
Thông tin Kinh tế và Thương mại 

Triển vọng phát triển ngành công nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm ở Trung Quốc 

Ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đạt được tốc độ phát triển cao và đang trở 
thành “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư mạo hiểm. Các nhà đầu tư mạo hiểm có thể 
xây dựng những “vườn ươm” trong thung lũng công nghệ thông tin Silicôn Shangdi ở 
Bắc Kinh hoặc công viên khoa học Haidian ở Zhongguancun. Năm 2004, hãng máy tính 
Shenzhen được xếp hàng thứ nhất thế giới. Để thúc đẩy công nghiệp đầu tư vốn mạo 
hiểm, gần đây Chính phủ Trung Quốc thực hiện một số giải pháp, như giảm các hàng rào 
bảo hộ thị trường. Tuy nhiên để tạo ra môi trường hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn 
cho cho các nhà đầu tư mạo hiểm, Trung Quốc cần có những thay đổi mạnh mẽ hơn, về 
thủ tục hành chính và chính sách.  

Đầu tư mạo hiểm xuất hiện ở Boston Hoa Kỳ từ những năm 50. Ông Hugo Soung, Phó 
Chủ tịch Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) giải thích về bản chất của hoạt động đầu tư 
mạo hiểm “Có nhiều người có thể không giàu có, nhưng họ có ý tưởng và công nghệ. Họ 
không thể vay được tiền từ ngân hàng và do đó, sản phẩm của họ không đến được với thị 
trường. Trong khi đó, có những doanh nhân rất giàu và nhiều kinh nghiệm. Họ nhận thấy 
những công ty này có khả năng thành công và quyết định đầu tư vào đó. Những cá nhân 
này được gọi là các nhà đầu tư mạo hiểm”.  Doanh nghiệp đầu tiên tiến hành loại hình 
kinh doanh này là một công ty sản xuất các thiết bị kỹ thuật số. Đến đầu thập niên 80, 
Hoa Kỳ đã thành lập tổ chức hỗ trợ kinh doanh nhỏ giúp Chính phủ huy động nguồn vay 
từ các cá nhân. Nhờ đó, Hoa Kỳ đã tạo ra hàng loạt các công ty trong lĩnh vực công nghệ 
có tên tuổi lớn hiện nay như Intel, HP. Sau này các tập đoàn Microsoft, Apple cũng bắt 
đầu từ đầu tư mạo hiểm. Dần dần, ở Hoa Kỳ hình thành hai trung tâm đầu tư mạo hiểm là 
Boston và Thung lũng Silicon.  

Trang chủ Baidu.com 

 

Hiện nay, Trung Quốc đang nổi lên và trở thành một thị trường thu hút vốn đầu tư mạo 
hiểm. Kể từ năm 2001, Trung Quốc gia nhập WTO, mở cửa thị trường đã thu hút các quỹ 
đầu tư mạo hiểm. Tháng 9 năm 2005, Baidu- Hãng tìm kiếm phổ biến nhất trên mạng 
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Internet và được mệnh danh là Google của Trung Quốc bán đấu giá cổ phần lần đầu 
thành công. Hãng thương mại điện tử Alibaba.com của Trung Quốc cũng bán lại 40% cổ 
phần cho Yahoo với giá 1 tỷ USD. Với khoản đầu tư mạo hiểm này, Yahoo sẽ có được 
35% số cổ phần có quyền biểu quyết của Alibaba. Giám đốc điều hành Yahoo, Ông 
Daniel Rosensweig cho biết: “Chúng tôi cho rằng, đây là cách tốt nhất để tiếp cận được 
với thị trường Trung Quốc”. Các nhà đầu tư mạo hiểm có nhiều lựa chọn, từ thung lũng 
Silicôn công nghệ thông tin Shàngdi ở Bắc Kinh, hay công viên khoa học Haidian ở 
Zhongguancun.  

Jonsson Yinya Li tác giả cuốn Đầu tư ở Trung Quốc: Ngành công nghiệp đầu tư mạo 
hiểm mới nổi, ủng hộ khuynh hướng phát triển ngành công nghiệp vốn đầu tư mạo hiểm 
và đưa ra nhiều dẫn chứng thành công trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư mạo hiểm của 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ Trung Quốc. Mặc dù vậy, nhiều nhà đầu tư cổ phiếu tư 
nhân vẫn hoài nghi về hiệu quả hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm do gặp phải trở ngại 
về mặt chính sách ở Trung Quốc, dẫn đến tình trạng thoái lui đầu tư. Ví dụ như Uỷ ban 
Quản lý ngoại hối Trung Quốc đưa ra các thủ tục đầu tư mạo hiểm phức tạp và chưa hỗ 
trợ đầy đủ về mặt hành chính, hay lệnh cấm các doanh nghiệp nhà nước chuyển tài sản 
trái phép ra khỏi Trung Quốc. Nhìn chung, các nhà đầu tư vốn mạo hiểm đánh giá bộ 
máy quản lý nhà nước của Trung Quốc còn phức tạp và chưa tạo được môi trường hấp 
dẫn cho các nhà đầu tư.  
 
