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HSBC: ASEAN nâng cao năng lực để hiện thực hóa tiềm năng chuỗi cung ứng
Theo HSBC, Đông Nam Á, và cụ thể là Việt Nam, có thể kỳ vọng sự dịch chuyển chuỗi cung
ứng xảy ra trên diện rộng khi khu vực này có sự cải thiện về công nghệ và năng lực sản xuất
cũng như tăng cường kết nối trong khu vực.
Nhận định này đưa ra sau khi có nhiều thông tin về sự dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các thị
trường vào khu vực Đông Nam Á do những lợi thế của khu vực này bao gồm các nền kinh tế
cũng như thị trường người dùng phát triển mạnh, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương
mại và chi phí sản xuất tăng cao đang tác động lên các thị trường khác.
Sự dịch chuyển này đang thực sự diễn ra nhưng để có thể tạo ra một sự dịch chuyển trên
diện rộng, có nhiều vấn đề ASEAN và Việt Nam cần làm.
Theo ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam: “Những thay đổi về thương mại
toàn cầu khiến cho các doanh nghiệp phải xem lại các chiến lược về năng lực cũng như đầu
tư chuỗi cung ứng, nhưng chúng ta chưa thực sự chứng kiến những thay đổi này thể hiện ở
những dịch chuyển trên diện rộng vào Đông Nam Á, Nam Á hay các khu vực khác trên thế
giới. Thay đổi không thể xảy ra một sớm một chiều. Các doanh nghiệp cân nhắc dịch chuyển
chuỗi cung ứng cần phải đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực sẵn có ở địa phương, nguồn nhân
sự có kỹ năng và cân nhắc việc xây dựng mới hay hợp tác với các doanh nghiệp trong
nước.”
Do căng thẳng thương mại, ngoài sự dịch chuyển vào ASEAN, các công ty đa quốc gia đang
đa dạng hóa chiến lược chuỗi cung ứng thông qua các hoạt động nội địa hóa, đầu tư ra
nước ngoài và quay trở lại sản xuất trong nước.
Một vài ví dụ gần đây:
•

•
•

•

Khi Trung Quốc phát triển hơn về công nghệ, ngành sản xuất của quốc gia này được
dịch chuyển sang các thị trường chi phí thấp hơn. Ví dụ như công ty lốp xe Trung
Quốc Guizhou Tyres đã mở rộng kế hoạch nhà máy sản xuất lốp xe tại Việt Nam,
tăng ngân sách đầu tư lên gần 500 triệu đô la Mỹ.1
Samsung đã chuyển việc sản xuất thiết bị điện tử nhiều hơn vào Việt Nam khi hơn
một nửa thiết bị di động của tập đoàn Hàn Quốc này hiện nay được lắp đặt tại đây.2
Trường hợp của các công phương tây như Intel, Whirlpool và Catepillar3, các công ty
này đã quay về lại các thị trường trong nước để dễ tiếp cận hơn các thị trường lân
cận cũng như công nghệ chất lượng cao.
Tại châu Âu, các doanh nghiệp như nhà sản xuất Dyson của Anh4, đang đẩy mạnh
đầu tư vào Đông Nam Á để sản xuất phục vụ thị trường trong nước trong khi vẫn duy
trì các hoạt động sản xuất ở những nơi khác để phục vụ mục đích xuất khẩu.

