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 اوکرائين، طعمه ای تازه برای صندوق بين المللی پول
  

 

 

، مقامات موقت اوکرائينی از صندوق بين المللی پول برای باز پرداخت قرض کشور به موعد مقرر، يعنی فبروری ٢۶

 پول به اين درخواست پاسخ مثبت گفت و بر صندوق بين المللی.  تنھا برای امسال، درخواست وام کردنددالر ميليارد ١٣

 پيرامون شرايط مرتبط به اين وام به اوکرائين بفرستد و جای شگفتی دارد که در بحثآن است تا کارشناسانش را برای 

ف و نزد طلبکاران به عنوان اولويت کشور در کييکشوری که در وضعيت شورش به سر می برد، بازپرداخت قرض 

اين وضعيت در صورتی که قراردادی .  نيازھای مردم به جايگاه کم اھميت تری تنزل داده شده استمطلق تلقی شده، و

، زيرا اين صندوق با برخورداری از وضعيت برتر يابد رسد می تواند بازھم تشديد ءبا صندوق بين المللی پول به امضا

 .دی را به مردم اوکرائين تحميل کند شدي»روزه درمانی«و قدرت می تواند به عنوان شرط قبول پرداخت وام، 

در نتيجه، مشکالت مالی اوکرائين در چشم انداز ھرج و مرج سياسی فرصت تازه و خوبی برای صندوق بين المللی 

 گذاشت را به اوکرائينی ھا تحميل کند که ءال و ايرلند به اجراگپول است تا شوک درمانی از نوع آنچه برای يونان، پرت

يعنی صندوق بين » تروئيکا«از بحران، به موازين روزه داری خشونت باری تکيه داشت که از سوی نتايج آن با آغ

 .ن شده بودييالمللی پول، کميسيون اروپا و بانک مرکزی اروپا تع

نقطۀ آغازی بود برای مداخلۀ )  بانک ھای خصوصیغالباً (در اين کشورھا، خطر فقدان بازپرداخت به وام دھندگان 

ال و ايرلند به دليل بھرۀ اغراق آميز، ديگر گدر نتيجه، يونان، پرت. شان  المللی پول و ھمدستان اروپائیصندوق بين
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صندوق بين المللی پول، کميسيون اروپا و بانک مرکزی (» تروئيکا«راھی برای ورود به بازار مالی نداشتند و به 

فھرست موازين . اخت ولی به شرط برنامۀ روزه داریروی آوردند که به آنھا وام را با بھرۀ کمتری می پرد) اروپا

ژيک ييعنی خصوصی سازی بخش ھای سترات: ری نکرده است ييمطروحه در اين برنامه ھمواره ثابت بوده و تغ

اقتصادی، کاھش حقوق، کمک ھای اجتماعی، افزايش ماليات ھای ناعاداالنه مانند ماليات بر ارزش افزوده، اخراج 

 .عمومی، قطع معنی دار در بودجه ھای اجتماعی، و غيرهگسترده در خدمات 

امروز اوکرائين در وضعيت مشابھی به سر می برد زيرا از پرداخت قرض ھای خود به شکل عادی بازمانده و به دليل 

وتاه برای اين که بتواند در ک. ارزيابی ھای منفی از سوی بنگاه ھای کارشناسی نمی تواند از بازارھای مالی وام بگيرد

 درصد بازپرداخت کند، در حالی که پنج ماه پيش ميزان ٣۴،۵مدت وام بگيرد، امروز اوکرائين بايد با بھرۀ سرسام آور 

از سوی ديگر، اوکرائين ديگر نمی تواند روی روسيه حساب کند که واريز کردن دومين .  درصد بود۵بھره در حد 

  . رئيس جمھور پيشين ويکتور يانوکويچ منحل اعالم کرده استی را پس از سرنگونی دالر ميليارد ١۵بخش از وام 

با اين وجود، صندوق بين المللی پول . در نتيجه در حال حاضر حاشيۀ توان دست آزمائی اوکرائين بسيار ضعيف است

