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Thủ tướng Ucraina Yulia Timosenko hứa, Chính phủ sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc cải cách xã
hội ngay sau khi khủng hoảng kinh tế kết thúc. Lời tuyên bố này được cơ quan báo chí của Thủ
tướng đăng tải.

“Khủng hoảng sẽ kết thúc sau 2-3 tháng nữa, và điều đó có nghĩa rằng, khi thế giới quên đi thế
nào là khủng hoảng, ngay trong năm 2010 chúng ta sẽ tiến hành hàng loạt các cuộc cải cách
xã hội”, - bà nói.

Theo lời bà, một trong những cuộc cải cách đó là ấn định lương hưu trí ở mức không thấp hơn
60% so với mức lương trung bình.

“Điều chủ yếu là chúng ta cần phải hình thành tầng lớp trung lưu”, - bà Timosenko nhấn mạnh
và bổ sung thêm, hiện nay khoảng 12 triệu người tại Ucraina có sở hữu các loại cổ phiếu từ thời
thực hiện tư hữu hóa, nhưng họ không hề được nhận bất kỳ khoản lợi tức nào.

“Trong dự thảo ngân sách 2010, chúng tôi đã dự trù dành 30% phần lãi để trả lợi tức cho các
loại cổ phiếu đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những loại cổ phiếu còn giá trị và đảm bảo việc nhận lãi
suất”, - Thủ tướng khẳng định.
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Bà nhấn mạnh, trong năm 2009, đại bộ phận các nước châu Âu đã buộc phải giảm đáng kể các
khoản chi xã hội do ảnh hưởng của khủng hoảng. Tại Ucraina không những không làm điều đó,
mà hơn thế nữa, mọi khoản lương hưu, lương lao động và các khoản chi xã hội đều được thanh
toán đầy đủ và đúng hạn.

Bà Timosenko một lần nữa chỉ trích luật tăng các tiêu chuẩn xã hội, do Đảng Các vùng đề xuất,
Quốc hội thông qua và Tổng thống ký, vì trên thực tế, luật này chỉ tăng lương hưu lên vẻn vẹn
0,60 grivna cho 6 triệu người, trong khi 5 triệu người khác lại bị giảm lương.

“Đó là một sự giễu cợt đối với mọi người, dùng cuộc sống và niềm hy vọng của người dân để
khoa trương thanh thế cho mình bằng những lời hứa suông và lấy điểm một cách rẻ mạt”, - bà
nhấn mạnh.

Trước đó, Thủ tướng Timosenko từng nhiều lần tuyên bố, việc đưa luật về tiêu chuẩn xã hội vào
thực hiện sẽ kéo theo sự giảm sút đáng kể về mức lương hưu trí.

Theo Korrespondent.
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