รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 1 – บทสรุ ปสาหรั บผู้บริ หาร
กว่าทศวรรษที่ผา่ นมา จีนได้ เข้ ามาเป็ นผู้เล่นสาคัญในภาคการเงินการลงทุนโลก ด้ วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากทัง้
ภาครัฐและภาคการเงินของจีน ทังผ่
้ านกลไกนโยบายและกลไกธนาคารพาณิชย์ บทบาทที่โดดเด่นในเวทีการเงินโลกเช่นนี ้
ของจีน เพราะได้ รับการกระตุ้นหนุนเสริ มอย่างมีนยั สาคัญจากหลากหลายกลไกที่ถกู พัฒนาขึ ้นในช่วงที่ผา่ นมา โดยเฉพาะ
ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชี ย หรื อ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ที่เพิ่งก่อตัง้ ไม่
นับอีกหลายกองทุนที่จีนก่อตังขึ
้ ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา อาทิ กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road fund) และมีการอัดฉีด
เงินทุนให้ ธนาคารเฉพาะกิ จ (Policy Banks) เป็ นพิเศษสาหรับการดาเนินกิจการในต่างแดน นอกจากนี ้ ผ่านโครงการ
One Belt One Road ซึง่ ประกาศเมื่อปี 2556 ที่ผา่ นมา รัฐบาลจีนได้ เริ่ มสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศใหม่ บรรดา
โครงการและสถาบันใหม่ ๆ พุง่ ให้ ความสาคัญเน้ นไปที่โครงการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ วยความสาคัญเชิงเศรษฐกิจ
และยุทธศาสตร์ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอ่ จีน รวมถึงความใกล้ ชิดกันทางภูมิศาสตร์ ทาให้ ภมู ิภาคนี ้ถูกกาหนดให้ เป็ น
ภูมิภาคเป้าหมาย ของแผนการขยายกการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานนอกประเทศดังกล่าวของจีน
ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานแห่ งเอเชีย (AIIB)
การก่อตัง้ AIIB นับเป็ นการเขย่าวงการการเงินโลกครัง้ ใหญ่ที่สดุ ในรอบหลายทศวรรษ โดยกลางปี 2559 ที่ผา่ นมา 57
ประเทศจากทัว่ โลก ได้ ร่วมกันลงนามก่อตัง้ AIIB ด้ วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ น 1 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐ มีจีนเป็ นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ที่สดุ ราว 30 % ควบคุมอานาจในการออกเสียงกว่า 26% การดาเนินงานของธนาคารจะเน้ นให้ การสนับสนุนด้ าน
การเงินแก่ภาคโครงสร้ างพื ้นฐานและ “ภาคอื่น ๆ ที่ให้ ประสิทธิผลการลงทุนดี” ในภูมิภาคเอเชีย เป้าหมายเพื่ออุปถัมภ์การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน สร้ างความมัง่ คัง่ และพัฒนาการเชื่อมโยงด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานในเอเชียi ธนาคารได้ เปิ ดตัว
โครงการชุดแรกช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2559 ซึง่ รวมถึงโครงการทางหลวงในปากีสถานและทาจีกิสถาน โครงการ
แหล่งพลังงานในบังคลาเทศ และโครงการพัฒนาชุมชนแออัดในอินโดนีเซีย
ฝ่ ายจัดการของ AIIB มีแนวโน้ มทีจ่ ะมีอานาจมากในการอนุมตั ิโครงการ มากกว่าอานาจดังกล่าวของฝ่ ายจัดการของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศอืน่ ๆ ทังธนาคารโลกและธนาคารเพื
้
่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ซึง่ มีคณะกรรมการกากับดูแล
การตัดสินใจii ประธาน AIIB นาย จิน ลีฉ่ วิน (Jin Liqun) ได้ ย ้าถึงคามัน่ สัญญาของ AIIB ที่จะเป็ นสถาบันที่ “สะอาด” และ
ให้ คามัน่ ว่าจะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้ เข้ มแข็งบนฐานมาตรฐานทางจริ ยธรรม และมีระดับการทนทานต่อการคอร์ รัปชัน่
เป็ นศูนย์iii ในปี 2558 AIIB ได้ จดั การประชุมขนาดเล็กร่วมกับสถาบันด้ านการพัฒนาอื่น ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรื่ องกรอบการทางานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของตัวเอง การประชุมดังกล่าวถูกวิพากษ์ วจิ ารณ์จากกลุม่
