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Ban chỉ đạo: Đại diện đến từ 5 tổ chức thành viên
BAFT (Tod Burwell), EBA (Jose Vicente), FCI (Peter Mulroy), ICC (t.b.d.), ITFA (Sean Edwards)

DIỄN ĐÀN TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU – QUẢN TRỊ

Diễn đàn Tài trợ Chuỗi cung ứng Toàn cầu

Chủ tịch diễn đàn: Christian Hausherr
Nhóm công tác: Mời/đề cử các chuyên gia về một lĩnh vực cụ thể

• Đại biểu đến từ các tổ chức tham gia diễn đàn
• Chuyên gia đến từ các tổ chức khác

Lĩnh vực công tác: Hoạt động và sáng kiến đã được Ban chỉ đạo phê duyệt
• Tham gia vào các vấn đề liên quan đến SCF
• Cung cấp hướng dẫn bổ sung về SCF
• Soạn thảo các nguyên tắc cơ bản
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• 60+ thành viên là ngân hàng và phi ngân hàng
• 20 quốc gia trên khắp 3 khu vực

66%

10%

24%
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01/2019 Bản mô tả Định nghĩa Tiêu chuẩn SCF bằng tiếng Trung

03/2019 Nguyên tắc Tài trợ Thương mại ICC/BAFT/Wolfsberg

06/2019 ICC Trade Register được cải tiến, bổ sung danh mục mới cho Tài trợ Khoản phải trả

06/2019 Hướng dẫn Chiết khấu Khoản phải thu

10/2019 Quyết định mở rộng bảng thuật ngữ tiêu chuẩn GSCFF, bổ sung một danh mục (“Khoản phải trả nâng cao”)

12/2019 Hướng dẫn Chiết khấu Khoản phải thu bằng tiếng Trung

03/2020 Bảng thông tin về Tài trợ Khoản phải thu (Tài trợ Khoản phải thu – tại sao lại cần thiết cho chuỗi cung ứng 
toàn cầu)

04/2020 Dự thảo hoàn chỉnh về Hướng dẫn Tài trợ Khoản phải thu (hiện đang được GSCFF SC xem xét)

09/2020 Bảng Hỏi&Đáp về Tài trợ Khoản phải thu

09/2020

11/2020

Dự thảo hoàn chỉnh về Bản tuyên bố lập trường về Quy tắc ICC trên SCF (hiện đang được Ủy ban Ngân 
hàng ExCo ICC xem xét)
Hướng dẫn Tài trợ Khoản phải thu
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• Hoạt động kinh doanh SCF nhìn chung có tăng trưởng, đặc biệt về mảng Tài trợ Khoản phải thu – nghiên cứu mới
nhất:
• Liên minh châu Âu: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1c781c1-5137-11ea-aece-

01aa75ed71a1
• Đại học St. Gallen: https://www.alexandria.unisg.ch/260104/1/WCM-Studie_2020_EN.pdf

• Lo ngại phổ biến về Tài trợ Khoản phải thu SCF, chủ yếu là do:
• Các vụ vỡ nợ gần đây (Abengoa/Carillion)
• Lo ngại từ các cơ quan xếp hạng và công ty kế toán
• Chính phủ theo dõi sát sao mức độ sử dụng chưa đủ đối với các chương trình SCF

• Thành viên thị trường nhận thức rõ hơn về cơ chế và lợi ích của Tài trợ Chuỗi cung ứng – động lực thúc đẩy:
• Bài nghiên cứu do ngành công bố

• Nguyên tắc Tài trợ Thương mại ICC Wolfsberg/BAFT
• Bảng thông tin Tài trợ Khoản phải thu GSCFF
• Bảng Hỏi&Đáp Tài trợ Khoản phải thu GSCFF
• Nguyên tắc GTIC
• Hướng dẫn Tài trợ Khoản phải thu GSCFF

• Giới kế toán theo dõi sát sao và tham gia vào thị trường (Ủy ban IFRS thảo luận về Tài trợ Khoản phải thu)

BƯỚC TIẾN MỚI NHẤT CỦA SCF
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• Môi trường pháp lý tạo đà cho SCF
• Thu mua khoản phải thu/Áp dụng quy tắc bao thanh toán
• Tạo điều kiện cho các mối quan hệ dịch vụ/thuế xuyên biên giới

Định nghĩa chung và hiểu biết về tài trợ chuỗi cung ứng
• Khái niệm, các bên, mối quan hệ hợp đồng,
• Rủi ro và cách giảm thiểu rủi ro

• Tất cả các bên liên quan cùng đạt thỏa thuận
• Bên mua, bên bán, nhà cung cấp dịch vụ
• Cơ quan quản lý, cơ quan kế toán
• Nhà đầu tư, cơ quan xếp hạng

• Việc áp dụng các mô hình sẵn có và sự tuân thủ của các bên với nguyên tắc chung của ngành

• Môi trường kỹ thuật và vận hành có khả năng xử lý khối lượng lớn

CÁC YẾU TỐ GIÚP SCF THÀNH CÔNG
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Cảm ơn quý vị vì đã chú ý lắng nghe!
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