Tuy nhiên Trung Quốc đang tiến nhanh vào thị trường tài chính. Các nhà đầu tư mạo 
hiểm Hoa Kỳ cho rằng đầu tư mạo hiểm vào Trung Quốc sẽ giúp Hoa Kỳ mở rộng hoạt 
động kinh doanh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.  
 
Ngành công nghệ thông tin của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Năm 2004, 
hãng máy tính Shenzhen được xếp hàng thứ nhất thế giới1, về tỷ lệ người dân có máy tính 
cá nhân, cứ 100 người dân Shenzhen sở hữu 74,5 PCs, gần 2,4 triệu người sử dụng 
Internet và 482 nghìn người đăng ký đường truyền thông tin. Nhờ hỗ trợ của các doanh 
nghiệp đầu tư vốn mạo hiểm, một số công ty của Trung Quốc đã bán cổ phiếu thành công 
tại thị trường nước ngoài và thu được 4,67 tỷ USD. 
 
Gần đây Chính phủ Trung Quốc thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đẩy công nghiệp 
đầu tư vốn mạo hiểm, như giảm các hàng rào bảo hộ thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, 
thông qua giảm mức yêu cầu vốn tối thiểu từ 100 triệu xuống 10 triệu USD. Những chính 
sách này thu hút các nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại với thị trường vốn đầu tư mạo 
hiểm Trung Quốc.  
 
Dự báo đến cuối năm 2005, các nhà đầu tư đầu tư mạo hiểm vào Trung Quốc gần 1 tỷ 
USD, giảm so với 1,2 tỷ USD năm 2004. Các doanh nghiệp đầu tư vốn đầu tư mạo hiểm 
lớn sẽ thành lập nhiều văn phòng mới tại Trung Quốc. Ngành công nghiệp đầu tư vốn 
mạo hiểm của Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội hơn để khởi nghiệp, doanh nghiệp Trung 
Quốc sẽ có nhiều hơn nữa các phiên chào bán cổ phiếu ra công chúng ở thị trường nước 
ngoài.  

                                                 
1 Thống kê của Vụ Thông tin và Công nghệ Khoa học Trung Quốc 
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Khu công nghệ cao Shenzen, Quảng Đông 

 
 
 
Trong cuốn sách của mình, Jonsson Yinya Li đề cập tới việc Trung Quốc cần có những 
thay đổi mạnh mẽ hơn, sửa đổi Đạo luật về Đối tác và Đạo luật Công ty nhằm tạo mội 
trường hoạt động hiệu quả và linh hoạt hơn cho ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm ở 
Trung Quốc. Quan hệ Đối tác là một hình thức tổ chức mà các nước có nền công nghiệp 
đầu tư vốn mạo hiểm phát triển thường sử dụng. Trong khi đó, Trung Quốc quy định rất 
cứng nhắc về cơ cấu tổ chức của quỹ đầu tư mạo hiểm, gây khó khăn cho nhà đầu tư và 
quản lý quỹ trong việc phân chia lợi nhuận và rủi ro. Hiện nay, Trung Quốc chưa có quy 
định về thiết lập các quan hệ đối tác trong ngành công nghiệp vốn đầu tư mạo  hiểm. 
Ngoài ra, Trung Quốc cần nghiên cứu và ban hành các Đạo luật về Quỹ đầu tư và Quản 
lý đầu tư vốn mạo hiểm.  
 
Jonsson Yinya Li cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành một Thung lũng Silicon mới của thế 
giới, do sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm xuất sắc và công viên khoa học ở 
Trung Quốc, với đội ngũ nghiên cứu được đào tạo chính quy cao cấp từ MIT, Stanford 
của Hoa Kỳ. Tất cả những điều đó là cơ sở để Trung Quốc hiện diện với một chân dung 
mới. 
 