ประชาสังคมว่าไม่ดีพอ แต่ตอ่ มา AIIB ก็ได้ ให้ การรับรองกรอบการทางานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมในปี 2559 พร้ อมกับ
ร่างนโยบายข้ อมูลสาธารณะ นโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างบรรษัท และจรรยาบรรณการปฏิบตั ิงาน
กรอบการทางานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม AIIB ดังกล่าว ยืนยันว่า AIIB จะมุง่ สนับสนุนโครงการที่ยงั่ ยืน คุ้มครองกลุม่
เสีย่ ง และให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการ อย่างไรก็ตาม กรอบนี ้มีจดุ อ่อนและช่องว่างไม่น้อย

มาตรฐานทังด้
้ านการอพยพย้ ายถิ่นฐานใหม่และด้ านชนพื ้นเมือง ก็ต่ากว่ามาตรฐานการปฏิบตั ิที่ดี และมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากล
จีนได้ เน้ นย ้าอย่างทะเยอทะยานว่า AIIB จะเข้ ามาเติมเต็มงานของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีอยูแ่ ล้ ว มากกว่าจะ
เข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่ง ในปี 2559 AIIB ได้ ลงนามในข้ อตกลงความร่วมมือกับธนาคารโลก (World Bank) ธนาคารพัฒนาเอเชีย
(Asian Development Bank, ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (European Investment Bank, EIB) และธนาคารเพื่อ
การบูรณะและพัฒนายุโรป (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) สถาบันการเงินอื่น
จานวนมากได้ แสดงความจานงทีจ่ ะร่วมมือกับ AIIB ในอนาคต ที่สาคัญ ในโครงการที่ AIIB ร่วมสนับสนุนเงินกู้กบั
ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และสถาบันการเงินอื่น ๆ นัน้ มีแนวโน้ มที่มาตรฐานด้ านสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม หรื อนโยบายเกี่ยวกับการให้ การคุ้มครองของสถาบันเหล่านันจะถู
้ กนามาปรับใช้ ในโครงการ่วมทุนเหล่านี ้ด้ วย
การร่วมลงทุนกับธนาคารโลกหรือ ADB ยังหมายถึงโอกาสที่ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจากโครงการพัฒนานัน้ ๆ จะสามารถยื่นข้ อ
เรี ยงเรี ยนผ่านกลไกของธนาคารเหล่านันได้
้ อีกด้ วย
หลังการประกาศก่อตัง้ AIIB มีเสียงวิพากษ์ วจิ ารณ์มากว่า AIIB จะเข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่งสาคัญของสถาบันการเงินลักษณะ
เดียวกันที่มีอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ก็คงต้ องใช้ เวลาสักระยะกว่าการดาเนินการจะลงตัวและ AIIB จะสามารถแสดงศักยภาพ
ดังกล่าวได้ บรรดาสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีอยู่ได้ ออกมาประกาศต่อสาธารณะว่ายินดีต้อนรับและพร้ อมจะเข้ า
ร่วมลงทุนในโครงการชุดแรก ๆ ของ AIIB นีเ่ ป็ นการเปิ ดโอกาสให้ AIIB ได้ เข้ าไปเรี ยนรู้ระบบการดาเนินการด้ านการ
คุ้มครองและแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบโครงการทีใ่ ห้ การสนับสนุนด้ านการเงิน
นัน่ ยังหมายถึงโอกาสความ
เป็ นไปได้ ที่จะมีการเปิ ดช่องให้ ภาคประชาสังคมในอาเซียนและภูมิภาคอื่นได้ เข้ ามามีสว่ นในการดาเนินการของ AIIB ผ่าน
กลไกและเครื อข่ายการสือ่ สารที่มีอยูข่ องสถาบันการเงินอื่น ๆ เหล่านันด้
้ วย
โครงการ One Belt One Road (OBOR)
โครงการ OBOR หรื อ One Belt One Road Initiatives ประกาศเปิ ดตัวในปี 2558 เพื่อให้ จีน เอเชีย ตะวันออกกลาง
แอฟริ กา และยุโรป มีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ ้น ผ่านการร่วมพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ทังด้
้ านการขนส่ง พลังงาน
การค้ า และการสือ่ สาร OBOR ส่งเสริ มการลงทุนและความร่วมมือหลากหลายด้ าน ทังด้
้ านเกษตร ป่ าไม้ ประมง และด้ าน
พลังงานiv แทนที่จะดาเนินงานในลักษณะแผนงานหรื อกลไกให้ ก้ ู OBOR ใช้ วิธีกาหนดวิสยั ทัศน์รวมของการลงทุนของจีน
