Ấn Độ tự cường 3.0

Ấn Độ tự cường
Giới thiệu
Gói kích thích Ấn Độ tự cường là một sáng kiến được đưa
ra bởi Bộ trưởng Tài chính. Gói kích thích này được kỳ
vọng sẽ:
●

Cung cấp hỗ trợ đầu tư cho nhiều lĩnh vực của
nền kinh tế

●

Kích thích phát triển việc làm trong nước.

●

Thúc đẩy hiệu quả nội tại trong các ngành của
nền kinh tế.

Gói kích thích đầu tiên được thông báo vào tháng 5, gói
thứ hai được tuyên bố vào tháng 10 và gói thứ ba vào
tháng 12 tháng 11 năm 2020.

Ấn Độ tự cường 3.0

Gói kích thích thứ ba được công bố bởi Bộ
trưởng tài chính vào 12 tháng 11 năm đã
được thiết kế để tăng cơ hội việc làm, hỗ trợ
nhiều ngành nghề thông qua Sáng kiến kết
nối sản xuất (PLIs) cũng như việc mở rộng
Chương trình đảm bảo dòng tín dụng khẩn
cấp (ECLGS) cho cả những doanh nghiệp
ngoài vừa và nhỏ.

Chương trình việc làm - Ấn Độ tự cường
Chương trình mới được thực hiện để tạo điều kiện tạo
ra những cơ hội việc làm trong giai đoạn hồi phục trong
đại dịch COVID. Với tổng vốn đầu tư Rs 360 tỉ, chương
trình việc làm Ấn Độ tự cường đã được phân đôi thành
hỗ trợ cho nhân công và hỗ trợ cho người tuyển dụng.

Đối tượng nhân công được hưởng
●

●

Nhân công mới với thu nhập hàng tháng dưới
Rs 15,000 tại bất kỳ tổ chức nào tuân theo
Quỹ dự phòng nhân viên (EPF)
Nhân công của tổ chức thành viên EPF với
lương tháng trên mức đã nêu nhưng bị gián
đoạn vì COVID từ 1.03.2020 đển 30.09.2020 và
quay lại làm vào hoặc sau 01.10.2020

Doanh nghiệp được hưởng
Với thời hạn thực hiện đến tháng 6/2021, Chương trình sẽ áp dụng cho
các doanh nghiệp sau:
●
●
●

Thêm tối thiểu 2 nhân công vào công ty với số lượng nhân công
trước đó là 50 người.
Thêm tối thiểu 5 nhân viên vào công ty với số lượng nhân công
trước đó là hơn50 ngườ.
Trợ cấp được đưa cho mọi nhân viên mới trong doanh nghiệp
thuộc Quỹ dự phòng nhân viên sau khi chương trình được tổ
chức.

Chương trình việc làm - Ấn Độ tự cường
Trợ cấp của chính phủ trung ương
Trợ cấp của Chính phủ trung ương sẽ có hiệu quả trong thời
gian 2 năm bắt đầu từ 1/10/2020.
●

●

●

Trong trường hợp doanh nghiệp tuyển dụng đến
1000 nhân viên thì trợ cấp của chính phủ esẽ chi trả
khoản đóng cho Quỹ dự phòng nhân viên mà nhà
tuyển dụng và người lao động phải đóng (mỗi bên
12%), tổng là 24% lương.
Trong trường hợp doanh nghiệp tuyển hơn 1000
người thì trợ cấp của chính phủ sẽ chi trả phần đóng
của người lao động, tức là 12% lương.
Hỗ trợ này được gửi tới Tài khoản cơ sở tại Quỹ dự
phòng nhân viên của những người lao động đủ điều
kiện hưởng.

