รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 2 – ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานแห่ งเอเชีย
จีนได้ ประกาศแผนก่อตัง้ ธนาคารเพือ่ การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานแห่งเอเชี ย (Asian Infrastructure Investment Bank,
AIIB) เมื่อตุลาคม 2556 ปี ต่อมา 21 ประเทศเอเชียได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจ (MOU) ตกลงเข้ าร่วม จนถึงเมษายน
2558 มี 57 ประเทศจากทัว่ โลกได้ ลงนามเป็ นสมาชิกร่วมก่อตัง้ AIIB ด้ วยทุนจดทะเบียน 1 แสนเหรี ยญสหรัฐ โดยมีจีนเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สดุ พร้ อมสิทธิออกเสียงมากที่สดุ
AIIB ตังส
้ านักงานใหญ่ทกี่ รุงปั กกิ่ง ตังเป
้ ้ าให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน และ “ภาคอื่น ๆ
ที่ให้ ประสิทธิผลการลงทุนดี” ในภูมิภาคเอเชีย ซึง่ รวมถึงโครงการด้ านพลังงาน คมนาคมและโทรคมนาคม โครงสร้ าง
พื ้นฐานในชนบทและการพัฒนาการเกษตร ประปาและสุขาภิบาล การคุ้มครองสิง่ แวดล้ อม การพัฒนาเมืองและการขนส่ง
และอื่นๆi AIIB ประกาศให้ การสนับสนุนโครงการชุดแรกระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559 ซึง่ รวมถึงโครงการ
พัฒนาด้ านพลังงาน การคมนาคม และการพัฒนาเมืองในปากีสถาน ทาจีกิสถาน บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย ตามด้ วย
การอนุมตั ิโครงการเพิ่มอีกจานวนหนึง่ ในปี เดียวกัน

เหตุการณ์ สาคัญในการพัฒนา AIIB
เดือน – ปี
ตุลาคม 2556

เหตุการณ์
สี จิ ้นผิง ประกาศแผนการก่อตัง้ AIIB

ตุลาคม 2557

ประเทศในเอเชีย 21 ประเทศ ลงนามบันทึกความเข้ าใจ เข้ าร่วมการก่อตัง้ AIIB

เมษายน 2558

AIIB อนุมตั ิการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกของ 57 ประเทศ

มิถนุ ายน 2558

พิธีลงนามข้ อตกลง AIIB

มกราคม 2559

AIIB เผยแพร่ร่าง กรอบดาเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม ของธนาคาร
และจัดเวทีหารื อกับกลุม่ ประชาสังคม
พิธีเปิ ด AIIB พร้ อมการประกาศเริ่ มดาเนินธุรกิจ

มกราคม 2559

ให้ การรับรองนโยบายข้ อมูลสาธารณะฉบับชัว่ คราว

กุมภาพันธ์ 2559

ลงมติอนุมตั ิ กรอบดาเนิ นการด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม

กันยายน - ตุลาคม 2558

เมษายน – พฤษภาคม 2559 AIIB ประกาศรายชื่อโครงการชุดแรก
มิถนุ ายน 2559

การประชุมประจาปี ครัง้ แรก ที่กรุงปั กกิ่ง

สมาชิกของ AIIB
57 ประเทศลงนามเป็ นสมาชิกก่อตัง้ AIIB จากคากล่าวของประธาน AIIB ในเดือนมิถนุ ายน 2559 ระบุวา่ มีกว่า 30
ประเทศที่อยูใ่ นรายชื่อรอเข้ าร่วม ตารางด้ านล่าง แสดงรายชื่อประเทศสมาชิก AIIB แยกตามรายภูมิภาค

สมาชิกร่ วมก่ อตัง้ AIIB
เอเชียตะวันออก
จีน
มองโกเลีย
เกาหลีใต้
Oceania
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์