ในอนาคตอันใกล้ ในการดาเนินงาน รัฐบาลจีนระบุวา่ มีมากกว่า 60 ประเทศ เกี่ยวข้ องกับโครงการนี ้
จีนย ้าถึงผลประโยชน์ร่วมกันของโครงการ OBOR และศักยภาพทีจ่ ะเพิ่มความร่วมมือและการลงทุน เพือ่ ผลประโยชน์ของ
ประเทศที่ยงั ด้ อยด้ านการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ข้ อเสนอโครงการนี ้ทาหน้ าทีเ่ หมือนแผนที่นาทาง ที่จะทังฃ่
้ วยบูรณาการ
จีนให้ เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของเศรษฐกิจโลก และเพิ่มอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนต่อภูมิภาคเหล่านี ้ หลายประเทศที่อยูใ่ น
เส้ นทางของโครงการนี ้มีความสัมพันธ์ทางการค้ าและการลงทุนกับจีนอย่างใกล้ ชิดอยูแ่ ล้ ว OBOR จึงคล้ ายจะช่วยกระชับ
สายสัมพันธ์ดงั กล่าวให้ แนบแน่นขึ ้น วิสยั ทัศน์ของโครงการ OBOR ย ้าถึงความสาคัญของภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีนใน
ฐานะประตูสเู่ ส้ นทางสายไหมทังทางบกและทางทะเล
้
ซึง่ รวมถึงผ่านเมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม ในฐานะส่วนหนึง่ ของ
“แกนกลางเปิ ดสูเ่ อเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของจีน”v

โครงการภายใต้ OBOR จะต้ องการงบประมาณนับพันล้ านเหรี ยญสหรัฐภายในระยะไม่กี่ปีจากนี ้ เงินทุนเหล่านี ้จะมาจาก
หลากหลายแหล่ง และจานวนมากไม่ใช่แหล่งเงินทุนใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารเฉพาะกิจจีน (China’s Policy Banks)
ที่รวมถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (China Development Bank, CDB) ได้ ให้ การสนับสนุนทางการเงินกับหลาย
โครงการที่ปัจจุบนั อยู่บนเส้ นทาง OBOR มานานกว่าทศวรรษ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งของจีนก็มีบทบาทสาคัญใน
หลายประเทศตลอดเส้ นทางนี ้เช่นกัน เช่นเดียวกับกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund) และบริ ษัทจัดการเงินลงทุน
ของจีน องค์การต่าง ๆ องค์กรการเงินเหล่านี ้จานวนหนึง่ ได้ มีการจัดตังกองทุ
้
นขึ ้นมาใหม่ และรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
จากรัฐบาลจีน อันเป็ นเงินสนับสนุนพิเศษสาหรับโครงการ OBOR โดยเฉพาะ AIIB เองก็มีแนวโน้ มที่จะให้ การสนับสนุน
ทางการเงินกับโครงการต่าง ๆ ทีอ่ ยูต่ ามแนวเส้ นทาง OBOR
กองทุนเพื่อการลงทุนที่สนับสนุนโดยรัฐ
แหล่งทุนที่สาคัญอีกแหล่งหนึง่ สาหรับการลงทุนต่างประเทศของจีนคือ บรรดากองทุนเพื่อการลงทุนที่สนับสนุนโดยรัฐบาล
จีน ซึง่ มีสองกองทุนที่เปิ ดดาเนินการภายใต้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อ “อาเซียน” (Association
of South East Asian Nations, ASEAN) ได้ แก่ กองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund, SRF) และ กองทุนความ
ร่ วมมื อด้านการลงทุนจี น-อาเซี ยน (China-ASEAN Investment Cooperation Fund (CAF) ทังคู
้ ม่ ีแผนขยายการ
ดาเนินการภายในปี สองปี นี ้
กองทุนเส้นทางสายไหม หรื อ SRF มีมลู ค่า 40,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ก่อตังขึ
้ ้นในปี 2557 มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ ม
“การพัฒนาพื ้นฐานและความมัง่ คัง่ ของจีน รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคที่มีสว่ นร่วมในโครงการ Belt and Road”vi โดย
กองทุนนี ้เน้ นลงทุนในโครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานและการเชื่อมโยงที่สาคัญ ๆ กองทุนเส้ นทางสายไหมระบุวา่ กองทุน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะส่งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และ “เคารพในบรรทัดฐานและมาตรฐานสากล และ
ปฏิบตั ิตามกฎและระเบียบทังของจี
้
นและของประเทศเจ้ าของโครงการนันๆ”
