Ucraina có thể phá sản nếu không nhận được sự trợ giúp từ bên ngoài
Thứ ba, 31 Tháng 3 2020 15:52

Trong một cuộc nói chuyện trên kênh truyền hình ICTV hôm 30/3/2020, Thủ tướng Denis
Shmygal tuyên bố, Ucraina có thể bị phá sản nếu không nhận được sự trợ giúp từ các tổ chức
tài chính quốc tế.

Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh, Chính phủ Ucraina đang làm tất cả những gì có thể để đất nước
giữ được sự ổn định tài chính.

Thủ tướng giải thích, công việc quan trọng hàng đầu hiện nay là cung cấp tài chính cho các
hoạt động bảo vệ sức khỏe, cuộc sống người dân và điều này quan trọng hơn việc trả nợ nước
ngoài. Vì vậy, nếu không được các tổ chức quốc tế hỗ trợ tài chính, Ucraina sẽ mất khả năng trả
nợ và không còn con đường nào khác ngoài tuyên bố phá sản.

"Đó là kịch bản đặc biệt đáng sợ đối với đất nước, chúng ta không muốn điều đó xảy ra và
đang làm tất cả những gì có thể để ổn định tài chính và để đất nước có chính sách chiến lược
vượt qua và khắc phục được hậu quả của dịch truyền nhiễm virus corona", - ông tuyên bố.

Thủ tướng cho rằng, trong điều kiện hiện nay, điều hết sức quan trọng là phải hợp tác với tất cả
các nhà tài trợ, không chỉ với IMF.

Ông cho biết, Chính phủ đang tích cực đối thoại với Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu,
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, cũng như các tổ chức quốc tế khác có thể hỗ trợ tài
chính cho Ucraina.

Thủ tướng thông báo một tin vui là Liên minh châu Âu đã quyết định cấp cho Ucraina 80 triệu
euro để phục vụ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
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Được biết, ngày 30/3/2020, Quốc hội Ucraina đã có phiên họp bất thường và thông qua hai điều
luật quan trọng, thỏa mãn yêu cầu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - luật đảm bảo không trả lại
các ngân hàng đã quốc hữu hóa cho chủ cũ và luật mở cửa thị trường đất đai.

Quốc Thành. Theo Ukrinform.

2/2

