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HSBC đệ trình kiến nghị phát triển hạ tầng bền vững tại Đông Nam Á
trong hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN
HSBC vừa đệ trình một số kiến nghị giúp Đông Nam Á có thể thu hút đầu tư tư nhân tốt hơn
đối với các dự án mang tính bền vững cả về mặt kinh tế lẫn môi trường. Được trình bày
trước các Bộ trưởng tài chính ASEAN ngày hôm nay ngay trước hội nghị bộ trưởng thường
niên, các kiến nghị đưa ra nhằm ứng phó tình hình biến đổi khí hậu đang gây ảnh hưởng lên
khu vực cũng như nhu cầu đầu tư tư nhân ngày càng tăng để thu hẹp sự thiếu hụt vốn đầu
tư cơ sở hạ tầng.
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tình hình biến đổi khí hậu nếu không có các biện
pháp khắc phục có thể làm giảm tổng sản lượng quốc nội (GDP) của khu vực xuống 11% đến
cuối thế kỷ 211. Hơn nữa, ADB cho rằng khu vực công của ASEAN có thể đáp ứng chưa đến
50% tổng lượng vốn đầu tư cần thiết. Để thu hẹp khoảng cách thiếu hụt này, các quốc gia
thành viên ASEAN cần phải từng bước hành động nhằm khuyến khích sự tham gia nhiều hơn
từ khu vực tư nhân trong đầu tư hạ tầng.
Trong bộ tài liệu đệ trình có tiêu đề: ‘Đầu tư hạ tầng bền vững tại ASEAN’, HSBC đưa ra ba
kiến nghị nhằm thu hút đầu tư tư nhân trong việc phát triển bền vững cơ sở hạ tầng tại ASEAN.
Đề nghị 1: Phát hành ‘Báo cáo Thực hiện Cơ sở hạ tầng bền vững” thường niên
Tại thời điểm hiện tại, chưa có một báo cáo nào riêng biệt, chuyên sâu, chuẩn hóa và được
công nhận để các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các ngân hàng phát triển và khu vực tư
nhân có thể dùng để đánh giá tiến trình thực hiện cũng như xác định các cơ hội phát triển khu
vực ASEAN. Hợp tác với các tổ chức đa phương, bản báo cáo sẽ cung cấp:
• Một danh sách chia sẻ các kinh nghiệm và sáng kiến mà các quốc gia và các thành phố
có thể cân nhắc áp dụng để mở rộng thu hút tài trợ các dự án hạ tầng bền vững.
• Các báo cáo tiến độ định kỳ về môi trường đầu tư cũng như nỗ lực của các nước thành
viên ASEAN trong việc khuyến khích đầu tư hạ tầng bền vững; và
• Các đề nghị liên quan đến cách thức giúp thu hút đầu tư vào hạ tầng bền vững dựa trên
các thước đo cụ thể và phản hồi từ các bên liên quan trong chính phủ, các tổ chức quốc
tế và khu vực tư nhân.
Đề nghị 2: Xây dựng một Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Thành thị ASEAN
Dựa trên Mạng lưới Thành phố Thông minh của ASEAN2, Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Thành thị
ASEAN giúp cung cấp năng lực xây dựng cho các nhà lãnh đạo thành phố và lãnh đạo khu
vực công, từ đó họ được trang bị tốt hơn để làm việc với khối tư nhân trong việc phát triển các
dự án hạ tầng bền vững có khả năng hợp tác với các ngân hàng. Sáng kiến này có thể bao
gồm:
• Phát triển các bộ công cụ (biểu mẫu, mô hình, các nguồn tài nguyên hỗ trợ) dành cho các
cán bộ viên chức sử dụng khi họ phát triển các dự án hạ tầng bền vững.
• Các buổi đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến dành cho các các bộ viên chức về các chủ đề
chính liên quan cơ sở hạ tầng bền vững, được phát triển dựa trên các chương trình đào
tạo hiện có.
• Tổ chức Hội nghị trường niên Các nhà Lãnh đạo Cơ sở hạ tầng Thành phố Thông minh
cho các cán bộ viên chức tại các nước ASEAN nhằm kết nối và chia sẻ kinh nghiệm.
Đề nghị 3: Phát triển Bộ công cụ Tài chính chiến lược nhằm huy động nguồn vốn tư
nhân tại ASEAN
Hợp tác với các ngân hàng phát triển và khu vực tư nhân, bộ công cụ tài chính nhằm giúp:
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Chuẩn hóa các công cụ giúp giải quyết các rủi ro thường xảy ra liên quan đến các dự án
hạ tầng bền vững cũng như đáp ứng được các yêu cầu của các nguồn tài trợ khác nhau
cho các dự án đầu tư.
