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Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới không hoàn toàn là một dự án trừu tượng hoặc hão
huyền và người ta có thể chứng minh nó là một thực tế, được hỗ trợ bằng đồng tiền
mạnh của Trung Quốc. Do đó, trong khi Washington vẫn loay hoay thảo luận về một
chính sách tổng thể đối với châu Á, Bắc Kinh đang mở đường - theo cả nghĩa đen
và nghĩa bóng – trong toàn khu vực và còn xa hơn nữa.

Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc là một dự án thương mại đa quốc
gia, nó cũng lớn lao như tham vọng của Trung Quốc. Kết hợp giữa “vành đai kinh
tế” trên bộ và một tuyến vận tải hàng hải, sáng kiến này nhằm phát triển một
mạng lưới thương mại liên kết các quốc gia và lục địa. Các khoản đầu tư tập trung
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chủ yếu vào cơ sở hạ tầng nhằm thiết lập các trung tâm thương mại mới dọc tuyến
liên kết các khu vực thông qua các hệ thống đường sắt, bến cảng, hệ thống vận
chuyển năng lượng và công nghệ. Một khái niệm tương đối mới lạ được Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, một số dự án liên quan đến Sáng
kiến Con đường Tơ lụa Mới - còn được gọi là “Một vành đai, Một con đường” (OBOR
hoặc B&R) - đang được lên kế hoạch xây dựng, đang xây dựng hoặc đã được hoàn
thành trong thời gian gần đây. Con đường Tơ lụa Mới là một khái niệm mơ hồ ngay
từ giai đoạn hình thành, bao gồm nhiều dự án và tất cả các nước được hoan nghênh
tham gia. Vì những lý do đó, nó được cho là một dự án trừu tượng hoặc hão huyền.
Tuy nhiên, người ta có thể chứng minh được rằng, Con đường Tơ lụa Mới là một
thực tế, được hỗ trợ bằng đồng tiền mạnh của Trung Quốc. Do đó, trong khi
Washington vẫn loay hoay thảo luận về một chính sách tổng thể đối với châu Á,
Bắc Kinh đang mở đường - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – trong toàn khu vực
và còn xa hơn nữa.

Hiện đại hóa mạng lưới thương mại cổ đại

Con đường Tơ lụa Mới có thể được coi là một sự hồi sinh trong thế giới hiện đại của
Con Đường Tơ Lụa vốn được khởi xướng dưới triều đại Tây Hán. Mạng lưới ban đầu
đã mở ra nhiều khu vực khác nhau trên bộ và trên biển, cho đến khi những tiến bộ
về hàng hải đã khiến cho các tuyến đường bộ không thể cạnh tranh được về mặt
kinh tế.

Con đường Tơ lụa xuyên qua các vùng đất gọi là “Tây vực” (xi yu), hay còn gọi là
“các vùng đất phía Tây”. Các vùng đất này nằm về phía Tây của Ngọc Môn Quan,
bao gồm cả khu vực Tân Cương cũng như Trung Á ngày nay. Cả hai vùng đất này
đều có tầm quan trọng chiến lược ít nhất là từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên.
Theo một nghĩa rộng nhất, “Tây vực” còn trải dài hơn nữa về phía Tây, đến tận tiểu
lục địa Ấn Độ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.

