Con đường xâm nhập: Trung Quốc đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng ở ASEAN và các nơi khác
BẢN TÓM LƯỢC 3 – Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường
Một Vành đai Một Con đường là một sáng kiến lớn nổi lên ở Trung Quốc mấy năm qua.1
Đây là một chiến lược phát triển do Chủ tịch Tập Cận Bình công bố năm 2013 nhằm tăng
cường kết nối giữa Trung Quốc và nhiều nước khác trên tuyến đường từ châu Á sang châu
Âu. Một Vành đai Một Con đường tìm cách thúc đẩy và hỗ trợ phát triển giao thông, năng
lượng, thương mại và hạ tầng truyền thông cùng với những lĩnh vực khác.
Một Vành đai Một Con đường xác định tầm nhìn tổng quát trong đầu tư của Trung Quốc trên
thế giới những năm tới. Trong khi được coi là một sáng kiến mới, thực ra nó là sự tiếp nối
sức ép tăng cường kết nối khu vực và thương mại, mở rộng phạm vi quốc tế của các công
ty Trung Quốc và thâm nhập nhiều hơn vào thị trường thế giới. Với ý nghĩa đó, nó có thể
được xem như giai đoạn tiếp theo của chiến lược Trung Quốc Tiến ra Bên ngoài, mà qua đó
Trung Quốc đã mở rộng đầu tư sang nước ngoài hơn mười năm qua.
Một Vành đai Một Con đường là gì?
Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường (MVĐMCĐ) gồm có hai hợp phần chính: Vành đai
Kinh tế Con đường Tơ lụa trên đất liền, và Con đường Tơ lụa trên Biển Thế kỷ 21. Vành đai
Kinh tế Con đường Tơ lụa hướng tới kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua Trung Á và
Tây Á. Con đường Tơ lụa trên Biển sẽ kết nối Trung Quốc với châu Âu thông qua đường
biển giữa Đông Nam Á, Nam Á tới châu Phi. Một Vành đai Một Con đường không đơn thuần
là việc xây dựng hai con đường nêu trên, mà là việc phát triển mạng lưới kết nối. Sáng kiến
còn có thêm các con đường nối liền hai hành lang chính, như mô tả ở sơ đồ dưới đây.2
Các tuyến đường trong Vành đai do Trung Quốc đề xuất và Sáng kiến Con đường
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Trong tháng 3/2015, Trung Quốc giới thiệu Tầm nhìn và Hành động cùng Xây dựng Vành
đai Kinh tế Con đường Tơ lụa và Con đường Tơ lụa trên Biển Thế kỷ 21 (sau đây viết tắt là
Tầm nhìn MVĐMCĐ). Văn bản này đưa ra khung sáng kiến dưới hình thức lợi ích cho tất cả
các nước liên quan, sẽ thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, phát triển hợp tác kinh tế khu vực, đẩy
mạnh trao đổi, và thúc đẩy hoà bình và phát triển.3
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Tầm nhìn MVĐMCĐ xác định việc sử dụng các khu công nghiệp kinh tế làm không gian hợp
tác, và sẽ tập trung xây dựng đường giao thông trên biển “hiệu quả, an toàn và thông suốt”
nối các cảng lớn trên tuyến Một Vành đai Một Con đường. Văn bản này đề cập sáu hành
lang kinh tế chính. Tuyến đường của các hành lang được mô tả ở sơ đồ sau.
Các Hành lang Kinh tế trong Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường4

Hành lang kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ- Nga

Hành lang kinh tế Trung QuốcTrung Á-Tây Á
Hành lang kinh tế
Bangladesh-Trung
Quốc-Ấn Độ-Myanmar

Hành lang kinh tế -Trung
Quốc-Bán đảo Đông Dương

Nguồn: Nghiên cứu của HKTDC (2015)

