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Đầu tư từ các doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam tăng trong hai năm
tới, theo khảo sát từ HSBC
*77%

doanh nghiệp cho rằng họ có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh
doanh ra thị trường nước ngoài.
** Việt Nam là một trong ba điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp
Singapore

Một nghiên cứu từ HSBC chỉ ra rằng tổng đầu tư từ các doanh nghiệp tại
Singapore vào thị trường ASEAN đến năm 2020 được kỳ vọng sẽ tăng trong
đó Việt Nam là một trong những thị trường chính. Thị trường tiêu dùng đang
tăng trưởng và môi trường đầu tư cải thiện của Việt Nam là những yếu tố
chính dẫn đến các kế hoạch mở rộng đầu tư này của doanh nghiệp
Singapore.
Khảo sát do Liên đoàn Doanh nghiệp Singpore thực hiện theo ủy quyền của
HSBC tìm hiểu về nhận định của 1036 doanh nghiệp tại Singapore về kế
hoạch của họ đối với việc mở rộng hoạt động ra nước ngoài. 86% doanh
nghiệp được khảo sát là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) với doanh
thu hàng năm ở mức 100 triệu đô la Singapore hoặc có ít hơn 200 nhân viên.
Việt Nam là điểm đến thu hút đối với các doanh nghiệp Singapore có kỳ vọng
mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.
Trong số các doanh nghiệp được phỏng vấn, 76% cho rằng họ đã hoạt động
tại thị trường Việt Nam (là tỉ lệ cao chỉ đứng sau Malaysia 87%, Indonesia
81% và Thái Lan 80%), và 30% kỳ vọng mở rộng hoạt động hơn nữa tại thị
trường này trong hai năm tới (chỉ sau Indonesia và Malaysia).
Hoạt động đầu tư và thương mại tăng cao từ Singapore là tín hiệu tốt đối với
Việt Nam do Singapore vốn đã là một trong những thị trường mang lại nguồn
vốn đầu tư cao nhất vào thị trường Việt Nam. Vào năm 2016, Singapore
mang lại nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cao thứ ba, chiếm 10%
tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt mức 2,41 tỉ đô la Mỹ. Tính lũy kế đến tháng
10 năm 2017, theo Cục Xúc Tiến Thương Mại Việt Nam, Singapore đầu tư
hơn 41 tỉ đô la Mỹ vào Việt Nam, chỉ đứng sau Hàn Quốc và Nhật Bản.i
Đầu tư từ Singapore vào Việt Nam đến từ các doanh nghiệp bản địa cũng
như từ nhiều công ty quốc tế. Trong số 37.400 doanh nghiệp quốc tế tại
Singapore, có 7.000 công ty là công ty đa quốc gia và 60% có hoạt động
trong khu vực.

Nhu cầu tiêu dùng và môi trường đầu
tư là hai yếu tố chính thúc đẩy đầu tư
vào Việt Nam

Thị trường tiêu dùng tăng trưởng mạnh
và tổng thể môi trường đầu tư cải thiện
là các yếu tố chính thúc đẩy đầu tư vào
Việt Nam trong thời gian tới.
Theo kết quả báo cáo, 81% doanh
nghiệp có kế hoạch mở rộng đầu tư ở
Việt Nam đánh giá cao nhu cầu khách
hàng tiềm năng, 75% nhấn mạnh tổng
thể môi trường đầu tư và 63% đề cao
chi phí hoạt động kinh doanh

Nhu cầu khách hàng
tiềm năng
Môi trường đầu tư
thuận lợi
Chi phí kinh doanh
Dễ dàng xây dựng
mối quan hệ đối tác
Luật đầu tư nước
ngoài

Ông Winfield Wong, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Doanh
nghiệp, HSBC Việt Nam nhận định, “Trong khi các doanh nghiệp Singapore
đánh giá cao đà tăng trưởng của thị trường tiêu dùng tại Việt Nam, báo cáo
cho thấy nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tiếp tục mở rộng hoạt
động tại thị trường này trước những tiềm năng kinh tế có được từ sự thay đổi
nhân khẩu học.”
“Ngoài lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực sản xuất của Việt Nam – vốn đã có thế
mạnh – hiện đang phát triển ở một tầm cao hơn. Do đó, trong khi nhiều công
ty đặt trụ sở và khối văn phòng hỗ trợ tại Singapore, nhiều hoạt động tạo ra
lợi nhuận hiện đang được vận hành tại Việt Nam. Và xu hướng này được kỳ
vọng phát triển hơn nữa khi thị trường Việt Nam ngày càng tăng trưởng về
chuỗi giá trị và cung ứng.”
Một số rào cản đối với các doanh nghiệp tại Singapore muốn mở rộng
hoạt động ra ASEAN

