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اقدامات ویتنام در مقابله با کووید19-

دولت ویتنام به منظور مقابله با همهگیری ویروس کووید ،19-طیف وسیعی از اقدامات را در زمینه مهار شیوع ویروس ،از
جمله اعمال محدودیتهای سفر ،فاصلهگذاری اجتماعی ،تعطیلی مدارس ،لغو برگزاری رویدادهای عمومی و تعطیلی مراکز
ارائه خدمات غیرضروری ،اتخاذ نموده است .همچنین به منظور پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی ،یک سری از سیاستهای
مالی و پولی گوناگون را تصویب و عملیاتی کرده است .گزارش حاضر با استفاده از اطالعات نهادهای بینالمللی به بررسی
این اقدامات و سیاستهای وضع شده میپردازد.
تهیه کننده :طاره ه کریمی دستنایی
اردتشهبیماه 1399
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اقدامات مهار کننده
قرنطینه ،محدودیت و ممنوعیتها
ویتنام تا  29آوریل  ،2020تعداد  270مورد ابتال به کووید 19-را گزارش کرده که در این میان تاکنون هیچ مورد فوتی
گزارش نشده است .در حال حاضر حدود  42هزار نفر در مراکز متمرکز یا مکانهای شخصی ،قرنطینه هستند .دولت از
اواخر ژانویه  2020به تدریج اقدامات مهارکنندهای را برای مقابله با شیوع این بیماری اتخاذ کرده که از آن جمله میتوان
به فاصلهگذاری اجتماعی ،اعمال ممنوعیت سفر برای کلیه مسافران خارجی (به استثنای سفرهای دیپلماتیک ،رسمی و یا
سایر موارد مستثنی) ،انجام غربالگری در بنادر ورودی کشور ،الزام برقراری قرنطینه  14روزه برای همه مسافران ورودی
بینالمللی ،تعطیلی مدارس و لغو برگزاری رویدادهای عمومی نام برد .سایر اقدامات دولت نیز شامل اجبار به استفاده از
ماسک در اماکن عمومی از  16مارس  2020و تعطیلی مراکز ارائه خدمات غیرضروری در سطح کشور است.

2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسیهای اقتصادی

معاونت بررسی های اقتصادی

دولت ویتنام از اول آوریل  2020در این کشور وضعیت اپیدمی ملی اعالم کرده و تا روز  22آوریل  2020طرح جداسازی اجتماعی را
در مقیاس ملی اجباری نموده تا ازین طریق ،مردم را به ماندن در خانه ترغیب کرده و سفرهای داخلی را به حداقل برساند .طرح
جداسازی اجتماعی در سطح کشور از  23آوریل  2020به جز در چند ناحیه در برخی استانها ،لغو شده است.
با وجود اعمال فاصلهگذاری اجتماعی ،مدارس در اکثر استانهای کمخطر دوباره بازگشایی شده و برخی از رستورانها مجددا باز شدند.
نخست وزیر ویتنام اخیراً اعالم کرده که این کشور به طور اساسی بیماری همهگیر کووید 19-را مهار نموده و بنابراین ویتنام میتواند
سفرهای داخلی و فعالیتهای اقتصادی از جمله گردشگری داخلی ،صادرات برنج و ماسک پزشکی را از سر بگیرد .از  29آوریل ،2020
پروازهای داخلی و قطارهای محلی بیشتری برای اتصال شهرهای بزرگ و استانها شروع به کار کرده و بیش از  50درصد حمل و
نقل عمومی از سر گرفته شدهاند .با این حال؛ سفر و ورود بین المللی به کشور حداقل تا  30آوریل  ،2020ممنوع است.
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اقدامات مالی
دولت یک بسته حمایت مالی به ارزش  266هزار میلیارد دانگ (( 1)VNDمعادل  3.5درصد از تولید
ناخالص داخلی) را برای حمایت از اقتصاد معرفی کرد.
طی مصوبه شماره  ،2020/41پرداخت تعهدات مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد
شرکت و تعهدات مربوط به پرداخت هزینه اجاره زمین تا مدت  5ماه به تعویق افتاده و پرداخت تعهدات
مالیات بر درآمد شخصی تا پایان سال امهال میشود( .میزان پرداختهای امهال شده ،حدود  180هزار
میلیارد دانگ یا  2.4درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است).
وزارت دارایی پیشنهادی برای تخفیف بیشتر مالیات بر درآمد اشخاص از ماه جوالی  2020ارائه کرده
است (تخفیف اشخاص :از  9میلیون دانگ در هر ماه ،به  11میلیون دانگ در هر ماه؛ تخفیف برای افراد
تحت تکفل :از  3.6میلیون دانگ در ماه  ،به  4.4میلیون دانگ در ماه)
وزیر برنامهریزی و سرمایهگذاری به تازگی پیشنویس مصوبهای را ارائه کرده که شامل اقدامات قویتری
برای کاهش مشکالت مشاغل و تسریع در پرداختهای مربوط به سرمایهگذاریهای عمومی است.
اقدامات پیشنهادی شامل موارد زیر است:
 امهال  12ماهه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده( ،)VATمالیات بر درآمد شرکتها(،)CIT
مالیات بر درآمد اشخاص ( )PITو تعهدات مربوط به هزینه اجاره زمین برای بنگاهها و خانوارهای
متاثرشده از ویروس کرونا،
 اعمال فشار برای تسریع در انجام اصالحات مربوط به تخفیف مالیات بر درآمد اشخاص
 کاهش  50درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکتها برای بنگاههای کوچک و متوسط و بنگاههای
خرد.


