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kết quả và số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận của luận án chưa 

được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 
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MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài 

Là hai trong số các nền văn minh phương Đông cổ đại và là hai nước lớn đang 

trỗi dậy trên thế giới, hiện nay Ấn Độ và Trung Quốc là hai chủ thể đóng vai trò quan 

trọng trong cục diện châu Á nói riêng và trên bàn cờ chính trị thế giới nói chung. 

Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc nói riêng và quan hệ song phương, đa 

phương Ấn - Trung nói riêng tác động rất lớn đến cán cân quyền lực và cục diện khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và bối cảnh thế giới. Ấn Độ là một cường quốc 

đang nổi lên, nhưng sự nổi lên của nó phần nào đang bị “cản trở” bởi sự trỗi dậy của 

Trung Quốc. Điều này đòi hỏi New Delhi phải có những chính sách và phản ứng để 

đảm bảo và thúc đẩy lợi ích, vị thế quốc gia. Theo đó, một chính sách đối ngoại thực 

dụng gắn liền với các nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực đang được Ấn Độ triển 

khai với Trung Quốc. 

Ấn Độ đặt mối quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể mối quan hệ với các nước 

lớn, duy trì chiến lược vừa hợp tác và cạnh tranh, vừa là đối tác cần tranh thủ vừa là 

đối thủ tiềm tàng ở châu Á, trong đó vừa hợp tác vừa cạnh tranh là xu thế chính. 

Chính sách Trung Quốc của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng N. Modi là kết quả từ sự tác 

động tổng hợp của các nhân tố bên trong và bên ngoài. Những nhân tố này bao gồm 

sự biến động của cấc trúc quốc tế, khu vực, các nhân tố bên trong quốc gia và sự thay 

đổi bộ máy lãnh đạo của chính quyền Ấn Độ. Sự tác động tổng hợp này ảnh hưởng 

trực tiếp đến mục tiêu, cách thức tiếp cận và quá trình hình thành chính sách của Ấn 

Độ đối với quốc gia láng giềng khổng lồ - Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ 

nhìn nhận Trung Quốc là “đối thủ” hơn là “đối tác” nên cần có chính sách “quyết 

đoán” hơn. Do đó, trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc đấu tranh là yếu 

tố cần thiết trong khi hợp tác là một lựa chọn khi có thể. Điều này không chỉ làm thay 

đổi cả cán cân quyền lực giữa Ấn Độ và Trung Quốc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

cách hành xử của hai quốc gia đối với nhau. 

Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi là sự tiếp 

nối có điều chỉnh so với các chính phủ tiền nhiệm, là chiến lược và sự phản ứng của 
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một nước lớn đang nổi lên với một nước lớn đang trỗi dậy đầy tham vọng ở châu Á. 

Từ trước đến nay, Ấn Độ luôn coi trọng “sức mạnh quy tắc” (sức mạnh quyền lực 

quy chuẩn) - yếu tố để định hình những giá trị chuẩn mực mà các quốc gia đều có thể 

chấp nhận trong quan hệ quốc tế. Tuy nhiên, đến thời Thủ tướng N. Modi, quan niệm 

về những giá trị chuẩn mực đã thay đổi, theo đó, bên cạnh khẳng định sự hòa hợp 

trong chính sách đối ngoại với khu vực và quốc tế thông qua các định chế quốc tế, 

ngày nay Ấn Độ nhấn mạnh mục tiêu trở thành một cường quốc trên thế giới và ủng 

hộ xây dựng một trật tự thế giới đa cực, một “châu Á đa cực”, đồng thời nỗ lực cân 

bằng và chống lại chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, hướng tới một cấu trúc khu 

vực châu Á cân bằng với nhiều trung tâm quyền lực. Sự điều chỉnh này phù hợp với 

sự chuyển đổi từ chủ nghĩa lý tưởng sang chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối 

ngoại của Ấn Độ cũng như sự thay đổi trong nước, khu vực và bối cảnh toàn cầu. Mặt 

khác, sự biến động mối quan hệ Ấn - Trung ảnh hưởng rất lớn đến cục diện và cấu 

trúc khu vực. Do đó, nghiên cứu chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc rất cần thiết 

và cấp thiết. 

 Mặt khác, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc cũng tác động tới Việt 

Nam bởi cả hai đều là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Bên cạnh mối quan 

hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang ngày càng phát triển sâu rộng 

và bền chặt, tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước và khu vực, thì Trung Quốc cũng 

là một láng giềng lớn, là một trong ba đối tác chiến lược toàn hiện diện nay của Việt 

Nam1. Do đó, một nghiên cứu hệ thống và chuyên sâu về chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc sẽ cung cấp căn cứ khoa học đối với quá trình hoạch định 

chính sách của Việt Nam đối với Ấn Độ, đối với Trung Quốc cũng như đối với quan 

hệ Ấn - Trung. 

Là hai chủ thể quan trọng và có ảnh hưởng đến hệ thống quốc tế hiện nay,  nên 

hướng nghiên cứu này cũng phù hợp với chuyên ngành đào tạo Quan hệ quốc tế. 

Ngoài ra, Ấn Độ cũng là một nước lớn có chính sách đối ngoại tác động mạnh mẽ 

đến khu vực châu Á, nhưng ở Việt Nam lại chưa có công trình khoa học nào nghiên 

                                                           
1 Hiện nay, ba đối tác Chiến lược toàn diện của Việt Nam là: Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. 
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cứu chuyên sâu về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng 

N.Modi. Nên việc thực hiện một luận án Tiến sĩ về chính sách đối ngoại của Ấn Độ 

đối với Trung Quốc cũng là một nỗ lực nhằm bổ sung thêm vào khoảng trống trong 

nghiên cứu về Ấn Độ tại Việt Nam.  

Với những lý do trên, tôi chọn lựa đề tài cho luận án Tiến sĩ là: “Chính sách của Ấn 

Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014 - 2019)”. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm rõ chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc qua đó đánh giá tác động của chính sách này (đối với khu vực, Việt Nam) 

và đưa ra hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nêu trên, luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ 

yếu sau đây: 

Thứ nhất, hệ thống lại nguồn tư liệu nghiên cứu về chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc và quan hệ Ấn - Trung; 

Thứ hai, làm rõ cơ sở lý luận và các nhân tố (bên ngoài và bên trong) tác động 

đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc (2014 -2019); 

Thứ ba, phân tích và làm rõ nội dung và sự triển khai chính sách của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Narendra Modi (2014 - 2019) trên các lĩnh vực 

chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng; 

Thứ tư, rút ra một số đánh giá về chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc đồng 

thời đánh giá tác động của những chính sách này đối với khu vực và Việt Nam; 

Thứ năm, đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Narendra Modi . 

- Phạm vi nghiên cứu: 
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+ Về thời gian, luận án nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong giai 

đoạn từ tháng 5/2014 đến năm 2019. Tháng 5/2014 là thời điểm ông Narendra Modi 

chính thức đảm nhận cương vị thủ tướng thứ 14 của Ấn Độ. Năm 2019 là năm kết 

thúc nhiệm kỳ 1 của Thủ tướng N.Modi - thời điểm để có thể tổng kết, đánh giá một 

cách toàn diện về những điều chỉnh, kết quả đã đạt được của chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ với Trung Quốc. 

+ Về nội dung, luận án nghiên cứu toàn diện chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi, trong đó trọng tâm là nghiên cứu về 

nội dung chính sách đối ngoại của Ấn Độ với Trung Quốc. Luận án cũng sẽ phân tích 

những yếu tố ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc, 

đồng thời đánh giá tác động của những chính sách này đối với khu vực, qua đó đưa 

ra một số gợi ý đối với Việt Nam. 

      4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cách tiếp cận 

 Tiếp cận từ cơ sở lý luận tổng quan về các vấn đề, cách tiếp cận lịch sử-logic 

nhằm phát hiện nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu 

trong những thời gian, không gian gắn với những hoàn cảnh cụ thể để làm rõ sự phát 

triển của vấn đề nghiên cứu. Bên cạnh đó, cách tiếp cận hệ thống, đa ngành theo các 

góc độ kinh tế - chính trị - xã hội, và các lý thuyết kinh tế - chính trị trong quan hệ 

quốc tế (chủ nghĩa trọng thương) cũng được sử dụng. 

Để tạo khuôn khổ và đánh giá khách quan vấn đề nghiên cứu, luận án tiếp cận 

dựa trên lý thuyết chủ nghĩa Tự do, chủ nghĩa Hiện thực và chủ nghĩa Kiến tạo. Trong 

đó, lý thuyết chủ nghĩa Hiện thực được vận dụng để làm rõ xu hướng cạnh tranh 

quyền lực để giành vị thế lãnh đạo trong hệ thống cấu trúc, từ đó làm rõ ảnh hưởng 

các nhân tố ở cấp độ hệ thống (quốc tế, khu vực) đến sự hình thành chính sách của 

Ấn Độ với Trung Quốc. Lý thuyết của chủ nghĩa Tự do được vận dụng nhằm làm rõ 

xu hướng phụ thuộc trong quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là chính sách 

hợp tác (kinh tế) của Ấn Độ với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi. Còn lý 

thuyết của chủ nghĩa Kiến tạo được sử dụng nhằm làm rõ ảnh hưởng của bản sắc và 
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lợi ích quốc gia trong việc hoạch định và triển khai chính sách của Ấn Độ với Trung 

Quốc. Ngoài ra, chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc có một quá trình 

vận động lâu dài, vì vậy đề tài sẽ sử dụng cách tiếp cận lịch sử nhằm tìm nguồn gốc 

phát sinh, quá trình phát triển, bản chất và quy luật vận động của chính sách. 

4.2 Phương pháp nghiên cứu 

Là đề tài về quốc tế học nên phương pháp nghiên cứu chủ yếu là các phương pháp 

nghiên cứu quan hệ quốc tế nhằm xem xét sự ra đời, nội dung chính sách của Ấn Độ 

đối với Trung Quốc dưới góc độ tương tác lợi ích địa chiến lược và địa chính trị của 

nước lớn trong quan hệ quốc tế, trong đó: 

 Phương pháp phân tích hệ thống (analysis of system) thông qua ba cấp độ phân 

tích được sử dụng ở chương 2 của luận án nhằm đặt vấn đề nghiên cứu như một bộ 

phận cấu trúc trong quan hệ quốc tế thông qua ba bộ phận của cấu trúc bao gồm: trật 

tự thứ bậc được xây dựng dựa trên quyền lực; những mối quan hệ phổ biến, các luật 

lệ chung thông qua 3 cấp độ: hệ thống (quốc tế, khu vực), quốc gia và cá nhân. 

Ngoài ra, là đề tài nghiên cứu chính sách nên đề tài sử dụng phương pháp nghiên 

cứu chính sách nhằm làm rõ sự hình thành chính sách thông qua phân tích tác động 

của các nhân tố bên trong và bên ngoài cũng như phân tích mục tiêu, nguyên tắc, nội 

dung, sự triển khai và tác động của chính sách. 

Chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc có một quá trình vận động 

lâu dài nên đề tài cũng sử dụng phương pháp lịch sử, trong đó phương pháp nghiên 

lịch sử lịch đại được sử dụng nhằm đặt vấn đề nghiên cứu trong sự vận động theo 

tuần tự thời gian và logic lịch sử để làm rõ mục tiêu nghiên cứu, còn phương pháp 

nghiên cứu đồng đại được sử dụng để phân tích các sự kiện, hiện tượng lịch sử xảy 

ra trong cùng một giai đoạn nhưng ở những không gian khác nhau, từ đó làm rõ mối 

liên hệ, tác động lẫn nhau giữa các sự kiện này trong quá trình lịch sử cụ thể.  

 Phương pháp nghiên cứu diễn ngôn: nhằm làm rõ nội dung chính sách của Ấn 

Độ đối với Trung Quốc thông qua phân tích các diễn ngôn chính trị, tuyên bố, tranh 

luận, thông cáo của Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Ấn Độ, các chính trị gia nói riêng 

và của Chính phủ Ấn Độ nói chung. 
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Phương pháp phân tích nội dung (Content Analysis): nhằm phân tích các nội 

dung thể hiện hoặc tiềm ẩn trong các tài liệu truyền thông, văn bản ngoại giao và các 

phát biểu của giới hoạch định chính sách Ấn Độ liên quan đến Trung Quốc.  

 Phương pháp so sánh được sử dụng để đánh giá và so sánh mức độ tác động của các 

nhân tố cũng như những điều chỉnh trong mục tiêu, nguyên tắc và nội dung chính sách của 

Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi so với các chính quyền tiền nhiệm. 

Ngoài ra, đề tài sử dụng các phương pháp bổ trợ khác trong nghiên cứu quan hệ 

quốc tế như phương pháp quan sát; phương pháp nghiên cứu tài liệu; phương pháp 

phân tích, giải thích. 

 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Có thể khẳng định, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên ở Việt 

Nam nghiên cứu về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 1 

(2014- 2019) của Thủ tướng N. Modi. Vì vậy, luận án có những đóng góp mới cả về 

khoa học, thực tiễn và tư liệu. 

Về khoa học, trên cơ sở những tuyên bố chính thức của Chính phủ Ấn Độ và các 

nguồn tài liệu đa chiều khác, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống về chính 

sách của của một nước lớn (Ấn Độ) với một nước lớn đang trỗi dậy (Trung Quốc), góp 

phần chỉ ra được nguồn gốc, mục tiêu, nội dung, sự triển khai chính sách, những thành 

công và hạn chế của quá trình triển khai chính sách từ phía Ấn Độ đối với Trung Quốc, 

từ đó làm rõ sự vận động và điều chỉnh chính sách của Ấn Độ trong giai đoạn 2014 - 

2019 so với các giai đoạn trước. Đặc biệt, về mặt lý luận, luận án đóng góp thêm cơ 

sở lý luận cho việc phân tích chính sách của một nước lớn với một nước lớn láng 

giềng đang trỗi dậy. 

Về thực tiễn, luận án cũng phân tích những tác động từ chính sách Ấn Độ đối với 

Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á, Nam Á, từ đó rút một số gợi ý chính sách 

cho Việt Nam trong quan hệ với Ấn Độ và Trung Quốc. 

Về tư liệu, trên cơ sở tập hợp, khái quát và xử lý các tài liệu trong và ngoài nước 

về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc nói riêng và quan hệ hai nước nói 

chung, luận án sẽ là một nguồn tư liệu tham khảo quan trọng cho những ai quan tâm 
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đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Ấn - Trung. 

6.  Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án được kết cấu thành 4 chương với những nội 

dung chính như sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài 

Chương này tác giả tập trung hệ thống lại nguồn tư liệu (tiếng Việt, tiếng Anh và 

tiếng Trung) liên quan đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc và quan hệ Ấn 

- Trung. 

 Chương 2: Cơ sở hình thành chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới 

thời Thủ tướng Narendra Modi (2014 - 2019) 

 Chương này tác giả tập trung làm rõ cơ sở lý luận và các nhân tố (cấp độ hệ 

thống, cấp độ quốc gia và cấp độ cá nhân) tác động đến sự hình thành mục tiêu, 

nguyên tắc và nội dung chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ 

tướng N. Modi. 

 Chương 3: Nội dung và sự triển khai chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

dưới thời Thủ tướng Narendra Modi Modi (2014 - 2019) 

 Tiếp nối chương 2, nội dung chương 3 luận án tập trung làm rõ mục tiêu, nguyên 

tắc, nội dung (hợp tác, quản lý xung đột, cân bằng quyền lực và kiềm chế) và sự triển 

khai chính sách (thông qua các công cụ và phương thức: chính trị - ngoại giao, kinh 

tế, an ninh - quốc phòng) của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ 1 (2014 - 

2019) của Thủ tướng N. Modi. 

Chương 4: Nhận xét chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc (2014 - 2019) và 

hàm ý chính sách cho Việt Nam 

   Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày ở ba chương trước, chương này có 

nhiệm vụ nhận xét, đánh giá chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc. 

Chương này cũng rút ra những đặc điểm chính sách đối ngoại của New Delhi đối với 

Bắc Kinh, qua đó đánh giá sự triển khai chính sách qua việc làm rõ những thành tựu 

và hạn chế của chính sách. Trên cơ sở đó, chương này chỉ ra những tác động của 
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chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc đến khu vực, Việt Nam và đưa 

ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. 
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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI 

1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến chính 

sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

Phạm Quốc Thái (2013), trong cuốn Trung Quốc và Ấn Độ trỗi dậy: tác động và 

đối sách của các nước Đông Á, bên cạnh phân tích bối cảnh quốc tế và tác động của 

sự trỗi dậy của Trung Quốc và Ấn Độ đối với Mỹ, EU, các nước châu Phi và Mỹ La 

tinh, tác giả cũng làm rõ xu hướng hợp tác, gia tăng chi tiêu quân sự, xu hướng tăng 

cường tiềm lực quốc phòng, xu hướng tăng cường liên kết, tránh đối đầu trực tiếp với 

Trung Quốc của các nước ở Đông Á và Ấn Độ.  

Về tác động của chủ nghĩa nước lớn đến chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc, 

Huỳnh Thanh Loan (2019), Luận án Tiến sĩ Vấn đề biên giới trong quan hệ Ấn Độ - 

Trung Quốc giai đoạn 1950 - 2014 cho rằng, cả Trung Quốc và Ấn Độ là hai trong 

số những nền văn minh lâu đời nhất nhất thế giới. Đối với Ấn Độ, nền văn minh của 

họ đã tạo nên câu chuyện lịch sử về “một đất nước khoan dung và đa nguyên”, có 

phạm vi ảnh hưởng rộng lớn dựa trên nền văn hóa, các giá trị và thương mại. Đối với 

Trung Quốc, nền văn minh Trung Quốc và văn hóa “Đại Hán” là sự “vượt trội” về 

mặt văn hóa và được bao quanh bởi những quốc gia mà các triều đại phong kiến 

Trung Quốc cho là “man di”. Do đó, giá trị quốc gia của Ấn Độ và Trung Quốc được 

hình thành bởi những quan điểm riêng về nền văn minh, văn hóa và chủ nghĩa dân 

tộc nước lớn. Chính điều này đã ảnh hưởng đến văn hóa chiến lược của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc. 

Về ảnh hưởng của yếu tố cá nhân đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ nói chung 

và với Trung Quốc nói riêng, tác giả Chaulia, Sreeram (2016), Modi doctrine: The 

foreign policy of India’s Prime Minister, Bloomsbury Publishing, cho rằng, Thủ 

tướng Modi đã cách mạng hóa chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Đây là Thủ tướng 

đầu tiên của Ấn Độ làm được việc này kể từ thời Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Tác 

giả nhấn mạnh, các yếu tố về phong cách, phẩm chất, thế giới quan và nhận thức của 

Modi về các vấn đề toàn cầu tác động trực tiếp đến mô hình chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ hiện nay. Đề cập đến yếu tố phong cách, tác giả nhấn mạnh vai trò của cá tính 
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cá nhân đã mang lại những điều chỉnh lớn trong chính sách đối ngoại của New Delhi 

khi Modi được coi là “một nhà lãnh đạo chuyển đổi” - người đã xây dựng lại chính 

sách đối ngoại của Ấn Độ thông qua những thay đổi với những nội dung truyền cảm 

hứng. Sự khác biệt trong phong cách cá nhân của Thủ tướng Modi so với các Thủ 

tướng tiền nhiệm thể hiện ở chỗ, ông duy trì mối tương tác liên tục và thường xuyên 

với các nhà lãnh đạo thế giới. Đặc biệt, ông tận dụng rất tốt yếu tố truyền thông thông 

qua “ngoại giao số” trong đối ngoại khi đã tận dụng hiệu quả các nền tảng truyền 

thông từ báo in, điện tử, kỹ thuật số, từ Facebook, Twitter, đến Wechat, Whatsaap,… 

Bên cạnh đó, ngoại giao cá nhân trở thành công cụ hiệu quả mà Modi sử dụng, theo 

đó, thay vì theo đuổi những cách thức ngoại giao truyền thống, ông nhấn mạnh sự kết 

nối cá nhân để tăng cường sự tham gia của Ấn Độ với thế giới. 

Về tác động của các nhân tố quốc tế, khu vực đến chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc, Jayshree Sengupta (2018), Modi’s new China Policy, Observer Research 

Foundation, cho rằng, ở cấp độ quốc tế, việc Trung Quốc luôn “cản trở” nỗ lực của Ấn 

Độ trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc và 

Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân khiến mối quan hệ hai nước mặc dù là đối tác thương 

mại nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh. Trong đó tác giả nhấn mạnh rằng, 

dưới thời Thủ tướng Modi, các nhân tố khu vực và quốc tế trở thành các nhân tố có 

tính điều kiện, còn lợi ích quốc gia trở thành nhân tố quyết định trong việc hoạch định 

chính sách đối với Trung Quốc. Điều này dẫn đến, chính sách của Thủ tướng Modi 

đối với Trung Quốc mang đặc điểm của chủ nghĩa thực dụng. Tuy nhiên, công trình 

chủ yếu tập trung vào các bên ngoài, không phân tích và đặt sự điều chỉnh chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong sự thay đổi chính trị - kinh tế của Ấn Độ nên 

chưa phản ánh hết sự tác động tổng hợp của các nhân tố đến sự hình thành chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc. 

Về quan điểm của các học giả Trung Quốc khi lý giải về ảnh hưởng của yếu tố 

địa văn hóa đến văn hóa chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc cũng như cách hành 

xử của cả hai quốc gia đối với đối phương, tác giả Tan Chung (2015), trong cuốn 

Himalaya Calling: The Origins of China and India, World Scientific, cho rằng, các 
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động thái của Ấn Độ và Trung Quốc bị tác động rõ nét của mô hình địa - văn hóa 

“khu vực ảnh hưởng Himalaya”. Trong đó, tác giả đề cập đến yếu tố ảnh hưởng đến 

văn hóa chiến lược và tinh thần đối ngoại của Ấn Độ là tư tưởng “Vasudhaiva 

kutumbakam” (cả thế giới là một gia đình) còn mục tiêu chiến lược của Trung Quốc 

là “tianxia datong” (Thiên hạ đại đồng). Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cách hành 

xử trong các vấn đề khu vực và quốc tế của Ấn Độ và Trung Quốc cũng như cách đạt 

được các mục tiêu chiến lược và đảm bảo lợi ích quốc gia của Ấn Độ trong quan hệ 

với các nước láng giềng, trong đó có Trung Quốc. Theo tác giả, văn hóa chiến lược 

hình thành nên bối cảnh của hành vi chiến lược đối ngoại của Ấn Độ, trong đó văn 

hóa chiến lược trở thành kim chỉ nam định hướng hành động. Văn hóa chiến lược của 

Ấn Độ cũng nhấn mạnh đến nguyên tắc tự chủ chiến lược nhằm đảm bảo cho nhu cầu 

phát triển của Ấn Độ. 

Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chính quyền ở Ấn Độ và Trung Quốc đến 

chính sách và quan hệ của hai nước đối với đối phương, Ying Zhu, Deepak Sardana, 

S. Tamer Cavusgil (2020), trong cuốn, Weathering the Storm in China and India 

Comparative Analysis of Societal Transformation under the Leadership of Xi and 

Modi, Routledge, cho rằng cả Ấn Độ và Trung Quốc những năm gần đây đều chứng 

kiến sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quốc gia và sự thay đổi này đã góp phần thúc 

đẩy sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc của cả hai nước cũng như quan điểm của hai 

quốc gia trong mối quan hệ với Mỹ. Theo tác giả, dưới thời của Thủ tướng Modi và 

Tập Cận Bình, Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia thành công nhất thế giới trong 

việc vượt qua các thách thức kinh tế. Hai quốc gia này được coi là có ảnh hưởng và 

đòn bẩy lớn nhất trong số mười quốc gia mới nổi trong G-20. Trong khi Trung Quốc 

trở thành nguồn cung cấp dòng vốn ròng lớn nhất thế giới thì Ấn Độ nổi lên như một 

điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ gia công phần mềm. Bên 

cạnh vấn đề này, tác giả cho rằng, từ sự thay đổi chính quyền của hai nước đã ảnh 

hưởng trực tiếp đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc cũng như 

cách hành xử của Bắc Kinh với New Delhi: sự phát triển của nền chính trị quốc gia, 

vấn đề dân chủ, đa nguyên, pháp quyền, xung đột dân sự, hợp tác quân sự với nước 
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ngoài, chính sách với Mỹ. Tuy nhiên, do chủ yếu tiếp cận dưới góc độ lợi ích kinh tế, 

nên tác giả cho rằng, để cạnh tranh với Trung Quốc, Ấn Độ sẽ duy trì các chính sách 

ngoại giao kinh tế để cân bằng lợi thế so sánh với Trung Quốc ở cấp độ khu vực và 

toàn cầu.  

1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến mục tiêu và sự triển khai chính 

sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

Cuốn Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Cộng hòa Ấn Độ từ năm 1991 đến 

2000 của tác giả Trần Thị Lý (2000) là công trình khái quát toàn diện dự điều chỉnh 

chính sách đối nội và đối ngoại của Ấn Độ trong thập niên cuối của thế kỷ XX, trong 

đó chính sách với Trung Quốc cũng được đề cập trong cuốn sách. Đây là công trình 

rất có ý nghĩa để nghiên cứu sinh tham khảo để so sánh sự điều chỉnh chính sách đối 

ngoại của Ấn Độ qua các giai đoạn lịch sử. 

Nguyễn Đức Toàn (2016), “Bước đầu tìm hiểu chính sách đối ngoại của Thủ 

tướng Ấn Độ Narendra Modi”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, Số 10, phân 

tích những nội dung cơ bản của chính sách đối ngoại của Thủ tướng Modi trong hai 

năm đầu tiên nắm quyền lãnh đạo Ấn Độ. Trong đó, theo tác giả, cải thiện quan hệ 

với Trung Quốc dưới “cái bóng của vấn đề biên giới” sẽ là xu hướng chủ đạo trong 

chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Nên Ấn Độ dưới thời Thủ tướng 

Modi sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ Ấn - Trung theo cách riêng, độc đáo 

của mình, với một cách “tiếp cận kép” vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn để phân biệt 

hợp tác kinh tế với tranh chấp biên giới. 

Cuốn Điều chỉnh Chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng N. Modi 

do Ngô Xuân Bình (2017, chủ biên), bên cạnh phân tích những yếu tố tác động, nội 

dung điều chỉnh trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Modi, công trình cũng đã 

làm rõ được những thành tựu và những vấn đề đặt ra trong chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ. Trong đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

rất lớn đến sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi, khiến Ấn 

Độ cần chọn lựa các đối tác để hợp tác với mục đích theo đuổi lợi ích của riêng mình. 

Nên chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc hiện nay được thể hiện ở 
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chính sách ngoại giao song phương và ngoại giao liên minh nhằm giải quyết các bất 

đồng trong vấn đề biên giới, hợp tác kinh tế và nỗ lực cân bằng ảnh hưởng của Trung 

Quốc ở trên đất liền cũng như trên biển. Tuy nhiên, do phạm vi thời gian nghiên cứu 

của công trình chỉ đến cuối năm 2017, nên những đánh giá về thành tựu và những 

vấn đề đặt ra về chính sách đối ngoại của Ấn Độ chủ yếu dừng ở cuối năm 2017 (năm 

thứ 3 trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Modi). 

Nguyễn Thị Quế, Đặng Đình Tiến (2017) trong công trình Chính sách đối ngoại 

của Ấn Độ những năm đầu thế kỷ XXI, Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội đề cập đến 

quan hệ song phương Ấn - Trung, trong đó các tác giả nhận định, quan hệ giữa Trung 

Quốc và Ấn Độ rất phức tạp, khó có thể thiết lập được một mối quan hệ ổn định, hữu 

nghị do vấn đề lịch sử, tranh chấp biên giới, mâu thuẫn lợi ích cũng như cạnh tranh 

về lợi ích và ảnh hưởng. Tuy nhiên, các tác giả chưa đề cập và đánh giá về chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi. 

C. Raja Mohan (2015), Modi’s world: expanding India’s sphere of influence, 

New Delhi: Harper Collins. Tác phẩm là công trình nghiên cứu về sự khác biệt trong 

chính sách đối ngoại của Thủ tướng Modi so với các chính phủ tiền nhiệm cũng như 

mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành cường quốc ở khu vực và thế giới của “chính phủ vững 

mạnh và ổn định” này. Theo ông, mặc dù đây là sự tiếp nối chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Vajpayee (1999-2004) và Manmohan Singh (2004-2014) 

nhưng chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Modi đã làm 

nên sự khác biệt. Chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc được tác giả 

phân tích ở một chương riêng biệt, trong đó, nhấn mạnh, Ấn Độ đặt Trung Quốc trong 

khuôn khổ chính sách đối ngoại đối với vừa là một nước lớn, vừa là quốc gia láng 

giềng. Và quan hệ với nước lớn như Trung Quốc sẽ cải thiện đáng kể sự phát triển 

kinh tế của Ấn Độ. Tuy nhiên, mặc dù muốn cải thiện mối quan hệ đầu tư và thương 

mại nhưng Raja Mohan khẳng định Modi sẽ có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc 

về vấn đề lãnh thổ và điều này được minh chứng qua phản ứng của Ấn Độ với vấn đề 

biên giới ở Sikkim (biên giới giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan). Và đối với các 

vấn đề chiến lược và toàn cầu, Ấn Độ cũng sẽ có những động thái đáp trả, cụ thể khi 
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Trung Quốc phản đối việc Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm các Nhà cung cấp 

Hạt nhân và Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc, Modi đáp lại bằng cách quyết định 

không tham gia và không ủng hộ BRI của Trung Quốc. Các động thái quyết đoán này 

của Modi được tác giả giải thích là bắt nguồn từ sự gia tăng vị thế khu vực và quốc 

tế của Ấn Độ cũng như sự trỗi dậy đồng thời của cả hai quốc gia. 

Về các ứng phó của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong ở cấp độ khu vực và toàn 

cầu, tác giả Jeff A. Smith (2015), Cold peace: China-India rivalry in the twenty-first 

century, New York: Lexington, bên cạnh phân tích lịch sử “thù hằn”, đối đầu của hai 

nước, cũng đã đề cập chi tiết đến quan điểm của Ấn Độ về sự trỗi dậy của Trung 

Quốc. Mặt khác, trên cơ sở lý thuyết về quan hệ quốc tế, đặc biệt là chủ nghĩa hiện 

thực thông qua các lý luận về cân bằng quyền lực, cân bằng thách thức và cân bằng 

lợi ích, tác giả cho rằng, Trung Quốc đang ngày càng đẩy mạnh mối quan hệ ngoại 

giao, quân sự, kinh tế và chính trị mạnh mẽ với Pakistan để “kiềm tỏa” Ấn Độ ở Nam 

Á và cản trở các mục tiêu và chiến lược của New Delhi trong các vấn đề khu vực và 

toàn cầu. Mặt khác, Trung Quốc cũng đang là thách thức, mối đe dọa an ninh hàng 

hải đối với Ấn Độ ở Ấn Độ Dương, Biển Đông cũng như Tây Thái Bình Dương. Do 

đó, mục tiêu chính sách đối ngoại của Ấn Độ hiện nay là giảm thiểu mối đe dọa từ 

Trung Quốc ở các khu vực ảnh hưởng truyền thống, các địa bàn chiến lược và có lợi 

ích của Ấn Độ. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng, lợi ích về kinh tế của Ấn Độ trong 

quan hệ với Trung Quốc đòi hỏi New Delhi cần có một chính sách ngoại giao linh 

hoạt với Bắc Kinh. 

Devika Sharma và Jason Miklian (2016) trong cuốn India’s global foreign 

policy engagements - a new paradigm?,cho rằng, từ khi lên cầm quyền Chính phủ 

Modi đã đưa ra hàng loạt sáng kiến mới nhằm củng cố sức mạnh cứng và truyền bá 

sức mạnh mềm quốc gia, từ đó từng bước củng cố vị thế của Ấn Độ trên thế giới. Và 

trong quá trình trở thành cường quốc toàn cầu, theo tác giả bên cạnh giải quyết tốt 

các vấn đề như hội nhập kinh tế quốc tế, an ninh lương thực, an ninh năng lượng,... 

thì đòi hỏi Ấn Độ cần xử lý tốt mối quan hệ với một Trung Quốc đang trỗi dậy đầy 

tham vọng, bởi rõ ràng, Bắc Kinh đang có nhiều động thái, chính sách, chiến lược 
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phát triển không tương thích với lợi ích của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới. Là 

điểm neo của kinh tế châu Á, động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, đối tác thương 

mại hàng đầu của Ấn Độ nên Trung Quốc luôn là bài toán khó đối với New Delhi. 

Những lợi ích kinh tế mà quốc gia này mang lại cùng tư tưởng “bành trướng” của 

Bắc Kinh khiến New Delhi cần có các tính toán chiến lược để đạt được “đa mục tiêu” 

trong quan hệ với nước lớn đang trỗi dậy quyết đoán. 

Mehraj Uddin Gojree (2014), Foreign Policy of India towards China: Principles 

and Perspectives, International Research Journal of Social Science Vol. 3(9), 50-58, 

September. Trong bài viết, tác giả cho rằng chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh có những điều chỉnh với một cách tiếp cận 

thực dụng hơn gắn liền với các nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực. Tuy nhiên, có 

những thời điểm, vừa để đảm bảo lợi ích quốc gia, vừa xử lý các vấn đề an ninh, chiến 

lược với Trung Quốc, Ấn Độ đã không có một chiến lược rõ ràng. Theo tác giả, 

nguyên nhân là do văn hóa chiến lược - yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong việc 

xác định hành vi của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Cấu phần của văn hóa chiến 

lược bao gồm: niềm tin, thế giới quan, truyền thống - lịch sử, bản sắc quốc gia. Ngoài 

ra, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng rất lớn đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc là vấn đề lợi ích quốc gia. Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc 

đại (Liên minh Tiến bộ Thống nhất - UPA) nhấn mạnh nhiều đến các mối đe dọa an 

ninh quốc gia trong quan hệ với Trung Quốc. Nên mặc dù mối quan hệ Trung - Ấn 

đã được cải thiện rất nhiều nhưng rõ ràng những mục tiêu chiến lược mà Ấn Độ đặt 

ra trong quan hệ với Trung Quốc không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, công trình chủ 

yếu phân tích chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc giai đoạn hậu chiến tranh 

biên giới Ấn - Trung (năm 1962) đến năm 2013 nên chưa đề cập đến chính sách của 

New Delhi đối với Bắc Kinh dưới thời Thủ tướng Modi.  

Đề cập trực tiếp đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ 

tướng Modi, tác giả Cuiping, Zhu (2015), “Dilemmas and Strategic Options vis-à-vis 

India's China Policy under the Modi Administration”, South Asian Studies, 03, cho 

rằng, do ảnh hưởng của các yếu tố cấp độ các nhân, quốc gia và hệ thống nên Trung 
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Quốc được xem là thách thức và là mối đe dọa về an ninh quốc gia đối với sự trỗi dậy 

của Ấn Độ. Do đó, chính sách đối với Trung Quốc của Ấn Độ phải đối mặt với “thế 

lưỡng nan chiến lược” (strategic dilemma) hoặc “thế lưỡng nan hợp tác” hoặc “thế 

lưỡng nan an ninh”. Do đó, trước bài toán khó này, Thủ tướng Modi có điều chỉnh 

chính sách đối với Bắc Kinh so với các Thủ tướng tiền nhiệm, trong đó nhấn mạnh 

đến yếu tố phòng ngừa, hợp tác thận trọng và cân bằng.  

Về chính sách của Thủ tướng Modi trong giải quyết vấn đề biên giới với Trung 

Quốc, Bajpai, Kanti (2018), “Modi’s China Policy and the Road to 

Confrontation”, Pacific Affairs 91.2, 245-260, cho rằng, đụng độ ở Cao nguyên 

Doklam giữa Ấn Độ và Trung Quốc vào mùa hè năm 2017 là biểu hiện cho những 

căng thẳng đang gia tăng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia châu Á. Mặc dù cuộc 

đụng độ đã được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, nhưng gốc rễ xung đột 

biên giới Ấn - Trung vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, phản ứng của Thủ 

tướng Modi đối với vấn đề biên giới với Trung Quốc khác biệt rất nhiều so với các 

chính phủ tiền nhiệm, cụ thể: Thứ nhất, dưới thời Modi, Ấn Độ đã công khai nỗ lực 

xây dựng một liên minh các quốc gia hùng mạnh về quân sự ở châu Á - Thái Bình 

Dương để tăng khả năng thương lượng với Bắc Kinh. Thứ hai, Ấn Độ tìm cách giải 

quyết vấn đề biên giới thông qua việc: làm rõ Đường kiểm soát thực tế (LAC); nhấn 

mạnh yếu tố hợp tác để giải quyết triệt để vấn đề biên giới.  

Kanti Bajpai (2017), Narendra Modi’s Pakistan and China policy: assertive 

bilateral diplomacy, active coalition diplomacy là công trình nghiên cứu sâu về mô 

hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Modi đối với hai chủ thể Trung Quốc 

và Pakistan. Theo tác giả, chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Modi là một sự 

tiếp nối chính sách đối ngoại của Ấn Độ từ các chính phủ tiền nhiệm. Tuy nhiên, so 

với các chính phủ tiền nhiệm, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc có sự khác 

biệt về cách thức triển khai do yếu tố phong cách cá nhân Thủ tướng Modi và cho 

rằng đây là sự khởi đầu cho một chính sách đối ngoại đầy sức sống của Ấn Độ với 

một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc và Pakistan. Đó là sự điều chỉnh từ 

lập trường ngoại giao song phương “bình thường” và không liên kết sang một chính 
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sách ngoại giao song phương cứng rắn và ngoại giao liên minh (được thể hiện ở chính 

sách Hành động phía Đông, chính sách kết nối phía Tây). 

Rajesh Rajagopalan (2017), India’s strategic choices: China and the Balance of 

Power in Asia. Cuốn sách phân tích những lựa chọn chính sách và công cụ của Ấn 

Độ để ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như nỗ lực cân bằng quyền lực 

tại các châu Á. Theo tác giả, một chiến lược không liên kết, phòng vệ với Trung Quốc 

sẽ không đảm bảo lợi ích quốc gia cho Ấn Độ. Bởi, sức mạnh, tham vọng và sự gần 

gũi về địa lý của Trung Quốc cho thấy các rủi ro, nguy cơ và thách thức đối với an 

ninh và lợi ích toàn cầu của Ấn Độ. Do đó, bên cạnh phát triển kinh tế, tăng cường 

sức mạnh quốc phòng, ngoại giao đa liên kết, liên minh với các quốc gia cùng chia 

sẻ lợi ích trong cân bằng với Trung Quốc là một chính sách mà Ấn Độ cần hướng đến 

để ứng phó với Bắc Kinh. Sau khi cân nhắc những điểm mạnh, điểm yếu trong tương 

quan sức mạnh với Trung Quốc, tác giả gợi ý chính sách đối ngoại mà Ấn Độ có thể 

lựa chọn trong quan hệ với Trung Quốc là: phòng vệ tích cực, ngoại giao quyết đoán, 

nhấn mạnh đến hợp tác kinh tế và liên minh với Mỹ thông: tăng cường sức mạnh 

quân sự, hợp tác với các nước khác, ngoại giao đa phương và hội nhập kinh tế quốc 

tế. Tuy nhiên, tác giả không đề cập đến những cơ hội và rủi ro đối với từng lựa chọn 

chiến lược ngoại giao của Ấn Độ đối với Trung Quốc.  

Về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở khu vực Nam Á, tác giả Rahul 

Roy-Chaudhury (2018), India’s perspective towards China in their shared South 

Asian neighbourhood: cooperation versus competition, Contemporary Politics,  24, 

cho rằng, đó là chính sách có sự kết hợp giữa yếu tố hợp tác và cạnh tranh. Yếu tố 

hợp tác thể hiện ở việc Ấn Độ vẫn kêu gọi Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở 

Ấn Độ, nỗ lực để giảm thâm hụt thương mại và hiện nay Trung Quốc vẫn là đối tác 

thương mại lớn nhất của New Delhi. Tuy nhiên, yếu tố địa - kinh tế trong chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc đang bị thách thức bởi vấn đề tranh chấp biên giới, 

tham vọng bành trướng và gia tăng hiện diện của Bắc Kinh ở khu vực Nam Á.  

Về phản ứng của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi đối với BRI của Trung Quốc, 

tác giả Anil Sigdel (2020), trong cuốn India in the Era of China’s Belt and Road 

https://www.tandfonline.com/toc/ccpo20/current
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Initiative How Modi Responds to Xi, Rowan & Littlefield, cho rằng các chiến lược 

toàn cầu của Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình đang thúc đẩy Thủ tướng Modi 

có các chính sách cứng rắn với Trung Quốc. Trong đó, BRI được xem là chiến lược 

đa công cụ với đa mục tiêu. Tác giả đã phân tích phản ứng của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc từ Đông Nam Á đến Trung Á, Ấn Độ Dương và châu Phi; từ quan hệ văn hóa 

đến cơ sở hạ tầng, đầu tư và an ninh hàng hải. Thậm chí thông qua phương pháp phân 

tích định tính, tác giả cũng định vị vai trò của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương trong mối quan hệ với các chủ thể chính ở khu vực này như Mỹ, Nhật 

Bản và Pháp - trong thế cân bằng quyền lực với Trung Quốc. Đặc biệt, tác giả chỉ ra 

rằng, bên cạnh các tác động tiêu cực từ BRI đối với Ấn Độ như vấn đề bị thu hẹp 

phạm vi ảnh hưởng hay thế bao vây thông qua các quan hệ mà Trung Quốc xây dựng 

nhằm bao vây, kiềm chế Ấn Độ thì BRI cũng giúp Ấn Độ gia tăng vị thế trong quan 

hệ quốc tế khi nhiều chủ thể trong quan hệ quốc tế đang nhìn nhận Ấn Độ với tư cách 

là chủ thể cân bằng quyền lực tự nhiên đối với Trung Quốc. Ngoài ra, trong bối cảnh 

ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng gia tăng thông qua BRI, tác giả cho rằng, đây 

cũng là động lực để thúc đẩy Ấn Độ theo đuổi trở thành một cực độc lập hoặc cường 

quốc hàng đầu trong hệ thống thế giới. 

Về tác động của sự trỗi dậy Trung Quốc đối với Ấn Độ, Harsh V. Pant (2019), 

China Ascendant: Its Rise and Implications, Harper Collins, cho rằng, Trung Quốc 

đang trên đà trở thành siêu cường. Sự thay đổi vị thế khu vực và toàn cầu của Bắc 

Kinh trong ba thập kỷ rưỡi qua đã tác động rất lớn đến chính trị quốc tế cũng như 

việc hoạch định chính sách của các quốc gia có mối quan hệ với Trung Quốc. Theo 

tác giả, phản ứng của các quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với sự trỗi 

dậy của Trung Quốc là sự đan xen giữa các hình thức đối đầu và hợp tác. Trong đó, 

Ấn Độ được tác giả đánh giá là “hình mẫu”/khuôn mẫu cho thế giới trong cách phản 

ứng với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Để làm rõ cho nhận định này, tác giả tập trung 

nghiên cứu hai trường hợp: thứ nhất là sự kiện Doklam; và thứ hai là phản ứng của 

Ấn Độ đối với BRI. Cuốn sách cũng kết luận rằng, sự trỗi dậy phi tự do của Trung 

Quốc (illiberal China’s rise) không những là thách thức trực tiếp đố với bộ ba: chủ 
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nghĩa tư bản, dân chủ và toàn cầu hòa mà còn thúc đẩy các nền dân chủ xích lại gần 

nhau, rõ nhất hiện nay là sự “hồi sinh” của QUAD. 

Cũng đề cập đến những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với Ấn Độ, 

Ananth Krishnan (2020), India’s China Challenge - A Journey through China’s Rise 

and What it means for India, Harper Collins, cho rằng, có 4 thách thức chủ yếu hiện 

nay từ Trung Quốc mà Ấn Độ đang phải đối mặt: một là, thách thức chính trị khi phải 

đối phó với một quốc gia có xu hướng tập trung quyền lực ngày càng cao đang nỗi 

lực tìm cách định hình các thể chế toàn cầu; hai là, thách thức an ninh - quân sự do 

liên quan đến vấn đề biên giới chưa được giải quyết; ba là, thách thức kinh tế do vấn 

đề thâm hụt thương mại, mô hình tăng trưởng và các mối quan hệ kinh tế của Trung 

Quốc; bốn là thách thức từ việc phải thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với quốc 

gia láng giềng ngày càng trỗi dậy quyết đoán. Tác giả cũng khẳng định, thách thức 

đối với New Delhi còn là câu chuyện về mối quan hệ chính trị phức tạp với Trung 

Quốc và cách mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh nhìn nhận về vị thế của Ấn Độ. Hiện 

nay, Trung Quốc đang duy trì cách tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng đối với Ấn 

Độ và vụ đụng độ ở cao nguyên Doklam là dẫn chứng cho luận điểm này. Trong đó, 

chủ nghĩa dân tộc chỉ là một cái cớ để Trung Quốc thực thi các yêu sách ở các vùng 

biên giới đang có tranh chấp với các quốc gia láng giềng. Điều này không chỉ đe dọa 

đến an ninh của Ấn Độ mà còn là rủi ro đối với trật tự khu vực và ổn định thế giới. 

Ngoài ra, mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Trung Quốc và Pakistan cũng gia tăng 

thêm mối lo ngại về an ninh của Ấn Độ ở cả biên giới lẫn ở diễn đàn quốc tế, đặt Ấn 

Độ vào thế bị bao vây “hai mặt trận”.  

Về sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc sau vụ đụng độ ở 

cao nguyên Doklam, Manoi Jonoj Joshi (2018), The Wuhan Summit and the India -

China Border Dispute, Observer Research Foundation, cho rằng, Hội nghị thượng 

đỉnh Vũ Hán (năm 2018) giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh dấu sự dịch chuyển từ 

vai trò “thay đổi cuộc chơi” đến “thiết lập lại cuộc chơi” của cả Ấn Độ và Trung Quốc 

trong quan hệ hai nước. Tác giả cho rằng, để thiết lập lại cuộc chơi thì điều kiện cần 

và đủ là giải quyết triệt để vấn đề biên giới trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên điều 
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này rất khó đạt được liên quan đến lợi ích an ninh quốc gia và việc các nhà lãnh đạo 

chính trị của hai được đưa ra quyết định thực tế để giải quyết tranh chấp cuối cùng. 

Trong khi đối phó với Nga về vấn đề biên giới, Trung Quốc đã “nhượng bộ” và giải 

quyết theo yêu sách của Nga. Tuy nhiên, với Ấn Độ, Trung Quốc thực thi chính sách 

đối đầu với khi triển khai một lực lượng quân sự đáng kể dọc chiều dài của biên giới. 

Nên theo tác giả mặc dù qua hội nghị ở Vũ Hán, hai bên thống nhất quan điểm giải 

quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình nhưng sẽ rất lâu vấn đề biên giới mới 

được giải quyết.  

高 尚 涛 (2018), 印 度 对 “一带一路” 倡 议 的 看 法 及 中 国之 应 对. 对 外 

传 播:008 页 码: 35-37. (Gao Shangtao (2018), “Quan điểm của Ấn Độ về BRI và 

phản ứng của Trung Quốc”, Tạp chí Truyền thông Đối ngoại, Số 8, pp.35-37) 

Trước đây Ấn Độ tỏ ra hoài nghi và lưỡng lự về BRI, nhưng đồng thời cũng 

nhận thấy rằng Trung Quốc có thể đem lại lợi ích nhất định cho Ấn Độ. Do đó Ấn Độ 

vẫn muốn hợp tác với Trung Quốc trong một số dự án không thuộc phạm vi của BRI, 

đặc biệt là những dự án hoàn toàn có lợi cho Ấn Độ. Tác giả cho rằng nguyên nhân 

dẫn đến thái độ nói trên của Ấn Độ đối với BRI chính là xung đột mang tính cấu trúc 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Do tâm lý cảnh giác với Trung Quốc, Ấn Độ đã phản 

đối BRI, tuy nhiên Ấn Độ vẫn phải phụ thuộc vào Trung Quốc nên nước này hợp tác 

với Trung Quốc trong một số dự án khác. Đối với thái độ và cách hành xử hiện tại 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc, Trung Quốc nên xây dựng một loạt các biện pháp 

phản ứng có mục tiêu nhằm giảm bớt sự can thiệp của Ấn Độ vào việc triển khai BRI, 

đồng thời cố gắng để Ấn Độ ủng hộ hoặc tham gia sáng kiến này ở một mức độ nhất 

định. Cần tăng cường lòng tin, xóa tan sự nghi ngờ bằng cách vừa giải thích vừa dùng 

các hành động thiết thực khác để chứng minh. Tác giả cho rằng, BRI là minh chứng 

cho việc Ấn Độ và Trung Quốc đang tham gia “trò chơi có tổng số bằng không” (zero-

sum game).  
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李 家 胜 (2017), 印 度 洋 相 遇-印 度 应 对 中国 进 入 印 度 洋 的 行 为 逻 

辑. 世 界 经 济 与 政 治. 期, 页 码：37-61. (Li Jiasheng (2017), “Hội ngộ ở Ấn Độ 

Dương - Logic hành vi của Ấn Độ trong phản ứng với sự hiện diện của Trung Quốc 

ở Ấn Độ Dương”, Tạp chí Kinh tế và Chính trị Thế giới, 9, pp.37-61. 

Khu vực Ấn Độ Dương có ý nghĩa chiến lược đối với cả Trung Quốc và Ấn Độ. 

Nên việc Ấn Độ tỏ ra "căng thẳng" đối với sự hiện diện của Trung Quốc khu vực này 

là điều đương nhiên. Tuy nhiên mức độ phản ứng của Ấn Độ đối với từng sự việc cụ 

thể là khá đa dạng. Đối với các vấn đề có tính nhạy cảm cao Ấn Độ có xu hướng áp 

dụng các biện pháp đối phó, còn với các vấn đề ít nhạy cảm hơn Ấn Độ chỉ tỏ thái độ 

cảnh giác. Tác giả cũng cho rằng Trung Quốc nên tăng cường hợp tác với Ấn Độ và 

các quốc gia nhỏ khác ở Ấn Độ Dương để củng cố nền tảng chiến lược của nước này 

khi hiện diện ở Ấn Độ Dương. 

陈 水 胜，席 桂 桂 (2015), "一 带一 路" 倡 议 的 战 略 对 接 问 题: 以 中 国 

与 印 度 的 合 作 为 例. 南 亚 研 究 季 刊 (4), 页码：72-79. (Chen Shuisheng, Xi 

Guigui (2015), “Các vấn đề lập chiến lược của BRI: Lấy hợp tác giữa Trung Quốc và 

Ấn Độ làm ví dụ”, Tạp chí Nghiên cứu Nam Á, số 4) 

Việc triển khai BRI là biện pháp chính để Trung Quốc tạo ra “phiên bản nâng 

cấp” về mở cửa và quan hệ đối ngoại trong thời đại mới. Ấn Độ đã tỏ ra khá lạnh nhạt 

với sáng kiến này của Trung Quốc. Dư luận trong nước của Ấn Độ có 3 xu hướng 

chính: phản đối, tán thành và chờ đợi còn thái độ chính thức của chính phủ lại không 

được thể hiện rõ ràng. Trước thái độ thận trọng của Ấn Độ, Trung Quốc nên bắt đầu 

với các lĩnh vực chính như kinh tế, chính trị và an ninh để tăng cường hơn nữa hiệu 

quả của BRI, từ đó đề xuất gắn kết hiệu quả sáng kiến này với chiến lược phát triển 

của Ấn Độ, thông qua triển khai BRI, liên tục làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước, 

xây dựng mối quan hệ cường quốc kiểu mới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, cùng hợp 

tác để đạt được sự phát triển chung, xây dựng “Khối Đại đoàn kết Trung Quốc - Ấn 

Độ” (CHINDIA). 
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1.3 Các công trình nghiên cứu liên quan đến quan hệ Ấn - Trung  

Hiện nay, có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến quan hệ Ấn - Trung, 

tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài (2014 - 2019), luận án sẽ chỉ tập trung 

tổng quan các công trình liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quan hệ Ấn - Trung 

trong nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Modi: 

Về lịch sử quan hệ Ấn - Trung, tác giả Lê Văn Mỹ (2013), trong cuốn Ngoại giao 

Cộng hòa Nhân dân Trung hoa hai mươi năm đầu thế kỷ XXI, Nxb. Từ điển Bách 

khoa, cho rằng, mười năm đầu thế kỷ XXI, mối quan hệ Ấn - Trung là mối quan hệ 

hợp tác, cạnh tranh cùng phát triển và những căng thẳng trong vấn đề biên giới lãnh 

thổ giữa hai nước. Theo tác giả bên cạnh những thành công trong hợp tác song phương 

trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa và hợp tác đa phương để giải 

quyết các vấn đề mang tính nội bộ và quốc tế, Ấn Độ và Trung Quốc có nhiều điểm 

tương đồng không chỉ về mục tiêu, khả năng mà còn cả về những khó khăn, thách 

thức mà hai nước phải đối đầu trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Do vậy, ngoài khía 

cạnh hợp tác đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ hai nước, những biểu hiện cạnh tranh 

trong nhiều lĩnh vực ngày càng rõ nét hơn. Sự cạnh tranh này không làm cho quan hệ 

hai nước quá căng thẳng, đôi khi một số cạnh tranh còn là nhân tố thúc đẩy sự phát 

triển ở từng nước. Mặc dù, tác giả không đề cập đến giai đoạn cầm quyền của Thủ 

tướng Modi, tuy nhiên, công trình có ý nghĩa đối với luận án trong việc nghiên cứu 

lịch sử quan hệ Ấn - Trung.  

Cuốn Hướng về phía Đông - một chiến lược của Ấn Độ của tác giả Nguyễn 

Trường Sơn (2015) là công trình trình bày khái quát các khía cạnh của chính sách 

hướng Đông của Ấn Độ, mối quan hệ giữa Ấn Độ với các nước Đông Á, Đông Nam 

Á. Trong đó đặc trưng, bản chất của mối quan hệ Ấn - Trung và chính sách của Ấn 

Độ với Trung Quốc trong môi trường khu vực có nhiều biến động thời kỳ hậu Chiến 

tranh Lạnh cũng được tác giả đề cập. 

Cũng đề cập đến quan hệ Ấn - Trung, Lê Hằng Nga (2019), Quan hệ giữa Ấn Độ 

với một số nước trong khu vực và hàm ý cho Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, cho 

rằng, kể từ chiến tranh biên giới năm 1962, quan hệ giữa hai quốc gia khổng lồ châu 
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Á đã trở nên xáo trộn. Thực tế trở nên trầm trọng hơn bởi sự hỗ trợ ngầm của Trung 

Quốc đối với Pakistan. Trong đó, căng thẳng biên giới là một trong những khía cạnh 

chính của mối quan hệ này. Về bản chất, quan hệ Ấn - Trung thể hiện mối quan hệ 

xung đột và ngày càng trầm trọng hơn bởi sự gần gũi về địa lý và cạnh tranh chiến 

lược ở châu Á. Theo tác giả, trước khi Modi bắt đầu triển khai chính sách Láng giềng 

là ưu tiên số một, Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực Nam Á - địa bàn ảnh hưởng 

truyền thống và nằm dưới chiếc ô an ninh của Ấn Độ ở châu Á. Mặc dù Ấn Độ được 

mặc định là cường quốc ở khu vực Nam Á do ưu thế lãnh thổ, sức mạnh quân sự, 

kinh tế so với các quốc gia trong khu vực Nam Á nhưng hiện nay vai trò đó đang bị 

thách thức bởi sự gia tăng và mở rộng các dự án chiến lược của Trung Quốc ở khu 

vực này. Do đó, nhân tố Trung Quốc vừa được xem là lực đẩy nhưng cũng là lực kéo 

trong quan hệ giữa Ấn Độ với các quốc gia Nam Á.  

 Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc và tác 

động đến các nước” do Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á tổ chức (tháng 

11/2020) là công trình tập hợp nhiều công bố, nghiên cứu về quan hệ cạnh tranh và 

hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Trong đó có 

nhiều bài viết liên quan trực tiếp đến cạnh tranh chiến lược Ấn - Trung. Cụ thể, hầu 

hết các công trình đều khẳng định rằng, là hai nền văn minh cổ đại của thế giới với 

sức mạnh kinh tế và quân sự lớn hàng đầu châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc đang trỗi 

dậy mạnh mẽ với sức mạnh tổng hợp quốc gia không ngừng gia tăng, vị thế ngày 

càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thời kỳ hiện đại, cạnh tranh và cạnh tranh 

chiến lược giữa hai nước diễn ra ở đa cấp độ từ khu vực đến quốc tế, và ngày càng có 

chiều hướng gia tăng với sự mở rộng về không gian (Nam Á, Đông Nam Á, châu Phi 

- Trung Đông,…) cũng như lĩnh vực cạnh tranh (kinh tế, quyền lực mềm, quân sự, 

khoa học công nghệ,...). Trong bối cảnh cạnh tranh này, trong khi Trung Quốc đang 

phải đối phó với “thuyết về mối đe dọa Trung Quốc” của Mỹ và các nước phương 

Tây thì ở chiều ngược lại, Ấn Độ nhận được sự ủng hộ của Mỹ, cũng như các nước 

phát triển và mới nổi trên thế giới và trong khu vực nói chung. Cuộc cạnh tranh giữa 

Ấn Độ và Trung Quốc đã tác động rất lớn đối với bản thân hai quốc gia cũng như đối 
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với tình khu vực và thế giới, cụ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân bố quyền lực và 

sự tái cấu trúc an ninh khu vực.  

Về quan hệ Ấn - Trung trong bối cảnh mới ở châu Á, các tác giả Kanti Bajpai, 

Huang Jing, Kishore Mahbubani (2016), trong cuốn China - India: cooperation and 

conflic, Routledge, cho rằng có rất nhiều tiềm năng trong hợp tác giữa Trung Quốc 

và Ấn Độ ở lĩnh vực kinh tế, môi trường, năng lượng và tài nguyên nước. Là hai quốc 

gia khổng lồ ở châu Á, và mặc dù là đối thủ địa chính trị, có nhiều xung đột liên quan 

đến vấn đề biên giới nhưng về dài hạn việc duy trì chính sách hợp tác giữa hai quốc 

gia này không chỉ giúp hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mà còn 

góp phần giảm bớt tình trạng xung đột giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, mức độ hợp tác 

lại phụ thuộc vào chính sách của mỗi quốc gia đối với đối phương. Trong bối cảnh 

hai nước đang phát triển mạnh về kinh tế, nguy cơ xung đột không còn đơn giản là 

xung đột địa chính trị dựa trên quyền lực, cạnh tranh ảnh hưởng mà còn liên quan đến 

các bất đồng về vấn đề biên giới và sử dụng tài nguyên nước. Tác giả kết luận rằng, 

hiện nay và trong tương lai, hợp tác và cạnh tranh sẽ là đặc điểm của quan hệ Trung 

- Ấn ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu.  Theo đó, ưu điểm của công trình này là ở 

các tác giả đã phân tích yếu tố hợp tác và cạnh tranh ở cả bốn lĩnh vực này trong quan 

hệ hai nước. Tuy nhiên, tác giả chưa đưa ra được các kết quả đạt được và hạn chế của 

quan hệ Trung - Ấn dưới sự điều chỉnh chính sách của mỗi nước trong giai đoạn 2010 

- 2014. 

G. Jayachandra Reddy (2016), India and China Relations Historical, Cultural 

and Security Issues, UGC Centre for Southeast Asian and Pacific Studies Sri 

Venkateswara University, cho rằng, từ trong lịch sử mối quan hệ Ấn - Trung đã được 

thiết lập dựa trên những chia sẻ và tương đồng về văn minh, văn hóa và tôn giáo. Và 

hiện nay, trong khi lịch sử và văn hóa là những nền tảng tạo ra sự “tương đồng thiện 

chí” giữa hai nước thì vấn đề an ninh đang trở thành lực cản cho mối quan hệ của hai 

người khổng lồ châu Á. Dựa trên những cơ sở này, tác giả cho rằng, vì lợi ích quốc 

gia cũng như phát triển khu vực, nhìn nhận mối quan hệ này qua lăng kính “cạnh 

tranh” là hoàn toàn phiến diện, bởi quan hệ kinh tế cũng như nền tảng tương đồng về 
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văn minh, văn hóa sẽ là những nhân tố định hình xu hướng hợp tác lấn át xu hướng 

cạnh tranh trong quan hệ hai nước. Để làm được điều này thì việc xây dựng lòng tin 

giữa hai nước là biện pháp quan trọng nhất. Đặc biệt trong bối cảnh trật tự đa cực 

đang hình thành, sự liên kết và phụ thuộc về kinh tế, cơ sở hạ tầng, lợi thế so sánh 

giữa hai nước sẽ là cầu nối giúp hai quốc gia thúc đẩy phát triển và tăng cường hợp 

tác. Trong bối cảnh sự gia tăng phụ thuộc giữa các quốc gia thì việc tối đa hóa lợi ích 

kinh tế cho cả Ấn Độ và Trung Quốc sẽ được định hình thông qua các cơ chế hợp tác 

giữa hai nước. Tuy nhiên, do chỉ tập trung vào yếu tố hợp tác nên các vấn đề cạnh 

tranh, xung đột trong quan hệ hai nước không được tác giả đề cập nhiều. Thậm chí, 

yếu tố cạnh tranh trong hợp tác - một đặc trưng của mối quan hệ Ấn - Trung cũng 

không được tác giả đề cập. 

