
 

Thông cáo báo chí 

 

 

 

Khảo sát công ty gia đình của PwC cho thấy sự cần thiết trong việc “chuyên nghiệp 
hóa” gia đình cũng như doanh nghiệp 

 

 Các công ty gia đình vẫn là một bộ phận năng động và linh hoạt 

 Nhưng cạnh tranh khốc liệt hơn, áp lực giá cả gia tăng, tốc độ thay đổi tăng lên 

 Và sự kế thừa trở nên mạo hiểm hơn bao giờ hết, trong đó chỉ có 16% doanh nghiệp 
tuyên bố là có một quy trình kế thừa vững chắc  

Các công ty gia đình phải thích nghi nhanh hơn, đổi mới sớm hơn và chuyên nghiệp 
hơn trong cách họ điều hành doanh nghiệp nếu họ muốn duy trì thành công. Đây chỉ 
là một số các kết quả tìm thấy từ cuộc Khảo sát của PwC với 2.387 quản lý cấp cao 
của các công ty gia đình tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. 
 
Bản báo cáo mang tên “Gần gũi và chuyên nghiệp: Nhân tố gia đình” là kết quả của 
cuộc khảo sát các công ty gia đình trên toàn thế giới lần thứ 7 của PwC, bao gồm 
nhiều công ty và thị trường hơn các năm trước. 
 
Nhìn tổng quát, khảo sát năm nay chỉ ra rằng mặc dù môi trường kinh tế khó khăn 
với nhiều áp lực xoay quanh tình trạng thiếu kỹ năng, đổi mới và quản trị, các công ty 
gia đình vẫn duy trì sự năng động và linh hoạt. Thật vậy, các công ty gia đình đóng 
góp tới 70-90% GDP toàn cầu, và đây là một thước đo hiệu quả sức khỏe của nền 
kinh tế. 
 
Một kết quả nổi bật của cuộc khảo sát năm nay là nhu cầu chuyên nghiệp hóa doanh 
nghiệp đang là mối quan tâm chính của các công ty gia đình trước các áp lực cạnh 
tranh, chi phí gia tăng như vũ bão, và các xu hướng lớn toàn cầu. Điều này hầu như 
không được nhắc đến trong cuộc khảo sát năm 2012, nhưng trong năm nay có tới 
40% người tham gia khảo sát cho rằng đây là thử thách quan trọng trong vòng 5 
năm tới. Và điều này phải song hành với một phương pháp tiếp cận nghiêm ngặt để 
chuyên nghiệp hóa gia đình. 
 
Ông Henrik Steinbrecher, lãnh đạo Network Middle Market, chia sẻ: “Rõ ràng là có 
nhiều thử thách mới; nền kinh tế trở nên lạnh lùng và khó khăn hơn với công ty gia 
đình, cạnh tranh càng trở nên khốc liệt, áp lực giá cả gia tăng, và tốc độ thay đổi tiếp 
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tục tăng lên. Trong bối cảnh này, các công ty gia đình chấp nhận rằng họ phải thích 
ứng nhanh hơn, đổi mới sớm hơn và điều hành doanh nghiệp một cách chuyên 
nghiệp hơn.” 
 
Cạnh tranh hơn, biến động hơn 
Nhìn chung, các công ty gia đình đang ở trong trạng thái khá tốt, với 65% công ty đạt 
tăng trưởng trong 12 tháng qua, và 70% công ty dự kiến sẽ tăng trưởng đều đặn 
trong 5 năm tới. 15% công ty đang tìm kiếm tăng trưởng mạnh mẽ, so với tỷ lệ 12% 
công ty tham gia khảo sát năm 2012. Tham vọng tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ ở 
Trung Quốc (57%), Trung Đông (40%) và Ấn Độ (40%). 
 
Tuy nhiên, nhiều nhà quản lý tham gia cuộc khảo sát lo ngại về khả năng tuyển dụng 
nhân tài trong 12 tháng tới; tăng từ 43% trong năm 2012 lên 49% như hiện nay. Và 
tỷ lệ các nhà quản lý cho rằng tình hình kinh tế chung là thách thức chính trong năm 
tới tăng nhẹ từ 60% trong năm 2013 lên 63% trong năm 2014. 
 
 
“Lý trí” chiến thắng “tình cảm” 
Các công ty gia đình dần trở nên cứng rắn hơn kể từ cuộc khảo sách năm 2012. Các 
ưu tiên quan trọng nhất đối với họ là duy trì kinh doanh và cải thiện lợi nhuận. Tiếp 
theo đó là các nhân tố giúp thực hiện điều này, với vấn đề “tình cảm” gia đình và 
cộng đồng ở mức thấp hơn. 
 
