Thu nhập bình quân của người lao động lên trên 10 nghìn grivna. Y bác sỹ lương thấp nhất
Thứ sáu, 29 Tháng 11 2019 13:31

Trong tháng 10 năm 2019, lương lao động trung bình tại Ucraina được xác định đạt 10.727
grivna, tăng 16,4% so với thời điểm cách đây 1 năm (tháng 10/2018). Thông tin được Cơ quan
thống kê Ucraina cho biết.

Theo số liệu thống kê, so với tháng 9, lương lao động trung bình tháng 10 cũng đã tăng 0,4%.

Những ngành nghề có mức thu nhập cao nhất hiện nay là tài chính và bảo hiểm - trung bình
19.571 grivna/tháng, tăng 9,2% so với tháng 9. Các nhân viên công nghệ thông tin đứng ở hàng
thứ hai, với mức lương trung bình đạt 17.057 grivna, giảm 0,1% so với tháng trước.

Công nhân viên chức ngành y tế là những người có thu nhập thấp nhất Ucraina hiện nay. Số
liệu thống kê cho biết, trong tháng 10 vừa qua, lương trung bình của y bác sỹ chỉ đạt 7.002
grivna. Dù sao, so với tháng 9, con số này đã tăng 1,2%.
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Xét theo vùng miền, lương cao nhất thuộc về những người lao động ở thủ đô Kiev - trung bình
đạt 15.862 grivna. Lương thấp nhất ở địa bàn tỉnh Chernovtsy - trung bình 8.211 grivna.

Như tin đã đưa, theo dự báo kinh tế vĩ mô của Chính phủ Ucraina, giai đoạn 2020-2022 dự kiến
lương lao động trung bình trong cả nước sẽ tăng khoảng 2 nghìn grivna mỗi năm.

Theo kết quả một công trình nghiên cứu xã hội học do công ty Researching Branding Group
thực hiện, mức thu nhập trung bình có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người lao động
Ucraina hiện nay là 19.275 grivna/tháng.

Đức Anh. Theo Delo.
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