Về mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh Ấn - Trung, Paramita Mukherjee, Arnab 

K. Deb, Miao Pang (2016), China and India: history, culture, cooperation and 

competition, New Delhi, Sage Publication, cho rằng, Ấn Độ và Trung Quốc là hai 

nền văn minh lớn trên thế giới. Hai nước chia sẻ và có nhiều điểm tương đồng về lịch 

sử, văn hóa và xã hội. Trong thời kỳ cổ đại, đây là hai nền văn minh lớn, còn trong 

thời kỳ hiện đại, hai quốc gia này là hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, không chỉ về 

khía cạnh trao đổi hàng hóa, dịch vụ mà còn là có vai trò thúc đẩy đối với kinh tế thế 

giới. Công trình đề cập khá toàn diện đến mối quan hệ Ấn - Trung, từ những mối liên 

hệ trong lịch sử đến các thách thức trong quan hệ kinh tế cũng như mối quan hệ ba 

bên Ấn Độ - Trung Quốc - Pakistan. Tác giả nhấn mạnh rằng, Ấn Độ và Trung Quốc 

có mối liên kết văn hóa và văn minh mạnh mẽ cùng các mối liên kết lịch sử kéo dài 

hàng thế kỷ nên hai nước cần hiểu, tôn trọng nền văn hóa của nhau để làm nền tảng 

cho hợp tác văn hóa và kinh tế. Đặc biệt, đều là hai quốc gia đang phát triển và phải 

đối mặt với những thách thức tương tự trong hội nhập kinh tế quốc tế nên hai nước 

cần tăng cường hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hai quốc gia cũng như sự thịnh 

vượng của khu vực. 

Về chính sách đối ngoại của Ấn Độ và vấn đề biên giới với Trung Quốc, Willem 

van Eekelen (2016), trong cuốn Indian Foreign Policy and the Border Dispute with 
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China: A New Look at Asian Relationships, Leiden & Boston: Brill Nijhoff, cho rằng 

vấn đề biên giới đã, đang và sẽ là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Ấn - Trung 

cũng như cách Ấn Độ triển khai chính sách với Trung Quốc. Công trình này tập trung 

phân tích việc “Năm nguyên tắc chung sống hòa bình” giữa hai nước đã không còn 

hiệu quả trong quan hệ Ấn - Trung kể từ khi diễn ra cuộc chiến tranh biên giới đầu 

tiên năm 1962. Tác giả cũng tập trung làm rõ sự thay đổi chính sách của Ấn Độ từ 

thời Thủ tướng Nehru đến năm đầu tiên của Thủ tướng Modi (2015) và đặt mối quan 

hệ Ấn - Trung trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy, vấn đề Tây Tạng và tình trạng vô 

chính chủ trong quan hệ quốc tế ở châu Á. Tác giả kết luận rằng, tranh chấp biên giới 

không ngăn cản mối quan hệ kinh tế và các chuyến thăm chính trị cấp cao giữa hai 

quốc gia. Nên mặc dù nguy cơ xung đột luôn hiện diện ở vấn đề biên giới nhưng hợp 

tác kinh tế sẽ luôn là điểm sáng kết nối hai quốc gia đang phát triển và đang trỗi dậy 

đồng thời ở châu Á. 

Về cạnh tranh sức mạnh mềm giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Parama Sinha Palit 

(2017), Analyzing China’s Soft Power Strategy and Comparative Indian Initiatives, 

New Delhi, SAGE, cho rằng, do Ấn Độ nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Nam 

Á/Ấn Độ Dương, nên ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ ở khu vực này có tính liên tục 

và rất rộng lớn. Ấn Độ nhận thức rất rõ vấn đề này và luôn cho rằng, ảnh hưởng của 

Ấn Độ ở khu vực này là tự nhiên và là “vận mệnh hiển nhiên”. Tuy nhiên, thông qua 

biện pháp “quyền lực mềm, đồng tiền mạnh”, ảnh hưởng của Ấn Độ tại khu vực sân 

sau này đang bị Trung Quốc thách thức. So sánh ảnh hưởng sức mạnh mềm giữa Ấn 

Độ và Trung Quốc được tác giả phân tích thông qua các hoạt động ngoại giao văn 

hóa, đầu tư kinh tế, học bổng giáo dục, cụ thể hơn là tần suất các chuyên thăm trao 

đổi cấp cao, hoặc số lượng sinh viên Nam Á đang học ở Ấn Độ và Trung Quốc. Theo 

đó, hiện nay, Trung Quốc đang vượt Ấn Độ về mức độ ảnh hưởng quyền lực mềm ở 

khu vực này. Mặc dù, dưới thời Thủ tướng Modi, Ấn Độ đã đưa ra nhiều sáng kiến, 

chiến lược để từng bước đẩy lùi ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này như sáng 

kiến SAGAR, tuy nhiên, do hạn chế về sức mạnh kinh tế nên những sáng kiến này 

chưa thật sự phát huy hiệu quả.  
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Về mối quan hệ Ấn - Trung trong bối cảnh nổi lên của khu vực Đông Á, tác giả 

G.V.C. Naidu (2017), India and China in the Emerging Dynamics of East Asia, 

Springer, phân tích mối quan hệ của hai chủ thể này thông qua làm rõ mô hình phát 

triển kinh tế, chiến lược quân sự, vấn đề tranh chấp biên giới và phản ứng của các 

quốc gia trong khu vực đối với sự trỗi dậy của Ấn Độ và Trung Quốc cũng như tác 

động của sự nổi lên của hai quốc gia này đối với bối cảnh Đông  Á. Tác giả cho rằng, 

Ấn Độ và Trung Quốc đang có sự chồng lấn lợi ích trong khu vực nên cả hai quốc 

gia đang nỗ lực trong “một cuộc chơi lớn” nhằm cạnh tranh ảnh hưởng ở khu vực 

Đông Á. Và trong cuộc chơi lớn này, cả hai nước đang nỗ lực định hình môi trường 

chiến lược và hình thành các liên kết có thể sử dụng được để chống lại đối phương. 

Điều này không những ảnh hưởng đến ổn định khu vực mà còn cả việc lựa chọn chính 

sách, chọn phe của các quốc gia trong khu vực Nam Á có quan hệ lợi ích với cả Ấn 

Độ và Trung Quốc. 

Về khía cạnh cạnh tranh và đối trọng trong quan hệ Ấn - Trung trong kỷ nguyên 

toàn cầu hóa, T. V. Paul (2018), trong cuốn The China-India Rivalry: Contention and 

Competition, Washington, DC: Georgetown University Press, khái quát toàn diện các 

nhân tố tác động đến mối quan hệ an ninh giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong lịch sử 

cũng như bối cảnh hiện nay, bao gồm cả các vấn đề an ninh truyền thống cũng như 

phi truyền thống. Nội dung chính của cuốn sách là phân tích mối quan hệ giữa hai 

cường quốc châu Á từ góc nhìn cạnh tranh, trong đó, tác giả khẳng định, mặc dù có 

xung đột nhưng cả hai quốc gia đều có xu hướng quản lý khác biệt thay vì để xu 

hướng đối đầu leo thang thành xung đột. Tuy nhiên, mặc dù hướng đến “quản lý đối 

đầu” (managed rivalry) sẽ gia tăng trong chính sách của hai nước đối với đối phương 

nhưng trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực gia tăng sức mạnh quân sự, phát triển 

kinh tế và tranh giành ảnh hưởng và vị thế quốc tế thì tác giả cho rằng, xu hướng đối 

đầu, đối thủ là xu hướng chính trong quan hệ Ấn - Trung trong tầm trung hạn. Tác 

giả cho rằng, từ sau chiến tranh biên giới năm 1962 đến nay, sở dĩ xung đột giữa hai 

quốc gia chưa leo thang thành chiến tranh toàn diện vì cả hai quốc gia đều có thể 

kiểm soát được mức độ cạnh tranh của họ đối với đối thủ. Trong bối cảnh hiện nay, 
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do sự chênh lệch và khoảnh cách ngày càng lớn về sức mạnh tổng hợp quốc gia và vị 

thế quốc tế nên Bắc Kinh không còn coi New Delhi là mối đe dọa đối với an ninh của 

mình. Ngược lại, với quan điểm có một vị thế ngang hàng với Bắc Kinh nên sẽ xuất 

hiện viễn cảnh về “đối đầu từ một phía” của Ấn Độ. 

Theo tác giả, hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc có quan điểm khác nhau về trật tự 

quốc tế. Không giống New Delhi, Bắc Kinh có tham vọng và có khả năng thay đổi 

trật tự quốc tế hiện tại thông qua “hệ thống thiên hạ”, “cai trị thiên hạ” (tianxia), “vai 

trò thiên triều” (all-under-Heavenempire), “mô hình triều cống - chư hầu” và tạo ra 

“mô hình Trung Quốc để thay thế”. Còn New Delhi, ngoài việc mong muốn thay đổi 

trong phân bố quyền lực, thì hoàn toàn ủng hộ trật tự thế giới đa cực hiện nay. Tuy 

nhiên, do chỉ tiếp cận dưới góc độ của chủ nghĩa hiện thực, lý thuyết cạnh tranh/đối 

đầu trong quan hệ quốc tế, nên công trình này nhấn mạnh nhiều hơn đến yếu tố xung 

đột, đối đầu giữa hai quốc gia mà bỏ qua tiềm năng hợp tác cũng như khía cạnh ổn 

định về các lĩnh vực phi quân sự, an ninh giữa hai nước trong bối cảnh ngày càng gia 

tăng sự phụ thuộc và nhiều lợi thế so sánh giữa Ấn Độ và Trung Quốc.  

Về cạnh tranh Ấn - Trung trên biển, Rajesh Basrur, Anit Mukherjee, T. V. Paul 

(2019), trong cuốn India - China Maritime Competition: The Security Dilemma at 

Sea, Abingdon & New York: Routledge, cho rằng cạnh tranh giữa Ấn Độ và Trung 

Quốc trên biển hiện nay đang đẩy hai nước vào “thế lưỡng nan về an ninh” (security 

dilemma). Cuốn sách nhấn mạnh rằng, BRI của Trung Quốc và sự gia tăng hiện diện 

của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương đã thúc đẩy Ấn Độ tăng ngân sách cho hải quân, bổ 

sung thêm nhiều tàu chiến, máy bay và tàu ngầm. Với sân khấu chính của cạnh tranh 

trên biển giữa Ấn Độ và Trung Quốc là ở Ấn Độ Dương, tác giả cho rằng điều này sẽ 

tác động đến xu hướng chạy đua vũ trang trong khu vực Nam Á cũng như xuất hiện 

xu hướng lôi kéo và hình thành các mối quan hệ liên minh quân sự ở Ấn Độ Dương. 

Hiện nay, ở Ấn Độ Dương, trong khi Ấn Độ triển khai các cuộc tập trận hải quân đa 

phương ở Vịnh Bengal với sự tham gia của nhiều nước trong khu vực Nam Á 

(Bangladesh, Sri Lanka và Maldives), Đông Nam Á, Australia, và thậm chí là các 

quốc gia phía Tây Ấn Độ Dương (Kenya, Mauritius, Seychelles và Tanzania) thì 
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ngược lại, Trung Quốc thông qua BRI cũng hiện diện ngày càng sâu rộng ở khu vực 

này. Bối cảnh cạnh tranh trên biển giữa Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay ở Ấn Độ 

Dương giống bức tranh “kình địch” giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. 

Điều này đang làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực Ấn Độ Dương. 

Về vấn đề cân bằng quyền lực Ấn - Trung ở châu Á, Jagannath Panda (2019) 

trong cuốn India and China in Asia: Between Equilibrium and Equations, Routledge, 

cho rằng, hiện nay cấu trúc của mối quan hệ Ấn - Trung cũng như vị thế của hai 

cường quốc khu vực châu Á có lợi ích song trùng, chồng lấn, bất đối xứng nhau trong 

khu vực châu Á ngày càng phức tạp. Chính sách cân bằng quyền lực của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc và mô hình quyền lực có thứ bậc ở châu Á mà Trung Quốc đang nỗ 

lực thiết lập đẩy châu Á vào trạng thái bất cân bằng quyền lực.  

Về vai trò và cạnh tranh Ấn - Trung ở khu vực Nam Á, Christian Wagner (2016), 

“The Role of India and China in South Asia”, Strategic Analysis, Volume 40, 2016 - 

Issue 4, cho rằng, Ấn Độ thường được coi là một cường quốc trong khu vực, nhưng 

hiện nay tình thế đã thay đổi, thậm chí New Delhi còn đang ở vị thế bất lợi so với 

Trung Quốc ở Nam Á. Nguyên nhân để tác giả giải thích cho luận điểm này là bởi 

thứ nhất, Chính phủ Ấn Độ không đủ năng lực chính trị, kinh tế và quân sự để theo 

đuổi tham vọng quyền lực khu vực với các nước láng giềng. Trong khi đó, các nước 

Nam Á luôn có thể chơi “con bài Trung Quốc” để “thoát khỏi vòng ảnh hưởng” của 

Ấn Độ bằng việc theo đuổi chính sách phù thịnh. Thứ hai, chính sách Nam Á hiện 

nay của Ấn Độ chủ yếu  tập trung vào mục tiêu thương mại và kết nối để cải thiện 

hợp tác khu vực. Nhưng xét về tiềm lực kinh tế thì Trung Quốc vẫn là một đối tác 

kinh tế hấp dẫn hơn đối với nước láng giềng của Ấn Độ. Do đó, tác giả kết luận rằng, 

đây là nguyên nhân khiến ảnh hưởng của Ấn Độ ngày càng sụt giảm trong khu vực 

Nam Á bởi sự lấn át của Bắc Kinh. 

Theo tác giả, có ba vấn đề quan trọng trong quan hệ Ấn - Trung ở châu Á và tác 

động đến cán cân quyền lực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một là, nhận thức của 

Ấn Độ và Trung Quốc đối với nhau. Điều này tác động đến cách thức ứng xử của hai 

nươc cũng như đối với nền chính trị và trật tự đang thay đổi và nổi lên ở châu Á. Hai 
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là, di sản lịch sử và thực trạng của mối quan hệ xung đột và cạnh tranh Ấn - Trung 

về vấn đề biên giới và các vấn đề khác đang định hình quỹ đạo chính trị châu Á. Và 

ba là, phương trình quyền lực hiện nay giữa Ấn Độ và Trung Quốc bị tác động rất 

lớn bởi các cường quốc trong và ngoài khu vực châu Á.  

Kanti Bajpai, Selina Ho, Manjari Chatterjee Miller (2020), Handbook of China - 

India Relations, Routledge. Đây là công trình tập hợp nhiều nghiên cứu về quan hệ 

Trung - Ấn trong 3 thập niên. Công trình đã phản ánh bản chất phức tạp của mối quan 

hệ Trung - Ấn. Theo thời gian, mối quan hệ này ngày càng phát triển sâu rộng và 

phức tạp hơn và được đặc trưng bởi cả khía cạnh xung đột lẫn hợp tác. Trong đó, về 

mặt tích cực, quan hệ Trung - Ấn được biểu hiện sinh động ở khía cạnh hợp tác nhưng 

là mối quan hệ đối tác có tranh chấp. Về mặt tiêu cực, đây là mối quan hệ có nhiều 

xung đột về mặt lợi ích: từ vấn đề thâm hụt thương mại của Ấn Độ đến di sản lịch sử 

chiến tranh giữa hai nước cũng như vấn đề biên giới và tranh chấp biên giới chưa 

được giải quyết. Thậm chí cạnh tranh sức mạnh quân sự, đặc biệt là sức mạnh hạt 

nhân giữa hai nước này cũng khiến châu Á rơi vào nguy cơ chạy đua vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, theo các tác giả, với tư cách là hai quốc gia đang phát triển ở châu Á, hai 

nước cũng có nhiều quan điểm tương đồng và chia sẻ đối với các vấn đề an ninh phi 

truyền thống ở cấp độ khu vực và toàn cầu (môi trường, chống biến đổi khí hậu, hoạt 

động gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc), và vấn đề tự do hóa thương mại quốc tế. Trong 

khi điểm mạnh của công trình này là phân tích sâu vào các các lĩnh vực khác nhau 

của mối quan hệ vừa hợp tác vừa xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ thì các vấn đề 

về văn hóa chiến lược và triển khai chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia đối với đối 

phương lại không được tác giả đề cập.  

徐 华 (2018), 中 国 与 印 度 贸 易 关 系 的 测 度 和 分析. 现 代 商 贸 工 

业 期 :001 页 码: 42-45. (Xu Hua (2018), “Đo lường và phân tích quan hệ hợp tác 

thương mại Trung Quốc - Ấn Độ”, Tạp chí Thương mại và Công nghiệp Hiện đại, Số 

001, tr.42-45) 
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Ấn Độ nằm ở giao điểm của Con đường Tơ lụa trên bộ và trên biển. Với sự ra 

đời của BRI, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia đều nằm 

trong BRICs, càng trở nên quan trọng và tiềm năng hợp tác thương mại song phương 

giữa hai nước cũng lớn hơn bao giờ hết. Bài viết sử dụng chỉ số tương đồng về xuất 

khẩu, chỉ số cạnh tranh thương mại, chỉ số lợi thế so sánh, chỉ số bổ sung thương mại 

và chỉ số hội nhập thương mại để phân tích chi tiết về mối quan hệ hợp tác thương 

mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Kết quả cho thấy Trung Quốc và Ấn Độ đang cạnh 

tranh trong các sản phẩm thâm dụng lao động và bổ sung cho nhau trong các sản 

phẩm thâm dụng vốn và sản phẩm sơ cấp. Thương mại song phương Trung Quốc - 

Ấn Độ còn rất nhiều không gian có thể bổ sung cho nhau. Do đó, Trung Quốc và Ấn 

Độ nên tăng cường hợp tác thương mại song phương bằng cách tận dụng các lợi thế 

bổ sung của thương mại song phương, tăng cường hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, 

tạo môi trường hợp tác thương mại tốt, đẩy nhanh thực hiện chiến lược “ra ngoài” 

(go out) của các doanh nghiệp Trung Quốc. 

李 小 军 (2019), 印 度 与 中 国 关 系 中 的" 核 因 素" 及 其影 响. 南 

亚 东 南 亚 研 究, (2), 页 码：1-19. (Li Xiaojun (2019), “Vấn đề hạt nhân trong 

quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc và tác động”, Tạp chí Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam 

Á, (2), tr.1-19) 

Từ chỗ có thái độ thù địch với "Nhóm các nước cung cấp hạt nhân" (NSG), Ấn 

Độ đã xin gia nhập NSG và coi điều này như một "ưu tiên" trong chính sách đối 

ngoại. Đây là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng về tất cả các lợi ích chính trị, công 

nghệ và an ninh của Ấn Độ và là sự lựa chọn không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những 

bất đồng và tranh cãi xung quanh NSG của Ấn Độ đã phát triển thành một “vấn đề” 

ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ Trung - Ấn. Ấn Độ đã cáo buộc Trung Quốc coi 

thường thành tích nổi trội của mình trong lĩnh vực không phổ biến vũ khí hạt nhân và 

cố tình ngăn cản việc gia nhập NSG của Ấn Độ trong khi vẫn ủng hộ Pakistan gia 

nhập nhóm này. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc của Ấn Độ và tuyên bố rằng họ 

không có ý định ngăn cản việc Ấn Độ gia nhập NSG. "Hiệp ước Không phổ biến vũ 
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khí hạt nhân" (NPT) đã cho thấy rằng Trung Quốc sẽ không cân nhắc “chọn phe” 

giữa Ấn Độ và Pakistan. Trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc và tham vấn đa phương, 

Trung Quốc cần linh hoạt và thận trọng để giải quyết vấn đề về tiêu chuẩn gia nhập. 

Nước này cần có những phản ứng khôn ngoan đối với việc Ấn Độ cho rằng Trung 

Quốc hợp lý hóa các cam kết giảm phát thải quốc tế là để ngăn chặn những nỗ lực 

của Ấn Độ gia nhập NSG. Tác giả cũng cho rằng Ấn Độ đã, đang và sẽ phản ứng tiêu 

cực với việc Trung Quốc gia nhập "Hệ thống Kiểm soát Công nghệ và Tên lửa" 

(MTCR) và việc Pakistan tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc khi cạnh tranh với Ấn 

Độ để gia nhập NSG. Tác giả khuyến nghị Trung Quốc “tránh làm sâu sắc thêm sự 

hiểu lầm và thù địch của Ấn Độ đối với Trung Quốc, và giảm thiểu nguy cơ xung đột 

trực tiếp giữa Trung Quốc và Ấn Độ”. 

杨 思 灵 (2020), 加 勒 万 河 谷 流 血 冲 突: 印 度的 危 险游 戏 及 其 

对 中 印 关 系 的 影 响. 《云 梦 学 刊》2020 年 第 5 期 1-10页 (Yang Siling 

(2020), “Đổ máu ở thung lũng Galwan và tác động đối với mối quan hệ Trung Quốc 

- Ấn Độ”, Tạp chí Học thuật Vân Mộng, số 5, tr.1-10) 

Tác giả bài viết cho rằng đụng độ ở Thung lũng Galwan là một điểm tối trong 

quan hệ Trung - Ấn. Lý giải về nguyên nhân của vụ đụng độ này, tác giả nhấn mạnh 

vào “sự phát triển của Ấn Độ như một sức mạnh khu vực”. Cho dù đó là khi còn 

thuộc Anh, khi giành được độc lập và được Đảng Quốc đại hay BJP lãnh đạo thì Ấn 

Độ vẫn luôn coi “mở rộng quyền lực khu vực” là một nhiệm vụ quốc gia quan trọng 

trong chính sách đối ngoại của quốc gia này. Xung đột đẫm máu ở Thung lũng 

Galwan đã tạo nên sự phản đối gay gắt và toàn diện đối với Trung Quốc ở Ấn Độ. 

Ấn Độ đã đáp trả trên các khía cạnh ngoại giao, quân sự, kinh tế, điều này đã tác động 

đến quan hệ Trung - Ấn và cản trở sự phát triển trong tương lai của mối quan hệ này. 

Chiến lược ngoại giao “giả thân, bỏ thân” đang được Ấn Độ áp dụng đối với Trung 

Quốc, và đó cũng là nguyên nhân cụ thể dẫn đến xung đột đẫm máu ở Thung lũng 

Galwan. Giải thích về trò chơi quyền lực, tác giả cho rằng Ấn Độ chưa bao giờ coi 

Trung Quốc là một đối tác trong chiến lược và cấu trúc an ninh của mình mà là kẻ 
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thách thức quyền bá chủ khu vực của mình. Do đó, tất cả các chiến lược ngoại giao 

và hợp tác của Trung Quốc đã được đưa vào hệ thống quyền lực khu vực của Ấn Độ 

để diễn giải. Trên cơ sở đó, “Trò chơi quyền lực” của Ấn Độ và “Cộng đồng chung 

vận mệnh” của Trung Quốc đã hình thành hai hệ thống diễn ngôn khác nhau, song 

giữa hai hệ thống diễn ngôn này còn thiếu sự hiểu biết và cầu nối. Theo logic và tư 

duy quyền lực của Ấn Độ, rất khó để xây dựng một cầu nối giữa hai hệ thống diễn 

ngôn khác nhau, cùng tồn tại hợp lý hay một lựa chọn thực tế cho sự phát triển trong 

tương lai của quan hệ Trung - Ấn. 

1.4 Nhận xét  

Nhìn lại tình hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến luận án có thể rút 

ra những nhận xét sau: 

Thứ nhất, nhận xét chung về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước lớn trên thế giới và quan hệ hai nước rất được 

các học giả phương Tây, Ấn Độ và Trung Quốc quan tâm nên có rất nhiều công trình 

nghiên cứu về hai chủ thể này. Về tổng thể, các công trình nghiên cứu về chính sách 

đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi khá đa dạng về nội dung, từ các yếu 

tố, nội dung, ưu tiên chính sách đến tác động chính sách. Tuy nhiên, chưa có công 

trình nào nghiên cứu có tính hệ thống về chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi (2014 - 2019).  

Ở Việt Nam hiện nay, nguồn tài liệu nghiên cứu về Ấn Độ tương đối nhiều về số 

lượng và phong phú về nội dung, tuy nhiên vấn đề được các tác giả quan tâm nhiều 

nhất là quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam - Trung Quốc, và quan hệ giữa Ấn Độ 

và một số nước lớn nói chung, chưa có nghiên cứu chuyên sâu nào về chính sách của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc trong thời kỳ hiện nay. Hầu hết các công trình nghiên cứu 

chủ yếu đề cập đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi một 

cách phổ quan và tổng quát. Còn chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

dưới thời Thủ tướng Modi chủ yếu được lồng ghép trong các bài viết về chính sách 

đối ngoại của Ấn Độ, hoặc trong các bài viết về quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc. Vì 

vậy, để có cái nhìn đầy đủ và chuyên sâu hơn đối chính sách đối ngoại của Ấn Độ, 
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việc nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời 

Thủ tướng Modi là rất cần thiết.  

Thứ hai, những nội dung luận án sẽ kế thừa 

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu trên, luận án sẽ kế thừa các nội 

dung liên quan trực tiếp và gián tiếp đến nội dung nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là 

các nội dung liên quan đến các nhân tố tác động, quan hệ Ấn - Trung và chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại. Đây chính là cơ sở để luận án 

có thể phân tích và so sánh những điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc theo chiều dài lịch sử.  

Thứ ba, những “khoảng trống” mà luận án sẽ nghiên cứu để bổ sung 

 Do các công trình nghiên cứu tiếng Anh và tiếng Việt về quan hệ Ấn - Trung 

cũng như chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng 

Modi còn khá phân tán nên việc đưa ra những kết quả nghiên cứu mới một cách khách 

quan và đa chiều hơn là rất cần thiết. Ngoài ra, đến nay vẫn chưa có công trình nào 

nghiên cứu toàn diện về chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới 

thời Thủ tướng Modi ở Việt Nam. Nên luận án sẽ lấp đầy “khoảng trống” nghiên cứu 

về nội dung này thông qua: 

 (i) Phân tích rõ cơ sở hình thành chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc giai 

đoạn 2014 - 2019. Mặc dù các công trình nghiên cứu đi trước đều có đề cập đến 

những các nhân tố tác động đến sự ra đời và quá trình triển khai chính sách của New 

Delhi đối với Bắc Kinh nhưng những nhân tố này thường được xem xét một cách 

riêng biệt hoặc chưa đầy đủ. Vì vậy, luận án đưa ra các kết quả nghiên cứu mới thông 

qua phân tính các nhân tố có tính nguyên nhân, các nhân tố có tính điều kiện tác động 

đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi. Những 

nhân tố chính này sẽ được tiếp cận theo các cấp độ phân tích (hệ thống, khu vực, quốc 

gia, cá nhân) theo tuần tự thời gian và gắn với bối cảnh lịch sử. 

 (ii) Chỉ ra sự kế thừa, tiếp nối, điều chỉnh trong mục tiêu, nguyên tắc, nội dung 

và sự triển khai chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. 

Modi so với các chính phủ tiền nhiệm. Các công trình nghiên cứu đi trước thường tập 
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trung phân tích về quan hệ Ấn - Trung, vấn đề biên giới, chiến tranh biên giới, ít phân 

tích về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc, và đặc biệt chưa có công trình nào 

có tính hệ thống phân tích về chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời 

Thủ tướng Modi.  

(iii) Trên cơ sở những phân tích về chính sách của Ấn Độ đối với  Trung Quốc 

dưới thời Thủ tướng Modi, luận án sẽ rút ra một số nhận xét về đặc điểm chính sách, 

những thành tựu và hạn chế trong quá trình triển khai chính sách của New Delhi đối 

với Bắc Kinh. 

(iii) Thông qua việc nghiên cứu chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc, luận 

án sẽ nêu ra một số gợi mở cho Việt Nam trong quá trình thúc đẩy quan hệ với Ấn 

Độ và Trung Quốc. 

Điều này sẽ góp phần bổ sung tư liệu và lý giải những vấn đề còn chưa rõ về 

chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi từ góc nhìn 

của Việt Nam. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHÍNH SÁCH 

 CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI THỦ TƯỚNG 

NARENDRA MODI (2014 - 2019) 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1 Chủ nghĩa Hiện thực trong quan hệ quốc tế 

Cơ sở lý luận và các quan điểm của chủ nghĩa Hiện thực chịu ảnh hưởng nhiều 

của thực tiễn chiến tranh và xung đột diễn ra khá phổ biến trong lịch sử quan hệ quốc 

tế [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 21-22]. Hans Morgenthau, người đóng vai trò quan 

trọng trong việc đưa chủ nghĩa Hiện thực thành một lý thuyết cũng phân tích hàng 

loạt các vấn đề quan trong trong chính sách đối ngoại quốc gia như xu hướng chung 

của chính sách đối ngoại, ba mẫu hình chính trong hoạt động chính sách (duy trì cán 

cân quyền lực, chủ nghĩa đế quốc, gây thanh thế về quyền lực của mình), các điều 

kiện xác định nên chính sách, mục tiêu của chính sách, phương pháp đạt được mục 

tiêu và các chính sách thích hợp để chống lại chính sách của nước khác [Hoàng Khắc 

Nam, 2017, tr. 23].  

Theo Hoàng Khắc Nam (2017), chủ nghĩa Hiện thực có những luận điểm cơ bản 

trong quan hệ quốc tế như sau: 

Môi trường quốc tế vô chính phủ nên các chính phủ phải cạnh tranh 

với nhau” và “mọi quốc gia đều tìm cách tối đa hóa quyền lực nên sự cạnh 

tranh quyền lực rất dễ dẫn đến xung đột và chiến tranh. Chủ nghĩa hiện 

thực xem xung đột là tuyệt đối và hợp tác trong quan hệ quốc tế chỉ là 

tương đối [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 37-44]. 

Chủ nghĩa Hiện thực cũng cho rằng, “sự phân bổ trong hệ thống quyền lực giữa 

các quốc gia là cấp độ quan trọng nhất để phân tích và giải thích chính sách đối 

ngoại” [Jackson Robert, 2013a, p. 257], [Georg Sorensen, 2013b, p. 257] nên các 

điều kiện trong hệ thống quốc tế buộc hoặc gây áp lực cho các nhà nước hành động 

theo những cách nhất định, nghĩa là tuân theo một chính sách đối ngoại nhất định” 

[Jackson Robert, 2013a, p. 259], [Georg Sorensen, 2013b, p. 259]. Điều này có nghĩa 

sự phân bổ quyền lực trong hệ thống quốc tế hạn chế và ràng buộc các lựa chọn chính 



 

 

45 

sách đối ngoại của một quốc gia. Điều đó cũng có nghĩa các biến số cấp độ hệ thống 

tác động trực tiếp đến cách thức lựa chọn công cụ, chiến lược và mục tiêu chính sách 

đối ngoại của một quốc gia. Ví dụ, các mục tiêu sau Chiến tranh thế giới thứ Hai 

trong chính sách đối ngọai của Ấn Độ là đảm bảo tính độc lập, tự chủ của chính sách 

đối ngoại bằng cách giữ cho đất nước nằm ngoài vòng ảnh hưởng và không tham gia 

bất cứ khối nào đang diễn ra và chiến lược mà Ấn Độ theo đuổi thông qua phong trào 

Không liên kết. Điều đó cho thấy vai trò của các biến số hệ thống trong việc hình 

thành mục tiêu chính sách đối ngoại và chiến lược của một nhà nước. 

Chủ nghĩa Hiện thực cho rằng, quyền lực là thứ quốc gia nào cũng mong muốn 

[Hoàng Khắc Nam, 2017, tr.39] nên các quốc gia luôn nỗ lực để xây dựng và gia tăng 

quyền lực nên đấu tranh quyền lực dẫn đến cạnh tranh và xung đột quyền lực là hiện 

tượng phổ biến trong quan hệ quốc tế. Do nhìn nhận xung đột là tuyệt đối là bản chất 

nên hợp tác trong quan hệ quốc tế chỉ là tương đối. Lý thuyết này hoàn toàn phù hợp 

trong việc giải thích việc nỗ lực giành quyền lực của Ấn Độ trong quan hệ với Trung 

Quốc trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là ở cấp độ khu vực. Cơ sở lý luận này cũng giải 

thích cho sự ra đời và triển khai chính sách cân bằng quyền lực của New Delhi hiện 

nay đối với Bắc Kinh cũng như xu hướng cạnh tranh quyền lực ở cấp độ toàn cầu và 

cạnh tranh chiến lược ở cấp độ khu vực của hai quốc gia trong hệ thống - cấu trúc.  

Chủ nghĩa Hiện thực cũng cho rằng, cách thức ứng xử của các quốc gia trong 

quan hệ quốc tế bị chi phối nhiều bởi các yếu tố hệ thống, đặc biệt là không chỉ bị chi 

phối bởi quyền lực và lợi ích mà còn bị tác động bởi hệ thống quốc tế được xây dựng 

dựa trên hệ thống thứ bậc [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 43-44]. Quan điểm này hoàn 

toàn phù hợp để giải thích: (i) chính sách kiềm chế hiện nay của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc nhằm chống lại trật tự hệ thống có “thứ bậc” mà Trung Quốc hiện nay đang nỗ 

lực định hình ở khu vực châu Á; (ii) chính sách cân bằng quyền lực bên ngoài của Ấn 

Độ nhằm cạnh tranh quyền lực với Trung Quốc, đặc biệt là khu vực láng giềng ở Ấn 

Độ (Nam Á/Ấn Độ Dương) và rộng hơn là khu vực châu Á 

Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc đang trỗi dậy đồng thời, cả hai nước đều coi 

phát triển và giành vị thế lãnh đạo trong khu vực (Ấn Độ) và khu vực/toàn cầu (Trung 
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Quốc) là mục tiêu hàng đầu trong quan hệ quốc tế nhằm đảm bảo các lợi ích chính 

trị, kinh tế và quân sự so với các quốc gia thống trị hệ thống. Việc vận dụng lý thuyết 

chủ nghĩa Hiện thực là cơ sở lý luận phù hợp để giải thích cho việc hoạch định và 

triển khai chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Trên cơ sở lý thuyết này, luận 

án sẽ giải thích lo ngại của Ấn Độ trước quyền lực ngày càng gia tăng của Trung 

Quốc, xu hướng gia tăng quyền lực, cạnh tranh quyền lực, giữa hai nước trong hệ 

thống cấu trúc quốc tế thông qua sử dụng sức mạnh kinh tế, quân sự, văn hóa cũng 

như chính sách kiềm chế, cân bằng quyền lực của Ấn Độ cũng như việc theo đuổi 

chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi 

đối với Trung Quốc. 

2.1.2 Chủ nghĩa Tự do trong quan hệ quốc tế 

Cùng với chủ nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Tự do cũng là lý thuyết quan hệ quốc 

tế được luận án sử dụng để làm rõ quá trình hoạch định chính sách và triển khai chính 

sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Chủ nghĩa Tự do cho rằng, “quan hệ quốc tế 

chịu tác động đáng kể của nhiều yếu tố đối nội. Các yếu tố đối nội cũng có thể tạo 

động lực thúc giục hay kiềm chế ý chí của các nhà lãnh đạo và từ đó là đến chính 

sách đối ngọai” [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 68-69]. Luận điểm này hoàn toàn phù 

hợp để giải thích các yếu tố cấp độ quốc gia ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ, bao gồm yếu tố đảng phái chính trị, nhân lãnh đạo quốc gia,... 

Chủ nghĩa Tự do cũng nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác trong quan hệ quốc tế khi 

nhấn mạnh rằng, “hợp tác có thể thực hiện trên cơ sở tương đồng nhất định chứ không 

nhất thiết phải có sự hài hòa hay thống nhất... Thậm chí, hợp tác và cạnh tranh vẫn 

có thể cùng tồn tại” [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 69]. Theo quan điểm của chủ nghĩa 

Tự do, hợp tác sẽ ngày càng tăng lên và thay thế dần cho xung đột trong quan hệ quốc 

tế [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 43-44]. Hiện nay, ở cấp độ toàn cầu, Ấn Độ khó có 

thể thực hiện các biện pháp cứng rắn để cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc. Do đó, 

xuất phát từ bối cảnh thế giới, xu hướng gia tăng phụ thuộc, hợp tác trong quan hệ 

quốc tế và nhu cầu phát triển, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều muốn duy trì mối quan 

hệ ổn định với đối phương. Nên lý thuyết này cũng giúp giải thích việc triển khai 
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đồng thời và đan xen bốn chính sách: hợp tác, quản lý xung đột, cân bằng quyền lực 

và kiềm chế của Ấn Độ đối với Trung Quốc.  

Ngoài ra, trong hệ thống quốc tế, sự phụ thuộc giữa các quốc gia và xu hướng 

hợp tác trong quan hệ quốc tế cũng thúc đẩy chính sách hợp tác và sự chia sẻ lập 

trường giữa Ấn Độ và Trung Quốc về các vấn đề chính ở cấp độ toàn cầu như chính 

sách Iran, vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, toàn cầu hóa 

thương mại và biến đổi khí hậu. Hai nước cũng cùng tham gia nhiều cơ chế quốc tế 

chi phối chính trị, an ninh, thương mại và tài chính toàn cầu như Liên hợp Quốc, 

WTO, IMF, WB. Thậm chí, Ấn Độ và Trung Quốc đều có nhận thức rằng hệ thống 

tài chính và thương mại toàn cầu hiện nay đang mang lại lợi ích quá nhiều cho các 

nước phát triển do đó hai nước mong muốn cải tổ các thể chế và quy tắc chi phối nền 

kinh tế toàn cầu để hướng nhiều lợi ích hơn cho các quốc gia đang phát triển. Những 

nỗ lực này của hai nước để thể hiện qua: vấn đề bỏ phiếu tại Liên hợp Quốc, đàm 

phán thương mại và đầu tư toàn cầu tại WTO, đàm phán đa phương về năng lượng 

và biến đổi khí hậu. Do vậy, theo lý thuyết này, chắc chắn hợp tác và cạnh tranh là 

đặc trưng của mối quan hệ Ấn - Trung, tuy nhiên, dựa trên những nguyên nhân trên, 

cạnh tranh và xung đột giữa hai nước có chiều hướng giảm xuống. 

2.1.3 Chủ nghĩa Kiến tạo trong quan hệ quốc tế 

 Chủ nghĩa Kiến tạo bên cạnh đề cập đến sự vô chính phủ trong quan hệ quốc 

tế, thì bản sắc và lợi ích quốc gia được xem là các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của 

chủ thể Nhà nước. Lý thuyết của chủ nghĩa này cho rằng, các ý tưởng định hình nên 

hành vi của các chủ thể nhà nước, qua đó ảnh hưởng đến chính trị thế giới. Trong đó 

nhấn mạnh về mối quan hệ giữa bản sắc và lợi ích quốc gia [Yang Lu, 2013, tr.15-

21]. Chủ nghĩa Kiến tạo có ba luận điểm nổi bật: Thứ nhất, mức độ ảnh hưởng của 

cấu trúc mang tính nhận thức đối với hành vi của chủ thể chính trị xã hội, trong đó hệ 

thống các niềm tin hay ía trí và tư tưởng chung cũng tác động đến hành vi của chủ 

thể chính trị xã hội trong quan hệ quốc tế [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr.97-98]. Thứ 

hai, chủ nghĩa Kiến tạo nhấn mạnh đến bản sắc định hình nên lợi ích và lợi ích quy 

định hành động của chủ thể. Thứ ba, chủ nghĩa Kiến tạo đề cập đến mối quan hệ 
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tương hỗ giữa chủ thể và cấu trúc cũng như vai trò của thực hành bản sắc và lợi ích 

của chủ thể trong quan hệ quốc tế [Hoàng Khắc Nam, 2017, tr. 98-99].  

 Nhấn mạnh đến sự tồn tại của hai loại cấu trúc: cấu trúc vật chất và phi vật 

chất, chủ nghĩa Kiến tạo cho rằng hai cấu trúc này định hình nên hành vi và các tác 

nahan nahf nước có ảnh hưởng tích cực đến cấu trúc. Vận dụng lý thuyết này vào giải 

thích chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc có thể thấy rằng, trong khi Trung 

Quốc nổi lên như một cường quốc kinh tế, theo đuổi các lợi ích về chủ quyền và toàn 

vẹn lãnh thổ thì với tư cách là một quốc gia có bản sắc độc đáo với nền văn hóa, ngôn 

ngữ đa dạng, cũng trỗi dậy đồng thời với Trung Quốc, Ấn Độ đang nổi lên trong khu 

vực và là một đối thủ của Bắc Kinh trong việc giành vị thế “cường quốc” ở cấp độ 

quốc tế, với việc nhấn mạnh vào phát triển kinh tế và sự toàn vẹn lãnh thổ. Theo đó 

bản sắc quốc gia và lợi ích quốc gia tác động đến hành vi chính sách của Ấn Độ với 

Trung Quốc.  

Tóm tại, trong lý thuyết quan hệ quốc tế, trong khi chủ nghĩa Hiện thực nhấn 

mạnh đến các yếu tố cấp độ hệ thống, đặc biệt là hệ thống phân cấp quyền lực trong 

quan hệ quốc tế và xu hướng cạnh tranh, xung đột giữa các chủ thể quốc tế thì chủ 

nghĩa Tự do nhấn mạnh nhiều hơn các biến số cấp độ quốc gia trong phân tích chính 

sách đối ngoại và các quốc gia có xu hướng tăng cường hợp tác. Còn chủ nghĩa Kiến 

tạo đề cập đến quá trình kiến tạo và bản sắc và lợi ích quốc gia trong cấu trúc quan 

hệ quốc tế. Cụ thể, không giống chủ nghĩa Hiện thực, thừa nhận vai trò của các biến 

số trong nước (cấp độ quốc gia) trong phân tích chính sách đối ngoại, chủ nghĩa Tự 

do cho rằng “quan hệ nhà nước - xã hội - mối quan hệ của các nhà nước đối với các 

vấn đề nội bộ và bối cảnh xã hội trong nước và xuyên quốc gia mà chúng liên quan - 

có tác động cơ bản đến hành vi của nhà nước trong chính trị thế giới” bởi “các ý 

tưởng, lợi ích và thể chế xã hội ảnh hưởng đến hành vi nhà nước bằng cách định hình 

các ưu tiên của nhà nước [Moravcsik Andrew, 1997, p. 513]. Những thay đổi trong 

các biến số này có thể dẫn đến sự thay đổi trong mục tiêu và chiến lược của chính 

sách đối ngoại quốc gia. Với tư cách là một công cụ, chính sách đối ngoại cũng được 

sử dụng nhằm thúc đẩy và “xuất khẩu” hệ tư tưởng của một quốc gia. Mục tiêu của 
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chính sách đối ngoại của một quốc gia là tạo ra nhiều không gian và lựa chọn hơn 

cho quốc gia trên trường quốc tế. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và tính thực dụng 

trong chính sách đối ngoại. Còn chủ nghĩa Kiến tạo đề cập đến bản sắc và lợi ích quốc 

gia có vai trò quan trọng trong kiến tạo cấu trúc quan hệ quốc tế. Do đó, yếu tố cấu 

trúc đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Ấn - Trung thông qua việc nhấn mạnh và 

vấn đề phát triển hơn là an ninh trong quan hệ quốc tế.  

Do vậy, dựa trên những luận điểm trên, luận án sử dụng dụng kết hợp cả chủ 

nghĩa Hiện thực, chủ nghĩa Tự do và chủ nghĩa Kiến tạo trong quan hệ quốc tế để lý 

giải sự hình thành, mục tiêu, quá trình triển khai và kết quả của các chính sách (hợp 

tác, quản lý xung đột; cân bằng quyền lực và kiềm chế) mà Ấn Độ đang triển khai 

với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi. 

2.1.4 Lý thuyết hoạch định chính sách đối ngoại 

Việc hoạch định chính sách đối ngoại rất phức tạp. Theo Alex Mintz, Karl 

Derouen [2010, pp. 169-191], việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia 

chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều nhân tố. Các quyết định của việc đưa ra chính sách được 

đưa ra bởi một nhà lãnh đạo duy nhất (ví dụ: Tổng thống), một nhóm (ví dụ: Quốc 

hội), hoặc một liên minh (ví dụ trong nền dân chủ nghị viện). Và các quyết định về 

chính sách đối ngoại thường bị ảnh hưởng bởi tính cách của các nhà lãnh đạo, môi 

trường chính sách đối ngoại, các yếu tố quốc tế, trong nước, quá trình đưa ra quyết 

định và động cơ đưa ra quyết định. Các quyết định về chính sách đối ngoại thường 

được đưa ra trong bối cảnh tương tác (nghĩa là liên quan đến đối thủ, đồng minh hoặc 

cả hai) và trong các điều kiện năng động (trong đó thông tin mới đi vào tình huống 

quyết định trong thời kỳ khủng hoảng). Các quyết định chính sách đối ngoại cũng bị 

ảnh hưởng bởi các vấn đề quốc tế như răn đe, chạy đua vũ trang, bất ngờ chiến lược, 

kiểu chế độ của đối thủ, liên minh, v.v... Nhiều quyết định chịu ảnh hưởng của yếu tố 

cá nhân lãnh đạo nhưng có những quyết định ra đời lại là kết quả của lợi ích nhóm. 

Tuy nhiên, dù chịu tác động từ các nhân tố như thế nào thì mục tiêu cuối cùng của 

chính sách đối ngoại của các quốc gia là lợi ích quốc gia. 
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Điều này được giải thích rất rõ trong Mô hình chủ thể duy lý (The Rational actor 

model). Cụ thể, lý thuyết này nhấn mạnh rằng, trong chính trị quốc tế, quốc gia luôn 

biết cách tối ưu hóa lợi ích của mình. Duy lý được hiểu là “sự lựa chọn để tối đa hóa 

tập hợp giá trị trong các ràng buộc cụ thể”. Và các nhà hoạch định chính sách duy lý 

thường lựa chọn giải pháp mang lại kết quả tối ưu nhất [Allison, 1971, p. 30]. Mô 

hình duy lý cũng đề cập rằng, trong chính trị quốc tế: (i) quốc gia có một lợi ích nhất 

định, (ii) quốc gia nhận thức về cách thức đạt được lợi ích đó trong môi trường chính 

trị quốc tế và (iii) quốc gia có hành vi (chính sách) nhằm theo đuổi lợi ích đó [Nguyễn 

Hoàng Như Thanh, 24/05/2016]. Theo cách lập luận này, lợi ích được xem là xuất 

phát điểm của quá trình hoạch định chính sách đối ngoại, do đó các chủ thể trong 

quan hệ quốc tế sẽ luôn nỗ lực để tối đa hóa lợi ích của mình. Và cốt lõi của lý thuyết 

này là các chủ thể trong chính trị quốc tế thường đánh giá mối quan hệ giữa chi phí - 

lợi ích (cost-benefit) của các phương thức, công cụ được sử dụng nhằm cố gắng chọn 

phương án thay thế tốt nhất nghĩa là phương án có lợi nhuận ròng cao nhất theo 

nguyên tắc tối đa hóa [Alex Mintz, Karl Derouen, 2010, p. 170]. 

Tuy nhiên, Lý thuyết tự nghiệm đơn giản hóa các quyết sách (Poliheuristic 

Theory), lại cho rằng, một giải pháp thay thế “đủ tốt” hoặc “thỏa mãn” sẽ được lựa 

chọn. Lý thuyết này kết hợp các yếu tố duy lý và nhận thức trong một quá trình ra 

quyết định gồm hai giai đoạn. Bước một thể hiện mô hình nhận thức và bước hai là 

mô hình duy lý. Trong đó, chính trị trong nước là “bản chất của quyết định” trong 

quá trình hoạch định chính sách đối ngoại. Và các giải pháp thay thế đe dọa đến sự 

tồn vong chính trị của nhà lãnh đạo sẽ bị loại bỏ trong quá trình lựa chọn chính sách 

(giai đoạn đầu tiên) [Mintz DeRouen, 2010, p. 79]. Các lựa chọn thay thế còn lại sau 

đó được đánh giá trên cơ sở phân tích, tính toán hợp lý. Điều này được Lý thuyết kỳ 

vọng (Prospect Theory) giải thích rằng, các nhà lãnh đạo thường có khuynh hướng sợ 

rủi ro; tuy nhiên cũng khuynh hướng chấp nhận rủi ro khi đối mặt với mất mát 

[Kahneman Tversky, 1979; Levy, 1992]. Điều đó có nghĩa là, với các chủ thể là quốc 

gia khi tham gia vào quan hệ quốc tế sẽ đánh giá các chỉ số sau để đưa ra quyết sách: 

lợi ích, rủi ro/thiệt hại, lợi ích/rủi ro khi phải lựa chọn giữ nguyên trạng hoặc thay đổi 
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chính sách hoặc “giữ nguyên trạng” nếu nhận thức rằng giữ nguyên trạng mang lại 

lợi ích nhiều hơn can dự; và “can dự” nếu nhận thức rằng giữ nguyên trạng khiến 

quốc gia chịu tổn thất” [Huỳnh Tâm Sáng, 2018]. Và việc cân nhắc giữa rủi ro và lợi 

ích của các quốc gia trước khi đưa ra chính sách trong quan hệ quốc tế chính là tính 

toán chiến lược của các chủ thể quốc gia. Khác với quan điểm trên, Mô hình chính trị 

quan liêu (Bureaucratic Politics Model) lại cho rằng, bộ máy hành chính chính là lực 

kéo, đẩy hoặc kìm hãm các mục tiêu và chương trình của quá trình hoạch định chính 

sách. Hay nói cách khác, các quyết định chính sách chính là kết quả của sự thỏa hiệp 

giữa các bộ máy quan liêu, thậm chí là kết quả của sự đấu tranh chính trị và thương 

lượng giữa các nhóm [Dougherty Pfaltzgra, 1990, p. 477]. Do đó, các quyết định 

chính sách đối ngoại xuất hiện thông qua một không gian chính trị trừu tượng hơn là 

một quy trình có tính thủ tục quyết định chính thức. Các tác nhân trong mô hình này 

là các cá nhân đứng đầu các tổ chức quan trọng, mỗi người trong số họ đều cố gắng 

tối đa hóa các chương trình và mục tiêu lợi ích của mình [Allison, 1971, p. 257]. 

Vận dụng các lý thuyết trên có thể giải thích được chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc hiện nay là kết quả của sự tác động tổng hợp của các nhân tố bên trong 

(các nhân tố cấp độ cá nhân, quốc gia) cũng như bên ngoài (các nhân tố cấp độ hệ 

thống), đặc biệt các nhân tố bên trong tác động trực tiếp đến mục tiêu, nguyên tắc, 

lựa chọn công cụ cũng như nội dung chính sách để đạt được mục tiêu cuối cùng là tối 

đa hóa lợi ích của Ấn Độ trong quan hệ với Trung Quốc. 

2.2. Các nhân tố tác động đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

2.2.1 Cấp độ hệ thống 

Những thay đổi có tính chiến lược trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

bị tác động rất nhiều bởi sự biến động của cấu trúc quốc tế. Điều này ảnh hưởng trực 

tiếp đến cách hành xử của hai quốc gia đối với đối phương. 

Thế kỷ XXI bắt đầu với nhiều dự báo rằng, thế kỷ này sẽ cởi mở hơn, hội nhập hơn 

và gia tăng sự phụ thuộc hơn. Thập niên đầu thế kỷ XXI đã chứng minh rằng, toàn 

cầu hóa không còn là xu hướng nữa mà đã trở thành hiện thực và toàn cầu hóa đã 

không còn là câu chuyện riêng của phương Tây. Các quốc gia ngày càng trở nên đa 
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văn hóa, khoảng cách giàu - nghèo trong mỗi nước và giữa các quốc gia trên thế giới 

ngày càng lớn và như một quy luật tự nhiên, bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Cùng 

với xu hướng hội nhập, hợp tác tiểu vùng và khu vực cũng nổi lên trong quan hệ quốc 

tế, còn các quốc gia thì đẩy mạnh hội nhập và liên kết khu vực. Tuy nhiên, bước vào 

thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, những xu hướng này đang thay đổi. 

2.2.1.1 Xu thế trật tự thế giới đa cực 

Với sự nổi lên của các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Thổ 

Nhĩ Kỳ và Brazil, sức mạnh toàn cầu sẽ lan rộng ra nhiều quốc gia hơn. Tuy nhiên, 

điều này không có nghĩa trật tự thế giới sẽ sớm đạt đến đa cực. Thay vào đó xu thế 

định hình thế giới đa cực sẽ diễn ra trong một thời gian khá dài trước khi đạt được 

trật tự đa cực. Về mặt lý thuyết, đa cực đề cập đến sự phân bổ quyền lực trong đó có 

hơn hai quốc gia có mức và tầm ảnh hưởng gần như bằng nhau về quân sự, văn hóa, 

tài chính và kinh tế [Peter W. Schulze, December 3, 2019]. Tuy nhiên, lịch sử thể giới 

đã chứng minh rằng, để đạt được một trật tự đa cực diễn ra khá bất ổn (thậm chí là 

bạo lực) khi tiến trình này thường được đặc trưng bởi chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh 

tiền tệ, thậm chí kết thúc bằng xung đột kéo dài. Giai đoạn này, trật tự thế giới được 

ví với xu hướng định hình đa cực bởi quyền lực quốc tế được trải rộng trên một số 

quốc gia. Tuy nhiên, thay vì tất cả các quốc gia cân bằng quyền lực với nhau về kinh 

tế, quân sự và tài chính (như lý thuyết về đa cực), các quốc gia lại sở hữu các loại 

quyền lực khác nhau. Ví dụ, mặc dù hiện nay, Mỹ đã bị suy giảm tương đối ưu thế về 

sức mạnh kinh tế và quân sự, nhưng quốc gia này vẫn là siêu cường tài chính, đối 

ngoại, an ninh trên thế giới. Mặt khác, vai trò và vị thế của Mỹ trong các vấn đề quân 

sự, kinh tế, tài chính cả ở Đông Nam Á và trong liên minh xuyên Đại Tây 

Dương/NATO vẫn còn quá lớn để nói về sự suy giảm thực sự của Mỹ. Có nhiều lý 

do để giải thích rằng, trong bối cảnh trật tự đa cực đang định hình, thế giới sẽ trở nên 

bất ổn hơn. Thứ nhất, khi siêu cường bá quyền đánh mất vị trí thống trị của mình, cơ 

hội cho các quốc gia khác và các cường quốc theo chủ nghĩa xét lại tự tin hơn trong 

giành lại tiếng nói của mình. Thứ hai, khi siêu cường bá quyền mất đi vị trí thống trị 

của mình, không có quốc gia nào đủ mạnh để thay thế vị trí thống trị đó. Trong bối 

https://doc-research.org/author/pd-prof-h-c-dr-peter-w-schulze/
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cảnh đó, quốc gia siêu cường, bá quyền sẽ sử dụng các công cụ (kinh tế và tài chính) 

để ngăn chặn những chủ thể khác ngày càng trở nên hùng mạnh hơn (ví dụ chiến 

tranh thương mại Mỹ - Trung hiện nay). Cả hai sự phát triển đều dẫn đến các hệ thống 

không ổn địnhvới nhiều xung đột kinh tế (và thậm chí quân sự) [Jessica van der 

Schalk, January 20, 2020]. Và do sự bất cân bằng và đa dạng về sức mạnh kinh tế, 

chính trị, văn hóa, quân sự và tài chính giữa các chủ thể quốc tế nên trật tự đa cực 

này nếu xuất hiện sẽ là một trật tự ba cực hoặc bốn cực xen kẽ với các khối lưỡng 

cực khác [Timofeev, I., August 6, 2019]. Sự định hình của cục diện thế giới “đa cực, 

đa trung tâm” với trọng tâm là “cuộc đua” tìm vị thế của các nước lớn trên thế giới, 

được thể hiện: 

Thứ nhất, khi Mỹ bị suy giảm ảnh hưởng, Trung Quốc ngày càng trỗi dậy và mở 

rộng không gian ảnh hưởng nhưng thế giới không phát triển một trật tự thế giới dựa 

vào Mỹ hay Trung Quốc, mà ngược lại, thế giới đang chứng kiến sự nổi lên của các 

cường quốc, cường quốc tầm trung trong trật tự thế giới đa cực như: Trung Quốc, 

Nga, Nhật Bản, Ấn Độ, EU. Sự suy giảm tương đối của Mỹ (bắt đầu từ cuộc khủng 

hoảng kinh tế năm 2008) đã làm thay đổi cấu trúc an ninh thế giới. Sự rút lui của Mỹ 

trong vai trò “lãnh đạo” toàn cầu về các vấn đề như: TTP, Hiệp định Paris về biến đổi 

khí hậu tạo ra một khoảng trống, khiến các nước khác nỗ lực tìm cách lấp đầy, tại 

châu Âu, đó là Nga, và ở châu Á là Trung Quốc. Điều này khiến trật tự thế giới mà 

Mỹ đặt ra bị thách thức rất nghiêm trọng và bản đồ kinh tế thế giới đang phân chia 

lại, đó là sự vượt trội của Trung Quốc về sản lượng kinh tế so với Mỹ, Nhật Bản,…  

và đang trở thành lực lượng then chốt trong nền kinh tế thế giới.  

Thứ hai, sự song trùng tồn tại, vừa cạnh tranh vừa bổ sung cho nhau của các thể 

chế khu vực và quốc tế, nhưng có tính định hướng tới cục diện thế giới đa cực. Điển 

hình là sự ra đời của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), hay Diễn đàn hợp tác Á - 

Âu (ASEM) hoặc Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAPP), 

Ngân hàng đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),… tồn tại song song với các thể chế khu vực và 

quốc tế cũ như IMF, ADB, WB,...;  
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Thứ ba cục diện thế giới đa cực còn thể hiện ở sự song trùng tồn tại, phát triển, 

vừa cạnh tranh, vừa bổ sung lẫn nhau của các mô hình phát triển trong cấu trúc kinh 

tế thế giới. Đó là mô hình chủ nghĩa xã hội (đi đầu là Trung Quốc) và mô hình tư bản 

chủ nghĩa (đi đầu là Mỹ). Tuy nhiên, với yêu cầu về thiết lập một trật tự kinh tế thế 

giới công bằng hơn thì sự cạnh tranh, đối đầu gay gắt giữa hai hệ thống kinh tế - xã 

hội đối lập này cũng giảm đi, điều này còn liên quan đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 

các quốc gia trong phát triển kinh tế; 

 Thứ tư, hiện nay xu hướng đa cực gắn liền với chủ nghĩa đa phương thì một 

mạng lưới đan xen các mối quan hệ phụ thuộc xuất hiện. Trong bối cảnh này chủ 

nghĩa đa phương có thể đóng vai trò là nền tảng cho một trật tự toàn cầu đa cực dựa 

trên sự hợp tác hơn là xung đột. 

Về tác động của xu thế định hình đa cực đối với chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc, có thể thấy rằng: Xu thế đa cực này đối với Ấn Độ, một mặt tạo sự bất 

ổn, nhưng là cơ hội để Ấn Độ trở thành động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng toàn cầu 

và tái tạo tiềm năng trong nền kinh tế toàn cầu trong những năm tới. Trong xu thế 

định hình đa cực vừa là nền tảng hợp tác, vừa là sân khấu xác định đối thủ đối với Ấn 

Độ. Để ứng phó với một Trung Quốc đang nỗ lực kiềm tỏa vòng ảnh hưởng của Ấn 

Độ trong một trật thế giới đa cực, về mặt chính sách đối ngoại, đòi hỏi Ấn Độ cần 

phải giải quyết tốt ba vấn đề: thứ nhất là sự tham gia của Ấn Độ vào các diễn đàn đa 

phương, thứ hai là triển khai tốt hai chính sách láng giềng là ưu tiên số một và thứ ba 

là các chính sách hàng hải. Ba vấn đề này cần được định hướng theo xướng tham gia 

hoặc hình thành các nhóm đa phương. Và nếu muốn trở thành một cực trong trật tự 

đa cực này, Ấn Độ cần đưa ra tầm nhìn được xác định rõ ràng của riêng mình để vượt 

ra khỏi sự kiềm tỏa của Trung Quốc trên các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế 

hiện nay; Ấn Độ cần tăng cường hợp tác chiến lược và kinh tế với tất cả các thực thể 

và thể hiện tốt khả năng gánh vác và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu; Xuất 

phát từ thực trạng sức mạnh tổng hợp quốc gia hiện nay của Ấn Độ, để trở thành một 

cực trong trật tự đa cực này Ấn Độ nên đi theo con đường là trở thành một cực với 
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sự hỗ trợ của các cường quốc khác thông qua chính sách đa liên kết (điển hình là tận 

dụng sự ủng hộ của Mỹ hiện nay đối với Ấn Độ và tăng cường hợp tác với QUAD).  