Giống như đa số các trường hợp được hồi sinh, Con đường Tơ lụa Mới của Trung
Quốc kế thừa một số khái niệm nhất định trong phiên bản gốc, đồng thời điều
chỉnh cho thích ứng với tình hình hiện nay. Đáng chú ý, sáng kiến Con đường Tơ lụa
Mới tập trung vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng “cứng” (như đường xá, đường
sắt và đường ống dẫn năng lượng) và các dự án “mềm” như các dự án thương mại
điện tử. Có thể hình dung, xe tải, tàu hỏa và hệ thống đường ống chuyên chở hàng
hoá và dầu thô đã thay thế các đoàn lữ hành di chuyển bằng lạc đà chất đầy tơ lụa
và hổ phách.
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Khía cạnh hiện đại khác của Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới là việc thể chế hóa cơ
chế tài chính. Cụ thể là, Bắc Kinh đã thiết lập Quỹ Con đường Tơ lụa trị giá 40 tỷ
USD vào tháng 12 năm 2014 để đầu tư vào Con đường Tơ lụa Mới. Số tiền này được
huy động từ một số nguồn, trong đó có Cục điều hành ngoại hối quốc gia, Tập đoàn
Đầu tư Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Phát
triển Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đã thành lập một cơ quan đầu tư đa quốc gia:
Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) trị giá 100 tỷ đô-la với sự tham gia
của 57 quốc gia trong đó có Đức, Anh, Pháp, và Nga, nhưng không có Mỹ, là một
ngân hàng phát triển phân bổ vốn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đây cũng
được coi như một phần của sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới. Tuy nhiên, ngay cả
ngân khố quốc gia Trung Quốc cũng không đủ khả năng đáp ứng hơn 1 nghìn tỷ đô
la chi phí cho Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới. Để giải quyết phần thiếu hụt, các
ngân hàng phát triển khu vực và quốc tế (như Ngân hàng Tái thiết và Phát triển
châu Âu, Ngân hàng Phát triển Châu Á và Ngân hàng Thế giới), chính phủ các nước,
và các chủ thể tư nhân cũng đang phải hỗ trợ tài chính.

Về nguyên tắc “cùng thắng”

Trung Quốc đang tiếp thị Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới của mình thành một viễn
cảnh “cùng thắng” (shuang ying) đối với tất cả các nước tham gia. Đối với Bắc Kinh,
lợi ích là thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước thông qua khắc phục tình trạng sản
xuất dư thừa trong ngành công nghiệp, đồng thời mở ra các thị trường mới ở nước
ngoài. Mô hình tăng trưởng mới của Trung Quốc lấy động lực là sự gia tăng về nhu
cầu quốc tế đối với hàng Trung Quốc. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi Trung
Quốc đang phải thích ứng với trạng thái “bình thường mới” (new normal) với mức
tăng trưởng chỉ 1 con số sau nhiều thập kỷ tăng trưởng luôn ở mức 2 con số. Dự án
cũng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho Trung Quốc bằng cách cung cấp thêm
các đường ống dẫn dầu khí bên cạnh các tuyến đường truyền thống mà Trung Quốc
đang phải phụ thuộc đi qua eo biển Malacca và Biển Đông. Ngoài ra, mục tiêu cốt lõi
của Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới là thu hẹp khoảng cách đầu tư giữa miền Đông
và miền Tây Trung Quốc, giảm chênh lệch về phát triển kinh tế giữa các vùng miền
trong cả nước. Tăng trưởng kinh tế được coi là một “phương thuốc” để ngăn chặn
chủ nghĩa ly khai sắc tộc tại một số khu vực như Tân Cương. Tất cả những yếu tố
nêu trên đều là động lực bên trong của Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới của Trung
Quốc. Trong mỗi giai đoạn thực hiện chương trình cải cách to lớn, Sáng kiến Con
đường Tơ lụa Mới là một thành tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và chính
sách đối ngoại của Trung Quốc. Trên thực tế, Con đường Tơ lụa Mới thuộc quyền
điều hành của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (NDRC).
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Đối với các chính phủ các nước thành viên, Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới giúp
phát triển các khu vực hoặc quốc gia có nền kinh tế kém phát triển. Ví dụ, tổng
thống Pakistan đã ca ngợi Hành lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan trong dự án Con
đường Tơ lụa Mới là “tượng đài của thế kỷ” (Iftikhar 2016) với hàng tỷ người trong
khu vực được hưởng lợi từ các tuyến đường mới, tuyến đường sắt dài 1.800 km,
đường ống dẫn dầu và một bến cảng trị giá hàng tỷ đô la ở Gwadar.