Thử thách chính khi mở rộng hoạt động ra ASEAN
% các doanh nghiệp Singapore được khảo sát

Điều kiện kinh tế và chính trị
không ổn định
Khó khăn khi tuyển dụng
người Singapore cho công
việc ở nước ngoài
Thiếu thông tin thị trường
Khó khăn về nguồn lực địa
phương
Khó khăn trong việc có được
giấy phép hoạt động
Thiếu thông tin chính sách về
luật định và thuế
Khác biệt về văn hóa và ngôn
ngữ

Ngoài sự quan tâm đối với việc
mở rộng thị trường ra khu vực
ASEAN, các doanh nghiệp
được khảo sát còn thể hiện sự
lo ngại đối với một số rào cản
họ phải đối mặt khi thâm nhập
thị trường trong khu vực, bao
gồm các điều kiện kinh tế và
chính trị không ổn định trong
khu vực ASEAN, thiếu hụt
thông tin về cơ hội thị trường
cũng như về yêu cầu của
khách hàng và khó khăn trong
việc có được giấy phép hoạt
động.

Không thể tìm được các đối
tác kinh doanh

Và mặc dù có sự lạc quan tích cực về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)/ hội
nhập kinh tế khu vực ASEAN và những lợi ích từ các hiệp định tự do thương
mại trong ASEAN (FTAs), việc thiếu hụt thông tin về những hiệp định này là
một rào cản lớn đối với các doanh nghiệp khi họ muốn tận dụng lợi thế từ các
hiệp định.
Cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Việt
Hầu hết các DNVVN có trụ sở tại Singapore đang thâm nhập hoặc mở rộng
hoạt động tại thị trường Việt Nam đều đang hoặc sẽ tìm kiếm cơ hội hợp tác
tại Việt Nam. Khảo sát cho thấy hơn 63% doanh nghiệp được khảo sát có
một nhà phân phối hoặc một đối tác liên doanh tại Việt Nam.
Ông Winfield Wong cho biết thêm, “Các DNVVN tại Singapore có thể có
những đóng góp đáng kể vào kinh tế Việt Nam; họ đang tìm kiếm cơ hội mở
rộng hoạt động ra ngoài phạm vi thị trường trong nước và có thể tận dụng
được lợi ích từ các hoạt động giao thương trong khu vực, điều mà trước đây
được xem là thế mạnh của các doanh nghiệp lớn.”
“Tuy nhiên, tham gia hay mở rộng hoạt động tại bất kỳ thị trường nào đều
không phải là một quá trình đơn giản với con đường thẳng tắp, và những khó
khăn thử thách có thể xảy ra trong suốt quá trình này là điều không thể tránh
khỏi, đặc biệt đối với các DNVVN, là những doanh nghiệp thường không đủ
nguồn lực và sự am hiểu để có thể hoạt động hiệu quả trong một môi trường
văn hóa kinh doanh và chính trị khác biệt tại các quốc gia láng giềng.”
“Hầu hết các doanh nghiệp Singapore đều hiểu được công thức của sự thành
công khi vươn ra hoạt động ở nước ngoài thường bao gồm việc chọn lựa một

đối tác hoặc nhà tư vấn phù hợp. Điều này mang đến nhiều cơ hội hợp tác
cho các DNVVN tại Việt Nam. Và việc hình thành các mối quan hệ đối tác
ngày nay còn diễn ra ở một tốc độ nhanh hơn.
Do đó, để có thể nắm bắt trọn vẹn các cơ hội đầu tư này, các doanh nghiệp
Việt Nam cần chủ động kết nối với mạng lưới các thị trường quốc tế, tiếp cận
các DNVVN tại Singapore đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh khi họ vừa
vào thị trường.”

Các ngành công nghiệp là lĩnh vực
chính cho các DNVVN tại ASEAN
Theo báo cáo, gần một nửa các DNVVN
hoạt động trong khu vực ASEAN thuộc
các lĩnh vực công nghiệp bao gồm vận
tải, xây dựng, hàng hóa và sản xuất.
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Ghi chú cho Ban Biên tập
Tập đòan HSBC
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London.
Tập đoàn phục vụ các khách hàng thông qua hơn 3.900 văn phòng tại 67 quốc gia
và vùng lãnh thổ ở châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và
Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.652 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2018,
Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất
trên thế giới.
HSBC Việt Nam
Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam trên 140 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu
tiên ở Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009,
HSBC là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài
với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới
hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng giao dịch tại TP. Hồ
Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình
Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất
tại Việt Nam xét về vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng.
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