2.2.1.2 Xu hướng “Đông hóa” và sự thay đổi tương quan lực lượng giữa các nước 

lớn trên thế giới 

Trong nhiều thế kỷ, khái niệm văn minh “phương Tây”, “phương Tây hóa” hay 

“Tây hóa” đã là làn sóng chủ yếu trên thế giới, thể hiện sự ưu thế và vượt trội về vật 

chất và văn hóa của phương Tây so với phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, hiện 

nay, thế giới đang chứng kiến xu hướng “Đông hóa”/hướng Đông (gia tăng giá trị 

phương Đông) trong sự dịch chuyển quyền lực của thế giới. Bản chất của quá trình 

Đông hóa chính là sự dịch chuyển quyền lực từ Tây sang Đông. Thế kỷ XIX, thế giới 

đã bị châu Âu hóa (Europeanized). Thế kỷ XX, là một thế giới bị “Hoa kỳ hóa” 

(Americanized) và hiện nay là xu hướng “châu Á hóa” [Jonathan Woetzel, 2019a], 

[Joengmin Seong, 2019b]. Xu hướng này được thể hiện ở các khía cạnh: 

Thứ nhất là sự trỗi dậy của châu Á 

Điểm tựa của chính trị và kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang châu 

Á, báo hiệu “Thế kỷ châu Á” đã bắt đầu [World Economic Forum, 2019], [Asia Times, 

2020]. Sự trỗi dậy của châu Á đánh dấu cho sự dịch chuyển quyền lực từ Âu sang Á, 

từ Tây sang Đông với vai trò và ảnh hưởng của “4 tiểu châu Á” [Jonathan Woetzel, 

Jeongmin Seong, October 11, 2019]: (i) “Tiểu châu Á” thứ nhất là Trung Quốc: quốc 

gia được ví là mỏ neo khu vực, cung cấp nền tảng kết nối và đổi mới cho các quốc 

gia láng giềng châu Á; (ii) “Tiểu châu Á thứ hai” là “châu Á tiên tiến” - là tiểu khu 

vực cung cấp công nghệ và vốn cho tăng trưởng của châu Á với các nền kinh tế như: 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Ấn Độ; (iii) Tiểu châu Á thứ ba là “tiểu châu Á 

mới nổi” bao gồm một nhóm các nền kinh tế nhỏ mới nổi tương đối đa dạng, không 

chỉ cung cấp lao động, mà còn có tiềm năng tăng trưởng nhờ tăng năng suất và tiêu 

dùng. (iv) Ngược lại, tiểu châu Á thứ tư là “Ấn Độ và khu vực vùng ven châu Á” có 

tỷ lệ hội nhập khu vực thấp hơn so với các tiểu châu Á khác. Mặc dù, mức độ hội 

nhập của khu vực này thấp hơn so với các tiểu châu Á khác nhưng lại là cầu nối hội 

nhập châu Á với châu Âu. Nhóm này có ưu thế là có lực lượng lao động tương đối 
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trẻ và tầng lớp trung lưu đang phát triển - đây chính là thị trường tiềm năng cho xuất 

khẩu trong khu vực.  

Thứ hai là sự dịch chuyển quyền lực và sự giàu có từ Âu sang Á. Xu hướng này 

gồm nhiều biểu hiện khác nhau như: 

Một là, quá trình“Đông hóa” với sự gia tăng giàu có và quyền lực của các quốc 

gia châu Á [Gideon Rachman, 2017, pp.11-13] thể hiện rõ nét ở các vấn đề hiện nay: 

(i) sự gia tăng, vượt trội tương đối của Trung Quốc về sức mạnh kinh tế so với Mỹ 

và các cường quốc phương Tây; (ii) sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc 

và các nước lớn ở châu Á trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh châu Âu đangphải cắt 

giảm ngân sách chi cho quốc phòng; (iii) sự mở rộng ảnh hưởng và kinh tế của Trung 

Quốc với các quốc gia ở Trung Á, châu Phi và Mỹ Latinh đối với các không gian ảnh 

hưởng truyền thống của Mỹ và phương Tây; và (iv) vai trò ngày càng tăng và các 

quốc gia châu Á (Ấn Độ, Nhật Bản) trong các vấn đề quốc tế. Đặc biệt là sự tồn tại 

song song của các thể chế kinh tế, an ninh của các nước châu Á như AIIB, Tổ chức 

Thượng Hải (SCO) nhằm gánh vác trách nhiệm quốc tế nhiều hơn, thúc đẩy hoàn 

thiện hệ thống kinh tế quốc tế, thậm chí có tính cạnh tranh, thách thức trật tự quốc tế 

hiện tại, các thể chế kinh tế do phương Tây thiết lập được xác định bởi hệ thống 

Bretton Woods như Ngân hàng châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ 

tiễn tệ quốc tế (IMF) [William Yale, April 15, 2015]. 

Hai là, Đông hóa” là một xu hướng làm thay đổi cân bằng quốc tế [Gideon 

Rachman, 2017, pp. 32-47]. Đó là sự trỗi dậy của Trung Quốc đang thách thức vị thế 

siêu cường của Mỹ, và những tham vọng của các cường quốc/cường quốc tầm trung 

châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ đã và đang thúc đẩy sự thay đổi cán cân quyền lực và 

cấu trúc khu vực. Trong khi đó, phương Tây đang phải vật lộn với tình trạng bất ổn 

về kinh tế và chủ nghĩa dân túy chính trị, thế giới Ả rập đang trong tình trạng hỗn 

loạn. Đây là biểu hiện của quyền lực và ảnh hưởng lịch sử của Tây phương đang rút 

lui, và ở chiều ngược lại, xu hướng hướng Đông đang trở thành xu hướng mới của 

chính trị thế giới thế kỷ XXI. Theo đó, sự cạnh tranh giữa các quốc gia thuộc khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương sẽ định hình chính trị toàn cầu, giống như những cuộc đấu 

https://www.nyjournalofbooks.com/people/gideon-rachman
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tranh giữa các quốc gia châu Âu đã định hình thế giới trong hơn 500 năm qua [Uri 

Friedman, March 19, 2017].  

Ba là, sự gia tăng về hội nhập và liên kết kinh tế khu vực châu Á bởi một mô hình 

kinh tế mới đang chờ để cất cánh, được hậu thuẫn bởi các quốc gia châu Á. Trong đó, 

không có nền kinh tế phi chính thức, mà là một nền kinh tế của các quyền và lợi ích 

bình đẳng cho tất cả các bên tham gia, một nền kinh tế không dựa vào chiến tranh và 

trái ngược với nền kinh tế thường bị trừng phạt bởi phương Tây [Peter Koenig, July 

04, 2017]. Ngoài ra, châu Á không chỉ thể hiện ở sự “giàu có” ngày càng gia tăng mà 

còn nổi lên như một khu vực có hội nhập kinh tế chặt chẽ như Liên minh châu Âu 

(EU) và ngày càng “cách ly” với những cú sốc kinh tế từ Mỹ hoặc châu Âu [Asian 

Times, 2020].  

Xu hướng Đông hóa này tác động trực tiếp đến chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc. Một mặt, sự gia tăng các giá trị phương Đông, sự trỗi dậy của châu Á 

đã nâng tầm và tiếng nói của các chủ thể châu Á, nhất là các nước lớn đang trỗi dậy 

như Ấn Độ và Trung Quốc, hướng các quốc gia này hợp tác trong dòng chảy thịnh 

vượng, hội nhập và phát triển của phương Đông. Mặt khác, sự trỗi dậy của phương 

Đông là thách thức trực tiếp đối với sự thống trị và ảnh hưởng trên thế giới của Mỹ 

và các quốc gia phương Tây trong các vấn đề và thể chế quốc tế. Điều này không 

những dẫn đến sự “đụng độ của văn hóa Đông - Tây” mà còn gia tăng xu hướng cạnh 

tranh giữa các cường quốc phương Tây và các nước lớn châu Á đang trỗi dậy để 

khẳng định vị thế (điển hình là Trung Quốc). Đặc biệt, Mỹ và các nước phương Tây 

sẽ có các biện pháp để “đẩy lùi” xu hướng này. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ, chủ 

nghĩa dân tộc kinh tế ở phương Tây, thương chiến Mỹ - Trung là biểu hiện rõ nhất. 

Do đó, đòi hỏi Ấn Độ cần có sự linh hoạt trong chính sách đối ngoại nhằm tránh thế 

“lưỡng nan” trong quan hệ với các nước phương Tây và châu Á, và đảm bảo được 

tiếng nói trong các thể chế quốc tế.  

 2.2.1.3 Nhân tố Mỹ 

Mỹ là một trong những nhân tố thúc đẩy Ấn Độ triển khai một chính sách quyết 

đoán hơn với Trung Quốc do sự tương đồng về lợi ích và sự chia sẻ chiến lược giữa 

https://www.globalresearch.ca/author/peter-koenig
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Ấn Độ và Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc. Cụ thể, việc Ấn Độ đang mở rộng “biên 

giới địa chiến lược” (geostrategic frontiers) về phía Đông để “răn đe chiến lược” 

[Khurana Gurpreet S., 2016, p.186] đối với Trung Quốc đã dẫn đến sự hội tụ chiến 

lược của Ấn Độ với Mỹ. Tháng 11/2012, trong chuyến thăm Australia, Ngoại trưởng 

Mỹ Hillary Clinton đã ca ngợi Ấn Độ là “một người chơi/chủ thể quan trọng trong 

khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, nên cần đóng một vai trò lớn trong các 

vấn đề khu vực [Hornung, Jeffrey W., Feruary 22, 2018]. Trong Chiến lược an ninh 

Quốc gia mới (NSS) năm 2017, Mỹ nhấn mạnh rằng Nga và Trung Quốc là “các 

cường quốc xét lại” còn Ấn Độ là “quyền lực toàn cầu hàng đầu” và là đối tác “chiến 

lược và quốc phòng” chính của Mỹ ở Trung Á, Nam Á, và Ấn Độ Dương. Trong đó, 

ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Mỹ coi Ấn Độ là một đối tác trong “hợp tác bốn 

bên”. Điều này cho thấy sự coi trọng vị thế Ấn Độ của Mỹ cũng như sự hội tụ về 

chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu. Bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ James Mattis cũng từng nhấn mạnh: “Mỹ coi trọng vai trò của Ấn Độ đối 

với an ninh của khu vực và thế giới, và quan hệ Mỹ - Ấn như một đối tác tự nhiên… 

dựa trên điểm tương đồng về lợi ích chiến lược và sự tôn trọng đối với trật tự quốc tế 

dựa trên luật pháp” [Hornung, Jeffrey W., Feruary 22, 2018]. Và tại Hội nghị thường 

niên Đối thoại Shangri la, Bộ Trưởng James Mattis một lần nữa khẳng định Ấn Độ là 

“điểm tựa” về an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự hội tụ trong 

quan hệ Ấn - Mỹ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một mặt là sự gia tăng về sức mạnh 

kinh tế, quân sự của Ấn Độ và sự hội tụ của hai nền dân chủ về một trật tự thế giới 

dựa trên luật lệ nhưng quan trọng hơn, sự hội tụ giữa Ấn - Mỹ xuất phát từ việc Ấn 

Độ và Trung Quốc vừa có tranh chấp lãnh thổ vừa cạnh tranh chiến lược ở cấp độ 

khu vực lẫn toàn cầu. Mỹ ủng hộ chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ, khuyến 

khích hải quân Ấn Độ đóng vai trò nổi bật ở Ấn Độ Dương và vươn xa tới khu vực 

sừng châu Phi và eo biển Malacca [US National Security Strategy, 2017].  

Nhân tố Mỹ liên quan đến chính sách của Ấn Độ còn bởi mối quan hệ Mỹ - Trung. 

Trong bối cảnh, Bắc Kinh đang nỗ lực thay thế Mỹ trở thành cường quốc chính/người 

chơi chính ở châu Á; làm suy yếu và cuối cùng làm “đánh sập” hệ thống liên minh 
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của Mỹ ở châu Á; làm suy yếu niềm tin của các quốc gia châu Á vào uy tín, ảnh 

hưởng và sức mạnh của Mỹ ở châu Á; sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để kéo các 

quốc gia châu Á đến gần hơn với các ưu tiên địa chính trị của Trung Quốc; tăng cường 

khả năng quân sự để tăng cường khả năng răn đe chống lại Mỹ trong khu vực [US 

Defense Intelligence Agency, 2019, pp.7-19] thì chính những động lực này càng kéo 

mối quan hệ Ấn - Mỹ ngày càng có nhiều điểm hội tụ chiến lược, cùng một “chiến 

tuyến” để ứng phó với Trung Quốc. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 

cũng khó khăn cho sự phát triển của một số quốc gia (bao gồm Ấn Độ) và ảnh hưởng 

nhất định đến nỗ lực hình thành các khuôn khổ hợp tác tại khu vực Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương [Lại Thái Bình, 2019, tr. 104]. 

    Ấn Độ vẫn luôn coi Trung Quốc là thách thức đối ngoại lớn nhất của mình. Nếu 

Trung Quốc thay vị trí siêu cường của Mỹ sẽ là một kịch bản không có lợi cho Ấn 

Độ [PP Shukla ed, 2014, pp.167-175]. Để đối phó với Trung Quốc, bên cạnh duy trì 

chính sách tự chủ chiến lược, phát triển sức mạnh kinh tế và quân sự của mình, Ấn 

Độ cần sự hỗ trợ từ các cường quốc bên ngoài, nhất là Mỹ [Tôn Sinh Thành, 2020, 

tr. 25]. Lịch sử và thực tế hiện nay cho thấy, chỉ có Mỹ mới có đủ sức mạnh để ngăn 

chặn Trung Quốc bá chủ châu Á. Chỉ có quan hệ mạnh mẽ giữa Ấn Độ với Mỹ mới 

có thể ngăn chặn được Trung Quốc. Do đó, thúc đẩy mối quan hệ với Mỹ vẫn là ưu 

tiên đối ngoại hàng đầu của Ấn Độ [Robert D. Blackwill, 2020, pp. 1-2]. Ấn Độ cũng 

cần Mỹ ủng hộ trong các tổ chức quốc tế, khi mà Ấn Độ đang nỗ lựctrở thành thành 

viên của UNSC và các tổ chức chính trị, kinh tế quốc tế khác. 

Trong tam giác chiến lược Ấn - Trung - Mỹ, sự phát triển trong quan hệ với Mỹ sẽ 

góp phần nâng cao vị thế chiến lược của Ấn Độ trong quan hệ với Trung Quốc. Quan 

hệ Ấn - Mỹ không những bổ sung sức mạnh của nhau, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ 

chiến lược mà còn có lợi cho hai nước và cho cả khu vực. Mỹ là nước đầu tiên có cơ 

chế đối thoại 2+2 cấp Bộ trưởng với Ấn Độ [Tôn Sinh Thành, 2020, tr. 20-28]. Ấn 

Độ cũng đã tham gia tích cực vào Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự 

do và Mở của Mỹ do thấy có nhiều lợi ích cho mình: trước hết, trong chiến lược này, 

Ấn Độ được công nhận là một cường quốc khu vực. Hơn nữa, là một bộ phận không 
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thể tách rời của cấu trúc khu vực mới này, Ấn Độ có cơ hội tham gia xây dựng luật 

chơi chung [Tôn Sinh Thành, 2020, tr. 20-28].  

Như vậy, nhân tố Mỹ tác động đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc được 

thể hiện ở: một là, một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ và sự thừa nhận của Mỹ 

đối với vai trò và vị thế của Ấn Độ ở cấp độ khu vực và toàn cầu chính là nhân tố 

thúc đẩy Ấn Độ triển khai một chính sách quyết đoán, tự tin hơn trong xử lý các vấn 

đề và quan hệ với Trung Quốc; Hai là, hiện nay Mỹ chính là quốc gia duy nhất trên 

thế giới đủ tầm để đối phó với sự trỗi dậy đầy quyết đoán của Trung Quốc. Do đó, do 

yếu thế hơn về sức mạnh tổng hợp quốc gia nên Mỹ là đối tác liên minh quan trọng 

nhất của Ấn Độ để cân bằng quyền lực với Trung Quốc. 

2.2.1.4 Những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Quốc 

Hiện nay, Trung Quốc là một trong những thách thức lớn nhất đối với việc giành 

được các mục tiêu chiến lược ở cấp độ khu vực và toàn cầu của Ấn Độ. Đại hội 19 

của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra mục tiêu đầy tham vọng và một lộ trình 

rõ ràng cho vị thế của Trung Quốc trong “thời đại mới” thông qua đạt được các mục 

tiêu chiến lược toàn cầu và “giấc mộng Trung Hoa”. Những điều chỉnh chiến lược và 

phương thức phát triển này đã tác động trực tiếp đến quan hệ Ấn - Trung. Sau Đại 

hội 19, một Trung Quốc quyết đoán hơn, trỗi dậy hơn và một Tập Cận Bình quyền 

lực mạnh và tập trung hơn sẽ gia tăng những thách thức mới cho Ấn Độ bởi khu vực 

láng giềng vẫn là một nội dung quan trọng trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh 

[SutirthoPatranobis, October 18, 2017]. Điều này tác động trực tiếp và gián tiếp đến 

lợi ích chiến lược và an ninh của Ấn Độ ở cấp độ quốc gia, khu vực, toàn cầu nói 

riêng và quan hệ Trung - Ấn nói chung. Sự tác động này được thể hiện ở sự đề cập 

đến Ấn Độ (một cách trực tiếp và gián tiếp) trong văn kiện Đại hội 19 Đảng cộng sản 

Trung Quốc, thì đối với Trung Quốc, thứ nhất, Ấn Độ là nước lớn, do đó, Trung Quốc 

sẽ cùng Ấn Độ tìm điểm giao thoa về lợi ích để hợp tác nhằm duy trì mối quan hệ 

tổng thể ổn định. Thứ hai, là nước láng giềng, nên Trung Quốc sẽ tích cực và chủ 

động làm sâu sắc mối quan hệ song phương với Ấn Độ. Thứ ba, phía Trung Quốc sẽ 

tăng cường quan hệ và giao lưu hợp tác về chính đảng, quốc hội, đoàn thể, địa phương, 
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nhân dân... với Ấn Độ; Thứ tư, về vấn đề biên giới, phía Trung Quốc sẽ cố gắng lấy 

đối thoại để giải quyết tranh chấp, lấy hiệp thương để hóa giải mâu thuẫn [Đỗ Tiến 

Sâm, 2018]. Theo nhiều chính trị gia Ấn Độ “mối đe dọa thật sự đối với Ấn Độ là từ 

Trung Quốc... chính Trung Quốc với sức mạnh, tầm nhìn và chương trình hành động 

mới là mối đe dọa thực sự đối với lợi ích của Ấn Độ” [The Indian Economic Times, 

July 12, 2020]. 

Mặc dù, sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt là về kinh tế đã 

mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển và hội nhập đối với Ấn Độ, nhưng ở chiều 

ngược lại, chiến lược cường quốc phi đối xứng - nội dung quan trọng của chiến lược 

toàn cầu đang được quốc gia này triển khai với Ấn Độ - khiến sự trỗi dậy đầy mạnh 

mẽ và quyết đoán của Trung Quốc đang tạo ra nhiều thách thức cho Ấn Độ. Bởi với 

sức mạnh kinh tế, quân sự và tầm ảnh hưởng hiện nay, tiếng nói của Trung Quốc 

ngày càng độc lập và có ảnh hưởng trong kinh tế, chính trị và trật tự quyền lực trong 

khu vực và trên thế giới. Thậm chí, ở khía cạnh kinh tế, trong khi Trung Quốc có thế 

mạnh về sản xuất và cơ sở hạ tầng, còn Ấn Độ có ưu thế về dịch vụ công nghệ thông 

tin, nhưng đến nay các thế mạnh kinh tế của Ấn Độ cũng đang bị Trung Quốc cạnh 

tranh khốc liệt về thị trường [Pavel Chakrabortya, Michael Henry, 2019].  

Các thách thức liên quan đến sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với Ấn Độ được thể 

hiện ở các vấn đề như: (i) ở cấp độ toàn cầu, Trung Quốc cũng ra sức chèn ép không 

cho Ấn Độ mở rộng vị thế trên thế giới, rõ nhất là việc ngăn cản Ấn Độ tham gia 

UNSC và NSG2; (ii) Mối quan hệ Trung Quốc với Pakistan và việc tăng cường quan 

hệ với các nước Nam Á khác của Trung Quốc là một thách thức đáng kể đối với vị 

thế của Ấn Độ trong khu vực ảnh hưởng truyền thống của mình trong nhiều thập kỷ; 

(iii) Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc cho phép Bắc Kinh lan rộng ảnh hưởng ra 

toàn thế giới, có thể được sử dụng để “kiềm tỏa” Ấn Độ ở cả cấp độ khu vực và toàn 

cầu; (iv) Chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và chủ nghĩa khủng bố ở Tân Cương,... (v) Đặc 

                                                           
2 Ấn Độ lần đầu tiên nộp đơn xin gia nhập NSG vào ngày 10/5/2016. Thậm chí, Thủ tướng Modi được cho là 

đã vận động hành lang với Chủ tịch Tập Cận Bình trước thềm cuộc họp toàn thể NSG [thewire.in, 2019] nhưng 

ừ đó đến nay, Trung Quốc luôn phản đối Ấn Độ trở thành thành viên của tổ chức này. NSG hoạt động dựa trên 

cơ sở đồng thuận của tất cả các thành viên, nên sự phản đối của một quốc gia thành viên có ý nghĩa quyền phủ 

quyết. 

https://thewire.in/
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biệt, Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với Ấn Độ, đặc biệt là do 

tranh chấp biên giới giữa hai nước. Ngoài ra, ảnh hưởng của Bắc Kinh trong các tổ 

chức quốc tế như Liên hợp Quốc và trong các tổ chức mới mà Trung Quốc đang thiết 

lập như AIIB, mang lại cho Bắc Kinh cơ hội cản trở các lợi ích và mục tiêu của Ấn 

Độ trong các diễn đàn đa phương. Tổng hợp các vấn đề này có khả năng thúc đẩy 

Trung Quốc tiếp tục duy trì vấn đề biên giới như một đòn bẩy trong quan hệ với Ấn 

Độ. Đặc biệt, đối với vấn đề Trung Quốc công khai phản đối Ấn Độ trở thành thành 

viên của UNSC và NSG, Thủ tướng Modi đã từng phát biểu tại Đại học Thanh Hoa 

rằng: “Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với việc Ấn Độ trở thành thành viên thường 

trực của UNSC và NSG sẽ không chỉ tăng cường hợp tác quốc tế, mà còn đưa mối 

quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới cũng như mang lại cho châu Á một tiếng 

nói mạnh mẽ hơn trên thế giới” [Vinay Kaura, 2015]. Tuy nhiên, đến nay Trung Quốc 

vẫn phản đối Ấn Độ gia nhập UNSC và NSG. Do vậy, Ấn Độ vẫn coi Trung Quốc là 

thách thức đối ngoại lớn nhất của mình [PP Shukla ed, 2014], khiến môi trường và 

mục tiêu mà Ấn Độ theo đuổi để đảm bảo lợi ích quốc gia sẽ trở nên phức tạp hơn. 

2.2.1.5 Biến động địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và 

sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ (IPOI) 

Bối cảnh địa chính trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang trải qua 

những thay đổi chưa từng có với sự gia tăng các cường quốc mới nổi, sự chênh lệch 

về sức mạnh ngày càng tăng giữa các quốc gia, và những thách thức mới đối với an 

ninh khu vực. Những biến động địa chính trị sau tác động đến sự định hình chính 

sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

cũng như ở cấp độ toàn cầu:  

(i) Sự ra đời của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và Mở của 

Mỹ, trong đó nhấn mạnh vào 4 mục tiêu chính: tự do hàng hải là trụ cột trong an ninh 

khu vực; tránh tạo cảm giác đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh; Nhấn mạnh vai trò của 

QUAD (Mỹ - Nhật Bản- Australia - Ấn Độ) trong các vấn đề an ninh khu vực; nhấn 

mạnh vai trò của Mỹ và Ấn Độ; Sự cạnh tranh ảnh hưởng và quyền lực giữa các chủ 

thể và các sáng kiến chiến lược của các quốc gia trong khu vực;  
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(ii) Trung Quốc đang ngày càng thể hiện sẽ mở rộng ảnh hưởng và thách thức 

phương Tây, Ấn Độ và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ thông qua các đòn bẩy kinh tế 

với các chủ thể trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua BRI; 

(iii) Sự hình thành mạng lưới liên kết đa phương ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương theo hướng khuyến khích các nước đồng minh năng động hơn và chia sẻ trách 

nhiệm với Mỹ; 

(iv) Sự song trùng tồn tại của ba xu hướng trong quan hệ quốc tế của các chủ thể 

ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Một là, xu hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác với 

Trung Quốc để tranh thủ lợi ích kinh tế, hai là vừa cố gắng thúc đẩy quan hệ với Mỹ, 

vừa thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc để duy trì sự cân bằng; ba là, tập hợp lực lượng 

mới gồm các nước vừa và nhỏ trong khu vực để ứng phó với cạnh tranh chiến lược 

và điều chỉnh chiến lược của các nước lớn [Trần Hoa Phượng, 2018, tr. 205]; 

(v) Sự tồn tại đan xen giữa các cấu trúc hiện có và các cấu trúc đang hình thành 

theo hướng đa tầng nấc, phức tạp, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau.Cấu trúc hiện có là thể 

chế hợp tác đa phương ASEAN, song phương và các liên minh quân sự truyền thống 

tiếp tục tồn tại, nhưng điểm mới chính là sự điều chỉnh và biến động nội tại trong các 

thể chế liên minh theo một cấu trúc khác cụ thể: Sự song trùng tồn tại của các cơ chế 

đối thoại đa phương: ASEAN +1 (ASEAN, Trung Quốc), ASEAN+3 (ASEAN, Nhật 

Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc); Diễn đàn ARF, Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị 

Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và mở rộng (ADMM+); APEC, 

ASEM, Diễn đàn Thượng Hải (SCO), và điển hình nhất là sự hồi sinh của QUAD…  

Và (vi) Cách tiếp cận của Ấn Độ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương: mặc dù Ấn Độ tuyên bố ủng hộ chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: 

Tự do và Mở của Mỹ và nhấn mạnh không nhằm chống lại bất kỳ chủ thể nào trong 

khu vực nhưng có hai cách tiếp cận quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương ảnh hưởng đến sự điều chỉnh chiến lược và hành vi đối ngoại của Ấn 

Độ, đó là: gia tăng phạm vi ảnh hưởng của Ấn Độ ở phía Bắc Ấn Độ Dương và hai 

là, giành vị thế chiến lược lớn hơn cho Ấn Độ ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương 

[Faisal Ahmed, 2018, tr. 43-44]. Đặc biệt năm 2019, tại Hội nghị Cấp cao Đông Á 
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tại Bangkok, Thủ tướng N. Modi đã tuyên bố Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương (IPOI) của Ấn Độ, trong đó các khái niệm “tự chủ chiến lược” và tính bao 

trùm là cốt lõi trong sáng kiến IPOI của Ấn Độ nhằm thúc đẩy một diễn đàn chiến 

lược “hợp tác và “tham vấn” [Ministry of External Affairs, 2020] và như một lẽ đương 

nhiên, diễn đàn này sẽ đảm bảo một vai trò lớn hơn của Ấn Độ trong khu vực. Sáng 

kiến này dựa trên ba khía cạnh của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: các 

mối quan hệ đối tác có chủ đích (purposive partnerships), chính sách đa nguyên và 

thúc đẩy quyền lực. Trong đó các mối quan hệ đối tác có chủ đích với các quốc gia 

có cùng chí hướng là cốt lõi của IPOI. Đối với Ấn Độ, mối quan hệ đối tác với Mỹ, 

Nhật Bản và Australia trong khuôn khổ QUAD sẽ góp phần đạt được các mục tiêu 

trên [Jagannath Panda, 2020].  

Như vậy, IPOI của Ấn Độ lặp lại cách tiếp cận đa phương của Ấn Độ đối với các 

cam kết hợp tác và phát triển trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Là 

một sáng kiến có sự kế thừa phát triển từ bài phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đối 

thoại Shangri La 2018, IPOI nhấn mạnh cách tiếp cận của Ấn Độ về Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương cần được xây dựng dựa trên “đa nguyên, cùng tồn tại, cởi mở và 

đối thoại”. Cách tiếp cận đa phương này càng trở nên có ý nghĩa hơn trước sự trỗi 

dậy ngày càng quyết đoán của Trung Quốc. Trái ngược với BRI, IPOI của Ấn Độ sẽ 

là một diễn đàn nền tảng chiến lược để xem xét và nhận thức các thách thức đối với 

an ninh khu vực. Điều này dẫn đến nguy cơ “chạm trán” trực diện giữa Ấn Độ và 

Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Như vậy, sự định hình cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tác 

động như sau đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc: một là, được xem là 

một nhân tố quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và 

Mở cũng như một thành viên của QUAD, Ấn Độ ở thế có “lợi” trong thế có sự thừa 

nhận của các nước lớn và có một “liên minh không chính thức” để kiềm chế Trung 

Quốc. Hai là, thuật ngữ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có lợi cho Ấn Độ vì nó 

làm tăng sự hiện diện và vai trò của Ấn Độ. Trung Quốc không hoan nghênh sự phát 

triển này và coi Ấn Độ là một thành viên của liên minh đối thủ. Nhận thức này đã 



 

 

65 

làm nảy sinh sự ngờ vực giữa hai nước. Ba là, sự ra đời của IPOI chính là sự xác nhận 

chính thức của Chính phủ Modi về sự hiện diện chủ động và có chiến lược của Ấn 

Độ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây cũng chính là câu trả lời của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc về sự mở rộng cạnh tranh chiến lược Ấn - Trung ở cấp độ 

khu vực. 

 2.2.1.6 Nhân tố Pakistan trong quan hệ Ấn - Trung 

Có hai thách thức an ninh lớn thường được nhắc đến trong các chiến lược an ninh 

của Ấn Độ là Trung Quốc và Pakistan. Hầu hết chính sách đối ngoại và sự chuẩn bị 

về quốc phòng và an ninh của Ấn Độ đều liên quan đến mối quan hệ với hai quốc gia 

láng giềng này. Thậm chí, giới hoạch định chính sách Ấn Độ còn nhìn nhận Pakistan 

là một phần mở rộng các vấn đề Trung Quốc của Ấn Độ [Bharti Das, 2005, pp.93-

98].  

Dưới góc độ địa chính trị, việc Pakistan tăng cường quan hệ với Trung Quốc để 

chống lại Ấn Độ là một lựa chọn có mục tiêu địa chiến lược dài hạn của quốc gia này. 

Còn đối với Trung Quốc, Ấn Độ luôn là chướng ngại trong mục tiêu mở rộng ảnh 

hưởng chiến lược và muốn kiềm tỏa Ấn Độ trong vòng ảnh hưởng ở Nam Á. Do đó, 

Pakistan là “con cờ” đa mục tiêu của Trung Quốc trong mục tiêu kiềm chế Ấn Độ.  

Rõ ràng, Pakistan trong quan hệ Ấn - Trung là một nhân tố tác động rất lớn đến 

chính sách đối ngoại của hai nước đối với đối phương, điều này được thể hiện. Thứ 

nhất, thực tế lịch sử từ sau cuộc chiến tranh biên giới Ấn - Trung (năm 1962) đến nay 

đã chứng minh rằng, mối quan hệ Ấn - Trung càng xấu đi thì mối quan hệ Trung 

Quốc - Pakistan càng được thắt chặt về mặt chiến lược. Thứ hai, sự gần gũi về địa lý 

của Kashmir với vùng biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã đẩy 

Pakistan vào vị trí trở thành trung tâm chiến lược trong chính sách Nam Á của Trung 

Quốc. Pakistan trở thành một lực đẩy trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc. Thứ ba, bất chấp việc Ấn Độ tiếp tục nêu lên những quan ngại về sự 

phát triển của mối quan hệ Trung Quốc - Pakistan, Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ hữu 

nghị với Islamabad. Hợp tác giữa Trung Quốc - Pakistan ngày càng phát triển sâu 

rộng và có nhiều điểm tương đồng đối với các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên 
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cam kết hợp tác và phối hợp tại Liên hợp Quốc và các diễn đàn đa phương khác nhằm 

thúc đẩy hòa bình, ổn định toàn cầu và giải quyết các tranh chấp ở nhiều địa bàn trên 

thế giới. 

Có hai vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến các cách tiếp cận và quan điểm chính sách 

của Ấn Độ liên quan đến Pakistan và Trung Quốc: trước hết là sự tương đồng giữa 

Trung Quốc và Pakistan trong đối phó với Ấn Độ và thứ hai Ấn Độ có tranh chấp 

biên giới với cả hai quốc gia này. Hai vấn đề này đã khiến mối quan hệ với Ấn Độ 

với cả Trung Quốc và Pakistan có những mâu thuẫn mang tính cấu trúc. Hiện nay, sự 

thay đổi địa chính trị thế giới đã khiến Ấn Độ và Trung Quốc có thái độ hòa giải với 

nhau để hướng đến một mối quan hệ ổn định hơn và cùng có lợi để đạt được các mục 

tiêu dài hạn về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực tế cũng chứng minh, những động 

lực trong quan hệ Ấn - Trung không làm ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc - 

Pakistan về mặt tổng thể và chiến lược. Mối quan hệ Paskitan và Trung Quốc hiện 

nay được ví là “đối tác mọi hoàn cảnh” [The Washington Post, 2015]. Như vậy, có 

thể khẳng định, mặc dù đến nay quan hệ Ấn - Trung đã được cải thiện rất nhiều nhưng 

sẽ không đủ để lấn át vai trò địa chính trị của Pakistan đối với Trung Quốc với tư 

cách là chủ thể cân bằng chống lại Ấn Độ ở Nam Á. 

Hiện nay,ở khu vực Nam Á, Ấn Độ luôn coi BRI của Trung Quốc cùng sự hỗ trợ 

đắc lực của Pakistan đối với sáng kiến này là nhằm bao vây, kiềm chế Ấn Độ. Ấn Độ 

đặc biệt lo ngại các căn cứ hải quân và cơ sở lưỡng dụng tại các cảng nước sâu do 

Trung Quốc lập tại Pakistan. Trung Quốc sử dụng con bài Pakistan, khoét sâu mâu 

thuẫn và căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ, nhằm làm cho Ấn Độ bị hao tốn nguồn 

lực và suy yếu. Sự hỗ trợ về kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc dành cho 

Pakistan, nhất là khoản đã đầu tư 46 tỷ USD vào Hành lang kinh tế Trung Quốc - 

Pakistan (CPEC) [The Economic Times, May 08, 2017] chạy qua Kashmir - khu vực 

đang có tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan - cho thấy Trung Quốc đang cố gắng dùng 

Pakistan để đối trọng với Ấn Độ trong khu vực. 

Tóm lại, có thể thấy, mặc dù, Trung Quốc tuyên bố Pakistan không phải là trở 

ngại trong quan hệ Trung - Ấn nhưng rõ ràng mục tiêu chiến lược của Trung Quốc là 
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“kiềm tỏa” Ấn Độ bằng mối đe đọa hai mặt trận3 bằng cách dùng Pakistan để khóa 

chặt Ấn Độ ở Nam Á để Ấn Độ không thể trở thành đối thủ của Trung Quốc ở phạm 

vi toàn cầu và khu vực. Do đó, có thể khẳng định, mối quan hệ Trung Quốc - Pakistan, 

đặc biệt là hợp tác quốc phòng giữa hai nước này đã tạo nên tâm lý “chống Trung”, 

“bài Pakistan” trong giới hoạch định chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Do đó, có thể 

khẳng định rằng, Islamabad sẽ luôn là con bài mà Trung Quốc sử dụng để kiềm chế 

Ấn Độ và Pakistan sẽ luôn là lực cản trong quan hệ Ấn - Trung. 

2.2.1.7 Các nhân tố khác  

      Bên cạnh các nhân tố có tính nguyên nhân như trên, chính sách của Ấn Độ đối 

với Trung Quốc còn bị ảnh hưởng bởi các nhân tố ở cấp độ toàn cầu sau: 

     (i) Sự trỗi dậy của Chủ nghĩa bảo hộ 

Thập niên thứ hai của thế kỷ XXI chứng kiến sự co lại của toàn cầu hóa và khu 

vực hóa, thay vào đó là sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc - một 

biểu hiện của sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc kinh tế. Từ khi Tổng thống Donal 

Trump lên cầm quyền, chủ nghĩa bảo hộ thật sự trỗi dậy khi ông đề cập chính sách 

đối ngoại nhấn mạnh đến “sức mạnh Mỹ”, “nước Mỹ trên hết”, bảo vệ lợi ích Mỹ 

thông qua các hình thức hợp tác song phương thay vì đa phương. Không chỉ riêng ở 

Mỹ mà chủ nghĩa bảo hộ đã trở thành một xu hướng ở toàn cầu. Theo Tổ chức Cảnh 

báo thương mại toàn cầu (GTA), Chỉ số đo lường tác động của chính sách bảo hộ 

thương mại tại mỗi quốc gia do GTA thực hiện đều dương trong giai đoạn từ năm 

2009 tới tháng 8/2018. Số liệu này cho thấy, thương mại toàn cầu đang nghiêng theo 

xu hướng bảo hộ [Tạp chí Tài chính (online), 3/9/2019]. 

Điều này dẫn đến mâu thuẫn và xung đột kinh tế gia tăng và rủi ro về sự phân 

mảng trên thế giới, với việc hình thành 2 nhóm: một bên là Mỹ, một bên khác theo 

hướng tìm kiếm lợi ích kinh tế theo Trung Quốc. Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo hộ hiện 

nay không còn là câu chuyện riêng của Mỹ hay các quốc gia phương Tây, mà hiện 

nay còn trỗi dậy ở Ấn Độ. Việc Ấn Độ rút khỏi ký hiệp ước Đối tác Kinh tế Toàn 

                                                           
3 Trong quan điểm của Ấn Độ, “mối đe dọa hai mặt trận” (threat of a two fronts) để chỉ thế lưỡng nan hai mặt 

trận (‘two-front’ dilemma) của Ấn Độ trong các vấn đề và xung đột với Trung Quốc và Pakistan và khả năng 

hai đối thủ này sẽ bắt tay để cùng đối phó với Ấn Độ [Ashish Singh, 2021], [The Hindu, 2020]. 
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diện Khu vực (RCEP) vào phút chót đã khơi lại cuộc tranh luận về chính sách thương 

mại và chủ nghĩa bảo hộ ở nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Ấn Độ đã nâng các mức 

thuế nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước. Những động thái này đã đảo ngược chính 

sách tự do hóa thuế suất lâu nay mà Ấn Độ theo đuổi từ năm 1991. Việc Ấn Độ rút 

khỏi RCEP xuất phát từ nhiều nguyên nhân, một mặt là lo ngại về thâm hụt thương 

mại gia tăng của Ấn Độ với các thành viên RCEP, đặc biệt là Trung Quốc, mặt khác 

nhằm ngăn chặn dòng nhập khẩu từ các nền kinh tế trong RCEP, cụ thể là hàng nhập 

khẩu của Trung Quốc. Việc hướng tới chủ nghĩa bảo hộ khiến quá trình hội nhập của 

Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu bị ảnh hưởng. 

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ thách thức trực tiếp đối với các quốc gia đang 

phát triển như Ấn Độ. Từ trước đến nay, hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ 

Ấn - Trung, nhưng sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ cho thấy chắc chắn có sự điều 

chỉnh trong chính sách kinh tế của Ấn Độ đối với Trung Quốc.  

(ii) Xu hướng chạy đua vũ trang 

Mặc dù hòa bình, hợp tác vẫn là xu hướng chủ đạo trong quan hệ quốc tế nhưng thực 

tế cho thấy xung đột liên quan đến lãnh hải, lãnh thổ ngày càng gia tăng trong hai thập 

niên đầu thế kỷ XXI. Việc Trung Quốc đang cho thế giới thấy Bắc Kinh không phải 

là “chủ thể có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế” đang đẩy thế giới vào cuộc chạy 

đua vũ trang ở cấp độ khu vực và toàn cầu, bao gồm cả chạy đua sức mạnh vũ khí hạt 

nhân với điểm nóng là châu Á. Trong báo cáo Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân 

năm 2018 của Mỹ, chính quyền Trump tuyên bố sẽ tăng cường sức mạnh hạt nhân để 

chống lại “mối đe dọa ngày càng gia tăng” từ “các cường quốc xét lại” là Trung 

Quốc và Nga. Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang thúc đẩy một chương 

trình nâng cấp 90% lực lượng hạt nhân của đất nước, để vào năm 2021, Nga sẽ trở 

thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Không nằm ngoài xu 

hướng đó, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã công bố chương trình đầy tham vọng của 

mình để xây dựng quân đội “đẳng cấp thế giới” vào năm 2050 nhằm hiện thực “giấc 

mộng Trung Hoa” về “hồi sinh dân tộc” [Cary Huyng, 13 February 2018]. Đầu năm 

2016, Ấn Độ tuyên bố đã hoàn thành việc phát triển “bộ ba hạt nhân” - ở trên đất liền, 
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trên không và dưới nước và xem đó là “một biện pháp phản ứng đối với chiến lược 

hạt nhân đối với các nước láng giềng”. Điều này đang mở ra viễn cảnh một cuộc chạy 

đua vũ khí hạt nhân trên quy mô toàn cầu khi các nước gia tăng chi ngân sách cho 

quốc phòng tăng cường hiện đại hóa và nhập khẩu vũ khí. Bên cạnh chạy đua sức 

mạnh hạt nhân, việc mua bán, chuyển giao, hiện đại hóa khí tài quân sự đang làm 

trầm trọng thêm những xung đột hiện nay và tiềm ẩn những rủi ro khác cho an ninh 

khu vực. 

(iii) Xuất hiện xu hướng lôi kéo liên minh và sự hình thành các liên minh mới 

Xu hướng lôi kéo liên minh và sự hình thành các liên minhđược thể hiện ở các 

mặt sau: thứ nhất, bên cạnh sự hồi sinh của QUAD, cục diện thế giới và khu vực hiện 

nay đang chứng kiến sự hình thành các trục quan hệ: bốn bên, ba bên và các cặp quan 

hệ song phương theo hướng định hình các cực trong thế giới đa cực. Rõ nhất hiện nay 

là QUAD, tam giác quan hệ Mỹ - Nhật Bản - Australia; Nga - Trung Quốc - Pakistan; 

liên minh các nền dân chủ Ấn Độ - Nhật Bản - Australia; và các cặp quan hệ song 

phương như Australia - Nhật Bản; Trung Quốc - Nga. Ngoài ra, hiện nay còn xuất 

hiện mạng lưới “đối trọng” nhằm “kiềm chế Trung Quốc” bao gồm các quốc gia 

không phân biệt trình độ phát triển và chế độ chính trị cùng “chung chí hướng” chống 

lại Trung Quốc dựa trên nguyên tắc hành động hướng tới một “trật tự dựa trên luật 

pháp”. Đây được xem là một “liên minh không chính thức” giữa các quốc gia trên 

thế giới đang có xung đột hoặc mâu thuẫn hoặc tranh chấp với Trung Quốc. Mạng 

lưới này do Mỹ đi đầu, ngoài ra còn có các quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với 

Trung Quốc như Ấn Độ, Việt Nam.   

2.2.2 Cấp độ quốc gia 

Các “biến số” trong nước được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng chính 

của chính sách đối ngoại của một quốc gia. Những thay đổi về các biến số trong nước 

như: chế độ chính trị, hệ tư tưởng, đảng cầm quyền, khả năng kinh tế và quân sự, 

phương tiện truyền thông, thương mại, dư luận, và một số yếu tố khác quyết định đến 

mức độ liên tục (kế thừa) và thay đổi (điều chỉnh) trong chính sách đối ngoại. Chính 

sách đối ngoại của một quốc gia thường được xem như một phần mở rộng, là cánh 
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tay nối dài của chính trị trong nước. Các nhân tố cấp độ quốc gia tác động rất lớn đến 

chính sách đối ngoại của một nhà nước, đặc biệt là vai trò của cá nhân lãnh đạo quốc 

gia. Chính sách đối ngoại là công cụ của một quốc gia nhằm bảo vệ và thúc đẩy lợi 

ích quốc gia. 

 2.2.2.1 Nhân tố lịch sử trong quan hệ hai nước 

Trong lịch sử, Ấn Độ và Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ hơn 2.000 năm [G. 

Jayachandra Reddy, 2016, p.vii], nhưng trong thời kỳ hiện đại, mối quan hệ hai nước 

bắt đầu vào năm 1950. Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, Ấn Độ (1947) và Trung 

Quốc (1949) giành được độc lập, là hai quốc gia có ảnh hưởng lớn đối với các nước 

thế giới thứ ba và các quốc gia đang phát triển, được kỳ vọng sẽ liên kết để trở thành 

đại diện cho tiếng nói của các nước Á - Phi - Mỹ La tinh. Tuy nhiên, mối quan hệ tốt 

đẹp giữa hai nước chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Và dấu mốc đánh dấu cách 

tiếp cận thực dụng của Ấn Độ đối với Trung Quốc bắt đầu từ chuyến thăm của Thủ 

tướng Rajiv Gandhi năm 1988. Đây là lần đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến 

Trung Quốcsau 34 năm kể từ năm 1954. Từ thập niên 50 - 60 của thế kỷ XX đến nay, 

mối quan hệ hai nước mặc dù vẫn hợp tác nhưng luôn trong tình trạng nghi kỵ và tồn 

tại những mâu thuẫn cấu trúc. 

(i) Chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc và quan hệ Ấn - Trung giai đoạn 1947- 

1961 

Sau khi giành được độc lập, quan hệ Ấn - Trung - khởi đầu bằng một giai đoạn 

phát triển nồng ấm và hữu nghị. Ngày 4//4/1950, hai nước chính thức thiết lập quan 

hệ ngoại giao. Ấn Độ là một trong những nước sớm nhất công nhận nền độc lập của 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.  

Giai đoạn này, Ấn Độ triển khai chính sách hợp tác hữu nghị với Trung Quốc. 

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng J. Nehru, Ấn Độ nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị 

với quốc gia láng giềng Trung Quốc. Theo Thủ tướng Nehru, “mối quan hệ mật thiết 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc sẽ là cái trục mà quanh nó trật tự thế giới hậu - thuộc địa 

sẽ xuất hiện. Hindi - Chini Bhai Bhai - người Ấn và người Hoa là anh em!” (Edward 

Luce, 2013, p.257]. Giai đoạn này, trong bối cảnh Trung Quốc đang bị Mỹ và phương 
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Tây bao vây và chưa có vị thế quốc tế đáng kể, thì Ấn Độ lại ủng hộ Trung Quốc 

trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế. Điển hình như vấn đề Đài Loan. Cụ thể: “Ấn 

Độ đồng tình với lập trường của Trung Quốc rằng Đài Loan là một bộ phận không 

thể tách rời của Trung Quốc thông qua việc phủ nhận vai trò Ủy viên thường trục 

Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc mà Đài Bắc nắm giữ” [H.Y. Sharada Prasad, A.K. 

Damodaran, 2005, p. 231]. Động thái này của Ấn Độ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, 

tuy nhiên nguyên nhân lớn nhất, thời điểm này, Ấn Độ là một trong những quốc gia 

lãnh đạo phong trào không liên kết, vừa giành được độc lập và đang hướng đến chính 

sách độc lập tự chủ, trung lập. Do đó, Trung Quốc chính là nhân tố giúp Ấn Độ tránh 

cục diện lưỡng cực do cuộc cạnh tranh Mỹ - Liên Xô cũng như quy tụ các nước Á - 

Phi - Mỹ Latinh vào vòng đoàn kết trong bối cảnh hậu thuộc địa để phát triển. Mặt 

khác, tâm lý đề phòng các nước đế quốc cũ cũng đã tạo nên “cảm giác tương đồng, 

thiện chí” giữa Trung Quốc và Ấn Độ [Bảo Nguyễn Trọng Nghĩa, 2018, tr.12-13].  

(ii) Chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc và quan hệ Ấn - Trung giai đoạn 1962 

- 2013 

Giai đoạn này chứng kiến sự chuyển hướng chính sách của Ấn Độ với Trung 

Quốc. Bên cạnh chính sách hợp tác, thì xuất phát từ vấn đề biên giới, Ấn Độ duy trì 

duy trì tâm thế đề phòng, cảnh giác, vừa hợp tác với đấu tranh với Bắc Kinh để bảo 

vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia. 

Mối quan hệ nồng ấm giữa hai nước không tồn tại được lâu dài. Từ mối quan hệ 

hữu nghị, chuyển sang tình trạng đối đầu trong quan hệ hai nước, một mặt xuất phát 

từ vấn đề lợi ích quốc gia, mà trực tiếp nhất lúc bấy giờ là vấn đề tranh chấp lãnh thổ 

liên quan đến Tây Tạng và việc phân định biên giới giữa hai nước4. Tuy nhiên nguyên 

nhân chính là do chính sách đối ngoại của cả hai nước. Trong khi, Ấn Độ duy trì 

chính sách khá mềm mỏng, nhấn mạnh đến hợp tác cùng phát triển, thì đối với Trung 

Quốc “để dọn đường tiến tới thiết lập bá quyền ở châu Á, những người lãnh đạo 

                                                           
4 Đối với vấn đề Tây Tạng, hai nước ký Hiệp định Tây Tạng về thương mại, giao dịch giữa vùng Tây Tạng của 

Trung Quốc với Ấn Độ năm 1954. Cũng trong năm 1954, hai nước thông nhất ký kết Hiệp định Panchsheel, 

trong đó nhấn mạnh năm điểm: (1) tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; (2) không xâm lăng lẫn 

nhau; (3) Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; (4) bình đẳng và cùng có lợi; và (5) cùng tồn tại hòa 

bình.  
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Trung Quốc đã gây sức ép thô bạo đối với Ấn Độ, coi Ấn Độ là trở ngại, và tìm cách 

làm mất uy tín và làm suy yếu Ấn Độ…” [X.G. Iu - rơ - cốp, 1982, tr.29]. Điều này 

mở đầu cho giai đoạn bất ổn trong quan hệ của hai người khổng lồ châu Á. Nguyên 

của tình trạng này bắt nguồn từ những vấn đề sau: 

Một là, vấn đề biên giới. Mâu thuẫn và xung đột lẻ tẻ giữa hai nước bắt đầu từ 

năm 1959, sau đó bùng phát và leo thang thành chiến tranh biên giới vào năm 1962. 

Theo nhiều đánh giá thì cuộc chiến này do Trung Quốc khơi mào với mũi tên nhằm 

vào hai đích [H.Y. Sharada Prasad, A.K. Damodaran, 2005]. Một mặt là để vượt mặt 

và đánh vào uy tín và thể diện của Ấn Độ nhằm chứng minh rằng, Ấn Độ chưa đủ 

tầm để vượt mặt Trung Quốc trong thể hiện ảnh hưởng ở châu Á nói riêng và đối với 

các nước thuộc Thế giới thứ ba nói chung. Mặt khác là đẩy Liên Xô vào thế phải lựa 

chọn quan hệ với Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Thất bại trong cuộc chiến tranh biên giới 

năm 1962 với Trung Quốc đã buộc Ấn Độ phải thay đổi gần như hoàn toàn chính 

sách đối ngoại đối với Trung Quốc. Nếu trước chiến tranh biên giới 1962, Ấn Độ, 

một mặt cho rằng nước này nằm ngoài tầm các mối đe dọa từ Trung Quốc và Thủ 

tướng Nehru vẫn cho rằng Ấn Độ đã lường trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc 

nên năm 1954 và 1959, Ấn Độ đã chọn cách hòa bình với Trung Quốc hơn là chuẩn 

bị cho chiến tranh [V. Longer, 1988, tr.118]. Nhưng sau năm 1962, Ấn Độ đã duy trì 

tâm thế đề phòng, cảnh giác với Trung Quốc và tăng cường quan hệ, liên kết với các 

quốc gia khác để ngăn chặn và đẩy lùi các tham vọng của Bắc Kinh.  

Hai là, chạy đua sức mạnh hạt nhân. Sự kiện thử bom hạt nhân của Trung Quốc 

năm 1964 cũng tác động đến nhận thức của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Sự kiện này 

không những thúc đẩy Ấn Độ khởi động chương trình hạt nhân mà còn khiếnTrung 

Quốc không chỉ là quốc gia có tranh chấp biên giới mà còn là một thách thức an ninh 

trực tiếp đối với Ấn Độ. 

Ba là, các vấn đề an ninh và bất cân bằng trong quan hệ hai nước. “Hòa bình 

lạnh” (Cold Peace) là đặc trưng của quan hệ Ấn - Trung từ kể từ cuộc chiến tranh 

biên giới năm 1962 và tiếp tục tiếp diễn trong thế kỷ XXI. Ngày nay, hợp tác và cạnh 

tranh là hai mặt trong quan hệ của hai nước lớn này. Và hai xu hướng này tiếp tục 
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được đẩy lên cấp độ mới cùng với sự phát triển kinh tế và quân sự của cả hai quốc 

gia. Quan hệ song phương giữa hai nước được đặc trưng bởi sự mất cân bằng do nhận 

thức về mối đe dọa mà cả hai nước giành cho nhau và việc thiếu lòng tin chính trị. 

Thậm chí, người Ấn Độ cho rằng, Trung Quốc là mối đe dọa và thách thức an ninh 

nghiêm trọng hơn cả Pakistan5 [Jeff  M. Smith, 2016, pp.1-3]. 

Hiện nay, vẫn còn nhiều lực cản trong quan hệ Ấn - Trung: từ vấn đề tranh chấp 

biên giới chưa được giải quyết, vấn đề Tây Tạng, mối quan hệ Trung Quốc - Pakistan. 

Mặc dù, xung đột chưa leo thang thành chiến tranh, tuy nhiên, các xung đột vũ trang 

lẻ tẻ thường xuyên diễn ra dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) đã lấn át những phát 

triển trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước. Như vậy, 50 năm đầu sau 

độc lập, Ấn Độ luôn coi Trung Quốc là nước lớn tiềm năng, việc theo đuổi chủ nghĩa 

lý tưởng quốc tế và tin tưởng vào thông lệ “có đi có lại” trong quan hệ quốc tế” [Đại 

sứ Phạm Sỹ Tam, 2020, tr.13] đã khiến Ấn Độ thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhưng thiếu 

cảnh giác với Trung Quốc. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại với nguyên tắc đối 

ngoại của Ấn Độ. Từ đó, đánh dấu sự điều chỉnh sâu sắc trong chính sách của Ấn Độ 

đối với Trung Quốc. 

2.2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế - quốc phòng của Ấn Độ 

Sự gia tăng sức mạnh kinh tế và quân sự trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI cũng 

là nhân tố tác động đến sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc theo 

hướng chủ động và quyết đoán hơn.  

        Về sức mạnh kinh tế, hai thập niên đầu thế kỷ XXI, chứng kiến nền kinh tế vĩ 

mô tương đối ổn định của Ấn Độ, với cơ cấu nền kinh tế có sự dịch chuyển tích cực. 

Năm 2018, theo số liệu của IMF, Ấn Độ đang là nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới. Đến 

năm 2019, Ấn Độ vượt qua Anh, Pháp trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới, sau Mỹ, 

Trung Quốc, Đức, Nhật Bản [World Economic Forum, 2020]. 

 

                                                           
5 Cuộc thăm dò của Viện Lowy năm 2013 đã cho thấy, 83% người Ấn Độ coi Trung Quốc là mối đe dọa an 

ninh, và 70% người được hỏi cho rằng mục tiêu của Trung Quốc là thống trị châu Á. Một cuộc thăm dò khác 

của PEW năm 2014 chỉ ra rằng, chỉ có 31% người Ấn Độ có quan điểm hài lòng về Trung Quốc. Cũng trong 

cuộc thăm dò này, chỉ 30% người Trung Quốc có cách nhìn thiện cảm với người Ấn Độ (so với 50% đối với 

Mỹ) [Jeff  M. Smith, 2016, pp.1-3]. 
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Bảng 2.1: Kinh tế của Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2019 

 

Năm tài  

chính 2015 

Năm tài 

chính 

2016 

Năm tài 

chính 

2017 

Năm tài 

chính 2018 

Năm tài 

chính 2019 

GDP (Giá hiện hành, triệu 

USD) 2043.3 2148.4 2287.2 2625.9 2779.2 

Tăng trưởng GDP (Giá cố 

định, %) 7.4 8.0 8.2 7.2re 6.8pe 

Tỷ lệ lạm phát (CPI, trung 

bình hàng năm %) 5.8 4.9 4.5 3.6 3.4 

Cán cân thương mại hàng 

hóa(triệu USD) -137.7 -118.7 -108.5 -162.1 -183.6 

Cán cân thương mại dịch vụ 

(triệu USD) 76.5 69.7 68.3 77.6 81.9 

Nợ nước ngoài (triệu USD) 474.7 484.8 471.5 529.7 543.0 

Dự trữ ngoại hối (triệu 

USD) (cuối tháng 3) 341.6 360.2 370.0 424.5 412.9 

Dòng vốn FDI vào (triệu 

USD) 45.1 55.6 60.2 61.0 64.4 

Dòng vốn FDI ra nước 

ngoài (triệu USD)* 6.7 12.4 15.3 14.7 12.4 

Chú thích: re: ước tính; pe: tạm tính 

Nguồn: Ministry of Coal (MoC), Office of the Economic Adviser (OEA), Central 

Statistics Office (CSO), (2019). 

Từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền đến nay, Ấn Độ đã có những chuyển biến 

rõ nét, từ năm 2014 - 2017, tốc độ tăng trưởng trình bình đạt 7,35% (cụ thể, năm 2014 

(7,41%), năm 2015 (7,04%), năm 2016 (8,0%), năm 2017 (8,2%), lạm phát giảm 

xuống còn 4,3%) [The Statistics Portal, December 8, 2020]. FDI vào Ấn Độ cũng 

tăng lên nhanh chóng từ 24,3 tỷ USD (năm 2014) lên 43,48 tỷ USD (năm 2017), và 

chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2018 đã đạt 28,4 tỷ USD [The Statistics Portal, 2020], quy 

mô nền kinh tế Ấn Độ đã tăng từ 274 tỷ USD (năm 1991) lên 2,3 nghìn tỷ USD (năm 

2016) [Nguyễn Vân, 6/10/2016]. 

 Về sức mạnh quân sự, theo báo cáo về “Cân bằng quân sự năm 2018” của Viện 

Nghiên cứu chiến lược Quốc tế (IISS), năm 2017 ngân sách chi cho quốc phòng của 

Ấn Độ đã vượt qua Anh và đứng vào top 5 của thế giới, báo hiệu một sự thay đổi 

quan trọng về cân bằng sức mạnh quân sự trong khu vực châu Á. Theo đó, năm 2017, 

ngân sách quốc phòng của Ấn Độ đã lên tới 52,5 tỷ USD, tăng 1,4 tỷ USD so với năm 

2016, có lực lượng quân đội lớn thứ hai thế giới với khoảng 1,4 triệu nhân sự. Theo 
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bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu của tổ chức Global Firepower thì 

đến đầu năm 2018 Ấn Độ xếp thứ 4 thế giới về sức mạnh quân sự,cụ thể như sau: (1) 

Mỹ, (2) Nga, (3) Trung Quốc; (4) Ấn Độ; (5) Pháp; (6) Anh; (7) Nhật Bản,... [Global 

Firepower, 2018].  

Bảng 2.2 Ngân sách quốc phòng Ấn Độ giai đoạn 2010 - 2019 

Năm  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -

2019 

Ngân 

sách 

quốc 

phòng 

(tỷ USD) 

28,9 36,1 40,3 37,4 39,8 40,07 52,2 53,5 57 

Nguồn: Defence Review Asia (2020).  

Mặc dù, đến nay, Ấn Độ không ngừng tăng cường sức mạnh hải lục không quân, 

thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, có nhiều điều chính chiến lược 

trong Chính sách an ninh quốc gia, không ngừng hoàn thiện bộ ba vũ khí hạt nhân 

chiến lược nhưng trong tương quan so sánh với Trung Quốc, Ấn Độ vẫn còn ở một 

khoảng cách. 

