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Khảo sát của HSBC cho thấy các doanh nghiệp Việt tích cực 
về thương mại quốc tế 

 
** 9 trên 10 doanh nghiệp Việt Nam tham gia khảo sát có thái độ lạc quan với thương mại 

quốc tế ** 
** Thái độ lạc quan của các doanh nghiệp Việt Nam bắt nguồn từ khả năng phục hồi tốt của 

thương mại khu vực, hiệu quả kinh tế trong nước và dòng vốn FDI mạnh ** 
 
 
Các doanh nghiệp Việt Nam nằm trong số những doanh nghiệp lạc quan nhất về triển vọng 
thương mại quốc tế và tự tin nhất về khả năng thành công trong môi trường kinh doanh hiện 
nay. Đây là kết quả của khảo sát “HSBC Navigator: Hiện tại, tương lai và ý nghĩa với doanh 
nghiệp” mới nhất, được thực hiện với hơn 8.500 doanh nghiệp tại 34 thị trường. 
 
91% đối tượng khảo sát ở Việt Nam cho biết họ tin rằng triển vọng thương mại rất thuận lợi dù 
cho những yếu tố địa chính trị đang khiến các doanh nghiệp ở những quốc gia khác e dè hơn, 
so với tỷ lệ 75% các doanh nghiệp trên toàn cầu. Họ cho rằng ba yếu tố chính thúc đẩy tăng 
trưởng thương mại là môi trường kinh tế thuận lợi, chi phí vận chuyển, hậu cần và lưu kho 
giảm, và nhu cầu về sản phẩm tăng. 
 
Niềm lạc quan này được phản ánh qua niềm tin của doanh nghiệp Việt. 91% tin rằng họ sẽ 
thành công trong môi trường kinh doanh hiện tại, so với 81% doanh nghiệp toàn cầu. Nhân tố 
chính cho cái nhìn tích cực này đến từ niềm tin tiêu dùng, giá cả hàng hóa và tăng trưởng kinh 
tế toàn cầu. 
 
Ở cấp độ toàn cầu, với nhu cầu của khách hàng và điều kiện kinh tế thuận lợi, các doanh 
nghiệp lạc quan về tương lai, song nhiều bên vẫn đang điều chỉnh lại chiến lược của mình vì 
lo ngại rằng chính sách bảo hộ sẽ có tác động tiêu cực đến thương mại quốc tế.  
 
Ông Winfield Wong, Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp, HSBC Việt 
Nam, cho biết: “Sự lạc quan của các doanh nghiệp Việt phản ánh một nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh, được coi là một trong những ngôi sao tại châu Á. Họ lạc quan trên cơ sở cho rằng 
được định vị đúng, nhờ kinh tế trong nước tăng trưởng mạnh, niềm tin về triển vọng kinh tế 
toàn cầu, các thỏa thuận thương mại sâu rộng và quan hệ thương mại phát triển với các thị 
trường lớn.” 
 
Phần lớn các doanh nghiệp Việt đều có thái độ tích cực về những mối quan hệ hợp tác với 
các đối tác thương mại quan trọng. 69% doanh nghiệp xem việc là thành viên của ASEAN giúp 
ích cho việc kinh doanh của họ trong ba năm tới. Tương tự, khoảng 65% tin rằng Hiệp định 
thương mại tự do EU-Việt Nam sắp tới sẽ có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của 
họ trong tương lai gần. Hai phía đã đạt đồng thuận về nội dung cuối của hiệp định thương mại 
vào tháng 6 này.  
 
Các doanh nghiệp Việt Nam cũng tìm kiếm cơ hội tăng trưởng từ các thị trường khác. Hơn 
một phần tư doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Nhật Bản, trong khi 23% mong 
muốn mở rộng thị trường đến Trung Quốc, và một phần năm đang xem xét mở rộng thị trường 
sang Hàn Quốc. 
 
Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn và tăng cường khả năng cạnh tranh, 45% doanh nghiệp cho 
rằng trọng tâm đầu tư là nâng cao năng lực của lực lượng lao động, trong khi 43% cho biết họ 
đang chú trọng hơn vào phát triển năng suất và kỹ năng. Trong khi đó, khoảng 8 trong số 10 
công ty ở Việt Nam hiện đang ứng dụng dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất của mình, so với tỷ lệ 
75% trên toàn cầu. 
 
Cũng theo ông Wong “Chúng tôi đang nhận thấy nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng 
trong việc tìm cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh, nhất là nhóm khách hàng trong lĩnh vực 
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sản xuất và năng lượng. Những tham vọng mở rộng hoạt động này dựa trên cơ sở tăng trưởng 
kinh tế bền vững tại Việt Nam và những quan tâm chú ý của các công ty nước ngoài đang tìm 
cơ hội chuyển cơ sở sang Việt Nam. Sự lạc quan của các công ty Việt Nam đang cao hơn bao 
giờ hết”. 
 
Mặc dù có cái nhìn lạc quan về cơ hội thương mại, 4 trong số 5 doanh nghiệp Việt Nam (78%) 
đồng ý rằng chính phủ các nước ngày càng có xu hướng bảo hộ cao – tỷ lệ này cao hơn so 
với các doanh nghiệp trên toàn cầu (63%) và tăng 11% so với khảo sát HSBC Navigator gần 
đây nhất, được thực hiện vào cuối năm 2017. 
 
Thực tế, khảo sát Navigator cho thấy hơn phân nửa các công ty trên toàn cầu (51%) kỳ vọng 
những hiệp định thương mại tự do (FTA) được áp dụng cho quốc gia và ngành nghề của mình 
sẽ mang lại lợi ích cho họ trong ba năm tới. 
 
Các FTA đặc biệt phổ biến ở các thị trường mới nổi khi 60% doanh nghiệp tại đây cho rằng 
những hiệp định này sẽ mang lại tác động tích cực, so với 45% doanh nghiệp tại các thị trường 
phát triển. 
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HSBC Navigator: Hiện tại, tương lai và ý nghĩa với doanh nghiệp 
Báo cáo HSBC Navigator bao gồm cuộc khảo sát toàn cầu đánh giá ý kiến và kỳ vọng của 
doanh nghiệp về hoạt động thương mại và tăng trưởng kinh doanh, được thực hiện đối với 
8.650 nhân sự chủ lực - những người ra quyết định trong hoạt động kinh doanh - tại 34 thị 
trường. Nghiên cứu được thực hiện bởi Kantar TNS cho HSBC từ tháng 8 đến tháng 9 năm 
2018. 
 
HSBC Navigator giúp các doanh nghiệp tận dụng các cơ hội mới và đưa ra các quyết định 
sáng suốt cho tương lai thông qua những hiểu biết về triển vọng thương mại quốc tế,. 
 
Xem nội dung báo cáo đầy đủ tại www.business.hsbc.com/trade-navigator 
 
Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp HSBC 
Với hơn 150 năm hoạt động, chúng tôi có mặt tại những thị trường có sự tăng trưởng, kết nối 
khách hàng với các cơ hội. Ngày nay, Khối Dịch vụ tài chính doanh nghiệp của HSBC phục vụ 
khoảng 1,7 triệu khách hàng doanh nghiệp tại 53 thị trường, từ các doanh nhỏ chủ yếu hoạt 
động tại các thị trường nội địa đến các doanh nghiệp lớn có hoạt động giao thương quốc tế. 
Cho dù đó là các dịch vụ về vốn lưu động, các khoản vay kỳ hạn, tài trợ thương mại hay các 
giải pháp thanh toán và quản lý tiền tệ, chúng tôi đều cung cấp các công cụ và kiến thức 
chuyên sâu cần thiết để giúp các doanh nghiệp phát triển. Là Khối kinh doanh nền tảng của 
Tập đoàn HSBC, chúng tôi mở ra cho các doanh nghiệp khả tăng tiếp cận mạng lưới hoạt 
động rộng khắp tại các thị trường nắm giữ hơn 90% giá trị vốn và thương mại toàn cầu. Để 
biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.hsbc.com/about-hsbc/structure-and-
network/commercial-banking 
 
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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