
     
 

  

 

 

Standard Chartered và IFC sẽ đầu tư 1 tỷ USD nhằm thúc đẩy 

thương mại quốc tế tại các thị trường đang nổi 
 

Gia hạn quan hệ hợp tác tài trợ thương mại bằng gói thứ 3 

của Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại Toàn cầu 

 

Việt Nam, 6/3/2017 - Standard Chartered và Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC), một thành 

viên của Ngân hàng Thế giới, vừa đạt được thỏa thuận sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác tài trợ 

thương mại theo Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại Toàn cầu, với khoản đầu tư 

tăng thêm là 1 tỷ USD. 

 

Hướng tới thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế tại các thị trường đang nổi thông qua việc 

gia tăng vốn tài trợ sẵn có, gói thứ ba của Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại 

Toàn cầu được triển khai tại thời điểm hết sức quan trọng khi nhiều ngân hàng toàn cầu đang 

giảm dần sự hỗ trợ do chi phí tuân thủ gia tăng và yêu cầu về vốn cho các hoạt động thương 

mại bị thắt chặt hơn theo tiêu chuẩn Basel III.  

 

Dựa trên lợi thế là sự hiện diện mạnh mẽ tại các thị trường đang nổi và năng lực tài trợ 

thương mại sẵn có, Standard Chartered sẽ triển khai một danh mục các giao dịch tài trợ 

thương mại có giá trị lên tới 1 tỷ USD thông qua các ngân hàng phát hành tại các thị trường 

đang nổi (emerging market issuing banks), trong đó IFC sẽ tham gia với tổng khối lượng lên 

tới 50% giá trị tài trợ hay 500 triệu USD. Những ngân hàng phát hành này sẽ cung cấp vốn 

cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở thị trường nơi họ hoạt động nhằm thúc đẩy thương 

mại quốc tế.     

 

Ông Alex Manson, Giám đốc toàn cầu, khối Ngân hàng giao dịch, Ngân hàng Standard 

Chartered, cho biết: “Hỗ trợ hoạt động giao thương và thương mại toàn cầu là trọng tâm 

trong hoạt động của chúng tôi với vị thế là một ngân hàng quốc tế. Việc tiếp tục mối quan hệ 

hợp tác với IFC khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế và thu hẹp khoảng cách trong hoạt động tài trợ thương mại. Thông qua Chương trình 

Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại Toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng sẽ cung cấp hơn 5 tỷ USD để 

hỗ trợ hoạt động thương mại tại các thị trường nơi chúng tôi hiện diện trong 3 năm tới.” 

 

Ra đời năm 2009 trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các khoản tài trợ 

trong chương trình này đã được sử dụng một cách hiệu quả, cung cấp hơn 10 tỷ USD cho 

hoạt động thương mại và mang đến những tác động tích cực thông qua việc hỗ trợ cho một 

số lượng lớn các giao dịch ở các nước có thu nhập thấp, trong đó, 20% các giao dịch được 

dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại 

Toàn cầu cung cấp lượng thanh khoản cần thiết, giúp các ngân hàng hỗ trợ thương mại 

(commercial utilisation banks) tăng hạn mức tín dụng, quản lý các rủi ro và hỗ trợ hoạt động 

thương mại ở các thị trường đang nổi gặp nhiều khó khăn. 

    

Ông Marcos Brujis, Giám đốc Toàn cầu nhóm các tổ chức tài chính, IFC, chia sẻ: “Hoạt 

động thương mại là mạch máu của nên kinh tế toàn cầu và là động lực tăng trưởng chính, 
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cũng như là công cụ tạo ra việc làm và giảm thiểu đói nghèo. Quan hệ hợp tác giữa IFC và 

Standard Chartered, cùng với thỏa thuận tiếp tục Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương 

mại Toàn cầu, là một phần quan trọng trong chiến lược của IFC nhằm thúc đẩy thương mại 

trên toàn cầu, tạo ra các thị trường mới và các cơ hội mới cho các quốc gia có mức thu nhập 

thấp.” 

 

Chương trình Hỗ trợ Thanh khoản Thương mại Toàn cầu là một sáng kiến tài trợ thương mại 

theo danh mục trong đó kết hợp nỗ lực của IFC và các ngân hàng hỗ trợ thương mại, như 

Standard Chartered, để tăng cường sự hỗ trợ cho hoạt động tài trợ thương mại tại các thị 

trường đang nổi. Chương trình này đã được chứng minh là một công cụ hiệu quả trong việc 

cấp vốn để thúc đẩy hoạt động giao thương tại các thị trường đang nổi và giải quyết vấn đề 

thiếu vốn mà nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại các nước đang phát triển phải đối mặt.  

Theo mô hình chia sẻ rủi ro, IFC đầu tư vào các giao dịch thương mại do các ngân hàng phát 

hành tại các thị trường đang nổi thực hiện, với khối lượng tài trợ lên tới 50% hay 500 triệu 

USD, và lượng vốn tài trợ còn lại sẽ do các ngân hàng hỗ trợ thương mại đóng góp. 

--- Hết ---  

 
 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

  

Andrew Low   

Ngân hàng Standard Chartered  

Group Business Communications   

Tel: +65 6596 6001  

Email: Andrew-yh.low@sc.com   

  

Standard Chartered  
 
Standard Chartered là một tập đoàn quốc tế hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, 
với khoảng 80.000 nhân viên và 150 năm kinh nghiệm hoạt động tại một số thị trường năng 
động nhất thế giới. Đối tượng khách hàng của ngân hàng là các cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp thúc đẩy hoạt động đầu tư, thương mại và tạo dựng sự thịnh vượng tại châu Á, châu 
Phi và Trung Đông. Truyền thống và giá trị của ngân hàng được thể hiện qua lời hứa thương 
hiệu “Here for good”. 

Standard Chatered được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng 
khoán Hồng Kông, Bombay và Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web  www.sc.com. Hãy xem những nhận 
định và đánh giá của Standard Chartered tại blog của chúng tôi BeyondBorders. Theo dõi 
Standard Chartered tại Twitter, LinkedIn và Facebook 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, là tổ chức phát 
triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi. Hỗ trợ hơn 
2,000 doanh nghiệp tư nhân trên khắp thế giới, với năng lực tài chính, chuyên môn và tầm 
ảnh hưởng của mình, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội phát triển ở những nơi cần nhất. 
Trong năm tài chính 20165, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các nước đang phát triển đạt 
gần 19 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu về 
xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
truy cập www.ifc.org 

Kết nối với chúng tôi: 

www.facebook.com/IFCwbg   

www.twitter.com/IFC_org   

www.youtube.com/IFCvideocasts  

www.ifc.org/SocialMediaIndex  

www.instagram.com\ifc_org 

http://www.sc.com/
https://www.sc.com/beyondborders/
https://twitter.com/stanchart
http://www.linkedin.com/company/standard-chartered-bank
http://www.facebook.com/standardchartered
http://www.ifc.org/

