Bloomberg: Ucraina thay đổi Chính phủ khiến IMF lo ngại
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Theo thông tin của hãng Bloomberg, tiến trình đàm phán giữa Ucraina và Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF) về một chương trình trợ giúp tài chính mới có thể sẽ bị kéo dài, nguyên nhân chính là do
việc Chính phủ của Thủ tướng Oleksiy Goncharuk bị giải tán vào tuần trước.

Cũng theo Bloomberg, sự thay đổi chính quyền tại Ucraina khiến IMF lo ngại việc này có thể do
ảnh hưởng của giới tài phiệt. Hậu quả là quyết định về chương trình tín dụng mới trị giá 5,5 tỷ
đô la dành cho Ucraina có thể sẽ bị trì hoãn trong nhiều tháng tới.

Tác giả bài báo của Bloomberg khẳng định rằng Chính phủ của cựu Thủ tướng Oleksiy
Goncharuk nhận được nhiều cảm tình của các nhà đầu tư quốc tế, còn cựu Viện trưởng Viện
tổng công tố Ruslan Riabosapka được Phương Tây ủng hộ. Hiện các nhà đầu tư đang lo ngại
chính sách của Ucraina có thể thay đổi sau khi có Chính phủ mới.

Được biết, trái phiếu nhà nước của Ucraina đã bị sụt giá đáng kể sau khi Chính phủ của Thủ
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tướng Goncharuk bị giải tán. Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ucraina Igor Umansky ngay sau khi
được bổ nhiệm đã cố gắng để duy trì đối thoại với Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Bởi sự ủng hộ của IMF
có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Ucraina, để lấy lòng tin của các nhà đầu tư. Cuộc tiếp xúc
đầu tiên của ông Umansky với Trưởng đại diện IMF tại Ucraina Joost Lungman đã diễn ra hôm
6/3/2020.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.
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