รุ กคืบ: การลงทุนโครงสร้ างพืน้ ฐานของจีนในอาเซียน
และภูมิภาคอื่น
เอกสารหมายเลข 5 – ธนาคารเฉพาะกิจจีน
ธนาคารเฉพาะกิจจีน ได้ เปิ ดดาเนินการในต่างประเทศมานานกว่าทศวรรษ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ออกสู่ตลาดโลก”
(Going Out strategy) ของรัฐบาลจีน ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ นี ้ รัฐจีนส่งเสริ มให้ บริ ษัทจีนขยายการดาเนินธุรกิจออกไปใน
ต่างประเทศ ด้ วยแรงจูงใจด้ านผลประโยชน์จากส่วนต่างอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้ าถึงตลาด
ทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีนอกประเทศในโลก ธนาคารเฉพาะกิจเหล่านี ้ได้ สร้ างรากฐานให้ จีนเติบโตอย่างรวดเร็ ว
จนเป็ น 1 ใน 5 นักลงทุนที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกi
ธนาคารเฉพาะกิจทังหลายของจี
้
นตังขึ
้ ้นในช่วงกลางทศวรรษ 90 เพื่อแยกภาคการเงินเพื่อสนองนโยบายออกจากภาค
การเงินเชิงพานิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจประเทศจีนมีทงหมด
ั้
3 แห่ง ได้ แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน (China
Development Bank) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าจีน (China Eximbank) และธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตรของ
จีน (Agricultural Development Bank of China)ii
การกาเนิดของธนาคารเฉพาะกิจเหล่านี ้ทาให้ “สีพ่ ี่ใหญ่” ธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของ [ธนาคารแห่งชาติจีน
(Bank of China) ธนาคารเพื่อการก่อสร้ างจีน (China Construction Bank) ธนาคารการเกษตรแห่งจีน (Agriculture
Bank of China) และธนาคารพาณิชย์อตุ สาหกรรมแห่งประเทศจีน (Industrial and Commerce Bank of China)]
สามารถเน้ นไปที่การดาเนินการเพื่อการพาณิชย์เพียงอย่างเดียวiii
ธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีนและธนาคารเพื่อการนาเข้ าและส่งออกแห่งประเทศจีน เป็ นตัวสาคัญในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์ ก้าวออกสูต่ ลาดโลก มีการลงทุนในต่างประเทศนับพันล้ านเหรี ยญ ในฐานะธนาคารเฉพาะกิจ บทบาทของ
ธนาคารทัง้ 2 แห่งนี ้คือให้ การสนับสนุนเป้าหมายทางนโยบายของรัฐบาลจีน และทังสองธนาคารจะมี
้
บทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งในด้ านการเงินภายใต้ โครงการ One Belt One Road (ดูเอกสารหมายเลข 3)
นับแต่ประกาศเปิ ดตัวโครงการ OBOR รัฐบาลจีนได้ อดั ฉีดเงินทุนจานวนมหาศาลเข้ าไปในสองธนาคารนี ้ จากรายงานของ
สือ่ มวลชนระบุวา่ ช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2558 ธนาคารกลางแห่งประเทศจีนได้ ใส่เงินให้ กบั ธนาคารเพื่อ
การพัฒนาประเทศจีนมากถึง 94,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และใส่ให้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้ าแห่งประเทศจีนอีก
90,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการในต่างประเทศiv

ธนาคารเพือ่ การพัฒนาประเทศจี น หรื อ China Development Bank (CDB) ได้ ให้ การสนับสนุนทางการเงินระยะกลางถึง
ระยะยาวให้ กบั กิจกรรมและโครงการที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจระดับชาติของจีน
ซึง่ รวมถึงโครงการด้ าน
โครงสร้ างพื ้นฐาน อุตสาหกรรม และโครงการสาคัญระดับประเทศอื่นๆ นอกจากนี ้ยังสนับสนุนด้ านการเงินให้ กบั โครงการ