Bảng 2.3 So sánh sức mạnh quân sự Ấn Độ - Trung Quốc năm 2020 

Chỉ tiêu so sánh Ấn Độ Trung Quốc 

Ngân sách quốc phòng 

 

55,9tỷ USD 

(chiếm 2,5 % GDP) 

228 tỷ USD 

(chiếm 1,9% GDP) 

Số lượng đầu đạn hạt nhân 150 320 

Số lượng quân thường trực 2.140.000 2.300.000 

Số lượng quân dự bị 1.155.000 8.000.000 

Lục quân   

Xe tăng 4.292 3.500 

Xe bọc thép 8.686 33.000 

Pháo dã chiến (Field artillery) 4.060 3.600 

Không quân   

Máy bay chiến đấu 538 1.232 

Máy bay tấn công chuyên dụng 172 371 

May bay đặc nhiệm 77 111 

Trực thăng 722 911 
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Hải quân   

Tàu sân bay 1 2 

Tàu ngầm 16 74 

Tàu khu trục 13 52 

Tàu hộ tống 19 50 

Tàu tuần tra 139 220 

Nguồn: Global Firepower; Stockholm International Peace Research Institute (2021). 

Như vậy, hiện trạng sức mạnh kinh tế và quân sự của Ấn Độ hiện nay tác động 

theo hai hướng đến triển khai chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Một mặt, 

sự gia tăng vị thế và sức mạnh kinh tế và quân sự của Ấn Độ giúp quốc gia này có 

thể đưa ra các chính sách quyết đoán hơn với Trung Quốc thay vì theo hướng hòa 

hoãn và cân bằng như trước kia. Tuy nhiên, trong tương quan so sánh về sức mạnh, 

Ấn Độ vẫn xếp sau Trung Quốc cả về quy mô và phạm vi ảnh hưởng trên quốc tế, do 

đó, chắc chắn, Ấn Độ sẽ cần có sự lựa chọn chiến lược để vừa có thể tận dụng sức 

mạnh của quốc gia láng giềng nhưng vừa có thể đuổi kịp và cạnh tranh với Bắc Kinh.   

  2.2.2.3 Sự chuyển đổi từ chủ nghĩa Lý tưởng sang chủ nghĩa Thực dụng trong 

chính sách đối ngoại của Ấn Độ 

Chủ nghĩa Thực dụng nhấn mạnh việc theo đuổi lợi ích quốc gia phải được coi là 

lý do chính đáng cho mọi hành động của nhà nước, trong đó nhấn mạnh vào “chính 

trị quyền lực” và theo đuổi “lợi ích quốc gia”, “làm những gì hiệu quả nhất”. 

Cách tiếp cận theo chủ nghĩa Thực dụng hiện nay ở Ấn Độ trái ngược với việc 

theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng ở giai đoạn trước. Trong khi “chủ nghĩa lý tưởng” của 

Nehru nhấn mạnh vào “tư tưởng đạo đức” trong quan hệ quốc tế thì BJP lên nắm 

quyền được coi là sự củng cố chủ nghĩa hiện thực trong chính trị Ấn Độ bằng cách 

theo đuổi một chính sách đối ngoại thực tế có khả năng khắc phục những lỗ hổng của 

chủ nghĩa lý tưởng. Bên cạnh việc tuân theo tín ngưỡng Hindutva, Thủ tướng Modi 

được đánh giá là tích cực theo đuổi cách tiếp cận thực dụng.  

Một số học giả cho rằng, thời kỳ hậu độc lập, các nhà hoạch định chính sách Ấn 

Độ đã cố tình bỏ qua những ràng buộc của các nhân tố ở cấp độ hệ thống và quyết 

định theo đuổi một chính sách đối ngoại theo chủ nghĩa Lý tưởng [Michael Brecher, 

1968, pp.7-19]. Điều này đã khiến Ấn Độ bị động để đối phó với mối đe dọa an ninh 
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nghiêm trọng từ Trung Quốc và hậu quả rõ nhất là thất bại trước Trung Quốc trong 

cuộc chiến biên giới năm 1962. Sau cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc, Ấn 

Độ mới bắt tay vào chiến lược “tự lực” (self-help strategy) trong chính sách đối ngoại 

nhằm đảm bảo an ninh quốc gia [Lorne J. Kavic, 1997]. Đặc biệt với sự kết thúc của 

Chiến tranh Lạnh, việc áp dụng một chính sách đối ngoại thực dụng hơn trở thành 

nhu cầu phát triển tất yếu của Ấn Độ [John Mearsheimer, 2001, pp. 14-17]. Do đó, 

việc theo đuổi chủ nghĩa Thực dụng thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh cho thấy sự điều 

chỉnh của Ấn Độ để trở thành một “cường quốc thay vì tập trung vào việc biến đổi 

thế giới” và nổi lên trên chính trường thế giới như một quốc gia hùng mạnh về sức 

mạnh cứng trong thế kỷ XXI [C. Raja Mohan, 2003, p.268]. 

Trong khi việc theo đuổi chủ nghĩa Lý tưởng trong chính sách đối ngoại của Ấn 

Độ nhấn mạnh đến một tập hợp các nguyên tắc nhằm biến đổi thế giới, nhấn mạnh 

đến vấn đề đạo đức trong quan hệ quốc tế và niềm tin mãnh liệt về vai trò lãnh đạo 

về đạo đức và niềm tin của Ấn Độ trong hệ thống thế giới. Thì chủ nghĩa Thực dụng 

không theo một nội dung khuôn mẫu như vậy mà thay vào đó áp dụng cách tiếp cận 

“tự lực” của chủ nghĩa Hiện thực cấu trúc trong chính sách đối ngoại [Sumit Ganguly, 

Manjeet S. Pardesi, 2009, p.4]. Cách tiếp cận này thay vì nhấn mạnh đến yếu tố đạo 

đức trong quan hệ quốc tế thì nhìn nhận thế giới dưới góc độ xung đột lợi ích và theo 

đuổi quyền lực của các quốc gia riêng lẻ. Một Ấn Độ thực dụng sẽ tập trung vào lợi 

ích vật chất, khẳng định tầm quan trọng của quyền lực là động lực quan trọng nhất 

trong chính trị thế giới và thậm chí sử dụng vũ lực khi cần thiết trong chính trị quốc 

tế cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế để trở thành cường quốc. Chủ nghĩa 

Thực dụng cũng có nghĩa, Ấn Độ sẽ nhấn mạnh đến lợi ích quốc gia, mở rộng ảnh 

hưởng thông qua các thể chế, hiệp ước quốc tế trong quan hệ quốc tế. Đây được xem 

là một sự giải phóng khỏi những niềm tin và ý thức hệ trước đây.  

Thủ tướng Modi được xem là một trong những nhân tố quyết định đối với sự trỗi 

dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa Thực dụng trong quá trình hoạch định chính sách đối 

ngoại của Ấn Độ. Khi “Ông (Thủ tướng Modi) không bị sa lầy trong hệ tư tưởng mà 

đánh giá trật tự thế giới gần như theo cách riêng biệt thông qua lăng kính lợi ích của 
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Ấn Độ…. để tìm kiếm lợi ích cho Ấn Độ... ” [TTXVN, ngày 21/1/2015, tr. 23]. Theo 

các phương tiện truyền thông của Ấn Độ, tần suất xuất hiện thuật ngữ “chủ nghĩa 

thực dụng” được gắn với Thủ tướng Modi nhiều hơn rất nhiều lần so với những người 

tiền nhiệm. Cụ thể, từ tháng 1/2014 đến ngày 1/3/2016, từ số liệu và trích dẫn của 3 

tờ báo quốc gia có ảnh hưởng nhất của Ấn Độ là Indian Express, Times of India và 

Economic Times, các từ khóa liên quan đến N.Modi về “thực dụng”, “chủ nghĩa thực 

dụng” đã được đăng tải tổng cộng 135 bài báo. Trong số này, 115 bài báo trực tiếp 

khẳng định hoặc dự đoán rằng Modi hoặc chính phủ của Thủ tướng Modi, hoặc sẽ 

theo đuổi chủ nghĩa thực dụng ở một mức độ nào đó về chính trị đối nội nhưng sẽ 

được theo đuổi triệt để trong chính trị đối ngoại [Manjari Charerjee Miller, Kate 

Sullivan De Estrada, 2017, pp. 27-30].  

Biểu hiện của chủ nghĩa Thực dụng trong chính sách của Ấn Độ dưới thời Thủ 

tướng Modi được thể hiện: (i) giảm các yếu tố hệ tư tưởng văn hóa và tôn giáo hoặc 

các nguyên tắc cố hữu khác, thậm chí cả hệ tư tưởng Hindutva hoặc chủ nghĩa dân 

tộc Hindu [Sumit Ganguly, June 2015]. Điều đó có nghĩa chủ nghĩa thực dụng trong 

chính sách đối ngoại sẽ giảm yếu tố “lý tưởng” và áp dụng một “nội dung mới”, cụ 

thể là một tập hợp các khía cạnh của chủ nghĩa hiện thực nhằm định hình lợi ích quốc 

gia về sức mạnh vật chất. Hay nói cách khác, chính sách đối ngoại của Ấn Độ được 

thúc đẩy bởi những cân nhắc về quyền lực và lợi ích quốc gia và những vấn đề nội 

bộ trong nước. (ii) Mục tiêu cơ bản của việc theo đuổi chủ nghĩa thực dụng của Modi 

với Trung Quốc là: lợi ích kinh tế và mang lại quyền lực (ngang hàng) ở cả khía cạnh 

song phương và khu vực với Trung Quốc nhằm đưa Ấn Độ trở thành một đối tác đồng 

đẳng (peer partner) với Trung Quốc thay vì chỉ là một đối tác hợp tác kinh tế đơn 

thuần. Và (iii) nhấn mạnh tầm nhìn về chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa dân tộc kinh tế 

để đạt được trạng thái cân bằng với Trung Quốc [Jagannath P. Panda, 2016, p.1]. 

Ảnh hưởng của sự chuyển đổi từ chủ nghĩa Lý tưởng sang chủ nghĩa Thực dụng 

trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ được thể hiện rất rõ nét trong chính sách của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc ở khía cạnh hợp tác (kinh tế) và phát triển (ở cấp độ khu 

vực và toàn cầu). Như vậy, chủ nghĩa hiện thực được xem là nguyên tắc chỉ đạo trong 
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chính sách đối ngoại của Ấn Độ nóichungvà chính sách đối với Trung Quốc nói riêng. 

Theo cách tiếp cận này, Thủ tướng Modi đã áp dụng cách tiếp cận “Ấn Độ trên hết” 

(India first’ approach) - nghĩa là ưu tiên hàng đầu là củng cố sức mạnh quốc gia theo 

mô hình chủ nghĩa hiện thực nhằm đặt Ấn Độ ở vị trí ngang hàng/đồng đẳng với 

Trung Quốc. 

2.2.2.4 Các nhân tố khác 

(i) Văn hóa chiến lược của Ấn Độ 

Là vùng đất giao thoa của các xu hướng khác nhau và các lực lượng khác nhau ở 

phương Đông và phương Tây nhưng lịch sử và nền văn minh của Ấn Độ ảnh hưởng 

đến tư duy của Ấn Độ. Ấn Độ chấp nhận sự tồn tại của một trật tự thế giới có thứ bậc 

và hiểu rằng, chìa khóa dẫn tới hành động và quyền lực là sự hiểu biết chân lý 

[Shrikant Paranjpe, Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ (biên dịch, 2017)]. Việc Ấn Độ 

luôn nhấn mạnh triết lý hòa bình và phát triển, cùng phát triển thịnh vượng tác động 

rất lớn đến cách hành xử đối với Trung Quốc ở cấp độ khu vực. Trong đó, Ấn Độ 

nhấn mạnh rằng, sự hợp tác của Ấn Độ và Trung Quốc sẽ tạo nên thế kỷ châu Á. Tuy 

nhiên, từ quan điểm văn hóa chiến lược, sự gần gũi về mặt địa lý, thì Trung Quốc 

cũng là một thách thức an ninh. Do đó bên cạnh các quan điểm về hòa bình, phát 

triển, thịnh vượng chung, Ấn Độ cũng cần phải có cách tiếp cận và chính sách răn đe 

về ngoại giao an ninh và quốc phòng đối với Trung Quốc [Shrikant Paranjpe, Trung 

tâm nghiên cứu Ấn Độ (biên dịch, 2017)]. 

Văn hóa chiến lược của Ấn Độ cũng ảnh hưởng đến cách tiếp cận của Ấn Độ về 

an ninh trong quan hệ với Trung Quốc. Cách tiếp cận này được thể hiện ở hai nguyên 

tắc: một là, trong bất kỳ tình huống xung đột nào, gốc rễ của xung đột cũng cần được 

giải quyết và hai là, thừa nhận sự cần thiết phải giải quyết xung đột mà không dùng 

đến bạo lực. Và các cách tiếp cận này, theo tác giả đã được thể hiện rõ trong giai đoạn 

từ đầu độc lập đến cuộc xung đột với Trung Quốc năm 1962 và sau đó là sự thay đổi 

trong phản ứng của Ấn Độ bằng cách bắt đầu đối thoại với Trung Quốc. Do đó, văn 

hóa chiến lược đề cao quan điểm hòa bình, hòa hợp, cùng phát triển hiện nay ảnh 



 

 

80 

hưởng rất rõ trong chính sách hợp tác, quản lý xung đột của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc.  

(ii) Sự nhấn mạnh các mục tiêu địa kinh tế trong chính sách đối ngoại/mô hình 

mới của ngoại giao kinh tế Ấn Độ 

Thủ tướng Modi đã từng tuyên bố, “hiện đại hóa” Ấn Độ là nhiệm vụ của mình, 

theo đó đưa Ấn Độ vào thế kỷ XXI thông qua mở rộng quan hệ kinh tế với các đối 

tác nước ngoài [TTXVN, ngày 21/1/2015, tr.19]. Trong bối cảnh cục diện kinh tế thế 

giới đang đi vào chiều sâu, mối liên hệ và tác động qua lại giữa kinh tế Trung Quốc 

và thế giới chặt chẽ chưa từng có. Điều này đòi hỏi chính sách đối ngoại của Ấn Độ 

phải điều chỉnh với trọng tâm là chuyển đổi: từ ngoại giao của một nước bình thường 

sang ngoại giao nước lớn theo mô hình phát triển (mục đích tạo lập môi trường quốc 

tế và khu vực có lợi cho phát triển kinh tế, thu hút FDI, cải thiện các chỉ số kinh tế - 

xã hội) nhằm tìm kiếm điểm tăng trưởng mới, thể hiện tầm ảnh hưởng với tư cách là 

một nước lớn. Mô hình mới cũng nhấn mạnh đến sự kết nối cao độ giữa bên trong và 

bên ngoài, đặc biệt là với các nước “giàu, mạnh” về kinh tế như Trung Quốc.  

(iii) Chính phủ đa số thay thế chính phủ liên minh các đảng phái 

Chính phủ Ấn Độ hiện nay được dẫn dắt bởi một chính phủ đa số, một điều hiếm 

thấy trên chính trường Ấn Độ trong nhiều thập niên. Từ năm 1989 đến năm 2013, tất 

cả các chính phủ Ấn Độ đều là chính phủ liên minh, các đảng khi thành lập chính phủ 

đều cần liên minh với các đảng chính trị khác. Modi là Thủ tướng Ấn độ đầu tiên kể 

từ thời Thủ tướng Rajiv Gandhi thành lập được chính phủ đa số. Điều này thể hiện 

niềm tin rất lớn của mọi tầng lớp xã hội đối với BJP và cá nhân N. Modi [TTXVN, 

6/2/2014, tr.7]. Thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ Viện Ấn Độ khóa 16 (5/2014) đánh 

dấu lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây Ấn Độ mới có một chính đảng giành 

đủ đa số ghế để thành lập chính phủ độc lập. Thậm chí, Sanjaya Baru, cựu cố vấn 

truyền thông của cựu Thủ tướng Manmohan Singh, đã tuyên bố rằng, “chiến thắng 

của BJP trong cuộc bầu cử năm 2014 - mở đầu cho nền cộng hòa thứ hai của Ấn 

Độ”. Giai đoạn đầu tiên của quốc gia cộng hòa Ấn Độ kéo dài từ năm 1950 đến năm 

2014 và giai đoạn thứ hai đã bắt đầu và đang cuộn chảy [The Times of India, July 27, 
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2014]. Nếu một chính phủ liên minh ở một quốc gia dân chủ đa đảng thì việc hoạch 

định và triển khai chính sách hoặc ra quyết định có thể mất nhiều thời gian do sự bất 

đồng chính kiến của các đảng chính trị khác nhau và “đồng thuận chính trị” trong 

chính phủ là điều khó diễn ra thì một chính phủ đa số dưới thời Thủ tướng Modi đã 

phần nào khắc phục được những thách thức này. Điều này góp phần giúp chính phủ 

của ông thực hiện các chính sách chủ động hơn theo ý tưởng riêng của họ cũng như 

gia tăng sự quyết đoán và tính đồng thuận chính trị cao trong quá trình hoạch định 

chính sách đối ngoại. 

Việc thành lập được chính phủ đa số đã mang lại những thay đổi trong ngoại giao 

của Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thực hiện cam kết đầu tiên của mình 

về việc thành lập một nội các “nhỏ và chắc” nhằm điều hành hoạt động hiệu quả hơn 

theo hướng tiến hành sáp nhâp̣ môṭ số bô.̣ Toàn thể Hội đồng bộ trưởng chỉ có 45 

thành viên và số thành viên nội các mới chỉ có 23 so với các con số tương ứng 71 và 

32 của chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) vừa kết thúc nhiệm kỳ 

[Vietnamplus, 27/5/2014]. Theo đánh giá của báo chí Ấn Độ, cơ cấu của chính phủ 

mới đã thể hiện chính sách và quyết tâm đổi mới của tân Thủ tướng Modi trong điều 

hành đất nước [TTXVN, 2014, tr.4]. Với nội các “nhỏ và chắc”, mô hình này không 

những tinh giản được bộ máy mà còn tiết kiệm được ngân sách nhà nước cũng như 

rút ngắn quá trình hoạch định chính sách. 

Để tạo làn gió mới trong chính sách đối ngoại, chính phủ mới đã thực hiện một 

số sáng kiến mới như chính sách Hành động phía Đông và chính sách Láng giềng là 

ưu tiên số một. Mặc dù, chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi 

là sự kế thừa nền tảng của các chính phủ tiền nhiệm và được đặc trưng bởi tính liên 

tục [Basrur Rajesh, 2017, pp.7-26] nhưng “Modi đã thực sự có những điều chỉnh lớn 

về mục tiêu và phương pháp đối ngoại” [Hall, Ian, 2017, pp.247-252]. Đó chính là 

nhiệt huyết mới và sự tái khởi động trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ của chính 

phủ mới trong thời kỳ mới với sự khác biệt về lập trường của Ấn Độ so với quá khứ 

[Ganguly Sumit, 2015]. 
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(iv) Các nhóm lợi ích 

Có một sự phanh hãm đến từ một số thành phần trong Nghị viện, kìm hãm quan 

hệ với Trung Quốc. Trong một hệ thống chính trị đa đảng như Ấn Độ, đất nước có 

thể phải đối mặt với sự bất ổn chính trị do sự hiện diện của nhiều nhóm lợi ích, tiếng 

nói khác nhau trong Hạ viện. Việc hoạch định và triển khai chính sách hoặc ra quyết 

định có thể mất nhiều thời gian do quá trình thảo luận, cân nhắc của các đảng chính 

trị khác nhau và “đồng thuận chính trị” trong chính phủ là điều khó diễn ra trong một 

quốc gia có hệ thống chính trị đa đảng như Ấn Độ. Thậm chí, các đảng khu vực/cấp 

bang chủ yếu phục vụ cho lợi ích của một khu vực cụ thể hoặc cho sự phát triển của 

một nhóm ngôn ngữ hoặc tôn giáo nên bỏ qua lợi ích lớn hơn của các bộ phận khác 

trong xã hội.  

Các nhóm lợi ích trực tiếp liên quan đến chính sách và quan hệ Ấn - Trung bao 

gồm: xã hội dân sự chính trị6, xã hội dân sự phi chính trị7, và một số nhóm lợi ích 

trong các đảng chính trị cấp bang hoặc khu vực của chính phủ Ấn Độ8. Theo đó, ảnh 

hưởng của nhóm này được thể hiện ở việc huy động tình cảm chống Trung đối với 

người dân Ấn Độ để gây áp lực lên nhóm hoạch định chính sách [Adithi Sanjay, 2020, 

p.3]. Do mỗi nhóm có lợi ích kinh tế, chính trị và xã hội khác nhau với Trung Quốc 

nên cũng có các động cơ và mức độ huy động khác nhau. Trong đó, các nhóm này 

thường tập trung vào 6 vấn đề chính để huy động tình cảm chống Trung của người 

Ấn: (i) căng thẳng biên giới; (ii) thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Bắc Kinh; (iii) 

vấn đề tôn giáo; (iv) vấn đề Tây Tậng; (v) quan hệ Trung Quốc - Pakistan; (vi) sự 

hiện diện của doanh nghiệp Trung Quốc ở Ấn Độ [Adithi Sanjay, 2020, p.6]. Một ví 

dụ cho ảnh hưởng của các nhóm này lên giới hoạch định chính sách Ấn Độ đối với 

Trung Quốc là tổ chức Seemanta Chetana Mancha Purvottar (SCMP), có trụ sở tại 

vùng Đông Bắc Ấn. Nhóm này nhấn mạnh chủ nghĩa dân tộc, bảo vệ lãnh thổ, chống 

lại việc Trung Quốc can thiệp ở Tây Tạng. Mặc dù không phải là một đảng chính trị 

                                                           
6 Xã hội dân sự chính trị (political civil society): gồm các đảng và tổ chức trị có liên hệ trực tiếp với người dân; 
7 Xã hội dân sự phi chính trị (non-political civil society): gồm các thành phần của công chúng Ấn Độ không 

tham gia tích cực vào chính trị - xã hội hoặc các đảng phái chính trị hoặc chính phủ;  
8 Bao gồm một số thành viên thuộc các đảng chính trị khu vực hoặc cấp bang đang làm việc cho chính quyền 

bang ở các nhánh Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp.  
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nhưng tổ chức này rất được BJP ủng hộ và hỗ trợ chặt chẽ. Trong đó, các cuộc biểu 

tình chống Trung Quốc là một phương tiện để bảo vệ chủ quyền và tình cảm dân tộc 

của Ấn Độ. Và do có số lượng thành viên lớn, nên “phiếu bầu” trong các cuộc bầu cử 

hội đồng cấp bang và chính quyền trung ương của nhóm này khiến các đảng phái 

chính trị trong tuyên ngôn tranh cử và hoạch định chính sách thường chú ý đến các 

mục tiêu, đường lối hoạt động của tổ chức này để thu hút phiếu bầu của họ [Kinnvall, 

Catarina, 2019, p.284].  

(v) Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc Hindu 

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ dưới 

thời Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc là sự nổi lên và vai trò của chủ nghĩa dân 

tộc Hindu. Sự nổi lên của chủ nghĩa dân tộc Hindu khiến nhiều nhà phân tích lo ngại 

về vai trò của các nhóm lợi ích cánh hữu Hindu giáo sẽ ảnh hưởng đến việc hoạch 

định chính sách đối ngoại của Ấn Độ.  

Sau khi trở thành Thủ tướng, ông Modi ủng hộ triết lý Hindutva9 khẳng định xây 

dựng sức mạnh Ấn Độ dựa trên truyền thống Hindu. Điều này đã đánh dấu sự trỗi 

dậy của chủ nghĩa dân tộc Hindu mang đậm màu sắc tư tưởng hệ Hindutva với việc 

lấy những giá trị của Hindu giáo làm nền tảng cốt lõi cho việc định nghĩa “tính Ấn 

Độ” (Indian-ness) [Ingber, S., Frayer, L., 23/52019]. BJP do Modi lãnh đạo là một 

đảng chính trị xem truyền thống tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc Hindu luôn là triết lý 

chính trị và hệ tư tưởng cốt lõi của đảng này. Theo đó, chủ nghĩa dân tộc Hindu của 

BJP nhấn mạnh hơn đến “niềm tự hào dân tộc” để khẳng định vị thế quyền lực của 

Ấn Độ. Điều này đặc biệt rõ ràng trong quan hệ ngoại giao của Ấn Độ với Trung 

Quốc. Trong những năm đầu sau khi nhậm chức, Thủ tướng Modi đã có những thay 

đổi đáng kể trong việc thực thi chính sách ngoại giao và thực thi chính sách đối ngoại 

đối với Trung Quốc so với chính phủ tiền nhiệm. Xét về khía cạnh kinh tế, Modi coi 

Trung Quốc là vừa là đối tác, vừa là mục tiêu mà Ấn Độ đang cố gắng đạt được.Nhưng 

                                                           
9 Hindutva có nghĩa là tính Hindu (Hindu-ness), quan niệm bản sắc quốc gia của Ấn Độ gắn liền với truyền 

thống Hindu giáo. Hệ tư tưởng này hướng đến mục đích xác lập Ấn Độ là một Hindu Rashtra, có nghĩa là một 

quốc gia Hindu với vai trò tối cao mang tính thống trị của Hindu giáo. 
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đối với các vấn đề an ninh, chiến lược, ông luôn đưa ra các chính quyết đoán khi nhìn 

nhận Trung Quốc vừa là đối tượng vừa là đối thủ. 

Giống như Nehru, Modi cũng dựa trên nền tảng văn hóa chiến lược cũng như các 

di sản văn hóa và tâm linh của Ấn Độ để nâng cao vị thế quốc tế của quốc gia. Hai 

nhà lãnh đạo của Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn về sự vĩ đại của đất nước trên sân khấu thế 

giới, dựa trên sự tương đồng trong nhận thức của họ về Ấn Độ là một quốc gia văn 

minh vĩ đại. Ngoài việc tập trung vào kinh tế, cả Nehru và Modi đều nỗ lực duy trì 

sự linh hoạt tối đa cho Ấn Độ trong mối quan hệ với các cường quốc cũng như với 

tất cả các nước, lớn và nhỏ. Mặc dù, chính sách “không liên kết” đã mờ nhạt trong 

chính sách đối ngoại của Ấn Độ nhưng “nó đã được tái sinh dưới một hình hài mới, 

đó là tự chủ chiến lược” dưới thời Modi  [Ingber, S. & Frayer, L., 23/52019]. 

2.2.3 Cấp độ cá nhân 

Sự thay đổi ở cấp độ cá nhân hoặc cấp độ lãnh đạo thường dẫn đến sự thay đổi 

lớn (major change) trong chính sách đối ngoại của một quốc gia. Bởi mục tiêu, khả 

năng và năng lực của cá nhân lãnh đạo quyết định ý định, khả năng và chiến lược của 

một nhà nước [Byman, Daniel L., Kenneth, 2001, pp.107-146]. Lãnh đạo nhà nước 

phải chịu trách nhiệm về việc nhận biết các tín hiệu ở cấp độ hệ thống và “dựa trên 

nhận thức và các giải thích của họ (các nhà lãnh đạo) để xây dựng và hoạch định 

chiến lược của quốc gia” [Hermann, Margaret G., Joe D., 1998, pp.124-137]. Trong 

quá trình ra quyết định, “tính cách và đặc điểm các nhà lãnh đạo cũng ảnh hưởng đến 

phản ứng của nhà nước” đối với vấn đề quốc tế [Ripsman và cộng sự, 2016]. Dưới sự 

lãnh đạo của lãnh đạo quốc gia, đôi khi một quốc gia có thể đạt được nhiều hơn và 

vượt qua khả năng cho phép của quốc gia đó. Lịch sử của Ấn Độ đã chứng minh điều 

này dưới thời lãnh đạo của Thủ tướng J. Nehru. Tuy nhiên, trong quá trình hoạch định 

chính sách đối ngoại, vai trò của cá nhân lãnh đạo cũng phần nào bị giới hạn bởi bối 

cảnh trong nước và quốc tế. 

2.2.3.1 Xuất thân và đặc điểm tính cách của Thủ tướng N. Modi 

Narendra Modi sinh ngày 17/09/1950 ở bang Gujarat. Ông trở thành Thủ hiến 

bang này vào tháng 10/2001 với ba nhiệm kỳ liên tiếp trước khi trở thành Thủ tướng 
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Ấn Độ. Gia đình N. Modi thuộc cộng đồng Ghanchi lạc hậu (đẳng cấp dalit), tầng lớp 

bên lề xã hội. Narendra Modi có tuổi thơ nghèo khó nhưng với ý chí kiên cường đã 

tạo hun đúc nên một người có ý chí cứng rắn, “nói được, làm được”. Vượt qua hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, địa vị xã hội thấp kém, ông đã tốt nghiệp cử nhân Khoa học 

chính trị tại Trường Đại học Delhi, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Khoa học chính trị Đại 

học Gujarat.  

N. Modi rất khác các Thủ tướng tiền nhiệm của Ấn Độ, được thể hiện ở bốn điểm: 

Một là, có xuất thân khác người tiền nhiệm, bình dân, thấu hiểu đến tình cảnh của tất 

cả các tầng lớp trong xã hội; Hai là, cuộc sống trong sạch; Ba là, tầm nhìn, tầm trí 

tuệ, nhìn rõ thời cuộc, đánh giá đúng thách thức của Ấn Độ, từ đó xác định các mối 

quan hệ quốc tế cần xây đắp, phát hiện các mối quan hệ mới mà người tiền nhiệm bỏ 

quên. Bốn là, phong cách riêng biệt: quyết đoán. Điều này ảnh hưởng đến chính sách 

đối ngoại của Ấn Độ. 

2.2.3.2 Phong cách lãnh đạo và sự nghiệp chính trị 

Sự nổi lên của Narendra Modi từ một cậu bé bán trà ở sân ga trở thành Thủ tướng 

quốc gia là một trong những câu chuyện của đất nước Ấn Độ hiện đại. Từ một người 

dân thường, ông đã trở thành Thống đốc Bang, Thủ tướng và là một trong những nhà 

lãnh đạo quyền lực nhất Ấn Độ trong lịch sử Ấn Độ hậu Độc lập [Lê Thị Hằng Nga, 

Hà Lê Huyền, 2020, tr.81-87]. “Narendra Modi là vị Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên được 

sinh ra sau độc lập (năm 1950, ba năm sau Độc lập của Ấn Độ). Có lẽ đó cũng chính 

là lý do vì sao ông có sự “dịch chuyển” trong thế giới quan so với những người tiền 

nhiệm. Ông được đánh giá là một nhà lãnh đạo quyết đoán, “con người của sự phát 

triển”... Thậm chí Tổng thống Mỹ Obama đã từng ca ngợi Thủ tướng Modi là một 

“con người của hành động” [TTXVN, ngày 21/1/2015, tr.22]. Sau hơn ba năm cầm 

quyền, Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá là một người thực tế, khôn khéo, có 

tầm nhìn xa và tư duy chiến lược đồng thời là một người chăm chỉ, giản dị và liêm 

khiết. Narendra Modi thường đề cập đến công thức P2G2 của mình (Pro-People - 

Good Governance - Ủng hộ Nhân dân - Quản trị tốt) để chứng minh những tuyên bố 

của ông về sự phát triển toàn diện. Ông được mô tả là nhà lãnh đạo quyền lực nhất 
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Ấn Độ kể từ thời kỳ hoàng kim của Indira Gandhi [Lê Thị Hằng Nga, Hà Lê Huyền, 

2020, tr. 81-87]. 

 Có lẽ trở ngại lớn nhất của ông trong sự nghiệp chính trị là liên quan cuộc bạo 

loạn tại bang Gujarat chống người Hồi giáo năm 2002 làm hàng trăm người thương 

vong. Vì lý do này, năm 2005 ông bị Mỹ từ chối cấp thị thực với lý do vi phạm tự do 

tôn giáo. Tuy nhiên những cáo buộc dính líu đến vấn đề sắc tộc, tôn giáo đã không 

thể lấn át những cống hiến của ông trong việc thúc đẩy nền kinh tế của bang Gujarat. 

Những quyết sách của ông về kinh tế đã làm cho bang Gujarat trở thành một điểm 

đến đầu tư hấp dẫn nhất Ấn Độ, đặc biệt là giai đoạn 2002 - 2007. Để phát triển kinh 

tế, ưu tiên của ông là làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo, chống tham nhũng, cải cách 

về tài chính và phát triển công nghệ trong tiểu bang, khuyến khích và hỗ trợ các tổ 

chức phi chính phủ và cộng đồng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và đặc biệt là các 

công trình bảo tồn nguồn nước ngầm. Với các chính sách đó, ông Modi đã biến bang 

Gajarat khô hạn không phát triển được nông nghiệp trở thành một bang có nền nông 

nghiệp phát triển. Người dân Ấn Độ lựa chọn ông Modi vì họ hy vọng vào sự lãnh 

đạo bởi chính đảng có tinh thần quốc gia và chủ trương tự do về kinh tế. Trong khi 

kinh tế Ấn Độ tăng trưởng thấp, thì bang Gujarat do ông Modi làm Thủ hiến đã đạt 

mức tăng trưởng GDP hai con số liên tục trong thập niên qua, trở thành bang đầu tàu 

trong nền kinh tế Ấn Độ. Thành tích này đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao 

uy tín của ông Modi và khiến người dân tin tưởng vào việc ông Modi sẽ đưa kinh tế 

Ấn Độ quay trở lại đường ray tăng trưởng. 

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo của Modi đến chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc được thể hiện ở những điểm sau: 

Một là, BJP do Modi lãnh đạo là một đảng chính trị xem truyền thống tôn giáo 

và chủ nghĩa dân tộc Hindu luôn là triết lý chính trị và hệ tư tưởng cốt lõi. Theo đó, 

chủ nghĩa dân tộc Hindu của BJP nhấn mạnh đến “niềm tự hào dân tộc” để khẳng 

định vị thế quyền lực của Ấn Độ. N. Modi đã hợp tác kinh tế với Trung Quốc kể từ 

khi ông đang còn là Thủ hiến bang Gujarat. Vào tháng 2/2014, khi đang quá trình 

tranh cử, Modi đã tới tỉnh Arunachal Pradesh (khu vực mà Ấn Độ và Trung Quốc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_th%E1%BB%B1c
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đang có tranh chấp) và tuyên bố rằng: “Không có sức mạnh nào trên trái đất có thể 

cướp đi (Arinesachal Pradesh)… Tư tưởng bành trướng không còn được chấp nhận 

trong thời đại ngày nay. Trung Quốc cũng sẽ phải bỏ lại tư duy bành trướng” [C. 

Raja Mohan, June 18, 2015]. Ba tháng sau đó, trong lễ nhậm chức, Thủ tướng Modi 

đã thể hiện sự cứng rắn với Trung Quốc khi mời Thủ tướng chính phủ lưu vong của 

Tây Tạng ở Exile đến tham dự lễ nhậm chức. Và ngay sau lễ nhậm chức, ông đã thông 

qua một loạt các văn bản nhằm thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng quân sự bị đình trệ 

dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LAC) bao gồm các tuyến đường hầm, đường sắt 

và đồn biên phòng ở biên giới với Trung Quốc. Trong một bài phát biểu tại Tokyo 

vào, Modi tuyên bố: hiện nay chúng ta đang thấy một tư tưởng bành trướng của thế 

kỷ  XVIII: xâm  nhập vào lãnh thổ và vùng biển của quốc gia khác, phát biểu này của 

Thủ tướng Modi ngầm ám chỉ sự bành trướng của Bắc Kinh [Nitin A Gokhale, 

September 3, 2014]. 

Hai là, giống như Nehru, Thủ tướng Modi có phẩm chất lãnh đạo tác động tích 

cực đến các cam kết chính sách đối ngoại cũng như đóng góp đối với thế giới. Tuy 

nhiên bên cạnh nhấn mạnh yếu tố di sản văn hóa và tâm linh Ấn Độ để nâng cao vị 

thế quốc tế của quốc gia, Thủ tướng Modi cũng luôn nhấn mạnh đạt được các mục 

tiêu quốc gia trong sự phát triển và thịnh vượng chung của thế giới. Họ chia sẻ tầm 

nhìn về sự vĩ đại của đất nước trên sân khấu thế giới, dựa trên nhận thức chung về Ấn 

Độ là một quốc gia văn minh vĩ đại. Ngoài việc tập trung vào kinh tế, cả Nehru và 

Modi đều tìm kiếm các chính sách duy trì sự linh hoạt tối đa cho Ấn Độ trong mối 

quan hệ với các cường quốc và với tất cả các nước, lớn và nhỏ. Mục tiêu gia tăng vị 

thế quốc tế của Ấn Độ đã được thể hiện trong bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng 

Modi rằng “sẽ nỗ lực giúp Ấn Độ định vị với tư cách là quốc gia hàng đầu thay vì chỉ 

là một lực lượng cân bằng trên toàn cầu”. Tinh thần này của Thủ tướng Modi đã được 

tiếp nối bởi bài phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ Vijay Gokhale tại Đối thoại 

Raisina 2019 rằng: “Ấn Độ ngày nay là một quốc gia liên kết… và “trong trật tự thế 

giới dựa trên quy tắc, Ấn Độ sẽ có một vị trí tốt hơn trong các thể chế đa phương” 

[Harsh V. Pant, March 02, 2019]. 
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Ba là, cá nhân Narendra Modi được biết đến là người rất coi trọng các tín 

ngưỡng và truyền thống của người Hindu. Và BJP được xem là đảng chính trị theo 

chủ nghĩa dân tộc Hindu - vốn nhấn mạnh đến các biểu tượng của sức mạnh quốc gia, 

đặc biệt là vũ khí hạt nhân và việc sử dụng sức mạnh quân sự trong quan hệ quốc tế 

[Ogden Chris, 2014, p.62]. Tranh chấp biên giới, sự hiện diện ngày càng gia tăng của 

Trung Quốc ở khu vực ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, giáo 

phái Tây Tạng và an ninh hàng hải là những thách thức trực tiếp trong quan hệ Ấn - 

Trung. Những vấn đề này đã buộc Thủ tướng Modi duy trì chủ nghĩa dân tộc trong 

chính sách của mình đối với Trung Quốc. Quan điểm chủ nghĩa dân tộc này chi phối 

rất lớn đến chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Được thể hiện qua việc: Thủ 

tướng Modi nhấn mạnh rằng Ấn Độ sẽ không nhượng bộ trong việc giành quyền lực 

trong quan hệ quốc tế; và những hạn chế trong quá trình phát triển của Trung Quốc 

sẽ được lấp đầy bằng những tiềm năng của Ấn Độ.  

BJP là một đảng chính trị có truyền thống tôn giáo mạnh mẽ và chủ nghĩa dân 

tộc Hindu luôn là triết lý và tư tưởng chính trị cốt lõi của đảng này. Trên cơ sở theo 

đuổi chủ nghĩa dân tộc Hindu, so chính phủ tiền nhiệm của Đảng Quốc đại, thì  BJP 

chú trọng và luôn nhấn mạnh về phẩm giá quốc gia và niềm tự hào dân tộc của Ấn 

Độ, đặc biệt BJP thường nhấn mạnh các vấn đề này trong chính sách đối ngoại.  

Bốn là, nguồn gốc đẳng cấp và nền tảng gia đình của Modi cũng đóng một vai 

trò quan trọng trong chính sách ngoại giao quyết đoán của ông. Ấn Độ đã có một số 

Tổng thống xuất thân từ đẳng cấp thấp/tầng lớp dưới cùng của xã hội đẳng cấp Ấn 

Độ nhưng Modi là Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ xuất thân từ đẳng cấp thấp nhất của 

xã hội Ấn Độ - đẳng cấp Dalit. Do đó, sau khi lên nắm quyền, với xuất thân thấp kém, 

bản thân Modi cần một sự quyết đoán để khẳng định sự khác biệt của mình so với các 

nhà lãnh đạo của Đảng Quốc đại vốn xuất thân từ đẳng cấp quý tộc, Bà la môn 

(Brahman) và cũng là một cách để thể hiện tiếng nói cho đẳng cấp của mình. Phong 

cách quản trị mạnh mẽ và quyết đoán của Thủ tướng Modi đã được thể hiện rất rõ nét 

hơn một thập kỷ khi ông còn là Thủ hiến bang Gurajat và những thành quả của bang 
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này dưới sự lãnh đạo của ông. Vì những lý do trên, chính sách đối nội lẫn đối ngoại 

của ông rất quyết đoán trong nhiệm kỳ 1.  

Năm là, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở cấp độ khu vực, toàn cầu 

cũng chịu ảnh hưởng của nhận thức của Thủ tướng Modi về sự phức tạp của hệ thống 

quốc tế hiện nay: (i) ông nhận thức được sự phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu và Ấn 

Độ không thể cô lập khỏi sự tương tác và phụ thuộc của hệ thống quốc tế [Bussiness 

Standard, 2015]; (ii) Thủ tướng Modi đã công khai tuyên bố rằng, ông theo đuổi các 

khái niệm về Vasudaiva Kutumbakam (thế giới là một gia đình)10, Vishva Bandhuta 

(tình huynh đệ trên thế giới)11 và hòa bình [PIB, Goverment of India, 2015]; (iii) việc 

nhấn mạnh ưu tiên các lợi ích kinh tế quốc gia trong quan hệ quốc tế; và (iv) việc ông 

đưa ra tuyên bố về năm trụ cột của chính sách đối ngoại, bao gồm: danh dự (samman), 

thịnh vượng chung (samriddhi), an ninh khu vực và thế giới (suraksha) và liên kết 

văn hóa và văn minh (sanskriti evam sabhyata) [Tiwari Ravish, April 4 2015]. 

Và cuối cùng, với tư cách là một Thủ tướng mới với xuất thân khác biệt so với 

các Thủ tướng tiền nhiệm, thành lập một chính phủ đa số, chắc chắn Thủ tướng Modi 

sẽ triển khai nguyên tắc thể hiện quyền lực chính trị của chính phủ mới nhằm nhận 

được sự chính danh của người dân trong nước. Điều này đòi hỏi, Thủ tướng Modi 

cần phải thỏa mãn các yêu cầu và có được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân thông 

qua thể hiện sức mạnh quốc gia trên thế giới, với các nước láng giềng bằng chính 

sách ngoại giao.  

Như vậy, địa vị chính trị và phong cách quản lý của Modi là một phần trong sức 

mạnh ngoại giao của đất nước và tin rằng một “chính phủ quyết đoán” sẽ giúp Ấn Độ 

thực hiện ước mơ trở thành một cường quốc trên thế giới. Ảnh hưởng của yếu tố cá 

nhân Thủ tướng Modi đến chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc còn 

được thể hiện rõ nét qua “Học thuyết Modi”. Hiểu được đầy đủ các đặc điểm và xu 

hướng của Học thuyết Modi sẽ lý giải được động lực hình thành chính sách của Ấn 

Độ đối với Trung Quốc trong dài hạn. 

                                                           
10 Nguyên nghĩa tiếng Anh: “the world is one family”. 
11 Nguyên nghĩa tiếng Anh: “world brotherhood”. 



 

 

90 

Tiểu kết chương 2 

Hai thập niên đầu thế kỷ XXI, chứng kiến sự phức tạp của tình hình thế giới, xu 

hướng đa cực, đa trung tâm ngày càng trở nên rõ nét hơn. “Quan hệ quốc tế chịu sự 

chi phối rất lớn của các “cực”, các trung tâm quyền lực hay các cường quốc... tác 

động không nhỏ đến chính sách đối ngoại của các quốc gia” [Phan Thị Thu Dung, 

2019, tr.107], trong đó có chính sách của một nước lớn đang nổi lên (Ấn Độ) đối với 

nước lớn láng giềng đang trỗi dậy của mình (Trung Quốc). Có nhiều các nhân tố bên 

ngoài ở cấp độ liên quốc gia (quốc tế và khu vực) tác động trực tiếp và gián tiếp đến 

chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Ở cấp độ hệ thống, các nhân tố đó bao 

gồm: xu thế trật tự đa cực, xu hướng hướng Đông, nhân tố Mỹ, sự trỗi dậy của chủ 

nghĩa bảo hộ, xu hướng xung đột, chạy đua vũ trang, sự biến động địa chính trị khu 

vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhân tố Pakistan được xem là những nhân tố 

tác động trực tiếp đến sự định hình chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới 

thời Thủ tướng N. Modi. Còn ở cấp độ quốc gia đó là nhân tố lịch sử trong quan hệ 

hai nước, sự phát triển kinh tế - quốc phòng của Ấn Độ, sự chuyển đổi từ chủ nghĩa 

lý tưởng sang chủ nghĩa thực dụng trong quan hệ quốc tế, sự thay đổi bộ máy chính 

trị,... Và ở cấp độ cá nhân là yếu tố cá nhân Thủ tướng Modi. 

Về đánh giá mức độ tác động của các nhân tố. Từ những phân tích trên có thể 

kết luận rằng, các nhân tố cấp độ hệ thống, quốc gia và cá nhân là những nhân tố vừa 

có tính điều kiện vừa là những nhân tố có tính nguyên nhân đối với sự hình thành 

chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Từ việc đánh giá mức độ tác động đó, có 

thể thấy rằng, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở cấp độ hệ thống là tìm 

kiếm một chỗ đứng đồng đẳng, ngang hàng với Trung Quốc trong trật tự thế giới, nỗ 

lực xây dựng các cơ chế quốc tế để: một mặt tăng cường hợp tác với Trung Quốc, 

mặt khác là phản ứng với các tình huống thông qua chiến lược đối với các vấn đề liên 

quan đến Trung Quốc. Và ở cấp độ quốc gia là đảm bảo các lợi ích dân tộc cốt lõi. 
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CHƯƠNG 3: NỘI DUNG VÀ SỰ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 

CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI THỦ TƯỚNG 

NARENDRA MODI (2014 - 2019) 

Chính sách đối ngoại gồm hai yếu tố: các mục tiêu quốc gia cần đạt được và các 

phương tiện để đạt được mục tiêu. Chính sách đối ngoại là tổng thể các nguyên tắc, 

lợi ích và mục tiêu mà một nhà nước xây dựng trong việc thực hiện các mối quan hệ 

của mình với các quốc gia khác, nhằm tác động đến hành vi của các quốc gia khác và 

để điều chỉnh các hoạt động của mình phù hợp với môi trường quốc tế và trong nước.  

3.1 Mục tiêu và nguyên tắc 

3.1.1. Mục tiêu 

Trong bối cảnh chính trị thế giới đang trải qua những sự dịch chuyển và kiến tạo, 

Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi cũng đang “trỗi dậy”. Chính sách đối 

với Trung Quốc, mặc dù không có các tuyên bố chính thức tuy nhiên từ các phát biểu 

của Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Ấn Độ và thực trạng quan hệ hai nước, mục tiêu 

của chính sách Ấn Độ đối với Trung Quốc được thể hiện ở những khía cạnh sau: 

3.1.1.1 Nỗ lực khẳng định cường quốc hàng đầu thế giới của Ấn Độ 

Nếu tư tưởng Đại Hán là nhân tố xuất phát cho tham vọng nước lớn và mục tiêu 

hoàn thành “Giấc mộng Trung hoa” để phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại thì tư 

tưởng “Đại liên bang Ấn Độ” của J. Nehru sau này trở thành tư tưởng chiến lược đối 

ngoại để duy trì địa vị nước lớn của Ấn Độ trong khu vực và trên thế giới [Trần Anh 

Đức, 2018, tr.33-40]. Ngay sau khi trở thành Thủ tướng, Modi khẳng định sẽ thúc 

đẩy sự tham gia của Ấn Độ vào thế giới để đạt được vai trò lãnh đạo toàn cầu, biến 

Ấn Độ trở thành “cường quốc hàng đầu” [C. Raja Mohan, 2015, p.vii]. Trong bài 

phát biểu năm 2015, cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Modi đã tuyên bố: 

với một thế trận chiến lược được thúc đẩy bởi việc theo đuổi sức mạnh 

tổng hợp quốc gia và uy tín quốc tế, Ấn Độ có một tầm nhìn nhằm khôi 

phục sự huy hoàng của nền văn minh Ấn Độ và đảm bảo có một vị thế nổi 

bật hơn trong hệ thống quốc tế [Ministry of External Affairs, 2015].  
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Chính phủ Modi đã xây dựng học thuyết chính sách đối ngoại mang tên 

Panchamit với 5 trụ cột: nhân phẩm, đối thoại, chia sẻ sự thịnh vượng, an ninh khu 

vực và toàn cầu, kết nối văn hóa và văn minh [Sinderpal Singh, 2017, pp.160-168] 

nhằm biến Ấn Độ trở thành một quốc gia lãnh đạo tư tưởng toàn cầu, giống như một 

vị giáo trưởng tinh thần của thế giới “không chỉ để cung cấp hướng đi mới cho thế 

giới mà còn để bảo vệ di sản của chúng ta” [Trần Nam Tiến, 2017, tr.145]. 

Thủ tướng Modi đã từng phát biểu: khát vọng khu vực và tham vọng quốc gia sẽ 

xác định sự phát triển của Ấn Độ trong những năm tới [Xinhua.net, May 5, 2015] 

cũng như chính sách đối với các đối tác quan trọng. Trong bài phát biểu kỷ niệm 70 

năm độc lập vào tháng 8/2017, Modi đã đề xuất ý tưởng “nỗ lực tập thể và tăng 

trưởng toàn diện” (Sakha Saath, Sakha Vikas) nhằm đạt được tầm nhìn “Ấn Độ mới” 

vào năm 2022 khi đất nước kỷ niệm 75 năm độc lập trên cơ sở phát huy sức mạnh 

dân tộc, phục vụ cho sự “trỗi dậy” của Ấn Độ. Modi đã điều chỉnh triết lý ngoại giao 

không liên kết thành đa liên kết thông qua chiến lược hình thành “liên minh chứ 

không phải đồng minh” trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế để tăng khả năng “mặc 

cả” của Ấn Độ trong các trò chơi quyền lực lớn, đặc biệt là đối với Trung Quốc. Modi 

cũng tuyên bố, Ấn Độ nên tự đặt mình vào vị trí là một “cường quốc dẫn đầu” trên 

toàn cầu thay vì chỉ là một lực lượng cân bằng thông qua duy trì tự chủ chiến lược 

[Indian Press Information Bureau, Prime Minister’s Office, February 7, 2015].  

3.1.1.2 Hợp tác cùng phát triển 

Trong bối cảnh phương Đông đang trỗi dậy, cách tiếp cận của Ấn Độ tính đến sự 

trỗi dậy đồng thời của cả hai quốc gia, nên hợp tác cùng phát triển cũng là một mục 

tiêu trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Nguyên nhân của cách tiếp cận 

này bắt nguồn từ: Một là, xu hướng vừa hợp tác vừa cạnh tranh trong quan hệ quốc 

tế hiện nay và là một biểu hiện rõ nét của việc theo đuổi chủ nghĩa trọng thương hay 

chủ nghĩa dân tộc kinh tế trong ngoại giao của Modi. Hơn nữa, với Ấn Độ, Trung 

Quốc là một đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy cải cách hệ thống quốc tế theo 

https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Sinderpal+Singh&search-alias=stripbooks
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hướng có lợi cho các nước đang phát triển12. Đặc biệt hai nước là cột trụ để xây dựng 

“thế kỷ châu Á”. Hai là, xét về yếu tố lịch sử, văn hóa. Từ trong lịch sử đến nay, Ấn 

Độ và Trung Quốc là hai người khổng lồ châu Á theo mọi nghĩa của thuật ngữ, có 

nhiều kết nối về văn minh và văn hóa. Ba là, ở cấp độ quốc gia, đối với Ấn Độ, Trung 

Quốc vừa là láng giềng và là nước lớn đang trên đà phát triển, và xuyên suốt chính 

sách đối ngoại của quốc gia này trong thời kỳ hiện đại, yếu tố hợp tác luôn được 

Chính phủ Ấn Độ triển khai đối với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng là 

thị trường khổng lồ mang lại cơ hội cho sự thành công cho các sáng kiến kinh tế của 

Modi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp của Ấn Độ trên toàn cầu. Trong quan điểm 

của Ấn Độ về “cả thế giới là một gia đình”, sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng có lợi 

cho sự tăng cường ảnh hưởng quốc tế của các nước đang phát triển, đặc biệt là các 

lực lượng mới nổi. Theo đó, cùng chung tay thúc đẩy sự thịnh vượng của châu Á, là 

đối tác toàn cầu trong phối hợp chiến lược để thúc đẩy trật tự quốc tế công bằng và 

hợp lý hơn [Chinese Ministry of Foreign Affairs, September 19, 2014].  

Sự chia sẻ quan điểm này giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng được thể hiện ở tầm 

nhìn “Ấn Độ mới” và các mục tiêu tương tự do Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc 

lần thứ XIX đề ra đều ra đời trong cùng thời kỳ. Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho 

hợp tác Ấn - Trung mà còn thể hiện sự tương đồng “lợi ích chung” ở cấp khu vực mà 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã đề cập [Ministry of External Affairs, GoI, 2014]. 

3.1.1.3 Hợp tác cân bằng  

Đây không chỉ là mục tiêu mà còn thể hiện sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ 

đối với Trung Quốc so với các chính phủ tiền nhiệm, cụ thể:  

Thứ nhất, xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác Ấn - Trung “bền vững” ở cấp độ 

song phương và toàn cầu 

Theo cách tiếp cận của chủ nghĩa Hiện thực, việc Thủ tướng Modi nhấn mạnh 

khía cạnh hợp tác với Trung Quốc bắt nguồn từ các lợi ích kinh tế. Đây được xem là 

sự tiếp nối của Thủ tướng Modi từ các chính phủ tiền nhiệm. Hợp tác kinh tế với 

                                                           
12 Hiện nay, hai nước đều ủng hộ cam kết của trật tự Westphalia mới (neo-Westphalia) đối với chủ quyền quốc 

gia và nguyên tắc không can thiệp, đồng thời đề cao vai trò của một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, tôn trọng 

sự đa dạng của các hệ thống chính trị [Cooper, Andrew F., Farooq, Asif B., 2016, pp.73-106]. 
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Trung Quốc của Ấn Độ được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời kỳ của Thủ tướng Atal 

Bihari Vajpayee (1998-2004) và được tiếp tục trong nhiệm kỳ của Manmohan Singh 

(2004-2014). Đây là khía cạnh ổn định trong quan hệ song phương bất chấp xung đột 

và tranh chấp biên giới diễn ra căng thẳng và trong thời gian dài giữa hai nước.  

Để đạt được mục tiêu xây dựng đối tác Ấn - Trung “bền vững”, Chính phủ Modi 

nhấn mạnh mở rộng phạm vi và mục tiêu hợp tác của Ấn Độ với Trung Quốc. Điều 

này được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Trung - Ấn 

diễn ra vào năm 2015 tại Thượng Hải của Thủ tướng Modi, trong đó, ông nhấn mạnh 

hợp tác Ấn - Trung không chỉ giới hạn trong thương mại và kinh tế song phương mà 

còn mở rộng hợp tác “song phương trên cấp độ toàn cầu” (bilaterally global). Điều 

đó có nghĩa là hướng tới “mối quan hệ đối tác kinh tế bền vững dựa trên phạm vi 

rộng lớn” [ndtv.com, 16 May 2015]. Hàm ý của mục tiêu này là thiết lập việc hợp 

tác theo ngành/lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực mà Ấn Độ có lợi thế so sánh so với 

Trung Quốc như công nghiệp, đường sắt, tín dụng và cho thuê, phát triển cơ sở hạ 

tầng,... để hướng tới mối quan hệ đối tác ngang bằng thay vì chỉ là một đối tác kinh 

tế đơn thuần, bên dưới của Trung Quốc. Hơn nữa, trong quan điểm hợp tác kinh tế 

với Trung Quốc, Thủ tướng Modi nhấn mạnh không chỉ là tăng cường “quan hệ đối 

tác phát triển”13 mà còn phải nâng cao hơn nữa trong phạm vi “quan hệ đối tác bền 

vững14” một cách toàn diện và trên nhiều lĩnh vực [ndtv.com, 16 May 2015] nhằm 

xây dựng mối quan hệ đối tác và hợp tác Trung Quốc - Ấn Độ “bền vững”.  

   Thứ hai, đối tác thương mại cân bằng 

Một sự sự khác biệt của Thủ tướng Modi so với các lãnh đạo tiền nhiệm trong 

cách tiếp cận với Trung Quốc đó là mục tiêu tạo ra sự bình đẳng và tạo cơ hội bình 

đẳng cho Ấn Độ và cộng đồng kinh tế của quốc gia này trong quá trình hợp tác kinh 

tế với Trung Quốc. Sự bất cân bằng thương mại với lợi thế nghiêng về Trung Quốc 

đã diễn ra trong một thời gian dài và những khó khăn trong tiếp cận thị trường Trung 

                                                           
13 Nguyên nghĩa tiếng Anh: developmental partnership. 
14 Nguyên nghĩa tiếng Anh: sustainable partnership. 
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Quốc của doanh nghiệp Ấn vừa là nguyên nhân của tình trạng trên vừa là vấn đề tắc 

nghẽn trong hợp tác kinh tế song phương của hai nước.  

Nhu cầu thúc đẩy hợp tác thương mại theo hướng cân bằng của Ấn Độ xuất phát 

từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là sự cân bằng thương mại và cơ cấu xuất khẩu của 

Ấn Độ sang Trung Quốc. Mặc dù, Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn 

Độ, nhưng sự bất cân bằng thương mại ngày càng gia tăng theo hướng có lợi cho 

Trung Quốc [Dixit, S., September 24, 2011]. Bên cạnh đó, các mặt hàng xuất khẩu 

chính của Ấn Độ sang thị trường Trung Quốc là nguyên liệu thô, trong khi các mặt 

hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Ấn Độ là các mặt hàng “tinh” với giá cạnh tranh 

[Twining, D., 2015, p.8] và đáp ứng tốt cho nhu cầu hàng hóa cho các thị trường đang 

phát triển như Ấn Độ. Thủ tướng Modi đang muốn giải quyết vấn đề này bằng cách 

mang lại sự bình đẳng về cơ hội và thị trường cho các doanh nghiệp Ấn Độ.  

Thứ ba, khắc phục vấn đề thiếu niềm tin trong các lĩnh vực hợp tác công nghệ 

thông tin 

Một vấn đề khác trong hợp tác kinh tế Ấn - Trung là sự thiếu niềm tin trong việc 

mở của đối với các lĩnh vực kinh doanh do các lo ngại về an ninh. Lĩnh vực viễn 

thông của Trung Quốc là một trong những vấn đề luôn gây e ngại ở Ấn Độ. Lâu nay, 

Ấn Độ có một mối lo ngại rằng thiết bị viễn thông của Trung Quốc có thể hoạt động 

như một công cụ gián điệp [Choudhury, U., 12 Oct 2012]. Nhận thức này của Ấn Độ 

là do Trung Quốc vẫn là một quốc gia ‘không minh bạch’ trong nhiều vấn đề khác 

nhau [Twining, D., 2015, p.9]. Modi đã nhìn nhận vấn đề này theo cách khác và chính 

phủ của ông đã chấp thuận cho Huawei Telecom thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh 

và cơ sở hậu cần tại Ấn Độ. Ngoài ra, Modi đã đưa ra lời mời đối với các công ty 

Trung Quốc và nói rằng “Ấn Độ rất muốn phát triển các lĩnh vực mà Trung Quốc có 

thế mạnh và cần sự tham gia của Trung Quốc trong các lĩnh vực này” [ndtv.com, 16 

May 2015]. Điều này cũng cho thấy sự mềm dẻo và linh hoạt trong chính sách của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc. 
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3.1.1.4 Kiềm chế, cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc 

Các mục tiêu này của Ấn Độ đối với Trung Quốc được thể hiện trong Học thuyết 

Modi. Ở Ấn Độ, đã có những học thuyết được biết đến như “Học thuyết Indira” vào 

những năm 1970, “Học thuyết Gujral” vào cuối những năm 1990 và “Học thuyết 

Manmohan” giai đoạn trước khi ông Modi được bầu làm Thủ tướng. Thuật ngữ “Học 

thuyết Modi” lần đầu tiên được đề cập bởi Nisha Desai Biswal, Trợ lý Ngoại trưởng 

Mỹ về các vấn đề Nam Á [NDTV, June 10, 2016]. “Học thuyết Modi” là kết quả của 

văn hóa chiến lược đa nguyên truyền thống của Ấn Độ và phản ánh triết lý chính trị 

và phong cách quản trị của cá nhân Thủ tướng Modi. Mục tiêu của học thuyết này 

được thể hiện và lồng ghép trong các tuyên bố, tầm nhìn và các chương trình hành 

động của Thủ tướng Modi [Indian Press Information Bureau, Prime Minister’s 

Office, February 7, 2015]. 

       Mục tiêu kiềm chế, cạnh tranh ảnh hưởng và tăng cường khả năng mặc cả của 

Ấn Độ với Trung Quốc được thể hiện qua Học thuyết Modi ở các khía cạnh sau:   

 Thứ nhất, khuếch trương uy tín và tăng cường lợi ích quốc gia ở các quốc gia láng 

giềng. Điều này thể hiện ở chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở hai mặt: một 

là, Nam Á là địa bàn ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ nhưng hiện nay dấu chân 

ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng lan rộng. Do đó, ảnh hưởng đến lựa chọn chính 

sách hợp tác song phương và đa phương của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở địa bàn 

này. Mặt khác, chính sách này của Modi không những đảm bảo lợi ích về kinh tế và 

an ninh cho Ấn Độ mà còn giúp quốc gia này duy trì được vị thế và ảnh hưởng truyền 

thống ở khu vực “sân sau” của mình, từng bước đẩy lùi “ảnh hưởng xâm lấn” của Bắc 

Kinh. 

