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Mỹ và Ấn Độ có cơ hội để cùng xác định và triển khai một tầm nhìn địa kinh tế cho
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải vượt qua nhiều
trở ngại khó khăn. Những nỗ lực từ Mỹ đều thất thường và đôi khi là thất sách trong
khi đó, lịch sử và danh tiếng của Ấn Độ trong việc làm việc với các thể chế kinh tế
đa phương khá hỗn tạp.

Mỹ và Ấn Độ có cơ hội để cùng xác định và triển khai một tầm nhìn địa kinh tế cho
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên các giá trị chung về tính tự do và
minh bạch. Tuy nhiên, họ vẫn cần phải vượt qua nhiều trở ngại khó khăn. Những nỗ
lực từ Mỹ đều thất thường và đôi khi là thất sách, chẳng hạn như việc rút khỏi Hiệp
định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hơn nữa, lịch sử và danh tiếng của Ấn
Độ trong việc làm việc với các thể chế kinh tế đa phương khá hỗn tạp, ít nhất có thể
nói như vậy.
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Chính trong bối cảnh này, sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) của Trung Quốc
– một chiến lược cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD – có tiềm năng định hình lại
bối cảnh kinh tế và địa chính trị trong tương lai của vành đai Ấn Độ Dương và khu
vực Á-Âu. Cả Washington và New Delhi đều hoài nghi BRI. Tuy nhiên không bên nào
có đủ nguồn lực để định hình nó một cách hiệu quả, và chắc chắn không đưa ra
được một phương án thay thế thuyết phục. Chỉ bằng cách hợp tác cùng nhau – và
với các đối tác chung tư tưởng khác – Mỹ và Ấn Độ mới có thể phát triển một cách
ứng phó hiệu quả với BRI, mà sẽ khuyến khích Trung Quốc tuân thủ các chuẩn mực
và tiêu chuẩn toàn cầu, hợp tác với Trung Quốc một cách chọn lọc, cạnh tranh
mạnh mẽ và khôn ngoan khi cần thiết, tất cả với mục tiêu cuối cùng là củng cố trật
tự thế giới dựa trên quy tắc.

Bất chấp một số thất bại đáng chú ý gần đây trong một số dự án BRI, Trung Quốc
hiện vẫn tiếp tục sáng kiến này. Cả Mỹ và Ấn Độ đều chưa phát triển một chiến lược
chặt chẽ đối với BRI. Nghị trình kết nối khu vực của Chính quyền Obama chỉ là một
cách ứng phó rời rạc. Vẫn chưa chắc chắn liệu Chính quyền Trump có biến sự tập
trung ngày càng tăng vào BRI thành một chiến lược có hệ thống và đầy đủ nguồn
lực hay không. Về phần mình, Ấn Độ chủ yếu coi BRI như là một sự mở rộng của
chiến lược bao vây trong dài hạn của Trung Quốc. Họ đã phản ứng bằng cách tăng
cường các mối quan hệ với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương (IOR) và ở bên
ngoài cũng như thúc đẩy các tổ chức khu vực, nhưng những nỗ lực này cho đến nay
vẫn mang tính cơ hội hơn là chiến lược.

Để liên kết các cách tiếp cận tương ứng của họ đối với BRI, Mỹ và Ấn Độ cần phải
thực hiện một loạt hành động đơn phương, song phương và đa phương như sau:

- Hình thành một trung tâm phát
triển Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương
. Mỹ cần phải phát động một sáng kiến liên ngành tập
hợp các nhân
vật quan trọng, các công cụ và nguồn lực từ các bộ ngành và
cơ quan của Mỹ để
tập trung vào cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương.
- Tăng cường hành lang kinh tế Ấn
Độ Dương-Thái Bình Dương . Mỹ
cần chuyển đổi sáng kiến này – do Chính quyền
Obama đưa ra nhằm thúc đẩy
sự kết nối trong khu vực Nam Á và giữa khu vực
này với Đông Nam Á – thành
một nỗ lực tham vọng hơn do Ấn Độ cùng dẫn dắt.
- Quảng bá các mô hình tăng
trưởng doanh nghiệp .
Phối hợp trong
bất cứ lĩnh vực nào có thể, Mỹ và Ấn Độ cần khởi động một
loạt diễn đàn doanh
nghiệp cho các nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái
Bình Dương để cung cấp
cho họ một mô hình tăng trưởng bền vững hơn là sự
phát triển cơ sở hạ tầng do
nợ thúc đẩy có liên quan đến BRI.

2 / 14

Hợp tác địa kinh tế Mỹ-Ấn trong bối cảnh Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Q
Thứ ba, 07 Tháng 8 2018 14:49

- Xác định Ấn Độ là nước bảo vệ
cho trật tự kinh tế dựa trên quy tắc .
Mỹ và Ấn Độ cần làm việc cùng nhau để đưa Ấn Độ trở
thành thành viên của Diễn
đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương
(APEC).
- Kết hợp các khoản đầu tư chiến
lược giữa Mỹ-Ấn Độ-Nhật Bản . Hai
nền dân chủ châu Á ở 2 bờ Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương và Mỹ cần phải làm
việc cùng nhau để tạo ra một khuôn khổ chiến lược
nhằm xác định các khu vực
địa lý và các dự án chủ chốt trong khu vực, đảm
bảo các khoản đầu tư ưu tiên
dựa trên sự kết hợp các tiêu chí về kinh tế,
phát triển và quân sự.

