig er høj, fører
det i sagens natur til lavere realløn,«
siger Cohen, der tidligere har arbejdet
for det amerikanske udenrigsministerium med økonomiske reformer
i de gamle sovjetstater.
IMF stiller kravene til den ukrainske regering som betingelse for at
yde milliardlån, der ifølge Cohen i
vidt omfang blot forsvinder ud af

landet med det samme for at dække
de tab, som udenlandske investorer
har lidt på ukrainske obligationer.
»Ingen penge fra IMF bør bruges
til at tilbagebetale Ukraines gæld til
udenlandske kreditorer,« siger han.

’Mine naboer hjælper mig’
Natalija Ostrovskaja er en af de indbyggere i Smila, der føler konsekvenserne af IMF’s politik i Ukraine på
egen krop. Den 61-årige kvinde sidder
sammen med en veninde foran boligblokken, hvor hun bor. Ostrovskaja
lider af svær epilepsi og modtager
invalidepension fra staten. Den udgør
964 hryvnia (304 kr.) om måneden.
»Det er selvfølgelig meget lidt.
Man kan dårligt nok kalde det penge.
Det er blot håndører,« siger Ostrovskaja, der betaler mere end halvdelen af pensionen i husleje for sin
etværelseslejlighed.
Hun mærker, hvordan det bliver
sværere og sværere at få råd til fornødenheder, herunder den livsvigtige
medicin, som hun tager mod epilepsien: »Medicin, levnedsmidler,
gas, elektricitet–alt er blevet dyrere,«
siger hun.
»Jeg har ingen datja på landet,
hvor jeg kan dyrke mine egne grøntsager og frugter. Jeg har ingenting.
Hvordan jeg overlever? Mine naboer
hjælper mig. De er gode mennesker.«
I en kiosk på Lenin-gaden samles
ﬂere lokale. Blandt andet kan man
købe kolde læskedrikke i varmen. Et
splinternyt reklameskilt for præsident Petro Porosjenkos chokoladeimperium Roshen er sat op over

hylden med slik. Hans enorme konglomerat synes at have fået endnu
mere vind i sejlene, efter han overtog
præsidentembedet i maj 2014. Nye
Roshen-konceptbutikker med ﬂot
designede logoer skyder op overalt
i Ukraine.
Porosjenko lovede, inden han blev
valgt, at sælge sine virksomheder,
fordi det ifølge den ukrainske forfatning er ulovligt at drive forretning og
samtidig være præsident. Det løfte
har han endnu ikke indfriet. Til gengæld har Porosjenko vist sig mere
end villig til at indføre de krævede
økonomiske reformer, som også skal
skabe bedre vilkår for erhvervslivet.

En månedsløn til gas
I den anden ende af Lenin-gaden
fordriver 28-årige Dmitrij Moskovtjenko tiden i en lille park. Den unge
mand har måttet afbryde en ledelsesuddannelse. Han har arbejdet som
lagerarbejder, sælger og ekspedient,
men er nu arbejdsløs. 500 hryvnia
(158 kr.) om måneden udgør den understøttelse, Dmitrij modtager fra
staten. Beløbet rækker ikke langt.
»For de penge kan jeg ikke engang
betale faste månedlige udgifter. Mine
forældre hjælper mig,« siger han.
Ifølge Dmitrij Moskovtjenko er
prisen på gas mindst tredoblet, siden IMF vedtog det første låneprogram til Ukraine i april 2014. Gassen
bruges til at varme vand, til madlavning og til opvarmning af opholdsrum i de strenge ukrainske vintre.
Med de forhøjede priser er det ikke
usædvanligt, at en familie må bruge

Dyster prognose
Den ukrainske regering med ﬁnansminister Natalie Jaresko i spidsen har
gennem længere tid prøvet at lægge
pres på sine kreditorer–udenlandske
investeringsselskaber, der ejer ukrainske obligationer for milliarder af
dollar. Jaresko vil have kreditorerne,
frem for alt amerikanske Franklin
Templeton, til at løsne deres greb
om Ukraine, som er et af Europas
fattigste lande. De bør ifølge Jaresko afbøde noget af smerten for befolkningen og acceptere dårligere
vilkår for deres obligationer. Analytiker Josh Cohen støtter hendes
bestræbelser:
»Internationale kreditorer kan
hjælpe Ukraine betydeligt ved at
acceptere en kombination af lavere renter og længere afbetalingsfrister,« siger han.
Indtil videre afviser gruppen af
investorer med Franklin Templeton
i spidsen. Tilsammen ejer de for 60
milliarder kroner af Ukraines statsobligationer. Ifølge Cohen handler
det for kreditorerne om at undgå
tab, men hvis de står fast, ser landets
fremtid dyster ud. Han fremhæver
det uhensigtsmæssige ved, at IMF’s
politik snarere gavner kreditorerne
frem for den ukrainske befolkning.
»Regeringen i Kijev indfører smertefulde nedskæringer på sociale ydelser i størrelsesordenen 200 milliarder
kr., som IMF advokerer. I øjeblikket er
10 procent af ukrainerne arbejdsløse.
Men hvis erfaringerne fra den økonomiske krise i Grækenland tjener
som målestok, kan både arbejdsløsheds- og fattigdomsniveauet nemt
stige til det dobbelte.«
Det har ikke været muligt at få en
kommentar fra Franklin Templeton,
der i stedet henviser til et læserbrev
fra investorgruppen i Financial Times. Her argumenterer gruppen for,
at det vil være det værst tænkelige
tidspunkt at sende det forkerte signal til det globale kapitalmarked ved
at slække på vilkårene for Ukraines
forpligtelser. Det kunne atter skade
Ukraines muligheder for at tiltrække
internationale investeringer, der skal
sikre at økonomien kommer på fode
igen, skriver gruppen af investorer.
Imens går livet videre–på trods
af alt–i Smila.
internationalt@information.dk