Thứ hai, gia tăng ảnh hưởng ở khu vực láng giềng mở rộng 

Khu vực láng giềng mở rộng của Ấn Độ trải dài từ kênh đào Suez đến Biển Đông 

và bao gồm Tây Á, vùng Vịnh, Trung Á, Đông Nam Á, Đông Á, châu Á Thái Bình 

Dương và khu vực Ấn Độ Dương [External Affairs Minister, 2004]. Sau khi nhậm 

chức vào năm 2014, Thủ tướng Modi đã điều chỉnh “Chính sách hướng Đông” thành 

“Hành động phía Đông”, thúc đẩy các kết nối chiến lược tới Afghanistan và Trung 
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Á, và thắt chặt quan hệ chính trị và kinh tế với các nước vùng Vịnh ở Trung Đông 

thông qua Iran. Đây là những bước đi, động thái chủ động của chính quyền Modi 

không những đảm bảo tốt hơn các lợi ích chiến lược của Ấn Độ mà còn giúp cân bằng 

quyền lực với Trung Quốc [KantiBajpai, 2017, pp.69-91]. 

Thứ ba, khẳng định vai trò tích cực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

Ấn Độ hiện nay đang là một hạt nhân trong chiến lược Ấn Độ Dương- Thái Bình 

Dương: tự do và rộngmở của Mỹ. Hiện nay, trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương, Ấn Độ đang có những điều chỉnh chiến thuật trong ngắn hạn để phù hợp với 

chiến lược trong dài hạn, một mặt, vừa đảm bảo được lợi ích quốc gia với vai trò “chủ 

thể cấp kết nối an ninh ròng” (net secutity provider)15 ở Ấn Độ Dương, một mặt vừa 

khẳng định được ảnh hưởng và đảm bảo được vị thế quốc gia khi nỗ lực đóng vai trò 

“đảm bảo an ninh” khu vực và là nhân tố “cân bằng” giữa các chủ thể (giữa Mỹ và 

Trung Quốc) ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này khiến sự “trỗi dậy” của 

Ấn Độ được các cường quốc trong và ngoài khu vực chú ý với tư cách là một chủ thể 

đóng vai trò tích cực đảm bảo cho sự hòa bình và phát triển chung của các quốc gia 

châu Á. 

Thứ tư, tăng cường khả năng “mặc cả” và một vị thế tốt hơn trong quan hệ với 

Trung Quốc 

Hiện nay, Ấn Độ cũng nỗ lực đảm bảo sự cân bằng trong quan hệ với Mỹ, Nga, 

và Trung Quốc nhằm không chỉ tối đa hóa an ninh chính trị và lợi ích kinh tế, mà 

quan trọng hơn là đảm bảo vị thế quốc tế của quốc gia trong quan hệ với các nước 

lớn. Mặt khác, việc luôn khẳng định nỗ lực duy trì trật tự quốc tế dân chủ và dựa trên 

các quy tắc, trong đó tất cả các quốc gia, nhỏ và lớn, phát triển thịnh vượng như những 

quốc gia bình đẳng và có chủ quyền, không những khẳng định được tiếng nói, sự bình 

đẳng của Ấn Độ trong quan hệ với các nước lớn mà còn cho thấy Ấn Độ không chỉ 

                                                           
15 Thuật ngữ đề cập đến vai trò đảm bảo an ninh của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Dương và các quốc gia trong 

khu vực này, lần đầu tiên được nhắc đến bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Robert Gates tại Đối thoại Shangri-

La năm 2009 [Robert Gates, May 30 2009]. Theo đó, vai trò của Ấn Độ được thể hiện ở các vấn đề: Nâng cao 

năng lực (Capacity building); (ii) Ngoại giao quân sự; (iii)  Hỗ trợ quân sự; (iv) Triển khai trực tiếp lực lượng 

quân sự để hỗ trợ và ổn định tình hình [Anit Mukherjee, 2014, p.2] 
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là quốc gia “cầu nối” cho các nước lớn mà còn đang nổi lên với tư cách là một “cực” 

năng động ở khu vực châu Á. 

Thứ năm, mở rộng "dấu chân" của Ấn Độ trong quản trị toàn cầu 

Từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền, Ấn Độ luôn thể hiện sự chủ động gánh 

vác và chia sẻ trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu như các vòng đàm phán Doha 

của WTO về môi trường và phát triển bền vững. Điều này xuất phát từ mục tiêu trở 

thành một nước lãnh đạo trong trật tự thế giới mới của Ấn Độ [The Time of India, 

2018]. Mặt khác, Ấn Độ cũng là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ giải trừ quân bị toàn cầu. 

Mặc dù, dưới thời Thủ tướng Modi, Ấn Độ vẫn chưa phải là thành viên của Hiệp định 

không phổ biến vũ khí hạt nhân nhưng các nước NSG vẫn ủng hộ Thỏa thuận hạt 

nhân Mỹ - Ấn và Ấn Độ vẫn được phép tham gia vào thương mại hạt nhân toàn cầu.  

Ở các thể chế đa phương, Ấn Độ cũng đang từng bước thể hiện vai trò và tiếng 

nói khi đang nỗ lực để trở thành thành viên của UNSC, APEC, WB, IMF, NSG. Hiện 

nay, Ấn Độ đã trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (2017), BRICs 

và tích cực tham gia vào các cơ chế như AIIB và NDB, tham gia Hội nghị về phối 

hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, tham gia hoạt động gìn 

giữ hòa bình của Liên hợp Quốc. Học thuyết Modi cũng phản ảnh chính sách cân 

bằng nước lớn khi đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược 

giữa phương Tây, Mỹ và Trung Quốc.  

3.1.2 Nguyên tắc 

3.1.2.1 Nguyên tắc tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại 

Ấn Độ đã duy trì nguyên tắc tự chủ chiến lược (strategic autonomy) trong chính 

sách đối ngoại kể từ khi giành độc lập. Hiện nay, trong bối cảnh trật tự đa cực đang 

hình thành thì nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Nguyên tắc này được mô tả như 

một cách thức kiểm soát sự phụ thuộc đối với bên ngoài nhằm bảo vệ nền độc lập của 

nước này trong việc ra quyết định chính sách đối ngoại và bảo vệ lợi ích quốc gia, 

duy trì sự độc lập đáng kể trong các lĩnh vực chiến lược nhằm tối đa hóa quyền tự 

chủ khi đưa ra các quyết định của một quốc gia trong một hệ thống quốc tế luôn có 
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sự phụ thuộc lẫn nhau [Monsonis, G., 2010, pp. 611-624], đặc biệt là tránh phụ thuộc 

vào quốc gia mạnh hơn. 

Gần đây, nguyên tắc “tự chủ chiến lược” được thể hiện rất rõ trong sáng kiến 

IPOI của Ấn Độ. Nguyên tắc này cho thấy sự thận trọng của Ấn Độ khi không để mối 

quan hệ ngày càng chặt chẽ với Mỹ ảnh hưởng đến quan hệ với Trung Quốc và cũng 

không đẩy Ấn Độ vào thế lưỡng nan trong quan hệ Mỹ - Trung. Mặt khác, theo quan 

điểm của Ấn Độ, việc duy trì nguyên tắc “tự chủ chiến lược” trong quan hệ quốc tế 

cũng góp phần thúc đẩy hệ thống quốc tế hướng tới “chủ nghĩa đa phương, đa diện” 

và dân chủ hóa dựa trên sự chia sẻ lợi ích chung giữa tất cả các nước [TTXVN, 

21/1/2015, tr.20].  

3.1.2.2 Lợi ích quốc gia là trên hết 

Trong quan hệ quốc tế, lợi ích quốc gia chi phối mục tiêu, công cụ và cách thức 

triển khai chính sách đối ngoại của một quốc gia. Hans Joachim Morgenthau16 cho 

rằng“cốt lõi” của lợi ích quốc gia hay “lợi ích căn bản” của quốc gia bao gồm an 

ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống xã hội và sự thịnh vượng kinh tế [Hans J. 

Morgenthau, 1952, pp.189-201]. Còn Robert Owen Keohane17 thì cho rằng lợi ích 

quốc gia bao gồm sự sinh tồn, sự độc lập và sức mạnh kinh tế của đất nước. Về bản 

chất, chính sách đối ngoại của một quốc gia chủ yếu là để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích 

quốc gia của đất nước đó [Robert Owen Keohane, 2003, pp.117-32]. 

Như vậy, lợi ích quốc gia vừa là điểm xuất phát cũng là mục tiêu trong chính sách 

của Ấn Độ với Trung Quốc, cụ thể “lợi ích dân tộc được định nghĩa trong bối cảnh 

các giá trị cốt lõi của một quốc gia đã được xác định bởi Hiến pháp, được định nghĩa 

như làm một sản phẩm của lịch sử (văn minh); các hệ giá trị chính trị, kinh tế, xã hội 

và văn hóa” [Shrikant Paranjpe, 2017, p.22]. Đối với Ấn Độ, trong chính sách với 

Trung Quốc, lợi ích quốc gia hiện nay không đơn thuần là xử lý vấn đề tranh chấp 

biên giới, vấn đề kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng, văn hóa mà vượt xa hơn, 

                                                           
16 Hans Joachim Morgenthau (1904 - 1980) là người Mỹ gốc Đức, là học giả quan hệ quốc tế có ảnh hưởng rất 

lớn, đại diện tiêu biểu cho trường phái chủ nghĩa hiện thực. 
17 Robert Owen Keohane (1941 - ) là người Mỹ, học giả nổi tiếng về quan hệ quốc tế, đại biểu cho trường phái 

chủ nghĩa tân tự do.  
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đó chính là tiếng nói và vị thế quốc gia Ấn Độ trên thế giới và trong tương quan so 

sánh lực lượng với Trung Quốc trong cấu trúc và cán cân quyền lực khu vực Ấn Độ 

Dương - Thái Bình Dương. Và lợi ích quốc gia trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ 

đã được Thủ tướng Modi nhiều lần nhấn mạnh, đó là phục vụ cho chiến lược nước 

lớn để trở thành quyền lực hàng đầu của Ấn Độ. Đặc biệt, đối với vấn đề biên giới, 

mục tiêu của chính quyền Modi là đạt được một “bộ giải pháp tổng thể” nhưng sẽ 

không có bất kỳ sự nhượng bộ nào với Trung Quốc. 

3.1.2.3 Tiếp cận ở vị thế ngang hàng/đồng đẳng với Trung Quốc 

Sự nhạy bén của các nhà lãnh đạo chính trị đóng vai trò quan trọng trong việc 

định hướng chiến lược đối ngoại của quốc gia. Với sự điều chỉnh và cách tiếp cận 

mới trong quan hệ với Trung Quốc dưới thời Modi, không những xuất hiện “mối quan 

hệ cấp cá nhân” giữa giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Ấn Độ và Trung quốc mà 

còn cho thấy cách tiếp cận ngang hàng, đồng đẳng mà Modi vạch ra trong chính sách 

với Trung Quốc. Điều này phần nào được minh chứng qua sự tiếp đón của Thủ tướng 

Modi đối với Chủ tịch Tập Cận Bình tại quê hương của ông ở Gurajat và việc ông 

đến Trung Quốc với tư cách là người đứng đầu nhà nước tại quê hương của Tập Cận 

Bình ở Tây An. Việc Thủ tướng Modi mời Thủ tướng Tập Cận Bình đến thăm thị 

trấn quê hương của ông ở Vadmagar, bang Gujarat (năm 2014) cũng hàm chứa nhiều 

biểu tượng chính trị mang đặc điểm tính cách của Modi. “Trước hết, Vadnagar là nơi 

định cư cổ đại với lịch sử trên 2.500 TCN; Thứ hai, tên gọi cũ của Vadnagar là 

Anandapura, đã hai lần được học giả Huyền Trang viếng thăm ở thế kỷ VII; Thứ ba, 

điều này phản ánh thế giới quan của Thủ tướng Modi, giàu biểu tượng chính trị và 

trong chừng mực nào đó thể hiện sự cống hiến của ông cho “Thế kỷ châu Á” [TTXVN, 

21/1/2015, tr.18]. Điều này cũng cho thấy việc triển khai cách tiếp cận ngang 

hàng/bình đẳng của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc và với giới lãnh đạo Bắc 

Kinh. Trong đó, mục tiêu của cách tiếp cận này của N. Modi là hợp tác kinh tế với 

Trung Quốc với vị thế ngang hang/đồng đẳng. Ý tưởng này không những nhằm tăng 

cường vị thế cho Ấn Độ trong quan hệ với Trung Quốc mà sâu xa hơn là Modi muốn 
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Ấn Độ trở thành một đối tác ngang hàng/đồng đẳng hơn là một đối tác hàng dưới 

(subsidiary partner) với Trung Quốc [Twining, D., 2015, p.10]. 

3.2 Nội dung chính sách 

Trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc, tính đa dạng và phức tạp của 

các nhân tố bên trong và bên ngoài đã quyết định tính phức tạp và “đa hướng” trong 

nội dung chính sách của New Delhi đối với Bắc Kinh. Trung Quốc là một bài toán 

khó đối với Modi. Vấn đề biên giới và sự trỗi dậy của Trung Quốc đòi hỏi Ấn Độ cần 

có biện pháp cứng rắn. Nhưng với tư cách là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ 

và những lợi ích kinh tế mà Trung Quốc đem lại thì đòi hỏi ông Modi cần có sự mềm 

mỏng trong lựa chọn chính sách. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với ông Modi là làm thế 

nào cân bằng được khái niệm “đối tác” và “đối thủ” trong quan hệ với Trung Quốc. 

    Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi mặc 

dù không được thể hiện trực tiếp thông qua các văn bản ngoại giao nhưng từ lịch sử 

quan hệ hai nước, từ sự thay đổi chính quyền ở Ấn Độ, thông qua các phát biểu của 

Thủ tướng Modi, Ngoại trưởng Ấn Độ và quan chức Ấn Độ, có thể thấy chính sách 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc là sự đan xen các chính sách sau: 

 3.2.1 Hợp tác 

 Mục tiêu quan trọng nhất của chính sách này là giúp Ấn Độ định hình mối quan 

hệ đối tác với cường quốc láng giềng đối thủ. Nhưng xét bản chất của quan hệ hai 

nước hiện nay, trong chính sách hợp tác của Ấn Độ vừa có yếu tố đối tác, vừa có yếu 

tố đối thủ. Nghĩa là, có yếu tố cạnh tranh trong hợp tác và ở chiều ngược lại có yếu 

tố hợp tác trong cạnh tranh. Sự song trùng tồn tại của cách tiếp cận vừa là đối tác, đối 

thủ, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh đang trở thành khuôn khổ trong quan hệ giữa các 

nước lớn trong bối cảnh quốc tế hiện nay. Đây không chỉ là cách tiếp cận trong chính 

sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc mà còn là hiện trạng và xu hướng của quan hệ 

Ấn - Trung. Điều này giúp Ấn Độ đảm bảo được các lợi ích quốc gia cũng như giúp 

thực hiện các cơ chế đối thoại, hợp tác ở cấp độ khu vực và toàn cầu. 

Để triển khai chính sách này, việc vận dụng sự chia sẻ trong quan điểm giữa hai 

nước trong các vấn đề và giải quyết những khác biệt trong quan hệ hai nước rất quan 
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trọng. Đối với cách tiếp cận là đối tác, việc tích cực tăng cường hợp tác là vấn đề rất 

cần thiết. Hiện nay, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là những nền kinh tế lớn, sự hợp 

tác và kết nối các chiến lược giữa hai quốc gia rất quan trọng. Cụ thể, chính sách 

Hành động phía Đông của Ấn Độ có thể phối hợp với khu vực phía Tây của Trung 

Quốc để giải quyết vấn đề bất cân bằng thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc.    

Về các tuyên bố ngoại giao chính thức của Chính phủ Modi, khía cạnh hợp tác 

với Trung Quốc được đề cập rất nhiều lần trong các bài phát biểu của Thủ tướng N. 

Modi. Trong chuyến thăm vào năm 2014 của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Ấn Độ, Thủ 

tướng Modi nhấn mạnh: 

Tôi rất coi trọng và ưu tiên quan hệ với Trung Quốc… Là hai nền 

kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới... một bầu không khí tin tưởng, tôn 

trọng, hòa bình và ổn định trong quan hệ của chúng ta và dọc theo biên 

giới hai nước là điều cần thiết để tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào 

hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực (Naredra Modi, 2014). 

       Ngoài ra, ngày 15/5/2015, trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa (Trung 

Quốc), Thủ tướng Modi khẳng định:  

Thế giới đang tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho hai nước… 

nhưng cả hai chúng ta (Ấn Độ và Trung Quốc) đều đang nỗ lực kết nối một 

châu Á bị chia cắt… và địa lý và lịch sử đã cho chúng ta biết rằng một sự 

chắc chắn cho tương lai hòa bình và ổn định cho châu Á nếu Ấn Độ và 

Trung Quốc hợp tác chặt chẽ [narendramodi.in, 15 May 2015]. 

Như vậy, xét về các tuyên bố ngoại giao, khía cạnh hợp tác luôn được đề cập 

trong các phát biểu của Thủ tướng Modi. Vào đầu tháng 6/2015, Bộ trưởng Ngoại 

giao Vương Nghị đã đến Delhi, Modi đã đáp lại bằng những lời khen ngợi về sự phát 

triển của Trung Quốc; và khi liệt kê các quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ, Tổng 

thống Pranab Mukherjee đã đề cập đến Trung Quốc trước tiên, trước cả Mỹ và Nga 

[Ankit Panda, June 10, 2014]. Vào tháng 7/2014, sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận 

Bình tại Hội nghị thượng đỉnh BRICs, Ấn Độ đã đồng ý ủng hộ việc thành lập Ngân 

hàng Phát triển mới của BRICs, và đổi lại, Trung Quốc đồng ý rằng chủ tịch đầu tiên 
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của ngân hàng sẽ là một người Ấn Độ [Indiantimes, 16 July 2014]. Đặc biệt, tại Đối 

thoại Shangri-la tại Singapore năm 2018, Thủ tướng Narendra Modi phát biểu về tình 

hữu nghị với Trung Quốc. Phát biểu của Thủ tướng đã cho thấy sự coi trọng của Ấn 

Độ trong quan hệ với Trung Quốc: 

…không có mối quan hệ nào của Ấn Độ có nhiều tầng nấc như mối 

quan hệ với Trung Quốc… Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng, thương 

mại đang tăng trưởng… Châu Á và thế giới sẽ có một tương lai tốt đẹp 

hơn khi Ấn Độ và Trung Quốc làm việc cùng nhau trong niềm tin và sự tin 

cậy, cảm thông với lợi ích của nhau [Goverment of India, 2018]. 

Đặc biệt, trong hai cuộc hội nghị thượng đỉnh không chính thức giữa Thủ tướng 

Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2018 và 2019 cũng cho thấy quan điểm nhấn 

mạnh hợp tác của Ấn Độ với Trung Quốc. Cụ thể, trong cuộc gặp thượng đỉnh không 

chính thức vào tháng 4/2018 tại Vũ Hán giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận 

Bình, mặc dù không có tuyên bố chung nào được đưa ra nhưng Bộ Ngoại giao Ấn Độ 

đã đưa ra một thông cáo báo chí ngày 28/4/2018 rằng: Thủ tướng Modi và Chủ tịch 

Tập Cận Bình đã “đồng ý quản lý một cách thích hợp mối quan hệ song phương sẽ 

có lợi cho sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực cũng như tạo ra các điều 

kiện cho thế kỷ châu Á” [Goverment of India, 2018]. Sau cuộc gặp này, Ấn Độ đã 

tham gia cuộc tập trận quân sự SCO vào tháng 8/2018 với sự tham gia của cả quân 

đội Trung Quốc và Pakistan. Ngoài ra, bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO vào tháng 

6/2019 tại Bishkek, trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Modi đã 

nhấn mạnh rằng: “đã có một động lực mới và sự ổn định trong quan hệ Ấn - Trung 

do sự cải thiện trong liên lạc chiến lược giữa hai bên và điều này sẽ giúp hai nước 

nhạy cảm hơn đối với các vấn đề và lợi ích của đối phương” [PTI, 2019]. 

Gần đây, trong cuốn sách The Indian Way: Strategies for an Uncertain World 

của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar (2020) đã đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm 

của Ấn Độ với Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, “việc triển khai một chính 

sách đúng đắn với Trung Quốc rất quan trọng đới với triển vọng phát triển của Ấn 

Độ” và để đạt được điều này chính sách của Ấn Độ phải “vượt qua những quan điểm 
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truyền thống”. Ngoài ra, Ấn Độ cần nhìn nhận đúng “sự trỗi dậy của Trung Quốc 

cũng như khoảng cách sức mạnh tổng hợp giữa hai quốc gia”. Bởi khi nhận thức 

được điều này, “Ấn Độ không những quản lý sự khác biệt được với một nước láng 

giềng hùng mạnh hơn mà còn đảm bảo được sự trỗi dậy của mình” và New Delhi 

trong quá trình triển khai chính sách với Bắc Kinh phải “hiểu rằng việc tìm kiếm điểm 

cân bằng là một quá trình rất lâu dài” bởi “mối quan hệ hai nước đang diễn ra trên 

phạm vi toàn cầu và tương lai hợp tác giữa hai nước liên quan đến việc mỗi nước có 

đủ sức để chống lại sự trỗi dậy của đối phương hay không” [External Affairs Minister 

of Indian, pp.48-60]. 

Chính sách hợp tác của Ấn Độ với Trung Quốc tập trung vào các vấn đề chính 

sau: giải quyết vấn đề biên giới, kinh tế và hợp tác ở cấp độ khu vực và toàn cầu.  

Thứ nhất, hợp tác để giải quyết vấn đề biên giới. Chính sách này triển khai nhằm 

đạt được tiến bộ trong vấn đề biên giới, trong đó mục tiêu của chính quyền Modi là 

đạt được một “bộ giải pháp tổng thể” nhưng sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào 

với Trung Quốc. Nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới nhưng ông Modi luôn thể hiện 

một “lập trường cứng rắn” của Ấn Độ trong các vấn đề liên quan đến phần phía Đông 

lãnh thổ có tranh chấp với Trung Quốc. 

Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng muốn đưa ra một 

“gói giải pháp” nhưng không có bất kỳ nhượng bộ nào đối với vấn đề biên giới. Giai 

đoạn 2014 - 2019, thông qua các kênh khác nhau, Ấn Độ đã thể hiện lập trường với 

Trung Quốc thông qua 2 điểm: thứ nhất, Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc xác nhận lập 

trường của mình rằng “vấn đề biên giới Trung - Ấn nên được giải quyết càng sớm 

càng tốt”; thứ hai, Ấn Độ muốn Trung Quốc xác nhận rằng đã từng đưa ra đề xuất 

chương trình “đổi phía Đông lấy phía Tây” dựa trên một “gói giải pháp”. Trong đó, 

ý tưởng thứ nhất là giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ càng sớm càng tốt; thứ hai 

là triển khai đề xuất “đổi phía Đông lấy phía Tây” của Trung Quốc đưa ra để tạo tiền 

đề cho các cuộc đàm phán giữa hai nước. Về bản chất, ở đây Ấn Độ yêu cầu Trung 

Quốc từ bỏ các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ở miền Nam Tây Tạng đang do Ấn Độ 

quản lý mà phần lớn diện tích là khu vực Arunachal Pradesh. Sau đó, cả Ấn Độ và 
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Trung Quốc đều có thể tiến hành đàm phán ở vùng lãnh thổ đang có tranh chấp ở phía 

Tây, Tawang và các khu vực nhỏ đang có tranh chấp khác giữa hai nước. Lý do của 

Ấn Độ trong việc đề ra hai ý tưởng trên là bởi Ấn Độ hiểu rõ sức mạnh của quốc gia 

và khoảng cách về sức mạnh tổng hợp quốc gia giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Và một 

điều mà Ấn Độ cũng lo ngại là khoảng cách này ngày càng gia tăng thì hoàn toàn bất 

lợi cho Ấn Độ. Do đó, vấn đề lãnh thổ càng bị trì hoãn và kéo dài thì càng bất lợi cho 

Ấn Độ trong việc giành lại cả khu vực Aksai Chin - hiện nay vẫn do Trung Quốc 

kiểm soát. Nên N. Modi rất mong muốn hai nước hợp tác để giải quyết càng sớm 

càng tốt vấn đề tranh chấp biên giới.  

Theo cách này, đối với các khu vực bị chia cắt ở phía Tây biên giới, Ấn Độ sẽ 

đàm phán với Trung Quốc trong từng trường hợp cụ thể. Do đó, một mặt, Ấn Độ sẽ 

giành được quyền hợp pháp đối với lãnh thổ “Arunachal Pradesh”; mặt khác, Ấn Độ 

cũng sẽ thúc ép phía Trung Quốc trước tiên phải thỏa hiệp về các vấn đề lãnh thổ, để 

giảm bớt áp lực trong nước. Chuyến thị sát của Modi tại “Arunachal Pradesh” vào 

năm 2015 cho thấy động cơ thực sự nằm ở việc Ấn Độ thể hiện “sự cứng rắn” trong 

các vấn đề liên quan đến phần phía Đông của vùng lãnh thổ tranh chấp giữa hai nước.  

Trong chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Trung Quốc năm 2015, hai bên đã 

ra Tuyên bố chung Ấn Độ - Trung Quốc (Joint India-China Statement) như sau: 

 Hai bên quyết tâm tích cực tìm kiếm một giải pháp chính trị về vấn đề 

biên giới... đánh giá tích cực về những tiến bộ quan trọng đạt được thông 

qua Cơ chế đại diện đặc biệt và tái khẳng định cam kết tuân thủ quy trình 

ba giai đoạn để giải quyết vấn đề biên giới... nhằm tìm ra một giải pháp 

công bằng, hợp lý và cả hai bên đều chấp nhận càng sớm càng tốt 

[Ministry of External Affairs, Government of India, May 15, 2015]. 

(ii) Thứ hai, hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. “Trung Quốc luôn là một ưu tiên 

trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ” [Chandra, P., 30 May 2014]. Đây là khẳng 

định quan trọng nhất của Narendra Modi với tư cách là Thủ tướng Ấn Độ khi Thủ 

tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường chúc mừng chiến thắng của ông trong cuộc tổng 

tuyển cử quốc gia năm 2014. Định vị Trung Quốc là một “ưu tiên” trong chính sách 
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đối ngoại của Ấn Độ chính là sự mở rộng trong tầm nhìn của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc từ thập niên trước mà Thủ tướng Modi muốn theo đuổi xa hơn.  

Chính sách hợp tác được thể hiện rõ nét ở chính sách ngoại giao kinh tế với 

cách tiếp cận đa hướng với đối tượng hướng đến không chỉ là các quốc gia láng giềng 

chiến lược mà còn nhằm mở rộng quan hệ thương mại và đầu tư với phương Tây, 

Nhật Bản và Trung Quốc. Mục tiêu của cách tiếp cận này là thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế quốc gia để cải thiện phúc lợi và an sinh cho người dân [Daniel Twining, 

2015, p.5]. Thủ tướng Modi đã công khai thể hiện sự sẵn sàng tăng cường hợp tác 

kinh tế với Trung Quốc và nhấn mạnh chủ nghĩa tích cực mới (new activism) đã hiện 

hữu trong quan hệ song phương hai nước [C Raja Mohan, 10 September 2014]. Bởi 

đối với Ấn Độ, mặc dù Trung Quốc là một rào cản trước mắt nhưng cũng là một cơ 

hội lớn về kinh tế. Trong quá trình triển khai chương trình Sản xuất tại Ấn Độ, Modi 

đã ngỏ lời mời các công ty Trung Quốc đầu tư, hợp tác vào thị trường Ấn Độ. Khoản 

đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ trị giá 20 tỷ USD trong 5 năm và sau đó là 22 tỷ 

USD khác, được công bố trong chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Ấn Độ năm 2014 

và chuyến thăm của Modi tới Trung Quốc, là một biểu hiện cho thấy sự cởi mở trong 

cam kết của Modi trong hợp tác kinh tế với Trung Quốc [ndtv.com, 16 May 2015]. 

 Như vậy, quyết đoán đối với vấn đề lãnh thổ, vẫn thấy phản ứng mềm dẻo của 

N. Modi thông qua thúc đẩy hợp tác kinh tế và kêu gọi Trung Quốc đầu tư nhiều hơn 

vào cơ sở hạ tầng như một cách để giảm thâm hụt thương mại, cải cách nền kinh tế 

Ấn Độ và củng cố vị thế quyền lực đang nổi lên của New Delhi. Ngay sau khi nhậm 

chức, Bộ trưởng Thương mại Nirmala Sitharaman đã có hai chuyến thăm Trung 

Quốc. Hai nước đã xây dựng cơ chế “Đối thoại chiến lược và kinh tế” (SED) để thảo 

luận về thương mại và các vấn đề kinh tế khác.  

Bởi xét dưới góc độ kinh tế, vai trò và tiềm lực kinh tế của Trung Quốc là điều 

Ấn Độ không thể phủ nhận khi hiện nay Trung Quốc không chỉ là mỏ neo mà còn là 

động lực cho tăng trưởng kinh tế của châu Á. Và Ấn Độ dù muốn hay không cũng 

không thể “đẩy” Trung Quốc đứng ngoài các khu vực mà Ấn Độ có lợi ích. Do đó, 

việc ông Modi cần làm là thay vì chống lại sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của 
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Trung Quốc, thì nên tận dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một trong 

những nguyên do mà Modi - một người chú trọng vào tăng trưởng kinh tế - sẽ theo 

đuổi cách tiếp cận “mềm mỏng” nhất định bên cạnh chính sách “cứng rắn” đối với 

người hàng xóm Trung Quốc.  

(iii) Thứ ba, về chính sách hợp tác đa phương ở khu vực và toàn cầu, Ấn Độ hiện 

nay đã tham gia ba cơ chế quốc tế mà Trung Quốc có ảnh hưởng lớn trong những 

năm gần đây: NDB, AIIB và SCO. Tuy nhiên, sự tham gia của Ấn Độ vào 3 thể chế 

này không phải là sự công nhận của Ấn Độ về trật tự khu vực châu Á do Trung Quốc 

dẫn đầu. Bởi, rất rõ ràng, hiện nay Ấn Độ không hài lòng về vị trí của mình trong trật 

tự quốc tế toàn cầu và đang nỗ lực gia nhập các thể chế quốc tế mà nước này có vai 

trò ra quyết định chính để nâng cao quyền tự chủ chiến lược về chính sách đối ngoại 

và giành được vị thế quốc tế [Amrita Narlikar, 2014, pp.595-614]. Điều này được thể 

hiện rõ qua việc Ấn Độ không tham gia BRI mặc dù đã được Trung Quốc mời tham 

gia. Thậm chí, từ các động thái của Ấn Độ trên thực địa có thể thấy rằng, mặc dù 

quốc gia này đang đến gần hơn với Mỹ, Nhật Bản, Australia nhằm kiềm chế Trung 

Quốc nhưng chắc chắn New Delhi không muốn trở thành một quốc gia ở tuyến đầu 

để đối đầu trực diện với Trung Quốc. Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân chính: 

một mặt, Trung Quốc là quốc gia láng giềng với Ấn Độ - điều này là bất biến, bất di 

bất dịch, do đó một mối quan hệ bất ổn sẽ không có lợi cho cả hai nước. Mặt khác, 

lịch sử chính sách đối ngoại của Ấn Độ đã chứng minh rằng, quốc gia này luôn nhấn 

mạnh theo đuổi chính sách đối ngoại với nguyên tắc cốt lõi là tự chủ chiến lược hoặc 

một chính sách đối ngoại độc lập phù hợp với vị thế của nước này với tư cách là một 

cường quốc châu Á. Và để đạt được mục tiêu này, theo Ngoại trưởng Ấn Độ 

Jaishankar “nếu Ấn Độ muốn tìm kiếm một thế giới đa cực, cách đúng đắn để bắt đầu 

là tạo ra một châu Á đa cực” [Indian Ministry of External Affairs, 2 March 2015]. 

Ngay trước chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2014, Thủ tướng 

Modi đã gọi quan hệ song phương hai nước đang “từng bước nhỏ tiến tới hàng dặm” 

(inch toward miles) [Press Information Bureau, GoI, 16 September 2014]. Giải thích 

về tuyên bố này, Thủ tướng Modi nhấn mạnh Ấn Độ và Trung Quốc có thể cùng nhau 
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và cùng với châu Á và nhân loại đi trên con đường tiến bộ [GoI, Prime Minister’s 

Office, 15 May 2015]. Dựa trên tuyên bố này cho thấy, Thủ tướng Modi xác định một 

con đường tiến bộ cho quan hệ hai nước dựa trên cơ sở “bình đẳng các vấn đề” trong 

bối cảnh châu Á và xa hơn nữa, hay nói cách khác, chính là đặt Ấn Độ đứng ngang 

hàng với Trung Quốc ở châu Á và ở một phạm vi rộng hơn nữa trong tương lai. 

Đưa ra “bối cảnh châu Á” và nói về vai trò của Ấn Độ và Trung Quốc trong Thế 

kỷ châu Á là sự điều chỉnh có tính phát triển của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc. 

Trong bài phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, ông nhấn mạnh: “sự tái xuất hiện của 

châu Á đang dẫn đến một thế giới đa cực mà chúng ta đều hoan nghênh… có sự chắc 

chắn về một tương lai hòa bình và ổn định châu Á nếu Ấn Độ và Trung Quốc hợp tác 

chặt chẽ” [The Time of India,15 May 2015]. Mặt khác, thừa nhận sự chuyển đổi kinh 

tế của Trung Quốc là động lực cho sự tiến bộ của châu Á, Modi nhấn mạnh trong bài 

phát biểu tại Singapore rằng cả Ấn Độ và Trung Quốc phải bổ sung và thúc đẩy sự 

tiến bộ cho nhau [PM India, pmindia.gov.in, 23 Nov 2015]. Sự thừa nhận này đối với 

Trung Quốc được thể hiện một cách nhất quán trong bài phát biểu về “thế kỷ châu 

Á” của Thủ tướng Modi nhân dịp chúc mừng Ngày Quốc khánh Trung Quốc 

(1/10/2015): “sự phát triển của Ấn Độ và Trung Quốc mang đến cơ hội tuyệt vời để 

chúng ta hiện thực hóa giấc mơ về một thế kỷ châu Á” [The New Indian Express, Oct 

2015]. Ngoài ra, bối cảnh châu Á đối với quan hệ Ấn - Trung được thể hiện rõ nét 

qua Tuyên bố chung của hai nước trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng 

Modi năm 2015, trong đó cả Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình đều đồng ý 

rằng: “... quan hệ song phương Ấn - Trung đang sẵn sàng để đóng một vai trò xác 

định trong thế kỷ XXI của châu Á và rộng lớn hơn là trên toàn cầu”[The New Indian 

Express, Oct 2015]. Mặc dù N. Modi không phải là Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên đề cập 

đến việc Ấn Độ và Trung Quốc cùng nhau đóng một vai trò lớn hơn trong bối cảnh 

“thế kỷ châu Á” khi ngoài Jawaharlal Nehru, các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Atal 

Bihari Vajpayee và Manmohan Singh đã đều đặt quan hệ Trung - Ấn trong “bối cảnh 

châu Á”. Nhưng điều khác biệt giữa Thủ tướng Modi và các lãnh đạo tiền nhiệm là ý 

định và chủ trương của ông về việc ủng hộ quan điển “quan hệ đối tác chia sẻ” và 
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“chia sẻ trách nhiệm” vào thời điểm Trung Quốc đã vượt qua Ấn Độ về sức mạnh 

tổng hợp quốc gia. Cách tiếp cận này của Thủ tướng Modi cho thấy, đây không chỉ 

là việc chuẩn bị một sân khấu lơn hơn cho hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc mà 

còn cho thấy Ấn Độ muốn thể hiện và mong muốn một vị thế ngang bằng, đồng đẳng 

với Trung Quốc về quyền lực ở châu Á và hơn thế nữa. Điều đó cũng có nghĩa, Modi 

muốn truyền đi thông điệp rằng Trung Quốc phải nhìn nhận Ấn Độ ở vị thế ngang 

bằng với Trung Quốc trong “trạng thái cân bằng châu Á” (Asian equilibrium).  

Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc đã hợp tác hiệu quả trong việc tích cực thúc 

đẩy toàn cầu hóa và thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu, đặc biệt là trong 

khuôn khổ AIIB, BRICs và G20. Với tư cách là các nước lớn đang trỗi dậy, Ấn Độ 

và Trung Quốc có thể tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau 

trong việc làm cho hệ thống quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn, và 

phản ánh tốt hơn các yêu cầu của các nước đang phát triển. 

3.2.2 Quản lý xung đột 

Chính sách này đảm bảo điều kiện phát triển cho mối quan hệ ổn định Ấn - Trung 

khi cả hai đều là nước lớn đang trỗi dậy đồng thời nhưng có cách biệt về sức mạnh 

tổng hợp quốc gia, tuy nhiên chính sách này khó theo đuổi lâu dài bởi tham vọng và 

sự trỗi dậy mạnh mẽ của hai nước.  

  Từ lâu, Đảng Quốc đại và BJP đều nhấn mạnh rằng, Trung Quốc là đối thủ địa 

chiến lược của Ấn Độ ở châu Á [huffingtonpost.com, 2015]. Quan điểm đó sẽ không 

thay đổi. Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn biến phức tạp hơn trong hai thập kỷ qua. Báo 

China Youth Daily ví von hai nước như hai đội bóng đá: “Cuộc cạnh tranh Trung - 

Ấn giống như một trận đấu bóng. Trung Quốc đã dẫn trong hiệp 1 với tỷ số cao. Hiệp 

hai đang bắt đầu khi Ấn Độ bước vào kỷ nguyên Modi” [cnnd.com, 2016]. Điều này 

có nghĩa, sự điều chỉnh trong chính sách của ông Modi đối với Trung Quốc sẽ được 

thể hiện ở việc không thể chơi “trò chơi lớn” theo luật cũ [TTXVN, 10/06/2014, tr.3].  

Chính sách này được thể hiển rất rõ trong vấn đề biên giới. Đối với vấn đề biên 

giới, bên cạnh chính sách hợp tác, quản lý xung đột là chính sách mà Ấn Độ đang 

triển khai với Trung Quốc. Mục đích của chính sách này là kiểm soát, quản lý bất 
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đồng, xung đột, không để xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện thông qua 

giải pháp đối thoại, xây dựng lòng tin để giảm bớt căng thẳng. Phát biểu với truyền 

thông Trung Quốc cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường trong chuyến thăm Trung Quốc 

(15/5/2015), Thủ tướng Modi nhấn mạnh:  

…. Về vấn đề biên giới, chúng tôi đồng ý tiếp tục tìm ra một giải pháp 

công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận… sẽ nỗ lực để duy trì 

hòa bình ở khu vực biên giới… nhạy cảm với lợi ích của nhau; củng cố 

lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; tiếp tục quản lý sự khác biệt và tìm kiếm 

giải pháp cho các vấn đề còn tồn tại [narendramodi.in, 15 May 2015]. 

Hiện nay, những thách thức về vấn đề biên giới giữa hai nước không chỉ ở khía 

cạnh song phương mà còn liên quan đến các nước thứ ba - Pakistan, Nepal và Bhutan 

- trên biên giới phía Bắc. Trong 3 năm đầu Thủ tướng Modi nhậm chức, đàm phán 

biên giới không có bất kỳ sự phát triển tích cực nào cũng như không có bất cứ tiến bộ 

nào liên quan đến vòng đàm phán Đại diện đặc biệt giữa hai nước. Tuy nhiên, sau sự 

kiện ở Cao nguyên Doklam, hai bên đều cam kết giải quyết các tranh chấp khác biệt 

thông qua đối thoại” [chinamediaproject.org, 2017]. Trong đó, Ấn Độ nhấn mạnh sẽ 

nỗ lực kiềm chế và sử dụng các biện pháp phi chiến tranh về vấn đề biên giới. 

Sự chuyển biến tích cực trong vấn đề biên giới thể hiện ở nỗ lực của hai bên sau 

sự kiện Docklam thông qua các hoạt động ngoại giao đa diện. Đó là cuộc “khủng 

hoảng” biên giới tại khu vực cao nguyên Doklam (theo cách gọi của Ấn Đô)̣, và Đôṇg 

Lãng (theo cách gọi của Trung Quốc) vào tháng 6/2017. Căng thẳng ở Doklam là 

minh chứng rõ nét cho sự quyết đoán của Ấn Độ.  

 Sau Hội nghị thượng đỉnh BRICs tại Hạ Môn (tháng 9/2017) và cuộc họp của 

Bộ trưởng Ngoại giao RIC (Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) tại New Delhi (tháng 12/2017), 

dọc biên giới Trung - Ấn đã trở nên yên bình hơn. Tháng 12/2017, Cố vấn An ninh 

Quốc gia Ấn Độ, Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ đặc trách ngoại giao Vương Khiết 

Trì đã kết thúc vòng đàm phán Đại diện đặc biệt lần thứ 20 về vấn đề biên giới Trung 

- Ấn. Và “hai bên nhất trí, trong thời gian chờ hướng giải quyết cuối cùng, cần duy 

trì hòa bình ở khu vực biên giới” [Sana Hashmi, January 15, 2018]. Điều này cho 
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thấy, mối quan hệ của hai gã khổng lồ châu Á từ cuối năm 2017 đến nay đang từng 

bước thoát khỏi bế tắc sau sự kiện Docklam, dự báo những bước phát triển tích cực 

trong quan hệ song phương. Chính sách quản lý xung đột cũng được thể hiện ở sự 

kiện ở thung lũng Galwan (tháng 5/2020). Mặc dù xung đột lần này, có thương vong 

xảy ra, và Chính phủ Ấn Độ cũng có các hành động đáp trả nhưng vẫn kiểm soát xung 

đột không để leo thang thành chiến tranh. Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã phát biểu 

với người đồng cấp Trung Quốc sau cuộc đụng độ ngày 15/6/2020 tại biên giới rằng, 

“sự phát triển chưa từng có này sẽ có tác động nghiêm trọng đến mối quan hệ song 

phương” [Indian Ministry of External Affairs, June 17, 2020]. Hơn nữa, chính phủ 

Ấn Độ đã gọi “các hành động và hành vi” của Trung Quốc là “sự vi phạm rõ ràng các 

thỏa thuận song phương đã ký kết giữa hai nước” trong khoảng thời gian hai thập kỷ 

kể từ năm 1993 [Indian Ministry of External Affairs, September 1, 2020]. 

Tuy nhiên, với chính sách quản lý xung đột, sau sự kiện ở cao nguyên Doklam 

(2017), và thung lũng Ladakh (2020), một giải pháp “chính trị” là giải pháp tối ưu 

bởi cả Ấn Độ và Trung Quốc đều nhận thức được rằng, cả hai bên sẽ là những người 

thua cuộc nếu có xung đột biên giới xảy ra. Từ sự kiện Docklam cho thấy xung đột 

giữa hai cường quốc hạt nhân có thể không leo thang thành một cuộc giao tranh quân 

sự nhưng nó cũng hàm ý rằng “chiến tranh lạnh”, “hòa bình lạnh” vẫn hiện diện 

trong quan hệ hai nước.  

Như vậy, dù có lịch sử thăng trầm trong quan hệ với Trung Quốc, tuy nhiên, do 

truyền thống đối ngoại hòa bình, trung lập, và các lợi ích quốc gia, Ấn Độ đã luôn nỗ 

lực để duy trì tình trạng “không vượt quá tầm kiểm soát” khi có xung đột nổ ra ở biên 

giới với Trung Quốc. 

3.2.3 Cân bằng quyền lực 

Trong bối cảnh, bất cân bằng sức mạnh tổng hợp quốc gia giữa Ấn Độ và Trung 

Quốc theo hướng Bắc Kinh đang dẫn trước Ấn Độ thì theo Cố vấn an ninh quốc gia 

Ấn Độ Shivshankar Menon: “chìa khóa cho sự ổn định quan hệ Ấn - Trung chính là 

chính sách “duy trì trạng thái cân bằng quyền lực giữa hai nước” [Menon, 
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Shivshankar, October 16, 2013). Tổng thư ký BJP, Ram Madhav, đồng thời là cố vấn 

của Thủ tướng Modi về chính sách đối ngoại, đã từng lập luận rằng,  

quan hệ Ấn - Trung được bao trùm bởi yếu tố cạnh tranh và Ấn Độ 

nên thực hiện các bước đi, bao gồm hỗ trợ mạnh mẽ hơn quyền tự trị của 

Tây Tạng để duy trì áp lực chiến lược đối với Bắc Kinh. Với sự chênh lệch 

và bất cân bằng quyền lực giữa Ấn Độ và Trung Quốc hiện nay, Ấn Độ 

không thể hoàn toàn dựa vào cân bằng nội bộ để chống lại Trung Quốc 

mà phải theo đuổi liên kết với bên ngoài để bù đắp những điểm yếu tương 

đối bên trong của Ấn Độ [Madhav, Ram June 7, 2014].  

Còn Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar thì khẳng định, Ấn Độ cần “đạt được 

trạng thái cân bằng” với Trung Quốc trên cơ sở vượt qua những khác biệt” 

[theprint.in, 2020]. Tuy nhiên, để tìm được trạng thái cân bằng với một quốc gia có 

các chính sách đối đầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh, chủ quyền 

lãnh thổ là một việc không dễ dàng đối với giới hoạch định chính sách Ấn Độ. 

Trong thập niên qua, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã làm đảo lộn cán cân quyền 

lực châu Á. Chính sách ngoại giao cứng rắn của quốc gia này đã có những tác động 

tiêu cực đến các quốc gia láng giềng, làm sâu sắc thêm lo ngại của các quốc gia này 

đối với “mối đe dọa” Trung Quốc. Các hành động quyết đoán của Bắc Kinh đối với 

các yêu sách lãnh thổ cũng khiến Ấn Độ phải đối mặt với nhiều thách thức mới. 

 Đối mặt với một Trung Quốc đang trỗi dậy quyết đoán, Ấn Độ đã và đang duy 

trì quyền tự chủ chiến lược bằng cách cân bằng quyền lực với Bắc Kinh. Điểm nổi 

bật trong chính sách cân bằng quyền lực của Ấn Độ triển khai với Trung Quốc là: thứ 

nhất, Ấn Độ sẽ không cân bằng thông qua xây dựng các đồng minh, mà chỉ xây dựng 

và mở rộng các mối quan hệ liên minh với các nước lớn trong và ngoài khu vực. Thứ 

hai, mặc dù Ấn Độ nỗ lực cân bằng Trung Quốc, nhưng New Delhi sẽ không trở 

thành một tuyến đầu trong liên minh “kiềm chế” Bắc Kinh mà sẽ tập trung gia tăng 

can dự trong các khu vực có lợi ích chiến lược mà Trung Quốc đang gia tăng ảnh 

hưởng. Chính sách này xuất phát từ các nguyên nhân: 
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Một là, quan điểm của Ấn Độ về thế giới đa cực, đa trung tâm cũng như mối quan 

hệ quyền lực bất đối xứng hiện nay giữa New Delhi và Bắc Kinh. Tính đến năm 2019, 

quy mô kinh tế của Bắc Kinh lớn gấp gần 7 lần New Delhi, cụ thể GDP năm 2019 

của Trung Quốc: 14.14 nghìn tỷ USD; Ấn Độ là 2.94 nghìn tỷ USD, ngân sách quốc 

phòng của Trung Quốc cũng gấp gần 3 lần của Ấn Độ [investopedia.com, 2019]. 

Hai là, chính sách này của New Delhi cũng nhằm chống lại một “trật tự châu Á 

có thứ bậc” mà Trung Quốc đang nỗ lực thiết lập, trong đó quốc gia này ở vị trí số 

một. Rõ ràng, hiện nay, Bắc Kinh muốn Ấn Độ có một vị trí “phù hợp” với sức mạnh 

của quốc gia này trong hê thống phân cấp do mình tạo dựng không mục đích nào khác 

là nhằm kiềm chế Ấn Độ để “lãnh đạo châu Á” thông qua các bước đi bao vậy chiến 

lược đối với Ấn Độ như chống lại việc Ấn Độ gia nhập Hội đồng bảo an Liên hợp 

Quốc, NSG, phản đối việc xích lại gần nhau về mặt chiến lược của Ấn Độ vứi Mỹ, 

bao vây kinh tế thông qua các hành lang kinh tế BCIM (Bangladesh, Trung Quốc, Ấn 

Độ và Myanmar), CPEC (Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan) và Mạng lưới kết 

nối xuyên Himalaya, đưa ra các vấn đề như Kashmir ra Liên hợp Quốc và thiết lập 

dấu chân ở Ấn Độ Dương. 

Ba là, theo lý thuyết cân bằng các mối đe dọa, chiến lược cân bằng quyền lực 

truyền thống của Ấn Độ nhằm đảm bảo “tiếp cận với sự hỗ trợ vật chất và chính trị 

của các đối tác chính mà không ảnh hưởng đến quyền tự do hành động và tự quyết 

trong chính sách” [Institute for Defence Studies and Analyses, 2015] đã và đang 

nhường chỗ một xu hướng mới để cân bằng các mối đe dọa. Lý thuyết cân bằng các 

mối đe dọa (The balance of threat theory) dựa trên giả thuyết rằng, “các nhà nước 

thường liên minh để cân bằng chống lại mối đe dọa thay vì là một cường quốc đơn 

độc” [Watson, Michael P., 2002, p.i]. Trong quá trình này, sự gần gũi về địa ký, khả 

năng tấn công và vấn đề nhận thức được ý định của mối đe dọa là những biến số quan 

trọng. Với sự gần gũi về địa lý của Trung Quốc, và khả năng tấn công quân sự của 

quốc gia này đối với Ấn Độ, Trung Quốc được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với an 

ninh quốc gia của Ấn Độ. Lịch sử chiến tranh của Ấn Độ chứng minh rõ nhất cho 

luận điểm này. 
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3.2.4 Kiềm chế ảnh hưởng 

Việc triển khai chính sách kiềm chế của Ấn Độ đối với Trung Quốc xuất phát từ 

nhiều nguyên nhân. Trước hết, ở cấp độ quốc gia, khu vực cũng như quốc tế, Trung 

Quốc là một đối thủ chiến lược của Ấn Độ, là một nhân tố có ảnh hưởng và vị thế 

ngày càng tăng trên bàn cờ chính trị thế giới. Mặt khác, không những sở hữu những 

lợi thế, ưu thế tương tự (về dân số, diện tích, quy mô thị trường) mà Trung Quốc còn 

có những lợi thế vượt trội hơn so với Ấn Độ (kinh tế, sức mạnh quân sự). Thực tế này 

khiến Chính phủ Ấn Độ nhìn nhận Trung Quốc là quốc gia có tiềm năng “ngăn cản 

các mục tiêu chiến lược” của Ấn Độ bởi thực tế hiện nay, mặc dù là hai quốc gia trỗi 

dậy đồng thời nhưng Trung Quốc đang ngày càng “vượt mặt” Ấn Độ.  

Lịch sử chính sách đối ngoại của Ấn Độ và quan hệ Ấn - Trung cho thấy rằng, 

Ấn Độ sẽ không để Trung Quốc trở thành một “cực” duy nhất ở châu Á. Thành công 

của chính sách cải cách của Thủ tướng Modi ở Ấn Độ (và của Thủ tướng Shinzo Abe 

ở Nhật Bản) là những nhân tố giúp xác định sự  đa cực ở châu Á thế kỷ XXI [Twining, 

D., 2015, p.7]. Vì vậy, việc cần thiết trước mắt mà Thủ tướng Modi có thể làm để 

đảm bảo cán cân quyền lực ở châu Á và gia tăng vị thế của Ấn Độ là phát triển kinh 

tế. Không giống như bối cảnh năm 1962, ngày nay, Trung Quốc có ngân sách quân 

sự gấp 3 lần Ấn Độ và đang vượt New Delhi cả về sức mạnh kinh tế và công nghệ 

[Twining, Daniel, 2014]. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã vượt Ấn Độ về mọi mặt 

và sự “bất cân bằng quyền lực” giữa hai nước rất rõ nét hiện nay. Điều này không có 

lợi cho Ấn Độ cũng như sự ổn định cấu trúc khu vực.  

Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi đã chuyển 

từ trạng thái phòng thủ vốn được duy trì trong nhiều thập kỷ sang cách tiếp cận bình 

đẳng và “kiểm soát sự gây hấn”/kiềm chế. Cách tiếp cận này giúp Ấn Độ tăng khả 

năng mặc cả, thương lượng với Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế. Đặc biệt là đối 

với việc Trung Quốc ngăn Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân bằng 

cách sử dụng quyền phủ quyết của mình. Đây cũng là bước đi đúng đắn của Thủ 

tướng Modi trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện sự bá quyền, sự thay đổi 

lập trường của Nga và mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng. Vào tháng 2/2014, 
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trong chiến dịch tranh cử tại bang Arunachal Pradesh, ông khẳng định: “hiện nay, thế 

giới không hoan nghênh tư duy bành trướng, do đó Trung Quốc cũng phải từ bỏ tư 

duy bành trướng của mình” [The Time of India, 2014].  

Chính sách kiềm chế của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc được thể hiện ở 

các nội dung sau: 

Một là, Dưới thời Thủ tướng Modi, Ấn Độ đã tăng ngân sách quốc phòng Ấn Độ 

lên hơn 12% và đang giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự tập 

trung dọc biên giới Ấn - Trung để tăng cường năng lực cho lực lượng quốc phòng Ấn 

Độ. Mặt khác, Modi cũng nhận thức sâu sắc về bản chất cạnh tranh của quan hệ Ấn - 

Trung và ngoại giao láng giềng với trọng tâm là các nước Nam Á là bước đi đầu tiên 

để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực ảnh hưởng truyền thống của mình. 

Hai là, phản ứng quyết đoán đối với các chiến lược/sáng kiến toàn cầu của Trung 

Quốc 

Về các tuyên bố chính thức của Chính phủ Modi đối với các sáng kiến và chiến 

lược toàn cầu của Trung Quốc: Đối với BRI, kể từ khi Trung Quốc tuyên bố BRI, 

quan điểm của Trung Quốc là phải nỗ lực “kéo” Ấn Độ tham gia vào sáng kiến này. 

Tuy nhiên, đối với BRI, Ấn Độ luôn giữ vững lập trường “cứng rắn” và có phản ứng 

quyết đoán là không tham gia sáng kiến này. Ngoài ra, Ấn Độ còn có các động thái, 

phản ứng chiến lược để ứng phó với sự “lan rộng” của BRI ở các khu vực có lợi ích 

và ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ thông qua nỗ lực tăng cường các hợp tác khu 

vực, quốc tế để cân bằng hoặc phòng ngừa các tác động không mong muốn của BRI 

[Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Linh, 2018]. Cụ thể như triển khai Chương trình 

Gió mùa và Chính sách láng giềng là ưu tiên số một ở khu vực Nam Á. 

Quan điểm chung của Ấn Độ về bản chất của BRI là sáng kiến này ít thiên về 

phát triển kinh tế mà thiên nhiều hơn về các mục tiêu chính trị và chiến lược lớn của 

Trung Quốc [Jacob, Janbin. T, 2020, pp.78-100]. Chính phủ Ấn Độ là chính phủ đầu 

tiên tuyên bố và nêu lên các thiếu sót cả BRI thông qua thông cáo của người phát 

ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Trong đó nêu rõ “Ấn Độ không tham dự Diễn đàn Sáng 

kiến BRI mà Trung Quốc tổ chức vào tháng 5/2017... đồng thời sáng kiến BRI của 
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Trung Quốc có nhiều vấn đề như tính minh bạch, bảo vệ môi trường, tính khả thi về 

kinh tế và chuyển giao công nghệ liên quan đến BRI” [Ministry of External Affairs, 

GoI, 2017]. Do đó, BRI của Trung Quốc đặt ra những thách thức cho Ấn Độ phải 

xem xét lại toàn bộ mục tiêu, chiến lược và cấu trúc chính sách đối ngoại cũng như 

các cấu trúc quản trị nội bộ của nước này, bao gồm cả các quan hệ Trung ương và 

Nhà nước [Jabin T. Jacob, 2020, tr.46]. Các quan chức cấp cao Ấn Độ cho rằng, BRI 

của Trung Quốc đang gây nên “sự cạnh tranh không cần thiết” và “căng thẳng khu 

vực” tại Nam Á, bao quanh biên giới Ấn Độ cả trên đất liền và trên biển. Ngay từ khi 

triển khai, BRI đã tạo nên những ảnh hưởng đến Ấn Độ, buộc Delhi không thể ngồi 

yên như những nhận định ban đầu [Harsh V. Pant, 2017, p.89]. 

Thông cáo chính thức của Bộ ngoại giao Ấn Độ ngày 13/5/2017 viết: 

 Chúng tôi cho rằng, các sáng kiến kết nối phải dựa trên các thông lệ 

quốc tế được thừa nhận rộng rãi, quản trị tốt, tôn trọng pháp quyền, cởi 

mở, minh bạch và bình đẳng… Các dự án kết nối phải được thực thi trên 

cơ sở tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ [Ministry of External 

Affairs, Gorverment of India, 2017].  

Thủ tướng Modi còn nhấn mạnh thêm quan điểm này khi đề cập tới BRI: “Kết 

nối, bản thân nó không thể phủ nhận hoặc làm suy giảm chủ quyền của các quốc gia 

khác” [R. P. Rajagopalan, April 27, 2018]. Tháng 5/2017, ông đã từ chối đến Trung 

Quốc để bàn về việc thành lập mạng lưới giao thông cho dự án “Con đường tơ lụa 

mới” cũng như từ chối lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRI đầu tiên được tổ 

chức tại Bắc Kinh. Ngoài ra, Ấn Độ có những lo ngại đặc biệt về hành lang CPEC, 

một trong sáu hành lang kinh tế thuộc BRI của Trung Quốc. Tại Đối thoại Raisina 

2017, Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar đã phát biểu: “CPEC đi qua một vùng lãnh 

thổ bất hợp pháp, một khu vực mà chúng tôi gọi là Kashmir do Pakistan chiếm đóng. 

Do đó, các vị có thể hình dung được phản ứng của Ấn Độ khi một dự án như vậy 

được khởi động mà chúng tôi không hề được tham vấn” [Hailin Ye, 2015, p.40].  

 Đối với BRI, Ấn Độ luôn hoài nghi về sáng kiến này và tích cực áp dụng các biện 

pháp để cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc. Theo đó, một mặt Ấn Độ tận dụng các 
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cơ hội để đối phó với BRI, mặt khác, nếu có tham gia thì Ấn Độ sẽ yêu cầu Trung 

Quốc gắn việc tham gia của Ấn Độ vào BRI với các vấn đề tranh chấp biên giới nhằm 

ép buộc Trung Quốc phải có những nhượng bộ quan trọng đối với vấn đề biên giới 

cũng như một số vấn đề khác [Hailin Y, 2018, p.49] bới Ấn Độ sẽ “không đánh đổi 

chủ quyền lấy lợi ích kinh tế” [Dantri.vn, 2017].  

Ba là, kiềm chế thông qua cạnh tranh chiến lược ở cấp độ khu vực và cạnh tranh 

ở cấp độ toàn cầu 

Chính sách kiềm chế được thể hiện ở yếu tố cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu và 

cạnh tranh chiến lược ở cấp độ quốc gia và khu vực của hai nước.  

Về bản chất “cạnh tranh chiến lược Ấn - Trung không xuất phát từ vấn đề mâu 

thuẫn ý thức hệ mà liên quan đến lợi ích cốt lõi của hai nước khi cả hai đang trở thành 

mối đe dọa trực tiếp đối với việc thực hiện mục tiêu chiến lược của nhau. Ở tầm chiến 

lược, đó là cuộc cạnh tranh giữa tư tưởng “đại liên bang Ấn Độ” hướng tới một cường 

quốc hàng đầu, “một Ấn Độ mới” với tư tưởng Đại hán nhằm hoàn thành “Giấc mộng 

Trung Hoa” và “phục hưng dân tộc Trung hoa vĩ đại” [Nguyễn Xuân Trung, 2020]. 

Khía cạnh cạnh tranh càng rõ nét bởi New Delhi và Bắc Kinh đang tranh giành ảnh 

hưởng địa chính trị khi cả hai nước đang đồng thời trỗi dậy trong trật tự quốc tế. 

Trong khi mối quan hệ của Trung Quốc với đối thủ Nam Á của Ấn Độ là Pakistan 

ngày càng bền chặt thì Ấn Độ ngày càng đến gần hơn trong quan hệ với Mỹ và Nhật 

Bản. Điều này đang tạo nên một sự phân cực rõ nét ở châu Á.  