Mỹ và Ấn Độ có một sự quan tâm rất lớn khi chứng kiến trật tự dựa trên nguyên tắc
mà đã nuôi dưỡng sự ổn định và thịnh vượng toàn cầu trong hơn 7 thập kỷ đang
lâm vào khó khăn. Để thúc đẩy mối quan tâm chung này, 2 nước cần kết hợp các
cách tiếp cận của họ đối với BRI, tận dụng tất cả công cụ sức mạnh quốc gia để
định hình sáng kiến này khi có thể, hợp tác với Trung Quốc khi thích hợp và cạnh
tranh khi cần thiết.

Tại sao BRI lại quan trọng

Được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố vào mùa Thu năm 2013, kể từ đó cái được
biết đến với tên gọi Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (mặc dù đôi khi vẫn được
nhắc đến với cái tên “Một vành đai, một con đường”) là một nỗ lực dài hạn của Bắc
Kinh nhằm kết nối các khu vực của châu Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu thông
qua việc xây dựng cảng, đường ray, đường bộ, đường ống dẫn và các mạng viễn
thông, và các loại hình cơ sở hạ tầng khác. Về mặt địa lý, BRI bao gồm các quốc
gia chiếm 65% dân số thế giới và 1/3 sản lượng kinh tế thế giới. Trung Quốc có kế
hoạch dành 1.000 tỷ USD để hỗ trợ cho sáng kiến này, hiện bao gồm 2 phần chính:
một “Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” kéo dài từ Đông Nam Á qua Ấn Độ
Dương tới biển Địa Trung Hải; và một “Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa” trải dài
khắp khu vực Á-Âu với các nhánh kết thúc ở Pakistan, châu Âu và các địa điểm
tiềm năng khác nữa. Một “Con đường tơ lụa kỹ thuật số mới” bao phủ cả hành lang
trên biển và trên đất liền với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin liên lạc có thể cuối
cùng sẽ trở thành phần chính thứ 3 của BRI.

BRI vô cùng tham vọng. Ngay cả khi nhiều dự án chưa bao giờ được thực hiện đầy
đủ hay thất bại, nó vẫn có thể định hình lại bối cảnh kinh tế và địa chính trị của
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vành đai Ấn Độ Dương và khu vực Á-Âu theo những cách có thể gây ra một thách
thức đối với trật tự quốc tế dựa trên nguyên tắc hiện nay. Các hoạt động cho vay
của Trung Quốc liên quan đến BRI đôi khi chệch ra khỏi các tiêu chuẩn toàn cầu,
chẳng hạn như các thủ tục đầu tư minh bạch phù hợp với pháp trị và các phương
hướng cho sự bền vững xã hội và môi trường. Bằng cách cho các nước khác vay ở
mức vượt quá khả năng chi trả của họ, Trung Quốc đã tạo ra những chiếc bẫy nợ
mà sau đó sẽ biến thành lợi thế đòn bẩy về tài chính và các quan hệ ngoại giao
không bình đẳng vĩnh viễn. Điều này đến lượt nó đem lại cho Trung Quốc một cơ
hội để tận dụng cơ sở hạ tầng lưỡng dụng được xây dựng nhờ các khoản đầu tư của
BRI vào các cơ sở quân sự trong tương lai mà có thể cung cấp một nền tảng triển
khai sức mạnh theo những cách vượt ra ngoài việc thực hiện các cuộc sơ tán dân sự
và chống cướp biển. Cuối cùng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật số gắn liền với BRI có thể
góp phần làm xói mòn hơn nữa quyền con người ở các quốc gia quản lý kém.

Mỹ và BRI

Phản ứng của Mỹ trước BRI vẫn liên tục thay đổi. Chính quyền Obama thiếu một
quan điểm chặt chẽ về BRI. Cách tiếp cận từng phần của họ đối với việc thúc đẩy
kết nối khu vực đã tạo thành một phản ứng thực tế - nếu không muốn nói là hạn
chế. Chính quyền Trump đã bày tỏ những quan điểm rõ ràng hơn về BRI, bày tỏ lo
ngại về tác động của nó đối với các tiêu chuẩn toàn cầu và khả năng thúc đẩy các
lợi ích địa chính trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, liệu Chính quyền Trump có biến
những quan ngại này thành một cách tiếp cận có tính hệ thống đối với BRI hay
không vẫn còn chưa chắc chắn.

Cách tiếp cận từng phần của Chính quyền Obama

Trong nhiệm kỳ của Obama tại Nhà Trắng, BRI chiếm một vị trí thứ yếu trong thứ
bậc các vấn đề cấu thành nên chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Các vấn đề
khác đã chi phối sự tập trung của Chính quyền Obama vào Bắc Kinh. Trên khía cạnh
hợp tác, chính quyền này ưu tiên giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát
triển kinh tế toàn cầu, và đảm bảo sự hỗ trợ cho các biện pháp trừng phạt của Hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran. Về mặt cạnh tranh, việc đối phó với hoạt
động xây dựng và sau đó là quân sự hóa các tiền đồn trên đảo nhân tạo của Bắc
Kinh ở Biển Đông đã thu hút sự chú ý của các quan chức cấp cao. Kết quả là, Chính
quyền Obama chưa bao giờ chính thức hóa một quan điểm đối với BRI. Dù thế, cam
kết của họ trong việc tăng cường kết nối khu vực – như được thể hiện qua nhiều
sáng kiến trên khắp Trung Á, Nam Á và Đông Nam Á – và nỗ lực thúc đẩy đầu tư của
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Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã đóng vai trò như một phản ứng
thực tế.