อเมิรกา
บราซิล
แอฟริกา
อิยิปต์
แอฟริกาใต้

เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้
บรู ไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ฟิ ลปิ ปิ นส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
ยุโรปเหนือ
เดนมาร์ ก
ฟิ นแลนด์
ไอซ์แลนด์
นอร์ เวย์
สวีเดน
สหราชอาณาจักร

เอเชียกลาง
คาซัคสถาน
คีร์กิสถาน
ทาจีกิสถาน
อุซเบกิสถาน

ยุโรปใต้
อิตาลี
มอลต้ า
โปรตุเกส
สเปน

เอเชียใต้

เอเชียตะวันตก

บังคลาเทศ
อินเดีย
อิหร่ าน
มัลดีฟ
เนปาล
ปากีสถาน
ศรี ลงั กา

อาเซอร์ ไบจัน
จอร์ เจีย
อิสราเอล
จอร์ แดน
คูเวต*
โอมาน
กาตาร์
รัสเชีย
ซาอุดอิ าระเบีย
ตุรกี
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์

ยุโรปตะวันออก
โปแลนด์

ยุโรปตะวันตก
ออสเตรี ย
ฝรั่งเศส
เยอรมัน
ลักเซมเบิร์ก
เนเธอร์ แลนด์
สวิสเซอร์ แลนด์

 สมาชิกในภูมิภาค

 สมาชิกนอกภูมิภาค

จีนถือหุ้นราว 30% ของหุ้นธนาคาร และกว่า 26% ของหุ้นออกเสียงลงคะแนน อินเดียและรัสเชียถือหุ้นรองลงมาในอันดับ
สองและสาม ตามลาดับ
10 อันดับผู้ถอ
ื หุ้นสูงสุดใน AIIB
สมาชิก

หุ้นทุน (พันล้ านเหรียญสหรัฐ)

หุ้นที่มีสทิ ธิออก
เสียง

จีน
อินเดีย
รัสเชีย
เยอรมัน
เกาหลีใต้
ออสเตรเลีย
ฝรั่งเศส
อินโดนีเซีย
บราซิล
สหราชอาณาจักร

29.78

26.06%

8.37

7.51%

6.54

5.93%

4.48

4.15%

3.74

3.50%

3.69

3.46%

3.38

3.19%

3.36

3.17%

3.18

3.02%

3.05

2.91%

ทีม่ า: AIIB (2558), China Daily (2558)

ดังแสดงในตารางด้ านบน สัดส่วนหุ้นออกเสียงลงคะแนนของจีนใน AIIB มากกว่าหุ้นส่วนอื่นมาก และมากกว่าสัดส่วนของ
5 ประเทศที่ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนอันดับรอง ๆ ลงมารวมกัน ซึง่ คืออินเดีย รัสเซีย เยอรมัน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย

เป้าหมายรายภาค และวิธีบรรลุ ของ AIIB
เป้าหมายที่ประกาศไว้ ของ AIIB คือ
1. อุปถัมภ์การพัฒนาเศรษฐกิจทีย่ งั่ ยืน สร้ างความมัง่ คัง่ และปรับปรุงการเชื่อมโยงโครงสร้ างพื ้นฐานในเอเชีย ด้ วย
การลงทุนภาคโครงสร้ างพื ้นฐานและภาคอื่น ๆ ที่ให้ ประสิทธิผลการลงทุนดี
2. ส่งเสริ มความร่วมมือและการเป็ นหุ้นส่วนระดับภูมิภาค เพื่อระบุความท้ าทายด้ านการพัฒนา ด้ วยการทางาน
ร่วมมือใกล้ ชิดกับสถาบันด้ านการพัฒนาทวิภาคีและพหุภาคีอื่น ๆii
ประธานธนาคาร AIIB กล่าวว่า ธนาคารจะใช้ คา “โครงสร้ างพื ้นฐาน” ในความหมายที่กว้ าง เพิ่มเติมจากการสนับสนุน
โครงการอย่างคมนาคม พลังงาน และโทรคมนาคม ธนาคารอาจลงทุนในโครงสร้ างพื ้นฐานทางสังคมด้ วย อาทิ การลงทุน
ในด้ านสุขภาพ และการปกป้องสิง่ แวดล้ อมiii ธนาคารสามารถใช้ หลากหลายกลไกเพื่อกระจายเงินทุนรวมถึงเงินกู้ ลงทุนใน
หุ้นทุน (ซื ้อหุ้น) ค ้าประกันเงินกู้ และให้ ความช่วยเหลือทางเทคนิค AIIB จะรุกส่งเสริ มการดาเนินงานร่วมกับภาคเอกชนiv
ณ กันยายน 2559 ธนาคารได้ อนุมตั ิให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่ 6 โครงการ ซึง่ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินร่วมกับ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาพหุภาคีอนื่ 5 โครงการ และอีก 7 โครงการอยูร่ ะหว่างการพิจารณา

