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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 6 – Gợi ý đối với khu vực ASEAN: Cơ hội 
để Xã hội Dân sự phản hồi 
 
Trong nhiều năm qua Trung Quốc đã là tác nhân quan trọng trong lĩnh vực đầu tư tài chính 
xây dựng cơ sở hạ tầng. Các ngân hàng chính sách, ngân hàng thương mại của nước này 
và các quỹ đầu tư do nhà nước hậu thuẫn đã và đang hỗ trợ đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở 
nước ngoài được hơn mười năm. Các tổ chức và sáng kiến mới được lập ra và được thảo 
luận trong báo cáo của IDI về Con đường Xâm nhập dường như thể hiện ngày càng nhiều 
yếu tố Trung Quốc trong sự phát triển tài chính thế giới trong thời gian tới.  
 
AIIB là định chế tài chính đa phương đầu tiên mà Trung Quốc thiết lập, và nó đang phát 
triển thành một mô hình mới với cấu trúc quản lý và quản trị được tinh giản, hiệu quả và phù 
hợp hơn với nhu cầu của châu Á so với các ngân hàng sẵn có như Ngân hàng Thế giới hay 
Ngân hàng Phát triển châu Á. Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường là sự tái khẳng định 
của Trung Quốc đối với việc thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là các dự án tăng 
cường kết nối khu vực. Nhiều quỹ đặc biệt được tạo ra để hỗ trợ Một Vành đai Một Con 
đường, và các định chế, các công ty, trong đó có các ngân hàng chính sách Trung Quốc đã 
nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ và công bố các kế hoạch tăng vốn đầu tư vào các dự án 
trong khuôn khổ Một Vành đai Một Con đường. 
 
Tăng nguồn tài chính cho cơ sở hạ tầng 
 
Châu Á đang thiếu nguồn tiền đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng. Chính phủ đa số các 
nước ASEAN đang tích cực thu hút đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, đặc 
biệt là giao thông, năng lượng và các dự án khác hỗ trợ việc kết nối. AIIB và các sáng kiến 
khác được thảo luận ở đây sẽ đóng góp vào việc đáp ứng các nhu cầu đó. AIIB vẫn chưa 
bắt đầu cho vay, nhưng người ta đã nêu ra nhiều quan ngại rằng ngân hàng này sẽ hỗ trợ 
các dự án có nguy cơ rủi ro cao mà các định chế tài chính khác đã từ chối, thí dụ các nhà 
máy nhiệt điện và các đập thuỷ điện lớn. Tuy nhiên người ta sẽ được chứng kiến AIIB vẫn 
đầu tư vào các dự án quá rủi ro theo đánh giá của các tổ chức tài chính quốc tế khác. AIIB 
đang xây dựng một chính sách năng lượng, nhưng cho đến khi chính sách được công bố, 
thì người ta vẫn chưa biết rõ ngân hàng này sẽ hỗ trợ những loại dự án năng lượng nào. 
 
Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường đã gắn kết với các siêu dự án, gồm đại công trình 
thuỷ điện Karot ở Pakistan và các dự án năng lượng hoá thạch ở châu Á. Cùng lúc đó, cũng 
có thể có cơ hội đáng kể để nguồn tài chính của Trung Quốc đi theo hướng xanh hơn. 
Trung Quốc là nhà đầu tư chủ yếu vào các loại năng lượng tái tạo như gió, mặt trời cả ở 
trong nước và nước ngoài. Một mục tiêu chính thức của AIIB là đẩy mạnh “phát triển kinh tế 
bền vững.” Tương tự như thế, giá trị cốt lõi của Quỹ Con đường Tơ lụa và Quỹ Hợp tác Đầu 
tư Trung Quốc-ASEAN có các cam kết về tính bền vững. Nếu nguồn vốn từ các định chế 
này đi theo hướng thực sự bền vững và các dự án phát triển có được sự tham gia rộng rãi, 
thì lợi ích có được sẽ đáng kể.  
 
Các chuẩn mực môi trường và xã hội của các nhà đầu tư Trung Quốc 
 
An sinh môi trường và xã hội của các nhà đầu tư Trung Quốc nói chung là sơ khai và không 
công khai để mọi người biết và kiểm tra. Các ngân hàng chính sách Trung Quốc còn đặc 
biệt yếu kém trong việc quản trị xã hội và môi trường. Bản hướng dẫn của Eximbank rất 
ngắn ngủi, và bản hướng dẫn của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc vẫn chưa được xuất 
bản. Quỹ Hợp tác Đầu tư Trung Quốc-ASEAN có được hệ thống và bộ chuẩn mực xã hội và 
môi trường do có Tập đoàn Tài chính Quốc tế góp vốn. Đối với AIIB, Khung An sinh Môi 
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trường là một bước tiến so với các định chế tài chính song phương của Trung Quốc, nhưng 
các nhóm xã hội dân sự vẫn lo ngại đối với những lỗ hổng lớn trong khung này.  
 
