اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

اقدامات مالزی در مقابله با ویروس کووید19-

کشور مالزی در حال حاضر با دو شوک بزرگ "گسترش ویروس همهگیر کووید "19-و "کاهش شدید قیمت نفت" مواجه شده است.
این کشور تا تاریخ  16آوریل  ،2020با  5هزار و  72مورد ابتال به بیماری کووید 19-مواجه بوده که تا این تاریخ  83مورد مرگ در اثر
آن تایید شده است .به منظور مقابله با این ویروس ،مالزی اقدامات گوناگونی از جمله قرنطینه ،ممنوعیت برگزاری تجمعات عمومی و
تعطیلی مدارس را برای مهار بیماری و اقدامات مالی و سیاستهای پولی را با هدف پشتیبانی از اقتصاد اتخاذ کرده است .گزارش
حاضر با استفاده از اطالعات نهادهای بینالمللی به بررسی این اقدامات در کشور مالزی تا تاریخ  16آوریل  2020میپردازد.
یم
تهیه کننده :طاره ه کر ی دستنایی
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اقدامات در زمینه مهار شیوع ویروس

قرنطینه
در تاریخ  16مارس ،2020دولت مالزی تصمیم گرفت که یک دوره تعطیلی سراسری ملی( 1دستور کنترل
جابهجایی( )2)MCOرا از  18ام تا  31ام ماه مارس این سال اعمال نماید .در  25مارس ،دستور کنترل جابهجایی
تا  14آوریل تمدید شد.

ممنوعیت سفر /محدودیتها
ورود کلیه مسافران بین المللی به کشور مالزی از  18مارس تا  31مارس  2020ممنوع شد .پیش از آن نیز ،مالزی
ورود برخی مسافران مناطق خاص (از جمله از مبادی کشورهای کرهجنوبی ،ایتالیا ،ایران  ،دانمارک و برخی شهرهای
چین و ژاپن) را به کشور ممنوع کرده بود .در این میان ،برخی دولت های ایالتی ممنوعیتهای سختگیرانهتری نسبت
به سطح ملی وضع کردهاند .در تاریخ  25مارس ،ممنوعیت ورود مسافر به کشور تا  14آوریل  2020تمدید شد.
تعطیلی مدارس  /دانشگاهها
مدارس مالزی از  18مارس تا  31مارس  2020تعطیل شدند.
لغو رویدادهای عمومی  /تعطیلی اماکن عمومی
در تاریخ  13مارس  2020اعالم شد که برگزاری تجمعات ،گردهماییهای گسترده و همایشهای بینالمللی تا 30
آوریل همین سال ،ممنوع است.
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1- Nation-Wide Lockdown
2- Movement Cotrol Order
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اقدامات پشتیبانی :سیاستهای مالی

 -1اولین بسته مالی دولت در تاریخ  20فوریه  2020رونمایی شد .این بسته شامل امهال پرداخت مالیات بر درآمد و کاهش حق بیمه
تامین اجتماعی بخش خصوصی بوده است.
 -2در  27فوریه  ،2020یک بسته محرک مالی به میزان  6میلیارد رینگیت( 3معادل  0.4درصد از تولید ناخالص داخلی) تصویب شد .این
بسته شامل افزایش مخارج در حوزه سالمت و بهداشت؛ امهال موقت درآمدهای مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی؛ انتقال وجوه نقد به
گروههای آسیبدیده و صرف مخارج برای بهبود زیرساخت بخش روستایی بوده است.
 -3در  16مارس  ،2020دولت بسته حمایتی دیگری را اعالم نمود .این بسته به میزان  0.62میلیارد رینگیت (کمتر از  0.1درصد تولید
ناخالص داخلی) و شامل پرداخت کمک هزینه ماهانه به کارکنانی که مجبور به مرخصی بدون حقوق (از مارس تا آگوست  )2020شده
بودند ،اعمال تخفیف  15درصدی هزینه برق برای فعالیتهای صنعت گردشگری و اعمال تخفیف  2درصدی این هزینه برای سایر
بخشهای تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و کاربران خانگی (از آوریل تا سپتامبر )2020میشود .عالوه بر این ،از محل منابع این بسته ،برخی
از مخارج مربوط به سرمایهگذاریهایی که برای سال  2020برنامهریزی شده بوده ،نیز در حال تخصیص است.
 -4در  27مارس  ،2020تخصیص یک بسته تحریک مالی دیگر که شامل  25میلیارد رینگیت (معادل  1.7درصد از تولید ناخالص داخلی) بود،
اعالم شد .این بسته شامل پرداخت هزینههای درمانی اضافی؛ پرداخت انتقالی نقدی به خانوارهای کم درآمد؛ اعطای یارانه دستمزد کارکنان
برای کمک به کارفرمایان و به منظور حفظ تعداد شاغالن فعالیتهای اقتصادی و پرداخت هزینههای زیرساختی در شرق مالزی بوده است.
همچنین دولت صندوقی با منابعی به ارزش  50میلیارد رینگیت برای تضمین اختصاص وام سرمایه درگردش به کلیه مشاغل تحت تأثیر بیماری
کووید 19-تأسیس کرده است.
عالوه بر این ،شاغالن مجاز به برداشتهای ویژه از صندوق احتیاط کارکنان
( 4)EPFکه نوعی صندوق بازنشستگی است ،برای یک دوره  12ماهه شدند
و کسب و کارها نیز مجاز شدند تا پرداختهای مرتبط با حق بیمه به این صندوق
را زمانبندی کنند.
 -5در  6آوریل  ،2020مقامات بسته نجات مالی به ارزش  10میلیارد رینگیت
(معادل 0.7درصد از تولید ناخالص داخلی) را تصویب کردند که شامل ارائه
کمکهای مالی در قالب اعطای وام بالعوض برای بنگاههای خرد ،کوچک و
متوسط ،پرداخت کمک دستمزد کارکنان و درنظر گرفتن  25درصد تخفیف در
هزینه نیروی کار خارجی است.
-3واحد پول مالزی
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)4- Employment Provident Fund (EPF