Con đường Tơ lụa Mới là một dự án lớn, mang lại nguồn lợi cho các nền kinh tế mới
nổi cũng như đang phát triển: một ngôi làng xa xôi ở ngoại ô Kyrgyzstan có thể
được hưởng lợi ích kinh tế không khác gì một nước thành viên của Liên minh châu
Âu. Ví dụ, Đức và Ba Lan đang xây dựng một số cảng cạn và khu công nghiệp liên
quan đến Con đường Tơ lụa Mới (Shepard 2016). Do đó, đối với các chính phủ thành
viên, Con đường Tơ lụa Mới một mặt tạo ra công ăn việc làm, phát triển cơ sở hạ
tầng và kinh tế, đồng thời trở thành một phần của chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặt
khác, các khu vực có con Con đường Tơ lụa Mới đi qua cũng có nhiều đỏi hỏi: các
công ty Trung Quốc thông thường thích sử dụng lực lượng lao động người Trung
Quốc thay vì lao động địa phương, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới cơ hội
việc làm ở các nước sở tại. Các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn cũng là các
mối quan tâm đáng kể của các chính phủ sở tại, cũng như việc bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ. Ngoài ra, khó khăn trong việc tiếp cận thị trường Trung Quốc của các
doanh nghiệp nước ngoài cũng là vấn đề rất đáng quan tâm.

Đối với khu vực kinh tế tư nhân, Con đường Tơ lụa Mới cũng tạo ra cơ hội kinh
doanh mới. Theo “PricewaterhouseCoopers” (2016), các doanh nghiệp tư nhân được
hưởng lợi nhiều nhất gồm các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng, như các nhà
cung cấp công nghệ, nguyên liệu thô, thiết bị và linh kiện; cũng như các công ty
xây dựng, dịch vụ có thể hợp tác với các công ty Trung Quốc ở các thị trường nước
ngoài. Phương thức ưa chuộng của thành phần tư nhân hiện nay là hợp tác dưới
hình thức đối tác công-tư (PPPs). [1] Thật vậy, các công ty Trung Quốc ngày càng
ưa chuộng quan hệ hợp tác giữa nhà nước với tư nhân trong các dự án cơ sở hạ
tầng và đang mang lại những lợi ích to lớn cho thành phần kinh tế nhà nước thông
qua Con đường Tơ lụa Mới (PricewaterhouseCoopers 2016).

Với mục tiêu thúc đẩy một kịch bản “cùng thắng” về tă ng trưởng kinh tế, phát
triển cơ sở hạ tầng, tạo việc làm, kết nối quốc tế và khu vực, tdự án của Con đường
Tơ lụa Mới cần sự hợp tác với các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc, các công
ty và các chủ thể nhà nước khác. Tác động của mối quan hệ đối tác này
sẽ được thảo luận ở phần tiếp theo.
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Sự tham gia của khu vực nhà nước và tư nhân

Bởi vì ra đời muộn, các doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc, đặc biệt là các doanh
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đã có những bước đi chậm rãi nhưng vững chắc vào các
lĩnh vực truyền thống vốn do nhà nước chi phối. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà
nước (SOEs) vẫn chiếm ưu thế về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) của Trung
Quốc (Backaler 2014). Xu thế này sẽ tiếp tục vì chính quyền trung ương chủ trương
cho các doanh nghiệp quốc doanh đóng vai trò chủ chốt trong các dự án thuộc
Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới. Trên thực tế, vai trò của chính phủ Trung Quốc đối
với nguồn vốn FDI đã dần thay đổi từ quản lý, điều tiết sang hỗ trợ, thúc đẩy (KPMG
2015), và các doanh nghiệp quốc doanh là một kênh thương mại mà nhà nước lựa
chọn. Do FDI của Trung Quốc chảy vào các dự án Con đường Tơ lụa Mới ngày một
lớn [2] nên sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước sẽ là một thành phần
không thể thiếu của sáng kiến này.