Hai năm trước, 70% các nhà quản lý được khảo sát cảm nhận một ý thức mạnh mẽ 
về trách nhiệm hỗ trợ các sáng kiến cho cộng đồng; con số đó năm nay đã giảm chỉ 
còn 59%. Ông Steinbrecher phát biểu: “Khi chúng ta nhìn vào các buổi phỏng vấn 
một cách chi tiết, rõ ràng ta thấy các công ty gia đình cảm thấy họ đã “thực hiện trách 
nhiệm của mình” để giúp đỡ cộng đồng trong thời kỳ khủng hoảng bằng cách bảo vệ 
công ăn việc làm cho người lao động.” 
 
Đa dạng hóa để tồn tại? 
Cuộc khảo sát năm nay cho thấy 68% các công ty gia đình tham gia xuất khẩu, với 
lượng bán ở nước ngoài chiếm một phần tư doanh thu của doanh nghiệp tham gia 
khảo sát. Khoảng ba phần tư các nhà quản lý tham gia khảo sát dự kiến sẽ xuất 
khẩu trong 5 năm tới, và dự đoán chúng sẽ chiếm một phần ba tổng doanh số bán 
hàng. Các tham vọng mang tầm quốc tế lớn nhất bao gồm đẩy mạnh tăng trưởng 
tích cực, với doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ, và dựa trên lĩnh vực sản xuất và 
nông nghiệp. Phân theo khu vực địa lý, có tham vọng lớn nhất là các công ty ở Đông 
Âu, các quốc gia BRIC, bộ tứ MINT gồm các nước Mexico, Indonesia, Nigeria và Thổ 
Nhĩ Kì. 
 
Nhưng có ít doanh nghiệp dự kiến sẽ xuất khẩu sang nhiều quốc gia hơn so với các 
nước mà họ đang xuất khẩu, với đa số hướng tới các quốc gia láng giềng hoặc các 
quốc gia sử dụng cùng ngôn ngữ hoặc có nét văn hóa tương đồng. “Điều này có 
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nghĩa là họ, hoặc là thiếu kỹ năng, hoặc là thiếu tự tin để xâm nhập vào các khu vực 
mới (nhiều công ty có lẽ sẽ phải cần thuê nhân tài bên ngoài để thu hẹp khoảng cách 
này), và hệ quả là họ có thể sẽ bỏ lỡ các nguồn tăng trưởng mới” , ông Steinbrecher 
chia sẻ.  
 
Mệnh lệnh kỹ thuật số 
Năm nay, trong cuộc Khảo sát CEO toàn cầu thường niên của PwC, 81% các CEO 
tham gia khảo sát cho rằng các tiến bộ công nghệ là một trong 3 xu hướng hàng đầu 
thế giới giúp chuyển đổi kinh doanh trong 5 năm tới. Các công ty gia đình cũng có 
nhận thức tương đồng về các tác động gia tăng của công nghệ số, với 79% đặt công 
nghệ vào ba xu hướng hàng đầu. 
 
Một tỷ lệ cao 72% người trả lời khảo sát từ các công ty gia đình chấp nhận là họ sẽ 
phải thích ứng với cách họ điều hành bên ngoài, và tự tổ chức nội bộ để khai thác 
hết các cơ hội về kỹ thuật số và tránh bị các đối thủ cạnh tranh tiến bộ hơn qua mặt. 
Các điểm số cao nhất về việc am hiểu tiềm năng thương mại của kỹ thuật số thuộc 
về các thị trường tăng trưởng như Romania (80%), Trung Quốc (77%), và 69% ở cả 
ba nước Kenya, Ấn Độ, Malaysia. Điểm số thấp nhất đến từ các nước như Ai-len 
(45%), Anh (45%), và Canada (38%). 
 
Chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp 
“Chuyên nghiệp hóa doanh nghiệp” có ý nghĩa gì đối với công ty gia đình? Nó mang 
lại cấu trúc và kỷ luật cho tầm nhìn và nguồn năng lượng thường được phô bày bởi 
các công ty kinh doanh gia đình. Điều này giúp họ đổi mới tốt hơn, đa dạng hóa hiệu 
quả hơn, xuất khẩu nhiều hơn và tăng trưởng nhanh hơn. 
 
Chuyên nghiệp hóa gia đình 
Tuy nhiên, để doanh nghiệp tự đứng vững được một cách chuyên nghiệp là chưa 
đủ, nó phải được đi kèm với một cách tiếp cận nghiêm ngặt nhằm chuyên nghiệp 
hóa gia đình. Điều này có nghĩa là, chẳng hạn, đặt các quá trình vào đúng vị trí của 
nó để quản lý cách mà gia đình tương tác với doanh nghiệp – bao gồm thiết lập cơ 
sở hạ tầng cho việc ra quyết định và các kênh truyền thông chính thức. Đây sẽ là 
điều thiết yếu trong giai đoạn căng thẳng hoặc xung đột. Nó giúp bảo vệ quyền lợi 
của gia đình cũng như đảm bảo sự sống còn của công ty. 
 