้ vii อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็ นที่ชดั เจนว่า จะมี
การนาระบบใด (หากมี) มาใช้ ในการประเมินและลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของโครงการที่กองทุนเข้ าไป
ลงทุน
กองทุนความร่วมมื อด้านการลงทุนจี น-อาเซี ยน หรื อ CAF ก่อตังในปี
้
2556 มีเป้าหมายที่การลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในประเทศอาเซียนviii กองทุนมีเงินทุนเริ่ มต้ น 1,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ตังเป
้ ้ าเป็ นกองทุน
ขนาดมูลค่า 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศจีน (China Eximbank) เป็ นผู้นา
การก่อตัง้ CAF และเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนหลักด้ วยการให้ เงินทุนเริ่ มต้ น 300 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ บรรษัทเงินทุนระหว่าง
ประเทศ (International Finance Corporation, IFC) ของธนาคารโลกถือหุ้นใน CAF และร่วมลงเงิน 100 ล้ านเหรี ยญ
สหรัฐ คิดเป็ น 10% ของเงินกองทุนในเฟสแรกix ซึง่ ในการดาเนินงานเฟสแรกนี ้ CAF ได้ ลงทุนใน 11 โครงการ มีทงด้
ั ้ าน
โทรคมนาคม เหมือง ขนส่ง และพลังงาน จีนตังเป
้ ้ าระดมทุนสาหรับเฟสที่สอง 3 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐx
เว็บไซต์ CAF ระบุวา่ “เชี่ยวชาญในการลงทุนที่ยงั่ ยืน ซึง่ ไม่เพียงนาการเติบโตด้ านการเงินให้ แก่บริ ษัทผู้ลงทุน แต่ยงั สร้ าง
คุณค่าอย่างมีนยั สาคัญให้ แก่ชมุ ชนด้ วย”xi ในเดือนกรกฎาคม 2557 CAF ได้ เผยแพร่ แนวทางการปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและ
รับผิ ดชอบต่อสังคมสาหรับการลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยน (Social Responsibility and Environmental Protection
Guidelines for Investments in the ASEAN Region) ซึง่ รับเอามาตรฐานการปฏิบตั งิ านของ IFC มาประยุกต์ใช้ ทุก

บริ ษัทและโครงการที่ได้ รับการลงทุนจาก CAF จะถูกเรียกร้ องให้ ปฏิบตั ิตามแนวทางนี ้ การยอมรับและการเผยแพร่
แนวทางฯ ดังกล่าวของ CAF ต่อสาธารณะ แสดงให้ เห็นถึงการก้ าวสูธ่ รรมาภิบาลด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ยังไม่มี
กองทุนที่นาโดยจีนกองทุนใดทามาก่อน แม้ CAF จะไม่ได้ ตงกลไกรั
ั้
บการร้ องเรี ยน แต่การถือหุ้น 10% ของ IFC ในกองทุน
ทาให้ การร้ องเรี ยนสามารถทาได้ โดยดาเนินการผ่านกลไกความรับผิดชอบของ IFC คือกลไก คณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตของเจ้าหน้าทีท่ วั่ ไปของรัฐ (Compliance Advisor Ombudsman, CAO)
ธนาคารเฉพาะกิจของจีน (China’s Policy Banks)
เนื ้อหาส่วนใหญ่ของรายงานฉบับนี ้ เป็ นการตรวจสอบพัฒนาการด้ านการเงินเพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานในต่างประเทศของจีน
และที่กาลังดาเนินการอยู่ลา่ สุด อย่างไรก็ตาม ธนาคารเฉพาะกิจของจีนได้ ดาเนินการลงทุนในต่างประเทศมานานกว่า
ทศวรรษแล้ ว เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ออกสู่ตลาดโลก (Going Out Strategy) ของรัฐบาลจีน ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ นี ้
รัฐบาลจีนส่งเสริ มการขยายตัวของบริ ษัทจีนในต่างประเทศ ด้ วยการเอื ้อประโยชน์จากส่วนต่างอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ต่างประเทศ อันจะนาไปสูก่ ารเพิม่ ขึ ้นของการเข้ าถึงตลาด ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีนอกประเทศ โดยมีธนาคาร
เพื่อการพัฒนาประเทศจีน (CBD) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศจีน (China Eximbank) เป็ นสองผู้
เล่นหลักในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ นี ้ ด้ วยการลงทุนในต่างประเทศนับหลายพันล้ านเหรี ยญ หลังจากโครงการ OBOR
