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Con đường xâm nhập: Trung Quốc đầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng ở ASEAN và các nơi khác  
 
BẢN TÓM LƯỢC 4 – Các quỹ đầu tư của Trung Quốc hoạt 
động ở ASEAN 
 
Các quỹ đầu tư do nhà nước hỗ trợ là một nguồn tài chính quan trọng đối với đầu tư của 
Trung Quốc ở nước ngoài. Có nhiều quỹ đang hoạt động trên thế giới, bao gồm châu Phi, 
châu Mỹ La-tinh, Nga và châu Á; các quỹ thường có khoản đầu tư từ ngân hàng Phát triển 
Trung Quốc, Eximbank Trung Quốc và/ hoặc các thực thể được nhà nước hậu thuẫn. Hai 
trong số các quỹ đầu tư tương tự hoạt động ở ASEAN là Quỹ Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Trung 
Quốc-ASEAN và Quỹ Con đường Tơ lụa mới được thành lập, cả hai quỹ này đều có kế 
hoạch mở rộng hoạt động trong những năm tới.  
 
Quỹ Con đường Tơ lụa 
 
Quỹ Con đường Tơ lụa với 40 tỉ đô-la được thành lập tháng 12/2014, có mục tiêu thúc đẩy 
“Trung Quốc và các nước, các khu vực tham gia vào sáng kiến Vành đai và Con đường 
cùng phát triển và thịnh vượng.” 1 Quỹ Con đường Tơ lụa tập trung vào 4 lĩnh vực lớn:   
 

 Cơ sở hạ tầng; 

 Phát triển tài nguyên và năng lượng; 

 Năng lực hợp tác công nghiệp; và 

 Hợp tác tài chính.2 
 
Quỹ này vận hành cùng với các doanh nghiệp, các định chế tài chính Trung Quốc và quốc 
tế, chủ yếu thông qua đầu tư mua vốn sở hữu, nhưng cũng cho vay và lập các quỹ mới hợp 
tác với các tổ chức Trung Quốc và quốc tế.3 Quỹ Con đường Tơ lụa tập trung vào “các dự 
án phát triển cơ sở hạ tầng chủ chốt và các dự án cải thiện kết nối trong khu vực.”4 Các 
quan chức cao cấp Trung Quốc đã tuyên bố: quỹ này sẽ hoạt động tương tự một như quỹ 
cổ phần tư nhân mặc dù nó sẽ đầu tư lâu dài hơn.  
 
Quỹ này hướng tới con số 40 tỉ 
đô-la trong khi nó được thành lập 
với số vốn ban đầu là 10 tỉ đô-la, 
mà phần lớn nguồn vốn là dự trữ 
ngoại tệ của Trung Quốc.5 Hiện 
nay các cơ quan gắn kết với nhà 
nước Trung Quốc hoặc do nhà 
nước kiểm soát hỗ trợ Quỹ Con 
đường Tơ lụa. Tuy vậy, quỹ này 
nhấn mạnh việc vận hành theo 
quy luật thị trường và hướng tới 
bảo đảm “thu nhập hợp lý” khi 
đầu tư.6  Quỹ có một ban giám 
đốc và ban kiểm soát, cả hai ban 
đều do các quan chức cao cấp 
từ các bộ ngành và các viện nhà 
nước Trung Quốc, cũng như 
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Eximbank Trung 
Quốc và Tập đoàn Đầu tư Trung Quốc chi phối.7  
 
Dự án đầu tiên của quỹ này là đập thuỷ điện Karot ở Pakistan. Đến nay quỹ đã ký biên bản 
ghi nhớ với các ngân hàng và các quỹ quốc doanh ở nhiều nước, có nhiều cổ phiếu ở nhiều 
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công ty, và hỗ trợ các công ty quốc doanh Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán 
Hồng Kông.8  
 