Sáng kiến Con đường tơ lụa mới được cho là nỗ lực kết nối đặc trưng của Chính
quyền Obama, nhưng với quy mô địa lý khiêm tốn hơn nhiều so với BRI. Quả thực,
Sáng kiến Con đường tơ lụa mới được đưa ra trước BRI, và bắt đầu chủ yếu như một
nỗ lực nhằm ổn định Afghanistan bằng cách hợp nhất nước này về mặt kinh tế vào
khu vực xung quanh thông qua việc tái thiết các kết nối cơ sở hạ tầng vận tải và
năng lượng. Trong chừng mức mà Con đường tơ lụa mới có liên quan đến Trung
Quốc, đó là một cơ hội cho hợp tác. Công bố sáng kiến này vào năm 2011, Ngoại
trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Trung Quốc bắt tay cùng Mỹ và Ấn Độ để “tạo
ra một con đường tơ lụa mới. Không phải một con đường duy nhất như con đường
trùng tên trong lịch sử, mà là một chuỗi và mạng lưới quốc tế bao gồm các kết nối
kinh tế và quá cảnh”.

Cuối cùng, Sáng kiến Con đường tơ lụa mới đã không thể kích thích nền kinh tế của
Afghanistan, và sự quan tâm của Chính quyền Obama trong nỗ lực này đã suy giảm.
Sự tập trung của họ ngày càng chuyển sang Nam Á và Đông Nam Á. Lần này, bên
cạnh việc theo đuổi các phương án kết nối có thể thúc đẩy sự thịnh vượng và hòa
hợp trong khu vực, có một nhận thức rõ ràng về sự cần thiết phải cạnh tranh với
tầm ảnh hưởng đang mở rộng của Trung Quốc về kinh tế, bao gồm cả các tác động
tiềm tàng của BRI.

Nhận thức này đã củng cố một số sáng kiến mới. Nổi bật nhất là TPP, sáng kiến mà
Chính quyền Obama coi như một công cụ quản lý kinh tế mạnh mẽ có thể mở ra
các thị trường cho Mỹ trong khi nâng cao các tiêu chuẩn thương mại, lao động và
môi trường trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Obama và êkíp chính sách đối
ngoại của ông cũng làm rõ nguyên nhân căn bản về địa chính trị: mở rộng tầm
ảnh hưởng kinh tế của Mỹ ở châu Á vào thời điểm các mối quan hệ thương mại và
đầu tư của Trung Quốc đang ngày càng kéo các nước vào quỹ đạo của họ.

Một số sáng kiến kết nối chủ chốt phần lớn liên quan đến khu vực Đông Nam Á.
Năm 2013, Chính quyền Obama đã đưa ra Sáng kiến kết nối Mỹ-ASEAN thông qua
thương mại và đầu tư (USACTI). Là một dự án kết hợp giữa Cơ quan phát triển quốc
tế Mỹ (USAID) và Bộ Ngoại giao Mỹ, USACTI tìm cách giảm bớt các rào cản đối với
hội nhập kinh tế của ASEAN trong khi thúc đẩy các ngành công nghiệp mới và trao
quyền cho các bên tham gia kinh doanh phi truyền thống. Tháng 8/2015, Chính
quyền Obama đã khởi động sự kiện “Chặng đường đổi mới của Mỹ” cho châu Á, với
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trọng tâm ban đầu là ASEAN. Sự kiện này có sự tham gia của các quan chức kinh tế
và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, nhằm mục đích vừa thể hiện sự ưu tú của
Mỹ trong quá trình đổi mới vừa cổ vũ các doanh nghiệp châu Á.

Trong một nỗ lực nhằm kết nối khu vực Nam Á giàu cơ hội với khu vực phía Đông,
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đưa ra một sáng kiến kết nối với tên gọi Hành lang kinh tế
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEC). IPEC tập trung vào 4 mục tiêu chính cho khu
vực: tạo ra các liên kết năng lượng mới trong khu vực; cải thiện các hành lang
thương mại và vận tải; tinh giản thủ tục hải quan và các vấn đề đi lại qua biên giới;
đưa các doanh nghiệp và doanh nhân trong toàn khu vực xích lại gần nhau. Nổi lên
song song với BRI, mặc dù không nhằm cạnh tranh với nó, IPEC chưa bao giờ nhận
được khoản phân phối kinh phí đáng kể.

Khi Chính quyền Obama gần đi đến kết thúc, mặc dù thiếu một quan điểm chính
thức về BRI, Mỹ vẫn thông qua một cách tiếp cận phần nào mang tính cạnh tranh.
Tuy nhiên, tính chất đặc biệt của phản ứng của Mỹ cùng với việc Quốc hội không
thể phê chuẩn TPP và ứng viên tổng thống từ 2 đảng lớn đều phản đối hiệp định
này đã khiến Mỹ trở thành một bên tham gia thứ yếu khi Trung Quốc hành động để
biến BRI từ một tầm nhìn trở thành hiện thực.

Sự tập trung ngày càng tăng của Chính quyền Trump

Mặc dù Chính quyền Trump vẫn chưa tiết lộ một cách ứng phó có hệ thống đối với
BRI, họ đã làm rõ rằng trong những năm tới, BRI sẽ chiếm một vị trí tương đối nổi
bật trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc trên khía cạnh cạnh tranh của mối
quan hệ này – mặc dù không phải hoàn toàn, như được minh họa bằng sự hiện diện
chính thức của Mỹ tại Diễn đàn “Vành đai và Con đường” mới đây nhất của Trung
Quốc.