Có nhiều bản hướng dẫn của nhà nước áp dụng cho tất cả các công ty và nhà đầu tư khi 
hoạt động ở nước ngoài, trong đó có Bản Hướng dẫn Tín dụng Xanh của Uỷ ban Giám sát 
các ngân hàng Trung Quốc1 và bản Hướng dẫn Bảo vệ môi trường trong Hợp tác và Đầu tư 
với nước ngoài do Bộ Thương mại Trung Quốc và Bộ Bảo vệ Môi trường cùng ban hành. 
Có các hướng dẫn riêng áp dụng đối với các công ty có các dự án khai khoáng và lâm 
nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên không có bộ chuẩn mực nào quy định được rõ ràng cơ chế 
thực thi và mức độ mà các công ty Trung Quốc thực sự thực hiện trên thực tế.2  
 
An sinh môi trường và xã hội mạnh là điều thiết yếu để đảm bảo các định chế tài chính phát 
triển thành công. Nhiều nước ASEAN còn đối diện với thách thức về quản trị, và nhiều nước 
có hồ sơ xấu trong việc quản lý tác động môi trường và xã hội ở các dự án phát triển. Trong 
tình trạng quản lý theo pháp luật và hệ thống tư pháp còn yếu kém, thì những người dân dễ 
bị tổn thương và việc bảo vệ hệ sinh thái phải dựa vào các cơ chế bảo vệ trong chính sách 
vận hành mạnh của các nhà đầu tư, cũng chính là những tác nhân có trách nhiệm đối với 
các tác động từ các dự án nhận vốn của họ.  
 
Phản hồi của các quốc gia và tổ chức khác 
 
Việc thành lập AIIB và sự phát triển nhanh chóng của các sáng kiến do Trung Quốc dẫn dắt 
đã làm tăng thêm mối quan ngại đối với một số quốc gia vốn đã lo lắng về vai trò và ảnh 
hưởng càng tăng lên của Trung Quốc trong nền tài chính khu vực và thế giới. Nước Mỹ 
không tham gia AIIB, tương tự như Nhật Bản, nước đã công bố nhiều sáng kiến rót vốn cho 
cơ sở hạ tầng trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều định chế tài chính phát triển chọn cách cộng 
tác và đã đồng ý cùng với AIIB rót vốn vào các dự án, trong đó có Ngân hàng Thế giới, 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu. 
 
Cả ADB lẫn Ngân hàng Thế giới đang cải cách để giảm nhẹ thủ tục cho vay. Cải cách của 
ADB theo hướng làm cho ngân hàng “mạnh hơn, tốt hơn và nhanh hơn” bằng cách đơn 
giản hoá thủ tục giải ngân và thủ tục phê duyệt của ban quản trị, trong khi giảm thủ tục cho 
vay, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển tiền.3 Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới xem xét lại các chính 
sách an sinh về môi trường và xã hội của mình. 4 Mục tiêu chính trong Khung Xã hội và Môi 
trường là giảm bớt công việc chuẩn bị và quá trình đánh giá để việc phê duyệt dự án được 
dễ dàng, bớt chi phí và nhanh chóng hơn. Mặc dù những cải cách đó bắt đầu trước khi 
thành lập AIIB, việc chuyển đổi sang mô hình cho vay nhanh chóng hơn một phần là do 
mong muốn cải thiện tính cạnh tranh đối với các định chế tài chính phát triển mới. Các nhóm 
xã hội dân sự, các luật gia về nhân quyền và nhà khoa học xã hội đã phê phán rằng một số 
điểm cải cách gây tổn hại đến an sinh xã hội và môi trường, việc tiếp cận thông tin và quá 
trình tham vấn, đặc biệt là giai đoạn ngân hàng chuẩn bị phê duyệt các dự án.5  
 
Vai trò tăng lên của Trung Quốc ở khu vực ASEAN  
 
Quan hệ của Trung Quốc với một số nước ASEAN còn phức tạp bởi còn tồn tại các tranh 
chấp lãnh thổ. Trong khi đó Chủ tịch Tập Cận Bình nỗ lực phát triển khái niệm về “Cộng 
đồng Trung Quốc-ASEAN có chung Vận mệnh.” AIIB, Một Vành đai Một Con đường và các 
sáng kiến tài chính khác được coi như các phương tiện cải thiện hợp tác ngoại giao và kinh 
tế với hiệp hội khu vực này. Tất cả 10 nước thành viên ASEAN cũng đồng thời là thành viên 
AIIB, và Một Vành đai Một Con đường có tuyến trực tiếp đi qua khu vực này. 
 