Chuẩn mực xã hội và môi trường của Quỹ Con đường Tơ lụa 
 
Quỹ Con đường Tơ lụa xác nhận triết lý “cởi mở, có sự tham gia và cùng có lợi.”9 Trong 
nguyên tắc đầu tư, quỹ này tuyên bố nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, thân thiện với môi 
trường,10 và “tôn trọng các chuẩn mực, các thông lệ quốc tế và tuân thủ luật pháp, các quy 
định của Trung Quốc và các nước sở tại.”11 Tuy nhiên nó chưa chỉ rõ nếu có thì sẽ áp dụng 
hệ thống đánh giá môi trường và xã hội hoặc chọn phương thức giải quyết vấn đề nào. Quỹ 
có một uỷ ban quản lý rủi ro xảy ra trước và sau khi kết thúc đầu tư,12 nhưng không xác định 
rõ cơ quan này được xem xét mức độ rủi ro xã hội và môi trường đến đâu khi đánh giá tiềm 
năng đầu tư. Không có cơ chế khiếu kiện để người dân phản ánh vấn đề khi họ thấy đã bị 
các dự án có liên quan đến Quỹ Con đường Tơ lụa tác động tiêu cực. 
 
Quỹ Con đường Tơ lụa lập trang tin tiếng Hoa và tiếng Anh vào tháng 11/2015. Các thông 
tin có trên trang tin còn sơ khai, và mặc dù phần điểm tin cập nhật hoạt động của quỹ, 
nhưng lại không có bản kê chi tiết các khoản đầu tư. Mặc dù còn hạn chế việc chi tiết hoá 
dự án, nhưng trang tin này vẫn còn đầy đủ hơn tất cả các trang tin của các quỹ đầu tư khác 
do nhà nước Trung Quốc bảo trợ. Quỹ này vẫn chưa cho biết chính sách minh bạch hoá 
thông tin, và không có cơ chế chính thức để mọi người có thể yêu cầu tiếp cận thông tin dự 
án.  
 
Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN 
 
Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN được nhà nước phê chuẩn vào năm 2013 và hoạt 
động đưới sự chỉ đạo của Quốc vụ viện Trung Quốc.13 Sứ mệnh của quỹ là tối đa hoá 
nguồn thu cho nhà đầu tư và tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc để phát triển 
cùng có lợi.14 Các lĩnh vực trọng tâm của quỹ gồm: 
 

 Cơ sở hạ tầng (gồm đường, đường sắt, viễn thông, dầu khí và đường dẫn khí đốt); 

 Năng lượng (gồm năng lượng thông thường và năng lượng tái tạo), và; 

 Tài nguyên thiên nhiên (gồm kim loại công nghiệp, kim loại quý và nông-công 
nghiệp).15 

 
Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN được thành lập với số vốn ban đầu là 1 tỉ đô-la 
nhưng có hướng tăng lên 10 tỉ đô-la. Ngân hàng Eximbank Trung Quốc dẫn dắt việc lập quỹ 
và là nhà bảo trợ chính, đóng góp 300 triệu đô-la vào số vốn ban đầu. Tập đoàn Tài chính 
Quốc tế của Ngân hàng Thế giới có cổ phần trong quỹ này và đóng góp 100 triệu đô-la 
(tương đương 10%) trong giai đoạn đầu tư đầu tiên.16 Nhiều tổ chức khác, trong đó có Tập 
đoàn Đầu tư Trung Quốc và Ngân hàng Trung Quốc có vốn và vai trò quản lý trong quỹ.17 
Mức đầu tư phổ biến của quỹ là từ 50 đến 100 triệu đô-la, và chủ yếu là đầu tư mua vốn sở 
hữu.18 Trong giai đoạn đầu, quỹ này đầu tư vào 11 dự án.19 Có các dự án sau: 
 

 Viễn thông ở Cam-pu-chia; 

 Đầu tư cảng ở Thái Lan; 

 Khai thác mỏ Potash ở Lào; 

 Khai thác mỏ sắt ở Malaysia; 

 Giao thông ở Philippines; 

 Luyện kim ở Indonesia; và 

 Xuất khẩu xi-măng từ Trung Quốc. 
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Giai đoạn đầu tư thứ hai sẽ diễn ra trong vòng hai năm tới, và Trung Quốc tìm cách tăng 
thêm 3 tỉ đô-la nữa.20 Trong vùng ASEAN, quỹ sẽ tập trung đầu tư vào vùng lục địa Đông 
Nam Á và Indonesia trong tương lai.21 
 
Các chuẩn mực xã hội và môi trường của Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN  
 