Chính sách kiềm chế được thể hiện các vấn đề ở cấp độ chiến lược, an ninh hàng 

hải. Đối với chiến lược trở thành cường quân “trên biển” của Trung Quốc, Ấn Độ 

cũng có các chính sách kiềm tỏa, và tích cực ủng hộ chiến lược “Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương”: tự do và mở của Mỹ. Chính sách kiềm chế của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc được thể hiện ở các vấn đề: 

Thứ nhất là Biển Đông: những năm gần đây, căng thẳng ở Biển Đông đã đặt ra 

những thách thức đáng kể đối với trật tự hàng hải quốc tế tự do dựa trên luật lệ, thúc 

đẩy quân sự hóa và ảnh hưởng đến tự do hàng hải quốc tế. Các hoạt động “bồi đắp 

đảo nhân tạo”, xây dựng đảo của Trung Quốc được tăng cường với các hoạt động 
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giám sát quân sự, thông tin liên lạc và xây dựng cơ sở hạ tầng càng khiến những căng 

thẳng trong khu vực này leo thang. Tình huống này cho thấy sự tác động qua lại giữa 

chủ nghĩa dân tộc và sự cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia trong khu vực. Mặc 

dù không phải là một bên liên quan trực tiếp đến khu vực Biển Đông nhưng các hoạt 

động của Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến lợi ích của Ấn Độ ở khu vực này khiến 

Chính phủ Modi có những phản ứng nhằm: một mặt, bảo vệ các lợi ích liên quan, thể 

hiện vai trò trong các vấn đề quốc tế, mặt khác là để kiềm tỏa Trung Quốc. Thông 

qua chính sách can dự năng động, với Chính sách Hành động phía Đông, Ấn Độ tăng 

cường hiện diện ở biển Đông, thúc đẩy hợp tác với đa phương với ASEAN, hợp tác 

song phương với Việt Nam, Singapore, Philippines,.. Dưới thời Modi, Ấn Độ có cùng 

quan điểm và cách tiếp cận với các quốc gia Đông Nam Á về bảo vệ tự do hàng hải 

trên biển, trên không và việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên 

UNCLOCS. Ngoài ra, để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này, Ấn 

Độ cũng nỗ lực thể hiện vai trò chủ thể kết nối an ninh và cân bằng quyền lực thông 

qua: một là, ủng hộ trật tự tự do hàng hải dựa trên luật lệ; hai là, bên cạnh tăng cường 

hợp tác kinh tế với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả các quốc 

gia có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông, Ấn Độ cũng mở rộng hợp 

tác chiến lược thông qua các quốc tập trận chung, các khoản tín dụng hào phóng, huấn 

luyện quân sự, bán vũ khí quân sự cho các quốc gia trong khu vực, điển hình như 

Việt Nam [Nguyễn Thanh Minh, 2018]. Ba là, đối với phán quyết của Tòa án Trọng 

tài thường trực Liên hợp Quốc về tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Philipines, 

Ấn Độ đã thể hiện lập trường rõ ràng rằng: với tư cách là thành viên của UNCLOCS, 

New Delhi kêu gọi tất cả các bên hết sức tôn trọng UNCLOCS, công ước thiết lập 

trật tự pháp lý quốc tế tại các vùng biển và đại dương. Điều này thể hiện quan điểm 

của Ấn Độ về tự do hàng hải và an ninh dựa trên pháp luật quốc tế.  Ngoài ra, bất 

chấp trước phản đối của Trung Quốc, Ấn Độ vẫn phối hợp với OVL của Việt Nam 

thăm dò khai thác dầu Lô số 128 trên Biển Đông. Việc duy trì chính sách này được 

coi là nỗ lực của New Delhi trong việc khẳng định sự hiện diện của Ấn Độ tại khu 

vực Trung Quốc thể hiện hành động gây hấn [The Economic Time, 2015]. Tháng 
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10/2014, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Myanmar, Thủ tướng N. Modi đã kêu 

gọi ký kết Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông trên cơ sở đồng thuận. Tại Hội nghị 

Thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN (tháng 9/2017), Ấn Độ tuyên bố: “ủng hộ tự do hàng 

hải và tiếp cận các nguồn lực ở Biển Đông trong khung khổ phù hợp với luật pháp 

quốc tế bao gồm cả Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên hợp Quốc” [Ministry of 

Externational, Government of India, November 14 2017]. Ngoài ra, Ấn Độ cũng triển 

khai các hoạt động hợp tác quân sự với Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Philippines. 

Thứ hai ở Ấn Độ Dương. Bên cạnh chương trình gió mùa Mausam, để đối trọng 

kế hoạch “bao vây” biển, “Chuỗi ngọc trai”, Ấn Độ cũng đang đề cập đến một kế 

hoạch mang tên “chiếc vòng cổ kim cương” (necklace of diamonds) với các căn cứ 

ở nội địa như Kochi, Karwar, Mumbai và Vishakhapatnam và với các quốc đảo ở Ấn 

Độ Dương - Lakshadweep, quần đảo Andaman và quần đảo Nicobar, quan hệ đối tác 

với Seychelles, Mauritius, Madagascar và Oman như một gọng kìm đối với Trung 

Quốc. Một nhà phân tích quân sự của Ấn Độ đã đưa ra nhận định rằng các quần đảo 

Andaman và Nicobar của Ấn Độ có thể được sử dụng như một “dây chuyền kim loại” 

(metal chain) để chặn sự tiếp cận của Trung Quốc tại eo biển Malacca; Dưới góc độ 

địa chính trị, chính sách kiềm chế của Ấn Độ đối với Trung Quốc hiện nay ở Ấn Độ 

Dương chính là biểu hiện của khái niệm “trò chơi lớn” với sự cạnh tranh chủ yếu là 

kinh tế và đang ngày càng phát triển các khía cạnh chiến lược và quân sự [Anja 

Manuel, 2016, p.106]. 

Xung đột Ấn - Trung trong lịch sử được giới hạn trong phạm vi đất liền. Tuy 

nhiên, bước vào thế kỷ XXI, đánh dấu giai đoạn mới cho cạnh tranh giữa Ấn Độ và 

Trung Quốc trên không gian biển/đại dương. Cạnh tranh chiến lược Ấn - Trung ở Ấn 

Độ Dương là minh chứng rõ nhất cho cạnh tranh hàng hải giữa hai nước lớn châu Á 

này. Để đạt được mục tiêu này, cả hai quốc gia đã vạch ra các kế hoạch hiện đại hóa 

lực lượng đầy tham vọng để phát triển một “hải quân nước xanh”. 

Trong khi đó, với địa hình chủ yếu là đồi núi ở phía Bắc, Ấn Độ bắt buộc phải 

vươn ra đại dương nếu muốn “vươn ra ngoài”. Trong chiến lược an ninh hàng hải 

của Ấn Độ được công bố năm 2015, Ấn Độ xác định, thế kỷ XXI là “thế kỷ của 
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Biển” và biển sẽ là chìa khóa, yếu tố quan trọng đối với sự hồi sinh và khẳng định 

vị thế toàn cầu của New Delhi [Integrated Headquarters, Ministry of Defence 

(Navy), 2015, p.4].  Thủ tướng Modi đã khẳng định: “Ấn Độ nằm ở ngã tư của Ấn 

Độ Dương. Chính vì thế, Ấn Độ Dương là ưu tiên hàng đầu của những ưu tiên trong 

chính sách của chúng tôi” [Ministry of External Affairs of India, 2015]. Dưới góc độ 

sở hữu, nhiều nhà chiến lược Ấn Độ xem Ấn Độ Dương là “miền hợp pháp” (rightful 

domain) và “vận mệnh hiển nhiên” của Ấn Độ” [Asia-Pacific Center for Security 

Studies, August, 2003]. Ý nghĩa “miền hợp pháp” đã được phản ánh trong học thuyết 

quân sự Ấn Độ rằng nhờ diện tích và vị trí chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương, Ấn 

Độ sẽ đóng vai trò tích cực để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực này [Indian 

Headquarters Army Training Command, 2004, p.6], cũng như duy trì trật tự trên biển, 

ngăn chặn sự can thiệp của các cường quốc bên ngoài là một nghĩa vụ hợp pháp của 

Hải quân Ấn Độ [Indian Integrated Headquarters Ministry of Defence, 2015, p.4]. 

Ngoài ra, thông qua BRI, Trung Quốc đang ngày càng phát triển quan hệ đối tác 

chiến lược với đối thủ của Ấn Độ là Pakistan thông qua CPEC. Bên cạnh đó, những 

tiến bộ trong quan hệ chiến lược, thương mại, đầu tư và ngoại giao của Bắc Kinh với 

Bangladesh, Myanmar, Nepal, Sri Lanka; Sự hiện diện hải quân và quân sự của Trung 

Quốc trong IOR bao gồm cả căn cứ quân sự mới tại Djibouti (và có thể là một căn cứ 

khác ở Pakistan) cũng như tăng cường hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương đang là sự 

cạnh tranh trực diện và chiến lược của Bắc Kinh với New Delhi.  

Ấn Độ đang thể hiện vai trò của một nước lớn ở châu Á, “chủ thể cung cấp kết 

nối an ninh” ở Ấn Độ Dương trong khi Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật phân 

tán sự tập trung vào Ấn Độ khi tăng cường hiện diện tại Nam Á (xây dựng cơ sở hạ 

tầng: cầu, cảng và thúc đẩy thương mại với Pakistan, Myanmar và Sri Lanka) và sức 

mạnh quân sự tại Ấn Độ Dương (đưa tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp 

Thương gia nhập lực lượng Trung Quốc đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển ở 

Vịnh Aden). Có thể nói, đây là cuộc cạnh tranh quyền lực ở Ấn Độ Dương giữa Ấn 

Độ và Trung Quốc, là cuộc đua đến vị trí số một trong khu vực [Nguyễn Thị Oanh, 

2016, tr.11-16]. 
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Mặc dù không được nhắc đến nhiều trên sân khấu chính trị thế giới, nhưng trong 

hai thập kỷ qua, Ấn Độ đã từng bước tiếp cận “thực dụng” ở vành đai Ấn Độ Dương 

nhằm tăng cường ảnh hưởng và thể hiện vai trò “chủ thể cung cấp an ninh ròng” (net 

security provider) tại Ấn Độ Dương bằng các động thái như: hỗ trợ các hoạt động bảo 

vệ bờ biển với Mauritius, tăng cường khả năng kiểm soát vùng biển của Sri Lanka, 

hoặc cải thiện khả năng giám sát về lĩnh vực hàng hải của Mozambique, Madagascar 

và Maldives, hỗ trợ huấn luyện thủy quân và chuyển giao tàu tuần tra hải quân cho 

các quốc đảo Seychelles, Maldives và Mauritius. Do đó, sự mở rộng ảnh hưởng của 

Trung Quốc ở khu vực ảnh hưởng truyền thống của Ấn Độ chắc chắn sẽ thúc đẩy 

New Delhi thực hiện các chính sách đối trọng và kiềm chế đối với Trung Quốc.  

3.3 Sự triển khai chính sách 

 3.3.1 Chính trị - ngoại giao 

Thông qua kênh chính trị - ngoại giao, Ấn Độ đã triển khai khá hiệu quả chính sách 

hợp tác, chính sách kiềm chế và chính sách cân bằng quyền lực đối với Trung Quốc, 

điều này được thể hiện: 

     (i) Đẩy mạnh các chuyến thăm và đối thoại cấp cao 

     Về các chuyến thăm cấp Nhà nước: Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Trung 

Quốc vào tháng 5/2015. Trước chuyến thăm này, ông Modi đã gia nhập mạng xã hội 

Weibo của Trung Quốc và đăng tải:  

Tôi rất trông đợi thực hiện chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 14-16/5 

nhằm tăng cường tình bằng hữu giữa hai nền văn minh có truyền thống 

lâu đời và hai nước có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất…Tôi tin tưởng rằng 

chuyến thăm Trung Quốc lần này của tôi sẽ góp phần tăng cường sự ổn 

định, phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á [Báo điện tử Đảng 

Cộng sản Việt Nam, 6/5/2015]. 

        Đặc biệt, tháng 4/2018, Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc 

gặp trong Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức ở Vũ Hán. Đây là sự kiện mang 

tính bước ngoặt bởi đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ấn Độ có hội nghị thượng đỉnh 

không chính thức với lãnh đạo của một quốc gia. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Modi 



 

 

122 

phát biểu “châu Á và thế giới sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn khi Ấn Độ và Trung 

Quốc cùng nhau tin tưởng, có lòng tin, cảm thông đối với lợi ích của đối phương” 

[Sana Hashmi, 2018]. Đây là bằng chứng cho thấy Ấn Độ mong muốn cải thiện quan 

hệ với Trung Quốc. Bởi trước khi diễn ra cuộc gặp này, phía Ấn Độ đã có nhiều 

chuyến thăm chính thức đến Trung Quốc, cụ thể là chuyến thăm của Ngoại trưởng 

Vijay Gokhale (tháng 2/2018), và Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval (tháng 

4/2018). Tuy nhiên thực tế cho thấy, Trung Quốc cần Ấn Độ cũng nhiều như Ấn Độ 

cần Trung Quốc. Trong khi Doklam đại diện cho một “điểm tối” trong mối quan hệ, 

sự kiện ở Vũ Hán là một nỗ lực để sửa chữa những “lỗi nhịp” trong quan hệ hai nước. 

Trong cuộc họp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Ấn Độ là “xương 

sống” của sự đa cực hóa toàn cầu và toàn cầu hóa kinh tế, là hai động lực quan trọng 

của tăng trưởng kinh tế thế giới hai nước nên cùng nhau đóng góp vào hòa bình và 

phát triển toàn cầu. “Trung Quốc và Ấn Độ nên là những người hàng xóm và bạn bè 

tốt và nên xem nhau là đối tác phát triển” [Press Trust of India, April 18, 2018]. Bởi 

từ quan điểm của cả Ấn Độ và Trung Quốc, có đủ không gian cho cả hai nước cùng 

tồn tại và thịnh vượng, Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc cũng đồng ý rằng “các nước 

lớn có thể cùng tồn tại một cách hòa bình bất chấp những khác biệt trong hệ thống” 

[Sana Hashmi, May 15, 2018]. 

(ii) Thúc đẩy sự chia sẻ quan điểm của Ấn Độ với Trung Quốc ở các vấn đề 

và cơ chế khu vực và toàn cầu 

Sự chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế giữa hai nước xuất phát từ nhiều 

nguyên nhân. Trước hết, ở cấp độ song phương, hai nước là những nước láng giềng - 

điều này là bất biến và bất di bất dịch. Ở cấp độ phát triển trong nước, đều là phát 

triển, hai nước đang ở trong giai đoạn quan trọng của phát triển kinh tế, cải cách và 

hiện đại hóa. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang nỗ lực đạt được tham vọng của riêng 

mình (Ấn Độ mới và giấc mộng Trung Hoa). Ở cấp độ toàn cầu, cả Ấn Độ và Trung 

Quốc là hai nhân tố quan trọng, góp phần và sự “trỗi dậy của phương Đông”. Đặc 

biệt, đều là hai nền kinh tế thị trường mới nổi, sự xuất hiện của chủ nghĩa bảo hộ, 

cuộc “thương chiến” giữa Mỹ và Trung Quốc càng “kéo” hai nước đến những điểm 
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“hội tụ” ở cấp độ chiến lược. Sự chia sẻ trong chiến lược này được thể hiện ở các khía 

cạnh sau: 

Thứ nhất, thế giới đang thay đổi và bản thân Ấn Độ và Trung Quốc cũng thay đổi 

không ngừng và hợp tác cùng phát triển trở thành nhu cầu tất yếu của các quốc gia. 

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chung Dung Cơ đã từng phát biểu: “Trung Quốc có 

“phần cứng” tốt nhất trong khi Ấn Độ có “phần mềm” tốt nhất. Trung Quốc và Ấn 

Độ hợp tác với nhau có thể trở thành chủ thể tốt nhất thế giới” [Embassy of the 

People’s Republic of China in India, 2018]. Và hợp tác giữa “Rồng” (Trung Quốc) 

và Voi “Ấn Độ” không chỉ đơn thuần là “1+1=2” mà là “1+1=11” [Embassy of the 

People’s Republic of China in India, 2018]. Trong khía cạnh này, Trung Quốc và Ấn 

Độ hợp tác tại các diễn đàn như SCO, G20, BRICs, AIIB, NDB, WTO, vấn đề biến 

đổi khí hậu, gần đây nhất, năm 2017, Ấn Độ đã gia nhập SCO với tư cách thành viên 

chính thức. Như vậy, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước láng giềng lớn, cùng là thành 

viên của hai tổ chức quốc tế và khu vực lớn là BRICs và SCO. 

Trung tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển về phía Đông và phía Nam và BRICs 

là minh chứng rõ nhất cho sự chia sẻ quan điểm chiến lược của Ấn Độ và Trung Quốc 

trong bối cảnh đó. BRICs hiện nay được đánh giá là tâm chấn mới của chính trị toàn 

cầu (as new epicentre in global politics) [Fen Osler Hampson, Paul Heinbecker, 2011, 

p.299] và là minh chứng rõ nhất cho sự chia sẻ quan điểm chiến lược của Ấn Độ và 

Trung Quốc trong bối cảnh đó. 

Thứ hai, Ấn Độ và Trung Quốc đều chia sẻ quan điểm về một “thế giới đại đồng”. 

Trong khi, Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi nhấn mạnh chính sách ngoại giao láng 

giềng là ưu tiên số một và luôn nhấn mạnh tư tưởng “cả thế giới là một gia đình” thì 

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng, ngoại giao láng giềng là ưu tiên cao 

nhất và có ý tưởng về xây dựng “một cộng đồng chung vận mệnh”.  

Thứ ba, cả hai nước hiện này đều đang tập trung xây dựng sức mạnh tổng hợp 

quốc gia và đều tuyên bố chiến lược phát triển vì quốc gia. Ở Trung Quốc, quốc gia 

này nói về sự thịnh vượng, hạnh phúc của xã hội còn ở Ấn Độ, lãnh đạo quốc gia này 

đề cập đến sự phát triển. Điều đó có nghĩa cả hai nước đều hướng đến sự phát triển 
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và hòa bình, ổn định là điều kiện cần của hai nước để đạt được mục đích này. Hiện 

nay, Ấn Độ đang thúc đẩy chiến lược Sản xuất tại Ấn Độ (Made in India) còn Trung 

Quốc đã đề ra chiến lược “Sản xuất tại Trung Quốc 2025”, điều này cho thấy sự tương 

đồng trong chính sách sản xuất trong nước giữa hai quốc gia. 

Thứ tư, Ấn Độ và Trung Quốc có sự chia sẻ quan điểm trong giải quyết các vấn 

đề khu vực và toàn cầu, đều chia sẻ quan điểm về chống lại chủ nghĩa khủng bố, cả 

hai nước cũng đang đối mặt với vấn đề tranh chấp lãnh thổ,… Trong những thập niên 

gần đây Trung Quốc và Ấ n Độ đang nổi lên như những cường quốc thế giới, cả hai 

quốc gia đang dẫn đầu toàn cầu về các vấn đề như giáo dục, thể chế, quản trị và nhiều 

khía cạnh khác trong thời kỳ đầu hiện đại [Sheldon Pollock, Benjamin Elman, 2018]. 

Tại cuộc gặp tại Vũ Hán vào tháng 4/2018, Thủ tướng Modi và Chủ tịch nước Tập 

Cận Bình đã thống nhất về vấn đề Afghanistan, Afghanistan sẽ là đối tác ưu tiên trong 

kế hoạch hợp tác “Trung -Ấn+” ("China-India Plus") [CGTN, 2018]. Điều này đánh 

dấu một bước phát triển quan trọng trong quan hệ hai nước, phản ánh sự phối hợp và 

hợp tác chặt chẽ ở cấp độ khu vực. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là thành viên của 

Tiến trình Istanbul và đều đóng vai trò quan trọng trong các diễn đàn đa phương khác. 

Ngoài ra, Ấn Độ và Trung Quốc có sự chia sẻ trong quan hệ với Nga về thế giới 

đa cực cũng như sự ổn định của thế giới ở tầm chiến lược cũng như cólập trường 

tương đồng về hầu hết các vấn đề toàn cầu và đang cùng nỗ lực để tăng cường sự ổn 

định chiến lược. Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng 

Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka (Nhật Bản), ông 

Putin nêu rõ: “cả Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đều có chung lập trường về hầu hết 

các vấn đề thuộc chương trình nghị sự chính trị và kinh tế toàn cầu… đều ủng hộ việc 

bảo vệ hệ thống các mối quan hệ quốc tế dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc cũng 

như quy tắc luật pháp quốc tế....” [TTXVN, 24/7/2019]. 

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, cả Trung Quốc và Ấn Độ đang phải đối mặt 

với sức nóng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Và cả hai nước đều mong muốn 

sớm có kết luận về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Cả hai bên 



 

 

125 

đều xem RCEP là một thỏa thuận dựa trên quy tắc có khả năng ngăn chặn xu hướng 

bảo hộ và leo thang chiến tranh thương mại. 

Thứ năm, Ấn Độ và Trung Quốc có sự kết nối bởi vấn đề năng lượng, được biệt 

là sự phụ thuộc và nhu cầu của cả hai nước đối với hydrocarbon là rất cao. Trung 

Quốc đã xây dựng Chiến lược cách mạnh tiêu thụ và sản xuất năng lượng giai đoạn 

2016 - 2030. Còn Ấn Độ, chính sách năng lượng quốc gia của quốc gia này tập trung 

vào tầm nhìn cho năm 2022 và trung hạn 2040, đã kêu gọi giải quyết các thách thức 

liên quan đến việc khai thác các nguồn tài nguyên trên. 

Trong tương lai, hợp tác giữa hai nước tập trung vào các lợi thế bổ sung về kinh tế 

giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Kết quả của sự hợp tác này phải có lợi cho người dân 

hai nước cũng như sự ổn định, hòa bình của khu vực và thế giới để những điểm hội 

tụ giữa hai quốc gia “lan rộng” sang các khía cạnh khác của quan hệ giữa hai nước 

lớn đang trỗi dậy ở châu Á [Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Oanh, 2019]. 

(iii) Triển khai chính sách hợp tác ở các cơ chế song phương và đa phương 

Ở diễn đàn đa phương, Ấn Độ và Trung Quốc hợp tác trong khuôn khổ Hành 

lang kinh tế BCIM. Trong Hội nghị thượng đỉnh Vũ Hán, Thủ tướng Narendra Modi 

đã chỉ ra rằng việc xây dựng BCIM cần được đẩy nhanh [Luo Zhaohui, 2019]. 

Ở diễn đàn song phương, ngày 13/7/2018, Đối thoại các vấn đề hàng hải lần thứ 

2 giữa Ấn Độ và Trung Quốc cấp Vụ trưởng đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Đây là cơ 

chế góp phần rút ngắn khoảng cách và là cầu nối giúp củng cố lòng tin giữa Ấn Độ 

và Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Là hai lớn đang trỗi 

dậy, Ấn Độ và Trung Quốc có lợi ích rộng lớn và chồng lấn trên biển ở khu vực Ấn 

Độ Dương - Thái Bình Dương. Để ngăn chặn sự cạnh tranh biến thành xung đột trong 

lĩnh vực hàng hải, hai nước đang cố gắng tăng cường các cơ chế, kênh kết nối ngoại 

giao chiến lược. Phương pháp tiếp cận ngoại giao “từ dưới lên” đã bắt đầu được triển 

khai với việc đối thoại giữa các quan chức chính phủ và sau đó sẽ được tiến hành ở 

các cấp chính trị cao hơn nhằm từng bước rút ngắn khoảng cách thiếu lòng tin chiến 

lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc [Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Thị Oanh, 2019].  
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(iv) Triển khai chính sách kiềm chế ở cấp độ khu vực và toàn cầu 

Về khía cạnh ngăn chặn, đây chính là một phương diện “ẩn” trong mối quan hệ 

Trung - Ấn. Một mặt, Trung Quốc thể hiện sự nghi ngờ đối với Ấn Độ, đặc biệt là 

liên quan đến tập trận Malabar, “tứ giác kim cương” Ấn - Mỹ - Australia - Nhật, 

Trung Quốc nhìn nhận chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một mưu 

đồ để ngăn chặn sự trỗi dậy và gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặt khác, Ấn 

Độ xem các hoạt động của Trung Quốc ở Nam Á tại cảng Gwadar ở Pakistan, 

Maldives, và Sri Lanka là những nỗ lực để bao vây, ngăn chặn và kiềm tỏa Ấn Độ 

đóng vai trò lớn hơn ở trong và ngoài khu vực Nam Á. Ngoài ra, lợi ích của New 

Delhi ở Biển Nam Trung Hoa có thể bị ảnh hưởng bởi một Bắc Kinh quyết đoán dưới 

quyền Tập Cận Bình. 

Ấn Độ hiện nay đang là một hạt nhân trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương: tự do và mở của Mỹ. “Chiến lược này nhằm đối trọng với Trung Quốc thông 

qua xây dựng một cơ chế mới với những nỗ lực chung các các đồng minh và đối tác 

an ninh của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương [TTXVN, 2017, tr.3]. 

Sự “hồi sinh” của “bộ tứ” Australia - Mỹ - Nhật - Ấn có hai tác động đối với Trung 

Quốc. Một mặt, đây chính là một “thách thức an ninh trực diện” đối với Trung Quốc, 

nhưng ở khía cạnh khác, sẽ càng củng cố sự tập trung của Trung Quốc vào khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương. Ngày 7/6/2018, bên lề Hội nghị các quan chức cao cấp 

ASEAN tại Singapore, một cuộc họp thứ hai về Đối thoại an ninh tứ giác (QUAD) 

đã diễn ra. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc thể chế hóa cơ chế này. 

Tầm nhìn của Ấn Độ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được thể hiện 

rõ nét trong bài phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đối thoại Shangri la (ngày 

1/6/2018). Theo đó, 

 Ấn Độ không xem khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như một 

chiến lược hay câu lạc bộ của những thành viên giới hạn… cũng không 

xem đó là nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào… mà là một tầm nhìn tích 

cực với nhiều khía cạnh: đại diện cho một khu vực tự do, mở và bao trùm 

vì sự tiến bộ và thịnh vượng… sự tham gia của Ấn Độ ở khu vực này mang 
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tính bao trùm, tôn trọng, đối thoại, hợp tác, hòa bình và thịnh vượng, cam 

kết tuyệt đối với luật pháp quốc tế [Ministry of External Affairs, 

Goverment of India, 2018].  

Thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ:  

Ấn Độ đã trình bày về tầm nhìn của mình đối với Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương thông qua bài phát biểu của Thủ tướng Modi tại Đối 

thoại Shangri-La tại Singapore… Cả hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải 

tăng cường hơn nữa hợp tác hàng hải như một khía cạnh quan trọng của 

quan hệ song phương Ấn - Trung và là nền tảng để củng cố lòng tin lẫn 

nhau về chính trị và chiến lược giữa hai nước [Goverment of India, 2018]. 

Như vậy có thể thấy, phát biểu của Thủ tướng Modi đang cố làm “xoay chuyển” 

khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương theo cách không muốn làm “mất lòng” 

Trung Quốc. Đặc biệt, trong khi nhấn mạnh về mối quan hệ với Trung Quốc, Thủ 

tướng Modi lại không đề cập đến “QUAD” như một cơ chế để đối trọng với Trung 

Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng 

tăng ở Tây Thái Bình Dương và Đông Ấn Độ Dương thì hợp tác với “bộ tứ” vẫn là 

lựa chọn ưu tiên mà Ấn Độ cần tính đến (Scmp.com 2018). 

Như vậy, nếu trong thập niên đầu của thế kỷ XIX, mối quan hệ Trung Quốc là 

“ấm” về kinh tế, “lạnh” về chính trị - an ninh khi luôn ở trong tình trạng nghi kị và 

có những mâu thuẫn kết cấu (N.T.Oanh, 2016) thì giai đoạn 2014 - 2019, quan hệ Ấn 

- Trung đã phát triển theo chiều hướng ổn định hơn, nhưng vẫn trong không khí của 

“hòa bình lạnh” bởi các xung đột chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt để, căng 

thẳng biên giới vẫn diễn ra. Mặt khác, cách tiếp cận hòa giải (conciliatory approach) 

hiện nay của Trung Quốc đối với Ấn Độ, một phần do bối cảnh kinh tế toàn cầu và 

an ninh khu vực hơn là vì lợi ích của cả hai bên. Chính sách của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc trong giai đoạn 2014 -2019 đã phần nào ổn định quan hệ hai nước nhưng vẫn 

không đảm bảo cho một mối quan hệ ổn định bền vững để quản lý căng thẳng trong 

vấn đề biên giới giữa hai người khổng lồ châu Á trong tầm ngắn và trung hạn. 
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(v) Triển khai chính sách cân bằng quyền lực ở cả song phương lẫn đa phương 

Để triển khai chính sách này, Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi đã tiến hành cân 

bằng bên ngoài (kết hợp hài hòa giữa ngoại giao song phương và ngoại giao liên 

minh) và cân bằng nội bộ. Ngoài ra, chính sách cân bằng còn được Ấn Độ triển khai 

thông qua cân bằng giữa các mối lo ngại về chính trị và an ninh với các cơ hội kinh 

tế và thương mại. 

Chính sách “đa liên kết” và “ngoại giao liên minh” đang được Chính phủ Modi 

triển khai có hiệu quả nhằm liên minh hoặc hợp tác với tất cả các bên tham gia cuộc 

cạnh tranh/xung đột [Institute for Defence Studies and Analyses, 2015], tạo những 

“liên kết chùm” nhằm ứng phó với chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Để ứng phó 

với sự mở rộng không gian chiến lược, ảnh hưởng của Trung Quốc, Ấn Độ nỗ lực 

tăng cường hợp tác với các quốc gia có sự chia sẻ về lợi ích và “có cùng chí hướng”. 

Trong đó, chiến lược tổng thể của Ấn Độ là quản lý các nguồn căng thẳng với Trung 

Quốc (trong khi vẫn bảo vệ các lợi ích cốt lõi quốc gia), từ đó tạo điều kiện để Ấn Độ 

vươn lên như một cường quốc [Hall Ian, 2017, pp.113-131]. 

Ở cấp độ khu vực, ngoại giao đa liên kết của Ấn Độ được thể hiện qua tập hợp 

chính sách đối ngoại của Modi nhằm kiềm chế Trung Quốc như Ấn Độ có các động 

thái xích lại gần hơn với các nước láng giềng với chính sách “Láng giềng là ưu tiên 

số một” nhằm phát triển quan hệ đối tác với các quốc gia láng giềng Nam Á, thúc đẩy 

“Dự án Gió mùa” (Mausam Program) để tăng cường hợp tác với các nước ven Ấn Độ 

Dương, tăng cường kết nối với các quốc gia Đông Á thông qua chính sách “Hành 

động phía Đông”. Ở cấp độ đa phương và toàn cầu, Ấn Độ tăng cường hợp tác với 

Mỹ, Nhật Bản, Australia, Việt Nam,..,, sáng kiến IPOI với trọng tâm là các nước lớn 

và cường quốc tầm trung ở khu vực này.  

Mặc dù, Ấn Độ tuyên bố không nhằm mục đích cân bằng cấu trúc quyền lực với 

Trung Quốc [Fantu Cheru, Cyril Obi, 2010], nhưng thực tế đã chứng minh khác. 

Trong khuôn khổ chính sách đa liên kết, Ấn Độ đang phát triển quan hệ chặt chẽ với 

các quốc gia là đối thủ của Trung Quốc như Mỹ, Nhật Bản, Australia. Việc Ấn Độ 

ngày càng thắt chặt quan hệ với Mỹ hay Nhật Bản đang tạo ra những nhận thức khác 
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nhau đối với Trung Quốc, rằng Mỹ và Nhật Bản đang giúp Ấn Độ cân bằng Trung 

Quốc ở châu Á. Các cuộc tập trận quân sự chung của Ấn Độ với Mỹ, Nhật Bản và 

các đối thủ khác của Trung Quốc đã củng cố thêm niềm tin này. Tuy nhiên, thực tế 

cho thấy, trong chính sách cân bằng bên ngoài của Ấn Độ, đặc biệt là quan hệ với 

Mỹ, nguyên tắc tự chủ chiến lược sẽ khiến một liên minh giữa Ấn Độ và Mỹ trong 

thế đối trọng với Trung Quốc sẽ không xuất hiện [Hall Ian, 2016, p.271-286].  

Trong lịch sử, Ấn Độ ủng hộ chính sách “một Trung Quốc” (One China policy) 

và không công nhận Đài Loan. Nhưng từ năm 2010, “Ấn Độ đã từ chối ủng hộ chính 

sách “một Trung Quốc” [Chietigi Bajpaee, 2015, pp.108-145]. Thay vào đó, Ấn Độ 

đã đưa ra điều kiện rằng, họ sẽ xem xét chính sách “một Trung Quốc” nếu Trung 

Quốc công nhận chính sách “một Ấn Độ” (one-India policy). Một quan điểm cứng 

rắn hơn, vào năm 2014, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj tuyên bố rằng, “để Ấn 

Độ đồng ý với chính sách “một Trung Quốc”, Trung Quốc phải ủng hộ chính sách 

“một Ấn Độ” [Jagannath P. Panda, 2016, p.1].  

Chính sách cân bằng được thể hiện ở cân bằng nội bộ và cân bằng bên ngoài, 

cả cân bằng cứng và cân bằng mềm. Cân bằng bên ngoài được thể hiện ở nguyên tắc 

tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại đa liên kết của Ấn Độ được thực hiện 

thông qua hình thành các chùm liên kết bằng cách liên kết, đa liên kết với các cường 

quốc khác để đối trọng với Trung Quốc [Dhruva Jaishankar, 12/06/2020], chính sách 

Hành động phía Đông thậm chí còn được nhìn nhận là một trò chơi cân bằng mới 

chống lại Trung Quốc trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. 

Còn cân bằng nội bộ được thực hiện thông qua các chính sách “tự lực, tự cường” 

nhằm tăng cường thực lực để phòng ngừa, đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của 

Trung Quốc. Cân bằng cứng được thể hiện mối quan hệ ngày càng gần gũi với Mỹ, 

còn cân bằng mềm được thể hiện thông qua việc Ấn Độ tham gia các thể chế đa 

phương liên quan đến Trung Quốc như BRICs, khuôn khổ ba bên Nga - Ấn - Trung 

(RIC), AIIB và SCO - như một kênh để chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của 

Trung Quốc trong các thể chế quốc tế. Cân bằng mềm thông qua các thể chế quốc tế 
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đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kiềm chế hành vi của Trung Quốc [The 

Chinese Journal of International Politics, 2020].   

3.3.2 Kinh tế 

Kinh tế vừa là mục tiêu vừa là công cụ đắc lực mà N. Modi sử dụng trong triển 

khai chính sách với Trung Quốc. Thậm chí, bất chấp xung đột biên giới nhưng các 

mục tiêu kinh tế trong quan hệ với Bắc Kinh vẫn được New Delhi đảm bảo.  

(i) Việc triển khai công cụ kinh tế trong chính sách của Modi đối với Trung Quốc 

được thể hiện ở các hoạt động:  

Thứ nhất, đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư  

Năm 2017, hai nước có xung đột nghiêm trọng ở Doklam, dẫn đến căng thẳng 

giữa hai nước trong các vấn đề khác, như CPEC, Bắc Kinh cản trở những nỗ lực của 

New Delhi trở thành thành viên của NSG. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì và đẩy mạnh 

hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Tại phiên họp thứ 11 của Nhóm Hợp tác Kinh tế, 

Thương mại, Khoa học và Công nghệ (tháng 3/2018) hai nước đã đưa ra giải pháp để 

tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư song phương, giảm mất cân bằng thương mại 

và bắt đầu đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA). Những phát triển này là 

minh chứng cho thực tế rằng mặc dù có những bất đồng về quan hệ an ninh nhưng 

hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột trong quan hệ hai nước. Điều này càng được thể hiện rõ 

hơn sau sự kiện đụng độ ở thung lũng Galwan (năm 2020), khi bất chấp Chính phủ 

Modi có các biện pháp trả đũa về kinh tế, thì quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai 

nước vẫn đạt kết quả khả quan. Điều đó cho thấy, hiện nay, Trung Quốc không chỉ là 

một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Ấn Độ mà Ấn Độ cũng 

phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm của Trung Quốc. Theo đó, thông qua công cụ 

kinh tế để triển khai chính sách hợp tác với Trung Quốc. 

Thứ hai, tăng sản xuất nội địa, hạn chế nhập khẩu để cải thiện bất cân bằng thương 

mại 

Kể từ sau sự kiện Galwan, Chính phủ Ấn Độ đã có những hành động để phản ứng 

đối với Trung Quốc. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng, Thủ tướng Modi nhấn 

mạnh vào Chiến lược Ấn Độ tự cường (Atmanirbharta) là nhằm giảm sự phụ thuộc 
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kinh tế của Ấn Độ vào Trung Quốc” [Press Trust of India, July 1, 2020]. Chính phủ 

Ấn Độ cũng đã sửa đổi các quy tắc mua sắm công “nhằm áp đặt các hạn chế đối với 

các nhà thầu Trung Quốc” dựa trên giải thích về lo ngại đối với quốc phòng và an 

ninh quốc gia [Indian Ministry of Finance, July 13, 2020]. Trước đó, sáng kiến Sản 

xuất tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi cũng được xem là nỗ lực nhằm tăng cường tầm 

quan trọng của sản xuất, tạo việc làm và tăng cường phát triển kinh tế quốc gia, hạn 

chế sự phụ thuộc từ các nền kinh tế bên ngoài, điển hình là Trung Quốc. 

Thứ ba, tăng thuế đối với các nhóm hàng nhập khẩu mà Trung Quốc có lợi thế so 

sánh 

Sau khi thực hiện chính sách tự do hóa kinh tế vào những năm 90 của thế kỷ XX, 

Ấn Độ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cải cách và mở cửa nền kinh tế. 

Tuy nhiên, những năm gần đây, Thủ tướng Modi đã đặt ra một số ưu tiên kinh tế mới: 

bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất của Ấn Độ trước các thách thức từ Trung Quốc 

[Mary E, February 19, 2018]. Cụ thể, Ấn Độ đã tăng thuế và áp đặt mức thuế 20% 

đối với hai nhóm sản phẩm lớn mà Ấn Độ nhập từ Trung Quốc. Nhóm thứ nhất là các 

mặt hàng sử dụng nhiều lao động, cụ thể là đồ trang sức, đồng hồ, đồ chơi, đồ nội 

thất và giày dép. Nhóm ngành thứ hai mà Ấn Độ tăng mức thuế gấp đôi đối với Trung 

Quốc là các thiết bị điện tử và thông tin liên lạc gồm điện thoại di động, ti vi, các bộ 

phận và linh kiện điện tử như màn hình LCD/LED của tivi [Mary E, 2018]. Đầu tháng 

2/2021, trong bối cảnh Ấn Độ đang phải đối phó với đại dịch Covid 19 và căng thẳng 

với Trung Quốc tiếp tục gia tăng, Ấn Độ đã tăng thuế nhập khẩu đối với khoảng 30 

sản phẩm của Trung Quốc. Cụ thể, mức thuế đối với đèn và pin năng lượng mặt trời 

tăng từ 5% lên 15-20%. Các thiết bị như sạc điện thoại di động vốn được miễn thuế, 

nay bị áp thuế 10%. Các sản phẩm trong lĩnh vực điện tử, ô tô, hóa chất, da và nông 

nghiệp cũng tăng nhưng mức thấp hơn. Ngoài ra, các mặt hàng như mạch in và máy 

ảnh cho điện thoại di động đã tăng từ 0% lên 2,5%, máy nén cho tủ lạnh và điều hòa 

tăng từ 12,5% lên 15%. Đối với ô tô, thiết bị đánh lửa và truyền phát tín hiệu mức 

thuế tăng từ 7,5% và 10% lên 15% [Nikkei Asia, February 11, 2021]. 

(ii) Về kết quả triển khai công cụ kinh tế 
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Thâm hụt thương mại giảm nhẹ: Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, thương 

mại hai nước bùng nổ từ năm 2017. Cụ thể, giá trị thương mại hai chiều đạt mức kỷ 

lục: 84,44 tỷ USD trong năm 2017, tăng 18,63% so với năm 2016. Xuất khẩu của Ấn 

Độ sang Trung Quốc đã tăng 40%, do đó phần nào giảm sự sự thâm hụt thương mại 

của New Delhi với Bắc Kinh. Cụ thể, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung 

Quốc ở mức 51,08 tỷ USD trong năm tài chính 2016 - 2017, giảm nhẹ so với 12 tháng 

trước đó. Con số này dựa trên tổng giá trị thương mại 71,48 tỷ USD trong năm 2016 

-2017 [Manoj Joshi, 2018]. Tuy nhiên, từ cuối năm 2017 đến nay, mỗi bên vẫn giải 

quyết theo ý nguyện của riêng mình. Trung Quốc nỗ lực gia tăng sức ép thương mại 

lên Ấn Độ, ngược lại Ấn Độ cũng áp dụng các đòn “trả đũa” làm cho tình hình càng 

ngày thêm trầm trọng [Lê Văn Mỹ, 2018, tr.17-24]. Cuộc đàm phán thương mại giữa 

Ấn Độ và Trung Quốc vào tháng 7/2017 về các vấn đề liên quan đến nông sản đã 

không đạt được kết quả do không bên nào muốn nhượng bộ. Trung Quốc đã trì hoãn 

quyết định cấp phép cho gạo, thịt lợn và thịt bò của Ấn Độ vào thị trường nước này, 

trong khi đó Ấn Độ quyết định cấm nhập khẩu táo, lê, sữa và các sản phẩm sữa từ 

Trung Quốc [baomoi.com, 2017]. 

Bảng 3.1 Thương mại song phương Ấn - Trung giai đoạn 2015 - 2020 

Đơn vị: tỷ USD  

Năm Xuất 

khẩu Ấn 

Độ sang 

Trung 

Quốc 

% thay 

đổi 

Nhập 

khẩu của 

Ấn Độ từ 

Trung 

Quốc 

% thay 

đổi 

Mất cân 

bằng cán 

cân 

thương 

mại 

Tổng 

giá trị 

thương 

mại 

% thay 

đổi 

2015 13,4 -18,39 58,26 7,42 44,86 71,66 1,42 

2016 11,75 -12,29 59,43 2,01 47,68 71,18 -0,67 

2017 16,34 39,11 68,1 14,59 51,76 84,44 18,63 

2018 18,83 15,21 76,87 12,89 58,04 95,7 13,34 

2019 17,79 -4,55 74,92 -2,54 56,95 92,9 -2,93 

2020 

(từ tháng 1 

đến tháng 

9) 

15,32 14,9 45,18 -19,8 29,86 60,51 -13,1 

Nguồn: General Administration of Customs, China, 2021. 



 

 

133 

      Nếu trong năm 2000, thương mại song phương hai nước chỉ đạt 3 tỷ USD thì đến 

năm 2019, con số này đã lên đến 92,68 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là đối tác 

thương mại lớn thứ hai năm 2019 và là đối tác thương mại lớn nhất trong nửa đầu 

năm tài chính 2020 - 2021 của Ấn Độ. Mặc dù, chịu tác động của đại dịch Covid 19 

nhưng thương mại song phương của hai nước chỉ giảm 15% so với cùng kỳ giai đoạn 

trước. Trung Quốc chiếm 5% xuất khẩu và 14% nhập khẩu của Ấn Độ trong năm 

2019 [Sumanth Samsami, 2021].  

         Bảng 3.2: Giá trị thương mại và cơ cấu hàng hóa xuất - nhập khẩu song 

phương Ấn - Trung năm 2019 

Tổng giá trị hàng hóa nhập 

khẩu của Ấn Độ 

484 tỷ USD Tổng giá trị hàng hóa 

xuất khẩu của Ấn Độ 

325 tỷ 

USD 

Tổng giá trị hàng hóa nhập 

khẩu của Ấn Độ từ Trung 

Quốc 

85 tỷ USD Tổng giá trị hàng hóa 

xuất khẩu của Ấn Độ 

xuất khẩu sang Trung 

Quốc 

29 tỷ USD 

 

 % nhập 

khẩu của Ấn 

Độ từ Trung 

Quốc 

 % xuất 

khẩu của 

Ấn Độ sang 

Trung 

Quốc 

Máy móc thiết bị điện tử  34% Trang sức/đá quý 36% 

Lò phản ứng hạt nhân 

(Nuclear Reactors) 

18% Khoáng sản/quặng 

 

15% 

Các hóa chất hữu cơ  10% Các hóa chất hữu cơ 11% 

Đá quý/đồ trang sức 6% Các mặt hàng thủy sản 5% 

Sắt và thép 4% Máy móc, thiế bị điện 4% 

Các mặt hàng nhựa 4% Bông 4% 

Phân bón 2% Nhựa/polyme 3% 

Thiết bị y tế 2% Lò phản ứng hạt nhân  3% 

Linh kiện tự động 2% Sắt và thép 3% 

Nguồn: [Observer Research Foundation, 2021]; [Moneycontrol Research, 2020] 

        Do tác động của đại dịch Covid 19, 2 tháng đầu năm 2020, thương mại song 

phương hai nước giảm 12,4% xuống còn 12 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019. Đến 

tháng 4/2020, nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Quốc xuống mức kỷ lục, chỉ đạt 3,2 tỷ 

USD. Mặc dù hai nước có đụng độ ở biên giới tại Thung lũng Galwan vào giữa tháng 



 

 

134 

6/2020, sau đó, người tiêu dùng Ấn Độ đã kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc nhưng 

đến tháng 7/2020, nhập khẩu của Ấn Độ từ Trung Quốc đãng tăng lên đạt mức 5,6 tỷ 

USD [Ministry of Commerce, Moneycontrol Research, 2021]. 

Sau cuộc đụng độ ở Galwan, tháng 7/2020, Bộ Điện lực Ấn Độ đã ra thông báo 

về việc hạn chế nhập khẩu điện từ Trung Quốc. Bộ Đường sắt của quốc gia này cũng 

hủy hợp đồng trị giá  471 crore18 Rupee với công ty Trung Quốc. Chính phủ cũng ra 

quy định trích thẻ nguồn gốc quốc gia đối với một số sản phẩm trong danh mục mua 

sắm công để hạn chế các mặt hàng của Trung Quốc. Tương tự, công ty viễn thông 

nhà nước BSNL của Ấn Độ cũng tuyên bố không sử dụng thiết bị của công ty Huawei 

của Trung Quốc với lý do liên quan đến an ninh mạng và áp đặt thuế chống bán phá 

giá đối với một số mặt hàng như pin và mô đun năng lượng mặt trời. 

Ấn Độ cũng phụ thuộc rất nhiều vào các mặt hàng của Trung Quốc. Theo số liệu 

năm 2019, 70% linh kiện điện tử, 45% hàng tiêu dùng, 70% thành phần dược phẩm 

hoạt tính (API) và 40% hàng da là đến từ Trung Quốc [Sumanth Samsami, 2021]. 

Các mặt hàng chính xuất khẩu từ Ấn Độ sang Trung Quốc gồm: hóa chất hữu cơ, 

Quặng, xỉ, tro; nguồn nhiên liệu thô: dầu, khí đốt; Cá, hải sản giáp xác, chất dẻo và 

các nguyên liệu liên quan. Còn các mặt hàng Ấn Độ nhập khẩu từ Trung Quốc bao 

gồm: các thiết bị điện từ: máy ghi âm, tivi, máy chiếu, máy quay phim và các linh 

kiện điện tử liên quan; lò phản ứng hạt nhân, nồi hơi, máy móc và các thiết bị cơ khí; 

các hóa chất hữu cơ; phân bón [PHD Research Bureau, 2019]. 

FDI từ Trung Quốc tiếp tục chảy vào Ấn Độ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của 

Trung Quốc (FDI) vào Ấn Độ từ tháng 4/2000 đến tháng 6/2017 ở mức 1,67 tỷ USD, 

chỉ bằng 0,49% tổng FDI vào Ấn Độ so với cùng kỳ. Riêng năm 2017, các công ty 

Trung Quốc như Alibaba, Fosun, Baidu và Tencent đã đầu tư 5,2 tỷ USD vào 30 công 

ty mới thành lập ở Ấn Độ. Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc và các chi nhánh của 

tập đoàn này đã đầu tư khoảng 1,7 tỷ USD vào các công ty mới thành lập ở Ấn Độ 

như Paytm và BigBasket [Kashyap Arora, Rimjhim Saxena, 2018]. Từ giữa năm 

                                                           
18 1 crore = 10 triệu. 

https://southasianvoices.org/author/kashyapa/
https://southasianvoices.org/author/rimjhims/
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2017 đến nay, đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ chủ yếu tập trung vào các các dự 

án khởi nghiệp và lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật số.  

Bảng 3.3: Đầu tư FDI của Trung Quốc vào Ấn Độ giai đoạn 2014 - 2020 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

FDI (triệu 

USD) 

121 505 461 198,9 350,1 229,5 243,3 

Nguồn: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (2021). 

Các ngành, lĩnh vực mà Ấn Độ nhận được đầu tư lớn nhất của Trung Quốc là dược 

phẩm, sản xuất ô tô, thiết bị điện, dịch vụ và công nghệ. Trong đó, dược phẩm là 

ngành nhận được vốn FDI từ Trung Quốc nhiều nhất. Năm 2016 trở đi, không gian 

công nghệ của Ấn Độ bắt đầu chứng kiến dòng vốn tư nhân Trung Quốc đổ vào. Hàng 

chục công ty công nghệ và đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc như Alibaba (Paytm, 

BigBasket và Zomato) và Tencent (Ola, Flipkart và BYJU’s) đã mua lại cổ phần thiểu 

số hoặc kiểm soát trong các kỳ lân khởi nghiệp của Ấn Độ. Theo dữ liệu từ Invest 

India, các nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc như OPPO, 

VIVO, Xiaomi và Huawei đều đã đảm bảo 100% vốn FDI cho hợp đồng sản xuất các 

thiết bị điện tử ở Ấn Độ và đã thiết lập các nhà máy ở các bang Uttar Pradesh, Andhra 

Pradesh và Tamil Nadu. 

Bảng 3.4: Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu của các công ty Trung Quốc vào Ấn 

Độ giai đoạn 2007 - 2020 

Lĩnh vực Tổng vốn đầu tư 

 (triệu USD) 

Số lượng hợp 

đồng, thỏa thuận 

Đầu tư GI (đầu 

tư mới Green-

Field 

Investment) 

Nông nghiệp 510 3 4 

Năng lượng 1.590 7 4 

Môi trường 510 3 2 

Y tế, dược phẩm 1.080 1 - 

Kim loại 1.310 4 3 

Các lĩnh vực khác 4.310 12 5 
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Bất động sản 540 3 3 

Công nghệ 1.130 5 5 

Du lịch 1.270 2 0 

Giao thông 700 3 1 

Nguồn: [The China Global Investement Tracker, 2021]. 

Về đầu tư của Ấn Độ sang Trung Quốc, 

Bảng 3.5: FDI của Ấn Độ sang Trung Quốc giai đoạn 2014 - 2019 

Đơn vị: triệu USD 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tổng FDI 73.86 79.82 45.54 61.52 23.24 41.39 

Nông - lâm nghiệp và thủy sản 6.91 4.22 11.61 0 0 0 

Các ngành sản xuất linh kiện 31.29 11.39 4.94 24.24 10.96 14.8 

Thương mại, dịch vụ bán lẻ, sửa 

chữa ô tô, xe máy 

18.94 2.23 0.74 9.92 11.27 21.57 

Các hoạt động tài chính, bảo hiểm 16.73 61.97 28.23 27.36 1 5.02 

Các hoạt động dịch vụ khác 0 0.01 0.02 0 0 0 

Nguồn: [investmentmap.org, 2020] 

Để đáp ứng nhu cầu thị trường rộng lớn, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, nâng cao 

chuỗi giá trị gia tăng, Ấn Độ cũng đẩy mạnh đầu tư FDI vào Trung Quốc. Tuy nhiên, 

có thể thấy, trong so sánh với FDI từ Trung Quốc vào Ấn Độ, thì FDI của Ấn Độ 

chảy vào Trung Quốc khiêm tốn hơn và chủ yếu tập trung trong lĩnh vực máy móc và 

linh kiện điện tử. Hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Trung Quốc 

thường hoạt động với tư cách là văn phòng đại diện, Doanh nghiệp được thành lập 

hoàn toàn bằng vốn nước ngoài (WOFE), Liên doanh với các công ty Trung Quốc 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và CNTT và các dịch vụ hỗ trợ CNTT, thương mại, 

ngân hàng và các hoạt động liên doanh [Ministry of External Affairs, 2019]. 
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Nguyên nhân cho mối quan hệ kinh tế hai nước xuất phát từ lợi ích mà hai bên 

mang lại cho nhau. Quy mô khổng lồ của nền kinh tế của Trung Quốc, tầng lớp trung 

lưu đang phát triển và sức mua của nền kinh tế tiêu dùng trong nước mang lại tiềm 

năng to lớn về thị trường hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ cũng như nguồn đầu tư lớn 

hơn. Đặc biệt Ấn Độ đang có kế hoạch tăng cường ngành công nghiệp sản xuất và 

Trung Quốc có kế hoạch tăng chuỗi giá trị liên quan đến lĩnh vực này. Mặt khác, 

trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với chính sách thuế của Mỹ, thì bên 

cạnh các biện pháp tự vệ thương mại, Bắc Kinh đang tìm đến New Delhi như một đối 

tác kinh tế tiềm năng. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn cũng đã đưa 

ra tuyên bố để giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại của Ấn Độ trong quan hệ với 

Trung Quốc [Ralph Jennings, 2018]. 

Tuy nhiên, thông qua công cụ kinh tế, thách thức trong hợp tác kinh tế mà Ấn Độ 

dưới thời Thủ tướng Modi đang gặp phải đó là: Trong năm 2014-2015, Trung Quốc 

là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ với tổng giá trị thương mại là 72,3 tỷ USD. 

Tuy nhiên, trong mối quan hệ kinh tế - thương mại với Trung Quốc, Ấn Độ đã và 

đang phải đối mặt với 5 bất lợi: một là, mối quan hệ thương mại hai nước rất mất cân 

bằng theo hướng có lợi cho Trung Quốc do Ấn Độ thâm hụt thương mại 48,5 tỷ USD 

trong giai đoạn 2014 - 2015 [Department of Commerce, India, 2016]. Đến năm 2018 

- 2019, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Theo số liệu 

của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, giá trị nhập khẩu của Ấn Độ năm 2018 

-2019 là 70,32 tỷ USD còn xuất khẩu cũng trong thời gian này chỉ đạt 16,75 tỷ USD 

[Department of Commerce, India, 2020]. Hai là, không chỉ vấn đề thâm hụt thương 

mại, mà trong quan hệ kinh tế Ấn - Trung, Ấn Độ cũng gặp bất lợi do là nước xuất 

khẩu nguyên liệu thô sang Trung Quốc trong khi mua hàng hóa sản xuất của Trung 

Quốc. Ba là, Ấn Độ cũng ở thế lưỡng nan trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc bởi 

hiện nay Trung Quốc đang sử dụng thặng dư thương mại của mình với Ấn Độ để tài 

trợ cho việc kiềm chế Ấn Độ bằng cách xây dựng một hành lang kinh tế trị giá 46 tỷ 

USD ở Pakistan [Brahma Chellaney, 2016]. Bốn là, Ấn Độ cũng đang lo ngại về vấn 

đề “chính trị” trong các lĩnh vực và dự án đầu tư quan trọng  của Trung Quốc ở Ấn 
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Độ. Và năm là, Trung Quốc có các động thái hạn chế các công ty Ấn Độ tiếp cận thị 

trường Trung Quốc đối với các lĩnh vực mà Ấn Độ có lợi ích cạnh tranh [Economic 

Times, 16 September 2014]. Hiện nay, Trung Quốc đang đề nghị Ấn Độ ký kết FTA 

song phương để thúc đẩy các hoạt động thương mại và tài chính, nhưng Ấn Độ vẫn 

chưa quyết định vì lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của 

các công ty Ấn Độ và thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước. 

3.3.3 An ninh - quốc phòng 

An ninh - quốc phòng là lĩnh vực cho thấy sự triển khai tổng hợp đồng thời và 

song song các chính sách: hợp tác, quản lý xung đột, cân bằng quyền lực và kiềm chế 

của Chính phủ Modi đối với Trung Quốc: 

(i) Triển khai chính sách hợp tác 

Mặc dù không phải là trọng tâm trong khía cạnh hợp tác giữa Ấn Độ và Trung 

Quốc nhưng cuộc tập trận chống khủng bố và các hoạt động cứu trợ Nhân đạo và 

thảm họa (HARD) giữa hai nước đã diễn ra dưới sự ủy quyền của Liên hợp Quốc. 

Bên cạnh đó, hai nước cũng triển khai các cuộc tập trận “Hand in Hand” (Tay trong 

tay). Cuộc tập trận này có ý nghĩa biểu tượng rất lớn cho mối quan hệ căng thẳng an 

ninh giữa hai nước, đó là giúp xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai nước. Cuộc diễn 

tập này đã diễn ra 7 lần, trong đó năm 2004, 2016 và 2019 được tổ chức tại Ấn Độ, 

còn năm 2017 bị gián đoạn do căng thẳng 72 ngày tại cao nguyên Doklam. 

Bên cạnh sự kiện này, Ấn Độ và Trung Quốc còn có các hoạt động hợp tác có 

tính “ngoại giao quân sự” sau: tháng 2/2016, trong Lễ duyệt binh Hải quân của Ấn 

Độ được thực hiện tại Visakhapatnam, hai tàu hải quân Trung Quốc đã tham gia. 

Ngày 13/11/2018, Đối thoại Quốc phòng và An ninh thường niên (ADSD) Ấn - Trung 

lần thứ 9 đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Bên cạnh đó, tháng 4/2019, hai tàu hải quân 

của Ấn Độ, INS Kolkata và INS Shakti đã tham gia lễ duyệt binh hải quân của Trung 

Quốc tổ chức tại Thanh Đảo, Sơn Đông. Ngoài ra, Ấn Độ và Trung Quốc cũng có Cơ 

chế Đối thoại Cấp cao về Chống Khủng bố và An ninh. Cơ chế này đã tổ chức cuộc 

họp đầu tiên tại Bắc Kinh vào tháng 9/2016. 
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(ii) Triển khai chính sách quản lý xung đột đối với vấn đề biên giới 

Khía cạnh xung đột được thể hiện rất rõ ở tranh chấp biên giới. Đây là khía cạnh 

xung đột có từ trước khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền nhưng trong giai đoạn 2014 

-2019, khía cạnh xung đột này vẫn tiếp diễn và có những những diễn biến mới, trong 

đó vấn đề biên giới giữa hai nước đang phát triển theo chiều hướng “hòa bình lạnh”. 

Việc triển khai chính sách quản lý xung đột của Ấn Độ đối với Trung Quốc được 

thể hiện rất rõ trong cách xử lý vấn đề của Ấn Độ đối với sự kiện đụng độ ở cao 

nguyên Doklam (năm 2017), vấn đề Jammu và Karshmir (2019) và sự kiện ở thung 

lũng Galwan (tháng 5/2020). 

Đối với sự kiện ở cao nguyên Doklam (tháng 6-8/2017) 

Cao nguyên Doklam là một vùng đất trên dãy Himalaya gần ngã ba Bhutan, Tây 

Tạng và bang Sikkim của Ấn Độ - khu vực có vị trí chiến lược nối khu vực trung tâm 

của Ấn Độ với 7 bang quan trọng ở khu vực Đông Bắc Ấn. Xung đột diễn ra khi 

Trung Quốc bắt đầu xây dựng một con đường trên lãnh thổ mà Buhtan tuyên bố chủ 

quyền tại cao nguyên Doklam - khu vực mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ của 

mình nhưng Ấn Độ lại công nhận là một phần của Bhutan. Dự án này bị Buhtan phản 

đối. Với tư cách là đồng minh gần như duy nhất của Ấn Độ ở khu vực Nam Á, New 

Delhi ủng hộ tuyên bố của Buhtan và sau đó quyết định tăng quân số của mình ở khu 

vực này19. Sau hơn 70 ngày giàn quân ở biên giới kể từ ngày 16/6/2017, hai bên đã 

giải quyết ổn thỏa và đều rút quân khỏi khu vực tranh chấp. Một quan chức Bộ Ngoại 

giao Ấn Độ tuyên bố với hãng tin AP rằng hai bên đã đồng ý trở lại “nguyên trạng”. 

Như vậy, có thể thấy, đây là kiểu dàn quân “mặt đối mặt”, “bốn mắt nhìn nhau” để 

phô trương sức mạnh và để giúp “giữ nguyên hiện trạng” ở khu vực tranh chấp” [Lê 

Thị Hằng Nga, 20/8/2017]. 

                                                           
19 Ấn Độ và Bhutan vốn có hiệp định về hợp tác được ký kết từ năm 1949 và đã ký lại vào năm 2007. Theo 

hiệp định đó, Ấn Độ được phép can thiệp vào các công việc của Bhutan để giúp bảo vệ an ninh cho Bhutan. 

