Khảo sát toàn cầu thế hệ kế nghiệp 2019:
Góc nhìn Việt Nam
Giới thiệu về khảo sát
Khảo sát Thế hệ kế nghiệp (NextGen)
toàn cầu được thực hiện lần đầu vào năm
2014 và 2019 là năm đầu tiên thế hệ kế
nghiệp Việt Nam góp tiếng nói vào bức
tranh chung
•

90% đại biểu tham gia khảo sát nằm trong
độ tuổi 21-34, tỷ lệ này cao hơn hẳn so với
khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Tìm hiểu thêm về kết quả
khảo sát các thế hệ kế
nghiệp trên toàn cầu và
những chia sẻ của họ về
việc xây dựng tín nhiệm
để được trao quyền lãnh
đạo và củng cố tương lai
cho doanh nghiệp gia đình.

Bạn thuộc Nhóm
Thế hệ kế nghiệp
nào?

Trắc nghiệm nhanh để
biết bạn thuộc nhóm
Thế hệ kế nghiệp nào
và tìm hiểu những gợi ý
và trường hợp điển hình
dành riêng cho bạn.

3. Công nghệ đứng
đầu danh sách các
động lực chính
để thúc đẩy thay
đổi trong doanh
nghiệp gia đình

44%
73%
31%

Tuy nhiên, chỉ có khoảng một phần
ba đại biểu Việt Nam tham gia khảo
sát được trao cơ hội lãnh đạo.

Khảo sát cho thấy có sự gia tăng
đáng kể số lượng người kế nghiệp
muốn lập doanh nghiệp riêng với
sự trợ giúp từ gia đình (tăng từ 6%
năm 2019 lên 22% vào năm 2025).

16% đại biểu tham khảo sát muốn
điều hành doanh nghiệp con trực
thuộc công ty mẹ (kế nghiệp nội
tại) tính đến năm 2025. Con số này
chỉ là 3% ở hiện tại.

52%
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7%
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2025

Khảo sát
toàn cầu

Hiện tại, khoảng gần một nửa số
đại biểu của Việt Nam có tham gia
tích cực vào hoạt động của doanh
nghiệp gia đình.

2019

Tìm hiểu thêm

2. Thế hệ kế nghiệp
Việt Nam khao khát
được lãnh đạo
doanh nghiệp với
sự trợ giúp từ
gia đình

Châu Á Thái Bình Dương

2025

81% đại biểu tham gia khảo sát thuộc
thế hệ kế nghiệp thứ 2, cao hơn rất
nhiều so với trung bình của Châu
Á Thái Bình Dương (Asia Pacific
-APAC)

1. Thế hệ kế nghiệp
Việt Nam thể hiện
cam kết và tham
vọng lãnh đạo
doanh nghiệp trong
tương lai nhưng
hiện tại cơ hội lãnh
đạo còn hạn chế

Việt Nam

2019

•

Chúng tôi đã thực hiện khảo sát hơn
950 doanh nghiệp gia đình từ 69 lãnh
thổ và quốc gia, bao gồm Việt Nam.
Khảo sát năm nay cũng là khảo sát có
quy mô lớn nhất chúng tôi từng thực
hiện.

Kết quả khảo sát nổi bật

74% thế hệ kế nghiệp Việt Nam
nhìn nhận thay đổi công nghệ là
động lực thay đổi chính yếu cho
doanh nghiệp.
55% đại biểu tham gia khảo sát cho
hay họ có thể mang thêm giá trị cho
doanh nghiệp gia đình thông qua
đảm bảo chiến lược doanh nghiệp
song hành cùng kỷ nguyên số.

74%
59%
55%
64%
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