
MACRO-ECONOMIE

ZwichtOekraïne
onderdrukvande
oligarchen?
Eenaanrijding, een inval en een
huis dat in vlammenopgaat:
(oud-)medewerkers vande cen-
trale bank vanOekraïneworden
geïntimideerd, tot ver buiten
Kiev. Vice-gouverneur vande cen-
trale bankKaterynaRozhkova
noemthet een regelrechte ven-
detta, eentje door rijke zakenlie-
dendiewillendat dehervorming
vandefinanciële sectorwordt
teruggedraaid. Rozhkova: ‘En
wienietwilmeewerken, krijgt
problemen’.
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M A C R O - E C O N O M I E

‘Oekraïnemoetkiezenvoor
rechtsstaat, niet vooroligarchen’
DaanBallegeer enHanDirkHekking
Amsterdam

Oekraïne staatonder zwaredrukvan
rijke zakenliedenomdehervorming
vandefinanciële sector terug tedraai-
en.AlsKiev zwicht, komteennieuw
steunpakket vanhet Internationaal
Monetair Fonds (IMF) ingevaar, zo
waarschuwt vicegouverneurKateryna
Rozhkova vandecentralebankvanOe-
kraïne (NBU).Het verzet vandeNBU
leidt inmiddels tot intimidatie van
bankbestuurders.

‘Dit isniet langereenreeksvaninciden-
ten,dit isTERREUR’,schreeuwdedecen-
tralebankmedioseptember ineenpers-
bericht. ‘Het doel ervan is hervormers,
van nu of uit het verleden, te intimide-
ren, ons te verlammen, en ons het zwij-
genop te leggen.’
De centrale bank kaartte daarmee

de ‘systematische aanvallen’ aan op
oud-gouverneur Valeria Gontareva, die
in officieuze ballingschap leeft in Lon-
den. Daar reed een auto over haar voet
en scheurde weg. De politie viel bin-
nen in haar flat in Kiev, eenwagen die
op naam stond van haar gelijknamige
dochter ging in vlammen op. Datzelfde
gebeurdemet eenhuis vanGontareva.

VENDETTA
Eenpersberichtoverde intimidatie van
eenex-bankmedewerker, temiddenvan
meldingen over de rentevoet en de uit-
giftevannieuweobligaties:datzie jeniet
vaakbijcentralebanken. Ineengesprek
met het FD in Amsterdam, waar ze een
congres over bankensteun bijwoonde,
noemtvicegouverneurRozhkovadeaan-
vallen op ex-gouverneur Gontareva on-
omwonden ‘een vendetta’.

Diezouzijnvoortgevloeiduiteencon-
flict dat de centrale bank heeftmet de
rijkezakenman(oligarch)IhorKolomoy-
ski.Hijwasgrootaandeelhouder vande
OekraïensePrivatBank.Opinstigatievan
deNBUnationaliseerdedestaatdiebank
in2015, toenGontarevadusnoggouver-
neurwasbijdecentralebank.Onderzoek
vandecentralebankbrachteenkapitaal-
tekort van $5,5mrd bij PrivatBank aan
het licht.Debankbleek geplunderd.

MILJARDEN TERUGBETALEN
De aanrijding en brandstichtingen
zijn ‘een signaal aan hervormers’, zegt
Rozhkova. ‘Wienietwilmeewerkenaan
een schikking in de zaak-PrivatBank,
krijgt problemen.’

Kolomoyski procedeert nog altijd te-
gen de nationalisatie. Hij wil zijn bank
terug endringt aan op een vergelijk. De
vrees isdatpresidentVolodymyrZelens-
ky,diealstv-komiekeenshowhadopeen
tv-zender van Kolomoyski, en premier
OleksiyHoncharukdeoligarchtegemoet
zullenkomen.
De NBU wijst elk compromis met

krachtaf.Rozhkova: ‘Dewetverbiedtdat
eenmaalgenationaliseerdebankenweer
in handen komen van ex-aandeelhou-
ders.Diekunnenproberencompensatie

te krijgen via de rechter.Diemoetmaar
besluitenof zedaar recht ophebben.’

Rozhkova,dievandaaginWashington
methetIMFzalonderhandelenovereen
nieuwhulppakketvoorOekraïne,noemt
het terugdraaienvandenationalisering
vandePrivatBankvoorhetIMF‘eenrode
lijn’. ‘Dat is ook logisch.We vragen vijf
tot achtmiljarddollar aanhet IMF.Het
zouabsurdzijnalswedaarvan$5,5mrd
aandevoormaligeaandeelhoudersvan
PrivatBank schenken.’

De vicegouverneur geldt zelf als her-
vormer en tegenstander van mensen
als Kolomoyski. Een rechter zette haar
eerderuithaar functie,maardatvonnis
hield in hoger beroep geen stand. Fel:
‘Natuurlijk zaten er oligarchen achter
de rechtszaak tegenmij.’