Trong các quốc gia theo chủ nghĩa nghiệp đoàn [3] , các doanh nghiệp nhà nước có
thể cung cấp con đường duy nhất để kinh doanh - ít nhất cho đến khi các công ty tư
nhân và/hoặc các nguyên tắc thị trường tự do chiếm tỷ lệ lớn hơn.
[4]

Cho đến lúc đó, các công ty nhà nước được chính phủ hậu thuẫn có thể đầu tư trong
các lĩnh vực đặc thù như năng lượng, viễn thông hoặc quốc phòng.
[5]

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhà nước cũng gặp phải nhiều thách thức và thường
bị thua lỗ. Cụ thể, ở Trung Quốc, các doanh nghiệp nhà nước “nợ nhiều hơn và
khả năng trả nợ yếu hơn các doanh nghiệp tư nhân, dù được hưởng thời hạn vay
lâu hơn do chính phủ hỗ trợ” (Bloomberg 2016). [6] Sự không minh bạch trong các
doanh nghiệp nhà nước cũng là một trở ngại, dẫn đến hành vi tìm kiếm đặc lợi, làm
tăng nguy cơ tham nhũng, hối lộ, cũng như thông tin không đáng tin cậy về chi phí,
doanh thu và hiệu suất hoạt động. Tất cả các yếu tố này làm gia tăng đáng kể các
rủi ro khi hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước so với hợp tác với các doanh
nghiệp thuộc khu vực tư nhân. Chất lượng và chi phí của các dự án cơ sở hạ tầng
cũng có thể bị ảnh hưởng. Theo một nghiên cứu gần đây của Trường Kinh doanh
Said Saar thuộc Đại học Oxford (Ansar và et al. 2016) đã thăm dò 95 dự án đường
bộ và đường sắt lớn của Trung Quốc trong 3 thập kỷ gần đây, các dự án đều hoàn
thành đúng hoặc trước hạn. Tuy nhiên, chi phí xây dựng thực tế trung bình cao hơn
30,6% so với chi phí ước tính, chi phí của ¾ số dự án giao thông ở Trung Quốc vượt
quá ngân sách. Nghiên cứu cho rằng, động lực để các quan chức và nhà thầu Trung
Quốc là việc hoàn thành công trình trong khoảng thời gian ngắn nhất là phần
thưởng ngay cả khi nảy sinh các vấn đề liên quan đến chi phí, chất lượng, an toàn
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lao động, tác động đến môi trường, hoặc quá trình tham vấn cộng đồng.

Các chính phủ và các đối tác tư nhân sở tại thường gặp phải một loạt các khó khăn
đặc thù khi hợp tác với các doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Trong khi cải
cách tổng thể đối với hệ thống doanh nghiệp quốc doanh tại Trung Quốc là giải
pháp dài hạn và hiệu quả hơn, thực tế cho thấy các doanh nghiệp này có vai trò
chiến lược đối với nhà nước, do đó có khả năng duy trì được vị thế độc quyền đối
với ngành công nghiệp, cả trong nước lẫn các dự án đầu tư ra nước ngoài. Tuy
nhiên, Con đường Tơ lụa Mới đem lại cơ hội cùng với những thách thức.

Ví dụ, sáng kiến đầy tham vọng mang tên Con đường Tơ lụa Mới có thể khuyến
khích các doanh nghiệp nhà nước thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt
động thương mại của họ. Đối với một nước hiện vẫn đang tìm cách thích nghi với
các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài như Trung Quốc thì việc thực hiện các tiêu
chuẩn thực hành tốt nhất là một bước cần thiết khi hoạt động trong môi trường kinh
doanh mới ở nước ngoài. Ví dụ, “Hướng dẫn về công tác quản trị doanh nghiệp
trong các doanh nghiệp nhà nước” của OECD công bố năm 2005 đã chỉ ra một số
vấn đề cụ thể đối với các doan nghiệp nhà nước, đồng thời đưa ra những lời khuyên
trong công tác quản trị nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả. [7] Tương
tự, gần đây Liên hợp quốc công bố tài liệu về Đối tác Toàn cầu vì Giao thông Bền
vững nhằm hỗ trợ quá trình thiết lập các tiêu chuẩn thông lệ tốt nhất trong các vấn
đề môi trường và an toàn, nhất là đối với ngành giao thông. Đây sẽ là đặc điểm nổi
bật của các dự án thuộc Sáng kiến Con đường Lụa Mới. Các hiệp định đa phương
hoặc song phương, hợp đồng liên doanh, và/hoặc các hiệp định đối tác tác công-tư
cũng đưa ra các phương thức hợp lý để quy định các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất
đối với sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước vào các dự án thương mại.
[8]