Quy trình Kế thừa thành công  
Khi nói đến tất cả các vấn đề quan trọng, không có bất cứ phương pháp chuyên 
nghiệp nào có thể được xem là quan trọng hơn việc xây dựng quy trình kế thừa. Có 
quá nhiều công ty gia đình vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ các vấn đề có khả năng 
phá hoại này. 53% chia sẻ họ có các kế hoạch kế thừa cho một vài, nếu như không 
phải là tất cả, các chức vụ cao cấp, nhưng chỉ 30% trong số đó được lưu thành văn 
bản cụ thể. Chỉ 16% trong số họ cho rằng họ có một quy trình kế thừa vững chắc. 
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Theo ông Warns Steinbrecher: “Một kế hoạch mà không được ghi thành văn bản thì 
không phải là một kế hoạch; nó chỉ là một ý tưởng. Và đây là một vấn đề mà các 
công ty gia đình phải toàn tâm toàn ý giải quyết thông qua các cam kết và nguồn 
năng lượng tương tự mà họ sử dụng để chuyên nghiệp hóa các khía cạnh khác của 
doanh nghiệp. Bởi vì nếu thiếu chúng, toàn bộ doanh nghiệp sẽ bị đe dọa.” 
 
 

Ghi chú:  
1. Cuộc Khảo sát Công ty Gia đình năm 2014 của PwC khảo sát các công ty có 
doanh thu bán hàng từ trên 5 triệu đô la Mỹ đến hơn 1 tỷ đô la Mỹ tại hơn 40 
quốc gia. Các cuộc phỏng vấn các nhà quản lý hàng đầu của 2.848 doanh 
nghiệp được thực hiện từ ngày 29 tháng 4 đến 29 tháng 8. Để sử dụng cho mục 
đích báo cáo, chúng tôi sử dụng câu trả lời của 2.378 người tham gia khảo sát. 
 
2. Xem báo cáo kết quả khảo sát của cuộc Khảo sát Công ty Gia đình, Gần gũi 
và chuyên nghiệp: Nhân tố gia đình tại www.pwc.com/familybusinesssurvey.  
 
Giới thiệu PwC 
Các công ty PwC giúp các tổ chức và cá nhân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. 
Chúng tôi là một mạng lưới các công ty tại 157 quốc gia với hơn 195.000 nhân 
viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ bảo đảm, tư vấn thuế và tư vấn quản lý 
và tài chính chất lượng cao. Tìm hiểu thêm và cho chúng tôi biết điều gì quan 
trọng với bạn tại trang web www.pwc.com và http://www.pwc.com/vn. 

Giới thiệu PwC Việt Nam & Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân tại PwC Việt Nam  
 
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp. HCM năm 1994. Đội ngũ 
chuyên gia của chúng tôi với hơn 650 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu 
sắc môi trường kinh doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ 
tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên cả nước. Chúng tôi có một công ty 
luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có trụ sở 
chính tại Tp. Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội. 

Chúng tôi luôn hỗ trợ vượt bậc để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với 
đội ngũ chuyên gia có năng lực chuyên sâu và kiến thức sâu sắc về các lĩnh vực 
ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách hàng tại mỗi thị trường địa phương trên 
khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng ở bất kỳ nơi 
nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên toàn thế 
giới.  

Chúng tôi hiểu rõ rằng các công ty tư nhân có những vấn đề rất khác với các công ty 
đại chúng và chúng tôi mang đến một phương pháp mới mẻ hỗ trợ cho hoạt động 
kinh doanh của quý khách hàng. Bộ phận Dịch vụ Doanh nghiệp tư nhân của PwC 
Việt Nam gồm các chuyên gia tư vấn kinh doanh đáng tin cậy chuyên cung cấp các 
giải pháp kinh doanh tích hợp cho các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh 

http://www.pwc.com/familybusinesssurvey
http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/vn
http://www.pwc.com/vn/vn/private-business-services/index.jhtml
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nghiệp gia đình. Chúng tôi hiểu kinh doanh là vấn đề mang tính cá nhân và chúng tôi 
sẽ đóng vai trò là người liên lạc duy nhất trong việc đưa ra các ý kiến tư vấn thiết 
thực giúp cho hoạt động kinh doanh của quý khách thành công và phát triển như ý 
muốn của quý khách.  

Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của 
các công ty tư và chủ sở hữu của các công ty này. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm 
chuyên biệt của PwC Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các chuyên gia trong 
mạng lưới PwC toàn cầu, sẽ làm việc với quý khách hàng về các vấn đề hàng ngày 
và các vấn đề phức tạp phát sinh trong từng giai đoạn phát triển của công ty như 
tuân thủ, hệ thống kiểm soát nội bộ, dòng tiền, mở rộng kinh doanh, quản lý rủi ro, 
bảo vệ tài sản, và gia tăng giá trị. 

PwC dẫn chiếu đến mạng lưới PwC và/hoặc một hoặc nhiều công ty thành viên của 
mạng lưới, mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập. Vui lòng xem trang web 
www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết. 
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