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HSBC và Temasek hợp tác thúc đẩy các dự án hạ tầng bền 

vững ở châu Á 

 
 150 triệu USD để xúc tiến và thúc đẩy tài trợ các dự án hạ tầng 

bền vững ít có khả năng tiếp cận vốn vay thương mại 

 Nhắm tới tăng quy mô vốn cho vay lên 1 tỷ USD trong vòng 5 năm 

nhằm hỗ trợ việc phát triển thương mại trong lĩnh vực hạ tầng 

bền vững tại khu vực 

 Ngân hàng Phát triển châu Á và Clifford Capital Holdings tham gia 

hỗ trợ trong vai trò đối tác chiến lược 

 
London và Singapore, ngày 30 tháng 9 năm 2021 – HSBC Holdings plc 

(“HSBC”) và Temasek hôm nay vừa công bố hợp tác[1] thiết lập một nền tảng 

tài trợ vốn nợ dành riêng cho các dự án hạ tầng bền vững với trọng tâm ban 

đầu là Đông Nam Á. Sáng kiến này là một trong nhiều nỗ lực giảm thiểu biến 

đổi khí hậu. 

 

Châu Á đang trong tình trạng thiếu nguồn vốn lớn cho phát triển hạ tầng bền 

vững nhằm ứng phó với thách thức đồng thời đón nhận cơ hội do biến đổi khí 

hậu đặt ra. Nhiều dự án hạ tầng trong khu vực này đối mặt với những rào cản 

về tiếp cận vốn vay thương mại. Nguồn vốn tư nhân có thể  đóng một vai trò 

quan trọng để giải quyết tình trạng này. 

 

Một phần quan trọng trong danh mục cho vay của nền tảng này sẽ nhắm đến 

các dự án hạ tầng bền vững nằm trong diện khó tiếp cận vốn vay thương mại, 

cung cấp kiến thức chuyên môn về phát triển dự án, hỗ trợ kỹ thuật và các giải 

pháp tài chính công tư phối hợp khi cần thiết. 

 

Nền tảng này ra đời nhằm thúc đẩy các dòng vốn lớn vào lĩnh vực hạ tầng bền 

vững, triển khai các giải pháp tài chính công tư phối hợp ở quy mô lớn để từng 

bước tiến tới khai phá các dự án ít có khả năng tiếp cận vốn vay thương mại 

và tạo nên một nhóm tài sản có thể giao dịch, thu hút nhà đầu tư cá nhân và 

tổ chức. 

 

[1] Sự tham gia của Ngân hàng HSBC Singapore trong hợp tác này phụ thuộc vào phê duyệt 
của Cơ quan Tiền tệ Singapore. 



 

HSBC và Temasek sẽ cùng đầu tư một khoản vốn chủ sở hữu với tổng trị giá 

150 triệu USD để tài trợ vay và đồng hành cùng các đối tác chiến lược của nền 

tảng trong giai đoạn đầu. Trong tương lai xa hơn, các bên tham vọng xây dựng 

một chuỗi dự án để mở rộng quy mô nguồn vốn cho vay trị giá hơn 1 tỷ USD 

phân bổ từ nền tảng này trong vòng 5 năm. 

 

Ngân hàng Phát triển châu Á (“ADB”) và Clifford Capital Holdings (“CCH”) sẽ 

hỗ trợ nền tảng trong vai trò đối tác chiến lược. ADB sẽ tham gia hỗ trợ nhiều 

mặt cho nền tảng bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức chuyên môn về phát 

triển dự án, còn CCH sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn về tài trợ dự án cũng 

như hỗ trợ về vận hành hoạt động cho nền tảng. 

 

Noel Quinn, Tổng Giám đốc của Tập đoàn HSBC, chia sẻ: “Sáng kiến hợp tác 

sáng tạo này hướng đến mục tiêu tháo gỡ những rào cản lớn nhất trong tài trợ 

hạ tầng bền vững ở những nơi thực sự cần hỗ trợ. Khu vực công lẫn khối tư 

nhân đều không thể một mình lấp đầy khoảng trống về nhu cầu và vốn này. 

Thông qua hợp tác với Temasek, Ngân hàng Phát triển châu Á và Clifford 

Capital, chúng tôi có thể triển khai nguồn tài chính phối hợp công tư rất lớn rót 

vào những dự án ở Đông Nam Á. Những dự án này có thể sẽ không được tài 

trợ nếu không có những sáng kiến như thế này. Để đối phó với vấn đề biến đổi 

khí hậu, chúng ta cần hiệp lực với nhau và sáng kiến hợp tác này là một ví dụ 

điển hình để thu hút nhiều tổ chức khác tham gia”. 