Iszenietbangvoorfysiekeaanvallen?
‘Misschien ben ik wel de volgende.’ Ze
zegt het met een glimlach, die al snel
weer verdwijnt. ‘Helaas staan alle her-
vormers, en niet alleen die van de cen-
tralebank,blootaanaanvallen. Ikvrees
voor nieuwe parlementsleden (Oekraï-
ne ging in juli naar de stembus, de par-
tij vanpresidentZelenskywon,red.).Zij
moetendegezondheidszorgendeener-
giesector verder hervormen en de pri-
vatiseringen voortzetten. Ik kanmij in-
denken dat zij zich zorgenmaken over
hun veiligheid.’
Premier Honcharuk en president

Zelensky hebben recent benadrukt dat
ze niet aan de centrale bank zullen ko-
men,endatzenietmetKolomoyskion-
derhandelen.Tochcirculerengeruchten
over de vervanging van sommige direc-
tieledenbijdeNBU,merktRozhkovaop.
‘Endat terwijleenrecentgoedgekeurde
wet bepaalt dat zij gedurende hun be-
noemde termijn niet kunnenworden
vervangen.’ Bij een eerder steunpakket
eiste het IMFnota bene nog dat de on-
afhankelijkheid van de centrale bank
werd versterkt.
Dat rijke zakenlieden de centrale

Kateryna Rozhkova, vicegouverneur van de centrale bank vanOekraïne FOTO: ROGERCREMERSVOORHETFD

bank onder druk proberen te zetten,
kanRozhkovanogenigszinsbegrijpen.
‘Wat ik niet begrijp is waaromde staat
onsnietsteunt.Vandaagzijndebanken
winstgevend, en goed gekapitaliseerd.
Dekapitaalratio is15%.Wezienhetver-
trouwen vandemensen terugkeren.’

SCHOONMAAKOPERATIE
Demede door de NBU gestimuleerde
economische hervormingen hebben
zich daarbij internationaal uitbetaald,
schetstze. ‘Wezienmeerbelangstelling
bijbeleggersvooronsschuldpapier.’De
schoonmaakoperatie in de financiële
sector heeft er daarnaast voor gezorgd
dat debankengezond zijn enweer geld
uitlenen, onderstreept de vicegouver-
neur. De economie functioneert daar-
doorbeter.
SowiesozithetOekraïneopdatvlakmee:
de prijs van energie is gedaald, die van

grondstoffengestegen.Ookvaltdeoogst
dit jaar hoger uit dan vorig jaar.

Rozhkova: ‘Onzeeconomieisdoorde
oorlogqua structuurwelwat veranderd
(Oekraïne controleert een deel van de
mijnenenzware industrie inhetoosten
vanhet landnietmeer, red).Weexporte-
rennuwatmeer goederen inplaats van
grondstoffen.WeziendatOekraïnemeer
machines importeert, dus dat leidt tot
meerproductie.Het laatonsziendatde
economie sterker en beter wordt.Maar
diepositievetrendkandoorbrokenwor-
denalswedeeconomieniet verderher-
vormen en de kwestie-PrivatBank niet
wordt opgelost.’
De zaak is een indicator voor inves-

teerders, denkt ze. ‘Als de staat het
overheidsbelang in deze zaak niet kan
beschermen,danbetekentdatdatdeoli-
garchen-economie terugkeert en dat er
geen sprake is vaneen rechtsstaat.’

Vier staatsbanken

Oekraïnenationaliseerde
tijdensde crisis in 2016
tweebanken: PrivatBank
enUkrgasbank. Privat-
Bank is relevant voorhet
financiële systeem inOe-
kraïne, aldusRozhkova.
‘PrivatBankhoudt 35%
vanalle spaartegoeden
vannatuurlijkepersonen
inhetfinanciële systeem
aanenhandelt dehelft
vanalle betalingen tus-
senbedrijven enperso-
nenaf.’ Bij het getouw-
trekomdebankboekte
voormalig grootaandeel-
houder IhorKolomoyski
eerder dit jaar succes:

volgensde rechterwas
hetnationalisatiebesluit
onwettig.DeNBUging
daarop in cassatie.On-
dertussen tracht Privat-
Bank via een rechtszaak
inDelaware tegenKolo-
moyski compensatie te
krijgen voor schadedie
debank leeddoorhet
wegsluizen vangeld via
een vestigingopCyprus.
Kolomoyski en zijnpart-
ners kochtendaarmee
vastgoed en staalbe-
drijven indeVerenigde
Staten.De centrale bank
beschuldigt deoligarch
ervandathij in zijn tijd

bij PrivatBankgeld van
spaarders gebruikte om
zijn eigenbedrijven te
financieren. IndeFinan-
cial Times zeiKolomoy-
ski dat hij PrivatBank
niet terughoeft,maarwel
$2mrdcompensatiewil.
PremierOleksiyHon-
charuk zegt PrivatBank
enUkrgasbank, alsmede
staatsbankenOschad-
bankenUkreximbank,
op termijn tewillen ver-
kopen. PrivatBank is in-
middelswinstgevend.De
bank verdiendeover 2018
$417mln, tegenover
$832mln verlies in 2017.

‘Wie niet mee wil
werken aan een
schikking in de zaak-
Privatbank, krijgt
problemen’
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