Nhiều lãnh đạo và quan chức cao cấp của các nước ASEAN công khai ca ngợi lợi ích tiềm 
năng của AIIB và sáng kiến Một Vành đai Một Con đường. Hội nhập khu vực được coi là ưu 
tiên chính và dường như là trọng tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong những năm tới. Trong 
khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng sông Mê-công, nhiều tổ chức tìm cách hỗ trợ thực hiện các dự 



3 
 

án trong khu vực, gồm giao thông, năng lượng, viễn thông, nông nghiệp, thương mại và đầu 
tư vào khu vực tư nhân.6 Các dự án do từng nước xây dựng và được nhiều tổ chức, trong 
đó có Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á đầu tư vốn, nhưng bên cạnh đó 
còn có các ngân hàng chính sách Trung Quốc và các nhà đầu tư khác. Ngân hàng đa 
phương AIIB, các ngân hàng chính sách và thương mại Trung Quốc, và các quỹ đầu tư 
dường như cùng hỗ trợ các dự án thúc đẩy hội nhập khu vực trong những năm tới. 
 
Cơ hội để Xã hội Dân sự phản hồi 
 
Tính chất của các định chế và sáng kiến được trình bày trong bài này có sự khác nhau đáng 
kể. Thí dụ, mặc dù cùng do Trung Quốc dẫn dắt, nhưng AIIB là một định chế đa phương với 
thành viên rộng khắp ở châu Á và các nơi khác. Cho đến nay vẫn còn thiếu vắng việc tham 
vấn của xã hội dân sự đối với ngân hàng, nhưng tính chất đa phương của ngân hàng này là 
cơ hội tiềm năng để xã hội dân sự tham gia và tạo ảnh hưởng trong tương lai. Trái lại, Một 
Vành đai Một Con đường không phải là một tổ chức mà là một sáng kiến, vì thế không có 
thực thể đứng giữa điều phối việc thực hiện tại các nơi, làm cho khả năng gắn kết và tác 
động gặp nhiều khó khăn hơn.  
 
Các quỹ đầu tư Trung Quốc được bàn luận ở đây hoàn toàn do Trung Quốc vận hành. 
Trong khi chúng thường không xuất hiện trên thực địa, nhưng các thông tin cơ bản về đầu 
tư xuất hiện trên trang tin của quỹ, và có thể có cơ hội để theo dõi các định chế này trong 
tương lai. Cuối cùng, các ngân hàng chính sách Trung Quốc, Ngân hàng Phát triển Trung 
Quốc và Eximbank đã hoạt động ở nước ngoài được hơn 10 năm, nhưng nói chung là khó 
tiếp cận và các ngân hàng này có xu hướng tránh xa, không phản hồi xã hội dân sự. Tuy 
nhiên, các ngân hàng này sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong đầu tư ra nước ngoài của 
Trung Quốc, và các nhóm xã hội dân sự cần tăng cường hiểu biết về các tác nhân và chiến 
lược đó để có thể gây ảnh hưởng đến chúng. 
 
Có nhiều cơ hội để các nhóm xã hội dân sự gắn kết và vận động để có được trách nhiệm 
nhiều hơn từ các cơ sở hạ tầng có vốn đầu tư của Trung Quốc. Đây là công việc không dễ 
dàng, nhưng các hoạt động sau có thể hữu ích đối với các tổ chức xã hội dân sự ở khu vực 
có nhiều nguồn đầu tư của Trung Quốc: 
 

 Hiểu biết kỹ càng hơn về các định chế tài chính và cách tiếp cận của Trung 
Quốc: Khi các định chế này đang phát triển và tăng trưởng hoạt động, thì các nhóm 
xã hội dân sự cần tăng cường nhận thức và hiểu biết về cấu trúc quản trị, các chiến 
lược và vận hành các định chế đó. 
 

 Tăng cường kiến thức về các kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực và 
quốc gia: Nguồn tài chính từ Trung Quốc dành cho các dự án cơ sở hạ tầng thường 
xuất phát từ đề nghị của chính phủ các nước sở tại. Mỗi nước sẽ phải có phần đóng 
góp riêng của mình để tìm kiếm nguồn tiền cho các dự án. Bằng cách thu thập thông 
tin về phần đóng góp của các nước, thì có thể dự đoán được dự án sắp tớ là gì. 