โครงการ AIIB ที่ได้ รับการประกาศแล้ ว (กันยายน 2559)
ประเทศ

โครงการ

มูลค่ า

หมายเหตุ

(ล้ านเหรียญ)

273

ร่วมทุนกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และกระทรวงเพื่อ
การพัฒนาระหว่างประเทศ สหราชอาณาจักร (DfID)

106

ร่วมทุนกับธนาคารเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนายุโรป (EBRD)

262

ดาเนินการโดย คณะกรรมการกิจการไฟฟ้ าในพื ้นทีช่ นบท
บังคลาเทศ และบริ ษัทผลิตไฟฟ้ าธากา

อินโดนีเซีย พัฒนาชุมชนแออัดระดับชาติ

216.5

ร่วมทุนกับธนาคารโลก

ปากีสถาน

ขยาย
โรงไฟฟ้ าพลังน ้าตาร์ เบล่า 5

300

ร่วมทุนกับธนาคารโลก

เมียนมาร์

โรงไฟฟ้ าแก๊ สเทอร์ ไบน์
มยินจาน

20

ร่วมทุนกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และ
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

ปากีสถาน
ทาจีกิสถาน
บังคลาเทศ

ก่อสร้ าง
ทางหลวงแห่งชาติ สาย M4
ปรับปรุงถนน
สายดูชานบี-อุซเบกิสถาน
พัฒนา
ระบบการกระจายพลังงาน

โครงสร้ างและการบริหารจัดการของ AIIB
AIIB มีโครงสร้ างการบริ หารจัดการ 3 ลาดับชัน้ ได้ แก่ สภาผู้วา่ การ (Board of Governors), คณะกรรมการบริ หาร (Board
of Directors) และประธานv ต่างจากธนาคารโลกและ ADB ตรงที่ AIIB ไม่มีคณะกรรมการประเทศ (resident board)
คณะกรรมการ AIIB กาหนดให้ มกี ารประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์เป็ นระยะ ๆ แทน ปั จจุบนั
คณะกรรมการทาหน้ าที่ตดั สินใจในทุกโครงการ แต่ในอนาคต ได้ วางแผนให้ ฝ่ายบริ หารจัดการของธนาคารมีอานาจในการ
ตัดสินใจโครงการมากขึ ้นvi ตรงกันข้ ามกับระบบของธนาคารโลกและ ADB ที่โครงการใหม่ทกุ โครงการต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการ ซึง่ ทาให้ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างสาคัญ และมีบทบาทสาคัญในระบบการรับผิดของทังสอง
้
ธนาคาร อินโฟกราฟฟิ กด้ านล่าง แสดงให้ เห็นโครงสร้ างและการถือหุ้นของธนาคาร

ทีม่ า: South China Morning Post (2015)