Các nước sở tại cũng sẽ gặp vấn đề tương tự. Con đường Tơ lụa Mới sẽ thúc đẩy các
chính phủ không những phải chấp nhận các tiêu chuẩn thực hành quốc tế tốt nhất,
mà còn cải thiện môi trường đầu tư tổng thể của họ để thu hút FDI từ Sáng kiến
Con đường Tơ lụa Mới. Một trường hợp nghiên cứu điển hình là Dự án đường vành
đai Almaty (còn được biết đến qua tên viết tắt bằng tiếng Nga là BAKAD) - một
phần của đường cao tốc xuyên quốc gia “Tây Trung Quốc - Tây Châu Âu”, đồng thời
là dự án đầu tiên được triển khai theo mô hình đối tác công-tư không chỉ ở
Kazakhstan mà còn toàn bộ khu vực Trung Á. BAKAD là một dự án thí điểm của Con
đường Tơ lụa Mới, là mô hình đối tác công-tư đầu tiên được xây dựng trong khuôn
khổ pháp lý mới, được sửa đổi đáng kể đối với bộ luật được xây dựng vào năm
2014, là một phần của chương trình cải cách mới của Kazakhstan, được gọi là “Nurl
y Zhol”.
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[9]
Những nỗ lực trong việc ban hành các đạo luật liên quan đến mô hình đối tác
công-tư đã
tạo ra điều kiện cho phép các nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào BAKAD, trong đó có
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu.

Ví dụ, tháng 5 năm 2015, [10] “Luật về Độc quyền Tự nhiên” của Kazakhstan đã
được sửa đổi để tăng tính minh bạch về thuế quan và các hoạt động độc quyền,
đơn giản hóa thủ tục thuế, bảo vệ người tiêu dùng, tạo thuận lợi cho việc xử lý hồ
sơ bỏ thầu và loại bỏ các chi phí không cần thiết. Trên thực tế, BAKAD có thể là một
kế hoạch chi tiết cho mô hình đối tác công-tư trong các lĩnh vực cần thu hút vốn để
phục vụ Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới.

Do đó, trong khi vai trò quan trọng của khu vực kinh tế công tạo ra những thách
thức, thì Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới có thể mở đường cho việc áp dụng các
biện pháp quản trị doanh nghiệp theo định hướng thị trường. Điều này rất quan
trọng để các nhà đầu tư tư nhân khi cân nhắc góp vốn vào các dự án tốn kém và
dài hạn thuộc Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới. [11]

Hệ lụy đối với thế giới và Mỹ

“Ngoại giao kinh tế” là giải pháp quan trọng của Bắc Kinh nhằm kết nối với cộng
đồng quốc tế (Ewert, Poeter và Fermont 2016), và Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới
là một cơ chế then chốt để thực hiện chính sách này. Do đó, Bắc Kinh và các nước
tham gia đã đặt Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới và AIIB vào vị trí có mức ưu tiên
cao.