Giống như các quỹ đầu tư khác, Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN xác nhận có “các 
giá trị cốt lõi” định hướng đầu tư. Các giá trị được công bố đó gồm trách nhiệm xã hội và 
phát triển bền vững.22 Quỹ này xác định “chuyên tâm đầu tư bền vững không chỉ giúp công 
ty tiếp nhận đầu tư tăng trưởng nguồn vốn mà còn có giá trị đáng kể cho cộng đồng.”23 Tuy 
vậy, như trình bày ở trên, quỹ này đang nhắm tới các lĩnh vực có rủi ro rất cao, gồm khai 
khoáng, năng lượng và nông-công nghiệp. Vì tính chất rủi ro cao của các khoản đầu tư, nên 
các chính sách môi trường và xã hội thích hợp là vấn đề hệ trọng.  
 
Nhằm bảo toàn vốn đầu tư của các Tập đoàn Tài chính Quốc tế, yêu cầu đặt ra đối với quỹ 
này là phải có hệ thống quản lý xã hội và môi trường và cam kết bảo đảm các Chuẩn mực 
Thi hành của Tập đoàn Tài chính Quốc tế được áp dụng vào các khoản đầu tư.24 Một trong 
các mục tiêu công bố khi Tập đoàn Tài chính Quốc tế tham gia là phải yêu cầu quỹ thực 
hiện Nguyên tắc Xích đạo (Equator Principles, thể hiện được các Chuẩn mực Thi hành).25  
 
Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN cho rằng quỹ này đã thành lập một hệ thống quản 
lý xã hội và môi trường toàn diện, và rằng hệ thống này là quy trình đánh giá và lựa chọn 
các cơ hội đầu tư của nhóm đầu tư.26 Trong tháng 7/2014, quỹ này ban hành Bản hướng 
dẫn Bảo vệ Môi trường và Trách nhiệm Xã hội khi Đầu tư ở Khu vực ASEAN. Tất cả các 
công ty và các dự án nhận vốn từ quỹ này phải “chấp nhận và thực hiện” bản hướng dẫn 
này.27  
 
Hướng dẫn về môi trường và xã hội của quỹ này còn sơ sài, với văn bản 15 trang, trong đó 
có nội dung cơ bản các nguyên tắc và thủ tục đầu tư, các chuẩn mực vận hành, đánh giá và 
tiến hành theo dõi, và quản lý sau đầu tư. Mặc dù nội dung tổng thể của bản hướng dẫn còn 
ở cấp độ sơ đẳng, văn bản này có phần phụ lục xác nhận rằng: “[quỹ này] chấp thuận Các 
Chuẩn mực Thi hành về Tính Bền vững Xã hội và Môi trường do Tập đoàn Tài chính Quốc 
tế (IFC) của Ngân hàng Thế giới ban hành để quản lý và hỗ trợ các công ty liên quan có 
được hoạt động tốt nhất.”28  
 
Việc chấp thuận và công bố bản hướng dẫn của quỹ là một bước tiến trong quản trị môi 
trường và xã hội mà chưa có quỹ nào do Trung Quốc dẫn dắt làm được cho đến ngày nay. 
Tuy nhiên, vẫn còn quá ít thông tin chi tiết về từng dự án cụ thể, và chưa hề có văn bản chỉ 
rõ việc xem xét hoặc đánh giá các khoản đầu tư cụ thể nào được xuất bản. Do vậy, hiệu 
quả của hệ thống quản lý xã hội và môi trường vẫn còn là vấn đề bỏ ngỏ, vấn đề này cũng 
tương tự như việc xác định mức độ thận trọng bảo đảm Các Chuẩn mực Thi hành được 
thực hiện trong các dự án đầu tư của quỹ.  
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Đây là bản tóm lược Báo cáo của Inclusive Development International với tựa đề Con đường 
xâm nhập: Trung Quốc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở ASEAN và các nơi khác. Việc 

nghiên cứu và phát triển xuất bản phẩm này được hỗ trợ bởi: Heinrich-Böll-Stiftung vùng 
Đông Nam Á, Tổ chức McKnight và  

Tổ chức Wheeler Trái đất 
 

Xuất bản phẩm này được cấp giấy phép bởi Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International License  
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