Ông Hải cho biết thêm: “Sự dịch chuyển chuỗi cung ứng là một hiện tượng diễn ra trong
nhiều năm do những thay đổi cấu trúc liên quan công nghệ sản xuất, chi phí nhân công và thị
trường tiêu dùng tăng trưởng nhanh. Qua hơn một thập kỷ qua, ASEAN và Việt Nam được
các tập đoàn đa quốc gia nhìn nhận như một lựa chọn sản xuất hiệu quả nhờ vai trò quan
trọng của khu vực này trong chuỗi cung ứng hiện tại, cơ sở người dùng tăng trưởng và các
mối liên kết chặt chẽ trong thương mại và đầu tư5.”
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“Các quốc gia với mạng lưới sản xuất và cơ sở hạ tầng sẵn có như việt Nam sẽ là các quốc
gia hưởng lợi chính trong sự dịch chuyển năng lực sản xuất. Các doanh nghiệp từ Trung
Quốc, châu Âu và Mỹ muốn nhìn thấy ASEAN và Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa vị trí của
minh như một lựa chọn thực tế và hiệu quả cho ngành sản xuất chi phí thấp. Tuy nhiên, để
biến tiềm năng chuỗi cung ứng này thành hiện thực, khu vực này cần thể hiện được năng
lực của mình trong mắt các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt về khả năng xử lý và thực hiện
các đơn hàng sản xuất.”
Điều quan trọng đối với các công ty quy mô từ lớn tới nhỏ là làm thế nào ASEAN và Việt
Nam có thể đạt được mức chi phí sản xuất cạnh tranh, công nghệ và đổi mới được ứng dụng
như thế nào để cải thiện năng suất. Quan hệ đối tác cũng là một yếu tố và liệu doanh nghiệp
có cảm thấy tin tưởng rằng những đơn hàng của mình sẽ được xử lý đúng thời hạn và đúng
ngân sách.
Ở tầm chính phủ, điều này đòi hỏi nâng cao nhận thức của các công ty quốc tế về khung
pháp lý, những ưu đãi thuế và các khu vực thương mại tự do cùng với chứng minh những
cải thiện về cảng biển, đường sắt và những cơ sở hạ tầng giao thông khác.
Điều này cũng đòi hỏi các chính phủ ASEAN phải giới thiệu một lộ trình tiến tới những sáng
kiến dài hạn để dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan đang tồn tại quanh dòng chảy hàng hóa
giữa các nước ASEAN, phát triển lao động có tay nghề và bảo vệ IP, an ninh mạng, và dịch
chuyển dữ liệu thương mại qua biên giới.
Những lĩnh vực cần chú ý để cải thiện dòng chảy thương mại trong nội khối ASEAN:
• Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông của ASEAN bao gồm đường bộ, đường sắt và
cảng biển
• Các chính sách để nâng cao tầm tiếp nhận công nghệ
• Nâng cao tay nghề lao động và chuyển dịch lao động có tay nghề
• Nâng cao quy định tối thiểu đối với hàng hóa yêu cầu Chứng nhận nguồn gốc
• Thiết lập hệ thống khai báo hải quan tự động tại tất cả các quốc gia thành viên của
ASEAN
• Đơn giản hóa và đẩy nhanh tốc độ khai báo hải quan với hàng hóa giá trị thấp
• Giới thiệu hệ thống thanh toán thuế điện tử qua biên giới
• Thống nhất tiêu chuẩn hàng hóa giữa các lĩnh vực tại các nước ASEAN để tránh
chuẩn hàng hóa theo một nước riêng lẻ.6
• Các chính sách khuyến khích chia sẻ dữ liệu thương mại xuyên biên giới
• Kết nối hệ thống thanh toán của các nước ASEAN để tạo điều kiện thanh toán hiệu
quả, khả thi, nhanh, thông suốt và chính xác7.
Theo Diễn Đàn Kinh tế Thế giới, việc giảm các hàng rào cung ứng có thể làm tăng GDP của
ĐNÁ lên 9,3% và xuất khẩu 12,1%.8
Ông Hải kết luận: “Trong khi quan hệ thương mại giữa ASEAN bao gồm Việt Nam và các
nền kinh tế chính của thế giới như Mỹ và Trung Quốc đang ở vị thế tích cực và phát triển ổn
định, vẫn còn nhiều thứ phải làm trong nội bộ ASEAN để cải thiện hơn nữa dòng chảy
thương mại và đầu tư nội khối. Việc đáp ứng và ứng xử nhanh chóng đối với những thách
thức này từ phía các chính phủ và doanh nghiệp ASEAN sẽ quyết định liệu tiềm năng chuỗi
cung ứng của khu vực có thể được hiện thực hóa đối với các doanh nghiệp quốc tế đang ở
trong giai đoạn xem xét lại các lựa chọn của mình”
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Ghi chú cho Ban biên tập:
Thương mại và đầu tư ASEAN
• ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ tư của Mỹ, gần 4.700 doanh nghiệp Mỹ đang hoạt
động tại khu vực này, và đây cũng là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư nước ngoài
trực tiếp từ Mỹ tại châu Á9. Theo một báo cáo gần đây của Phòng thương mại Mỹ,
khoảng 80% doanh nghiệp Mỹ, có hoạt động tại Đông Nam Á, đang tìm kiếm cơ hội tăng
cường đầu tư hơn nữa tại khu vực này trong vòng năm năm tới10.
• Liên minh châu Âu là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nguồn vốn đầu tư FDI lớn nhất
của ASEAN 11
• Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất ASEAN (chiếm 15% tổng thương
mại) và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung12 Lượng FDI từ Trung Quốc
vào ASEAN đạt 8,2 tỉ đô la Mỹ trong năm 2015 – đứng thứ tư.13
Tập đoàn HSBC
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn
phục vụ cho các khách hàng thông qua hơn văn phòng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ ở
châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá
2.659 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ
chức ngân hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.
Ngân hàng TNHH một thành viên 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.
ends/all
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