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Nhà phát hành châu Á đứng đầu thế giới về đón nhận các vấn 
đề phát triển bền vững 

 
Các nhà phát hành châu Á có thái độ chú trọng hơn đến các vấn đề môi trường và 
xã hội, vượt xa các nhà phát hành trên thế giới và các nhà đầu tư trong khu vực, 
theo Khảo sát Đầu tư và Tài chính Bền vững 2021 của HSBC. 
   

Khoảng 58% nhà phát hành châu Á cho biết đây là những vấn đề hết sức quan 

trọng đối với tổ chức của họ, tỷ lệ này đã tăng nhẹ so với mức 56% của năm ngoái 

và đây là tỷ lệ cao nhất so với các khu vực khác trên thế giới, cao hơn nhiều so với 

tỷ lệ trung bình toàn cầu là 44%. Tương tự, 32% nhà đầu tư châu Á nói rằng những 

vấn đề này rất quan trọng đối với họ. 

  

Ngoài ra, hầu hết nhà phát hành châu Á (96%) nói rằng họ đã tập trung và chú trọng 

hơn vào các vấn đề này trong vòng 12 tháng qua, 60% trong số đó đặc biệt lưu tâm 

đến các vấn đề liên quan đến môi trường, một tỷ lệ cao so với các khu vực khác. Đối 

với các nhà đầu tư, khoảng 72% cũng đã gia tăng mối quan tâm dành cho các vấn 

đề này từ năm ngoái, kết quả này cho thấy khu vực châu Á đang có động lực mạnh 

mẽ thúc đẩy thay đổi nền kinh tế theo hướng bền vững. 

 

Tuy nhiên, có một số trở ngại khiến khu vực châu Á khó triển khai đầu tư bền vững 
sâu rộng hơn, trong đó, phổ biến nhất là thiết hụt nhân lực trong lĩnh vực môi 
trường, xã hội và quản trị (ESG). Hơn 40% nhà đầu tư tổ chức ở châu Á cho biết họ 
đang gặp trở ngại trong việc triển khai thêm các hoạt động đầu tư liên quan đến 
ESG, nguyên nhân là do thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn và chất lượng 
 

Các trở ngại khác đối với nhà đầu tư châu Á bao gồm thiếu cơ hội đầu tư hấp dẫn, 

thiếu khả năng so sánh dữ liệu ESG giữa các nhà phát hành và trở ngại về quy định 

và pháp lý. Đây cũng là một số vấn đề nhà đầu tư các nơi khác trên thế giới gặp 

phải. 

 

Những thách thức này có thể làm chậm lại nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản tiến 

độ chung. Các nhà đầu tư châu Á sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ đầu tư ESG, mặc dù với 

tiến độ chậm hơn. Khoảng 39% trong số họ cho biết tổ chức của họ năm nay đã có 

một chính sách cấp công ty về đầu tư có trách nhiệm hoặc các vấn đề ESG và hơn 

36% cho biết họ dự định sẽ có chính sách tương tự tương lai. 

 

Điểm tích cực là 72% đại diện tham gia khảo sát ở châu Á nói rằng họ quan tâm hơn 

đến các vấn đề ESG so với năm ngoái, điều đó cho thấy các nhà đầu tư trong khu 

vực đã bắt đầu ưu tiên vấn đề này hơn. 

 

Jonathan Drew, Giám đốc các giải pháp ESG của HSBC, chia sẻ: “Hãy cùng chung 

tay góp sức với những nỗ lực của các chính phủ, cơ quan quản lý và tổ chức ngành 



nghề trong khu vực để phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm nhiều việc làm xanh 

trong tương lai. Đầu tư và tài chính bền vững là cơ hội lớn còn bỏ ngỏ đối với các 

nhà đầu tư và doanh nghiệp châu Á để tạo bản sắc và thúc đẩy tăng trưởng. Đây 

cũng là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo cho khu vực, vốn là nơi chịu nhiều tổn thất 

do khủng hoảng khí hậu, có thể dịch chuyển sang mô hình phát triển kinh tế bền 

vững và phát thải các-bon thấp. Một hệ thống nguyên tắc, khung pháp lý và tiêu 

chuẩn vững chắc, theo các định nghĩa và công bố thông tin, đòi hỏi phải có nguồn 

nhân lực chuyên biệt có chuyên môn mới xây dựng được. Nhu cầu này đòi hỏi tập 

trung chiến lược và đầu tư nhưng đổi lại là lợi ích lớn lao để xây dựng một tương lai 

bền vững đồng thời cải thiện kết quả kinh doanh”. 
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Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 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. 

 
HSBC cam kết hỗ trợ nhà phát hành và nhà đầu tư thấu hiểu và quản lý hiệu quả hơn các khoản 
đầu tư và tài chính bền vững 

Năm 2020, HSBC thành lập Đơn vị Giải pháp ESG, với nhiệm vụ chính là hỗ trợ và tư vấn khách hàng 
bao gồm các doanh nghiệp, chính phủ và các nhà quản lý tài sản. 
Năm 2018, phối hợp với University of Cambridge Institute for Sustainable Leadership (CISL), HSBC ra 
mắt khóa học trực tuyến dành cho nhân viên và từ năm 2009, hơn 4.000 nhân viên, khách hàng và nhà 
cung cấp đã được đào tạo thông qua các chương trình HSBC Sustainability Leadership Programmes 
(Chương trình lãnh đạo bền vững của HSBC) phối với với tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh 
vực môi trường Earthwatch. 
HSBC cũng vận hành Trung tâm Tài chính Bền vững, nơi chia sẻ thông tin kiến thức về các giải pháp 

phát thải các-bon thấp, cơ hội đầu tư và quản trị rủi ro khí hậu. 
HSBC dẫn đầu trong phát triển các thị trường tài chính bền vững ở châu Á nhờ nắm giữ các vai trò tại 
các tổ chức như International Capital Markets Association (ICMA), Asia-Pacific Loan Market 
Association (APLMA) và Hong Kong Green Finance Association (HKGFA). 
 
Khảo sát Đầu tư và Tài chính Bền vững 2021 của HSBC 

Khảo sát Đầu tư và Tài chính Bền vững 2021 của HSBC là khảo sát được thực hiện hàng năm với sự 
tham gia của 2.000 nhà phát hành và nhà đầu tư tổ chức trên thị trường vốn toàn cầu. Khảo sát này 
được thực hiện trong tháng 5 và tháng 6, do Euromoney Institutional Investor PLC thiết kế và triển khai. 
Người tham gia khảo sát được chia đều giữa các nhà phát hành, đến từ 19 lĩnh vực, và nhà đầu tư tổ 
chức bao gồm nhà phân bổ tài sản và sở hữu tài sản. Người tham gia khảo sát đến từ 34 vùng lãnh thổ 
thuộc các khu vực châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông, châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á. 
Xem thêm báo cáo toàn cầu và báo cáo cho các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ, Trung 
Đông và châu Âu tại đây: https://www.gbm.hsbc.com/en-gb/campaigns/sfi-survey 
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