Ngoài ra, trong sự kiện này phía Bhutan cũng đưa ra đề nghị Ấn Độ can dự đê giúp họ giải quyết những lo ngại 

về an ninh của quốc gia. Bhutan cũng là nước duy nhất trong khu vực mà Trung Quốc không có mối quan hệ 

ngoại giao trực tiếp. Mọi việc với Bhutan, Trung Quốc phải giải quyết qua phái đoàn ngoại giao ở Dehli [Lê 

Thị Hằng Nga, 20/8/2017]. 
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Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá, đây là bước đi khôn ngoan của cả Ấn Độ và Trung 

Quốc, bởi nếu có xung đột quân sự diễn ra, đối với cả hai nước sẽ “mất nhiều hơn 

được”. Còn đối với Thủ tướng Modi, sự kiện này cho thấy hiệu quả của chính sách 

quản lý xung đột với Trung Quốc, thể hiện ở các lập trường:  

Thứ nhất, quyết tâm giải quyết và quyết định can dự đúng thời điểm. Điều này 

được thể hiện quyết tâm của Ấn Độ rằng, New Delhi sẽ chấp nhận giải quyết bất đồng 

với Bắc Kinh nhưng sẽ không chấp nhận những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi 

hiện trạng từ phía Trung Quốc. Và giải quyết vấn đề chỉ được thực hiện thông qua 

biện pháp đàm phán. Hơn nữa, khi quyết định can dự giúp đỡ Bhutan, đây không chỉ 

đơn thuần là vấn đề đảm bảo cam kết trong quan hệ với Bhutan, bởi xét về khía cạnh 

an ninh, con đường mà Trung Quốc tiến hành xây dựng có khả năng cắt đứt dải đất 

hẹp nối vùng trung tâm của Ấn Độ với các bang Đông Bắc Ấn trong trường hợp xảy 

ra chiến tranh, còn ở góc độ chiến lược, hành động của Trung Quốc vừa là phép thử 

đối với các cam kết của Ấn Độ đối với các đối tác truyền thống ở Nam Á, vừa là bài 

toán thử đối với vai trò chính trị và an ninh ở New Delhi ở khu vực ảnh hưởng truyền 

thống của mình .  

Thứ hai, kiềm chế. Mặc dù, một chính sách quyết đoán là rất cần thiết, nhưng xét 

về tổng thể và lợi ích lâu dài thì kiềm chế cũng vậy. Trong sự kiện ở Doklam, trước 

các hành động và các tuyên bố có tính “răn đe” của Trung Quốc khi truyền thông nhà 

nước của Trung Quốc đã liên tục đề cập đối với New Delhi về những hậu quả nghiêm 

trọng nếu nước này không chịu rút quân. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ vẫn rất kiềm chế 

và hạn chế những lời lẽ có tính chất trả đũa - vốn có thể làm leo thang tình hình nhằm 

kiềm chế các hoạt động có tính hung hăng của Trung Quốc đối với Bhutan và làm 

phức tạp thêm quan hệ Ấn - Trung.  

Thứ ba, tăng cường năng lực để luôn sẵn sàng ứng phó và không bị động. Giải 

quyết vấn đề phức tạp và nhạy cảm như vấn đề biên giới đòi hỏi việc sử dụng tổng 

hợp các công cụ ngoại giao, quân sự và các năng lực khác nhằm gây sức ép lên đối 

phương. Trái ngược với cuộc chiến tranh biên giới năm 1962, lúc đó Ấn Độ ở trong 

thế bị động và năng lực kinh tế và quân sự cũng yếu kém hơn Trung Quốc nên thất 
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bại trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng với Bắc Kinh. Ấn Độ dưới thời Thủ tướng 

Modi đã khác, mặc dù chưa thể ngang bằng với Trung Quốc về sức mạnh kinh tế và 

quân sự nhưng hoàn toàn đủ khả năng để đáp trả các động thái có tính gây hấn của 

Trung Quốc mà không bị rơi vào thế bị động. Trong bối cảnh đang diễn ra căng thẳng 

ở Doklam, phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày độc lập Ấn Độ, Thủ tướng Modi nhấn 

mạnh: “An ninh đất nước là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Dù là đường biển hay 

biên giới, không gian hay không gian mạng, Ấn Độ hiện nay có khả năng giải quyết 

mọi thách thức an ninh” [dnaindia.com, August 18, 2017]. Sự sẵn sàng can dự của 

Ấn Độ đối với sự kiện ở cao nguyên Doklam cũng là câu trả lời của New Delhi đối 

với Bắc Kinh về sức mạnh quân sự và kinh tế hiện nay của nước này. 

Và thứ tư, quản lý xung đột để hợp tác. Chính phủ Modi hoàn toàn nhận thức được 

rằng, biên giới chỉ là một phần quan trọng trong mối quan hệ của một Ấn Độ đang 

nổi lên và một Trung Quốc đang trỗi dậy. Do vậy, cạnh tranh và tiềm ẩn xung đột chỉ 

là một chiều cạnh khác trong mối quan hệ đa diện Ấn - Trung. Nên quản lý xung đột 

không phải là thụ động đối phó, mà bước đi để để tạo ra các kênh để giải quyết xung 

đột, mâu thuẫn cũng như mở ra cánh cửa hợp tác trong lĩnh vực khác. 

Đối với vấn đề Jammu và Kashmir 

Jammu và Kashmir là khu vực lãnh thổ đang có tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan. 

Trung Quốc liên quan đến vấn đề này do: mục tiêu quốc tế hóa vấn đề Jammu và 

Kashmir của Pakistan; với tư cách là “đối tác chiến lược mọi hoàn cảnh”, Pakistan đã 

yêu cầu sự hỗ trợ từ Trung Quốc trước sự kiện Ấn Độ sửa đổi hiến pháp và biến 

Jammu và Kashmir từ một tiểu bang có quyền tự chủ tương đối trở thành một lãnh 

thổ liên minh, chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền trung ương. 

Cụ thể, vào tháng 8/2019, sau khi được sự chấp thuận của Hạ viện và Tổng thống, 

Chính phủ Modi đã chính thức bãi bỏ điều 370 và Điều 35A của Hiến pháp, theo đó 

trao cho bang Jammu và Kashmir các quyền đặc biệt trong liên bang Ấn Độ. Điều 

này có nghĩa, Chính phủ Ấn Độ biến Jammu và Kashmir từ một tiểu bang có quyền 

tự chủ tương đối trở thành một lãnh thổ liên minh, chịu sự quản lý trực tiếp của chính 

quyền trung ương và biến Ladakh - khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc 
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nằm trọn ở phía Đông của bang Jammu và Kashmir - thành một lãnh thổ liên minh 

độc lập, tách rời khỏi bang Jammu và Kashmir, chịu sự quản lý trực tiếp của New 

Delhi [Press Information Bureau, 2019, August 6]. Phản ứng trước sự kiện này, để 

quốc tế hóa vấn đề, Ngoại trưởng Pakistan đã đến Bắc Kinh và có động thái kêu gọi 

sự hỗ trợ từ Trung Quốc, sau đó phát ngôn viên của Trung Quốc đã chỉ trích động 

thái của Ấn Độ đối với Ladakh và nhấn mạnh rằng: “điều này thách thức các lợi ích 

chủ quyền của Trung Quốc” [Vinay Kaura, 2020, p.6]. Trước tuyên bố của Trung 

Quốc, Chính phủ Modi đã ra thông cáo: “Ấn Độ không can dự vào công việc nội bộ của 

các quốc gia khác, nên hi vọng các quốc gia khác cũng nên hành động như vậy” 

[Chaudhury, 2019b]. Điều này tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm Trung 

Quốc của Ngoại trưởng Jaishankar năm 2019. Theo Tân hoa xã, Ngoại trưởng Vương 

Nghị tiếp tục nêu lên quan điểm của Bắc Kinh đối với Kashmir và hi vọng Ấn Độ sẽ 

“đóng vai trò mang tính xây dựng đối với hòa bình và ổn định khu vực” [Xinhua, 

2019]. Ngoại trưởng Jaishankar đã trả lời với người đồng cấp Trung Quốc rằng: 

“những thay đổi lập pháp liên quan đến Jammu và Kashmir là vấn đề nội bộ của Ấn 

Độ… và không liên quan đến LAC với Trung Quốc” [Ministry of External Affairs, 

2019a, August 12]. Động thái này cho thấy, Ấn Độ sẽ không chấp nhận sự can thiệp 

hoặc các hành động phi lý của Trung Quốc đối với vấn đề Jammu và Kashmir. 

Việc Chính phủ Modi bãi bỏ điều 370 và Điều 35A của Hiến pháp, liên quan đến 

vấn đề Jammu và Kashmir đã tạo ra một bất đồng mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc20. 

Bắc Kinh đã lên tiếng ủng hộ Pakistan và giúp đỡ Pakistan trong việc quốc tế hóa vấn 

đề Kashmir bằng cách tìm kiếm sự can thiệp của Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc 

(UNSC) đối với động thái của Ấn Độ nhằm thay đổi hiện trạng của Jammu và 

Kashmir. Tuy nhiên các nỗ lực chung của Trung Quốc và Pakistan đã thất bại vì trong 

cuộc họp diễn ra vào ngày 16/8/2019, hầu hết các thành viên của UNSC cho rằng 

không cần thiết phải có bất kỳ tuyên bố hoặc tham vấn nào đối với vấn đề Jammu và 

                                                           
20 Hiện nay, Trung Quốc đang kiểm soát Thung lũng Shaksgam thuộc khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát 

(PoK) do được Pakistan nhượng lại cho Trung Quốc theo thỏa thuận biên giới năm 1963, tuy nhiên Ấn Độ 

không công nhận điều này. Thỏa thuận này đã mở đường cho việc xây dựng Đường cao tốc Karakoram giữa 

Trung Quốc và Pakistan. 
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Kashmir [News18, 2019]. Đến tháng 1/2020, Trung Quốc tiếp tục một nỗ lực khác tại 

Liên hợp Quốc để quốc tế hóa vấn đề Kashmir nhưng vẫn thất bại bởi 14 thành viên 

khác của UNSC cho rằng, vấn đề này không cần phải thảo luận thêm [Mohan, 2020]. 

Sau đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã ra thông cáo rằng, Kashmir là vấn đề song phương 

giữa Ấn Độ và Pakistan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ yêu cầu “Trung Quốc chấp nhận sự 

đồng thuận toàn cầu (global consensus) về Kashmir và tránh nêu vấn đề này tại Liên 

hợp Quốc” [Associated Press, 2020]. Sự kiện này được xem là một thành công ngoại 

giao của Chính phủ Modi đối với Trung Quốc. Bởi qua sự kiện này cho thấy, Ấn Độ 

không những nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mà còn tiếp tục duy trì các 

khía cạnh quan hệ khác với Trung Quốc bất chấp những bất đồng về vấn đề biên giới 

khi năm 2019 vẫn được hai nước tổ chức 70 hoạt động để kỷ niệm 70 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao, trong đó, năm 2020 được lãnh đạo hai nước đồng ý là “Năm giao 

lưu nhân dân và văn hóa Ấn - Trung” [Ministry of External Affairs, 2019b]. 

Đối với sự kiện ở thung lũng Galwan (tháng 5/2020) 

Trong sự kiện này, mặc dù vẫn duy trì chính sách quản lý xung đột nhưng phản 

ứng của Ấn Độ quyết đoán hơn. Cuộc đụng độ này diễn ra trong bối cảnh cả Ấn Độ 

và Trung Quốc đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở khu vực biên giới. Từ khi trở 

thành Thủ tướng Ấn Độ (2014), Modi đã quyết định xây dựng và mở rộng các con 

đường ở 4 khu vực biên giới, trong phạm vi 100km của LAC ở Arunachal Pradesh 

và Sikkim ở phía Đông, Himachal Pradesh và Uttarakhand ở phía Tây. Các dự án ở 

đây triển khai khá chậm tuy nhiên từ sau vụ động độ với Trung Quốc ở cao nguyên 

Doklam (2017), các dự án này được đẩy mạnh, với trọng tâm là xây dựng cơ sở hạ 

tầng quân sự như mở đường, tiền đồn biên giới, hàng rào, bãi đỗ xe, đèn pha,... cũng 

như các dự án hạ tầng dân sự như mở đường, bến bãi đỗ xe. Thung lũng Galwan, nằm 

ở vùng Ladakh, dọc theo LAC giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Cuộc đụng độ bắt đầu 

vào ngày 5-6/5/2020 khi xảy ra xô xát giữa các đội tuần tra của Ấn Độ và Trung Quốc 

bên bờ phía Bắc của hồ Pangong Tso thuộc khu vực Ladakh. Đến giữa tháng 6/2020 thì 

tình hình ở biên giới được kiểm soát. Kể từ năm 1975, đây là cuộc xung đột đầu tiên 

dẫn đến thương vong binh lính của cả hai bên, là sự leo thang quân sự căng thẳng nhất 
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giữa hai nước trong gần nửa thập kỷ qua. Theo đó, ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt 

mạng, còn Trung Quốc thì không đưa ra con số chính thức [Vinay Kaura, 2020, p.2]. 

Sự kiện này dường như làm sụp đổ những kết quả của hai hội nghị thượng đỉnh không 

chính thức giữa Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2018 và 2019 đồng 

thời thúc đẩy sự thay đổi trong nhận thức của giới chính sách Ấn Độ đối với Bắc Kinh. 

Trước khi diễn ra đụng độ ở Ladakh, về tổng thể Chính phủ Modi luôn duy trì cách 

tiếp cận “đồng thuận Vũ Hán” với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau sự kiện này, Ấn Độ đã 

có bắt đầu có các động thái “trả đũa”. Cụ thể, các dự án cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ do các 

nhà thầu Trung Quốc thực hiện đã bị đình chỉ hoặc thu hồi. Khoảng 60 ứng dụng của 

Trung Quốc cũng bị cấm hoạt động ở Ấn Độ [Sunil, S., & Beniwal, V., 2020, July 1]. 

Thậm chí đối với vấn đề Hồng Kông, tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp 

Quốc (UNHRC) ở Geneva ngày 1/7/2020, đại diện thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp 

Quốc phát biểu: “chúng tôi (Ấn Độ) đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến gần đây ở 

Hồng Kông” và mặc dù không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc nhưng nhấn mạnh rằng: 

“Ấn Độ hy vọng rằng các bên liên quan sẽ xem xét, giải quyết vấn đề một cách đúng 

đắn, nghiêm túc và khách quan” [ANI, 2020 July 1]. Bằng các biện pháp kinh tế và 

chính trị, Ấn Độ đang có những bước đi quyết đoán hơn trong quan hệ với Trung Quốc. 

(iii) Triển khai chính sách cân bằng quyền lực và kiềm chế ở cấp độ hệ thống 

Yếu tố cạnh tranh thể hiện ở khía cạnh nhiều khía cạnh. Thứ nhất, mặc dù về kinh 

tế, Ấn Độ không phải là đối thủ “nặng ký” của Trung Quốc, nhưng ở khía cạnh chính 

trị, New Delhi vẫn duy trì một sự hiện diện, ảnh hưởng mạnh mẽ ở khu vực biên giới 

của cả Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là ở Nam Á. Thứ hai, cạnh tranh trong quan 

điểm giữa hai nước về tư cách thành viên của Ấn Độ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp 

Quốc, Nhóm các nước cung cấp hạt nhân, sự chia sẻ các lợi ích toàn cầu, tự do hàng 

hải, tôn trọng pháp luật quốc tế và cách tiếp cận để ứng phó với chủ nghĩa khủng bố. 

Thứ ba, sự tăng trưởng kinh tế nhanh của hai đối thủ ở châu Á, và sự đối lập về hệ 

thống quản trị - trong khi quyền lực chính trị ở Trung Quốc ngày càng tập trung thì ở 

chiều ngược lại Ấn Độ ngày càng mở rộng và khẳng định các giá trị dân chủ. Thứ tư, 

là cạnh tranh ảnh hưởng chiến lược ở các địa bàn, khu vực có lợi ích của hai nước. 
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Nếu trong lịch sử, Trung Quốc được xem là một thách thức trên lục địa xét về 

mặt quân sự của Ấn Độ, thì hiện nay, Bắc Kinh đang trở thành một thách thức cả trên 

lục địa lẫn trên biển/đại dương đối với New Delhi. Trong đó, Ấn Độ Dương được 

xem là địa bàn cạnh tranh của hai nước. Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của 

Trung Quốc ở các láng giềng trực tiếp của Ấn Độ là Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka 

và Myanmar trong thập kỷ qua cùng với việc thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài 

đầu tiên của Trung Quốc ở Djibouti gần đây đã khiến Ấn Độ lo ngại về việc bị Trung 

Quốc bao vây quân sự trên biển [James R Holmes, 2008, pp.367-394]. Ngoài ra, việc 

Trung Quốc ngày càng nỗ lực quân sự hóa và các hoạt động có tính gây hấn ở Biển 

Đông cũng sẽ giúp Bắc Kinh có khả năng triển khai sức mạnh quân sự của mình ở eo 

biển Malacca trong tương lai gần. Đây chính là thách thức trực tiếp đối với lợi ích và 

an ninh hàng hải của Ấn Độ. Từ trước đến nay, Ấn Độ luôn có lợi thế hơn so với 

Trung Quốc ở eo biển Malacca do Ấn Độ có căn cứ quân sự ba binh chủng ở Port 

Blair (quần đảo Andaman và Nicobar). Mặc dù Ấn Độ khó có thể thực hiện chiến 

lược “phong tỏa biển” hoặc “kiểm soát biển” đối với Trung Quốc ở eo biển Malacca 

hoặc các địa bàn khác ở Ấn Độ Dương, nhưng Ấn Độ đang tăng cường năng lực quân 

sự và xây dựng quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng chí hướng như Mỹ để tăng 

cường khả năng răn đe đối với đối thủ của mình. Nhận thức được bản chất lâu dài của 

thách thức từ Trung Quốc đối với Ấn Độ ở Ấn Độ Dương trong bối cảnh sự bất cân 

xứng sức mạnh ngày càng gia tăng giữa hai nước, đại sứ Ấn Độ tại Mỹ từ năm 2007 

đã nhấn mạnh rằng “khía cạnh Thái Bình Dương của Mỹ nên được đưa vào chính 

sách hướng Đông của Ấn Độ” [Ronen Sen, 28 June 2007], còn Thủ tướng Singh cũng 

khẳng định vai trò của Ấn Độ là “chủ thể cung cấp an ninh” ở Ấn Độ Dương [Vinay 

Kumar, 2013] và động thái này của Ấn Độ cũng được Mỹ ủng hộ. Các chính sách 

này của các chính phủ tiền nhiệm đã và đang được Thủ tướng Modi tiếp tục kế thừa 

và phát triển, được thể hiện rõ qua tuyên bố “tầm nhìn chung về châu Á và Ấn Độ 

Dương” với Mỹ [The White House, 25 January 2015]. Cạnh tranh chiến lược ở Nam 

Á, quyền lực khu vực của Ấn Độ đã phần nào bị suy yếu bởi sự tham gia kinh tế ngày 
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càng tăng của Trung Quốc với các nước láng giềng của Ấn Độ là Bangladesh, 

Maldives, Nepal, Pakistan và Sri Lanka.  

Cạnh tranh ảnh hưởng ở Ấn Độ Dương - khu vực vốn được xem là vùng ảnh 

hưởng truyền thống, “sân sau chiến lược”, “miền hợp pháp” và “vận mệnh hiển 

nhiên” của Ấn Độ” [Asia-Pacific Center for Security Studies, 2003]. Ở địa bàn cạnh 

tranh này, mặc dù Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc do nằm ở vị trí chiến lược ở Ấn 

Độ Dương cũng như SLOCs quan trọng gồm cả “con đường tơ lụa trên biển” của 

Trung Quốc nhưng ở chiều ngược lại, Trung Quốc có lợi thế về mặt kinh tế thông qua 

các khoản viện trợ, đầu tư và những đòn bẩy khác với các quốc đảo ở đây. Hiện nay 

“con đường tơ lụa trên biển” là “mưu kế con ngựa thành Troy” (ám chỉ hành động 

nghi binh) đề bành trướng vị thế địa chính trị của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương” 

[TTXVN, 13/1/2005] thông qua đẩy mạnh hiện diện và phát triển các tuyến vận tải 

biển, hành lang năng lượng xuyên lục địa thông qua Trung Á, được các nhà phân tích 

Mỹ gọi là “Chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc. Để đối trọng, cạnh tranh với Trung 

Quốc, Ấn Độ cũng đang đề cập đến một kế hoạch mang tên “chiếc vòng cổ kim 

cương” [Dalbir Ahlawat, 12 July 2012], với các căn cứ ở nội địa như Kochi, Karwar, 

Mumbai và Vishakhapatnam và với các quốc đảo ở Ấn Độ Dương - Lakshadweep, 

quần đảo Andaman, quần đảo Nicobar, quan hệ đối tác với Seychelles, Mauritius, 

Madagascar và Oman như một gọng kìm đối với Trung Quốc.  

Bên cạnh Nam Á/Ấn Độ Dương, cạnh tranh chiến lược giữa hai nước còn thể 

hiện ở các địa bàn khác như như Đông Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mỹ Latinh. Ở 

những địa bàn này, Trung Quốc có ưu thế vượt trội hơn so với Ấn Độ bởi sức mạnh 

kinh tế, và mặc dù là nước đi sau nhưng Ấn Độ vẫn kiên trì cạnh tranh. Ở các khu 

vực này, trong khi đối với Trung Quốc là những bước đi chiến lược đầy toan tính 

(thông qua BRI), thì Ấn Độ chủ yếu là những phản ứng mang tính chiến thuật. 
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Tiểu kết chương 3 

Như vậy, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi 

là một tập hợp các phản ứng chiến lược và sự thay đổi sách lược đối với một nước 

láng giềng đang trỗi dậy quyết đoán. Dựa trên cách tiếp cận thực dụng, nhằm đảm 

bảo lợi ích quốc gia trên hết và nhìn nhận Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ 

nên việc triển khai đồng thời bốn chính sách: hợp tác, quản lý xung đột, cân bằng 

quyền lực và kiềm chế ảnh hưởng là những bước đi mang tính chiến lược của Chính 

phủ Modi. Trong chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc đấu tranh là yếu tố cần thiết 

trong khi hợp tác là một lựa chọn khi có thể. Hiện nay, thứ nhất, Ấn Độ và Trung 

Quốc là láng giềng, hai nước không thể không có vấn đề. Thứ hai, cả hai nước đều là 

nước lớn, trỗi dậy đồng thời, do đó, quan hệ hai nước sẽ vừa là đối tác hợp tác vừa là 

đối thủ cạnh tranh, hợp tác và cạnh tranh sẽ cùng tồn tại và trở thành trạng thái bình 

thường trong quan hệ hai nước [TTXVN, 2018, tr.69-70]. Do đó, một đặc điểm dễ 

thấy trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc là chính sách hợp tác được triển 

khai đồng thời với chính sách kiềm chế. Nguyên nhân là do sự chi phối bởi lợi ích 

kinh tế và cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ với Bắc Kinh của New Delhi. Điều 

này tác động trực tiếp đến cách hành xử của New Delhi đối với Bắc Kinh ở cấp độ 

song phương và đa phương. 

So với giai đoạn trước chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ 

tướng Modi không có sự thay đổi nhiều về bản chất, mà do tác động của bối cảnh 

quốc tế và khu vực đã thúc đẩy Ấn Độ có những điều chỉnh mang tính chiến thuật 

trong ngắn hạn để phù hợp với chiến lược trong dài hạn và thích ứng với tình hình 

khu vực và quốc tế. Nhưng những điều chỉnh mang tính chiến thuật này tác động tích 

cực đến mối quan hệ song phương hai nước, đặc biệt là trong vấn đề biên giới và 

quan hệ kinh tế. Điều đó cho thấy, chỉ khi không xung đột, không đối đầu, tôn trọng 

lẫn nhau và hợp tác cùng thắng thì Ấn - Trung mới có thể duy trì mối quan hệ láng 

giềng ổn định ở châu Á. Nhưng trong tương lai gần, điều này khó xảy ra. Do đó, cạnh 

tranh, hợp tác, xung đột và ngăn chặn sẽ tiếp tục là những khía cạnh đan xen, trong 

đó yếu tố vừa hợp tác vừa cạnh tranh là rõ nét nhất. 



 

 

148 

CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT CHÍNH SÁCH CỦA ẤN ĐỘ ĐỐI VỚI  

TRUNG QUỐC (2014 - 2019) VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 

Trên cơ sở các nội dung đã được trình bày ở ba chương trước, chương này sẽ nhận 

xét, đánh giá lại chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc, rút ra những 

đặc điểm chính sách đối ngoại của Ấn Độ, qua đó chỉ ra những thành tựu và hạn chế 

của chính sách cũng như những tác động của chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc đến khu vực. 

4.1 Đánh giá chung 

Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ I (2014 - 2019) của 

Thủ tướng Modi có những vấn đề nổi bật sau: 

Một là, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc không chỉ là kết quả của sự 

tác động tổng hợp các nhân tố bên trong và bên ngoài mà đây còn là sản phẩm của tư 

duy chiến lược Ấn Độ dưới sự ảnh hưởng của bối cảnh lịch sử, văn hóa chiến lược 

quốc gia, nền tảng tư tưởng, các lực lượng kinh tế, chính trị, xã hội cũng như thế giới 

quan của Narendra Modi. Những điều này đã định hướng mục tiêu, nguyên tắc, nội 

dung cũng như quá trình triển khai và hiệu quả chính sách. Do đó, chính sách của Ấn 

Độ đối với Trung Quốc không chỉ là chiến lược chủ động bởi sự tác động của các yếu 

tố bên trong và bên ngoài mà còn là sự phản ứng đối với tình thế, là các động thái có 

tính chủ động, phản ánh văn hóa chiến lược của Ấn Độ. 

Hai là, bên cạnh các yếu tố cấp độ hệ thống và khu vực, chính sách của Ấn Độ 

đối với Trung Quốc chịu ảnh hưởng rõ nét của yếu tố cá nhân Thủ tướng Modi. Điều 

này được thể hiện ở các điểm sau: thứ nhất, Thủ tướng Modi là người có tính cách 

quyết đoán, và chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi yếu tố 

này. Thứ hai, chính sách đối với Trung Quốc chịu ảnh hưởng của thế giới quan cá 

nhân Thủ tướng Modi về sự phức tạp của hệ thống quốc tế đương đại. Những yếu tố 

này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại nói chung 

của Ấn Độ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách hành xử của New Delhi đối với Bắc 

Kinh ở cấp độ khu vực cũng như toàn cầu, ở khía cạnh hợp tác kinh tế song phương 
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và phối hợp trong các thể chế đa phương của thế giới cũng như vấn đề lãnh thổ, an 

ninh.  

Ba là, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi là 

một tập hợp các phản ứng chiến lược của một nước lớn đang trỗi dậy với một quốc 

gia láng giềng, một nước lớn đang trỗi dậy quyết đoán ở cấp độ toàn cầu. Các tập hợp 

phản ứng này bao gồm chính sách hợp tác khi nhìn nhận Trung Quốc là đối tác, chính 

sách kiềm chế, duy trì hiện trạng khi nhìn nhận Bắc Kinh là đối thủ, chính sách cân 

bằng quyền lực bởi cách tiếp cận xem Trung Quốc đối trọng và chính duy trì hiện 

trạng và quản lý xung đột khi đặt Trung Quốc là chủ thể có tranh chấp biên giới và là 

thách thức an ninh của Ấn Độ. Trong đó, một trong những chính sách trọng điểm của 

Ấn Độ với Trung Quốc là yếu tố vừa hợp tác vừa đấu tranh ở đa lĩnh vực thông qua 

đa công cụ được triển khai ở đa cấp độ. Các chính sách này không chỉ là công cụ để 

đảm bảo lợi ích quốc gia mà còn phản ánh nhận thức của Ấn Độ đối với Trung Quốc. 

Bốn là, về tổng thể, chính sách Ấn Độ nhìn nhận Trung Quốc là “đối thủ” hơn là 

“đối tác” và là “đối tượng” nên cần có chính sách “quyết đoán” hơn. Nên ngoại giao 

đa phương là yếu tố cần thiết để Ấn Độ tiếp tục tăng cường quan hệ chiến lược với 

Mỹ và các quốc gia có “cùng chí hướng” khác để tìm kiếm một vị thế vững chắc hơn 

trong đối phó với Trung Quốc [Center for Policy Research, February 29, 2012]. Cách 

tiếp cận trong chính sách đối ngoại của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc tập trung 

vào 3 vấn đề chính: duy trì ổn định quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế song 

song với cạnh tranh về ảnh hưởng địa chính trị ở châu Á với Trung Quốc và giải quyết 

bất đồng dựa trên sự thỏa hiệp giữa hai nước.  

Trong quá trình triển khai chính sách, Chính phủ Modi đã kết hợp ngoại giao 

song phương và ngoại giao liên minh. Ngoại giao song phương thể hiện ở chỗ, ông 

luân phiên kết hợp hài hòa giữa yếu tố hợp tác và cạnh tranh trong quan hệ trực tiếpvới 

Trung Quốc. Còn ngoại giao liên minh thể hiện quan điểm cứng rắn song phương của 

New Delhi đối với Bắc Kinh hướng đến xây dựng các liên minh (chứ không phải xây 

dựng các đồng minh) với các đối tác có “cùng chí hướng” (like minded)  nhằm tăng 

cường khả năng thương lượng của Ấn Độ trong các “đàm phán” với Trung Quốc.  
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Chính sách đối với Trung Quốc của Thủ tướng Modi được triển khai song song 

ở cả hai khía cạnh: ngoại giao song phương và ngoại giao liên minh (coalition 

diplomacy). Về khía cạnh song phương, Modiđã kết hợp song song và xen kẽ giữa 

hợp tác và kiềm chế/ngăn chặn: nghĩa là vừa hợp tác với Trung Quốc ở cấp song 

phương nhưng thể hiện sự ngăn chặn/kiềm chế, thể hiện công khai các bất đồng với 

Bắc Kinh một cách quyết đoán đồng thời tăng cường quan hệ với các quốc gia có 

mâu thuẫn lợi ích hoặc xung đột với Trung Quốc. Về khía cạnh ngoại giao liên minh, 

trong khi các chính phủ tiền nhiệm bắt đầu xây dựng các liên minh thông qua chính 

sách Hành động phía Đông vào những năm 90 của thế kỷ XX, thì Modi đã cam kết 

Ấn Độ không chỉ “hướng Đông” mà cần “hành động phía Đông” nhằm hợp tác với 

các nước Đông Á, Đông Nam Á và xa hơn là hợp tác với các cường quốc khu vực 

nhằm kiềm chế Trung Quốc [Narendramodi.in, 2018]. 

Năm là, đánh giá về sự kế thừa, tiếp nối chính sách của Thủ tướng Modi so với 

các chính phủ tiền nhiệm 

Chính sách của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc là sự kế thừa, tiếp nối chính 

sách của các chính phủ tiền nhiệm điển hình là Thủ tướng M. Singh và Thủ tướng 

Vajpayee. Sự tiếp nối và kế thừa thể hiện thể hiện ở các điểm sau: 

 (i) Thủ tướng Modi tiếp tục áp dụng cách tiếp cận vừa cứng rắn vừa sẵn sàng 

đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề song phương và triển khai chính sách cân 

bằng quyền lực ở cấp độ đa phương.  

(ii) Thủ tướng Modi tiếp tục tiếp nối cách tiếp cận của Thủ tướng M. Singh với 

Trung Quốc trong ba vấn đề trong quan hệ hai nước: một là, ổn định quan hệ chính 

trị; hai là, thúc đẩy quan hệ kinh tế và ba là cạnh tranh ảnh hưởng địa chính trị ở châu 

Á và bốn là giải quyết vấn đề biên giới [Sinderpal Singh, 2016, tr.3-4]. Trong đó, 

trong vấn đề biên giới thể hiện rất rõ việc tiếp nối chính sách của Modi so với các 

chính phủ tiền nhiệm, khi ông tiếp tục nhấn mạnh rằng, biên giới là “vấn đề cố hữu” 

cần được giải quyết triển để trong quan hệ hai nước. Thậm chí sự kế thừa còn đuộc 

thể hiện ở các cơ chế giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước. Khi từ năm 1993 đến 

nay, tranh chấp biên giới Ấn - Trung chủ yếu được quản lý bởi khuôn khổ liên quan 

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/9789813203860_0001%20Trong
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đến Thỏa thuận duy trì hòa bình dọc theo Đường kiểm soát thực tế ở biên giới Ấn - 

Trung năm 1993, các cuộc đàm phán của nhóm chuyên gia và Cơ chế đại diện đặc 

biệt (SR) từ năm 2003. Mặc dù, dưới thời Modi, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhấn mạnh 

về việc tìm ra một giải pháp công bằng, hợp ký và được cả hai bên chấp nhận nhưng 

vấn đề biên giới giữa hai nước vẫn chủ yếu được quản lý bởi các cơ chế này. 

(iii) Sự tiếp nối về cách tiếp cận thực dụng, nhấn mạnh đến hợp tác kinh tế, thương 

mại của của chính phủ của Liên minh tiến bộ Thống nhất trong một thập niên trước 

(giai đoạn 2004 - 2014). Trên thực tế, cách tiếp cận hiện nay của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc đã được Thủ tướng Rajiv Gandhi (Đảng Quốc đại) đặt nền móng trong chuyến 

thăm Trung Quốc năm 1988. Khi đó, lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh “thế kỷ châu 

Á - Thái Bình Dương sẽ chỉ đến sau khi Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác trong 

khu vực phát triển” [Tan Chung, 2015, p.252]. Nói cách khác, lãnh đạo hai nước đã 

quyết định bắt đầu quá trình hợp tác kinh tế và “gác lại” những tranh cãi còn tồn đọng 

trong quan hệ hai nước (bao gồm cả vấn đề biên giới). Tuy nhiên, trên thực tế, song 

song với cách tiếp cận thực dụng này, Thủ tướng Rajiv Gandhi cũng tiến hành hiện 

đại hóa quân đội để rút ngắn khoảng cách ngày càng tăng với Trung Quốc. Và hiện 

nay, mặc dù có những điều chỉnh mang tính chiến thuật và chiến lược nhưng về tổng 

thể, Thủ tướng Modi vẫn tiếp nối cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm đối với 

Trung Quốc. 

Sáu là, đánh giá về sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới 

thời Thủ tướng Modi so với các chính phủ tiền nhiệm 

 Từ sự tác động của các nhân tố mới từ cấp độ hệ thống, quốc gia và cá nhân, 

chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi đã có nhiều 

điều chỉnh so với các chính phủ tiền nhiệm, với nhiều điểm mới, trước hết, đó là mục 

tiêu hướng đến quan hệ đối tác chia sẻ, chia sẻ trách nhiệm; thứ hai, Thủ tướng Modi 

đặt Ấn Độ ở vị thế ngang bằng/đồng đẳng với Trung Quốc trong “trạng thái cân bằng 

châu Á” (Asian equilibrium); thứ ba, hướng tới hợp tác “song phương trên cấp độ 

toàn cầu”,  tăng cường “quan hệ đối tác phát triển” dựa trên“quan hệ đối tác bền 

vững”; thứ tư, từ cách tiếp cận phòng thủ chuyển sang “kiểm soát gây hấn”; thứ năm 
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là đối tác ngang hàng/đồng đẳng. Những điều chỉnh này vừa là nét mới vừa là khuôn 

khổ quan hệ Ấn - Trung dưới thời Thủ tướng N. Modi. Thủ tướng Modi nhấn mạnh 

về sự hợp tác đa lĩnh vực, đối tác phát triển ở cấp độ toàn cầu với vị thế ngang bằng, 

đồng đẳng với Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng vượt Ấn Độ 

về sức mạnh tổng hợp quốc gia. Bản chất của mối quan hệ đối tác này là nhằm thúc 

đẩy các mối liên hệ kinh tế lên cấp độ cao hơn, khuyến khích các thành phần kinh tế 

trong nước xích lại gần nhau hơn và tạo dựng mạng lưới hiểu biết trên các diễn đàn 

kinh tế khu vực và toàn cầu nhằm làm cho mối quan hệ đối tác trở nên ‘bền vững’ và 

toàn diện. 

Bảy là, về phản ứng chính sách của Trung Quốc đối với sự triển khai chính sách 

của Ấn Độ. Về tổng thể, Trung Quốc vẫn duy trì chính sách hợp tác về kinh tế và ở 

các thể chế đa phương với Ấn Độ. Và nhìn nhận Ấn Độ là một chủ thể có vai trò quan 

trọng ở châu Á khi luôn đưa ra lời mời New Delhi tham gia BRI. Mặt khác, Trung 

Quốc vẫn duy trì chính sách cứng rắn nhằm kiềm chế Ấn Độ. Rõ nét nhất là việc Bắc 

Kinh tiếp tục cản nỗ lực trở của Ấn Độ trong việc trở thành thành viên của Hội đồng 

bảo an Liên hợp Quốc và Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân. Đặc biệt, vấn đề biên 

giới, đẩy các căng thẳng ở vấn đề biên giới tiếp tục là con bài mà Trung Quốc sử dụng 

nhằm “răn đe” đối với các động thái đến gần hơn với Mỹ của Ấn Độ. 

Và tám là, chính sách của Thủ tướng Modi đối với Trung Quốc tác động trực tiếp 

đến quan hệ Ấn - Trung. Hiện nay, xét một cách tổng thể, quan hệ Ấn Độ và Trung 

Quốc hiện nay là mối quan hệ “ấm” về kinh tế, “lạnh” về chính trị - an ninh khi luôn 

ở trong tình trạng nghi kỵ và có những mâu thuẫn có tính cấu trúc như cạnh tranh ảnh 

hưởng tại châu Á, bất đồng liên quan tới chủ quyền lãnh thổ tại khu vực biên giới trên 

đất liền và cạnh tranh vể lợi ích chiến lược ở Ấn Độ Dương. Dưới thời Thủ tướng 

Modi, quan hệ Ấn - Trung đã phát triển theo chiều hướng khá ổn, nhưng vẫn trong 

khuôn khổ “hòa bình lạnh” bởi các xung đột chính trị vẫn chưa được giải quyết triệt 

để, xung đột lẻ tẻ dọc biên giới vẫn diễn ra.Mặt khác, cách tiếp cận hòa giải hiện nay 

của Ấn Độ đối với Trung Quốc, phần lớn  do bối cảnh kinh tế toàn cầu và an ninh 

khu vực [Shyam Saran, 2018] hơn là vì lợi ích của cả hai bên. Các cam kết ngoại giao 
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hiện nay giữa hai nước mặc dù không đảm bảo cho một mối quan hệ ổn định, bền 

vững nhưng là những bước đi tích cực để quản lý căng thẳng giữa hai người khổng 

lồ châu Á trong tầm ngắn và trung hạn. Do đó, có thể thấy rằng, dưới thời Thủ tướng 

Modi, bản chất của mối quan hệ Trung - Ấn hầu như không thay đổi, điều thay đổi là 

bối cảnh quốc tế và khu vực đã thúc đẩy hai bên có những điều chỉnh mang tính chiến 

thuật trong ngắn hạn để phù hợp với chiến lược trong dài hạn và thích ứng với tình 

hình khu vực và quốc tế. Nhưng những điều chỉnh mang tính chiến thuật này tác động 

tích cực đến mối quan hệ song phương hai nước, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế. 

Nhưng trong tương lai gần, điều này khó xảy ra bất chấp những nỗ lực của cả hai bên. 

Trong tầm ngắn hạn, không có khả năng cho có bước đột phá lớn (điển hình là giải 

quyết triệt để vấn đề biên giới) trong quan hệ Ấn - Trung. Theo đó, hợp tác, cạnh 

tranh, xung đột và kiềm chề/ngăn chặn sẽ tiếp tục là những khía cạnh đan xen trong 

quan hệ hai nước, trong đó yếu tố vừa hợp tác vừa cạnh tranh là rõ nét nhất. 

4.2 Đánh giá kết quả triển khai chính sách 

4.2.1 Kết quả đạt được 

         (i) Kết quả nổi bật nhất trong chính sách đối với Trung Quốc của Thủ tướng N.  

Modi trong giai đoạn 2014 - 2019 đó là: việc triển khai đồng thời 4 chính sách: hợp 

tác, quản lý xung đột, cân bằng quyền lực và kiềm chế ảnh hưởng đã giúp duy trì mối 

quan hệ ổn định của hai gã khổng lồ châu Á. Xét về hiệu quả triển khai chính sách, 

bên cạnh duy trì được các thành tựu về hợp tác kinh tế, sự quyết đoán của Ấn Độ đối 

với vấn đề biên giới vẫn rất rõ nét (được thể hiện thông qua đụng độ ở cao nguyên 

Doklam). Như vậy, kết quả nổi bật của chính sách Modi đối với Trung Quốc là đã 

đạt được một số kết quả trong việc thực hiện đồng thời và song song cả 4 chính sách 

với Trung Quốc. Việc triển khai đa chính sách thông qua đa công cụ (kinh tế, chính 

trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng) đã giúp Ấn Độ đạt được đa mục tiêu trong 

quan hệ với Trung Quốc. Điều này được thể hiện rõ nét trong quan hệ của Ấn - Trung 

ở khía cạnh chính trị, kinh tế, giải quyết vấn đề biên giới.  

(ii) Tận dụng tốt bối cảnh khu vực, quốc tế và giành được sự ủng hộ của quốc tế 

trong triển khai chính sách với Trung Quốc. Có thể khẳng định rằng, Ấn Độ dưới 
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thời Thủ tướng Modi đã tận dụng tốt tình hình khu vực và quốc tế khi triển khai và 

xử lý mối quan hệ với Trung Quốc phù hợp với chính sách của nước này. Trong giai 

đoạn 2014 - 2019, mặc dù có khoảng cách lớn về sức mạnh tổng hợp quốc gia giữa 

Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng Ấn Độ hoàn toàn đúng khi nhận thức được rằng, so 

với Trung Quốc đang gặp bất lợi trong môi trường quốc tế hiện nay thì Ấn Độ đang 

nhận được sự ủng hộ của Mỹ, phương Tây và các nước đang phát triển khác. Không 

chỉ xu hướng “bài Trung” ở các nước phương Tây và Mỹ và xu hướng “thoát Trung” 

cũng bắt đầu manh nha xuất hiện ở các nước nhận đầu tư, có mối quan hệ “kinh tế 

theo mô hình không cân xứng” với Trung Quốc. Bên cạnh mối quan hệ ngày càng 

xấu đi với Mỹ, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản cũng có căng thẳng ở khu vực 

biển phía Đông cũng như tranh chấp lãnh hải với một số quốc gia Đông Nam Á. Vì 

vậy, Trung Quốc không thể tập trung toàn lực để đối phó và “gây rối” với Ấn Độ nên 

Ấn Độ một mặt “rảnh tay” trong đối phó với Bắc Kinh, mặt khác thu được lợi ích 

bằng cách trở thành một thị trường tiềm năng của Trung Quốc. Thậm chí, Ấn Độ 

cũng xác định rõ rằng, áp lực từ bối cảnh đó sẽ khiến Trung Quốc coi trọng mối quan 

hệ với Ấn Độ hơn và phải nỗ lực tìm kiếm một mối quan hệ ổn định () với quốc gia 

láng giềng Ấn Độ. 

(iii) Tách bạch rõ giữa lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế trong quan hệ với Trung 

Quốc. Điều này không những giúp đảm bảo được lợi ích quốc gia của Ấn Độ mà còn 

giúp New Delhi tận dụng sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc để phục vụ cho các 

mục tiêu kinh tế và hoàn thành các sáng kiến, chiến lược phát triển, cải cách kinh tế 

quốc gia của Ấn Độ (như sáng kiến Sản xuất tại Ấn Độ). Ấn Độ đã làm tốt cân bằng 

quan hệ với Trung Quốc, là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, nhưng vẫn xác định 

rõ Trung Quốc vẫn là nhân tố cản đường Ấn Độ gia nhập Hội đồng Bảo an Liên hợp 

quốc, Nhóm các nước cung ứng hạt nhân.  

(iv) Triển khai và kết hợp hài hòa nguyên tắc tự chủ chiến lược và cân bằng quyền 

lực bên ngoài nhằm triển khai hiệu quả chính sách cân bằng và kiềm chế Trung Quốc. 

Điều này góp phần giúp Ấn Độ giữ được sự “tự chủ chiến lược” trong quá trình hoạch 

định và triển khai chính sách đối với Trung Quốc. Có được kết quả này chính là nhờ 
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việc theo đuổi chủ nghĩa hiện thực trong quan hệ quốc tế của Thủ tướng Modi. Theo 

nhiều học giả, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Modi 

ngày càng thể hiện ngoại giao song phương quyết đoán hơn và hướng đến các mục 

tiêu chiến lược rõ ràng đồng thời Modi đang có những động thái xây dựng các liên 

minh nhằm tăng khả năng mặc cả trong quan hệ với Bắc Kinh [Kanti Bajpai, 2017, 

pp.69-70]. Điều này không chỉ giúp Ấn Độ có được sự ủng hộ và kỳ vọng của phương 

Tây mà còn giúp New Delhi đảm bảo được lợi ích cốt lõi của quốc gia, có được vị 

thế quốc tế tốt hơn trong các đàm phán và mặc cả với Trung Quốc. Trong bối cảnh 

Mỹ đang có nhiều bước đi nhằm kiềm chế Trung Quốc, sự nổi lên của Ấn Độ đã trở 

thành một nhân tố tích cực cho sự lựa chọn của Washington nhằm đối trọng với Trung 

Quốc. Việc triển khai chính sách cân bằng quyền lực của Ấn Độ với Trung Quốc 

cũng như chính sách hình thành các “liên minh” chứ không phải “đồng minh” đã giúp 

Ấn Độ tăng cường khả năng mặc cả trong quan hệ với Trung Quốc.  

C. Raja Mohan, một trong những học giả hàng đầu của Ấn Độ về chính trị quốc 

tế, coi sự lãnh đạo của Thủ tướng Modi là sự khởi đầu của một “nền Cộng hòa thứ 

Ba” (Third Republic) và một chính sách đối ngoại mới, điều này đặc biệt đúng trong 

chính sách với Trung Quốc [C.Raja Mohan, 2015, pp.1-20]. Chính sách đối ngoại 

truyền thống của Ấn Độ thường nhấn mạnh đến quyền tự chủ, tính linh hoạt và tránh 

phụ thuộc vào các cường quốc mạnh hơn. Theo đó, nguyên tắc cốt lõi của chính sách 

không liên kết là tự chủ về an ninh, linh hoạt trong việc lựa chọn đối tác và thận trọng 

khi hợp tác với các cường quốc [Vipin Narang, Paul Staniland, 2012, p.76]. Và dưới 

thời Thủ tướng Modi, các nguyên tắc này đang được kế thừa có chọn lọc đồng thời 

có nhiều điều chỉnh. 

(v) Đạt được các kết quả về kinh tế và vấn đề biên giới trong quan hệ với Trung 

Quốc thông qua triển khai đồng thời và song song chính sách hợp tác và quản lý xung 

đột. Trong quan hệ với nước lớn láng giềng đang trỗi dậy đầy tham vọng hiện nay, 

Ấn Độ rất linh hoạt khi: một mặt triển khai chính sách hợp tác để đảm bảo lợi ích 

kinh tế, hợp tác ở các thể chế đa phương quốc tế; mặt khác đối với vấn đề biên giới, 

Ấn Độ dưới thời Modi đang ngày càng vượt xa khỏi các cách tiếp cận thận trọng, với 
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các đàm phán chính thức, thay vào đó là phản ứng quyết đoán, “các hành động có 

tính trả đũa” bằng các công cụ kinh tế, thậm chí xây dựng các đồng minh có cùng chí 

hướng để ứng phó với Trung Quốc. Điều này không chỉ giúp Ấn Độ tăng khả năng 

mặc cả với Trung Quốc mà còn giúp quốc gia này đảm bảo được các lợi ích cốt lõi 

của dân tộc. 

(vi) Chính sách của Ấn Độ dưới thời Modi đang dần thoát khỏi các vấn đề ý thức 

hệ được triển khai bằng một chính sách quyết đoán do một chính phủ quyết đoán đề 

xướng. Đây chính là tiền đề cho việc triển khai chiến lược phòng bị kết hợp với một 

chính sách can dự mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc. “Trong mối quan hệ với Trung 

Quốc, trong khi cái bóng của cuộc chiến tranh năm 1962 vẫn phủ lên bất kỳ cuộc đối 

thoại nào liên quan đến vấn đề an ninh, hai nước đã mở rộng phạm vi đối thoại bao 

gồm một loạt các vấn đề không gây tranh cãi” [Shrikant Paranjpe, 2017, tr.181]. 

Ngoài ra, để cân bằng quyền lực với Trung Quốc, Modi đã mở rộng quan hệ với các 

phương Đông và phương Tây, rõ nét nhất là với Mỹ. 

Một chính sách quyết đoán trước Trung Quốc là kết quả của kỷ nguyên có một 

“chính phủ quyết đoán” của Thủ tướng Modi. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự thay 

đổi tư duy trong chính sách đối ngoại và những biến động trong quan hệ Ấn - Trung 

giai đoạn 2014 - 2019. Việc Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi trở nên quyết đoán và 

chủ động hơn trong chính sách đối ngoại theo quan điểm của nhiều học giả bị ảnh 

hưởng rất lớn bởi địa vị chính trị và phong cách điều hành của Modi với một “chính 

phủ quyết đoán” để đạt được mục tiêu trở thành một cường quốc trên thế giới. Và 

điều cần nhấn mạnh là sự quyết đoán của Thủ tướng Modi không xuất phát từ sự thay 

đổi cán cân và tương quan sức mạnh của Ấn Độ hay sức mạnh tương đối của Ấn Độ 

mà bắt nguồn từ sự thay đổi trong tâm lý/tâm thế triển khai các chính sách đối ngoại 

của quốc gia này. Điều này đặc biệt rõ ràng trong mối quan hệ ngoại giao của Ấn Độ 

với Trung Quốc. Trong giai đoạn 2014- 2019, đã có những thay đổi đáng kể trong 

cách thực thi chính sách ngoại giao và chính sách đối ngoại quốc gia đối với quan hệ 

Ấn - Trung so với các chính phủ tiền nhiệm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ra đời 
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của một chính phủ quyết đoán và một chính sách quyết đoán của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc dưới thời Thủ tướng Modi. 

Thứ nhất, xét ở cấp độ nội bộ quốc gia, ngoại giao quyết đoán là một truyền 

thống của truyền thống đối ngoại Ấn Độ. Ngay cả trong thời kỳ của Đảng Quốc đại, 

mặc dù thể hiện chính sách đối ngoại thận trọng nhưng khát vọng của Ấn Độ về một 

vị trí cường quốc trên thế giới luôn được nhắc đến.  

Thứ hai, đối với Ấn Độ, một chính sách ngoại giao quyết đoán đối với đối tác và 

đối thủ đang trỗi dậy Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với tham vọng đạt được vị thế 

cường quốc thế giới của “Ấn Độ mới” và “chủ nghĩa phát triển mới” đã được lãnh 

đạo BJP nhiều lần đề cập [Suhas Palshikar, 18 August 2018, pp. 36-42].  

Thứ ba, xét ở cấp độ bộ máy chính phủ, với chiến thắng đa số của N. Modi trong 

cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2014 - lần đầu tiên sau ba thập kỷ - BJP thành lập chính 

phủ đa số. Sự tái xuất hiện của chính phủ đa số được lãnh đạo bởi “một đảng đồng 

thuận” là nền tảng rất quan trọng cho việc hoạch định một đường lối đối ngoại quyết 

đoán và chủ động.  

Thứ tư, chính phủ do Modi lãnh đạo có sự ủng hộ của quần chúng cao nhất kể 

từ những năm 90 của thế kỷ XX. Mặc dù sự ủng hộ này ít nhiều do sự thất vọng về 

sự lãnh đạo kém hiệu quả của Đảng Quốc đại trươc đó nhưng sự ủng hộ của cộng 

đồng người Ấn đối với chính phủ Modi vẫn mang lại cho N. Modi nguồn lực chính 

trị vững chắc hơn, do đó chính phủ của ông thực hiện các chính sách chủ động hơn 

theo ý tưởng của họ. Tất nhiên, điều này cũng mang lại cho Thủ tướng Modi một áp 

lực chính trị đáng kể, buộc ông phải đạt được những thành tựu chính trị đối nội và 

đối ngoại phù hợp với sự ủng hộ ấy.  

Mặc dù chính sách quyết đoán và tích cực của chính phủ do Thủ tướng Modi 

lãnh đạo chưa thật sự tạo ra sức bật và sự gia tăng đáng kể về sức mạnh tổng hợp 

quốc gia và khả năng cạnh tranh quốc tế của Ấn Độ trong ngắn hạn, nhưng xét về dài 

hạn, lập trường quyết đoán và mạnh mẽ như vậy đã cải thiện đáng kể sự tự tin và vị 

thế của Ấn Độ trong xử lý các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là với chủ thể nhạy cảm như 

Trung Quốc. Và điều này đã ít nhiều cải thiện hình ảnh và vị thế của Ấn Độ trên 
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trường quốc tế trong ngắn hạn. Dưới thời Modi, chính sách trung lập, và ngoại giao 

không liên kết đã nhường đường cho sự mở rộng của chính sách đa liên kết. Chính 

sách quyết đoán này không những giúp Ấn Độ chủ động trong mối quan hệ với Trung 

Quốc mà còn trở nên tự tin hơn khi đặt Trung Quốc trong vị thế đồng đẳng với Ấn 

Độ trong xử lý các vấn đề và tồn tại trong quan hệ song phương và đa phương giữa 

hai nước.  

4.2.2 Hạn chế/thách thức 

Bên cạnh những kết quả đạt được thì chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

vẫn còn một số hạn chế như: 

(i) Vẫn còn khoảng cách giữa mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được trong triển 

khai chính sách đối với Trung Quốc. Đặc biệt là vẫn còn độ vênh giữa các nguyên tắc 

đặt ra và thực tế ứng xử của Ấn Độ với Trung Quốc. Rõ nhất hiện nay là vấn đề biên 

giới. Mặc dù, trong tuyên ngôn tranh cử cũng như sau khi đắc cử, Thủ tướng Modi 

luôn nhấn mạnh phải có một bộ giải pháp nhằm giải quyết vấn đề biên giới với Trung 

Quốc. Nhưng thực tế trong nhiệm kỳ I của Thủ tướng Modi, sau hai cuộc đụng độ ở 

Cao nguyên Docklam và Ladakh, vấn đề biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc vẫn ở 

lằn ranh của hòa bình và chiến tranh, hai bên vẫn giàn quân ở biên giới và luôn trong 

thế “sẵn sàng có đụng độ và xung đột”. Rõ ràng, hiện nay, Ấn Độ chưa đủ nguồn lực, 

sức mạnh và vị thế quốc tế để đạt được các mục tiêu trong chính sách đối ngoại với 

Bắc Kinh. Xét về cấp độ quốc tế, Ấn Độ hiện nay chưa được xem là một “cực” trong 

hệ thông quốc tế hiện tại cũng chưa phải là quốc gia tạo ra trật tự khu vực do quốc 

gia này tuyên bố ở khu vực Ấn Độ Dương, đặc biệt quốc gia này chưa là thành viên 

của Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc, do đó chưa thể có vị thế ngang hang với Trung 

Quốc để triển khai một chính sách quyết đoán và cứng rắn với Bắc Kinh. Do đó hạn 

chế quá trình chính sách kiềm chế và cân bằng quyền lực đối với Trung Quốc. Về 

mặt thực tiễn ngoại giao, Ấn Độ vẫn là nước đi sau và tuân thủ luật pháp quốc tế hơn 

là chủ thể tạo ra trật tự quốc tế hay khu vực. Do đó, trong tương quan vị thế quốc tế 

và đạt được mục tiêu trở thành một chủ thể có vị thế đồng đẳng/ngang hàng với Trung 

Quốc trong hệ thống quốc tế là chưa đạt được.  
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Ngoài ra, các nỗ lực kiềm chế Trung Quốc thông qua chính sách kiềm chế của Ấn 

Độ cũng chưa thật sự hiệu quả. Điều này thể hiện ở việc, bất chấp các biện pháp nhằm 

kiềm chế nhưng trên thực địa, Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực hiện các yêu sách và các 

hàng động hơn phương áp đặt đối với New Delhi, đặc biệt là đối với vẫn đề lãnh thổ 

và sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở các khu vực ảnh hưởng truyền thống của 

Ấn Độ.  

(ii) Chính sách ngoại giao quyết đoán của Ấn Độ là rất rõ nét nhưng thực tế cho 

thấy, trong giải quyết các mối quan hệ với Trung Quốc và nhìn vào vị thế của Ấn Độ 

trong chiến lược quốc gia ngoại vi của Trung Quốc, kết quả đạt được chưa thực sự rõ 

nét, rõ nhất hiện nay là vấn đề thâm hụt thương mại với Trung Quốc mặc dù có xu 

hướng giảm nhưng chưa triệt để và không đáng kể, khả năng cạnh tranh về thị trường 

và hàng hóa của Ấn Độ so với Trung Quốc còn yếu.  

(iii) Có sự mâu thuẫn giữa mục tiêu chiến lược trong dài hạn và mục tiêu ngắn 

hạn. Đặc biệt, chính sách ngoại giao quyết đoán của Ấn Độ đối với Trung Quốc hiện 

nay mặc dù rõ ràng đạt được mục tiêu trong ngắn hạn, tuy nhiên, sẽ cản trở việc đạt 

được các mục tiêu hợp tác Ấn - Trung ở cấp độ toàn cầu cũng như tạo ra thế kỷ châu 

Á mà Ấn Độ và Trung Quốc đều có không gian phát triển của riêng mình như Ấn Độ 

đã đề cập.  

(iv) Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc mặc dù nhấn mạnh cách tiếp cận 

dựa trên chủ nghĩa thực dụng, tuy nhiên có thể thấy, lập trường và cách triển khai 

chính sách vẫn còn “dư âm” của chủ nghĩa lý tưởng trong quan hệ quốc tế của chính 

phủ tiền nhiệm. Điều này được thể hiện ở chỗ, mặc dù nhấn mạnh việc tận dụng sức 

mạnh quân sự trong “mặc cả” với Trung Quốc, nỗ lực có một vị trí đồng đẳng/ngang 

hàng với Trung Quốc ở khu vực và toàn cầu nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh vào 

việc sử dụng các thể chế hiện có như một khuôn khổ hợp tác giữa hai nước. Quan 

điểm này không đặt mục tiêu mang lại một sự thay đổi tổng thể trong hệ thống toàn 

cầu về phân chia lại quyền lực nhưng mong muốn việc hoạch định chính sách toàn 

cầu có nhiều sự tham gia hơn về thực chất. Điều này thể hiện quan điểm xét lại, với 

các ví dụ rõ nhất là là nguyện vọng xét lại của Ấn Độ hướng tới trật tự toàn cầu đang 
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bị chi phối bởi P-5 (5 thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc) 

hoặc G-7 (nhóm các nước công nghiệp phát triển) [Shrikant Paranjpe, 2017, p.155]. 

Điều này phần nào hạn chế khả năng cạnh tranh để giành ưu thế ngang bằng với 

Trung Quốc của Ấn Độ. Bởi quan điểm truyền thống xét lại của nước này nhằm giải 

quyết sự nguyên trạng do các cường quốc tạo ra, và đòi hỏi một vị trí của Ấn Độ trong 

nhóm các nước ra quyết định của thế giới [Shrikant Paranjpe, 2017, p.171-172]. Điều 

này hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều này phần nào cản trở việc Ấn Độ xây dựng 

một trật tự khu vực mới có lợi cho Ấn Độ theo hướng có một vị thế toàn cầu hơn. 

(v) Chính sách của Ấn Độ hiện nay chưa đưa ra được một lộ trình chiến lược 

để đối phó với Trung Quốc. Hiện nay, phần lớn chính sách của Modi đối với Trung 

Quốc được mô tả là phản ứng chiến thuật hơn là tính toán chiến lược. Điển hình như 

các chính sách kinh tế, thương mại và áp thuế hiện nay của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc sau vụ đụng độ ở biên giới năm 2020, Ấn Độ cấm gần 60 ứng dụng của Trung 

Quốc. Điều này xuất phát từ sự hạn chế và độ vênh về sức mạnh của Ấn Độ so với 

Trung Quốc. Do đó, Ấn Độ cần có một “học thuyết chiến lược với sức mạnh tiềm 

năng của Ấn Độ” để đối phó với Trung Quốc [K. Subrahmanyam, ngày 6/10/1997]. 