Tài liệu tham khảo 
China venture Capital Annual Forum 2005 
Liang Li. (2004). Chinese Silicon Valley to Be More Charming  
Jonsson Yinya Li (2005). Investing in China: the Emerging Venture Capital Industry in 
China. 
Haidian Science Park. Home to China’s Silicon Valley.  
http://www.zhongguancun.com.cn     
         

 3

http://www.zhongguancun.com.cn/


Thông tin Kinh tế và Thương mại 

Tăng trưởng Châu Á đầy biến động 
 
Theo Thời báo Châu Á, dự báo năm 2005-06, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Châu Á 
đạt 6,6% và sẽ có nhiều diễn biến kinh tế tài chính phức tạp ở Đông Á, Nam Á, Đông 
Nam Á và Trung Á.  Các nền kinh tế Đông Á và Nam Á vẫn trên đà đi lên do ảnh hưởng 
tích cực từ hai nền kinh tế mạnh, Trung Quốc và Ấn Độ.  Hạn hán, giá dầu tăng cao, sự 
trì trệ của ngành công nghiệp điện tử thế giới đã tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng 
kinh tế ở khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, nhiều nước xuất khẩu ròng về dầu thô ở 
khu vực Trung Á được hưởng lợi hơn cả từ giá dầu thế giới tăng cao và mở rộng sản 
lượng sản xuất.  
   
 

 
 
Dự báo năm 2005 tốc độ tăng trưởng khu vực Đông Á đạt 6,9%, cao hơn so với số dự 
báo của cả Châu Á. Tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh của Trung Quốc là nguyên nhân 
chính mang lại triển vọng tốt đẹp này. Do xu hướng giảm xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế ở các nước khác ở Đông Á giảm từ 4,4% năm 2004 xuống còn 3,8% năm 2005.  
 
 Nền kinh tế “con voi Ấn Độ” và Pakistan đang phát triển với tốc độ cao nhất trong 2 
thập kỷ qua giúp Nam Á đạt được tốc độ tăng trưởng 6,6% năm 2005. Ngay cả trong 
trường hợp giá dầu thế giới tiếp tục ở mức cao 70USD/ thùng cho tới hết năm 2006, tốc 
độ tăng trưởng GDP của Ấn Độ sẽ giảm khoảng 1,1%, thì tác động tiêu cực này cũng 
ngay lập tức bị triệt tiêu bởi những lợi ích sinh ra từ việc chính phủ Ấn độ tích cực chi 
tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.(ADB). Bên cạnh đó là xu hướng tăng đầu tư từ khu 
vực tư nhân và tăng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo ở Trung Quốc. 
Cơ hội kinh doanh xuất khẩu thuận lợi và chính sách tự do hoá thị trường cởi mở cũng 
góp phần tác động tăng trưởng kinh tế ở khu vực này.  
 
Triển vọng kinh tế ở Đông Nam Á được đánh giá là nhiều bất ổn. Với giả thiết các điều 
kiện kinh tế-tự nhiên-xã hội hiện nay, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đông Nam Á 
giảm còn 5%, giảm 0,4% so với năm 2004. Thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng xấu đến 
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nông nghiệp Thái Lan. Giá dầu thế giới tăng sẽ đẩy lùi tốc độ tăng trưởng kinh tế Thái 
Lan năm 2005 còn 4%, thấp hơn 1,6% so với năm 2004, tốc độ lạm phát năm nay sẽ tăng 
nhanh hơn năm trước và Thái Lan sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán và 
cán cân thương mại. Tình trạng suy thoái của ngành công nghiệp điện tử toàn cầu đã hạn 
chế khả năng tăng trưởng xuất khẩu hàng điện tử của Philipin, trong 6 tháng đầu năm 
2005 đạt 0,3%. Ở Việt Nam và Inđônêsia, diễn biến của nền kinh tế có phần sáng sủa 
hơn. Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mức 8%. Môi trường đầu tư ở 
Inđônêsia đang được cải thiện. Do Chính phủ mới đắc cử ở Inđônêsia thực hiện một loạt 
những chuyển đổi kinh tế, làm thông thoáng môi trường đầu tư và tạo nhất quán trong 
khuôn khổ luật pháp, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, dự báo năm 2005 tốc độ tăng 
trưởng kinh tế Inđônêsia đạt 5,7%, tăng 0,2% so với năm trước.  
 