 

Dilhan Pillay, Tổng Giám đốc của Temasek International, nói thêm: “Là một 

nhà đầu tư cam kết đặt phát triển bền vững làm trọng tâm, chúng tôi mong 

muốn khám phá những giải pháp sáng tạo để đáp ứng nhu cầu cấp bách về 

hạ tầng đặc biệt ở các thị trường mới nổi ở châu Á, đóng góp vào tiến trình 

chuyển đổi sang không phát thải. Nguồn vốn từ khu vực công sẽ không đáp 

ứng được hết quy mô nhu cầu về giảm thiểu và chuyển đổi cần thiết ở Đông 

Nam Á. Bằng cách chung tay, chúng ta có thể thúc đẩy nguồn vốn, nhân rộng 

hiệu quả và mở rộng quy mô để đón nhận cơ hội. Những hợp tác như thế này 

thể hiện cam kết của Temasek hướng đến nhiều giải pháp bền vững và nhấn 

mạnh tính cấp thiết phải hành động để đưa chúng ta đến mục tiêu mong muốn 

không phát thải”. 

 

Nền tảng này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn ESG tốt nhất được cộng đồng quốc 

tế thừa nhận như FAST-Infra Sustainable Infrastructure Label[2] trong giới hạn 

áp dụng, và phù hợp với các yêu cầu an toàn của các tổ chức tín dụng quốc 

[2] Dựa trên mẫu đánh giá hiện tại được công bố trong tài liệu tư vấn ngày 2 tháng 6 năm 
2021 (https://www.climatepolicyinitiative.org/consultation-announcement-fast-infra-
sustainable-infrastructure-labelling-system/) 

https://www.climatepolicyinitiative.org/consultation-announcement-fast-infra-sustainable-infrastructure-labelling-system/
https://www.climatepolicyinitiative.org/consultation-announcement-fast-infra-sustainable-infrastructure-labelling-system/


tế. Hiệu quả phát triển bền vững sẽ được đánh giá thông qua nguồn vốn vay 

cung cấp. 

 

Nền tảng này hướng đến lĩnh vực năng lượng tái tạo và dự trữ năng lượng tái 

tạo, hệ thống nước và xử lý chất thải và vận tải bền vững để góp phần đạt 

được mục tiêu giảm thiểu các-bon và xây dựng tính bền vững nhằm cân bằng 

tác động của biến đổi khí hậu. Nền tảng này được đặt tại Singapore với mong 

muốn tận dụng chuyên môn về tài chính của thị trường này và khả năng kết 

nối nhằm mở rộng quy mô phát triển hạ tầng bền vững ở Đông Nam Á. 

 
ends/more 

 
Thông tin báo chí vui lòng liên hệ: 

Cao Thị Hương Giang +84 28 38292288 giangcao@hsbc.com.vn 

 
Ghi chú cho Ban Biên tập: 
 

HSBC Holdings plc  

Tập đoàn HSBC Holdings là công ty mẹ của ngân hàng HSBC, có trụ sở tại London, HSBC phục vụ 
khác hàng trên toàn thế giới với các văn phòng tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ ở các khu vực: châu 
Âu, châu Á, Bắc Mỹ, Mỹ Latin và Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2.976 tỷ USD tính đến ngày 
30 tháng 6 năm 2021, HSBC là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài chính lớn 
nhất thế giới. 

 
Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) 

Ngân hàng HSBC có mặt tại Việt Nam hơn 150 năm. Ngân hàng mở văn phòng đầu tiên ở Sài Gòn 
(nay là Thành phố Hồ Chí Minh) vào năm 1870. Tháng 1 năm 2009, HSBC là ngân hàng nước ngoài 
đầu tiên thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài với tên gọi Ngân hàng TNHH một thành viên 
HSBC (Việt Nam). Hiện tại, mạng lưới hoạt động của ngân hàng bao gồm hai chi nhánh và năm phòng 
giao dịch tại TP. Hồ Chí Minh, một chi nhánh và bốn phòng giao dịch tại Hà Nội, hai chi nhánh tại Bình 
Dương và Đà Nẵng. HSBC hiện là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam xét về 
vốn, cơ cấu sản phẩm, và số lượng khách hàng. 

 
Temasek 
Temasek là công ty đầu tư toàn cầu với giá trị danh mục ròng là 381 tỷ đô-la Singapore (tương đương 
283 tỷ USD, 1,86 nghìn tỷ nhân dân tệ) tính đến 31 tháng 3 năm 2021. Đặt trụ sở tại Singapore, công ty 
có 13 văn phòng tại 9 nước trên thế giới. Điều lệ Temasek định nghĩa ba vai trò của Temasek là Nhà 
đầu tư, Tổ chức và Người quản lý, từ đó hình thành tập quán làm giỏi, làm đúng và làm tốt. Là nhà 
cung cấp vốn xúc tiến, công ty tìm kiếm giải pháp thúc đẩy nhằm giải quyết những thách thức lớn trên 
toàn cầu. Lấy phát triển bền vững làm trọng tâm trong mọi hoạt động, Temasek chủ động tìm kiếm 
những giải pháp bền vững để giải quyết những thách thức hiện tại cũng như trong tương lai trong quá 
trình nắm bắt cơ hội đầu tư nhằm mang đến một tương lai bền vững cho mọi người. Để tìm hiểu thêm 
thông tin về Temasek, vui lòng truy cập www.temasek.com.sg. 

 
Hết 
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