گسترش معافیتها و کاهش نرخ مالیات حفاظت از محیط زیست بر روی بنزین.



کاهش  50درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر روی مواد اولیه و کاالها و خدمات مرتبط با
مهار ویروس کرونا

 کاهش  50درصدی نرخ مالیات ثبت برای اتومبیلهای تولید داخل
 استمرار اعمال معافیت مالیات بر اراضی کشاورزی برای خانوارهای روستایی تا سال .2025
 امهال پرداخت برخی از عوارض صادرات تا  5ماه


کاهش هزینهها و عوارض گوناگون (آب ،ارزیابی پروژههای ساخت ساز ،عوارض جاده ،هزینه
بندر ،هزینه خدمات حمل و نقل هوایی ،هزینههای نگهداری جاده و غیره)



اعمال تعرفه ترجیحی بر روی واردات برخی اقالم اساسی.

هزینههای مالی مرتبط با این اقدامات هنوز اعالم نشده است.

-1واحد پول ویتنام
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سایر اقدامات مالی انجام شده شامل موارد زیر است:
مصوبه  2020/42دولت برای ایجاد شبکه تامین اجتماعی در راستای حمایت از بنگاهها و کارگران آسیبدیده
که براساس این مصوبه ،بنگاهها و کارگران مجازند پرداخت حق بیمه خود در صندوق بازنشستگی و صندوق بقا
(بازماندگی) را تا حداکثر  12ماه و بدون اعمال جریمه بهره ،به تعویق بیاندازند .هزینه کل این تأخیر در پرداخت
حق بیمه حدود  9.5هزار میلیارد دانگ (معادل  0.1درصد از تولید ناخالص داخلی) تخمین زده میشود.
این مصوبه ،بسته پرداخت نقدی به ارزش  36هزار میلیارد دانگ (معادل  0.5درصد از تولید ناخالص داخلی) از
بودجه دولت را برای پرداخت به اشخاص آسیبدیده از ویروس کرونا تحت شرایط زیر ،در نظر گرفته است:
 خانوادههای فقیر و خانوادههای نزدیک به خط فقر ( 250هزار دانگ به هر نفر در ماه).
 دریافتکنندگان برنامه حمایت اجتماعی ( 500هزار دانگ اضافی به هرنفر در ماه عالوه بر کمک هزینه
ماهانه).
 کارگرانی که به طور موقت کار را متوقف کرده یا در مرخصی بدون حقوق بودهاند ( 1.8میلیون دانگ به
ازای هر نفر در ماه).
 کارگران بیکار بدون بیمه بیکاری و کارگران خود اشتغالی ( 1میلیون دانگ به ازای هر نفر در ماه)
 خانوارهایی که درآمد مشمول مالیات ماهانه آنها کمتر از  100میلیون دانگ در ماه است و به طور موقت
کسب و کار خود را به حالت تعلیق درآوردهاند ( 1میلیون دانگ به ازای هر خانوار در ماه)
پرداختهای نقدی ماهانه به خانوارها برای حدود  3ماه ،از آوریل تا ژوئن  2020فراهم شده و تخمین زده
شده که بیش از  10درصد از مردم از این برنامه ،بهرهمند شوند.
همچنین دولت برای حمایت از بنگاهها و خانوارها ،به طور موقت کاهش حداکثر  10درصدی قیمت برق
به مدت  3ماه را تأیید کرده است .هزینه برآورد شده برای این حمایت ،تقریباً  11هزار میلیارد دانگ (حدود
 0.1درصد تولید ناخالص داخلی) برآورد شده است.
اقدامات دیگری برای تسریع در پرداخت هزینههای سرمایهگذاریهای عمومی شامل اجازه تدارکات مستقیم،
تبدیل پروژه های 2 PPPبه پروژههای سرمایهگذاری عمومی و غیره انجام شده است.
 -2مشارکت عمومی-خصوصی ()Public-Private Partnership
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سیاست پولی
در  17مارس  ،2020بانک مرکزی ویتنام ( 3)SBVنرخ بهره پایه سیاستی را  50تا  100واحد
پایه ( 4)bpsکاهش داد .همچنین ،نرخ سود سپرده کوتاه مدت ،به میزان  25-30واحد پایه کاهش
داده شد و نرخ بهره وامهای کوتاه مدت هم برای بخشهای دارای اولویت 50 ،واحد پایه کاهش
یافت.
عالوه بر این ،بانک مرکزی ویتنام نرخ سود بر ذخایر قانونی بانکها را  20واحد پایه افزایش داده
است .مشابه این اقدام برای نرخ سود بیمه سپرده ویتنام ،بانک سیاستگذاری اجتماعی ،بانک
توسعه ویتنام ،صندوقهای اعتباری افراد و سپردههای موسسات خرد مالی در بانک مرکزی ویتنام
نیز انجام شده است.
مقامات دولتی یک بسته اعتباری به ارزشی بالغ بر  285هزار میلیارد دانگ (حدود  3.8درصد از
تولید ناخالص داخلی) را برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی متاثر از ویروس کرونا ،اختصاص
دادهاند که اعمال آن از  23ژانویه  2020تا  3ماه پس از اعالم نخست وزیر مبنی بر خاتمه بیماری
همه گیر کووید ،19-زمانبندی شده است.
از اواسط ماه آوریل  ،2020بانکها از بیش از  600هزار مشتری که دارای وامهای کالن در حدود
 1200هزار میلیارد دانگ بودهاند ،از طریق تغییر برنامه زمانی پرداخت ،اعمال معافیت در جرایم،
کاهش بهره مربوط به بدهیهای فعلی و یا تمدید در قالب اعطای وامهای جدید ،پشتیبانی کردهاند.
بانکها هزینههایی از جمله هزینه معامالت بین بانکی برای مبالغ کم و هزینه اشتراک اطالعات
اعتباری را معاف و یا کاهش دادهاند.
هزینههای مربوط به خدمات عرضه و انتقال اوراق بهادار نیز از  19مارس تا  31آگوست 2020
برای حمایت از بورس ،کاهش یافته یا معاف شده است.
بنگاههای متاثر از ویروس کرونا ،برای پرداخت حقوق و دستمزد به کارگران خود که موقتاً کار را
متوقف کردند ،واجد شرایط دسترسی به امتیاز دریافت وامهای اعطایی بانک سیاست اجتماعی
ویتنام ( 5)VSPBبدون نرخ بهره هستند .ارزش کل منابع این وامها 16.2 ،هزار میلیارد دانگ
(معادل  0.2درصد از تولید ناخالص داخلی) تخمین زده شده است.
بانک سیاست اجتماعی ویتنام همچنین به مقامات پیشنهاد داده که از اول آوریل تا پایان 2020
نرخ بهره وامهای اعطایی به خانوارهای فقیر به میزان  15درصد و نرخ بهره سایر وامگیرندگان
واجد شرایط  10درصد کاهش یابد.
3- State Bank of Vietnam