Theo quan điểm của Bắc Kinh, thúc đẩy chính sách “ngoại giao kinh tế” mềm có lợi
hơn so với xuất khẩu “sức mạnh cứng” ra bên ngoài. Bắc Kinh đã coi sự tốn kém và
khó lường của xung đột quân sự ngược lại với chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế nội địa bền vững [12] , coi đó là điều kiện quan trọng để đảm bảo sự ổn định
trong nước và duy trì chế độ.
[13]
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Do đó, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh rằng, Con đường Tơ lụa Mới không phải là một dự
án đối ngoại mà là một dự án có đinh hướng kinh tế. Điều này rất quan trọng với
Bắc Kinh bởi vì các khu vực mà Con đường Tơ lụa Mới đi qua đều có vị trí quan
trọng chiến lược.

Cũng giống Con đường Tơ lụa thời cổ đại, trong Con đường Tơ lụa Mới, khu tự trị
Tân Cương (đặc biệt là Urumqi và Kashgar) và khu vực Trung Á đóng vai trò trung
tâm. Thực ra, động lực chính của Con đường Tơ lụa Mới là phát triển và kết nối với
khu tự trị Tân Cương, từ đó ngăn chặn xu thế ly khai và cực đoan tôn giáo. Nga rất
quan ngại vì Trung Á có vai trò quan trọng và trung tâm trong Sáng kiến Con đường
Tơ lụa Mới, trong khi khu vực này được cũng được coi là một phần “sân sau” của
Nga nên cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt hơn không chỉ do nguồn Ω dự trữ năng
lượng dồi dào mà còn vì vị trí chiến lược của khu vực này trong vai trò là một “điểm
nối” của “vành đai kinh tế” Con đường Tơ lụa Mới kết nối thương mại giữa phía
đông và phía tây. Kazakhstan và Kyrgyzstan cũng là các thành viên của Hiệp hội
kinh tế Á-Âu (EEU) cùng với Nga. [14] Vì thế, trừ khi hai bên thúc đẩy các lĩnh vực
hợp tác có lợi ích chung, xung đột tiềm tàng về địa-chính trị giữa Nga và Trung
Quốc sẽ luôn thường trực.
[15] Đối với các
nước Trung Á, lợi ích về thương mại và FDI tại thời điện hiện tại là rất lớn, nhất là
trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang xuống dốc, xuất khẩu dầu mỏ giảm sút,
một số hạng mục cấm vận kinh tế được áp dụng đối với Nga đã ảnh hưởng tiêu cực
đến nguồn kiều hối do công nhân các nước Trung Á gửi về.
[16]
Do đó, các nước khu vực này đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế, tham gia và
thực hiện các hướng dẫn của WTO một cách linh hoạt hơn, đồng thời, cải thiện tổng
thể môi trường đầu tư và thương mại
[17]
để thu hút FDI, thể hiện qua dự án BAKAD và chương trình cải cách lập pháp gần
đây ở Kazakhstan.

Tuy nhiên, sự tham gia của nhà nước Trung Quốc thông qua các doanh nghiệp quốc
doanh (SOEs) và các doanh nghiệp được chủ thể mà nhà nước hậu thuẫn có thể
thách thức khái niệm về dự án Con đường Tơ lụa Mới như là một dự án thương mại
thuần túy không có yếu tố chính trị. Nếu Bắc Kinh can thiệp quá mức, hoặc có các
hoạt động quân sự có liên quan gì đến Con đường Tơ lụa Mới không, nhận thức
quốc tế về Con đường Tơ lụa Mới có thể nhanh chóng thay đổi. Lúc đó, một sáng
kiến thương mại và đầu tư sẽ được coi là một dự án xây dựng liên minh và/hoặc
bành trướng địa chính trị. Nhận thức như vậy sẽ làm nóng các cuộc tranh luận về
chính sách ngoại giao đối với một “Trung Quốc đang trỗi dậy” và mối đe doạ của nó
đối với trật tự thế giới. [18] Vì vậy, cộng đồng quốc tế sẽ cố gắng nhìn xa hơn
tuyên ngôn “cùng thắng” mà tập trung chú ý đến thực tế.
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Đối với Mỹ, một chính sách ngoại giao thực sự đối với Bắc Kinh còn chưa rõ ràng.
Trong khi Washington vẫn chưa có động thái đưa ra một cách tiếp cận tổng thể đối
với Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc, cách tiếp cận hiện nay
thiên về bỏ ngỏ, “đối phó” hoặc “ngăn chặn” Sáng kiến Đường Tơ Lụa Mới của
Trung Quốc. [19] Quan điểm của Donald Trump về Trung Quốc trong suốt chiến
dịch tranh cử Tổng thống của ông đã thể hiện một quan điểm mạnh mẽ về chủ
nghĩa bảo hộ và biệt lập về kinh tế, nhưng vẫn chưa rõ liệu quan điểm của ứng cử
viên Trump có thể biến thành các chính sách thực tế của Tổng thống Trump hay
không. Một cách tiếp cận hợp lý hơn là tìm ra các lĩnh vực có thể hợp tác mà các
công ty của Mỹ có thể có lợi từ những dự án của Con đường Tơ lụa Mới.