Trong khi đó, ở khu vực Trung Á, các nước xuất khẩu ròng về dầu thô, mở rộng sản 
lượng sản xuất mang lại lợi ích lớn từ giá dầu thế giới tăng cao. Dự báo Trung Á đạt tốc 
độ tăng trưởng kinh tế 9%. Xu hướng giá dầu thế giới tiếp tục tăng trong năm 2006 làm 
triển vọng kinh tế của các nước đang phát triển ở Châu Á trở nên khó dự đoán. Về cơ 
bản, Châu Á nhập khẩu ròng về dầu thô nên đặc biệt tổn thương từ giá dầu thô tăng cao. 
Kinh tế gia Trưởng của ADB, Ông Ifzal Ali nhận định “Nếu không điều chỉnh được tình 
hình này, các nước sẽ phải đối mặt với rủi ro gia tăng. Bên cạnh tất cả những điều đó, 
chúng ta vẫn có thể lạc quan một cách thận trọng về triển vọng phát triển kinh tế của khu 
vực châu Á” . Bên cạnh đó tăng trưởng của các nền kinh tế năng động sẽ góp phần giảm 
thiểu những thiệt hại từ rủi ro gây ra.   
(Theo Thời báo Châu Á) 
 
 

Hoa Kỳ và EU giảm hạn ngạch nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc 
 

Hàng dệt may Trung Quốc cạnh tranh mạnh với hàng dệt may sản xuất nội địa Hoa Kỳ 
và EU, buộc Hoa Kỳ và EU phải áp dụng một số biện pháp bảo hộ trong nhập khẩu hàng 
may mặc và dệt may từ Trung Quốc. 
 
Sau khi Hiệp định Đa sợi được gia hạn cuối năm 2004, ngành công nghiệp sản xuất hàng 
may mặc và dệt may ở Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan phát triển mạnh mẽ, làm nhu cầu 
bông nguyên liệu tăng mạnh. Trong năm năm qua, tốc độ tăng tiêu dùng bông của Trung 
Quốc, Ấn Độ và Pakistan đạt 40%. Theo quy định của WTO, trong vòng 12 năm đầu 
Trung Quốc gia nhập WTO, các nước thành viên WTO khác được phép áp dụng các biện 
pháp bảo hộ khi thị trường nội địa có nguy cơ bị phương hại do cạnh tranh của hàng hoá 
nhập khẩu từ Trung Quốc. Tháng 6 năm 2005, Trung Quốc chiếm 32% thị phần nhập 
khẩu hàng dệt may và da giầy của Hoa Kỳ, cao gần gấp rưỡi so với con số thực hiện của 
năm trước2.  
 
Tháng 5 năm 2005, tại Hội nghị về thực hiện Hiệp định Dệt may, Hoa Kỳ và EU tuyên 
bố sẽ áp dụng biện pháp bảo hộ với 8 nhóm hàng may mặc nhập khẩu từ Trung Quốc.  
Dự báo Hoa Kỳ sẽ hạn chế được tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng dệt may từ Trung 

                                                 
2 Theo thống kê Liên minh Hành động Thương mại Sản xuất Hoa Kỳ. 
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Quốc xuống khoảng 7,5% mỗi năm. Hoa Kỳ sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu với 6 trong 
số 8 nhóm hàng này. Để tránh bị Hoa Kỳ áp dụng thêm các biện pháp hạn chế thương 
mại khác, Phòng Thương mại Trung Quốc phụ trách xuất nhập khẩu hàng dệt may đã 
cảnh báo doanh nghiệp dệt may trong nước về việc tạm ngừng xuất khẩu 6 nhóm hàng 
dệt may này vào Hoa Kỳ. Tháng 9 năm 2005, Cục Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố Hoa Kỳ 
sẽ  tiếp tục thắt chặt nhập khẩu hàng dệt may từ Trung Quốc, sau khi phía Trung Quốc từ 
chối sẽ tự nguyện giảm xuất khẩu hàng dệt may tại cuộc gặp gỡ giữa hai bên.  

Cục Thương mại Hoa Kỳ, Washington D.C 

 
 
 
EU cũng có các phản ứng về hiện tượng bùng nổ nhập khẩu hàng dệt may từ Trung 
Quốc. Tháng 6 năm 2005, EU và Trung Quốc ký kết một Hiệp định kiểm soát tốc độ tăng 
trưởng nhập khẩu hàng dệt may vào thị trường EU đến năm 2008. EU sẽ hạn chế nhập 
khẩu 10 nhóm hàng hoá từ Trung Quốc, hạn chế tốc độ tăng trưởng nhập khẩu 8- 12,5% 
mỗi năm và áp dụng lệnh cấm nhập khẩu với hai nhóm hàng hoá trong danh sách 10 
nhóm hàng này.  
 
(Theo Abare.com) 
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