Mở rộng Chương trình đảm bảo dòng tín
dụng khẩn cấp
●

Chương trình này được giới thiệu trong giai đoạn đầu của
sáng kiến Ấn Độ tự cường và chỉ được áp dụng cho các
doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phiên bản 2.0 của nó nhằm mục
tiêu cung cấp khoản trợ cấp lớn hơn cho những ngành gặp
khó khăn bằng cách giúp duy trì việc làm cũng như trả nợ
đồng thời nó cũng được áp dụng cho những người vay của
cơ quan tái cấp vốn và phát triển đơn vị vi mô (MUDRA),
những khoản nợ doanh nghiệp và cá nhân vì mục đích kinh
doanh ngoài khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc gia hạn
hoạt động tới 30/3/2021, đảm bảo 100% dòng tín dụng bổ
sung không cần thế chấp sẽ được sử dụng ở mức lãi suất
giới hạn bởi:
●

●
●

Thực thể trong 26 ngành gặp khó khăn (nhận dạng
bởi Ủy ban Kamath) và lĩnh vực sức khỏe với dòng tín
dụng chênh lệch từ Rs 500 triệu tới Rs 5 tỉ đến
29/2/2020.
Thực thể trong các chương trình vốn có với tín dụng
chênh lệch Rs 500 triệu.
Thực thể bị quá hạn 30 ngày SMA 0) đến 29/2/2020

●

Thêm tín dụng lên tới 20% phần chênh lệch đến
29/2/2020
Hiện tại không giá trần cho kim ngạch hàng năm.

Dưới các chương trình đã có, Rs 2.05 nghìn tỉ đã được
cung cấp cho 6.1 triệu người vay và Rs 1.52 nghìn tỉ đã
được giải ngân đến nay.
Thời hạn của khoản tín dụng bổ sung là 5 năm với thời hạn
trả nợ gốc một năm.

Khuyến khích kết nối sản xuất cho nhiều
ngành
Đề án ban đầu áp dụng cho ba lĩnh vực:
(i) Phát triển di động và các linh kiện điện tử
cụ thể,

Lĩnh vực

Số tiền khuyến khích trong
chương trình PLI (tính theo Rs)

Pin hóa học nâng cao

181 tỉ

(ii) Nguyên liệu ban đầu chính, Thành phần
dược phẩm hoạt động và Thuốc trung gian,

Sản phẩm điện tử / công nghệ

50 tỉ

Ô tô & Linh kiện ô tô

570 tỉ

(iii) Thiết bị y tế.

Thuốc y dược

150 tỉ

Hiện có tới 10 lĩnh vực hàng đầu đã được
xác định cho Khuyến khích liên kết sản xuất
nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của
ngành sản xuất trong nước và tạo động lực
đáng kể cho Tăng trưởng kinh tế và việc làm
trong nước. Các ngành và sự phân bổ tương
ứng sẽ như sau:

Sản phẩm Viễn thông & Mạng

121 tỉ

Sản phẩm dệt may

106 tỉ

Sản phẩm lương thực

109 tỉ

Mô-đun PV năng lượng mặt trời

45 tỉ

Hàng trắng bao gồm đèn LED và AC

62 tỉ

Thép đặc biệt

63 tỉ

Tổng

1,45 nghìn tỉ

Rs 180 tỷ phân bổ bổ sung cho Chương
trình nhà ở của Thủ tướng – Đô thị
Vượt qua và cao hơn dự toán ngân sách cho giai đoạn 202021, Chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 180 tỷ Rs cho Chương trình
nhà ở của Thủ tướng - Đô thị (PMAY-U):
Những ảnh hưởng được kỳ vọng với khoản phân bổ này
như sau:
●
●
●

Hoàn thành 1,8 triệu ngôi nhà và 1,2 triệu nền nhà.
Tạo ra 7,8 triệu công việc
Tăng yêu cầu thép (2.5 mnMT) và xi măng (13.1 mnMT)

Hỗ trợ cho khu vực xây dựng, cơ sở hạ
tầng và bất động sản
Sáng kiến sẽ cung cấp hỗ trợ từ đầu đến cuối đối
với lĩnh vực xây dựng và bất động sản như sau:

Hỗ trợ khu vực bất động sản (trợ giúp trong việc xóa hàng tồn kho chưa
bán)

Hỗ trợ cho khu vực xây dựng (hỗ trợ nhà
thầu bằng cách giảm hạn chế vốn và phí đảm
lãnh ngân hàng)

●
●

●
●

Bảo mật hiệu suất trên hợp đồng giảm
xuống 3% so với tiêu chuẩn ngành là 510%.
Điều này được mở rộng cho cả những
hợp đồng hiện tại và cho cả những doanh
nghiệp công.
Tuyên bố bảo đảm dự thầu để thay thế hệ
thống EMD hiện tại cho các nhà đấu thầu.
Nới lỏng quy tắc tài chính chung đến
31/12/2021.