Không giống như những người tiền nhiệm thời Obama của họ, các quan chức cấp
cao của Chính quyền Trump đã công khai nói về BRI. Trong phiên điều trần trước
Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã thẳng thắn nhận xét: “Trong
một thế giới toàn cầu hóa, có nhiều vành đai và nhiều con đường, và không quốc
gia nào có thể tự cho mình quyền tuyên bố về ‘một vành đai, một con đường’”. Phát
biểu tại Diễn đàn quỹ Hội đồng Đại Tây Dương-Hàn Quốc năm 2017, Ngoại trưởng
Mỹ Tillerson đã công khai chỉ trích BRI: “Sự phát triển kinh tế của Trung Quốc, theo
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quan điểm của chúng tôi, cần diễn ra trong hệ thống các quy tắc và chuẩn mực
quốc tế, và ‘Một vành đai, một con đường’ dường như muốn xác định các quy tắc
và chuẩn mực của riêng nó”. Trump vẫn chưa trực tiếp đề cập đến BRI trong các
bình luận công khai. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của ông tại Hội nghị thượng
đỉnh doanh nghiệp APEC vào tháng 11/2017, ông đã đưa ra một lời chỉ trích úp
mở, kêu gọi các phương án thay thế cho “những sáng kiến do nhà nước điều hành
đi kèm với rất nhiều ràng buộc”.

Sự hoài nghi phổ biến bên trong Chính quyền Trump về các ý định của Bắc Kinh
cùng với những lo ngại về hệ quả lâu dài của BRI có thể lý giải cho việc vị trí của
nó đã được nâng cao trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Về mặt kinh tế,
những lo ngại này tập trung vào sự xói mòn của các tiêu chuẩn kinh tế toàn cầu,
việc tạo ra một sân chơi không công bằng cho các công ty Mỹ hoạt động tại các
khu vực lớn của vành đai Ấn Độ Dương và khu vực Âu-Á, và khoản nợ không bền
vững mà các nước nhận đầu tư của BRI đang tích lũy. Về mặt địa chính trị, các mối
lo ngại này tập trung vào khả năng Trung Quốc biến ảnh hưởng đòn bẩy về tài
chính của họ thành các quan hệ ngoại giao không công bằng vĩnh viễn mà, cùng
với cơ sở hạ tầng lưỡng dụng do BRI tạo ra, đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở
rộng quân sự của Trung Quốc ở nước ngoài. Không có chính quyền nào “vững như
bàn thạch”, nhưng cảm nhận chung là BRI có tiềm năng biến phần lớn của thế giới
thành một phạm vi lấy Trung Quốc làm trung tâm.

Chính quyền Trump đã bắt đầu hành động theo các mối lo ngại này. Trump đã
tuyên bố tại Diễn đàn doanh nghiệp APEC rằng Mỹ sẽ cải tổ lại các thể chế tài chính
dành cho phát triển của nước này để tạo động lực mới cho đầu tư vào khu vực tư
nhân. Ông cũng kêu gọi các thể chế tài chính quốc tế (IFI) dành nguồn lực lớn hơn
nữa cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Tuy nhiên, ngay cả nếu các IFI đi theo
hướng này, thay đổi cũng sẽ xảy ra chậm do sự trì trệ mang tính tổ chức; và phần
lớn sẽ không chấp nhận trở thành công cụ cho Mỹ cạnh tranh với BRI, thay vào đó
họ muốn hợp tác với Trung Quốc để định hình sáng kiến này từ bên trong.

Khía cạnh hứa hẹn nhất trong phản ứng đang gia tăng của Chính quyền Trump đối
với BRI là sự hợp tác ngày càng tăng với các đồng minh và đối tác. Trong suốt
chuyến thăm của tổng thống tới châu Á hồi tháng 11/2017, chính quyền của ông đã
tuyên bố rằng Cơ quan đầu tư tư nhân nước ngoài của Mỹ (OPIC) sẽ hợp tác cùng
các đối tác Nhật Bản để “mang lại các giải pháp thay thế chất lượng cao về đầu tư
cơ sở hạ tầng Mỹ-Nhật trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”. BRI dường
như cũng là một chủ đề thảo luận trong các cuộc họp cấp cao gần đây với Ấn Độ,
cũng như các cuộc đàm phán 4 bên Mỹ-Nhật Bản-Úc-Ấn Độ, được gọi là Bộ tứ. Nhìn
chung, Chính quyền Trump dường như có xu hướng phát triển một cách đối phó
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chiến lược mạnh mẽ đối với BRI. Thực tế, mặc dù không nhắc đích danh BRI, Chiến
lược an ninh quốc gia của Chính quyền Trump thừa nhận một sự “cạnh tranh địa
chính trị giữa tầm nhìn tự do và hà khắc về trật tự thế giới đang diễn ra ở khu vực
Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, nêu ra vai trò của Trung Quốc trong việc sử dụng
các ưu đãi kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng để theo đuổi các tham vọng địa chính
trị của họ. Tuy nhiên, liệu Chính quyền Trump có thể thực hiện đầy đủ một cách
ứng phó với BRI hay không vẫn còn chưa chắc chắn, nhất là trong bối cảnh các ưu
tiên ngân sách của họ và khuynh hướng chống lại các tổ chức đa phương.

Ấn Độ và BRI

BRI đã làm gia tăng các mối lo ngại của Ấn Độ về sự bao vây của Trung Quốc.
Những mối lo ngại này đã có từ trước BRI. Chúng nổi lên từ giữa những năm 2000
trong phản ứng trước sự phát triển cơ sở cảng biển của Bắc Kinh trong IOR – điều
mà nhiều nhà quan sát gọi là “chiến lược Chuỗi ngọc trai”. Khi BRI đã củng cố hơn
nữa sự hiện diện của Trung Quốc trong IOR, các mối lo ngại của New Delhi tiếp tục
gia tăng. Họ đã lần lượt tăng cường quan hệ với các nước trong IOR và xa hơn nữa,
và thúc đẩy một tầm nhìn khu vực, mặc dù những nỗ lực đa dạng này vẫn chưa dẫn
dến một chiến lược bao quát đối với BRI.

