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WIETNAM 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna, stan na 23.04; 

268 – liczba zakażonych, w ostatnim tygodniu nie zgłoszono nowych zachorowań 

223 – liczba osób, które wyzdrowiały. 

Zakończono program izolacji społecznej. Zwiększono częstotliwość lotów krajowych na trasie Ho-Chi- 

Minh – Hanoi oraz w ograniczonym zakresie zagraniczne loty towarowe. Nadal obowiązuje zakaz 

wjazdu do Wietnamu wszystkich cudzoziemców. 

Stan gospodarki: 

PKB Wietnamu spadło do 3,8 procent w pierwszym kwartale 2020 r. w porównaniu do 6,8 procent 

w tym samym okresie w 2019 r., dane (Generalny Urząd Statystyczny Wietnamu (GSO)). Jednak 

Wietnam nadal ma jeden z najszybszych wskaźników wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-

Wschodniej. Według raportu ADB Asian Development Outlook 2020 opublikowanego 3.04br. wzrost 

gospodarczy powinien być widoczny już w 2. półroczu 2020 r., (do 6,8 % w 2021 r., (warunek 

opanowanie epidemii)). W 1.dwóch miesiącach roku wzrost eksportu o 8%. 

W ciągu pierwszych 3 miesięcy roku prawie 35 000 firm zbankrutowało. Po raz pierwszy od 

dziesięcioleci liczba zamykanych firm była wyższa niż liczba nowo zarejestrowanych firm.  

Wsparcie dla biznesu: 

• Rządowy pakiet wsparcia kredytowego w wysokości 10,8 mld USD (ok.0,4 PKB), który ma być 

zwiększony, obejmuje min.: restrukturyzację warunków pożyczek, obniżenie stóp 

procentowych. Możliwość przedłużenia o 5 miesięcy opłaty podatków, VAT i CIT dla niektórych 

sektorów oraz MŚP i bankowości. Przedsiębiorstwa, które chcą skorzystać z tych świadczeń, 

muszą złożyć wniosek do lokalnego organu podatkowego wraz ze swoimi deklaracjami do 30 

lipca br.  Wietnamskie MF szacuje, że z tej formy wsparcia skorzysta ponad 700 000 

przedsiębiorstw, czyli około 98 procent. 

• Pakiet wsparcia budżetowego w wysokości 1,3 mld USD obejmujący m.in.: obniżenie 

podatków, opłat za dzierżawę gruntów dla przedsiębiorstw. 

• Zwolniono z kar za spóźnione podatki dla przedsiębiorstw dotkniętych COVID-19. 

• Odroczono pobór składek na ubezpieczenie społeczne 

• Centralny Bank Państwowy Wietnamu (SBV) obniżył podstawową stopę procentową z 0,5 do 

1 punktu% i nakazał bankom komercyjnym obniżenie stóp procentowych. Jednocześnie 

zaoferował 12,4 mld USD (293 bilionów VND) preferencyjnego kredytu dla przedsiębiorstw. BC 

obniżył też maksymalne oprocentowanie depozytów na rachunkach depozytowych 

denominowanych w VND o terminie zapadalności krótszym niż sześć miesięcy oraz 

maksymalne stopy procentowe dla krótkoterminowych pożyczek w VND.  

• HDBank obniżył opłaty transakcyjne za płatności krajowe o 50 procent i zaoferował 

niskooprocentowane pożyczki. Bank obniżył również opłaty za wystawianie listów 

gwarancyjnych dla firm dostarczających sprzęt medyczny i produkty farmaceutyczne 

• lokalny ABBank zapewnił pakiet wsparcia kredytowego o wartości 172 mln USD (4 biliony VND) 

Aktualne szanse eksportowe:  

Ponieważ 17% gospodarki Wietnamu jest zależne od handlu z Chinami (najwyższy wskaźnik 

w regionie), 30 %komponentów wykorzystywanych przez producentów w Wietnamie pochodzi z Chin, 

Ponadto 20 % krajowego eksportu rolnego trafia do jego północnego sąsiada –władze Wietnamu 

intensywnie poszukują możliwości dywersyfikacji geograficznej.  

 Poszukiwani są producenci mięsa, czosnku, miodu, ryb. 


