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■■ Följ debatten på di.se/debatt: 
Läs miljöminister Lena Ek (C) om 

dagens regeringsbeslut om skyddad skog.

De senaste månadernas rap-
portering om Ukrainas 
 inrikespolitiska orolig- 
heter har givetvis fokuse-
rat på massdemonstratio-

nerna, presidentens försök att till 
 varje pris behålla makten och efter-
hand det alltmer omfattande våldet.

Samtidigt har Ukrainas ekonomiska 
situation förvärrats avsevärt. Ukrainas 
framtida politiska ledning kommer att 
få minst lika svårt att hantera och 
 reparera ekonomin, som det blir svårt 
att handskas med politisk splittring 
och finna trovärdiga och långsiktigt 
gångbara ledare med folkligt stöd.

Det är lätt att tro att Ukraina står 
inför ett val där landet kan välja EU 
eller Ryssland. I själva verket är EU 
och Ryssland olika slags dragkrafter 
för Ukraina. Ekonomiskt skulle Ukrai-
na troligen vinna på att slippa tving-
as välja sida just nu – även om det 
politiskt framstår som omöjligt.  

När Ukraina i höstas lät bli att skri-
va under ett associeringsavtal med EU 
innebar detta att landet på kort sikt 
slapp undan att straffas ekonomiskt 
från Ryssland. 

EU kan erbjuda långsiktiga utsik-
ter: processer mot demokrati och 
fungerande politisk debatt, reformer 
för ökad transparens och rättssäker-
het, behövliga strukturomvandlingar 
av industrin, ett minskat beroende av 
rysk gas, tillgång till EU:s stora interna 
marknad, förändringar mot minskat 
exportberoende av Ryssland, en 
 diversifiering av produktionen, bättre 

utnyttjande av Ukrainas oerhört bör-
diga jord, framtida tänkbara europe-
iska investeringar samt möjligheter 
till ökad rörlighet för medborgarna. 
Detta är emellertid långsiktiga visio-
ner. Ukraina har inte ens utlovats ett 
framtida medlemskap i EU.

Ryssland har under vintern i stället 
lockat med en konkret och redan exis-
terande tullunion österut och erbjudit 
konkreta, om än villkorade, krediter. 
Samtidigt har Ukraina fått behålla 
 sina subventionerade ryska gasleve-
ranser. 

Har Ukraina haft råd att välja  
i  denna situation? Ryssland är Ukrai-
nas viktigaste handelspartner och 
 ländernas industrier är nära samman-
länkade.

För exakt fem år sedan, vårvintern 
2009, vistades jag i Ukraina och 
 genomförde intervjuer med vanliga 
människor om korruptionen i landet. 
Då var Ukraina det land som efter 
Island hade drabbats allra hårdast av 
 finanskrisen. Människor hade miljon-
lån, bundna i dollar, för lägenheter 
som inte ens hade börjat byggas. 
 Både arbetslösheten och räntan steg 
dramatiskt, samtidigt som de stat-
liga lönerna och pensionerna sänk-
tes och byggindustrin avstannade. 
En devalvering skulle i dag, liksom 
då, drabba hushåll och företag med 
lån i  utländsk valuta. 2009 undslapp 
banksektorn med nöd och näppe en 
total kollaps.

I dag räknas Ukraina av Transpa-
rency International som det mest 

 korrupta landet i Europa. Enligt mig 
är Ukraina dessutom ett land där  
 korruptionen förekommer på alla 
 nivåer i samhället – från den politiska 
elitens stora affärer, till föräldrarna 
som tvingas muta sig till en dagis-
plats, till skoleleven som betalar för 
slutbetygen eftersom så många andra 
redan har betalat och pressat upp 
 betygen. Korruption är ett fenomen 
som är mycket svårt att  bekämpa när 
den är så utbredd.

EU och IMF diskuterar nu nödlån, 
det vill säga en ”kompensation” för de 
ryska krediterna som väntas utebli om 
Ukraina väljer att inte närma sig Ryss-
land. EU har deklarerat att ett han-
delsavtal kan undertecknas så snart 
en ny regering är installerad. 

Samtidigt har Rysslands finans- 
minister meddelat att ökade import-
tullar gentemot Ukraina kan införas 

om ett handelsavtal med EU under-
tecknas – dock beroende på vilken 
riktning en ny ukrainsk regering väl-
jer. Dagens rysk-ukrainska gasavtal 
har ett slutdatum, och kommer, enligt 
Rysslands premiärminister Dmitrij 
Medvedev, att omförhandlas med 
Ukrainas nya  regering och företags-
ledare. Vi bör emellertid betänka att 
Ryssland egentligen inte tjänar på ett 
utdraget  ekonomiskt kaos i Ukraina.

Enorma summor kommer att 
 behövas för att få Ukraina på fötter. 
Till skillnad från andra postsovjetiska 
stater i Europa har landets ekonomi 
knappt vuxit sedan 1992. Valutan 
nådde under tisdagen nya botten- 
nivåer. Reserverna av utländsk valu-
ta är kritiskt låga. Bytesbalansunder-
skottet är stort, och exporten står 
för hälften av landets BNP. Investe-
rare blir alltmer tveksamma. Stan-
dard & Poor’s nedgradering av Ukrai-
nas kreditvärdighet var alltså ett 
väntat bakslag. 

Ukrainas nya regering står inför 
 flera utmaningar. Jag hoppas att de 
akuta ekonomiska problemen får lika 
mycket utrymme som de politiska och 
att Ukraina får en politisk ledning 
som lyckas behålla ekonomiska 
 relationer med både väst och öst. 

Svårt ekonomiskt vägval

Ukraina utser nu en samlingsregering. Parallellt med massdemonstrationerna har 
den ekonomiska situationen i landet förvärrats avsevärt, skriver Mi Lennhag, som 
forskar om korruption i den postsovjetiska regionen.

HÅRDA TIDER. Ukraina var det land som drabbades allra hårdast av finanskrisen efter Island, skriver Mi Lennhag.  FOTO: EMILIO MORENATTI

MI LENNHAG 
statsvetare, Lunds universitet.  
Forskar om korruption i den postsovje-
tiska regionen

”Till skillnad från 
andra post- 
sovjetiska stater  
i Europa har  
Ukrainas ekonomi 
knappt vuxit 
sedan 1992.”

Mi Lennhag.