نمی تواند به عنوان با توجه به طرح ھای روزه داری اسفناکی که طی سی سال به ملت ھا تحميل کرده، به ھيچ عنوان 

 با افزايش فقر و زيرا در تمام کشورھائی که با اين سازمان قرارداد بسته اند، می بينيم که عموماً . راه حل مطرح باشد

 روشن است و به ھمين گونه در مورد ال کامالً گاين موضوع در مورد يونان، ايرلند و پرت. رو شده انده نابرابری روب

 تحت تنظيم ساختاری قرار گرفته اند و کشورھای اروپای شرقی که طی ٨٠آغاز سال ھای کشور ھای جنوبی که از 

 . از شوک درمانی به مديريت ھمين صندوق بين المللی پول برخوردار بوده اند٩٠سال ھای 

و جای مقروض شدن به صندوق بين المللی پول برای پرداخت قروض گذشته، به طريق اولی بايد در مورد قانونيت ه ب

در واقع، . چگونگی آن قروض اوکرائين پرسيد که حاال می خواھد با اين وام از صندوق بين المللی پول آن را بپردازد

از ديدگاه سياسی و حقوقی در بازپرداخت قروض دولتی ھيچ اجبار مطلقی وجود ندارد و بايد يادآوری کنيم که در حقوق 

ا مردم از اولويت بيشتری نسبت به وام دھندگان برخوردار است و بين المللی عمومی، وظايف يک دولت در رابطه ب

قرارداد در چھار چوب توافق معتبر و قانونی منعقد شده «اجبار در بازپرداخت تنھا برای قروضی معتبر است که 

ه باشد،  اگر قروض غير قانونی يا غير قابل توجي،، بر اساس کارشناسی کارشناس سازمان ملل متحد سفاس لومينا»باشد

در نتيجه اوکرائين ھيچ اجباری در بازپرداخت آن را ندارد، و در وام گرفتن از صندوق بين المللی پول نيز ھيچ نفعی 

 .ندارد

.  غير قانونی تشخيص داده شود و بی ھيچ قيد و شرطی حذف گرددیبررسی قروض اوکرائين اجازه می دھد که بخش

اين قرض ھا بوده است؟ آيا از  چه کسی متعھد :  پرسش ھا پاسخ گفته شود بررسی اين مورد اجازه می دھد که به اين

ديدگاه حقوقی صالحيت چنين تعھدی را داشته يا نداشته است؟ به نفع چه کسی تمام شده است؟ آيا وام دھندگان برای 

 نقض می کرده يا نه؟ وامھايشان شرط خاصی را قيد کرده بوده اند؟ آيا شروط قيد شده حقوق ملی کشور وام گيرنده را

 .ن شده توسط وام دھنده به چه ميزانی بوده است؟ طرح ھای مالی مرتبط به اين وام ھا کدام بوده است؟ و غيرهييبھرۀ تع

 با بحثبه تعليق درآورد، و توقف ) با توقف بھره(به دليل فوريت امر، پاسخ فوری می تواند بازپرداخت قرض را 

 می و يک مباحثۀ عمومی دربارۀ ضرورت وام ٢۵نتايج انتخابات آينده در ) دست کم(تظار صندوق بين المللی پول در ان

 .جای مقروض شدنه از صندوق بين المللی پول و آلترناتيوھای ديگر ب

را » تحوالت بنيادی وضعيت حاضر«اوکرائين و طلبکاران می توانند . دليل و برھان برای اين گونه تأخيرھا کم نيست

امروز تنھا کمبود .  را به عنوان بھانه مطرح کنندفبروری ٢۶نی يانوکويچ و خصلت موقتی دولت پس از سرنگو
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که مدعی جانبداری از مردم  چه از سوی اتحاديۀ اروپا می باشد  خواست سياسی چه از سوی مقامات موقت اوکرائين و 

 ...اوکرائين ھستند
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