Quan điểm từ New Delhi

Những nỗi lo sợ của Ấn Độ về sự kìm kẹp chiến lược bằng “chuỗi ngọc trai” của
Trung Quốc là quá sớm, nếu không muốn nói là bị thổi phồng. Như quan sát từ New
Delhi, các yếu tố của BRI đã gây ra một thách thức tức thì trải rộng trên các khía
cạnh ngoại giao, kinh tế và quân sự.

Điều này thể hiện rõ ràng nhất qua Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC)
với mục đích hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Pakistan thông qua một loạt dự án vận
tải và năng lượng trị giá hơn 60 tỷ USD. Các mối lo ngại của Ấn Độ với CPEC xuất
phát từ 2 vấn đề chính. Thứ nhất, các phần của CPEC chạy qua Kashmir, phần lãnh
thổ mà cả Pakistan và Ấn Độ đều tuyên bố chủ quyền, điều này có thể làm phức tạp
thêm hòa bình và an ninh ở đó. Thứ hai, một trong những dự án chủ đạo của CPEC
là phát triển cảng Gwadar. New Delhi vẫn lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ có được một chỗ
đứng quân sự thông qua Gwadar, nơi nằm ngay phía Tây Ấn Độ Dương.
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Sri Lanka là một trọng tâm khác trong các mối lo ngại của Ấn Độ về BRI. Nằm ở
trung tâm Ấn Độ Dương, Sri Lanka nằm ở phía Bắc của các tuyến đường biển mà 2/3
lượng dầu của thế giới và nửa số tàu chuyên chở đi qua. Dưới chế độ Rajapaksa
tham nhũng, Sri Lanka đã hoan nghênh các khoản vay với lãi suất tương đối cao từ
Trung Quốc tài trợ cho việc xây dựng cảng Hambantota và sân bay quốc tế Mattala
Rajapaksa. Chính phủ có tư tưởng cải cách hiện nay đã phải vật lộn để thoát khỏi
gánh nặng nợ nần nặng nề này với Trung Quốc. Gần như không có lựa chọn nào tốt,
Colombo đã ký một hợp đồng cho Trung Quốc thuê cảng phía Nam Hambantota
trong 99 năm, thực sự biến khoản nợ này thành một sự hoán đổi vốn cho phép
Trung Quốc có được một tài sản chiến lược ở trung tâm Ấn Độ Dương.

Khả năng của Bắc Kinh thúc đẩy BRI nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của họ
tại IOR thông qua can dự với các quốc đảo nhỏ hơn cũng đã gây ra lo lắng trong
giới tinh hoa về chính sách đối ngoại và an ninh của New Delhi. Khi Trung Quốc
tăng cường quan hệ kinh tế với Maldives – nổi bật nhất là việc xây dựng cây cầu
hữu nghị Trung Quốc-Maldives – Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc
(PLAN) đã bắt đầu tiến hành các chuyến thăm cảng ở thủ phủ Male. Hơn nữa, Trung
Quốc đã sử dụng quốc đảo nhỏ Seychelles như là một tiền đồn để tiếp nhiên liệu và
tiếp tế cho PLAN.

Ấn Độ sẽ xem xét bất kỳ cuộc xâm nhập nào của Trung Quốc vào khu vực ngoại vi
của họ với thái độ hoài nghi. Cùng với nhau, nhiều người ở New Delhi đã coi BRI là
một phần của cuộc cạnh tranh “được mất ngang nhau” với Bắc Kinh để tranh giành
quyền lực và tầm ảnh hưởng ở châu Á.

Phản ứng đang nổi lên của Ấn Độ

Thông qua một mối quan hệ đối tác chiến lược đang mở rộng với Nhật Bản, các
quan hệ song phương và đa phương được tăng cường với các nước trong IOR, và
việc vạch ra một tầm nhìn khu vực, Ấn Độ đã bắt đầu phản ứng với BRI. Phản ứng
của họ cho đến nay phần lớn là chống đối, như được thể hiện rõ ràng nhất qua việc
New Delhi từ chối tham gia Diễn đàn “Vành đai và Con đường” do Trung Quốc tổ
chức vào tháng 5/2017. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Ấn Độ với BRI phần lớn vẫn
còn nhiều bất cập và mang tính cơ hội hơn là chiến lược.
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Một yếu tố chủ chốt trong phản ứng đang nổi lên của Ấn Độ đối với BRI là quan hệ
đối tác chiến lược phát triển nhanh với Nhật Bản. Đầu năm 2017, Thủ tướng Ấn Độ
Modi và Thủ tướng Nhật Bản Abe đã ký kết hơn một chục hiệp định từ hợp tác an
ninh cho đến phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cải cách của Hội đồng Bảo an Liên
hợp quốc. Trong một hội nghị thượng đỉnh song phương gần đây, 2 vị thủ tướng
đã mạnh mẽ khẳng định lại cam kết của 2 nước đối với một khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở - một khái niệm vẫn chưa được xác định
nhưng có tiềm năng trở thành một phương án thay thế cho BRI. Ấn Độ và Nhật Bản
cũng đã phát động một sáng kiến mới để hội nhập tốt hơn nữa các nền kinh tế
quanh IOR, được gọi là Hành lang tăng trưởng Á-Phi (AAGC). Nhìn chung, Ấn Độ và
Nhật Bản dường như đã liên kết chặt chẽ về BRI, sự phối hợp giữa 2 nước đã vượt
xa sự phối hợp giữa Ấn Độ với bất kỳ nước lớn nào khác, kể cả Mỹ.