Kết luận

Cùng với Sáng kiến Con đường Con đường Tơ lụa Mới, Bắc Kinh đang thực hiện
một mô hình mới về “ngoại giao kinh tế” nhằm hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trong nước một cách lâu dài và bền vững. Ngoài ra, Sáng kiến Con đường Tơ lụa
Mới của Trung Quốc sẽ tạo cơ hội việc làm, thu hút FDI, xây dựng cơ sở hạ tầng và
thúc đẩy trao đổi thương mại cho các đối tác khác. Theo Trung Quốc, mục tiêu cuối
cùng là thiết lập một kịch bản “cùng thắng” cho tất cả các đối tác tham gia.

Tuy nhiên, dự án đa quốc gia và đầy tham vọng này còn nảy sinh nhiều vấn đề
khác như tình hình bất ổn chính trị ở các nước sở tại, các tiêu chuẩn thực tiễn thấp
hơn chuẩn quốc tế (bao gồm sự không minh bạch và tham nhũng) và khả năng
chính phủ Trung Quốc chính trị hóa các mối quan hệ thương mại thông qua dự
tham gia của các doanh nghiệp quốc doanh. Tất cả những yếu tố này có thể cản trở
quan hệ thương mại và môi trường đầu tư lành mạnh. Những thách thức như vậy có
thể được giảm nhẹ nếu các bên tham gia, nghĩa là các thành phần tư nhân và nhà
nước thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ví dụ như tiến hành rà soát đặc biệt đối
với các dự án và đối tác, thiết lập các điều khoản rõ ràng trong hợp đồng hoặc hiệp
ước về tranh chấp và cơ chế trọng tài, coi trọng việc áp dụng các chuẩn mực quốc
tế. Đối với các nước thành viên, Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới có thể khuyến
khích các chính phủ thực hiện các nguyên tắc về thị trường tự do trong các nền
kinh tế của mình để thu hút FDI tốt hơn. Điều này phải bao gồm việc loại bỏ hoặc
giảm thuế quan, đơn giản hóa mã số thuế, giảm quan liêu, bảo vệ tài sản cá nhân
và tăng cường vai trò của luật pháp.
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Con đường Tơ lụa Mới là một dự án chưa hoàn chỉnh trong các giai đoạn xây dựng
của nó. Đây là một sáng kiến quy mô lớn trải rộng trên nhiều quốc gia và châu
lục và được hỗ trợ bởi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới: nếu được chứng minh là
thành công, thì đây sẽ là dự án quan trọng mà không ai có thể “bỏ qua” hoặc “ngăn
chặn”. Mỹ nên tiếp cận Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới một cách thận trọng nhưng
mang tính xây dựng và nhìn nhận nó như một dự án tiềm năng tích cực để để thúc
đẩy mối quan hệ thương mại cùng có lợi với Trung Quốc và các nước thành viên của
Sáng kiên Con đường Tơ lụa Mới.
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quân sự [Li 2014: 66]..
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