Do đó, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc là biểu hiện của phương pháp tiến 

cận kiềm chế chiến lược. Đây là sản phẩm của văn hóa chính trị chứ không phải là 

sản phẩm của sự thiếu hụt các nguồn lực...  “Cụ thể, đó là nền văn hóa chính trị luôn 

nhấn mạnh đến việc tránh đối đầu, ủng hộ cách tiếp cận hòa bình và tư duy phòng 

thủ” [Shrikant Paranjpe, 2017, p.176]. Điều này một mặt tạo ra hình ảnh một Ấn Độ 

linh hoạt trong chiến lược và chiến thuật tuy nhiên, nó cũng hạn chế khả năng chủ 

động của Ấn Độ trong đối phó với Trung Quốc. Theo đó, Ấn Độ thể hiện sự bị động 

và mang tính phản ứng với các tình huống hơn là ngăn chặn và kiểm soát có chủ động 

các tình huống, vấn đề với Trung Quốc.  

Nguyên nhân của hạn chế bắt nguồn từ: một là, biến số quan trọng đầu tiên là văn 

hóa chiến lược; Hai là, sự thiếu thể chế hóa việc hoạch định chính sách đối ngoại ở 

Ấn Độ [Brahma Chellaney, 2012]. Mặc dù, vào cuối những năm 1990, Ấn Độ dưới 

sự lãnh đạo của BJP đã thành lập Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để nghiên cứu 
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các mối đe dọa quân sự, kinh tế và chính trị đối với quốc gia và tư vấn cho chính phủ 

để đối phó với những thách thức này theo cách thức phù hợp, kịp thời và hiệu quả. 

Tuy nhiên, trên thực tế cơ quan này chưa có sự kết nối nhiều với Bộ Ngoại giao Ấn 

Độ. Do đó, đối với chính sách Trung Quốc của Ấn Độ, sự thiếu thể chế hóa hiệu quả 

trong việc hoạch định chính sách đối ngoại đã khiến Ấn Độ gặp khó khăn trong việc 

đánh giá tác động của một Trung Quốc đang trỗi dậy ở các biên giới trực tiếp của 

mình. Ba là, mặc dù Ấn Độ được coi là cường quốc đang lên cả về quân sự cũng như 

kinh tế nhưng về năng lực vẫn đứng sau Trung Quốc.  Ngoài ra, hiện nay, thách thức 

của chính quyền Modi là làm thế nào xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và 

những nước khác trong môi trường đa cực đang nổi lên ở cấp độ hệ thống.  

4.3. Tác động 

4.3.1 Đối với khu vực Đông Nam Á 

Có thể thấy rằng, việc Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Modi có những điều chỉnh 

trong chính sách đối với Trung Qốc, đồng thời triển khai 4 chính sách đối với Trung 

Quốc sẽ có những tác động sau. Một mặt, việc Ấn Độ triển khai chính sách cân bằng 

quyền lực, một mặt khi nước này tăng cường quan hệ với Mỹ sẽ thúc đẩy QUAD và 

các nước lớn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gia tăng can dự ở Biển 

Đông, góp phần cân bằng lực lượng trong khu vực, hạn chế những hành động có tính 

gây hấn đối với các quốc gia nhỏ hơn trong khu vực. Và điều này hoàn toàn có lợi 

cho Việt Nam cũng như cho ổn định và phát triển khu vực. Mặt khác, khi Ấn Độ tăng 

cường quan hệ với các cường quốc khác, sẽ thúc đẩy cạnh tranh và cạnh tranh chiến 

lược giữa các nước lớn ở khu vực Đông Nam Á. Chính sách của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc nói riêng và quan hệ vừa hợp tác vừa cạnh tranh Ấn - Trung nói chung tác động 

đến khu vực này ở 3 góc độ:  

Thứ nhất, rủi ro về bất ổn an ninh khu vực do cạnh tranh chiến lược giữa Ấn Độ 

và Trung Quốc liên quan đến an ninh khu vực và lợi ích quốc gia, lợi thế kinh tế của 

hai quốc gia này. Nếu trong thập niên đầu của thế kỷ XXI, trật tự khu vực có thứ bậc 

ở Đông Nam Á được thể hiện: Mỹ là quốc gia đứng đầu và là siêu cường duy nhất; 

Trung Quốc ở bậc thứ hai với vị trí là cường quốc khu vực còn Nhật Bản và Ấn Độ 
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ở bậc thứ ba với tư cách là các nước lớn ở khu vực. Tuy nhiên, bước sang thập niên 

thứ hai của thế kỷ XXI, trật tự này đã thay đổi, trong khi Mỹ vẫn duy trì được ở vị trí 

số một, thì Ấn Độ đã vươn lên cùng Trung Quốc đứng ở vị thế thứ hai, và vị thế thứ 

ba vẫn là Nhật Bản [Sinderpal Singh, 2019, tr.4-5]. Điều này khiến chính sách của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc đặt trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á không chỉ ảnh 

hưởng đến các lựa chọn liên kết có sẵn trong khu vực mà còn tác động đến việc các 

quốc gia Đông Nam Á triển khai chiến lược cân bằng bên ngoài để bù đắp các ảnh 

hưởng tiêu cực của Trung Quốc, trong đó, Ấn Độ là một lựa chọn tự nhiên và an toàn. 

Ngoài ra, điều này cũng ảnh hưởng đến xu hướng phòng ngừa rủi ro và sự khác biệt 

về chiến lược và hành vi an ninh của các quốc gia Đông Nam Á. 

Thứ hai, tạo khả năng bị chia rẽ theo hai hướng: kinh tế và chính trị của các nước 

trong khu vực. Nhiều nước trong khu vực này có mối quan hệ kinh tế và đầu tư chặt 

chẽ với Trung Quốc nhưng về mặt chính trị, an ninh lại hướng về Ấn Độ. Thế lưỡng 

nan này rất khó hòa giải trong bối cảnh hiện nay. 

Sự phân mảng trong khu vực thành hai nhóm, một nhóm tập trung theo Ấn Độ; 

một nhóm vì lợi ích kinh tế theo Trung Quốc. Tuy nhiên, ở chiều hướng tích cực, với 

chính cân bằng bên ngoài và đa liên kết, Ấn Độ cũng tăng cường kết nối với khu vực 

này, đặc biệt là với ASEAN, các các nước CLMV. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy 

kết nối và hội nhập liên khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, hiện nay, Hành lang kinh tế 

Mê Kông - Ấn Độ (MIEC) được xem là minh chứng rõ nhất cho sự kết nối liên khu 

vực giữa Ấn Độ và ASEAN. Các quốc gia này bao gồm Ấn Độ và các nước Tiều 

vùng Mê Kông (Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam). Dự án này sẽ kết nối Đông 

Nam Á với Vịnh Bengal với Biển Đông bằng đường bộ thông qua kết nối Thành phố 

Hồ Chí Minh (Việt Nam) với Dawei (Myanmar) qua Thành phố Bangkok (Thái Lan) 

và Thành phố Phnom Penh (Campuchia) tới Chennai ở Ấn Độ. Với khoản đầu tư 

khoảng 88 tỷ USD [Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, 2009, 

p.46]. Sở dĩ dự án này sẽ góp phần thúc đẩy hội nhập liên khu vực bởi sẽ tạo điều 

kiện hội nhập, kết nối kinh tế cho toàn khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ, thúc đẩy kết 

nối hàng hải giữa Biển Đông (Thái Bình Dương) và Ấn Độ Dương. Bên cạnh đó, xét 
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ở khía cạnh kinh tế, đối với Ấn Độ, các hiệp định thương mại tự do song phương như 

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) và Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện 

(CECA) với Thái Lan, Singapore và Malaysia cũng như việc FTA về Thương mại 

trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư giữa Ấn Độ và các nước ASEAN đã mở ra các lĩnh 

vực thương mại mới với các nền kinh tế này. Đặc biệt, hiện nay các nước CLMV 

được xem là các nhân tố chính trong chính sách Hành động phía Đông của Ấn Độ. 

Điều này góp phần giúp các quốc gia này tích hợp vào chuỗi giá trị khu vực thông 

qua tích hợp với khu vực Đông Bắc của Ấn Độ. 

Thứ ba, chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc cũng góp phần tạo ra một 

trạng thái cân bằng địa chính trị trong khu vực. Bởi với mục tiêu hướng đến một trật 

tự đa cực trong khu vực, Ấn Độ trở thành một chủ thể cân bằng quyền lực tự nhiên 

đối với Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Điều này được thể hiện thông qua sự 

gia tăng hiện diện của Ấn Độ ở Đông Nam Á thông qua các sáng kiến như kết nối 

trên bộ và hàng hải, cũng như tăng cường hợp tác quốc phòng và hàng hải với các 

quốc gia như Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam và Philippines.  

4.3.2 Đối với khu vực Nam Á/Ấn Độ Dương 

Nam Á/Ấn Độ Dương được xem là sân sau, vùng ảnh hưởng truyền thống của 

Ấn Độ. Việc triển khai chính sách cân bằng quyền lực của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

ở cấp độ khu vực và sự cạnh tranh chiến lược giữa New Delhi và Bắc Kinh đã tạo ra 

những tác động đối với khu vực Nam Á. Với căng thẳng vốn có giữa hai quốc trước 

đây các vấn đề biên giới, nhiều người Ấn Độ xem hành động của Trung Quốc như là 

một “vòng tròn leo thang” [John W. Garver, 2012, p.392] và một thách thức đối với 

khu vực Nam Á: 

Một là, xu hướng địa kinh tế hướng tâm vào Trung Quốc và hướng tâm về an 

ninh của các nước Nam Á đối với Ấn Độ do sự triển khai chính sách cân bằng quyền 

lực và kiềm chế ảnh hưởng của New Delhi đối với Bắc Kinh. Điều này tạo ra sự ly 

tâm địa chiến lược từ bên trong các quốc gia Nam Á. Hiện nay, Trung Quốc đang mở 

rộng dấu chân ảnh hưởng ngày càng sâu rộng ở khu vực Nam Á thông qua chiến lược 

“quyền lực mềm, đồng tiền mạnh” với các quốc gia khu vực này. Điều này góp phần 
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giải quyết “cơn khát cơ sở hạ tầng” - một công cụ thúc đẩy sự hội nhập và liên kết hạ 

tầng, thương mại và kinh tế trong khu vực Nam và loại bỏ các “nút cổ chai” trong 

phát triển kinh tế [Keith Johnson, February 12 2015], thoát khỏi bẫy thu nhập trung 

bình. 

Hai là, sự bất ổn trong cấu trúc an ninh khu vực. Trong bối cảnh cả Ấn Độ và 

Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực này, Nam Á đang chứng kiến 

một cấu trúc quyền lực phức tạp, một kiến trúc an ninh “đa tầng nấc” và “bất đối 

xứng” [Nguyễn Thị Oanh, 2020, tr.27-37]. Từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay, Nam Á 

luôn là khu vực địa chiến lược quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới với vị thế 

quốc tế ngày càng nổi bật. Trong đó, bên cạnh cặp quan hệ Ấn Độ - Pakistan là trục 

chính ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác cũng như tình hình an ninh trong khu vực 

thì cạnh tranh Ấn - Trung và việc triển khai các chính sách gia tăng ảnh hưởng của 

khu vực này cũng tác động rất lớn đến tình hình an ninh ở khu vực này. Kiến trúc an 

ninh khu vực Nam Á hiện nay là “một trật tự an ninh bá quyền” trong đó, Ấn Độ 

chiếm ưu thế gần như tuyệt đối về sức mạnh hải, lục, không quân so với các nước 

khác, còn các nước nhỏ hơn (ngoại trừ Pakistan) đang theo đuổi chính sách “phù 

thịnh” (bandwagoning) nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia và không bị “đe dọa” bởi các 

nước lớn [Nguyễn Thị Oanh, 2020, tr.27-37]. Ngược lại, Trung Quốc cũng nỗ lực gia 

tăng hiện diện ở Nam Á thông qua cách tiếp cận đa mặt trận, trên đất liền cũng như 

trên biển “từ ngoại giao kinh tế” với chiến lược “quyền lực mềm, đồng tiền mạnh” 

thông qua hành lang kinh tế CPEC, AIIB , “ngoại giao cơ sở hạ tầng” đến chiến lược 

“Chuỗi ngọc trai” ở Ấn Độ Dương nhằm thiết lập một “hành lang năng lượng”, lôi 

kéo “liên minh” quân sự, thiết lập các căn cứ quân sự để bao vây Ấn Độ [Jeff M. 

Smith, 2015] ở Nam Á nhằm tạo ra sự phụ thuộc về kinh tế đối với các quốc gia láng 

giềng Nam Á. 

Ba là, xu hướng xây dựng sức mạnh biển/đại dương của các quốc gia Ấn Độ 

Dương. Trong một thời gian dài, mối quan tâm về xây dựng sức mạnh an ninh chủ 

yếu của các nước Nam Á là trên lục địa, đặc biệt là phía Tây Bắc, thay vì xây dựng 

sức mạnh trên biển. Kể từ năm 1947 đến nay, căng thẳng chính trị và quân sự vẫn tồn 

tại dai dẳng giữa Ấn Độ với Pakistan. Và điều này trở thành ưu tiên chính trong chiến 

lược an ninh của cả hai nước, dẫn đến các tác động tiêu cực dài hạn đối với an ninh 

https://www.foreignaffairs.com/authors/jeff-m-smith
https://www.foreignaffairs.com/authors/jeff-m-smith
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khu vực. Theo đó, quan điểm xây dựng Cường quốc lục địa trước, sức mạnh trên 

biển sau đã tạo nên một sự bất đối xứng ở phương diện quan điểm của kiến trúc an 

ninh khu vực Nam Á [Yang Xiaoping, 2011, p.1]. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế kỷ 

XX - thế kỷ của “Biển và Đại dương”, “Biển và Kinh tế biển”, “Biển và Sức mạnh 

quốc phòng” [Hồ Công Cường, Bùi Kiều Anh, 2016, tr.153], cũng như Ấn Độ Dương 

đang trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược của New Delhi và Bắc Kinh, các quốc 

đảo trong khu vực nàytheo đó, bên cạnh tăng cường sức mạnh lục địa, các quốc gia 

sẽ đẩy mạnh gia tăng xây dựng sức mạnh biển, điển hình là Ấn Độ và các quốc đảo, 

duyên hải Ấn Độ Dương như Sri Lanka, Maldives, Mauritius, Seychelles,... thậm chí 

các quốc gia có các cảng biển quan trọng như Pakistan và Bangladesh sẽ ngày càng 

được nâng cao vị thế trong khu vực. Do sở hữu vị trí “đắc địa”, những quốc gia nhỏ 

này đang đóng vai trò lớn trong “trò chơi địa chính trị mới ở Ấn Độ Dương - Thái 

Bình Dương” [Jeff M. Smit, 20 May 2015]. Theo đó, sức mạnh hải quân có tầm quan 

trọng đối với các quốc gia ven Ấn Độ Dương. 

4.3.3 Đối với Việt Nam 

Việc Ấn Độ điều chỉnh chính sách với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia 

và cân bằng quyền lực với Bắc Kinh đã tác động rất lớn đến tình hình và sự lựa chọn 

chính sách của các quốc gia trong khu vực. Những điều chỉnh chính sách trên cùng 

các hoạt động triển khai trên thực địa nhằm ngăn ngừa sự hình thành một trật tự mà 

Trung Quốc ở vai trò lãnh đạo ở khu vực Đông Nam Á của Ấn Độ đã tác động rất rõ 

nét đến Việt Nam - quốc gia liền núi, kề sông, sát biển, có tranh chấp lãnh thổ với 

Trung Quốc. Hiện nay, Ấn Độ và Trung Quốc là hai trong tổng số ba Đối tác chiến 

lược của Việt Nam21. Do đó, sự điều chỉnh chiến lược của hai nước lớn đang trỗi dậy 

đồng thời ở châu Á này đối với đối phương hay sự biến động của mối quan hệ hai 

nước này, tác động rất rõ nét đến Việt Nam ở nhiều phương diện:  

Một là, ở cấp độ khu vực Đông Nam Á, việc triển khai chính sách cân bằng quyền 

lực và kiềm chế ảnh hưởng của Ấn Độ đối với Trung Quốc ở khu vực này sẽ khiến 

tình hình khu vực phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ ở vào thế “lưỡng 

                                                           
21 Đến năm 2021, Việt Nam có 3 Đối tác chiến lược toàn diện là: Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. 
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nan”, đứng trước sức ép cân bằng và “chọn bên” trong quan hệ với Ấn Độ và Trung 

Quốc. Bởi, trong khi Ấn Độ là một đối tác an ninh tin cậy thì Trung Quốc lại là quốc 

gia láng giềng lớn nhất, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Thậm chí, Việt 

Nam cũng sẽ gặp “sức ép” từ phía Trung Quốc khi mối quan hệ Việt - Ấn ngày càng 

phát triển bền chặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả hai nước lớn này đều nỗ lực tranh 

giành ảnh hưởng trong khu vực thì đây cũng là cơ hội để Việt Nam đa dạng hóa thị 

trường, tăng cường hợp tác nội khối và quan trọng nhất là đẩy mạnh chính sách tự 

cường dân tộc, giảm phụ thuộc vào nước lớn. Mặt khác, cùng với việc mở rộng ảnh 

hưởng, Ấn Độ và Trung Quốc cũng đồng thời thúc đẩy đầu tư, xây dựng cơ sở hạ 

tầng, đây chính là cơ hội để tăng cường kết nối khu vực và liên khu vực cho các nước 

trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.  

Hai là, dưới tác động của chính sách kiềm chế và cân bằng quyền lực của Ấn Độ 

với Trung Quốc thông qua chính sách Hành động phía Đông tại khu vực này, một 

mặt sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh ảnh hưởng Ấn - Trung tại Đông Nam Á nhưng cũng 

góp phần thúc đẩy hơn nữa “quốc tế hóa” vấn đề Biển Đông. Ấn Độ đã thể hiện lập 

trường rất rõ về vấn đề Biển Đông khi năm 2014, Thủ tướng Modi nhấn mạnh, “vì 

hòa bình và ổn định ở Biển Đông, mọi người phải tuân theo các quy tắc và luật quốc 

tế, bao gồm Công ước của Liên hợp Quốc về Luật Biển. Chúng tôi hy vọng rằng nó 

sẽ trở thành quy tắc cho tuyên bố chung về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 

2002 và điều đó sẽ đạt được sự đồng thuận cơ bản trong thời gian tới” [Ministry of 

External Affairs, GoI, 12/11/2014]. Điều này hoàn toàn có lợi cho Việt Nam. Ngoài 

ra, bối cảnh này cũng thúc đẩy sự tập hợp lực lượng linh hoạt trong khu vực, cụ thể 

như sự hình thành các “liên minh không chính thức” giữa Việt Nam, Ấn Độ với các 

quốc gia đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á như 

Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia. Bởi rõ ràng, các quốc gia này đều có chung 

nhận thức rằng, chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc chỉ là sự biện minh ngụy biện cho 

tham vọng mở rộng lãnh thổ của Bắc Kinh.  

Ba là, tác động đối với ASEAN và vấn đề Biển Đông. Hiện nay, trong khi chính 

quyền Narendra Modi coi Đông Nam Á là “trái tim” và “cực trung tâm” trong chính 
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sách “Hướng Đông” [Ministry of External Affairs, GoI, 2017], thì đối với Trung 

Quốc Đông Nam Á là địa bàn chiến lược làm bàn đạp cho cho sự gia tăng mở rộng 

ảnh hưởng của Bắc Kinh, nên Đông Nam Á, mà cụ thể là ASEAN có thể trở thành 

“chủ thể bị lôi kéo” của cả Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó, trong khi Ấn Độ sử dụng 

văn hóa, kinh tế, “ngoại giao quân sự” thì ở chiều ngược lại, Trung Quốc tìm mọi 

cách lôi kéo ASEAN bằng nhiều phương diện từ ngoại giao, kinh tế, chính trị, kể cả 

“đi đêm” với từng nước trong ASEAN. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự đoàn kết, 

tính trung tâm cũng như hiệu quả của cơ chế đồng thuận của ASEAN. Và rõ ràng, tác 

động tiêu cực của vấn đề này rất rõ nét đối với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. 

Hiện nay, xuất phát từ vấn đề lợi ích quốc gia, các nước ASEAN không có tiếng nói 

chung trong vấn đề Biển Đông. Ví dụ rõ nét nhất là sự kiện ngày 12/7/2016, khi Tòa 

Trọng tài Thường trực Quốc tế (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền 

“đường 9 đoạn” của Trung Quốc với Philippines ở Biển Đông thì vì lợi ích quốc gia, 

vì sự tác động của nhân tố Trung Quốc, một số nước ASEAN đã sử dụng nguyên tắc 

đồng thuận để ngăn cản việc đưa vấn đề tranh chấp ở chủ quyền ở Biển Đông vào các 

văn kiện chính thức của ASEAN. Nên trong Tuyên bố chung của Hội nghị Ngoại 

trưởng ASEAN lần thứ 49 tại Lào (tháng 7/2016) đã không đề cập đến phán quyết 

của PCA. Điều này hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam trong việc tận dụng ASEAN như 

một cơ chế khu vực để gâp áp lực lên Trung Quốc và lấy đó làm cơ sở để đấu tranh 

pháp lý về chủ quyền biển đảo ở Biển Đông với Trung Quốc. Bởi Việt Nam có thể 

sử dụng Phán quyết của PCA đối với Philippines làm cơ sở pháp lý chống lại các 

hành động sai trái tương tự của Trung Quốc đối với Việt Nam ở Biển Đông. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh Ấn - Trung ở Đông Nam Á thì Việt Nam 

lại có thêm một đối tác trong giải quyết vấn đề Biển Đông: Chính quyền Thủ tướng 

Modi luôn khẳng định Ấn Độ có lợi ích ở Biển Đông. Trên cơ sở này, việc giải quyết 

tranh chấp một cách hoà bình, tôn trọng luật pháp quốc tế là định hướng mà Ấn Độ 

nhất quán theo đuổi. Điều này hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận và lợi ích của Việt 

Nam. 
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Bên cạnh đó, việc Ấn Độ tiến hành tập trận hải quân với các quốc gia Đông 

Nam Á cũng khiến Trung Quốc có các phản ứng, do đó Biển Đông - khu vực có lợi 

ích chiến lược của Việt Nam - cũng có nguy cơ trở thành địa bàn cạnh tranh ảnh 

hưởng mở rộng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Và rõ ràng, điều này cũng không có lợi 

cho Việt Nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bốn là, tác động đến sự lựa chọn chính sách và triển khai chính sách đối ngoại đa 

phương/đa liên kết và cân bằng quyền lực của Việt Nam, theo hướng làm sâu sắc mối 

quan hệ với các quốc gia chia sẻ chung mối quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc 

trong khuôn khổ đa liên kết 

 Về tổng thể, các nước nhỏ trong khu vực Đông Nam Á cũng như Việt Nam sẽ 

triển khai chính sách cân bằng quan hệ với các nước lớn, trong đó có Ấn Độ và Trung 

Quốc. Chính sách cân bằng này khác với chính sách “phù thịnh” hay “trung lập”, thay 

vào đó, Việt Nam sẽ thắt chặt quan hệ, trước hết ở cấp độ đa phương là với ASEAN, 

ở cấp độ song phương là các thành viên ASEAN cũng như các đối tác bên ngoài có 

ảnh hưởng lớn trong khu vực như Mỹ, Nhật Bản,… Lựa chọn chính sách này không 

những giúp Việt Nam không bị phụ thuộc bất kỳ một nước lớn nào mà còn tranh thủ 

được lợi thế của các nước lớn cũng như đảm bảo được chính sách đối ngoại đa phương 

của mình. 

Như vậy, với sự tác động từ mối quan hệ Ấn - Trung và do yếu thế hơn về sức 

mạnh tổng hợp quốc gia hiện nay, thứ nhất, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ 

với các cường quốc khác, chủ yếu là Mỹ và Ấn Độ, để đối phó với mối đe dọa ngày 

càng tăng từ Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam tiếp tục tăng cường đa liên kết để cân 

bằng bên ngoài với Trung Quốc, qua đó nỗ lực phát đi hiệu cho thấy Việt Nam không 

có ý định liên minh để chống lại một nước thứ ba. Thứ ba, thúc đẩy Việt Nam tham 

gia và đóng góp nhiều hơn cho các thể chế khu vực và thế giới, điển hình như hoạt 

động gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc. Có hai mục đích của hoạt động này: một là, 

khi tham gia vào các thể chế đa phương khu vực và quốc tế sẽ góp phần tăng cường 

vị thế, tiếng nói và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Mặt khác, thông qua 

tăng cường tham gia vào các cơ chế đa phương bao, tạo cơ hội để Việt Nam sử dụng 
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quan hệ đối tác chiến lược để phòng ngừa rủi ro dựa trên luật pháp quốc tế, thúc đẩy 

phát triển kinh tế và đảm bảo các lợi ích cốt lõi quốc gia. 

Năm là, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ phía Ấn Độ. Có thể 

nói, quan hệ Việt - Trung, Ấn - Trung càng căng thẳng thì quan hệ Việt - Ấn càng 

được thúc đẩy theo hướng ngày càng bền chặt. Điều này xuất phát từ lịch sử quan hệ 

hữu nghị của hai nước, sự tương đồng quan điểm về một trật tự khu vực dựa trên luật 

lệ và mối đe dọa chung bắt nguồn từ Trung Quốc.  

Dựa trên mối quan hệ chính trị tốt đẹp và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, 

ngày nay, trước sự trỗi dậy quyết đoán của Trung Quốc, Ấn Độ đã, đang và sẽ tiếp 

tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường sức mạnh quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng hai 

nước đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai 

đoạn 2015-202022. Đặc biệt, Ấn Độ luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam đào tạo sĩ quan 

Hải quân, Không quân về công nghệ thông tin, tiếng Anh và huấn luyện quân sự. Mặt 

khác, Ấn Độ cũng là thị trường cung cấp khí tài quân sự cho Việt Nam. Hiện nay, 

Việt Nam đang sử dụng tương tự của Ấn Độ như Su-30, Su-27, một số loại máy bay 

vận tải và trực thăng. Tháng 9/2014, Ấn Độ cam kết cung cấp cho Việt Nam khoản 

vay 100 triệu USD để mua 4 tàu tuần tra, tên lửa siêu thanh BrahMos cho Việt Nam. 

Tháng 10/2014, hai bên thảo luận việc Ấn Độ bán 4 tàu tuần tra cho Việt Nam. Tháng 

9/2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết cấp khoản vay tín dụng quốc phòng 

trị giá 500 triệu USD để Việt Nam mua trang thiết bị quốc phòng của Ấn Độ. Tháng 

3/2018, Ấn Độ tái khẳng định tăng cường hợp tác quốc phòng, đẩy nhanh thực hiện 

thỏa thuận cấp khoản vay 100 triệu USD để giúp Việt Nam đóng tàu tuần tra, ký thỏa 

thuận khung cấp tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu USD [TTXVN, 11/09/2019]. 

Hiện nay, hợp tác hải quân giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng được đẩy mạnh. Ấn 

Độ liên tục đưa tàu Hải quân đến thăm và diễn tập cùng Hải quân Việt Nam.Đến nay, 

Ấn Độ là quốc gia duy nhất tập trận hải quân chung thường xuyên với Việt Nam ở 

                                                           
22 Hiện nay Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ký với Bộ Quốc phòng Ấn Độ các Bản ghi nhớ về Hợp tác và Trao 

đổi Quốc phòng (tháng 11/2009), Thỏa thuận về Bảo vệ Tương hỗ đối với Trao đổi Thông tin mật (tháng 

11/2013), Biên bản ghi nhớ về Đào tạo Sĩ quan Hải quân và Không quân Việt Nam (tháng 11/2013), Bản ghi 

nhớ về Thiết lập quan hệ phối hợp nhằm Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và Phát triển hợp tác chung 

(tháng 5/2015) giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ. 
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cảng thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng và Hải Phòng (tháng 8/2014, 

6/2016, 9 và 10/2017, 5/2018), cảng quốc tế Cam Ranh (tháng 5/2016). Đặc biệt, hai 

nước cũng tiến hành hợp tác thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông.  

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là lực cản trong mối quan hệ Việt - Ấn. Bởi do Việt 

Nam theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng nước lớn, ngoại giao đa phương nên 

không để Trung Quốc mượn cớ “mối quan hệ đặc biệt với Ấn Độ” để áp dụng chính 

sách kiềm chế đối với Việt Nam. Vì vậy, mối quan hệ Việt - Ấn dù có nhiều điểm hội 

tụ lợi ích nhưng không kết thành liên minh. Mặc dù vậy, nhưng trong bối cảnh hiện 

nay, Việt Nam và Ấn Độ đều không liên minh quân sự, tôn trọng luật pháp quốc tế, 

không đe dọa hay tạo ra mối đe dọa đối với lợi ích của bất cứ nước thứ ba nào, có 

mục tiêu chung là một cấu trúc an ninh hợp tác ở châu Á. Do đó, Ấn Độ đóng vai trò 

là yếu tố phòng bị chính của Việt Nam để đối phó với Trung Quốc. 

4. Hàm ý chính sách cho Việt Nam 

  Ấn Độ và Việt Nam hiện nay đều quốc gia đang phát triển ở châu Á và có vị thế 

ngày càng nổi bật trên chính trường thế giới. Trong khi Ấn Độ là nước lớn đang trỗi 

dậy trên thế giới, là nước lớn hàng đầu ở khu vực Nam Á/Ấn Độ Dương thì Việt Nam 

cũng đang “chuyển mình” ở Đông Nam Á với vai trò ngày càng nổi bật ở châu Á. 

Hiện nay, trong quan hệ với Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam có nhiều điểm chung, 

tương đồng: (i) Ấn Độ và Việt Nam đều là quốc gia láng giềng với Trung Quốc; (ii) 

cả hai nước đều có tranh chấp biên giới (Ấn Độ ở trên đất liền, Việt Nam ở trên biển) 

với Bắc Kinh;  (iii) Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu và quan trọng của cả 

Ấn Độ và Việt Nam; và (iv) bên cạnh có được những cơ hội trong hợp tác kinh tế với 

Trung Quốc thì cả Ấn Độ và Việt Nam đều phải đối phó với những thách thức từ sự 

trỗi dậy đầy quyết đoán của Trung Quốc. Xuất phát từ những điều trên cùng với đánh 

giá những thành tựu, hạn chế trong chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới 

thời Thủ tướng N. Modi có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong 

quan hệ với quốc gia láng giềng Trung Quốc như sau: 

Thứ nhất, bài học về xử lý tranh chấp lãnh thổ (Biển Đông) với Trung Quốc. Từ 

chính sách đối với vấn đề giải quyết tranh chấp biên giới của Ấn Độ đối với Trung 
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quốc, Việt Nam cần rút ra bài học kinh nghiệm là cần có quan điểm dứt khoát, kiên 

định nhưng khôn khéo với Trung Quốc, đặc biệt là giải quyết triệt để vấn đề Biển 

Đông. Từ vấn đề biên giới Ấn - Trung có thể thấy rằng, Trung Quốc chưa bao giờ từ 

bỏ tham vọng mở rộng lãnh thổ, và thường sử dụng chiến thuật “salami”, lấn dần từng 

bước nhỏ, chia rẽ sự tập trung của đối thủ, cũng như tránh phản ứng của các nước và 

dư luận quốc đối với vấn đề biên giới. Mặt khác, với tư cách là quốc gia láng giềng 

đang có tranh chấp lãnh hải, Việt Nam có khả năng bị Trung Quốc áp dụng những 

phương thức trên với Ấn Độ nhằm vừa đe dọa vừa lôi kéo và trấn áp răn đe. Hơn nữa, 

từ quan hệ Ấn - Trung, có thể thấy, vấn đề biên giới chính là nguồn gốc cho mối quan 

hệ đối đầu, căng thẳng của hai nước lớn châu Á kéo dài hơn nửa thế kỷ. Do đó, trong 

quan hệ với Trung Quốc, giải quyết dứt điểm vấn đề Biển Đông là vấn đề cấp thiết 

và chiến lược của Việt Nam. Nếu giải quyết không triệt để, Việt Nam cũng sẽ phải 

đối diện với vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ dai dẳng với Trung Quốc như Ấn 

Độ đã và đang trải qua. Thậm chí, trong bối cảnh khoảng cách sức mạnh tổng hợp 

quốc gia giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng gia tăng thì chắc chắn Việt Nam 

sẽ có bất lợi trong xử lý tranh chấp với Trung Quốc.  

Thứ hai, bài học về cân bằng quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Đối với Việt 

Nam, Trung Quốc vừa là quốc gia láng giềng lớn nhất, vừa là nước lớn láng giềng 

đang trỗi dậy, hai nước “núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển”, còn Ấn Độ là 

đối tác truyền thống hữu nghị của Việt Nam. Do đó, những thay đổi trong chính sách 

của Ấn Độ với Trung Quốc nói riêng và quan hệ song phương, đa phương Ấn - Trung 

nói chung tác động rất lớn đến ổn định, an ninh và phát triển của Việt Nam. Như vậy, 

một mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Ấn Độ và Trung Quốc cũng có lợi cho sự 

phát triển của Việt Nam, góp phần duy trì, hòa bình, hợp tác và phát triển ở Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương. Đối với Việt Nam, là một nước nhỏ trong khu vực và 

có liên quan trực tiếp đến cả Ấn Độ và Trung Quốc, trước hết cần thực hiện chính 

sách cân bằng quan hệ với các cường quốc, trong đó có Ấn Độ và Trung Quốc. Theo 

đó, một mặt tiếp tục tranh thủ Trung Quốc về mặt kinh tế, nhưng vẫn phải tranh thủ 

Ấn Độ về mặt an ninh. 
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Giữa một nước láng giềng lớn đang trỗi dậy (Trung Quốc) và một người bạn lớn 

(Ấn Độ), Việt Nam sẽ không chọn bên này hoặc bên kia, theo đó luật pháp quốc tế 

và Hiến chương Liên hợp Quốc là lựa chọn của Việt Nam. Bên cạnh phải đảm bảo 

an ninh quốc gia, Việt Nam cần duy trì hợp tác thay vì đối đầu, mặt khác định vị lại 

các phương thức phát triển trong nước cũng như quốc tế nhưng cần quan tâm đến 

phát triển bao trùm nhưng không loại trừ, “chọn phe” hay “chọn bên” nào ra ngoài 

xu hướng phát triển. Có thể thấy, Ấn Độ đã rất thành công trong việc, mặc dù muốn 

kiềm chế, đối trọng Trung Quốc nhưng chưa bao giờ Ấn Độ có các tuyên bố công 

khai là trở thành một phe hoặc một chiến tuyến để đối đầu với Trung Quốc.  

Thứ ba, củng cố sức mạnh quốc gia thông qua cân bằng nội bộ và cân bằng bên 

ngoài. Việt Nam cần làm tốt vấn đề cân bằng nội bộ, nghĩa là xây dựng sức mạnh 

tổng hợp quốc gia lớn mạnh, đặc biệt là kinh tế và quân sự đồng thời triển khai ngoại 

giao đa phương và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia trong và ngoài khu 

vưc. Ngoài ra, bên cạnh duy trì mối quan hệ kinh tế nhưng luôn cảnh giác và có thái 

độ quyết đoán với Trung Quốc về vấn đề lãnh thổ. Từ sự kiện đụng độ ở cao nguyên 

Doklam giữa Ấn Độ và Trung Quốc, có thể thấy, Trung Quốc ngày càng manh động 

và quyết đoán trong vấn đề biên giới, xung đột vũ trang đã diễn ra với Ấn Độ thì có 

khả năng Việt Nam cũng không ngoại lệ. Do đó, bài học về cân bằng nội bộ quốc gia, 

tức là xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc gia, đặc biệt là sức mạnh kinh tế và hải quân 

là rất cần thiết cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.  

Thứ tư, bài học về sự linh hoạt và chính sách ngoại giao thực dụng, trong đó xem 

Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối tượng, vừa là láng giềng vừa là nước lớn đang 

trỗi dậy quyết đoán do đó bên cạnh chính sách hợp tác cần có chính sách cảnh giác 

với chiến lược và sự trỗi dậy của quốc gia này. Theo đó, cần duy trì chính sách vừa 

hợp tác vừa chính sách phòng ngừa các rủi ro với Trung Quốc, trong từng trường hợp 

cụ thể, đặc biệt là hợp tác kinh tế có thể “gác lại tranh chấp, cùng nhau phát triển” tuy 

nhiên đối với vấn đề lãnh thổ, Việt Nam cần có chính sách nhất quán với trọng tâm 

là lợi ích dân tộc, chủ quyền quốc gia là trên hết. Kết hợp song song chính sách thực 

dụng về kinh tế nhưng luôn có chiến lược phòng ngừa rủi ro đối với Trung Quốc. 
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Thứ năm, bài học về chính sách tự chủ chiến lược trong chính sách đối ngoại. 

Có thể nói, Ấn Độ đã triển khai rất hiệu quả nguyên tắc tự chủ chiến lược trong chính 

sách đối ngoại. Mặc dù thực thi chính sách đối ngoại đa liên kết, trở thành một nhân 

tố quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và Mở của 

Mỹ, một trụ cột của QUAD nhưng quốc gia này luôn hướng đến xây dựng các liên 

minh thay vì các đồng minh. Điều này không chỉ giúp New Delhi tự chủ trong quá 

trình hoạch định và ra quyết định chính sách đối ngoại mà còn tránh bị phụ thuộc bất 

kỳ cường quốc hoặc nước lớn nào trong quan hệ quốc tế. Hiện nay, vấn đề Biển Đông 

đang ngày càng bị quốc tế hóa với sự can dự của nhiều bên, nhiều nước lớn, bên cạnh 

việc Việt Nam cần tận dụng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, sự hỗ trợ của các nước 

lớn như Mỹ, Nhật Bản thì nguyên tắc độc lập tự chủ trong chính sách đối ngoại cần 

được nhấn mạnh, tránh phụ thuộc bất kỳ nước lớn nào trong quan hệ quốc tế.  

Thứ sáu, xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dọc biên giới. Trong giai đoạn 2014 -

2019, các đụng độ ở khu vực biên giới Ấn - Trung đều liên quan đến vấn đề xây dựng 

và mở rộng cơ ở hạ tầng dọc khu vực biên giới giữa hai nước. Thực tế trên cho thấy, 

hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dọc biên giới, đặc biệt là đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng cứng 

và hạ tầng mềm đang trở thành xu thế tất yếu của các quốc gia có tranh chấp biên 

giới. Bởi đây là yếu tố ảnh hưởng đến lợi thế chiến thuật trong trường hợp xảy ra 

xung đột. Việt Nam có đường biên giới dài trên bộ với Trung Quốc, nên hiện đại hóa 

cơ sở hạ tầng dọc khu vực biên giới sẽ giải pháp vừa có tính chất phòng ngừa, vừa là 

bước đi chiến lược để ứng phó trong trường hợp có xung đột. 

Và thứ bảy, tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam trên 

cơ sở chia sẻ sự tương đồng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Xuyên suốt lịch sử, 

Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ mạnh mẽ và hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực. 

Hiện nay, hai nước đều có chung thách thức về sự trỗi dậy của Trung Quốc, và vấn 

đề tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Bắc Kinh. Do vậy, bên cạnh đẩy 

mạnh mối quan hệ với New Delhi, Việt Nam cần có chính sách chủ động hơn với Ấn 

Độ, lôi kéo Ấn Độ tham gia các kết nối đa dạng với Việt Nam nói riêng và ASEAN 

nói chung để Ấn Độ. 



 

 

174 

Tiểu kết chương 4 

Như vậy, chính sách của Modi đã tác động toàn diện và sâu sắc đối với quan hệ 

song phương và đa phương Ấn - Trung, cũng như ảnh hưởng đến tình hình khu vực 

Đông Nam Á cũng như Nam Á. Dưới thời Thủ tướng Modi, quan hệ hợp tác và sự 

hội tụ chiến lược giữa hai nước vẫn hiện diện, tuy nhiên, dưới sự tác động tổng hợp 

của các nhân tố bên trong và bên ngoài, khía cạnh cạnh tranh, ngăn chặn tăng lên  

nhiều, cho thấy “cục diện phức tạp vấn đề cũ chưa được giải quyết đã xuất hiện vấn 

đề mới” [TTXVN, 2018, tr.68-69]. Tuy còn có một số hạn chế, nhưng có thể thấy rằng, 

chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Modi đã giành được một số kết 

quả bước đầu, điều này được thể hiện rõ nét qua những kết quả đạt được trong quan 

hệ hai nước trong giai đoạn 2014 -2019. 

Đối với Việt Nam, cần nhận thức sâu sắc và đánh giá đúng đắn những chính sách 

và diễn biến mới của quan hệ Ấn - Trung trong giai đoạn hiện nay để đưa ra được chủ 

trương chính sách đối ngoại kịp thời, thích hợp. Trong đó, lợi ích quốc gia, chủ quyền 

dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Bài học kinh nghiệm từ 

Ấn Độ trong triển khai chính sách và trong quan hệ với Trung Quốc có giá trị tham 

khảo rất lớn, gợi mở cho Việt Nam về cách ứng xử với quốc gia láng giềng có tranh 

chấp và các nước lớn trong các vấn đề khu vực. Theo đó, trên cơ sở theo đuổi chính 

sách thực dụng, Việt Nam cần “đa phương hóa” quan hệ đối ngoại để cân bằng bên 

ngoài, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia để cân bằng nội bộ và “quốc tế hóa” 

vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.  

Về dự báo xu hướng quan hệ Ấn - Trung trong giai đoạn tới. Mặc dù trong cuộc 

gặp vào tháng 10/2019 Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh 

mối quan hệ hợp tác mà hai nước đã cố gắng vun đắp trong hai thập kỷ qua. Tuy 

nhiên, kể từ đầu năm 2020, sau sự kiện đụng độ ở Ladakh, các yếu tố cạnh tranh và 

xung đột trong quan hệ Ấn - Trung đã chiếm ưu thế - và có khả năng vẫn tiếp tục. 

Sau sự kiện này, cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Shyam Saran đã khẳng định vào tháng 

7/2020 rằng, “căng thẳng có thể giảm bớt, nhưng mối quan hệ sẽ không bao giờ như 

cũ nữa” [Indian Ministry of External Affairs, June 17, 2020].  
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KẾT LUẬN 

Thứ nhất, về các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến sự hình thành của 

Ấn Độ đối với Trung Quốc: chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc là kết quả của 

sự tác động tổng hợp của các nhân tố bên trong và bên ngoài ở 4 cấp độ: toàn cầu, 

khu vực, quốc gia và cá nhân. Có thể thấy, mặc dù biến số cá nhân lãnh đạo và các 

vấn đề cấp quốc gia đóng vai trò quan trọng, có tính quyết định đến việc xác định 

hành vi chính sách đối ngoại, nhưng không thể phủ nhận vai trò của các nhân tố cấp 

độ quốc tế và khu vực. Bất kỳ sự thay đổi nào trong cả 4 cấp độ đều có thể dẫn tới 

những thay đổi trong chính sách đối ngoại, nhưng không một yếu tố riêng lẻ nào mà 

tự bản thân nó có thể mang lại sự thay đổi hay điều chỉnh lớn trong chính sách đối 

ngoại của một quốc gia. Thông thường, một sự điều chỉnh hay thay đổi lớn trong 

chính sách đối ngoại của một quốc gia là kết quả của sự thay đổi của các biến số hệ 

thống (quốc tế và khu vực), sau đó là do sự thay đổi của một trong hai hoặc cả hai 

biến số còn lại. Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung 

Quốc dưới thời Thủ tướng N. Modi không nằm ngoài xu hướng này. Điều này cũng 

góp phần làm rõ vai trò của các biến số trong việc định hình chính sách đối ngoại của 

Ấn Độ. 

Thứ hai, về mức độ tác động của các nhân tố, nếu các biến số cấp độ hệ thống 

tác động trực tiếp đến cách thức lựa chọn công cụ, chiến lược và mục tiêu chính sách 

đối ngoại của một quốc gia thì chính sách đối ngoại là sự tiếp nối của chính sách đối 

nội, phục vụ chính sách đối nội. Vì vậy, trong khi các nhân tố bên ngoài (ở cấp độ 

khu vực và quốc tế) là những nhân tố có tính điều kiện thì tình hình trong nước (ở 

cấp độ quốc gia, cá nhân) là những nhân tố có tính nguyên nhân, tác động trực tiếp 

nhất tới quá trình xây dựng và triển khai chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc. Những thay đổi về các biến số trong nước quyết định mức độ liên tục 

(kế thừa) và thay đổi (điều chỉnh) trong chính sách đối ngoại. 

Thứ ba, về nội dung chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc, tính đa dạng và 

phức tạp của các nhân tố bên trong và bên ngoài đã quyết định tính phức tạp và “đa 

hướng” trong nội dung chính sách của New Delhi đối với Bắc Kinh. Điều này được 
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thể hiện ở việc triển khai đồng thời 4 chính sách: hợp tác, quản lý xung đột, cân bằng 

quyền lực và kiềm chế ảnh hưởng của New Delhi đối với Bắc Kinh. Chính sách của 

ông Modi đối với Trung Quốc có thể được hiểu trong luận điểm: “Chính phủ Ấn Độ 

mong muốn duy trì quan hệ hòa bình và thân thiện với các nước, nhưng sẽ không 

tránh đối đầu nếu cần thiết” [cand.com.vn]. Có thể nói đây là một lời tuyên bố đề cập 

đến chính sách cứng rắn của ông Modi đối với những quốc gia đang có tranh chấp 

với Ấn Độ, trong đó nổi bật là người hàng xóm Trung Quốc. 

Do đó, đối với New Delhi, Bắc Kinh vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh. 

Có yếu tố cạnh tranh trong hợp tác và ở chiều ngược lại có yếu tố hợp tác trong cạnh 

tranh. Sự song trùng tồn tại của các tiếp cận vừa là đối tác, đối thủ, vừa hợp tác, vừa 

cạnh tranh đang trở thành chuẩn mực trong quan hệ giữa các nước lớn trong bối cảnh 

quốc tế hiện nay. Đây không chỉ là cách tiếp cận trong chính sách của Ấn Độ đối với 

Trung Quốc mà còn là hiện trạng và xu hướng của quan hệ Ấn -Trung. 

Thứ tư, về sự tiếp nối và điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc 

dưới thời Thủ tướng Modi so với các chính phủ tiền nhiệm. Dưới thời Modi, sự tiếp 

nối chính sách được thể hiện ở 4 điểm: một là, ổn định quan hệ chính trị để phát triển 

kinh tế; hai là, cách tiếp cận thực dụng để phát triển kinh tế; ba là, cạnh tranh ảnh 

hưởng ở châu Á và bốn là, giải quyết vấn đề biên giới. Về chính sách của New Delhi 

đối với Bắc Kinh là sự tiếp nối, kế thừa có điều chỉnh các chính sách của giai đoạn 

trước, trong đó rõ nhất là nguyên tắc tự chủ chiến lược. Còn sự điều chỉnh chính sách 

được thể hiện rõ nét ở cách tiếp cận của Ấn Độ khi đặt Trung Quốc trong vị thế ngang 

hàng, đồng đẳng với Trung Quốc, triển khai chính sách cân bằng bên ngoài để kiềm 

tỏa Trung Quốc. Như vậy, sự thay đổi về bối cảnh quốc gia và quốc tế, khu vực đã 

tác động đến sự điều chỉnh chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Do đó, Ấn Độ 

dưới thời Thủ tướng Modi đã áp dụng một chiến lược hỗn hợp với đối thủ bất đối 

xứng của mình bao gồm: hợp tác ở cấp độ song phương (kinh tế) và đa phương; cạnh 

tranh ở cấp độ khu vực (Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương); bác bỏ, không ủng hộ 

các sáng kiến đơn phương của Trung Quốc (BRI) và răn đe (đối với vấn đề biên giới). 

Mục đích của chiến lược hỗn hợp này là nhằm: bảo vệ chủ quyền và toạn vẹn lãnh 
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thổ của Ấn Độ; ngăn chặn sự bá quyền của Trung Quốc ở châu Á đồng thời tạo ra 

không gian chiến lược của mình với tư cách là một cường quốc ở châu Á đa cực. 

Thứ năm, về quan hệ Ấn - Trung dưới thời Thủ tướng Modi. Về tổng thể, trong 

giai đoạn 2014 - 2019, mặc dù có nhiều điều chỉnh chính sách từ phía Ấn Độ, tuy 

nhiên có thể thấy, quan hệ Ấn - Trung vẫn duy trì được xu thế phát triển ổn định, 

trong khuôn khổ “hòa bình lạnh” và có sự biến động trong mối quan hệ song phương 

Trung - Ấn, từ mối quan hệ “ấm” về kinh tế, “lạnh” về chính trị - an ninh sang xu 

hướng hợp tác theo chiều hướng ổn định hơn, nhưng vẫn trong không khí của “hòa 

bình lạnh” bởi các xung đột chính trị, an ninh, biên giới vẫn chưa được giải quyết 

triệt để. 

 Thứ sáu, đối với Việt Nam, cần nhận thức sâu sắc và đánh giá đúng đắn những 

chính sách và diễn biến mới của quan hệ Ấn - Trung trong giai đoạn hiện nay để đưa 

ra được chủ trương chính sách đối ngoại kịp thời, thích hợp. Trong đó, lợi ích quốc 

gia, chủ quyền dân tộc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Bài học 

kinh nghiệm từ Ấn Độ trong triển khai chính sách và trong quan hệ với Trung Quốc 

có giá trị tham khảo rất lớn, gợi mở cho Việt Nam về cách ứng xử với quốc gia láng 

giềng có tranh chấp vàcác nước lớn trong các vấn đề khu vực. Theo đó, trên cơ sở 

theo đuổi chính sách thực dụng, Việt Nam cần “đa phương hóa” quan hệ đối ngoại 

để cân bằng bên ngoài, tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia để cân bằng nội bộ 

và “quốc tế hóa” vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.  
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Ngày 18/9/2014: Phó Tổng thổng Ấn Độ có cuộc hội đàm với Chủ tịch 

Tập Cận Bình 

Ngày 18/9/2014: Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Thủ tướng 

N. Modi về Xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn vì phát triển hướng 

tới phát triển hòa bình và cùng nhau hợp tác phát triển 

Ngày 18/9/2014: Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm bang Gurajat do Thủ 

tướng Modi tiếp đón 

Ngày 19/9/2014: Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ 

viện Ấn Độ  Sumitra Mahajan 

Ngày 19/9/2014: Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Chủ tịch 

Đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi và nguyên Thủ tướng Ấn Độ 

Manmohan Singh 

Ngày 19/9/2014: Tập Cận Bình hội kiến với Tổng thống Ấn Độ Pranab 

Mukherjee  

11/10/2014: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj có cuộc gặp 

với Ngoại trưởng Vương Nghị 

Năm 

2015 

Ngày 16/3/2015: cuộc gặp cấp Bộ trưởng giữa Ngoại trưởng Ấn Độ, Nga 

và Trung Quốc tại Bắc Kinh 

Ngày 16/3/2015: Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj có cuộc hội đàm 

với Ngoại trưởng Vương Nghị 

Ngày 16/3/2015: Ngoại trưởng Ấn Độ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Tập 

Cận Bình 

Ngày 28/5/2015: Thủ tướng Modi và Thủ tướng Lý Khắc Cường tham 

dự buổi Giao lưu văn hóa Yoga - Thái Cực Quyền của Ấn Độ và Trung Quốc 
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 Ngày 28/5/2015: trong cuộc gặp giữa Thủ tướng N. Modi và Thủ tướng 

Lý Khắc Cường, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc Ấn Độ và Trung 

Quốc cùng nhau hợp tác để xây dựng mối quan hệ đối tác phát triển chặt chẽ 

hơn. 

Ngày 28/5/2015: Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Ấn Độ và Cộng hòa 

Nhân dân Trung Quốc nhân chuyến thăm của Thủ tướng Modi đến Trung 

Quốc 

Ngày 28/5/2015: Thủ tướng Modi đến thăm thành phố Tây An cùng Chủ 

tịch Tập Cận Bình 

2016 Ngày 21/1/2016: Trao đổi học thuật giữa học giả Ấn Độ và Trung Quốc 

được tổ chức tại Mumbai  

Ngày 16/2/2016: Ấn Độ tăng cường khuôn khổ hợp tác tác chính với các 

bên trong nhiệm kỳ Chủ tịch BRICs 

Ngày 22/10/2016: Chủ tịch Tập Cận Bình đến Goa của Ấn Độ để tham 

dự Hội nghị thượng đỉnh BRICs 

2017 Ngày 23/3/2017: Đối thoại chiến lược Trung - Ấn được tổ chức tại Bắc 

Kinh 

Ngày 9/6/2017: Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến với Thủ tướng N. Modi 

Ngày 5/9/2017: Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Modi 

Ngày 7/9/2017: Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu về đảm bảo mối 

quan hệ Trung - Ấn khôngđi chệch hướng, đối đầu hoặc vượt tầm kiểm soát 

và thúc đẩy khu vực dãy Himalây trở thành vùng đất mới cho sự phát triển 

của châu Á 

Ngày 11/12/2017: Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc -Nga - 

Ấn Độ lần thứ 15 

 Ngày 22/12/2017: Thủ tướng Narendra Modi có cuộc gặp với Ủy biên 

Bộ Chính trị Dương Khiết Trì 

Ngày 22/12/2017: cuộc họp của các Đại diện đặc biệt lần thứ 20 giữa 

Ấn Độ và Trung Quốc về vấn đề biên giới được tổ chức tại New Delhi 
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Năm 

2018 

Ngày 23/2/2018: Bí thư đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale có cuộc gặp với 

Ngoại trưởng Vương Nghị 

Ngày 24/2/2018: Bí thư đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale có cuộc gặp với 

ông Dương Khiết Trì 

21/3/2018: Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc điện đàm 

về quan hệ song phương Ấn - Trung 

23/3/2018: Cuộc họp về vấn đề biên giới Ấn -Trung được tổ chức tại 

New Delhi 

Ngày 26/3/2018: Phiên hợp thứ 11 về Nhóm hoạt động chung về Kinh 

tế và Thương mại Ấn - Trung tại Ấn Độ 

Ngày 7/4/2018: Bí thư đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale gặp Thứ trưởng 

Ngoại giao Khổng Huyễn Hựu 

Ngày 10/4/2018: Ấn Độ và Trung Quốc có cuộc họp về kiểm soát vũ 

khí (Hold Arms Control Consultation) tại Bắc Kinh 

Ngày 23/4/2018: Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn có cuộc gặp 

với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj  

Ngày 25/4/2018: Bộ trưởng Vương nghị có cuộc gặp với ngoại trưởng 

Ấn Độ Sushma Swaraj  

Ngày 28/4/2018: Thủ tướng N. Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình có cuộc 

gặp không chính thức tại Vũ Hán 

Ngày 30/4/2018: Ấn Độ và Trung Quốc đạt được sự đồng thuận trong 

nhiều vấn đề trong Hội nghị thượng không chính thức 

Ngày 6/5/2018: Ngoại trưởng Sushma Swaraj gặp Ngoại trưởng Vương 

Nghị 

Ngày 9/6/2018: Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến 

Ngày 13/7/2018: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức Vòng đối thoại thứ hai 

về hợp tác hàng hải 
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Ngày 21/8/2018: Ấn Độ và Trung Quốc cam kêt tăng cường trao đổi và 

hợp tác quân sự 

Ngày 27/9/2018, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu 

đón phái đoàn các nhà ngoại giao cấp cao Ấn Độ 

Ngày 24/11/2018: cuộc họp lần thứ 21 của Các đại diện đặc biệt Ấn - 

Trung về vấn đề biên giới đạt được nhiều đồng thuận quan trọng 

30/11/2018: Các nhà lãnh đạo BRICs thống nhất thúc đẩy chủ nghĩa đa 

phương 

30/11/2018: lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc thống nhất nâng cấp quan 

hệ hai nước 

Ngày 21/12/2018: Tống thống Ấn Độ Ram Nath Kovind gặp Thủ tướng 

Vương Nghị 

Ngày 21/12/2018: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp cấp cao đầu 

tiên về Cơ chế trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân  Ấn – Trung do Bộ 

trưởng hai nước đồng chủ trì 

Ngày 22/12/2018: lãnh đạo ngoại giao hai nước tham dự Lễ khai mạc 

Diễn đàn truyền thông cấp cao Ấn - Trung 

Ngày 23/12/2018: Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval có cuộc 

gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị 

2019 Ngày 29/2/2019: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Nga và 

Ấn Độ đạt được 8 điểm đồng thuận 

 Ngày 27/2/2019: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj gặp 

Ngoại trưởng Vương  Nghị 

Ngày 28/3/2019: Các cựu quan chức cấp cao thảo luận về quan hệ  Ấn 

Trung trong đối thoại cấp cao 

Ngày 22/4/2019: Bí thư đối ngoại Ấn Độ Vijay Keshav Gokhale có cuộc 

gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị 
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Ngày 23/4/2019: Bí thư đối ngoại Ấn Độ Vijay Keshav Gokhale có cuộc 

gặp với Thứ trưởng ngoại giao Lạc Ngọc Thành 

Ngày 22/5/2019, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj có 

cuộc gặp với Bộ trưởng ngoại giao Vương Nghị 

Ngày 30/5/2019: Thủ tướng Lý Khắc Cường chúc mừng N. Modi tái đắc 

cử Thủ tướng 

Ngày 31/5/2019: Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng N. Modi tái đắc cử 

Thủ tướng 

Ngày 6/8/2019: Ấn Độ và Trung Quốc cam kết tăng cường tin cậy lẫn 

nhau, mở rộng hợp tác 

Ngày 18/6/2019: Thủ tướng Modi và Chủ tịch Tập Cận bình có cuộc hội 

kiến 

Ngày 12/8/2019: Phó Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với Ngoại 

trưởng Ấn Độ 

Ngày 12/8/2019:  Ngoại trưởng Vương Nghị có cuộc hội đàm với Bộ 

trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar 

Ngày 12/8/2019:  Cuộc họp lần thứ hai về Cơ chế cấp cao về giao lưu 

văn hóa và giao lưu nhân dân Trung - Ấn được tổ chức tại Bắc Kinh do Bộ 

trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì  

Ngày 12/8/2019: Ngoại trưởng Vương Nghị đề cập đến vấn đề Kashmir 

ở Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc 

Ngày  12/8/2019: Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn gặp Ngoại trưởng Ấn Độ 

Subrahmanyam Jaishankar 

Ngày 10/9/2019: Đối thoạikinh tế chiến lược lần thứ 6 giữa Ấn Độ và 

Trung Quốc được tổ chức ở Ấn Độ 

Ngày 29/9/2019: Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar gặp 

Ngoại trưởng Vương Nghị 
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Ngày 17/10/2019: Thủ tướng Modi có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận 

Bình 

Ngày 17/10/2019: Cuộc họp không chính thức lần thứ hai giữa các nhà 

lãnh đạo Trung Quốc và Ấn Độ  

Ngày 17/10/2019: Thủ tướng Modi tiếp tục có cuộc gặp với Chủ tịch 

Tập Cận Bình tại Chennai 

Ngày 27/11/2019: Chủ tịch Tập Cận Bình hội kiến với Thủ tướng Ấn 

Độ Narendra Modi  

Ngày 22/12/2019: Phó Tổng thống Ấn Độ có cuộc gặp với Ngoại trưởng 

Vương Nghị 

Ngày 22/12/2019: Cuộc họp lần thứ 22 của các đại diện đặc biệt của 

Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề biên giới được tổ chức tại New Delhi  

2020 Ngày 23/5/2020: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị điện 

đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar  

Ngày 1/4/2020: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc 

điện đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan 

hệ ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ  

Ngày 17/6/2020: Ngoại trưởng Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar có 

cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị  

Ngày 24/6/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức Cuộc họp về Cơ chế 

Làm việc Tham vấn và Điều phối về các vấn đề Biên giới Trung Quốc-Ấn 

Độ  

Ngày 10/7/2020: Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval có cuộc 

điện đàm với Ngoại trưởng Vương Nghị về giảm căng thẳng ở biên giới  

Ngày 10/7/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 16 về 

Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc-

Ấn Độ 
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Ngày 24/7/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 17 về 

Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc-

Ấn Độ 

Ngày 20/8/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 18 về 

Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc-

Ấn Độ 

Ngày 7/9/2020: Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận 

về căng thẳng biên giới ở Moscow 

Ngày 11/9/2020: Ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc ra Thông cáo báo 

chí chung và 5 điểm đồng thuận chung giữa hai nước (Both Sides Reach 

Five-point Consensus) 

Ngày 11/9/2020: Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar có 

cuộc gặp với Bộ trưởng Trung Quốc Vương Nghị  

Ngày 30/9/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 19 về 

Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc-

Ấn Độ 

Ngày 18/12/2020: Ngày 30/9/2020: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc 

họp lần thứ 20 về Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên 

giới Trung Quốc-Ấn Độ 

2021 Ngày 12/3/2021: Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ 21 về 

Cơ chế làm việc tham vấn và phối hợp về các vấn đề biên giới Trung Quốc-

Ấn Độ 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Embassy of the People's Republic of China in 

India (2021); Embassy of the  Republic of India in China (2021). 