ประกาศเปิ ดตัว รัฐบาลจีนได้ อดั ฉีดเงินทุนเพิม่ เติมจานวนมากให้ แก่ทงสองธนาคารนี
ั้
้อย่างมีนยั สาคัญ
ทัง้ CBD และ China Eximbank ต่างก็มมี าตรฐานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคม โดย CBD ไม่เคยมีการเผยแพร่มาตรฐานนี ้
ออกสูส่ าธารณะ ขณะที่ China Eximbank มีการเผยแพร่นโยบายการประเมินพื ้นฐานทางสิง่ แวดล้ อมซึง่ บังคับใช้ กบั ทัง้
โครงการในประเทศและต่างประเทศ ธนาคารทังสองมี
้
อานาจในการแจ้ งเตือนลูกค้ าที่ไม่มีการจัดการทางสิง่ แวดล้ อมและ
ความเสีย่ งโครงการอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ทังคู
้ ก่ ็ไม่มกี ารเผยแพร่รายละเอียดของโครงการ และการประเมินผล
โครงการก็ไม่ได้ ดาเนินการอย่างเหมาะสมอย่างเปิ ดเผยและโปร่งใส อีกทังไม่
้ มีช่องทางทางการที่ผ้ ไู ด้ รับผลกระทบจาก
โครงการจะสามารถยื่นข้ อร้ องเรียนได้ การขาดความโปร่งใสเช่นนี ้จึงเป็ นข้ อจากัดสาคัญต่อประสิทธิผลของการดาเนิน
นโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของธนาคารทังสอง
้
สรุ ป
จีนเป็ นผู้เล่นสาคัญในการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านการขนส่ง พลังงาน และโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ในปั จจุบนั โดยลงทุนสูงสุดในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ขณะทีใ่ นเวียดนาม ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย การ
ลงทุนของจีนก็มีนยั สาคัญและกาลังเพิม่ ขึ ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ได้ ลงนามเป็ นสมาชิก AIIB แล้ ว และภูมิภาค
อาเซียนก็อยูใ่ นพื ้นที่เป้าหมายโครงการ OBOR การเพิ่มขึ ้นของการเข้ าถึงด้ านการเงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานนี ้
จึงดูจะสร้ างผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญทัว่ ทังภู
้ มิภาคอาเซียน
เอเชียกาลังเผชิญกับการภาวะขาดแคลนเงินทุนสาหรับพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานอย่างมีนยั สาคัญ และรัฐบาลประเทศ
อาเซียนส่วนใหญ่ก็แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความต้ องการที่จะดึงดูดการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ โครงการและสถาบัน
ทางการเงินที่กล่าวถึงข้ างต้ น สามารถตอบสนองความต้ องการเหล่านี ้ได้ และมีศกั ยภาพที่จะทาให้ เงินทุนไหลบ่าสูภ่ มู ิภาค
ได้ อย่างฉับไว รองรับการเดินหน้ าของแผนลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานที่มากขึ ้น และทาให้ มีการขยายการเชื่อมโยงระหว่างจีน
และอาเซียน และระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนเอง ในขณะเดียวกัน หากปราศจากซึง่ ความโปร่งใส การคุ้มครอง

และความรับผิดชอบแล้ ว ผลประโยชน์จากการลงทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นอาจจะลดลงไปตามขนาดของผลกระทบโครงการที่
มีตอ่ ผู้คนและสิง่ แวดล้ อมในภูมิภาค
กองทุนเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานอาเซียน-จีน (CAF) ได้ ออกนโนบายตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของบรรษัท
เงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และ AIIB ก็ได้ ออกกรอบดาเนินการด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมแล้ ว พร้ อมกลไกการรับ
เรื่ องราวร้ องทุกข์ที่กาลังอยูร่ ะหว่างการพัฒนา อย่างไรก็ตาม การคุ้มครองด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของนักลงทุนของจีน
โดยทัว่ ไปอยูใ่ นระดับพื ้นฐาน และไม่เปิ ดรับฟั งความเห็นและการตรวจสอบจากสาธารณะ ไม่มีแหล่งทุนทวิภาคีใดที่
ปรากฏชื่อในรายงานฉบับนี ้ เผยแพร่เอกสารรโครงการอย่างกว้ างขวาง และก็ไม่มีองค์กรใดเลยที่มีกลไกรับเรื่ องร้ องทุกข์
