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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
 

Ngân hàng Phát triển Châu Á và Standard Chartered phối hợp 

 tài trợ chuỗi cung ứng  

 
Đây là chương trình hợp tác đầu tiên về hoạt động tài trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp 

 vừa và nhỏ tại Châu Á 

 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa kí thỏa thuận với Ngân hàng Standard Chartered về việc 

phối hợp tài trợ chuỗi cung ứng tại khu vực Châu Á. Đây là hoạt động hợp tác đầu tiên trong khuôn 

khổ chương trình Tài trợ Chuỗi Cung ứng (SCF) mới được ADB triển khai.   

 

Theo dự kiến, thỏa thuận này sẽ mang lại hơn 800 triệu USD vốn tài trợ cho các giao dịch chuỗi cung 

ứng và phần lớn trong đó sẽ được dành trực tiếp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), nhà 

cung cấp nguyên liệu cho các công ty lớn ở giai đoạn trung gian và giai đoạn cuối của hoạt động sản 

xuất cũng như hỗ trợ doanh thu bán lẻ.  

Theo thỏa thuận này, ADB và Standard Chartered sẽ chia sẻ rủi ro trong các giao dịch, từ đó hỗ trợ 

sự phát triển của các chuỗi cung ứng trong khu vực Châu Á cũng như chuỗi cung ứng giữa châu Á 

với các khu vực khác trên thế giới. 

“Khoảng cách giữa các thị trường về hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng đang cản trở sự tăng trưởng 

kinh tế và sự tăng trưởng việc làm. Vì vậy, sự tham gia của ADB là hết sức cần thiết,” ông Steven 

Beck, Giám đốc Khối Tài trợ Thương mại của ADB cho biết. “ADB rất vui mừng khi hợp tác với 

Standard Chartered trong việc rút ngắn khoảng cách giữa các thị trường, hỗ trợ sự phát triển của các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và tạo thêm công ăn việc làm tại các nền kinh tế đang phát triển ớ khu vực 

Châu Á.”  

 

Với mức hạng tín nhiệm AAA, chương trình SCF chính là một sự bổ sung cho chương trình Tài trợ 

Thương mại (TFP) vốn rất thành công của ADB. Trong khi chương trình TFP làm thu hẹp khoảng 

cách giữa các thị trường thông qua việc cung cấp tín dụng và dịch vụ bảo lãnh cho các ngân hàng, 

chương trình SCF sẽ làm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động thương mại cho doanh nghiệp và nâng 

cao tính thanh khoản trong các chuỗi cung ứng.  

 

“Chúng tôi rất vui khi hợp tác với ADB trong chương trình chia sẻ rủi ro trong hoạt động chuỗi cung 

ứng đầu tiên của Ngân hàng này. Đây chính là một sự minh chứng cho thế mạnh của chúng tôi trong 

hoạt động tài trợ thương mại cũng như cam kết của chúng tôi đối với hoạt động hỗ trợ các dòng chảy 

thương mại – mạch máu của nền kinh tế toàn cầu”, ông Joshua Cohen, Trưởng bộ phận toàn cầu về 

Nợ và Tài sản có rủi ro của Standard Chartered chia sẻ. 

 

Thông qua sự tham gia vào Sáng kiến Toàn cầu Clinton, Standard Chartered cũng đã cam kết gia 

tăng vốn tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khoảng 45% tại các thị trường then chốt tại Châu 

Á, Châu Phi và Trung Đông trong vòng năm năm tới. Thỏa thuận này được xây dựng trên nền tảng 

sự cam kết của Standard Chartered trong việc tiếp tục tài trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, lĩnh vực 

có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại các thị trường huyết mạch của Ngân 

hàng.  

--Hết-- 
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Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

 

Ngân hàng Phát triển châu Á:  

Chor Mui Lee  

Phòng Đối ngoại  

Tel: 63 2 683 1536  

Email: clee@adb.org  

Ngân hàng Standard Chartered  

Chris Teo 

Phòng Đối ngoại 

Tel: +65 6596 9280 

E-mail: Chris.Teo@sc.com 

 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 

Ngân hàng Phát triển Châu Á, có trụ sở tại Manila, Philippines, hoạt động với phương châm cam kết 

xóa đói giảm nghèo tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương thông qua sự tăng trưởng kinh tế toàn diện, 

sự phát triển bền vững thân thiện với môi trường và sự hội nhập khu vực. Được thành lập vào năm 

1966, tổ chức này đến nay đã có 67 thành viên, trong đó có 48 thành viên ở khu vực Châu Á. Vào 

năm 2012, tổng số tiền mà ADB đã tài trợ lên đến 21,6 tỉ USD, trong đó hoạt động đồng tài trợ đóng 

góp đến 8,3 tỉ USD.  

 

Standard Chartered – Ngân hàng dẫn đầu tại Châu Á, Châu Phi và Trung Đông 

Standard Chatered là ngân hàng quốc tế hàng đầu. Ngân hàng có lịch sử phát triển trên 150 năm tại 

một số thị trường năng động nhất thế giới với hơn 90% doanh thu và lợi nhuận của Ngân hàng được 

tạo ra từ các thị trường Châu Á, Châu Phi và Trung Đông. Với sự tập trung phát triển tại các khu vực 

này cùng với cam kết thắt chặt mối quan hệ với các đối tác và khách hàng, Ngân hàng đã có được 

sự phát triển ấn tượng trong những năm gần đây. Standard Chatered được niêm yết trên Thị trường 

Chứng khoán Luân Đôn, Thị trường Chứng khoán Hồng Kông, Bombay và Ấn Độ. 

 

Tập đoàn hiện có hơn 1.700 chi nhánh ở trên 70 quốc gia, Standard Chartered luôn tạo ra những cơ 

hội việc làm đầy thách thức và thú vị trên phạm vi quốc tế cho hơn 89,000 nhân viên. Ngân hàng cam 

kết xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững lâu dài và đã nhận được sự tin cậy của khách hàng 

trên toàn cầu nhờ đạt được tiêu chuẩn cao trong công tác quản lý, hoạt động xã hội, bảo vệ môi 

trường và đa dạng đội ngũ nhân viên. Tiêu chí hoạt động và giá trị của Ngân hàng được thể hiện 

thông qua lời hứa thương hiệu “Here for good” tại các thị trường Ngân hàng hoạt động 

 

Để biết thêm thông tin về Ngân hàng Standard Chartered, xin vui lòng truy cập trang web  

www.standardchartered.com hoặc tại www.facebook.com/standardchartered và Twitter @StanChart 
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