Một phần do lo ngại về tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc như là hệ
quả của BRI, Ấn Độ cũng đã tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Nam Á của
mình. Tháng 6/2015, Ấn Độ đã ký Hiệp định về phương tiện xe gắn máy để tạo điều
kiện thuận lợi cho vận tải đường bộ xuyên biên giới với Bangladesh, Bhutan và
Nepal. Hơn nữa, Ấn Độ và Bangladesh đã hoàn tất một thỏa thuận ranh giới trên đất
liền vào năm 2015, kết thúc nhiều năm tranh chấp lãnh thổ. Cuối cùng, Ấn Độ đã
tìm cách quảng bá Sáng kiến Vịnh Bengal cho Hợp tác công nghệ và kinh tế kỹ
thuật đa ngành (BIMSTEC), một tập hợp khu vực trong đó Ấn Độ giữ vai trò chi phối
do đã loại trừ Pakistan.

Với Sri Lanka, Ấn Độ đã cố gắng sử dụng kết hợp áp lực và khích lệ. Áp lực đã thất
bại: Chính phủ Sri Lanka ngập trong nợ nần cuối cùng cũng đồng ý cho Trung Quốc
thuê cảng Hambantota trong 99 năm. Tuy nhiên, New Delhi giờ đây dường như đã
sẵn sàng ký kết một thỏa thuận với Colombo để nắm cổ phần lớn của sân bay quốc
tế Mattala Rajapaksa gần đó, ngăn Trung Quốc sử dụng chiêu trò tương tự, và hạn
chế một cách hiệu quả khả năng Hambantota trở thành một căn cứ tương lai cho
PLAN.

Một phần để đối phó với BRI, New Delhi đã tìm cách đưa ra một tầm nhìn cho IOR.
Modi đã tuyên bố các nguyên tắc dẫn dắt cho việc Ấn Độ can dự với khu vực này
trong năm 2015 qua một số chuyến thăm nước ngoài tới một vài quốc đảo nằm rải
rác trên Ấn Độ Dương. Ông cũng công bố một tầm nhìn mới cho vai trò của Ấn Độ
trong lĩnh vực hàng hải, với tên gọi An ninh và Tăng trưởng cho các bên trong khu
vực (SAGAR). Các nguyên tắc do Modi thúc đẩy bao gồm việc duy trì sự toàn vẹn
lãnh thổ và an ninh hàng hải; tăng cường các mối quan hệ an ninh với các đối tác
khu vực; mở rộng các cơ hội phát triển kinh tế trong khu vực; và quan trọng nhất là
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hợp tác với các nước lớn khác có lợi ích trong khu vực Ấn Độ Dương, bao gồm cả
Mỹ.

Cuối cùng, khi được hỏi liệu Ấn Độ có tham dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường”
vào tháng 5/2017 hay không, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra một loạt nguyên tắc để
đánh giá những sáng kiến kết nối mà đã tạo nên một sự chỉ trích gián tiếp – nhưng
công khai – đối với BRI. Những nguyên tắc này bao gồm “quản trị tốt, sự cai trị của
pháp luật, công khai, minh bạch và bình đẳng”, cũng như “trách nhiệm tài chính để
tránh các dự án tạo ra gánh nặng nợ nần không bền vững” đồng thời bảo vệ môi
trường và chuyển giao kỹ năng tới các cộng đồng địa phương.

Mặc dù New Delhi không đứng yên khi BRI gia tăng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc
trong vành đai Ấn Độ Dương, tập hợp các phản ứng của Ấn Độ hiện nay đã thiếu
một chiếu lược chặt chẽ. Việc phác thảo ra một chiến lược táo bạo và dứt khoát đối
với BRI trong bối cảnh một tầm nhìn địa kinh tế lớn hơn cho khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương sẽ cho phép Ấn Độ chuyển từ một cách tiếp cận tùy tiện
sang một loạt chính sách được liên kết chặt chẽ và chủ động. Cơ hội này hiện nay
phục vụ tốt cho ý đồ của Ấn Độ là hợp tác với các nước lớn cùng chung tư tưởng như
Mỹ, nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cùng với các giá trị chung.

Một nghị trình kết nối Mỹ-Ấn cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Mỹ và Ấn Độ có nhiều điều để mất nếu BRI biến đổi cảnh quan kinh tế và địa chính
trị của Ấn Độ Dương và khu vực Âu-Á thành một khu vực do Trung Quốc chi phối.
Tương tự, 2 bên sẽ đạt được nhiều điều nếu các hoạt động cho vay của Trung Quốc
trong khuôn khổ BRI cuối cùng cũng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và những
nước đang xem xét các khoản đầu tư của Trung Quốc có các phương án thay thế
đáng tin cậy có thể giúp họ tránh bẫy nợ và kéo theo là việc mất chủ quyền. Hơn
nữa, Mỹ và Ấn Độ có điểm chung đáng kể trong nhận thức của họ về BRI – mặc dù
Washington có xu hướng vừa định hình vừa cạnh tranh hơn, trong khi New Delhi
hiện nay ưu tiên một lập trường chủ yếu là phản đối.
Giờ chính là lúc Mỹ và Ấn Độ cần phải kết hợp các cách tiếp cận của họ với việc
kết nối ở bất cứ nơi nào có thể trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các
chính sách sau đó – một số là đơn phương, một số song phương và một số đa
phương – sẽ phục vụ cho điều này.
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Hình thành một trung tâm phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ cần
phải khởi động một sáng kiến liên ngành trong đó tập hợp nhân sự, các công cụ và
nguồn lực chủ chốt từ các bộ và cơ quan ban ngành của Mỹ lại với nhau để tập
trung vào cơ sở hạ tầng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các chính
quyền trước đây đã sử dụng các mô hình tương tự, chẳng hạn như Power Africa, tập
trung vào việc đem lại quyền tiếp cận năng lượng có thể chấp nhận cho hàng triệu
người tại lục địa này, hay Quan hệ đối tác vì tăng trưởng, tập trung vào việc đưa ra
một cách tiếp cận huy động toàn bộ chính phủ đối với sự phát triển của một quốc
gia duy nhất.