●

●
●

Gia tăng sự chênh lệch cho phép giữa tỉ lệ quay vòng & giá trị thỏa thuận từ
10% lên 20% (trong khoản 43CA) từ ngày tuyên bố đến 30/6/2021 chủ yếu
cho nhà ở có giá trị lên đến Rs 20 triệu.
Người mua nhà được phép hỗ trợ 20% theo Mục 56 (2) (x) của Đạo luật
CNTT đối với các đơn vị nhà ở có giá trị lên đến 20 triệu Rs.
Việc sửa đổi bắt buộc sẽ được thực hiện trong Đạo luật CNTT trong thời gian
thích hợp.

Tích lũy vốn chủ sở hữu trong Nền
tảng Nợ NIIF

Nền tảng nợ bao gồm Công ty tài chính cơ sở hạ tầng NBFC
và Quỹ nợ cơ sở hạ tầng NBFC đã được thành lập bởi Quỹ
cơ hội chiến lược NIIF
●

●
●

Chính phủ sẽ đầu tư Rs 60 tỉ như khoản tích lũy vào
khoản Rs 20 tỉ được đầu tư bởi NIIF. Phần tích lũy
còn lại sẽ có được thông qua các khu vực tư nhân.
Khối nợ Rs 950 tỉ sẽ được kêu gọi bởi NIIF AIFL
(đánh giá AA) và IFL (đánh giá AAA).
Nền tảng nợ được kỳ vọng sẽ cung cấp cho các sự
án cơ sở hạ tầng khoảng Rs 1,1 nghìn tỉ vào năm
2025.

Khuyến khích cho khu vực nông nghiệp
và phát triển nông thôn
Gói kích thích cung cấp các giải pháp sau:
●

●
●

Rs 650 tỉ đã được cung cấp để đảm bảo phân bón
chất lượng đúng lúc cho nông dân trong vụ mùa.
140 triệu nông dân được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ
sáng kiến này.
Hơn Rs 100 tỉ sẽ được chi cho Chương trình việc làm
cho người nghèo của Thủ tướng trong năm tài chính
này.

Thúc đẩy Xuất khẩu, chi tiêu công
nghiệp và vốn
Là một phần của sáng kiến nhằm quảng bá các dự án xuất
khẩu, một khoản trị giá 30 tỉ Rs đã được trao cho EXIM Bank
thông qua Gói tín dụng dưới chương trình Hỗ trợ phát triển Ấn
Độ (IDEAS).
Một khoản ngân sách 102 tỉ Rs thêm đã được cung cấp cho
việc tiêu dùng công nghiệp và vốn:
●

Cơ sở hạ tầng công nghiệp

●

Khuyến khích công nghiệp

●

Trang bị quốc phòng

●

Năng lượng xanh

Cung phép nghiên cứu và phát triển
vắc xin COVID-19
Khoản tiền 9 tỉ Rs đã được đầu tư cho Cơ quan Công nghệ sinh học, vì
sứ mệnh chống Covid. Điều này sẽ thêm động lực lớn hơn cho việc phát
triển vắc xin COVID-19 tại Ấn Độ.

Kết luận
Gói kích thích Ấn Độ tự cường 3.0 trị giá 2,65 nghìn tỷ Rs
nhằm mục đích duy trì sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế do
các gói kích thích số 1.0 và 2.0 khởi xướng, qua đó cho phép
tăng trưởng toàn diện trong nền kinh tế bằng cách:
●
●
●
●
●

Tại điều kiện tăng tuyển dụng.
Chuyển đổi Ấn Độ thành một công xưởng sản xuất
thông qua cạnh tranh trong các lĩnh vực thế mạnh.
Thúc đẩy tăng trưởng GDP ở Ấn Độ.
Xúc tác sự phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ,
chăm sóc sức khỏe, xây dựng /cơ sở hạ tầng, bất động
sản và các lĩnh vực khó khăn khác.
Hỗ trợ khu vực nông nghiệp và nâng cao knh kinh tế
nông thôn.

Cảm ơn