صندوق های احتیاط نوعی از صندوقهای بازنشستگی بوده که حق بیمه های دریافتی را سرمایه گذاری نموده و مزایای بازنشستگی مشترکین خود را در زمان بازنشستگی و یا سایر شرایط از
پیش تعیـین شـده بـه صـورت یكجـا پرداخت میکنند .
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اقدامات پشتیبانی :سیاست پولی/مقررات احتیاطی کالن

در زمینه سیاستهای پولی هم چند اقدام انجام شده است:
-1

در تاریخ  3مارس  ،2020بانک نگارا مالزی ( )BNM5که در واقع همان بانک مرکزی این کشور است ،نرخ بهره
سیاستی شبانه ( 6)OPRرا به منظور جلوگیری از ایجاد اختالل در بازار و ریسکگریزی بیشتر ،کاهش بیثباتی بازار
مالی و شرایط سخت اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کووید ،19-به میزان  25واحد پایه ( )7bpsکاهش داد و به
 2.5درصد رساند.

 -2در  20مارس  ،2020بانک نگارا مالزی نسبت ذخیره قانونی 8بانکها را  100واحد درصد کاهش داد و به  2درصد
رساند ،و به آنها اجازه داد تا از اوراق بهادار دولت مالزی  9MGSو اوراق سرمایهگذاری دولت مالزی MGII10
برای پوشش نرخ ذخیره قانونی ،تا میزان  1میلیارد رینگیت ،استفاده کنند .بانک نگارا مالزی انتظار دارد این اقدامات
منجر به آزادسازی بخشی از منابع نقدینگی به ارزش تقریبی  30میلیارد رینگیتی در نظام بانكی شود.
 -3در  23مارس  ،2020کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی ( 11)SCو بورس مالزی 12امكان فروش کوتاهمدت سهام
را تا  30آوریل  ،2020به حالت تعلیق درآوردند .کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی همچنین از دریافت هزینه صدور
مجوز ساالنه اشخاص دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه چشم پوشی کرد .این کمیسیون در تاریخ  16آوریل ،2020
اقدامات نظارتی خود را در رابطه با بنگاههای عمومی اعالم کرد.
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در  10آوریل  ،2020کمیسیون شرکتهای مالزی که مسئولیت ثبت و صدور مجوز به بنگاهها را داراست ،اقدامات
الزم برای حمایت از بنگاههای در معرض ورشكستگی را از جمله در رابطه با تسهیل رویهها و نحوه بررسی در دعاوی
قضایی و همچنین تشكیل صندوقی ویژه برای کمک به بنگاههای دارای شرایط مزبور ،اعالم کرد.

)5- Bank Negara Malaysia (BNM
 :Overnight Policy Rate (OPR(-6نرخ بهره اعمالی در تبادالت مالی شبانه بین بانكهاست که معموالً به عنوان نرخ بهره سیاستی در اقتصادها ،از آن استفاده میشود.
)7- Basic Points (BPS
)8- Statutory Reserve Requirement (SRR
9- Malaysian Government Securities
10- Malaysian Government Investment Issue
11- Securities Commission
12- Bursa Malaysia
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