Một mục tiêu của Sáng kiến là “điều phối
chính sách,” hướng tới điều phối các chiến
lược phát triển kinh tế với chính sách hỗ trợ
hợp tác và các dự án lớn. 5 “Phương tiện
kết nối” là lĩnh vực ưu tiên, bao gồm cải
thiện kết nối cơ sở hạ tầng, xây dựng các
hành lang giao thông quốc tế, và phát triển
mạng lưới cơ sở hạ tầng xuyên biên giới.
Sáng kiến này ưu tiên phát triển cơ sở hạ
tầng năng lượng, đặc biệt là đường dẫn khí
đốt và dầu, đường tải điện xuyên biên giới
và nâng cấp các lưới điện trong khu vực.6
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Một trọng tâm của sáng kiến là loại bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, và thiết lập khu
vực mậu dịch tự do. Tầm nhìn MVĐMCĐ nhấn mạnh đầu tư vào những lĩnh vực vực phức
hợp, gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp bảo vệ môi trường, du lịch, và
kêu gọi tăng cường hợp tác tìm kiếm và phát triển năng lượng than đá, dầu, khí đốt, thuỷ
điện, điện nguyên tử, điện gió, điện mặt trời. Để hiện thực hoá sáng kiến, Trung Quốc tìm
cách phát triển các bản ghi nhớ, kế hoạch và các dự án hợp tác song phương.
Quản lý sáng kiến Một Vành đai Một Con đường
Một Vành đai Một Con đường không phải là một tổ chức và không có một thực thể điều phối.
Tuy nhiên, đó là một sáng kiến do chính phủ dẫn dắt, và từ tháng 3/2015 Nhóm Lãnh đạo
Thúc đẩy và Phát triển Một Vành đai Một Con đường đã giám sát sáng kiến này.7 Thành
viên của nhóm là những quan chức cao cấp của chính phủ do Phó thủ tướng Zhang Gaoli,
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uỷ viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trì.8 Người ta biết được rất ít
vai trò chính xác của nhóm này là gì, nhưng chức vụ cao cấp của các thành viên hé lộ tầm
quan trọng của sáng kiến đối với chính phủ.
Trung Quốc đang thực hiện các kế hoạch theo lĩnh vực cụ thể của sáng kiến, gồm năng
lượng, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, giáo dục và hợp tác văn hoá.9 Tuy vậy, Văn bản
Tầm nhìn MVĐMCĐ xác định việc phát triển sáng kiến là một quá trình mềm dẻo, mỗi nơi
một khác, và Trung Quốc sẽ hợp tác với các nước khác trên tuyến đường để “có lộ trình
thích hợp, và phối hợp được các chương trình phát triển quốc gia với các kế hoạch hợp tác
khu vực.” Với phạm vi rộng lớn của sáng kiến, dường như có nhiều chủ thể tham gia vào
các dự án của Một Vành đai Một Con đường trong tương lai, gồm các cơ quan nhà nước
Trung Quốc có trách nhiệm giám sát đầu tư ra nước ngoài, các quan chức trung ương và
địa phương ở các nước sở tại, những người điều khiển, các công ty Trung Quốc, các đối tác
liên doanh ngoài Trung Quốc, các nhà đầu tư tài chính nhà nước và thương mại, v.v...
An sinh xã hội và môi trường gắn với Một Vành đai Một Con đường
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rằng sáng kiến Một Vành đai Một Con
đường cần có “tham vấn rộng rãi”, chia sẻ lợi ích, và rằng sẽ bảo đảm tính minh bạch và cởi
mở.10 Tầm nhìn MVĐMCĐ đưa ra nhiều cam kết to lớn để theo đuổi các dự án thân thiện
với môi trường, và kêu gọi các công ty hoạt động trong khuôn khổ sáng kiến đóng góp cho
kinh tế địa phương, tạo việc làm và sinh kế. Văn bản này xác định cần nỗ lực thúc đẩy các
dự án xanh, thải ít các-bon và tính toán đầy đủ các tác động biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, do có rất nhiều tác nhân tham gia thực hiện các dự án, nên không có bộ tiêu
chuẩn hoặc bản hướng dẫn nào sẽ được vận dụng vào việc đánh giá tác động xã hội và môi