Mỹ có vị trí thuận lợi để lập ra một mô hình rút ra từ những kinh nghiệm này trong
khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. USAID ở Ấn Độ nhiều năm trước đã biến đổi
để tạo điều kiện thúc đẩy các đối tác trong khu vực tư nhân và đổi mới bản địa
nhằm đem lại một mô hình phát triển mới cho Ấn Độ, một cách tiếp cận có thể được
nhân ra trên quy mô lớn hơn. Trên thực tế, khả năng của USAID trong việc tạo điều
kiện thúc đẩy khoa học và công nghệ và tăng cường các mô hình cải tiến là chưa
từng có trong thế giới đang phát triển, đặc biệt là khi nó bổ trợ cho các dự án cơ sở
hạ tầng cứng với hỗ trợ kỹ thuật. Là một phần của một trung tâm phát triển Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương, Hợp tác thách thức thiên niên kỷ (MCC), xây dựng các hiệp
ước hiện có ở Nepal và Sri Lanka, có thể tạo ra một hiệp ước khu vực ưu tiên các dự
án cơ sở hạ tầng ở Nam Á. Các cơ quan khác, chẳng hạn như tổ chức Hợp tác đầu
tư tư nhân ở nước ngoài (OPIC) và Ngân hàng xuất nhập khẩu (EXIM), những nơi
cung cấp các giải pháp tài chính phát triển cạnh tranh, có thể mở rộng để hỗ trợ
một cách tiếp cận phát triển tham vọng hơn trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình
Dương. Việc xây dựng một trung tâm phát triển Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ
cần phải vượt qua các trở ngại về bộ máy quan liêu và giành được sự hỗ trợ của
quốc hội cho các nguồn lực mới. Nhưng thách thức ban đầu sẽ là đáng giá, vì nó có
thể đóng vai trò yếu tố nền tảng cho cách đối phó của Mỹ đối với BRI.

Tăng cường Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Với Nam Á vẫn
là một trong những khu vực hội nhập ít nhất trên thế giới, vẫn còn nhiều cơ hội
đáng kể để thúc đẩy kết nối được cải thiện trong khu vực và giữa khu vực này với
Đông Nam Á. Hơn nữa, ở những khu vực cụ thể, các khoản đầu tư nhỏ của Mỹ kết
hợp với can dự ngoại giao mạnh mẽ có thể mang lại các kết quả rõ ràng trong kết
nối kinh tế. Đã đến lúc Hành lang kinh tế Ấn Độ Dương-Đại Tây Dương được khởi
động từ thời Obama phải chuyển từ một nỗ lực do Mỹ dẫn đầu thành một sáng kiến
cùng dẫn dắt với Ấn Độ. Không nước nào giành nhiều lợi thế về kinh tế và chiến
lược bằng cách tăng cường quan hệ với các nước láng giềng của mình hơn là Ấn Độ.
Mỹ không nên tiếp tục gắn chặt với các lĩnh vực trọng tâm ban đầu của IPEC –
năng lượng, thương mại và vận tải, hải quan và biên giới, và các mối quan hệ nhân
dân. Thay vào đó họ cần phải làm việc cùng Ấn Độ để xác định các lĩnh vực ưu
tiên, can dự với các đối tác trong khu vực nhằm xác định các sáng kiến làm thay
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đổi cục diện, và sau đó hợp tác để tìm ra nguồn lực để thực hiện các dự án cụ thể.

Truyền bá các mô hình tăng trưởng doanh nghiệp . Tháng 11/2017, Mỹ và Ấn
Độ đồng tài trợ cho Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp toàn cầu (GES) ở
Hyderabad. Lần tập hợp này – được Mỹ triệu tập mỗi năm tại một địa điểm khác
nhau – đã thu hút các nhà đầu tư, các doanh nhân, quan chức chính phủ và nhiều
nhân vật khác. Mỹ đã đề nghị Ấn Độ đồng tổ chức vào năm 2017 do tiềm năng
khổng lồ mà sự đổi mới bản địa của Ấn Độ có được trong việc thay đổi cuộc sống
của nhiều người trên một quy mô ngoạn mục. Cả Mỹ lẫn Ấn Độ đều hiểu rằng đối
với sự phát triển của một xã hội, quan trọng không kém cơ sở hạ tầng cứng chính là
sức mạnh của sự đổi mới thông qua khoa học và công nghệ, các mô hình kinh
doanh mới, và các ý tưởng sáng tạo có thể dẫn đến những biến đổi làm thay đổi cục
diện xã hội, đặc biệt là đối với những người đang sống dưới đáy của tháp thu nhập.
Tinh thần kinh doanh là một điểm mạnh tương đối của Mỹ và Ấn Độ mà Trung
Quốc không thể dễ dàng sánh kịp thông qua BRI. Làm việc đơn phương nếu cần
thiết và hợp tác cùng nhau trong bất kỳ lĩnh vực nào có thể, Mỹ và Ấn Độ cần khởi
động một loạt diễn đàn doanh nghiệp cho các nước trong khu vực Ấn Độ
Dương-Thái Bình Dương để cung cấp cho họ một mô hình tăng trưởng bền vững hơn
so với sự phát triển cơ sở hạ tầng do nợ nần thúc đẩy gắn với BRI. Bên cạnh đó, Mỹ
và Ấn Độ có cơ hội để thể hiện vai trò lãnh đạo trong khu vực Ấn Độ Dương-Đại Tây
Dương trong việc thúc đẩy các cải cách chính sách được chứng minh hỗ trợ cho hệ
sinh thái ủng hộ đổi mới, tạo cơ hội cho các quan hệ đối tác thương mại xuyên quốc
gia, và xác định cách thức xây dựng năng lực và nuôi dưỡng tài năng tập trung vào
tinh thần kinh doanh.