ด้ านการศึกษา สาธารณสุข เกษตร ที่อยูอ่ าศัยเพื่อผู้มีรายได้ น้อย และโครงการด้ านสิง่ แวดล้ อมv CDB มีบทบาทสาคัญใน
การลงทุนในต่างประเทศของจีน ปี 2557 ธนาคารนี ้ได้ ปล่อยเงินกู้มลู ค่ามากกว่า 1 แสนเหรี ยญสหรัฐ ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศvi เทียบกับตัวเลขปี เดียวกันของกลุม่ ธนาคารโลก ปล่อยกู้เพียง 61,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐvii
ภายในประเทศจีน CDB ได้ ให้ การสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ อย่างโครงการเขื่อนสามผา (Three
Gorges Dam) โครงการส่งน ้าเหนือ-ใต้ และระบบสายส่งไฟฟ้ าหลายโครงการ และโครงการถนนและทางรถไฟความเร็ วสูง
ในอาเซียน CDB ได้ ลงนามบันทึกความเข้ าใจกับคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนทวิภาคี
นอกจากนี ้ได้ สนับสนุนทางการเงินให้ กบั โครงการที่มคี วามขัดแย้ ง อย่างโครงการท่อส่งก๊ าซจีน-พม่า โครงการโรงไฟฟ้ าถ่าน
หินหวงอาง (Vung Ang) ในเวียดนาม โครงการเขื่อนสะตึงอาไต (Stung Atai) ในกัมพูชา และอีกหลายโครงการ ธนาคารมี
การให้ ทนุ การศึกษากับนักเรี ยนจากประเทศลาวเพื่อศึกษาต่อในประเทศจีนด้ วย
ด้ วยเหตุที่ CDB ยังคงเดินหน้ าพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ โครงการ One Belt One Road จึงจะเป็ นเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ที่สาคัญviii ธนาคารได้ ให้ เงินสนับสนุนกองทุนเส้ นทางสายไหมจานวน 5% ของเงินทุนตังต้
้ นกองทุน และยังมี
กองทุนเฉพาะสาหรับการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานในอาเซียน ตัวอย่างเช่น ในปี 2557 นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี
จีน ได้ ให้ เงินจานวน 20,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการเชื่อมต่อระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่
ในจานวนนี ้รวมถึงเงินกู้พิเศษจานวน 10,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ที่ CDB จัดให้ สาหรับการพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานใน
ภูมิภาคix
มาตรฐานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ CDB
CDB อ้ างว่า ได้ นามาตรฐานการจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้ อมและสังคมมาใช้ กบั การดาเนินกิจกรรมของธนาคาร ทังที
้ ่
ธนาคารทาแค่เผยแพร่เอกสารสรุปเท่านัน้ ส่วนเอกสารฉบับเต็มไม่ได้ มีการเปิ ดเผยสูส่ าธารณะ แหล่งข้ อมูลเดียวเกี่ยวกับ
นโยบายเหล่านี ้ที่ประชาชนจะเข้ าถึงได้ คือรายงานของธนาคารในปี ที่ผา่ นมา
จากเอกสารฉบับสรุปที่เผยแพร่ การประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่ยื่นเสนอมา จะรวมถึงการประเมินความเสีย่ ง
ทางสังคมและสิง่ แวดล้ อม เอกสารยื่นขอกู้เงินต้ องมีการประเมินผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมด้ วย และธนาคารสามารถ
ปฏิเสธการขอกู้ยืมเงินด้ วยเหตุผลทางสิง่ แวดล้ อมได้ ที่สาคัญ ธนาคารสามารถระบุถึงมาตรฐานสิง่ แวดล้ อมรวมถึง
ค่าใช้ จา่ ยไว้ ในเงื่อนไขข้ อตกลงเงินกู้เพื่อผูกมัดผู้ก้ ใู ห้ ดาเนินการตามเงื่อนไขทางสิง่ แวดล้ อมทีต่ กลงไว้ x
CDB เป็ นภาคีสมาชิกข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ โครงการสิง่ แวดล้ อมแห่ง
สหประชาชาติด้านการเงิน (UN Environmental Program Finance Initiative) แม้ จะยังไม่ได้ ร่วมลงนามในหลักการอิเคว