หรื อกลไกแสดงความรับผิดชอบ จากบริ บทเช่นนี ้ ประกอบกับข้ อเท็จจริงที่วา่ กลไกการคุ้มครองของ AIIB นันก็
้ ยงั ไม่ได้ มี
การทดลองนาไปใช้ การเพิม่ ขึ ้นของการกู้ยืมเพื่อโครงสร้ างพื ้นฐานใด ๆ ในภูมิภาคนี ้จึงต้ องการการติดตามตรวจสอบอย่าง
ใกล้ ชิด
กลุม่ ประชาสังคมอาเซียนสามารถเข้ ามามีบทบาทสาคัญในการติดตามตรวจสอบและมีสว่ นร่วมในโครงการลงทุนเหล่านี ้
ด้ วยการพัฒนาความเข้ าใจให้ ลกึ ซึง่ ต่อโครงการและสถาบันทางการเงินเหล่านี ้ ติดตามตรวจสอบกิจกรรมและการพัฒนา
และสร้ างความตระหนักแก่สาธารณะต่อประเด็นเหล่านี ้ ยิง่ ไปกว่านัน้ ภาคประชาสังคมยังสามารถที่จะผลักดัน ให้ เกิด
มาตรฐานคุณภาพ และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นในการคุ้มครองชุมชนที่ได้ รับผลกระทบและระบบนิเวศน์

เอกสารฉบับนี ้ จัดทาขึ้นจากรายงานของ IDI Making Inroads: Chinese Infrastructure Investment in ASEAN and Beyond
การวิ จยั และการผลิ ตเพือ่ เผยแพร่ เอกสาร ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิ ธิไฮน์ริคเบิ ลล์ สานักงานภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
มูลนิ ธิ McKnight และมูลนิ ธิ Planet Wheeler
เผยแพร่ ภายใต้ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

AIIB (2015), Articles of Agreement, article 1.
Donnan, S. & Sevastopulo, D. (2015, 25 October), AIIB head vows to be clean, lean and green — and fast, Financial Times.
http://www.ft.com/cms/s/0/b6f95846-7b0d-11e5-a1fe-567b37f80b64.html (เข้ าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).
iii
AIIB (2015, 26 August), Statement by Jin Liqun at a Press Conference in Tbilisi. http://www.aiib.org/html/2015/NEWS_0826/16.html (เข้ าถึง
เดือนพฤษภาคม 2559).
iv
National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs & Ministry of Commerce of the People's Republic of China
(2015), Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road.
http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html (เข้ าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).
v
อ้ างแล้ ว.
vi
Silk Road Fund (2015), About Us. http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23775/23767/index.html (เข้ าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).
vii
Silk Road Fund (2015), Scope of Investment Principles. http://www.silkroadfund.com.cn/enweb/23798/23805/index.html (เข้ าถึงเดือน
พฤษภาคม 2559).
viii
China-ASEAN Investment Cooperation Fund, About CAF: Mission & Vision. http://www.china-asean-fund.com/about-caf.php?slider1=1
(เข้ าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).
ix
International Finance Corporation (2553, 25 มกราคม), China-ASEAN Fund on Investment Cooperation: Summary of Proposed Investment.
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/EA30D66D3BCEE0F9852576BA000E3309 (เข้ าถึงเดือนพฤษภาคม 2559).
x
Li, K. (2558, 13 พฤศจิกายน), สุนทรพจน์ของ ฯพณฯ หลี ่ เค่อเฉี ยง นายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจี น ในการประชุมสุดยอดอาเซี ยน-จี น ครั้งที ่
17, กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี น http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1212266.shtml (เข้ าถึงเดือนพฤศจิกายน
2558).
xi
China-ASEAN Investment Cooperation Fund, About CAF: Background. http://www.china-asean-fund.com/about-caf.php?slider1=2 (เข้ าถึง
เดือนพฤศจิกายน 2558).
i

ii