ภาะผูกพันว่ าด้ วย “ความโปร่ งใส” และ “การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น” ของ AIIB
ประธาน AIIB ได้ ย ้าถึงความมุง่ มัน่ ของ AIIB ในการเป็ นองค์กรที่ “สะอาด” และมีภาระผูกพันที่จะพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ให้ เข้ มแข็งบนฐานมาตรฐานทางจริ ยธรรม เขาได้ ประกาศในหลายวาระว่า ธนาคารจะบรรลุ “ทัศนคติวา่ ด้ วยขีดความ
อดทนเป็ นศูนย์” ต่อคอร์ รัปชัน่
นโยบายข้ อมูลสาธารณะฉบับชัว่ คราวได้ รับการรับรองในเดือนมกราคม 2559 มีเนื ้อหาระบุให้ AIIB เปิ ดเผยข้ อมูลทัง้
ข้ อมูลองค์กรและข้ อมูลการดาเนินงาน ยกเว้ น “มีเหตุผลบังคับด้ านการรักษาความลับ”vii ทีส่ าคัญ นโยบายนี ้ระบุวา่
ธนาคารจะเผยแพร่เอกสารการประเมินด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมทีส่ าคัญviii การเปิ ดเผยข้ อมูลเอกสารเหล่านี ้เป็ นเรื่ อง
สาคัญ แต่นโยบายนี ้ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนเวลาที่จะเปิ ดเผย โดยเฉพาะว่า จะเปิ ดเผยข้ อมูลโครงการที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาหรื อไม่ หรื อจะเปิ ดเผยเฉพาะโครงการที่ผา่ นการอนุมตั แิ ล้ วเท่านัน้
AIIB ยังถูกเรี ยกร้ องให้ ตงกลไกเพื
ั้
่อตรวจสอบการจัดการและดาเนินการของธนาคารด้ วยix บทบาทการตรวจสอบนี ้จะ
ดาเนินการโดย Department of Compliance, Effectiveness and Integrity (แผนกกากับการปฏิบตั ิ ประสิทธิผลและ
บูรณาการจริ ยธรรม: ผู้แปล) ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นแล้ ว แต่ยงั อยูร่ ะหว่างการพัฒนาในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี ้