เตอร์ แต่ธนาคารก็ได้ ตงคณะท
ั้
างานหลักการอิเควเตอร์ ขึ ้นเป็ นการภายใน และอ้ างว่าหลักการอิเควเตอร์ กาลังถูกนาไป
ปรับใช้ ในการพัฒนาธุรกิจของธนาคารxi
ขณะที่ CDB ให้ คามัน่ สัญญาในหลายเรื่ อง และได้ จดั ทามาตรฐานภายในองค์กร เพื่อจัดการกับความเสีย่ งด้ านสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม กระบวนการประเมินยังคงไม่โปร่งใส ไม่มีการเผยแพร่เอกสารรายโครงการ และไม่มีทงกลไกรั
ั้
บการร้ องเรี ยน
และช่องทางการสือ่ สารกับกลุม่ ผู้ได้ รับผลกระทบ เว็บไซด์ของธนาคารไม่มีกระทัง่ รายชื่อโครงการที่ครอบคลุม การขาด
ความโปร่งใสเป็ นการจากัดอย่างมากต่อประสิทธิผลของนโยบายด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมที่ต้องดาเนินการในปั จจุบนั

ธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศจี น หรื อ China Eximbank ก่อตังขึ
้ ้นเพื่อสนับสนุนและอานวยความสะดวก
ให้ การนาเข้ าและส่งออกสินค้ าจีน เพื่อช่วยเหลือบริ ษัทจีนในการทาสัญญาโครงการและลงทุนในต่างประเทศ และเพื่อ
ส่งเสริ มความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ าระหว่างประเทศxii
เช่นเดียวกับธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน China Eximbank เป็ นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของบริ ษัทจีนในการออกสูเ่ วที
โลก และได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมในโครงการต่างๆ ทัว่ โลก ในปี 2557 ธนาคารได้ ปล่อยเงินกู้ทงหมด
ั้
921,000 ล้ านหยวน
xiii
((ประมาณ 142,000 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ) โดยส่วนใหญ่จะลงไปที่โครงการด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน อุตสาหกรรมและการค้ า
รวมถึงการชิปปิ ง้ โครงสร้ างพื ้นฐานด้ านคมนาคม น ้ามันและก๊ าซ พลังงาน โทรคมนาคม อุตสาหกรรมการผลิต และ
โครงการด้ านเกษตร
เงินกู้ China Eximbank ส่วนใหญ่เป็ นการให้ ก้ เู ชิงพาณิชย์ แต่ธนาคารก็รับผิดชอบด้ าน concessional lending หรื อ เงินกู้
แบบมีเงื่อนไขผ่อนปรน ซึง่ หมายถึงเงินกู้หรื อสินเชื่อทีม่ ีอตั ราดอกเบี ้ยตา่ กว่าอัตราตลาด และระยะเวลาการชาระคืน
ยาวนานกว่า โดยส่วนใหญ่ เงินกู้นี ้มักจัดสรรผ่านรูปแบบเงินช่วยเหลือโพ้ นทะเลของจีนxiv
สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้ าน คือเป้าหมายสาคัญของ China Eximbank โดยธนาคารระบุวา่ “เรา
พัฒนาธุรกิจไปในทิศที่สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ทางการฑูตใหม่ของจีน” รวมถึงโครงการ One Belt One Roadxv
China Eximbank เป็ นตัวละครทางการเงินที่สาคัญในภูมิภาคอาเซียน สนับสนุนทางการเงินแก่หลายโครงการ รวมถึง
โครงการเขื่อนกาจาย (Kamchay) ในกัมพูชา ทางหลวงบัก๊ ยาง-หลังเซิน (Bac Giang-Lang Son) และโรงไฟฟ้ าพลังถ่าน
หินวินแดน Vin Than ในเวียดนาม เขื่อนอเนกประสงค์และระบบสายส่งไฟฟ้ าในลาว เงินกู้ชมุ ชนในพม่า และโครงการ
พัฒนาที่พกั อาศัยระดับหรูในกรุงเทพฯ ประเทศไทย China Eximbank เป็ นผู้ให้ ทนุ ใหญ่ทสี่ ดุ และเป็ นผู้จดั การระดับ
กองทุนความร่วมมือด้ านการลงทุนจีน-อาเซียน (CAF) (ดูเอกสารหมายเลข 4)
ธนาคารยังเข้ าไปมีบทบาทอย่างมากในการลงทุนโครงการเส้ นทางรถไฟเชื่อมต่อภายในภูมิภาคของจีน เมื่อปลายปี 2558