Làm việc với các ngành và các ngân hàng phát triển nhằm giới thiệu cách thức tiếp cận
tài chính chiến lược nhằm kêu gọi trên diện rộng hơn các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi ích
đầu tư trong dài hạn;
Làm việc với các ngân hàng phát triển quốc gia và quốc tế nhằm xây dựng các tiện ích và
chương trình tập trung cho ASEAN.

Mukhtar Hussain, Giám đốc các Hành lang thương mại khu vực châu Á Thái Bình Dương
của HSBC cho biết: ”Giải quyết các thách thức về môi trường không còn đơn thuần ở phạm
vi đạo đức mà còn nằm ở khía cạnh kinh tế. Phát triển cơ sở hạ tầng gắn với phát triển bền
vững sử dụng đầu tư từ khu vực tư nhân và khu vực công là cách duy nhất giúp ASEAN giải
quyết các thách thức do biến đổi khí hậu gây ra đối với các nền kinh tế trong khu vực này.
Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng lên các cá nhân, các quốc gia, doanh nghiệp và các nhà
đầu tư. Do đó, tìm kiếm và áp dụng các giải pháp hỗ trợ nên là sự nỗ lực từ nhiều phía bao
gồm các ngân hàng toàn cầu như HSBC. Chúng tôi hy vọng những kiến nghị này là sự đóng
góp hữu ích nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong dài hạn.”
Ước tính trong vòng 15 năm tới, sẽ cần tới khoảng 100 ngàn tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào hạ
tầng bền vững mới trên toàn cầu - bao gồm tài trợ cho hạ tầng năng lượng sạch, giao thông
bền vững, hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải - để có thể đáp ứng được mục tiêu của
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu nhằm giới hạn gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2
độ C3. Cam kết thứ ba theo Hiệp định Paris là “dòng chảy tài chính phải nhất quán với lộ
trình tiến tới khí thải nhà kính thấp và tăng trường không ảnh hưởng khí hậu”.
Đông Nam Á đã tiến hành những bước đi quan trọng nhằm khai phá tiềm năng đầu tư từ
khối tư nhân trong việc giải quyết biển đổi khí hậu. Những bước đi này bao gồm:
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Đưa vào áp dụng bộ Tiêu chuẩn Trái phiếu xanh ASEAN vào tháng 11 năm 2017 tại
Diễn đàn thị trường vốn ASEAN. Động thái này tạo lập bộ khung chuẩn để phát triển các
loại trái phiếu xanh mới trong lúc tăng cường sự minh bạch, tính nhất quán và đồng bộ
của những thương vụ phát hành4. Tiếp đó là việc giới thiệu bộ Tiêu chuẩn Trái phiếu xã
hội ASEAN và bộ Tiêu chuẩn Trái phiếu bền vững ASEAN vào tháng 10 năm 20185.
Năm ngoái, Malaysia đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ điện từ nguồn năng lượng tái tạo lên 20%
cho tới năm 20306.
Indonesia công bố việc điều chỉnh chính sách tài khóa để khuyến khích sản xuất các
phương tiện đi lại thân thiện với môi trường7.
Việt Nam đang tiến tới hoàn thành một số dự án nhà máy điện năng lượng mặt trời công
suất lớn vào cuối năm nay8.
Vào tháng 3 năm 2019, Philippines (cùng với Bhutan, Mông Cổ và Việt Nam) đã ký Hiệp
ước hợp tác Nam – Nam để tiếp cận nguồn tài chính hỗ trợ giải quyết biến đổi khí hậu,
đặc biệt là Quỹ khí hậu xanh (GCF). Hiệp ước kêu gọi những cam kết cao nhất về mặt
chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu và theo đuổi tăng trưởng xanh như một ưu
tiên cấp thiết9.
Ngân hàng Trung Ương Singapore đã đưa ra Kế hoạch hỗ trợ trái phiếu xanh Singapore
vào tháng 6 năm 2017 cung cấp gói hỗ trợ tài chính về phí tư vấn liên quan tới bảo lãnh
tài trợ xanh10.
Thái Lan lên kế hoạch xây dựng các trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất trên thế
giới để phục vụ nền kinh tế lớn thứ hai tại Đông Nam Á và thúc đẩy tỷ lệ sử dụng năng
lượng sạch của đất nước11.
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Tập đoàn HSBC
HSBC Holdings plc, công ty mẹ của Tập đoàn HSBC, có trụ sở chính tại London. Tập đoàn phục vụ cho các khách
hàng tại 66 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Mỹ La-tinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài
sản trị giá 2.558 tỷ đô la Mỹ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, Tập đoàn HSBC là một trong những tổ chức ngân
hàng và dịch vụ tài chính lớn nhất trên thế giới.
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