การคุ้มครองด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กุมภาพันธ์ 2559 AIIB ได้ รับรอง กรอบดาเนิ นการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Framework,
ESF) ซึง่ กาหนดมาตรฐานและนโยบายการนาไปปฏิบตั ิในโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร สามปี
จากนี ้กรอบนี ้จะถูกทบทวนและปรับปรุงx กรอบ ESF มีผลบังคับรายโครงการ ที่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้ านสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม 3 ด้ าน คือ ด้ านการประเมินและบริ หารจัดการโครงการ ด้ านการบังคับอพยพย้ ายถิ่นฐานใหม่ และด้ านชน
พื ้นเมือง
กรอบ ESF มีถ้อยคาบางส่วนที่คาดหวังได้ อย่างระบุวา่ AIIB รับรองหลักการการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ครอบคลุม การสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ ชมุ ชนท้ องถิ่น และการมีสว่ นร่วมกับสาธารณะ อย่างไรก็ตาม แม้ จะเต็มไปด้ วยวิสยั ทัศน์ก้าวหน้ า แต่กรอบ ESF
ก็ยงั คงมีจดุ อ่อนและช่องว่างอยู่จานวนหนึง่ กรอบ ESF ฉบับร่างมีการเผยแพร่เมื่อกันยายน 2558 และกลุม่ ประชาสังคม
ได้ มีโอกาสเข้ าไปแสดงความเห็นแบบรวบรัด กรอบฯ ที่ได้ รับการรับรองมีการปรับปรุงในหลายจุดสาคัญ เมื่อเทียบกับร่าง
แรก มีการรวมเอาประเด็นที่ภาคประชาสังคมแสดงความกังวลเข้ าไปด้ วย แต่จดุ อ่อนสาคัญก็ยงั คงอยู่
ในประเด็นการอพยพตังถิ
้ ่นฐานใหม่ AIIB ระบุวา่ จะไม่ (โดยเจตนา) สนับสนุนทางการเงินแก่โครงการที่มีสว่ นหรื อ
ก่อให้ เกิดการบังคับขับไล่ นับเป็ นความมุง่ มัน่ ที่นา่ ยกย่อง ภายใต้ กรอบนี ้ การขับไล่สามารถดาเนินการได้ เฉพาะ “ใน
รูปแบบที่สอดคล้ องกับหลักการพื ้นฐานของกระบวนการทางกฎหมาย” อย่างไรก็ตาม นิยามของการบังคับอพยพภายใต้
กรอบนี ้ ไม่ได้ รวมถึงการย้ ายถิ่นที่ดาเนินการตามอานาจการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรื อการบังคับภายใต้ กฎหมาย
ภายในประเทศ ซึง่ ในความเป็ นจริ งแล้ ว กฎหมายภายในของหลายประเทศสมาชิก AIIB ไม่ได้ มีข้อบังคับที่เข้ มแข็งพอทีจ่ ะ
เป็ นหลักประกันว่า โครงการที่กอ่ ให้ เกิดการอพยพตังถิ
้ ่นฐานใหม่ของประชาชน เป็ นโครงการที่สง่ เสริ มการอยูด่ กี ินดีของ
ประชาชนอย่างแท้ จริง หรื ออีกนัย ไม่ได้ รับประกันว่า การอพยพดังกล่าวและความเสีย่ งที่ตามมานันสมเหตุ
้
สมผลและ
ยอมรับได้ เมื่อเทียบกับผลดีตอ่ สาธารณะ
มาตรฐานที่พยายามสร้ างการคุ้มครองสิทธิและข้ อห่วงใยของชนพื ้นเมืองภายใต้ กรอบ มีมาตรฐานต่ากว่า มาตรฐานของ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศอืน่ ๆ ที่นา่ วิตกกังวลที่สดุ ร่างฉบับสุดท้ ายของกรอบถอดข้ อความทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องอ้ างอิง
ถึง หลักการยิ นยอมอย่าง “สมัครใจ ล่วงหน้า และได้รบั ข้อมูลพอเพียง” (free, prior and informed consent, FPIC) ซึง่ มี
อยูใ่ นร่างก่อน ๆ และทดแทนด้ วยข้ อความตามแนวคิดที่ไม่ชดั เจนอย่าง แนวคิดการให้คาปรึ กษาการยิ นยอมทีไ่ ด้รบั การ
แจ้งล่วงหน้าและเป็ นอิ สระ Free, Prior and Informed Consent (FPICon) ซึง่ เป็ นมาตรฐานทีเ่ ข้ มงวดทีต่ ่ากว่า และให้
สิทธิแก่ชนพื ้นเมืองน้ อยกว่าที่จะได้ รับตามมาตรฐานที่รับรองหลักการ FPIC
กรอบ ESF ได้ อ้างถึงกลไกการตรวจสอบที่ประชาชนสามารถยื่นข้ อร้ องเรี ยนได้ หากพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้ รับผลกระทบ
หรื อมีแนวโน้ มที่จะได้ รับผลกระทบด้ านลบ จากการล้ มเหลวของธนาคารในการบังคับใช้ กรอบ ESFxi ขณะที่เขียนบทความ
ฉบับนี ้ AIIB ได้ แต่งตังหั
้ วหน้ าแผนกนี ้แล้ ว แต่นโยบายในการดาเนินการยังไม่ได้ รับการรั บรอง และยังมีเจ้ าหน้ าที่ไม่เต็ม
กรอบอัตรากาลัง เช่นเดียวกับกลไกร้ องเรี ยนของสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ กลไกการตรวจสอบที่เข้ มแข็งเป็ นสิง่
สาคัญในการดารงความรับผิดชอบของธนาคาร
กลไกเหล่านี ้สามารถให้ การคุ้มครองประชาชนที่ได้ รับผลกระทบจาก
โครงการ หรื อดาเนินการชดเชยหากผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ ้นแล้ ว

ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ าง AIIB กับสถาบันการเงินอื่น ๆ
จีนพยามยามอย่างยิ่งในการเน้ นย ้าว่า AIIB จะเข้ ามาเติมเต็มงานของสถาบันการเงินพหุภาคีสถาบันการเงินอื่น ๆ
มากกว่าจะทาตัวเป็ นคูแ่ ข่ง เพราะ AIIB เป็ นสถาบันใหม่ และยังจาเป็ นต้ องรับพนักงานให้ เต็มอัตรา เพื่อดาเนินกิจการ อีก
ทัง้ AIIB ก็กาลังมองอาโอกาสที่จะเข้ าร่วมลงทุนโครงการกับสถาบันที่ตงมาก่
ั ้ อนด้ วย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559
ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารเพื่อการลงทุนยุโรป (EIB) และธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนายุโรป
(EBRD) ได้ ลงนามข้ อตกลงกับ AIIB เพื่อศึกษาโอกาสในการร่วมลงทุน บรรดาผู้นาของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริ กา ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม และธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ ยังได้ แสดงความ
สนใจที่จะร่วมลงทุนเช่นกัน ขณะที่เขียนบทความนี ้ 5 ใน 6 ของโครงการที่ AIIB อนุมตั ิ เป็ นโครงการร่วมลงทุน
นัยของการร่วมลงทุนนี ้ มีแนวโน้ มที่จะมีนยั สาคัญ ในด้ านหนึง่ การร่วมลงทุนจะเพิ่มขนาดของเงินทุนที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อการขาดแคลนเงินทุนที่เป็ นอยู่ การอัดฉีดเงินทุนสู่ AIIB จะช่วยทาให้ ธนาคารสามารถรวบรวมทรัพยากรกัน
ได้ ซึง่ จะช่วยให้ สามารถลงทุนในโครงการทีใ่ หญ่ขึ ้นได้ และกระจายความเสีย่ งทางการเงิน ที่สาคัญ ในกรณีที่ AIIB ร่วม
ลงทุนโครงการกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ น่าจะทาให้ มาตรฐานด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม หรื อนโยบาย
คุ้มครองของสถาบันเหล่านัน้ สามารถนามาบังคับใช้ ได้ และประชาชนที่ได้ รับผลกระทบน่าจะสามารถเข้ าถึงกลไกการ
ร้ องเรี ยนได้
สรุ ป
AIIB เป็ นสถาบันการเงินระหว่างประเทศสถาบันแรกที่ริเริ่มก่อตังโดยจี
้
น ที่โปรโมทตัวเองว่าเป็ น “โมเดลใหม่” พร้ อม
โครงสร้ างการบริ หารจัดการที่คล่องตัวกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และสอดคล้ องกับความต้ องการของเอเชีย ภูมิภาค
เอเชียกาลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนเงินทุนสาหรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน รัฐบาลทัว่ ทังภู
้ มิภาคต่างพยายาม
ดึงดูดการลงทุนของโครงสร้ างพื ้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะด้ านคมนาคม พลังงาน และโครงการอื่น ๆ ทีช่ ่วยสร้ างความ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ AIIB จะช่วยสนองความต้ องการนี ้ โชคไม่ดีที่การเข้ าถึงด้ านการเงินที่เพิ่มขึ ้นนี ้ได้ รับการตอบรับ
อย่างดีจากหลายประเทศ ดังหลักฐานการเพิม่ อย่างรวดเร็วของสมาชิก AIIB ในฐานะสถาบันใหม่ AIIB มีงานทีต่ ้ องทาอีก
มาก เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและนโยบายของสถาบัน ในฐานะธนาคารที่กาลังพัฒนา จึงจะถูกจับตาอย่างใกล้ ชิดถึง
การการดาเนินโครงการชุดแรก และสมรรถนะของ AIIB ในการดาเนินการด้ านมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมและสังคม
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