trường hoặc việc thiết kế và thực hiện dự án. Thay vào đó, các dự án Một Vành đai Một Con
đường sẽ cần tuân thủ các luật và quy định trong nước cũng như các quy định và chính
sách an sinh của các nhà đầu tư tài chính và các chủ thể khác tham gia dự án liên quan. Thí
dụ, nếu AIIB hỗ trợ một dự án trong Một Vành đai Một Con đường, thì khung xã hội và môi
trường của nó sẽ được áp dụng. Tương tự như vậy, các ngân hàng chính sách Trung Quốc
như Eximbank cần tuân thủ các quy định của địa phương và các chính sách nội bộ của ngân
hàng.
Đầu tư vốn cho các dự án trong khuôn khổ Một Vành đai Một Con đường
Các dự án trong Một Vành đai Một Con đường sẽ cần đến hàng tỉ đô-la trong những năm tới.
Có nhiều nguồn đầu tư cho các dự án đó, mà phần lớn các nguồn không có gì mới. Thí dụ,
các ngân hàng chính sách của Trung Quốc như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã và
đang đầu tư hơn mười năm vào các dự án mà nay là một phần của Một Vành đai Một Con
đường. Các ngân hàng thương mại Trung Quốc cũng tích cực hoạt động ở nhiều nước trên
tuyến đường dưới danh nghĩa các quỹ cổ phần và các công ty đầu tư của Trung Quốc.
Từ khi công bố sáng kiến Một Vành đai Một Con đường, có nhiều tác nhân đã lập ra các quỹ
mới và nhận thêm tiền nhà nước để đầu tư vào các dự án Một Vành đai Một Con đường. Có
nhiều quỹ chuyên nghiệp đã được thành lập dành riêng cho sáng kiến, trong đó quỹ có danh
tiếng nhất là Quỹ Con đường Tơ lụa. Trung Quốc đã thông báo kế hoạch xem xét mở rộng
các chương trình viện trợ nước ngoài tập trung vào các dự án giao thông, năng lượng và
viễn thông ở các nước trong khu vực Một Vành đai Một Con đường.11
Kết luận
Sáng kiến Một Vành đai Một Con đường cho thấy Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư ra
nước ngoài, đặc biệt là các dự án tăng cường kết nối khu vực. Nhiều nguồn vốn được tạo ra
để hỗ trợ Một Vành đai Một Con đường, và các định chế và công ty đã nhanh chóng thể
hiện sự ủng hộ, công bố kế hoạch tăng đầu tư và đổ vốn vào các dự án cho tuyến đường.
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Nếu Một Vành đai Một Con đường thành công trong việc tạo cơ hội đầu tư mới và huy động
các nguồn tài chính mới, các doanh nghiệp Trung Quốc dường như được hưởng lợi từ các
hợp đồng thiết kế, phát triển và vận hành các dự án thuộc phạm vi sáng kiến. Các doanh
nghiệp nhà nước được chính phủ Trung Quốc khuyến khích tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các
nước trong khu vực Một Vành đai Một Con đường, trong khi nhiều công ty tư nhân tỏ ý ủng
hộ.12 Việc cải thiện kết nối có thể tạo ra thị trường mới cho hàng hoá Trung Quốc, đồng thời
giúp Trung Quốc tiếp cận thêm nhiều tài nguyên thiên nhiên và nguồn cung cấp năng lượng.
Cùng với việc tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền kinh tế thế giới, sáng kiến
sẽ tạo cơ hội cho nước này xuất khẩu phần công nghệ và năng lực sản xuất dư thừa.
Tầm nhìn MVĐMCĐ nhấn mạnh lợi ích đôi bên trong Một Vành đai Một Con đường và tiềm
năng tăng cường hợp tác và đầu tư có lợi cho các nước còn nghèo cơ sở hạ tầng. Việc tăng
nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ được các nước trong khu vực Một Vành đai Một
Con đường tiếp nhận. Tuy nhiên, để cho sáng kiến đạt được cam kết phát triển mà “các bên
cùng thắng”, thì dòng vốn đưa vào các dự án cần được bảo đảm bền vững, được quản lý tốt
và làm lợi cho những người thực sự có nhu cầu nhất.
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