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ANZ cam kết giành khoản tín dụng 3.200 tỷ đồng 
(tương đương với 160 triệu đô la Mỹ) cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.  

 

Hôm nay Ngân hàng ANZ thông báo sẽ giành khoản tín dụng giá trị 3.200 tỷ đồng (tương 
đương với 160 triệu đô la Mỹ) cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt nam trong vòng 
12 tháng tới. 
 
Đây là khoản tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh dựa theo tiêu chí thẩm định cho vay 
thông thường và sẽ giúp cho các nhà xuất khẩu bổ sung thêm nguồn vốn lưu động cũng 
như khoản tài trợ thương mại để hỗ trợ hoạt động mở rộng kinh doanh cũng như đầu tư 
của các doanh nghiệp này.  
 
Khoản tín dụng mới này nằm trong gói dịch vụ thuộc mảng Dịch vụ tài chính giành cho 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng ANZ nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu trong 
nước. Năm ngoái, doanh thu từ xuất khẩu chiếm hơn 70% tổng GDP của Việt nam và nhờ 
vậy giúp Việt nam trở thành một trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế 
giới kể từ năm 2004.  
 
Ông Calvin Nguyễn, Giám đốc Dịch vụ Tài chính giành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho 
biết:”Doanh nghiệp xuất khẩu là  huyết mạch của nền kinh tế Việt nam nhưng đã phải 
trải qua áp lực gần đây khi môi trường lãi suất ở mức cao”.  
 
“Khoản tín dụng hỗ trợ xuất khẩu này của ANZ thể hiện cam kết của chúng tôi trong nỗ 
lực hỗ trợ các nhà xuất khẩu trong nước và vì thế hỗ trợ cho sự tăng trưởng của nền kinh 
tế Việt nam. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các nhà xuất khẩu thuộc các lĩnh vực chủ 
chốt như thủy sản, cà phê, gạo, đồ gỗ và dệt may”.  
 
Ngân hàng ANZ đưa Dịch vụ Tài chính giành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vào thị trưởng 
Việt nam từ năm 2008. Các dịch vụ đưa ra đa dạng bao gồm các giải pháp quản lý thanh 
toán và tiền mặt, tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng, tín dụng doanh nghiệp và thị 
trường vốn với sự tư vấn chặt chẽ của các chuyên viên quan hệ khách hàng, những người 
luôn sâu sát với hoạt động kinh doanh cũng như lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp 
và đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.  
 

ANZ là một trong số các ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt nam từ năm 
1993. ANZ hiện có 10 văn phòng và chi nhánh tại Việt nam, cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
ngân hàng quốc tế như Dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp, Thị trường Tài chính, Tài trợ 
Thương mại, dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ ngân hàng cá nhân và 
đầu tư cá nhân. ANZ cũng tăng cường sự tiện ích giao dịch cho khách hàng thông qua hệ 
thống ATM và dịch vụ ngân hàng tận nơi. Tháng 9 năm 2010, ANZ giới thiệu Dịch vụ ANZ 
Signature Priority Banking nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng chuyên biệt giành cho các 
khách hàng có thu nhập cao.  
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