Xác định Ấn Độ là nước bảo vệ cho trật tự kinh tế dựa trên quy tắc . Bất kỳ
nỗ lực nào nhằm duy trì các tiêu chuẩn quốc tế dưới áp lực từ BRI cũng sẽ hiệu quả
hơn nếu Ấn Độ trở thành nước đề xướng mạnh mẽ hơn cho trật tự kinh tế dựa trên
quy tắc. Một hành động then chốt để giúp Ấn Độ giữ vai trò này sẽ là tư cách thành
viên của Ấn Độ trong các nền kinh tế APEC. Ấn Độ cần đưa ra một tuyên bố rõ ràng
và thẳng thắn về mong muốn của họ là trung thành với các nguyên tắc của APEC,
điều này sẽ giúp xoa dịu những nền kinh tế APEC còn đang hoài nghi cam kết của
Ấn Độ. Đến lượt mình, Mỹ cần phải vượt qua những tuyên bố lãnh đạm hoan nghênh
sự quan tâm của Ấn Độ với việc gia nhập APEC, và dứt khoát bảo vệ sự tham gia
của Ấn Độ trong diễn đàn quan trọng này.

Kết hợp các khoản đầu tư chiến lược của Mỹ-Ấn-Nhật . Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản
đã tổ chức một số cuộc gặp 3 bên trong vài năm trở lại đây, bao gồm cuộc gặp gần
đây vào tháng 9/2017 ở cấp bộ trưởng ngoại giao. Xây dựng trên cơ chế này, 3
nước cần phải hợp tác để tạo ra một khuôn khổ chiến lược nhằm xác định các khu
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vực địa lý và các dự án chủ chốt trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà
đảm bảo các khoản đầu tư được ưu tiên dựa trên một sự kết hợp các tiêu chuẩn
phát triển kinh tế và quân sự. Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản có thể phối hợp can dự với các
nhà lãnh đạo chính phủ ở những nước có sự quan tâm đặc biệt về đầu tư. Kết hợp
với tầm ảnh hưởng đáng kể của họ trong các thể chế tài chính quốc tế (IFI) từ Ngân
hàng thế giới cho đến Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng đầu tư cơ
sở hạ tầng châu Á (AIIB), 3 nước hợp tác cùng nhau có thể mang lại các nguồn lực
đáng kể liên quan tới các khoản đầu tư ưu tiên. Điều này sẽ giúp bù đắp phần nào
lợi thế về tài chính của Trung Quốc – điều kiện tiên quyết cho thành công của BRI –
và cho phép Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản cạnh tranh với Trung Quốc trong phát triển cơ
sở hạ tầng nơi nó có tầm quan trọng nhất.

Kết luận

BRI có tiềm năng định hình lại nhiều khu vực lớn của thế giới thành một phạm vi
lấy Trung Quốc làm trung tâm. Tiến triển này sẽ báo trước cái kết của trật tự thế
giới dựa trên quy tắc đã hỗ trợ cho sự ổn định và thịnh vượng trong hơn 7 thập kỷ.
Nhiệm vụ của Mỹ và Ấn Độ là phải hợp tác và thúc đẩy một tầm nhìn địa kinh tế
tạo ra sự cân bằng đầy khó khăn giữa việc định hình BRI sao cho phù hợp với các
chuẩn mực và tiêu chuẩn hiện thời, lôi kéo Trung Quốc trực tiếp tham gia những
lĩnh vực có thể hợp tác, và chống lại các yếu tố của BRI ở những nơi nó trực tiếp
thúc đẩy một trật tự kinh tế và an ninh mới của Trung Quốc. Khi Mỹ và Ấn Độ liên
kết chặt chẽ hơn, làm việc cùng với các đối tác chung tư tưởng khác, họ có thể đạt
được điều này. Đứng riêng rẽ, không bên nào sẽ thành công, và BRI sẽ có khả năng
mở ra con đường để sắp xếp lại vành đai Ấn Độ Dương và khu vực Á-Âu.

Daniel M. Kliman là chuyên viên nghiên cứu cao cấp của Chương trình An ninh Châu
Á-Thái Bình Dương, Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS). Daniel M. Kliman nguyên là
Cố vấn Cao cấp cho Chương trình Hội nhập Châu Á, Bộ Quốc phòng Mỹ. Manpreet S.
Anand là giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Cận Đông và Nam
Á.
Manpreet S. Anand nguyên là vụ
trưởng phụ trách Nam Á thời chính quyền Obama. Bài viết thể hiện quan điểm riêng
của tác giả. Bài viết được đăng trên
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