(4- Basic Points )BPS
5- Vietnam Social Policy
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در  31مارس  ،2020بانک مرکزی ویتنام به مؤسسات اعتباری این کشور دستور داده که اقدام به کاهش
Stateپرداختی ،کاهش سایر هزینههای عملیاتی ،تعدیل منظم مدل کسبوکار (از جمله عدم پرداخت
Bankحقوق
پاداش و
Of Vietnam-3
Basic Points (BPS)-4
صورت نقدی) و استفاده از منابع ذخیره شده برای کاهش سود ،کنند .بانک مرکزی ویتنام
تقسیمی به
سود
Vietnam Social Policy Bank-5

اظهار داشت که آماده تزریق نقدینگی ،از جمله از طریق کانال تامین مالی مجدد به بانک سیاست اجتماعی
ویتنام و سایر مؤسسات اعتباری برای اجرای برنامههای دولت و کمک به مؤسسات اعتباری برای رسیدگی به
مطالبات معوق است .بانک مرکزی ویتنام در حال تهیه و صدور بخشنامهای در زمینه تامین مالی مجدد بانک
سیاست اجتماعی ویتنام تا مبلغ  16هزار میلیارد دانگ با نرخ سود صفر درصد ،برای مدت  364روز است.

نرخ ارز
با افزایش فشارهای ناشی از کاهش ارزش پولی ملی ،بانک مرکزی ویتنام در  23مارس 2020اعالم کرد که
در صورت لزوم ،برای کنترل نوسانات بیش از حد نرخ ارز در بازار ارز ،مداخله خواهد کرد.
یک دالر امریکا در تاریخ دوم ژانویه  2020برابر  23172.5دانگ ویتنام بوده که بعد از افت و خیزهای متعدد
طی سه ماه اخیر در نهایت در  8می همین سال با افزایش حدود  1درصدی به  23400.5دانگ رسیده است.
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