 

 Theo dõi sự phát triển thể chế và hoạt động trong tương lai của AIIB: AIIB hiện 
nay đang hoạt động nhưng đang ở giai đoạn đầu. Cần phải theo dõi sự phát triển 
của nó và việc thực hiện các chính sách vận hành mới và các chính sách dự kiến, 
nắm được các thông tin công khai, và việc thiết lập cơ chế bồi thường thiệt hại. 
Tương tự như thế, cần theo dõi thủ tục phê duyệt dự án nhằm xác định các cơ hội 
ảnh hưởng đến các quyết định của ngân hàng này. Vì ngân hàng có thành viên đa 
phương và có mối quan hệ cùng đầu tư với Ngân hàng Thế giới và ADB vào nhiều 
dự án, nên sẽ có cơ hội để gắn kết và vận động. 
 

 Theo dõi hoạt động của các quỹ đầu tư: Quỹ Con đường Tơ lụa và Quỹ Hợp tác 
Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CAF) đã hoạt động tại khu vực ASEAN. Cần theo dõi 
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hoạt động khi các quỹ này mở rộng phạm vi. Cả hai quỹ đều có trang thông tin và đó 
có thể là những nguồn thông tin hữu ích. Thông tin trên các trang tin trên còn sơ 
khai, vì vậy cũng cần theo dõi các báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng 
và các nguồn khác để nắm được thông tin về các dự án đệ trình. Phần góp vốn đáng 
kể của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) tại CAF và việc CAF chấp thuận Chuẩn 
mực Vận hành của IFC tạo ra cơ hội để những người dân bị ảnh hưởng gắn kết với 
quỹ, trong đó có việc vận dụng cơ chế giải trình trách nhiệm của IFC, với vai trò của 
Thanh tra Tư vấn Chấp hành. 
 

 Tăng cường hiểu biết của cộng đồng: Nếu bạn biết hoặc làm việc với các cộng 
đồng có thể bị ảnh hưởng do các hoạt động có vốn đầu tư của các định chế đó, thì 
cần nâng cao nhận thức và hiểu biết về các tác nhân này và các lựa chọn đối với 
cộng đồng để họ tạo ảnh hưởng lên các dự án, yêu cầu trách nhiệm giải trình và bồi 
thường thiệt hại nếu biết mình đã bị gây hại.  
 

 Hướng tới các định chế tài chính của Trung Quốc: Tất cả các định chế được nói 
tới trong bài viết này đều tuyên bố gắn với các nguyên tắc phát triển bền vững, mà 
điều cốt yếu trong đó là có sự tham vấn công. Các nhóm xã hội dân sự có thể tìm 
cách tiếp cận các định chế để nắm thông tin và cung cấp đầu vào liên quan đến phát 
triển thể chế và chính sách, cũng như cố gắng tạo ảnh hưởng đến từng dự án.  

 

 Vận động để cải thiện các chuẩn mực và việc thực hiện: Khung Xã hội và Môi 
trường của AIIB đã được xây dựng nhưng vẫn chưa được kiểm chứng. Các ngân 
hàng và các quỹ của Trung Quốc được trình bày ở đây có các bản hướng dẫn về 
môi trường và xã hội với chất lượng khác nhau, nhưng mức độ thực hiện các bản 
hướng dẫn đó vẫn chưa được làm rõ. Các nhóm xã hội dân sự có thể vận động để 
các bản hướng dẫn đó được mở rộng, cải thiện, công khai hoá và được thực hiện. 
 

 Vận động để cải thiện tính minh bạch: Ngoại trừ AIIB, vẫn chưa có định chế Trung 
Quốc nào được nói tới ở đây có thông tin chi tiết về các dự án được đưa lên trang 
tin. Các nhóm xã hội dân sự có thể vận động hành lang để cải thiện việc công bố 
thông tin minh bạch hơn.  

 

 Vận động các định chế tài chính quốc tế có quan hệ cộng tác với AIIB: AIIB mới 
bắt đầu các dự án đồng tài trợ với các định chế tài chính quốc tế, bao gồm Ngân 
hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, và Ngân hàng 
Thế giới. Hoạt động cùng rót vốn là một cơ sở quan trọng để tạo ảnh hưởng lên việc 
vận hành và hoạt động của AIIB bằng cách vận dụng các quy định và các cơ chế giải 
trình trách nhiệm của các tổ chức cùng rót vốn. 
 

 Phát triển các mạng lưới chia sẻ thông tin: Các định chế được đề cập trong bài 
viết này có tính phức tạp và vận hành ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Vì lý do 
đó, các nhóm xã hội dân sự cần chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thường xuyên với 
các đối tác và đồng nghiệp ở các cấp độ trong nước, trong khu vực và quốc tế. 
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Đây là bản tóm lược Báo cáo của Tổ chức Quốc tế Phát triển Có Sự Tham gia (IDI) 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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