China Eximbank ได้ ลงนามสัญญาให้ ก้ เู งินแก่บริ ษัทรถไฟของรัฐบาลจีน เพื่อสนับสนุนการขยายเส้ นทางออกนอก
ประเทศ ข้ อตกลงนี ้ครอบคลุมถึงการให้ สนิ เชื่อสูงถึง 500,000 ล้ านหยวน (เกือบ 80,000 ล้ านเหรียญสหรัฐ) บริ ษัทนี ้ยังมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับข้ อเสนอโครงการพัฒนาเส้ นทางรถไฟในอินโดนีเซีย ลาว และประเทศไทย ซึง่ ทังหมดอาจได้
้
รับเงินกู้จาก
China Eximbank ผ่านข้ อตกลงนีxvi้
มาตรฐานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อมของ China Eximbank
China Eximbank ได้ มีการดาเนินการเปิ ดเผยมาตรฐานและนโยบายด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมของธนาคาร มากกว่าการ
ดาเนินการของสถาบันการเงินอืน่ ๆ ของจีนเกือบทังหมด
้
โดยธนาคารมีนโยบายพื ้นฐานทีเ่ รี ยกว่า แนวทางการประเมิ นผล
กระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมของโครงการภายใต้เงิ นกู้จากธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศจี น

(Guidelines for Environmental and Social Impact Assessments of the China Export and Import Bank’s Loan
Projects ) แนวทางนี ้ผูกพันกับโครงการทังในและต่
้
างประเทศ ครอบคลุมทังการประเมิ
้
นผลโครงการ การประเมินด้ าน
สิง่ แวดล้ อม และการบริ หารจัดการและกากับดูแลเงินกู้ของโครงการ
แนวทางดังกล่าวระบุวา่ ผู้ก้ ตู ้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบด้ านสิง่ แวดล้ อมท้ องถิ่นเมื่อไปลงทุนในต่างแดน ในกรณี
ที่ระบบและระเบียบของท้ องถิ่นไม่ดีเพียงพอ แนะนาให้ ผ้ กู ้ นู ามาตรฐานของจีน หรื อ “ข้ อปฏิบตั ิระหว่างประเทศ” มา
ดาเนินการxvii
แนวทางของ China Eximbank มีการระบุโดยสรุปเกี่ยวกับที่ดินและสิทธิในทรัพยากร และระบุวา่ การอพยพตังถิ
้ ่นฐานใหม่
ต้ องมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม และหากระดับผลกระทบรุนแรงมากควรมีการจัดหารื อสาธารณะ ธนาคารมีอานาจใน
การติดตามตรวจสอบโครงการในระหว่างดาเนินการ หากมีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ ้นระหว่างการพัฒนาหรื อการดาเนินงาน
โครงการ ธนาคารอาจระงับการเบิกจ่ายเงินกู้ รวมถึงสามารถเรี ยกร้ องให้ มกี ารชาระหนี ้เร็วขึ ้น หากผู้ก้ ไู ม่ได้ ดาเนิน
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นxviii ธนาคารยังสามารถเรี ยกร้ องให้ ลกู ค้ าปรับแก้ พฤติกรรม ระงับ
สินเชื่อที่ยงั ไม่ได้ เบิกจ่าย ออกจดหมายเตือน เข้ มงวดกับการทาธุรกิจมากขึ ้น และถอนสินเชื่อหากผู้ก้ ไู ม่ปฎิบตั ิตามxix
แม้ แนวทางด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมปี 2550 ดังกล่าว จะระบุถึงโครงการในต่างประเทศอย่างชัดเจน และแตะประเด็น
สาคัญ ๆ หลายประเด็น แต่มาตรฐานในเอกสารนี ้ก็ยงั อยูใ่ นระดับพื ้นฐาน และมีแค่ 21 มาตราสัน้ ๆ ยังคงไม่มีการระบุถึง
ช่องทางการขอรับข้ อมูลของสาธารณะในแต่ละโครงการและไม่มกี ลไกรับเรื่ องร้ องเรี ยน ไม่มกี ารเปิ ดเผยรายละเอียดและ
ผลการประเมินโครงการ ไม่ตา่ งจากกรณีของธนาคารเพื่อการพัฒนาประเทศจีน ประสิทธิภาพของแนวทางนี ้ถูกลดทอนลง
อย่างมีนยั สาคัญจากการไม่มีดงั กล่าว อย่างไรก็ตามแนวทางนี ้ยังสามารถใช้ เป็ นจุดอ้ างอิงสาหรับชุมชนและกลุม่ ประชา
สังคมที่จะแสวงการมีสว่ นร่วมกับ China Eximbank หรื อรณรงค์เกี่ยวกับโครงการที่ China Eximbank ให้ ก้ ู
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